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 التشريعّي الدين واالستيعاب

 جولٌة يف بعض املنطلقات العقالنية والقرآنية لقاعدة 

 (إاّل وهلا حكٌم )ما من واقعٍة

 

 

منذ قديم األّيام كان هناك سؤاٌل أقلق اجملتهد املسلم، وهو: كيف ميكن 

الشهرستاني، امللل  للنصوص املتناهية أن حتكم يف الوقائع غري املتناهية؟ )راجع:

 (.199: 1والنحل 

وقد دفع ذلك ـ أحيانًا ـ لتبّني خيارات مكّملة تسّد النقص البادي بسبب هذا 

لكي يردموا من خالله ثغرة  ؛فاختار بعض الفقهاء املسلمني القياس ـ مثاًل ـ ؛السؤال

َم يُن متاكي يستوعب الدِّ ؛باستنساخها يف املتشابهات نتناهي النصوص، فيقومو

آخر من الفقهاء واألصولّيني إىل نظرّية الثنائية اليت تعتمد تارًة  فيما جلأ فريٌق ؛الوقائع

أصل الرباءة  :وأخرى مبدأ األصول العملّية، مثل ؛مبدأ العموم واإلطالق يف النصوص

واالحتياط واالستصحاب والتخيري، حيث قالوا بأّن األصول العملّية حتّدد الوظيفة 

ّن إكّلف يف ظّل غياب املعرفة بالوظيفة الواقعّية القائمة يف أصل الشرع، والعملّية للم

هذه األصول العملّية األربعة هلا قدرة استيعاب متام الوقائع؛ ألّن متام الوقائع ختضع 

لتقسيم عقلي حاصر تشتمله هذه األصول األربعة، ميكن مراجعته يف كتب أصول 

 (.2: 1ى األنصاري، فرائد األصول )انظر: مرتض .الفقه اإلمامي باخلصوص

لكّننا لو تأّملنا قلياًل سنجد هذا السؤال )حكم املتناهي على غري املتناهي( 
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مًا واضحًا يف اخللفّيات املعرفّية آخر افُترض مسلَّ مبنّيًا على جواٍب حمّدد عن سؤاٍل

ذا كانت ؟ وإبالفعل وهو: هل تستوعب الشريعة متام وقائع احلياة ،ر املسلمللمفكِّ

 تستوعبها فما معنى هذا االستيعاب؟

عن  ْبوما مل جِن .وكيفّيته ؛إذن، فنحن أمام سؤالني جوهرّيني: أصل االستيعاب

هذين التساؤلني فلن نستطيع الدخول يف اجتهاٍد إسالمي يغّطي احلياة اإلنسانّية، بل 

 سيكون الفقه الفردي واجملتمعي وفقه النظرّية و.. أمام حتدٍّ كبري.

والذي يظهر من ممارسة الفقيه واملفّكر املسلم أّن مشول الشريعة لكّل وقائع 

بل افرتضت مسّلمة معروفة بديهية )انظر:  احلياة عبارة عن مصادرة قبلّية مفروغ منها

والصدر، املدرسة اإلسالمّية:  ؛230حممد تقي احلكيم، األصول العامة للفقه املقارن: 

مستقّلة هلذه القاعدة املرتّددة يف الكتب أو على   جند دراسًةامللفت أّننا مل لكّن .(144

ال يف علم  ،مفردة ُتذكر مل جند هلا دراسًة ،«وهلا حكم إاّل ما من واقعٍة» :األلسن

علم أصول الفقه اإلسالمي، وال يف الفقه نفسه، وإّنما يف وال  ،الكالم اإلسالمي

ألمور اليت حتتاج إىل درٍس واع يف أصول كان ُيشار إليها هنا أو هناك، مع أّنها من ا

مع أّن منطّية  ،ومن الغريب أن ال ُتفرد مسألٌة من هذا النوع بالبحث .االجتهاد اإلسالمي

لقاعدة، خاّصة أّن هناك قواًل منسوبًا بإنكار هذه او علم األصول والفقه تقوم عليها.

يقوم على إنكار هذه أن القول باملعنى الواسع للتصويب  بل يرى احملقق العراقي

 (.230ـ  229)القسم الثاني(:  4القاعدة يف اجلملة )انظر: نهاية األفكار 

مهّم، وهو أّن هناك فرقًا نسبّيًا بني موضوعني  ومن الضروري بدايًة أن أنّبه ألمٍر

فقد  .ضرورة الدين والوحي والنبّوة :وثانيهما ؛مشولّية الدين وتشريعاته :أحدهماهنا: 

ورة الوحي، لكّن هذا ال يعين مشولّيته التشريعّية، وقد يكون الوحي تقول بضر

، لكّنه لو ٌنَسقهرّية له عقاًل، بل هو أمٌر َح موجودًا وشاماًل، لكّنه ال توجد ضرورٌة

فهاتان املسألتان  .مل يقع ملا أحلق ضررًا بشيء، وملا لزم من ذلك قبح على اهلل سبحانه

 ه هلذا األمر.تداخلتا يف بعض احلاالت، فلُيتنبَّ وإْن ًا بينهما،ينبغي التمييز جّد

 

أو حدث أو حالة أو أمر من أمور احلياة  تفيد هذه القاعدة أّن كّل واقعٍة
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ل ا يشكِّاإلنسانية والبشرّية هلا جواٌب شرعي ديين، وهناك موقٌف شرعي واقعي منه

كالصّحة  ،وضعّية أحد األحكام اخلمسة التكليفّية، ومعها ـ أحيانًا ـ أحكاٌم

 والبطالن و..

ًا هذه القاعدة، من زاوية بعض ونوّد هنا أن نتناول بالبحث املختصر جّد

وسأشري بنحو العجالة إىل  .املنطلقات العقلية والعقالنية والقرآنية اليت نشأت منها

 ة من ذلك، وهي:نات استداللّيعيِّ

 

هو ما ذكره بعض العلماء من أّن الدين اإلسالمي ديٌن شامٌل، أّول األدّلة هنا 

حدٍث يف احلياة فله فيه  الديانات األخرى، ومقتضى مشولّيته أّن كلَّ فعلى خال

 ،ن هذا احلدث مما تقتضيه الطبيعة البشرّيةموقٌف إجيابّي أو سليّب، سواء كا

أم مل يكن كذلك )انظر: حممد تقي احلكيم، األصول العاّمة  ،كاألكل والشرب

(، بل إن اخلامتّية 72ع: ؛ وعبد اهلل نصري، الدين بني احلدود والتوق230ُّللفقه املقارن: 

؛ 6: 1ذب تستدعي مفهوم الشمول التشريعي )انظر: جعفر السبحاني، مقدمة امله

؛ ومكارم الشريازي، جملة فقه أهل البيت، العدد 174: 1والصايف، جمموعة الرسائل 

 (.73ـ  71: 4

إال أّن هذا الدليل ـ لو قصد قائُله االستدالَل به ـ ليس سوى مصادرة على 

ألّن كون الدين شاماًل تعبرٌي آخر عن استيعاب أحكامه ومنظوماته لتمام  املوضوع؛

فما هو الدليل على مشولّيته بهذا املعنى؟ فإّن هذا هو حمّل التنازع يف  وقائع احلياة،

مُة أساسًا، بل هي املسلَّ ر عن استدالٍلاملوضوع. وهلذا أعتقد أّن هذه احملاولة ال تعبِّ

 فًا.َلاملفروضة َس

 

ق النراقي، من أّن العقل ريعة هو ما ذكره احملقِّعلى مشولية الشثاني األدّلة 

وأياد املنصوري،  ؛365)النراقي، عوائد األّيام:  وهلا حكٌم ق واقعة إاّلحاكٌم بعدم حتقُّ

 (.79ـ  77نظرّية التزاحم احلفظي: 
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وكيف كانت عملية احلكم  !ومل يشرح لنا النراقي تقريب حكم العقل بذلك

 ؛نًا أو قبيحًاَسأّي حدٍث من احلوادث ال خيلو إما أن يكون َح ولعّل مراده أّن !العقل هنا

أو  ؛أو مرجوحًا ؛نه وقبحه، ولنقل: ال خيلو أّي فعٍل إّما أن يكون راجحًاأو يتساوى ُحْس

 فال هو بالراجح وال باملرجوح: ،تتساوى فيه اجلهات

ون حبيث يك ،أـ وعلى األّول )رجحان الفعل( إّما أن يكون رجحانه شديدًا

 فهو املستحّب. ،فهو الواجب، أو ال يكون كذلك ،تركه قبيحًا

حبيث  ،ب ـ وعلى الثاني )مرجوحّية الفعل( إّما أن تكون مرجوحّيته شديدة

 املكروه.هو ف فهو احلرام، وإاّل ،يكون اإلتيان به قبيحًا

 على التقدير الثالث واألخري )التساوي( فهو املباح.وج ـ 

ن، من فرض موقٍف إهلّي يف الَبْي ال ُبدَّف .يف علم اهلل تعاىلأخرى  وال توجد حالٌة

هذه، ومعه يكون املوقف اإلهلّي بالضرورة أحد األحكام اخلمسة  وليس إاّل

 التكليفّية.

، وهو أّننا ال نبحث يف ةيأنه ُيغفل أمرًا بالغ األهّم َبْيَدوهذا الدليل رغم وجاهته، 

ونه راجحًا أو مرجوحًا أو غري ذلك، وال يف من حيث ك ،واقع صفة الفعل اخلارجّي

علم اهلل تعاىل بالرجحان هذا أو املرجوحّية، وإّنما يف جعل الشارع سبحانه ـ بعد هذا 

فليست مرحلة الثبوت، مبعنى املالك واإلرادة،  .فنيق بعهدة املكلَّالعلم ـ تشريعًا يتعلَّ

ّب التنازع إّنما هو يف وجود كافيًة هنا، دون أن جيعل الشارع حكمًا نتيجتها، فمص

 ب.ْسحكٍم جمعول من قبل املوىل، ال يف علمه وحّبه فَح

بني علماء  ولتقريب الفكرة نأخذ األحكام العقلّية العملية، حيث وقع خالٌف

ن العدل هل جيب أن حيكم املوىل أصول الفقه اإلسالمي يف أّنه بعد حكم العقل حُبْس

بعضهم إىل عدم الوجوب، بل إىل عدم وجود داٍع  سبحانه بوجوب العدل أو ال؟ فذهب

فيما ذهب آخرون إىل خالف  ؛كّية العقل نفسهر هلذا احلكم الشرعي بعد حمرِّومربِّ

احللقة الثالثة، القسم )الصدر، دروس يف علم األصول  :من االّطالع ـ ذلك )انظر ـ ملزيٍد

شيء يف ذاته بقدر ما هي يف ن ال(، وهذا معناه أّن العربة ليست يف ُحْس429: (األّول

نًا أو قبيحًا. ومن ثّم فمن املمكن أن َسبعد كونه َح ،صدور حكم شرعي متعّلق به

ع فيه حكمًا، بل يرتك للبشر أن ُيحاولوا نًا، لكّنه ال ُيشرَِّسيرى اهلل الفعل َح
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 ن وهذا الرجحان يف هذا الفعل، واالنقياد لعقوهلم فيه.ْساكتشاف هذا احُل

 

السّيد السيستاني، من االستناد  :هو ما يلوح من كلمات مثلالدليل الثالث هنا 

اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ﴿إىل أدّلة كمال الشريعة يف القرآن الكريم، كقوله تعاىل: 

ه لو مل يكن هلذه الشريعة قدرة (، فإّن3)املائدة:  ﴾ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي

الشمول لتمام وقائع احلياة مل تكن كاملة، وهذا ما يقع على النقيض من نصوص 

 (.292)السيستاني، قاعدة ال ضرر وال ضرار:  .كماهلا

وكان الدكتور عابد بن حممد السفياني قد استند بشكل مرّكز على آية 

)انظر له: الثبات والشمول يف إكمال الدين هنا يف كتابه الذي طبع قبل عقود 

 (.147ـ  136الشريعة اإلسالمية: 

، وذلك أّن ولكّن االستدالل بكمال الشريعة هنا يعاني هو اآلخر من مشكلة

 كمال الشريعة مفهوٌم له معنيان:

أن تكون الشريعة مغطيًة جلميع وقائع احلياة، فيكون كماهلا  املعنى األّول:

ه، وهذا هو الكمال الذي ألنها تستوعب الواقَع كلَّ لٌةبالنسبة إىل الواقع، فهي كام

 وهلا حكم. إاّل ينتج هنا ـ أّوليًا ـ قاعدَة: ما من واقعٍة

أن يراد وصوهلا إىل نقطة الغاية املرادة هلا، فتكون قد كُملت،  املعنى الثاني:

ن هذه الشريعة وهذا الدين، فعندما تلتئم مبعنى أّن هناك جمموعة عناصر تكوِّ

ريد ُأبأمجعها حيصل كماُل الدين، سواء كان الدين هذا يغطي كلَّ وقائع احلياة أم 

 دة منها؛ ملصلحٍة يف ذلك.له من البداية أن يغّطي مساحًة حمدَّ

ولو نظرنا إىل اآلية القرآنّية املشار إليها وأمثاهلا مل جند هلا داللًة واضحة على 

ثاني؛ ألّنها ظاهرة يف إكمال الدين، فهي تريد املعنى األّول، بل هي أقرب إىل املعنى ال

أن تقول: إّنين أكملت اليوم لكم الدين، فالدين باألمس مل يكن قد كُمل بالنسبة 

إليكم، واليوم قد حظي بكماله، ال أّنه مل يكن قد كُمل يف ذاته بالنسبة لوقائع 

 احلياة واليوم قد كُمل بهذه املالحظة.

% من جمموع وقائع 90ّن الدين اإلهلّي يغّطي مساحة لو فرضنا أ وبعبارٍة أخرى:



 

 االجتهاد والتجديد 

نزلت هذه اآلية تفيد أّننا أكملنا  احلياة، والقرآن والسّنة كانا يربزانه ويظهرانه، ثّم

لكم الدين، فإّن معنى ذلك أّن التسعني يف املائة هذه قد كُملت لكم، فتصدق اآلية 

هور يف الكمال باملعنى األّول الكرمية يف هذه احلال أيضًا، ومعه ال يكون فيها ظ

 املطلوب.

ـ وهو الباحث األستاذ مصطفى  هذا، وقد حاول بعض الباحثني املعاصرين

لالنطالق من  ؛استداللّية أخرى صيغٍة تقديَم ،عًا للشيخ صادق الرجيانيَب، َتكرميي ـ

ل نؤجِّ مفهوم كمال الدين الوارد يف اآلية الكرمية إىل مفهوم مشولّية الشريعة والدين،

 شاء اهلل تعاىل. ض له ومناقشته إىل احللقة الثانية إْنالتعرُّ

 

 ـ يتبع ـ

  



 

 

 

 

 الثابت واملتغيِّر يف األحكام الشرعّية
 

 

ن فيها من التعبري عن ذاتها إاّل وتؤّكد فيها ال ترتك األمة فرصة تتمّك

ما تعانيه األّمة هو حتّدي  لكّن .يمها ومبادئهامتّسكها بهويتها الدينية، والتزامها ق

املالءمة والتكّيف بني انتمائها الديين ومتغريات العصر الذي تعيشه، ذلك أّن 

التشريعات الدينية انبثقت يف عصر سابق، جتاوزت البشرية اآلن ظروفه وأوضاعه إىل 

 .لعصور السابقةبعيد، وأصبحت تعيش ظروفًا وأوضاعًا خمتلفة متامًا عن تلك ا مدًى

من العامل ال تستطيع أن تنفصل يف حياتها عنه، وال أن تنعزل عن تأثرياته  واألّمة جزٌء

 وتفاعالته. 

م األساس يف الدين، َيليست هناك مشكلة كبرية على مستوى املعتقدات والِق

 وّي، ويّتسع عامل اليوم لتعايشمع الفطرة اإلنسانية والعقل الس فأصول العقيدة تنسجم

مًا َيم الرئيسة يف الدين أصبحت ِقَيوكذلك فإّن الِق .خمتلف املعتقدات واألفكار

مكان، وحتتضنها مواثيق حقوق اإلنسان واملعاهدات  يتبّناها اإلنسان يف كلِّ ،عاملية

 الدولية. 

املشكلة تكمن يف جانب تفاصيل التشريعات اليت تطال حركة اجملتمع  لكّن

فالنصوص الدينية الصادرة حوهلا جاءت يف بيئة  .جتماعيةالسياسية واالقتصادية واال

 وظرف خيتلف متامًا عن البيئة والظروف املعاصرة. 

ابقون لفهم هذه النصوص، وما نتج عنها من والقواعد اليت وضعها الفقهاء الس

                                           



 

 االجتهاد والتجديد 

ر عن مستوى العلم واملعرفة يف عصورهم، وعن تفاعلهم مع البيئة اليت استنباطات، ُيعبِّ

واضح أّن االلتزام ببعض تلك األحكام والتشريعات من اليعيشون ضمنها. و كانوا

جًا جملتمعات األمة يف العصر احلاضر، يقعد بها عن مواكبة َررًا وَحْسب ُعيسّب

 بات احلياة الكرمية. م التنمية، وتلبية متطّلرات، وتقدُّالتطوُّ

عصور، وبقدرته على نظرّيًا يعتقد املسلمون بصالحية تشريعهم الديين لكّل ال

الكتشاف األحكام  ؛ويؤمنون مبشروعية االجتهاد يف كّل عصر ،راتاستيعاب املتغّي

الديين، وتطبيق القواعد  ات والنوازل، من خالل فهم النّصالدينية للمستجّد

 يات على املصاديق والقضايا اخلارجية. والكّل

ؤًا طبيقية فإّن هناك تلّكأّما من الناحية العملية والت .هذا على الصعيد النظري

رًا وبطئًا يف ممارسة العمل االجتهادي الذي يعاجل املشكالت اليت تعاني منها وتعثُّ

 األمة. 

ومعظم اجلهود والبحوث االجتهادية لدى الفقهاء املعاصرين تدور يف فلك املسائل 

هوا إليها، إاّل اليت حبثها الفقهاء السابقون، وتنتهي يف الغالب إىل ذات النتائج اليت انت

ما قّل وندر، وكأّن العملية االجتهادية اليوم جمّرد ترجيح رأي على رأي، وقول على 

 ابقون. ا رآه وقاله السقول، مّم

جديد من الفقهاء حول موضوعات االحتكاك والتماّس مع  وصدور أّي اجتهاٍد

ه ُينتزع أّنصعب، وحيتاج إىل عملية قيصرية، وك رات العصر ميّر حبالة خماٍضمتغّي

بعد أن تعجز عن  ،ضًاْرسة الدينية، حني يفرضه عليها الواقع َفانتزاعًا من املؤّس

مقاومته. والكالم هنا عن اجلّو العام واحلالة السائدة، مع اإلقرار بوجود مبادرات 

 ة استثنائية. فردّي

الك ل الفقهاء يف األحكام والتشريعات الدينية يأخذ مسَبإّن جتديد النظر من ِق

  :دةمتعّد

: إعادة قراءة الدليل على احلكم، اليت قد توصل الفقيه إىل قناعة جديدة األّول

كما لو اكتشف  ،برأي جديد؛ لعدم كفاية الدليل على احلكم الذي كان يراه

 آخر.  ح لديه دليٌلإشكااًل يف سند الّنص، أو وجد احتمااًل آخر يف فهم املنت، أو ترجَّ

استجّد للسيد حمسن احلكيم وفقهاء آخرين بطهارة أهل  الرأي الذي :ومثاله
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كما عند البعض  ـالكتاب، بعد القول بنجاستهم، ولو على سبيل االحتياط الوجوبي 

ومنشأ التغيري إعادة قراءة األدلة اليت ابتنى عليها القول بالنجاسة، كدليل اإلمجاع،  .ـ

 ؛قدميًا وحديثًا ،لف القائل بالطهارةن أنه ليس تاّم االنعقاد، مع وجود املخاالذي تبيَّ

 َبْعَد اْلَحَراَم اْلَمْسِجَد َيْقَرُبوا َفال َنَجٌس اْلُمْشِرُكوَن ِإنََّما﴿ :وكداللة اآلية الكرمية

عينية،  لعدم ثبوت داللة اآلية على جناسة املشركني جناسًة ؛(28)التوبة:  ﴾َهَذا َعاِمِهْم

ة على جناسة أهل الكتاب تعارضها روايات ت الداّلمعنوية؛ وألن الروايا بل هي جناسٌة

تدّل على الطهارة، وال يصّح ترجيح روايات النجاسة على روايات الطهارة؛ إلمكانية 

ة أن أخبار الطهارة خاّصواجلمع العريف هنا حبمل روايات النجاسة على الكراهة، 

ة عليها، والظاهر ال يف الدالل نصٌّ يف الداللة عليها، بينما أخبار النجاسة ظاهرٌة

 ما حيمل عليه. يعارض الّنص، وإّن

فحني جيد  .ج اليت حتصل بتطبيق ذلك احلكمَرر واحَلَرتاليف حالة الضَّ :الثاني

ب أن تطبيق حكم الرجم على الزاني احملصن، أو قطع يد السارق، يسبِّ ـ مثاًلـ الفقيه 

، أو يفيت بعدم وجوبه آنذاك، جًا أمام الرأي العام فإنه يوقف تطبيق ذلك احلكمَرَح

 .ليس لتغيري يف القول به عند الفقيه، وإّنما ألن الظروف اخلارجية ال تسمح بتطبيقه

وهنا يكون احلكم اجلديد، وهو جتميد احلكم الثابت يف األصل، ضمن عنوان 

 احلكم الثانوي االضطراري. 

عاد مناسبًا  : االنطالق من دراسة الظرف اخلارجي املعاصر، وأنه ماالثالث

رات احلياة االجتماعية، فيبعثنا ذلك على بسبب تطوُّ ؛لتطبيق ذلك احلكم الشرعي

س مناط ومالك لتلمُّ ؛قراءة الظروف اليت أحاطت بصدور ذلك احلكم الشرعي

شرعّي  وحني يطمئّن الفقيه إىل حتديد ذلك املالك واملناط، من خالل نصٍّ .تشريعه

موضوعية، وأّن ذلك املناط الذي توّخاه  ٍل ودراسةأمُّ، أو إدراٍك ناشٍئ من تخاّص

قائمًا حالّيًا، أو أّن تطبيق احلكم يف  ْدالشارع يف تشريعه لذلك احلكم مل يُع

 احلاضر يؤّدي إىل عكس مراد الشارع، يفيت الفقيه مبا يغاير ذلك احلكم الشرعي. 

، حلديث حولهما نريد تركيز ا لكّن .عيدَخَر على هذا الصوهناك مسالك ُأ

من اإلشارة هنا إىل أننا  ال ُبدَّو .هو هذا املسلك الثالث بعرض بعض املفاهيم والنماذج،

جملّرد أنه جديد  ؛ويف نفس الوقت ال نوافق على رفضه ،ال ندعو لتبّني كّل رأي جديد
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فاالجتهادات اجلديدة جيب أن ختضع للدراسة والبحث، وال  .خيالف السائد واملوروث

دعمًا لتوّجهات  ؛صاد األبواب أمامها. وهذا ما يستهدفه هذا البحث املتواضعإي يصّح

 لها والتفاعل اإلجيابي معها. يف تهيئة املناخ االجتماعي لتقبُّ التجديد، ومساهمًة

 

القرآني، وال تشريع آكد وألزم من التشريعات اليت  أقدس من النّص ال نصَّ

إهلّي  من آيات القرآن الكريم تأتي كلماتها وحروفها باختياٍر آيٍة فكلُّ .آياتهحتملها 

 ُأْحِكَمْت ِكَتاٌب﴿ال ريب فيه، إنه  القرآني فهو حقٌّ نه النّصدقيق، وكّل معنى يتضّم

 َخْلِفِه ِمْن الَو َيَدْيِه َبْيِن ِمْن اْلَباِطُل َيْأِتيِه َعِزيٌز * ال َلِكَتاٌب َوِإنَُّه﴿ ،(1)هود:  ﴾آَياُتُه

 (. 42ـ   41لت: )فّص ﴾َحِميٍد َحِكيٍم ِمْن َتْنِزيٌل

هذا القرآن العظيم يف مالمسته للجانب التشريعي يأخذ واقع حياة اإلنسان بعني 

أن تقابله مرونة تشريعية تسمح باستبدال بعض  ال ُبدَّر، ر متطّومتغيِّ االعتبار، وهو واقٌع

 روف واحلاجات املستجدة. التشريعات بأخرى تستجيب للظ

ة اليت وضعها القرآن الستيعاب كّل م والقواعد العاّمَيث هنا عن الِقوال نتحّد

 رات املستقبلية يف حياة البشر، باعتباره الشريعة اخلامتة للشرائع اإلهلية. املتغّي

ث عن جانب حدوث التغيري يف بعض التشريعات التفصيلية اليت جاءت إّنما نتحّد

ة من تأتي بعد مّد تشريعّي، ثّم كرمية حبكٍم آن الكريم، حيث تأتي آيٌةيف القر

 اًل عنه حكمًا جديدًا. َدابق، وتضع َبجديدة تلغي ذلك احلكم الس الزمن آيٌة

وهو من  .«خ يف القرآنْسالنَّ»وقد ناقش علماء املسلمني هذا املوضوع حتت عنوان 

خاصة  فاٍتمن العلماء كتبًا ومؤلَّ د له عدٌداملباحث اليت تناولوها يف علوم القرآن، وأفر

رين عند تفسريهم لآلية . كما تناوله مجيع املفسِّ(الناسخ واملنسوخ يف القرآن)باسم 

 َعَلى اهلَل َأنَّ َتْعَلْم َأَلْم ِمْثِلَها َأْو ِمْنَها ِبَخْيٍر َنْأِت ُنْنِسَها َأْو آَيٍة ِمْن َنْنَسْخ َما﴿ :الكرمية

صوا مبحثًا ملوضوع النسخ يف (. ويف علم األصول خص106َّ)البقرة:  ﴾َقِديٌر َشْيٍء ُكلِّ

 لبحث ضوابطه وشروطه.  ؛القرآن

رفع »فوه بأنه ة على إمكان وقوع النسخ يف القرآن، وعرَّوقد اتفق علماء األّم

بيان » :، وبتعبري آخر(1)«الحق ب ظاهره ـ بتشريٍعْسسابق كان يقتضي الدوام ـ َح تشريٍع
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 . (2)«نتهاء أمد احلكم الثابت سابقًاا

 ،اتفقوا على وقوع واحٍد منها ،وقسموا النسخ يف القرآن إىل ثالثة أصناف

 ن. ْيواختلفوا يف اآلخَر

ن حكمًا بأن تكون يف القرآن آية تتضّم ،ل: نسخ احلكم والتالوةاألّو

غيها من آيات شرعّيًا، ثم ينزل اهلل تعاىل آية أخرى تنسخ حكم اآلية السابقة، وتل

 قرأ من قبل املسلمني. تلى وُتُت القرآن الكريم، فال تعود آيًة

واستندوا إىل بعض  .ةوقد قال بوقوع هذا النسخ يف القرآن بعض علماء أهل السّن

عن عائشة قالت: كان » :األحاديث يف صحاحهم، كاحلديث املروّي يف صحيح مسلم

معلومات،  نسخن: خبمٍس ، ثّمَنْمحيرِّما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات  يف

 . (3)«ما ُيقرأ من القرآن يف نَّفتويف رسول اهلل وُه

ة وقد رفضه أعالم من أهل السّن .ويرفض الشيعة القول بهذا الصنف من النسخ

وألنه يؤدي إىل  ؛أيضًا؛ ألّن تلك الروايات روايات آحاد ال تقبل يف مثل هذا املوضوع

 قرآن الكريم. القول بالتحريف يف ال

من القرآن الكريم، كانت  ، بأن ُتسقط آيٌةالثاني: نسخ التالوة دون احلكم

تلى، لكن قرأ، وكانت ذات حكم تشريعّي، فيلغى وجودها من القرآن، فال ُتُت

 نته يبقى ساري املفعول. احلكم التشريعي الذي تضّم

ة، السّنويقول بوقوع هذا الصنف من النسخ يف القرآن أكثر علماء أهل 

 عن عمر بن اخلطاب: يف صحيح مسلم مستندين إىل روايات صّحت عندهم، كاملروّي

وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه  ،باحلّق ‘ن اهلل قد بعث حممدًاإ»قال: 

قال النووي يف شرحه على صحيح مسلم:  .«...آية الرجم، قرأناها ووعيناها وعقلناها

 ،ة. وهذا مما نسخ لفظهلشيخة إذا زنيا فارمجوهما البّتأراد بآية الرجم: الشيخ وا»

 . (4)«وبقي حكمه

للسببني السابقني.  ؛الشيعة يرفضون القول بهذا الصنف من النسخ أيضًا لكّن

 ة. ويرفضه بعض علماء السّن

بأن تبقى اآلية ثابتة يف القرآن، يتلوها  ،الثالث: نسخ احلكم دون التالوة

 اّل أّن ما تضمنته من حكم تشريعّي يكون منسوخًا بآيٍةاملسلمون عرب العصور، إ
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 من نزول اآلية األوىل.  أخرى، نزلت بعد وقٍت

بني املسلمني، حيث أمجعوا على إمكان إلغاء  فاٍقوالنسخ بهذا املعنى مورد اّت

قرآنية، واستبداله حبكم آخر، وأّن ذلك قد حصل بالفعل، لكنهم  حكم يف آيٍة

الناسخ »يف كتابه  ،اسّححيث مجع أبو بكر النمساحة وقوعه، اختلفوا يف موارد و

 أّن ،يف اإلتقان ،آية. واختار السيوطي« 138»موارد النسخ يف القرآن فبلغت  ،«واملنسوخ

. ونقل عن أبي مسلم اإلصفهاني إنكار (5)آية يف القرآن الكريم 20النسخ وقع يف 

 . (6)النسخ يف القرآن

وارد املّدعاة لوقوع النسخ يف اآليات، ومل يثبت كما ناقش السيد اخلوئي امل

 لديه مورد منها، مع إثباته إلمكان النسخ وجوازه. 

ومن الناحية الكالمية واالعتقادية أثبت العلماء أّن النسخ ال يعين اخلطأ يف 

فذلك يستحيل على اهلل سبحانه العامل احلكيم، حيث ال  ؛تشريع احلكم املنسوخ

ع حكمًا ن جهل أو عبث، وإمنا يعين النسخ أن اهلل تعاىل قد ُيشرِّع يصدر منه تشريٌع

ملصلحة وقتّية، فإذا ما انتهى  ؛خاّص معلوم عند اهلل، جمهول عند الناس دًا بزماٍنمقيَّ

د سلفًا يف علمه تعاىل أبلغ عباده بانتهاء أمد ذلك احلكم، وشرع هلم ذلك الزمن احملدَّ

ل املصاحل ل األحكام بتبدُّوتبدُّ»يف الظرف اجلديد. حلماية مصاحلهم  ؛احلكم البديل

 . (7)«ا يشهد بصحته الوجدان والربهانواملفاسد مّم

لكن الكالم يف حتديد اجلهة اليت يصدر منها التغيري والنسخ حلكم تشريعي 

حكم  القرآني، بأن تنسخ آيٌة قرآني، حيث ال إشكال يف أن يأتي النسخ ضمن النّص

 َأْو ِمْنَها ِبَخْيٍر َنْأِت ُنْنِسَها َأْو آَيٍة ِمْن َنْنَسْخ َما﴿ا أشار إليه قوله تعاىل: أخرى، وهو م آيٍة

 . ﴾ِمْثِلَها

أن ينسخ حكمًا تشريعّيًا قرآنّيًا، ويأمر  ‘هل ميكن لرسول اهلل لكْن

 بديل عنه؟  حبكٍم

 ِإالَّ ُهَو * ِإْناْلَهَوى  َعِن َيْنِطُق َماَو﴿صل بالوحي، مّت ‘أجاز العلماء ذلك؛ ألنه

 آَتاُكُم َما﴿يقول تعاىل: حيث وقد أمر اهلل بطاعته، (؛ 4ـ  3)النجم:  ﴾ُيوَحى َوْحٌي

ذلك فإّن األمة تقبل من  لكلِّ ،(7)احلشر:  ﴾َفاْنَتُهوا َعْنُه َنَهاُكْم َوَما َفُخُذوُه الرَُّسوُل

 .ر تشريعًا ورد يف القرآن الكريمها أن يوقف وُيغيِّنبّي
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 َأْو آَيٍة ِمْن َنْنَسْخ َما﴿لقوله تعاىل:  ؛ةنسخ القرآن بالسّن ْزِجالشافعي مل ُي لكّن

يدّل على أن اآلتي باخلري أو املثل هو  ﴾َنْأِت﴿فعل  فإّن ﴾ِمْثِلَها َأْو ِمْنَها ِبَخْيٍر َنْأِت ُنْنِسَها

يستدّل بها  ةالسّن اهلل تعاىل، وذلك ال يكون إاّل إذا كان الناسخ هو القرآن. ولكّن

 . (8)ن نسخ القرآن للقرآنفهي اليت ُتبيِّ ،على ناسخ القرآن ومنسوخه

ى نقطع بصدوره حّت ،ة للقرآنواشرتط معظم الفقهاء التواتر يف نسخ السّن

 ، أما إذا كان مروّيًا عن طريق آحاد فإّن أخبار اآلحاد ال تنسخ تشريعًا قرآنّيًا. ‘عنه

لنسخ يف القرآن، ففيه أبعاد وجوانب ولسنا بصدد البحث حول موضوع ا

نا نعرض بعض الشواهد والنماذج آليات تشري إىل ة، لكّنتكّفلت بها البحوث املختّص

اقتضت إرادة الشارع إبداله  تغيري حكم شرعّي كان جمعواًل من قبل الشارع، ثّم

ة ملا نريد تناوله من إمكانية التغيري يف بعض تمهيد وخلفّيكوذلك  ،آخر حبكٍم

 ة املعتمدة. األحكام الشرعية، ضمن اإلطار الشرعي والضوابط العلمّي

 
 

كان بعض املسلمني يكثرون السؤال عن مسائل غري ذات شأن، شاغلني وقت 

ذوي الثراء يكثرون من مناجاة  بعضمن غري طائل، ورمبا كان  ‘رسول اهلل

ختصاص به، على ما احتمله السيد ب إليه وااليظهرون بذلك نوعًا من التقرُّ ،‘النيّب

نني تقديم صدقة تفرض على املتمكِّ الطباطبائي يف امليزان، فأنزل اهلل تعاىل آيًة

وسؤال، أّما الفقراء غري الواجدين للمال فال يشملهم  مناجاٍة قدرها درهم عند كلِّ

 َبْيَن َفَقدُِّموا الرَُّسوَل ْيُتُمَناَج ِإَذا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿هذا احلكم، وهي قوله تعاىل: 

 ﴾َرِحيٌم َغُفوٌر اهلَل َفِإنَّ َتِجُدوا َلْم َفِإْن َوَأْطَهُر َلُكْم َخْيٌر َذِلَك َصَدَقًة َنْجَواُكْم َيَدْي

 (. 12)اجملادلة: 

كما  ‘ونتيجة هلذا التشريع امتنع األصحاب عن طرح تساؤالتهم على النيّب

وطرح  ‘الوحيد الذي استمّر يف مناجاته للرسول كانوا يف املاضي، والشخص

بن أبي طالب، كما  هو علّي ،سؤال أسئلته عليه، ملتزمًا بدفع الصدقة قبل كّل

خرى تنسخ أ ام ـ كما يف بعض الروايات ـ نزلت آيٌةأشارت لذلك الروايات. وبعد أّي

ىل: وهي قوله تعا ،‘حكم هذه اآلية، وترفع أمر الصدقة قبل مناجاة الرسول
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 َعَلْيُكْم اهلُل َوَتاَب َتْفَعُلوا َلْم َفِإْذ َصَدَقاٍت َنْجَواُكْم َيَدْي َبْيَن ُتَقدُِّموا َأْن َأَأْشَفْقُتْم﴿

)اجملادلة:  ﴾َتْعَمُلوَن ِبَما َخِبرٌي َواهلُل َوَرُسوَلُه اهلَل َوَأِطيُعوا الزََّكاَة َوآُتوا الصَّالَة َفَأِقيُموا

13 .) 

من الرتبية والتوجيه كان حيتاجه اجملتمع اإلسالمي  من ذلك نوٌع اهلدف ولعلَّ

 الناشئ آنذاك. 

 
 

يف بداية املواجهة القتالية بني املسلمني وحماربيهم الكافرين كان عدد 

ار، فجاء التشريع ليضع معادلة املسلمني حمدودًا يف مقابل الكثرة العددية للكّف

، حبيث ال جيب عليهم القتال نسبة املكافأة العددية بينهم وبني العدّو د للمسلمنيُتحدِّ

إذا كان عددهم أقّل من تلك النسبة، وهي نسبة الواحد إىل عشرة، اعتمادًا على قوة 

 اْلُمْؤِمِننَي َحرِِّض النَِّبيُّ َأيَُّها َيا﴿اإلميان والعزمية، وروح التضحية العالية، يقول تعاىل: 

 َيْغِلُبوا ِمَئٌة ِمْنُكْم َيُكْن َوِإْن ِمَئَتْيِن َيْغِلُبوا َصاِبُروَن ِعْشُروَن ِمْنُكْم َيُكْن ِإْن اِلاْلِقَت َعَلى

 (. 65)األنفال:  ﴾َيْفَقُهوَن ال َقْوٌم ِبَأنَُّهْم َكَفُروا الَِّذيَن ِمَن َأْلفًا

األمر  له اجملاهدون من أعباء احلروب، اقتضىومع تعّدد املعارك، وما حتمَّ

ة مع زيادة عدد املسلمني، خاّصوصدور تشريع جديد لتعديل نسبة املكافأة يف العدد، 

جديدة بتشريع جديد، كانت فيه نسبة القتال هي واحد يف مقابل اثنني،  فنزلت آيٌة

 َئٌةِم ِمْنُكْم َيُكْن َفِإْن َضْعفًا ِفيُكْم َأنَّ َوَعِلَم َعْنُكْم اهلُل َخفََّف اآلَن﴿يقول تعاىل: 

 ﴾الصَّاِبِريَن َمَع َواهلُل اهلِل ِبِإْذِن َأْلَفْيِن َيْغِلُبوا َأْلٌف ِمْنُكْم َيُكْن َوِإْن ِمَئَتْيِن َيْغِلُبوا َصاِبَرٌة

 (. 66)األنفال: 

، قال يف الكشاف: ٍةقال ابن عاشور: هذه اآلية نزلت بعد اآلية اليت قبلها مبّد

 . (9)«طويلة ٍةوذلك بعد مّد»

 
 

 ؟ة وحدادماذا تستحّق املرأة من مال زوجها بعد وفاته؟ وهل عليها فرتة عّد

أي كان التشريع اإلسالمي قد أقّر ما كان متعارفًا عند العرب قبل اإلسالم، 
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اًل كاماًل، شريطة أْن ْوالنفقة َح إاّل ّن الرجل إذا مات مل يكن المرأته من مرياثه شيٌءإ

رته اآلية وهذا ما قرَّ .ل سقطت نفقتهاْوخرجت قبل احَل ى، فإْناملتوّف تعتّد يف بيت الزوج

 اْلَحْوِل ِإَلى َمَتاعًا أَلْزَواِجِهْم َوِصيًَّة َأْزَواجًا َوَيَذُروَن ِمْنُكْم ُيَتَوفَّْوَن َوالَِّذيَن﴿الكرمية: 

 َواهلُل َمْعُروٍف ِمْن َأْنُفِسِهنَّ ِفي َنَفَعْل َما ِفي َعَلْيُكْم ُجَناَح َفال َخَرْجَن َفِإْن ِإْخَراٍج َغْيَر

فق املفّسرون والفقهاء قواًل واحدًا على نسخ هذه اآلية واّت .(240)البقرة:  ﴾َحِكيٌم َعِزيٌز

 :بآيتني

دت عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أّيام، وهي قوله تعاىل: اليت حدَّ :األوىل

)البقرة:  ﴾َوَعْشرًا َأْشُهٍر َأْرَبَعَة ِبَأْنُفِسِهنَّ َيَتَربَّْصَن َأْزَواجًا ُروَنَوَيَذ ِمْنُكْم ُيَتَوفَّْوَن َوالَِّذيَن﴿

234 .) 

 َوَلُهنَّ﴿اليت جعلت للزوجة نصيبًا من تركة زوجها، وهي قوله تعاىل:  :والثانية

 ﴾َتَرْكُتْم ِممَّا الثُُّمُن َفَلُهنَّ َوَلٌد َلُكْم َكاَن َفِإْن َوَلٌد َلُكْم َيُكْن َلْم ِإْن َتَرْكُتْم ِممَّا الرُُّبُع

 . (10)وعليه فإّن املرأة تنفق على نفسها من نصيبها .(12)النساء: 

يف روايات  ،’وعن اإلمامني الصادقني ،×ويف احلديث عن أمري املؤمنني

 ،﴾َوَعْشرًا َأْشُهٍر َأْرَبَعَة ِبَأْنُفِسِهنَّ َيَتَربَّْصَن﴿هي منسوخة، نسختها آية »متضافرة: 

 «. ونسختها آية املواريث

 ة والشيعة بهذا الصدد مبلغ التواتر. بلغ جمموع روايات السّنيورمبا 

. وأقوى منهم أحٌد رين، مل يشّذواتفاق كلمة املفسِّ ،ةوالعمدة إمجاع علماء األّم

مل يأخذ مبفاد  ،سلفًا وخلفًا ،ق هذا اإلمجاع أّن أحدًا من فقهاء األّمةدليل على حتقُّ

واضحة  األمر الذي يدّل داللًة ،بًاْدال فرضًا وال َن ،ِت مبضمونهاية األوىل، ومل ُيْفاآل

 . (11)على اّتفاقهم أن اآلية منسوخة كلمة واحدة

 
 

صّلون إىل واملسلمني كانوا ي ‘من املعلوم يف تاريخ الدعوة اإلسالمية أّن النيب

ي ثالثة عشر عامًا، من البعثة ل العهد املّكواستمر هذا احلال طوا .جهة بيت املقدس

كما استمّر استقبال بيت املقدس يف الصالة بعد اهلجرة إىل املدينة املنورة  .إىل اهلجرة

 أقّل من ذلك.  :وقيل .(12)قنيح بعض احملقِّة سبعة عشر شهرًا، كما رجَّملّد
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 .رام يف الصالةل إىل استقبال جهة املسجد احلبالتحوُّ ‘أمر اهلل تعاىل نبيه ثّم

ة تساؤالت وقد أثار تغيري القبلة من بيت املقدس يف الشام إىل املسجد احلرام مبّك

عليهم القرآن بقوله  لريبكوا بها أوساط املسلمني، فردَّ ؛طرحها اليهود ،وإشكاالت

 هلِل ُقْل َعَلْيَها َكاُنوا الَِّتي ِقْبَلِتِهُم َعْن َوالَُّهْم َما النَّاِس ِمَن السَُّفَهاُء َسَيُقوُل﴿تعاىل: 

إىل قوله تعاىل:  ،(142)البقرة:  ﴾ُمْسَتِقيٍم ِصَراٍط ِإَلى َيَشاُء َمْن َيْهِدي َواْلَمْغِرُب اْلَمْشِرُق

 اْلَمْسِجِد َشْطَر َوْجَهَك َفَولِّ َتْرَضاَها ِقْبَلًة َفَلُنَولَِّينََّك السََّماِء ِفي َوْجِهَك َتَقلَُّب َنَرى َقْد﴿

 (. 144)البقرة:  ﴾َشْطَرُه ُوُجوَهُكْم َفَولُّوا ُكْنُتْم َوَحْيُثَما َحَراِماْل

 سابق، وهو استقبال بيت املقدس يف الصالة، وإْن لتشريٍع فاآلية الكرمية نسٌخ

وقوله  .تأكيٍد إهلّي بكلِّ ه أمٌر، لكّنمل يكن التشريع السابق منصوصًا ضمن آيٍة

 َعَلى َيْنَقِلُب ِممَّْن الرَُّسوَل َيتَِّبُع َمْن ِلَنْعَلَم ِإالَّ َعَلْيَها ُكْنَت الَِّتي ْبَلَةاْلِق َجَعْلَنا َوَما﴿تعاىل: 

 َوَما﴿ :إهلي على أّن استقبال بيت املقدس كان جبعٍل ( تأكيٌد143)البقرة:  ﴾َعِقَبْيِه

ذا التشريع )استقبال بيت اهلدف من ه ْتحيث أباَن ،﴾َعَلْيَها ُكْنَت الَِّتي اْلِقْبَلَة َجَعْلَنا

اليت كانت  ،املقدس(، وأنه امتحان املسلمني من قريش والعرب باستقبال غري الكعبة

 س لديهم. رمز فخرهم واعتزازهم واملكان املقدَّ

 
 

يف بداية التشريع اإلسالمي كانت عقوبة املرأة إذا ارتكبت فاحشة الزنا، 

ى املوت، كما يقول دًا حّتربعة شهود، فعقوبتها السجن مؤبَّوثبت عليها اجلرم بشهادة أ

 َفِإْن ِمْنُكْم َأْرَبَعًة َعَلْيِهنَّ َفاْسَتْشِهُدوا ِنَساِئُكْم ِمْن اْلَفاِحَشَة َيْأِتنَي َوالالَِّتي﴿تعاىل: 

 ﴾َسِبياًل َلُهنَّ اهلُل َلَيْجَع َأْو اْلَمْوُت َيَتَوفَّاُهنَّ َحتَّى اْلُبُيوِت ِفي َفَأْمِسُكوُهنَّ َشِهُدوا

 (. 15)النساء: 

ميارس فاحشة الشذوذ اجلنسي )اللواط( من الرجال  ْنكما كانت عقوبة َم

 َيْأِتَياِنَها َواللََّذاِن﴿ومنه التأنيب والتوبيخ والضرب والسجن، يقول تعاىل:  ،اإليذاء

)النساء:  ﴾َرِحيمًا َتوَّابًا َكاَن اهلَل ِإنَّ ْنُهَماَع َفَأْعِرُضوا َوَأْصَلَحا َتاَبا َفِإْن َفآُذوُهَما ِمْنُكْم

16 .) 

جة( إذا رين أن اآلية األوىل ختتّص بعقوبة املرأة احملصنة )املتزوِّويرى بعض املفسِّ
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 جني. ، واآلية الثانية تبني عقوبة الزنى للرجل واملرأة غري املتزوِّْتزَن

يف سورة النور، واألحاديث  ىننسخت اآليتان مبا جاء من أحكام عقوبة الز ثّم

 ، اليت يطلق عليها احلدود. ىالواردة يف عقوبة اللواط والزن

: هي منسوخة. والسبيل هي احلدود ـ ×قال اإلمام الصادق»جاء يف التمهيد: 

رين، وهذا فق عليها عند املفسِّ، متَّم. واألحاديث بهذا املضمون متضافرٌةْجد والرَّاجَلْل

بعد مالحظة أّن التشريع اإلسالمي القائم بشأن الزناة هو  ال سيَّماو فيه، ال َشكَّمما 

م، بإمجاع من الفقهاء، قدميًا وحديثًا. أّما ما ذكرته اآلية الكرمية ـ ْجد أو الرَّْلاجَل

د ومطلق اإليذاء ـ فلم ُيْفِت به أحٌد من الفقهاء إطالقًا، وهو دليل من السجن املؤبَّ

  .(13)«إمجاعهم على النسخ

 

نه يعترب تشريعًا إ، ففعلأو  ، عرب قوٍل‘عن رسول اهلل أو نهٌي مٌرأحني يصدر 

ئمة أإىل وكذلك احلال بالنسبة  .ىما يأمر وينه مة يفطاعته على األإلوجوب  ؛ًادينّي

 تبيني يف ‘، الذي يراهم امتدادًا لدور النيّباملعتقد الشيعّي يف ^هل البيتأ

 حكام الشرعية. األ

، بعد التشريعيةمام تلك النصوص الدينية أالسؤال الذي يفرض نفسه  لكّن

مفادها التشريعي حيمل صفة الثبات  ّنأ، هل وداللتها الفراغ من مناقشة سندها

زمنة ر األلتغيُّ ّنأم أ تلك النصوص الواردة والدوام مبا يتجاوز الزمان واملكان يف كّل

 حكام الشرعية؟ على سريان مفعول تلك األ ًاالجتماعية تأثريوالظروف ا

فقد ورد يف  ،هو الثبات واالستمرار حكم شرعّي صل يف كّلن األأ ال َشكَّ

بدًا أ حالل حممد حالٌل»نه قال: أ ×مام جعفر الصادقعن اإلـ صحيح  بسنٍدـ الكايف 

 . (14)«بدًا إىل يوم القيامةأ إىل يوم القيامة، وحرامه حراٌم

ومقاصد  حكامًا لغاياٍتأن الشرع قد يضع أالوجدان والواقع حيكم ب لكّن

ر الظرف والزمان، تغيُّب ؛وحني تنتفي تلك املقاصد والغايات .نوظرف معيَّ دة بزمٍنحمدَّ

 . بأمر الشارع نفسه حكامف مفعول تلك األنه ينتهي ويتوقَّإف

نزهلا أهلية اليت الشرائع اإلث القرآن الكريم عن التغيري والتطوير يف وقد حتّد
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 ؛حكام الشرائع السابقةأنبيائه، حيث تنسخ الشريعة اجلديدة أاهلل تعاىل على 

 ‘حممد ى جاءت الشريعة اخلامتة على يد النيّبمواكبة لتطور حياة البشر، حّت

 ني.خامت النبّي

ياة ر يف حر والتغيُّف التطوُّسالم ال يعين توقُّختم الشرائع بشريعة اإل لكّن

وهذا هو  .ررات، ومالحقة التطوُّسالم الستيعاب املتغيِّالبشر، بل يعين قابلية شريعة اإل

ي الكبري الذي يواجهه املسلمون يف فهمهم لدينهم، واكتشافهم ملنهجية معرفة التحّد

 ر احلياة. ات الزمن، وتطوُّاليت تواكب مستجّد، حكامهأ

حقيقة جيب  كام الشرعيةحألتأثري خصوصيات الزمان يف مناطات ا ّنإ

وجمتمع، فهي  عصٍر حكام يف كّلباط األنواست استحضارها عند ممارسة االجتهاد

 وجيل.  زمٍن رورة وجود الفقهاء اجملتهدين يف كّلضساس لأر مرّب

نبياء، واستدعت وجود النسخ وهي احلقيقة اليت استدعت التغيري يف شرائع األ

والنسخ بهذا »اخلوئي إىل هذه احلقيقة بقوله: شار السيد وقد أ .يف القرآن الكريم

ن دخل خصوصيات الزمان يف مناطات أبداهة  ؛قطعًا ممكٌن ـ أي نسخ احلكم ـ املعنى

ن أر ئع فلنتصّوارنا وقوع مثل هذا يف الشرذا تصّوإ، وفيه عاقٌل ا ال يشّكحكام مّماأل

كون الفعل ذا تكون للزمان خصوصية من جهة استمرار احلكم وعدم استمراره، في

ة، وقد يكون ب عليه تلك املصلحة بعد انتهاء تلك املّدال ترتّت ة معينة، ثّممصلحة يف مّد

 . (15)«مر بالعكساأل

 

ضح من السرية النبوية الشريفة، ومن عدد من األحاديث الواردة عن يّت

ة ه بعد مّدسلمون، لكّنوعمل بها امل ‘، أّن هناك تشريعات أصدرها النيّب‘النيّب

نًا أنه أمر بها ملصلحة تقتضيها يف وقتها، أما من الزمن أعلن رفع تلك التشريعات، مبيِّ

 يلغي ذلك التشريع.  ‘ر الظرف وزالت تلك املصلحة فإنهوقد تغيَّ

 ْن: َم‘قال النيّب»ما ورد عن سلمة بن األكوع قال:  :ومن تلك األحاديث

. فلما كان العام املقبل عد ثالثٍة وبقي يف بيته منه شيٌءب ضّحى منكم فال يصبحنَّ

 ؛خرواوأطعموا، وادَّ ،قالوا: يا رسول اهلل، نفعل كما فعلنا العام املاضي؟ قال: كلوا
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 . (16)«أن تعينوا فيها ُتفأرْد فإّن ذلك العام كان بالناس جهٌد

ي فوق إني كنت نهيتكم عن حلوم األضاح»أنه قال:  ‘أخرى عنه ويف روايٍة

 . (17)«خرواقوا، وادَّفكلوا، وتصدَّ ،كيما تسعكم، لقد جاء اهلل باخلري؛ ثالث

قد نهانا  ‘كان رسول اهلل» :عن أبي سعيد ،يف فتح الباري ،وأورد بن حجر

قدمت على أهلي ـ وذلك  ثّم يف سفٍر فخرجُت :أن نأكل حلوم نسكنا فوق ثالث، قال

فقالت: هذا من  ،قد جعلت فيه قديدًا بسلٍقفأتتين صاحبيت  ،ـ بعد األضحى بأّياٍم

قها حتى ص للناس بعد ذلك، فلم أصدَِّومل ينهنا؟ فقالت: إنه رخَّهلا: َأ ضحايانا، فقلُت

ـ قد أرخص رسول اهلل للمسلمني يف  :وفيه ،بعثت إىل أخي قتادة بن النعمان ـ فذكره

 .«ذلك

 ن الني كنت أمرتكم أإ»ة الوداع فقال: قام يف حّج ‘ّن النيبإ :وفيه أيضًا

فكلوا منه ما  ،وإني أحّله لكم ،لتسعكم ؛تأكلوا األضاحي فوق ثالثة أّيام

 . (18)«شئتم

بعدم اّدخار شيٍء من األضاحي ملا بعد ثالثة  ‘صادر من رسول اهلل فهناك أمٌر

وهو وجود الضائقة عند  ،رههذا األمر؛ ألّن مرّب تبعه يف السنة األخرى إلغاُء أّيام، ثّم

 قد زال.  ،ة اللحومالناس لقّل

 ×عن أبي جعفر ـ اإلمام الباقر ،عن حممد بن مسلم ،وجاء يف وسائل الشيعة

من أجل حاجة  ؛نهى أن حتبس حلوم األضاحي فوق ثالثة أّيام كان النيّب»قال: ـ، 

 . (19)«الناس، فأّما اليوم فال بأس به

يف التمر، وإّن اهلل  نهيتكم عن القران كنُت»أنه قال:  ‘ومثله ما ورد عنه

القران يف )حيث عنون البخاري يف صحيحه بابًا بعنوان  ،(20)«ع عليكم فاقرنواوسَّ

عن ذلك وقت  ‘، فقد نهى النيّبأكل مع مجاعٍة ْنإىل مترة مَل ، وهو ضّم مترٍة(التمر

 عنهم ذلك النهي.  ‘الضيق االقتصادي عند املسلمني، فلما وّسع اهلل عليهم رفع النيّب

عيد، حيث حيمل عددًا من ث أن جيد شواهد أخرى على هذا الصبوسع الباحو

، وما يشبهها من األلفاظ «كمأمرُت كنُت»أو « كمنهيُت كنُت»ة عبارة األحاديث النبوّي

 أو أمر.  ة على رفع نهٍيالداّل
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لصادرة عن مّيز الشهيد السيد حممد باقر الصدر بني نوعني من األحكام ا

 : ‘رسول اهلل

وهذه أحكام  .غ عن اهلل تعاىلنها لألمة كمبلِّهلية اليت بيَّ: األحكام اإللاألّو

 ثابتة. 

وحاكم  كقائٍد ‘: األحكام اإلدارية التدبريية اليت تصدر عنهالثاني

عًا للمصاحل واألوضاع َبَت ،وهذه بطبيعتها قد تستدعي التغيري والتبديل .للمجتمع

 ة. االجتماعي

 املدينة أهل بني قضى ‘النيّب الرواية أّن يف جاء«: »اقتصادنا»قال يف كتابه 

 فضل باعُي ، والماٍء فضُل مينع ال البادية أنه أهل بني وقضى. بئٍر نفُع مينع النخل: ال يف

 .كأل

 عن تعبريًا يكون أن والكأل ميكن املاء فضل منع عن النيّب من النهي وهذا

 كما ؛واخلمر امليسر عن ومكان، كالنهي زمان كّل يف ثابت عام شرعي حكم

 عن املسؤول األمر ولّي بوصفه النيّب خذهمعّين، اّت إجراٍء عن رُيعبِّ أن أيضًا ميكن

عاّمًا،  شرعّيًا حكمًا يكون وصالحياته، فال واليته حدود املسلمني يف مصاحل رعاية

 ّصالن هذا يف البحث وموضوعية. األمر ولي رهايقدِّ اليت ومصاحله بظروفه يرتبط بل

 ضوء على أحدهما التقديرين، وتعيني هذين كال استيعاب الباحث على تفرض النبوي

 . نصوص من يناظره وما ،النّص صيغة

 يفرتضون مسبقة فهم بصورٍة النّص جتاه نفسّيًا موقفًا خذونيّت الذين أولئك وأما

 من النيّب دائمًا إىل اّمًا، وينظرونع شرعّيًا حكمًا نصٍّ كّل يف جيدوا أن البدء منذ

 بوصفه اإلجيابي دوره العامة، ويهملون األحكام لتبليغ أداة بوصفه النصوص خالل

 عام.  شرعّي حكٌم أنه أساس على الذكر آنف ّصالن روناألمر. فيفسِّ ولّي

 من نتج نفسه، وإمنا ّصالن من ينبع مل ّصالن تفسري يف اخلاص املوقف وهذا

 عليها فيه، درج نةمعّي تفكري ، وطريقةالنيّب عن خاصة صورة على يّنذه اعتياد

 عينيه أمام غًا، وانطمستمبلِّ باعتباره دائمًا إليه ينظر أن خالهلا املمارس، واعتاد

 عن الشخصية هذه به رُتعبِّ ما بالتالي حاكمًا، وانطمست بوصفه األخرى شخصيته
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 . (21)«املختلفة النصوص يف نفسها

شواهد ومناذج لتأكيد هذه الفكرة، « اقتصادنا»أواخر مباحث  وذكر يف

 يف املدينة أهل بني اهلل رسول قضى»أنه قال:  ×كاحلديث الوارد عن اإلمام الصادق

حيث يرى السيد الصدر أّن هذا النهي ال ، «وكالء ماٍء فضل مينع ال أنه النخل مشارب

 ؛بوصفه ولّيًا لألمر ‘النيبصدر عن  ل حكمًا شرعّيًا ثابتًا، بل هو نهٌييشّك

إىل إمناء الثروة  استجابة ملقتضيات الظروف، حيث كان جمتمع املدينة حباجٍة

الزراعية واحليوانية، فألزمت الدولة األفراد ببذل ما يفضل من مائهم وكألهم 

 تشجيعًا للثروات الزراعية واحليوانية.  ؛لآلخرين

الثمرة قبل نضجها، فإّن هذا  من النهي عن بيع ‘وكذلك ما ورد عن النيّب

ل حكمًا شرعّيًا ثابتًا، وإمنا هو إجراء اقتضته مصلحة اجتماعية النهي ال يشّك

أنه سئل عن الرجل يشرتي الثمرة  ×ظرفية، تشري إليها رواية عن اإلمام الصادق

 إىل ذلك يف اختصموا قد»: كّلها؟ فقال األرض تلك مثرة ، فتهلكاملسّماة من أرٍض

 عن اخلصومة نهاهم عونيد ال رآهم فلما ،ذلك يذكرون فكانوا، ‘اهلل رسول

 «. خصومتهم أجل من ذلك فعل همه، ولكّنحيرِّ الثمرة، ومل تبلغ ىحّت البيع ذلك

 نهانا»: قال أنه خديج بن رافع ر السيد الصدر ما ورد عنوبنفس التوجيه يفسِّ

 ببعض يعطيها أن أرٌض ألحدنا كانت نافعًا، إذا لنا كان أمٍر عن ‘اهلل رسول

. «ليزرعها أو ،أخاه فليمنحها أرٌض ألحدكم كانت إذا: بدراهم، وقال أو خراجها

عن إجيار األرض، واألمر مبنحها جّمانًا، ليس حكمًا شرعّيًا  ‘فهذا النهي من النيب

 . (22)ظرفية تدبريي اقتضته مصلحٌة وإمنا هو أمٌر ،عاّمًا

اليت تفتح أفقًا واسعًا يف جمال  ،الصدر رؤيتهر السيد مبثل هذه الشواهد يقرِّ

 ،التعامل مع كثري من النصوص التشريعية، ودراسة إمكانية التغيري يف أحكامها

 رات احلياة والزمن. وفقًا لتطوُّ

 

، ^ة أهل البيتضمن هذا السياق ميكننا فهم عدد من الروايات عن أئّم

 ‘نية وحمدودية بعض األحكام النبوية، وأنها صدرت عن رسول اهللث عن زمتتحّد
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ا يعين توقف تلك األحكام يف الظروف اجلديدة. وهذه مناذج من ملصاحل ظرفية، مّم

 تلك الروايات: 

ئل عن قول رسول ُس ×ـ ما أورده الشريف الرضي يف نهج البالغة أن علّيًا1

ذلك والدين  ‘ما قالإّن: »×فقال ؟«اليهودهوا بوال تشبَّ ،بْيوا الشَّرغيِّ: »‘اهلل

 . (23)«وما اختار سع نطاقه، وضرب جبرانه، فامرٌؤوقد اتَّ ،، فأّما اآلنُقلٌّ

ب عن العدو ْيقد أمر الشيوخ من أصحابه أن يسرتوا الشَّ ‘كان النيب

باخلضاب، ليظهروا أمامه يف هيئة األقوياء. فقال اإلمام: ذلك حيث كان اإلسالم 

هلذا احلكم من  َقْبفلم َيه، وقد ظهر على الدين كلِّ ،تباعه، أّما اليومأبقّلة ضعيفًا 

 . (24)شاء فليخضب ْنشاء فليرتك اخلضاب، وَم ْنموضوع، فَم

وقد  ،ظرفية كانت له مصلحٌةأنه  ×مامر اإليقرِّ نبوّي مام حكٍمأفنحن هنا 

 ف ذلك احلكم. عليه يتوقَّ فبناًء، انتفت

دة حول اإلسراع أو اإلبطاء يف الطواف، حيث ورد أن رسول الوارالروايات  ـ2

ا دخل مكة بعد صلح احلديبية أمر أصحابه أن يرملوا يف الطواف، أي مّل ‘اهلل

 دائم، لكّن ه تشريٌعاعتقادًا منهم أّن ؛، فسار الناس على هذا األمراويسرعو ايهرولو

 يف الطواف كان ملصلحٍة باهلرولة ‘لفت النظر إىل أن أمر الرسول ×اإلمام الباقر

بعد زوال  ف األمر النبوّيثابت دائم، ومعنى ذلك توقُّ ظرفية، وليس تشريعًا حلكٍم

 مصلحته. 

أيرمل فيه  ،عن الطواف ـ ـ اإلمام الباقر ×أبا جعفر سألُت»عن زرارة قال: ف

ملا أن قدم مكة، وكان بينه وبني املشركني  ‘الرجل؟ فقال: إّن رسول اهلل

خرجوا أعضادكم، وأخرج أدوا، وقال: لذي قد علمتم، أمر الناس أن يتجلَّالكتاب ا

، فمن أجل ذلك يرمل لرييهم أنه مل يصبهم جهٌد ؛رمل بالبيت ثّم ،‘رسول اهلل

 . (25)«ميشي مشيًا ×بن احلسني وقد كان علّي .ي ألمشي مشيًاوإّن .الناس

ا كان غزوة صادق ـ: مّلاإلمام ال ـ ×قال أبو عبد اهلل»وعن يعقوب األمحر قال: 

دخل فقضى نسكه، فمّر  أهل مكة ثالث سنني، ثّم ‘احلديبية وادع رسول اهلل

من أصحابه جلوس يف فناء الكعبة، فقال: هو ذا قومكم على  بنفٍر ‘رسول اهلل

وا أزرهم، وشّدوا ا فيكم ضعفًا، قال: فقاموا فشّدْونكم فرَيْورؤوس اجلبال، ال يَر
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 . (26)«ثم رملوا ،أيديهم على أوساطهم

أنهما سأاله  ،ـ اإلمام الباقر ـ ×عن أبي جعفر ،ارةرـ عن حممد بن مسلم وز3

عنها وعن أكلها يوم خيرب،  ‘عن أكل حلوم احُلُمر األهلية؟ قال: نهى رسول اهلل

م ما احلرام ما حرَّما نهى عن أكلها يف ذلك الوقت؛ ألنها كانت محولة الناس، وإّنوإّن

 . (27)يف القرآن وجلَّ اهلل عزَّ

عن الطاعون  ×سأل بعض أصحابنا أبا احلسن»ـ عن أبان بن األمحر قال: 4

ل وأنا فيها، أحتوَّ ،ل عنها؟ قال: نعم، قال: ففي القريةوأنا فيها، أحتوَّ ،يقع يف بلدٍة

: فإّنا نتحّدث ل عنها؟ قال: نعم. قلُتوأنا فيها، أحتوَّ ،عنها؟ قال: نعم، قال: ففي الدار

ف، قال: إّن رسول ْحقال: الفرار من الطاعون كالفرار من الزَّ ‘رسول اهلل أّن

 ،كانوا يكونون يف الثغور يف حنو العدّو، فيقع الطاعون إّنما قال هذا يف قوٍم ‘اهلل

 . (28)«ذلك فيهم ‘ون منها، فقال رسول اهللخلون أماكنهم يفرُّفُي

كانوا يكشفون عن وقف مفعول  ^ةاألئّم ن أّنمن هذه الروايات وأمثاهلا يتبيَّ

 ملعرفتهم باملصلحة الظرفية لتشريعها.  ؛‘بعض األحكام الصادرة عن النيّب

 

فإّن الفقهاء اجملتهدين حني يقومون بعملية  ^واألئمة ‘وبعد عصر النيب

ص استنباط احلكم الشرعي، يف عصورهم وجملتمعاتهم، هل يتعاملون مع نصو

على أنها كّلها حتمل تشريعات  ^ةواألئّم ‘األحاديث والروايات الواردة عن النيّب

ثابتة دائمة، أو أن فيها ما حيتمل صدوره استجابة حلاجة ظرفية، ولتحقيق مقصد 

ا يعين إمكانية وقف ذلك التشريع واحلكم يف وبيئة معينة، مّم وغاية ضمن زمٍن

 الزمن والظرف االجتماعي اجلديد؟ 

 اجلواب عن ذلك ميكن القول: إّن الفقهاء مجيعًا يؤمنون بأن األحكام يف

ضعت ملصاحل العباد، وإّن تأثري ة ما يرتبط بشؤون احلياة، إمنا ُوالشرعية، وخاّص

ب ْسخصوصيات الزمان يف مناطات األحكام الشرعية حقيقة ال ميكن إنكارها، وَح

 ا ال يشّكيف مناطات األحكام مّمإن دخل خصوصيات الزمان »تعبري السيد اخلوئي: 

ر أن تكون للزمان رنا وقوع مثل هذا يف الشرائع فلنتصوَّ، وإذا تصوَّفيه عاقٌل
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خصوصية من جهة استمرار احلكم وعدم استمراره، فيكون الفعل ذا مصلحة يف 

ة، وقد يكون األمر ب عليه تلك املصلحة بعد انتهاء تلك املّدمعينة، ثم ال ترتّت مّدٍة

 . (29)«عكسبال

ر ر بتغيُّاألحكام منوطة باملصاحل، واملصاحل تتغيَّ»ي: مة احلّلوقال العاّل

يف  لقوٍم فني، فجاز أن يكون احلكم املعّين مصلحًةاألوقات، وختتلف باختالف املكلَّ

 . (30)«آخر فينهى عنه يف زماٍن لقوٍم فيؤمر به، ومفسدًة زماٍن

على وجود مصلحة ظرفية لبعض  كما أّن الروايات واألحاديث اليت تدّل

ف ذلك احلكم عندما تنتفي املصلحة، كما رأينا يف األحاديث األحكام، وأنه يتوّق

 ل هلذه املمارسة االجتهادية. السابقة، تشّق هذا النهج للفقهاء، وتؤصِّ

س الظروف االجتماعية اليت أحاطت بصدور احلكم ويبقى على الفقيه أن يتلمَّ

تها يف صدور ذلك احلكم، ورأى أّن الظروف قطع أو اطمأّن مبدخلّيع، فإذا من املشرِّ

ها املصلحة اليت توّخاها احلكم وقت صدوره، بل ق يف ظّلاالجتماعية املعاصرة ال تتحّق

قد يكون األمر على النقيض من ذلك، ففي مثل هذه احلالة ميكن للفقيه إعادة 

 الوارد.  نه النّصالنظر يف التشريع الذي تضّم

هـ( أن تشخيص اختالفات األزمنة والظروف، 993ق األردبيلي)رى احملقِّوي

يقول ضمن حبثه يف . زة للفقهاءهو الوظيفة املتميِّ ،وتنزيل األحكام الشرعية عليها

ختتلف األحكام باعتبار اخلصوصيات واألحوال واألزمان »صالة املسافر ما نّصه: 

واالنطباق على  ،ذه االختالفاتوباستخراج ه .واألمكنة واألشخاص، وهو ظاهٌر

امتياز أهل العلم والفقهاء، شكر اهلل سعيهم  ،ات املأخوذة من الشرع الشريفاجلزئّي

 . (31)«ورفع درجاتهم

من الفقهاء املاضني  وميكننا رصد مثل هذه املمارسة االجتهادية لدى عدٍد

 واملعاصرين ضمن النماذج التالية: 

يبه على الروايات اليت تنفي حّق املرأة يف طلبها يف تعق ،ّر العامليـ ذكر احُل1

اج قال: رواية عبد الرمحن بن احلّجكلصداقها بعد موت زوجها، أو طالقه له، 

فجاءت بعد موت  ،كانت املرأة حّيًة : إْنـ ـ اإلمام الصادق ×أبا عبد اهلل سألُت»

، «ى هلك زوجها...حّت وقد أقامت معه مقّرًة ،زوجها تّدعي صداقها؟ فقال: ال شيء هلا
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يف معرض تعقيبه على الرواية: وقد ذكر بعض علمائنا أن العادة  ،ّر العامليقال احُل

وإّن هذا احلديث  .ه قبل الدخولمستمرة يف املدينة بقبض املهر كلِّ كانت جاريًة

فق وجود هذه العادة يف بعض البلدان كان اّت وأمثاله وردت يف ذلك الزمان، فإْن

 . (32)اّل فالإعليه، و ْتاحلكم ما دلَّ

ال حيمل تشريعًا ثابتًا ينفي حّق املرأة يف املطالبة بالصداق  ومعنى ذلك أّن النّص

اجتماعّي ضمن مكان  ب على عرٍفترتَّ ما هو حكٌمبعد وفاة الزوج أو طالقها، وإّن

 وزمان، ال يسري إاّل يف الظرف املشابه. 

إىل أّن الروايات واألخبار  ،ادات(يف كتابه )االعتق ،ـ أشار الشيخ الصدوق2

ال ميكن التعامل معها  ة والطّببالصّح واملتعلِّقة ^ةواألئّم ‘الواردة عن النيب

 .كنصوص قابلة للتطبيق يف كّل زمان ومكان

 قال ما نّصه: اعتقادنا يف األخبار الواردة يف الطب أنها على وجوه: 

 وز استعماله يف سائر األهوية. ة واملدينة، فال جيعلى هواء مّك :منها: ما قيل

 ؛موضعه ومل يتعدَّ ،على ما عرف من طبع السائل ×ومنها: ما أخرب به العامل

 . (33)إذ كان أعرف بطبعه منه

وقد ينجع »قائاًل:  ،يف تصحيح االعتقاد ،ق الشيخ املفيدوعلى نفس الروايات علَّ

استعمله لذلك املرض من  ْنيف بعض البالد من الدواء من مرض يعرض هلم ما يهلك َم

 . (34)«خالفهم يف العادة ْنذوي عادة ما ال يصلح مَل غري أهل تلك البالد، ويصلح لقوٍم

ويف ذات السياق يرى الشيخ حممد مهدي مشس الدين أّن روايات احلّث على 

ة تناول امللح قبل الطعام وبعده ليس سوى حكم خاص بالوضع يف املناطق احلاّر

بسبب احلّر الشديد، وما يفرزه اجلسم  ؛إىل أمالح جلسم حباجٍةآنذاك، حيث كان ا

ب هلم من العرق، وإاّل فهذا احلكم ال يشمل اليوم مشال الكرة األرضية، بل قد ُيسبِّ

 . (35)ضررًا

يف يوم عرفة أو احلّج  ×زيارة احلسني :هما أفضلـ سئل السيد السيستاني: أي3ُّ

كثرية تدّل على أفضلية زيارة اإلمام  املندوب؟ فأجاب مبا يلي: هناك روايات

 . (36)ولعّل األمر خيتلف باختالف الظروف واألحوال .×احلسني
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مًا شارك به يف أحد حتت هذا العنوان كتب الشيخ جعفر السبحاني حبثًا قيِّ

الظروف املختلفة  دًا أّناملؤمترات العلمية، وطرح فيه رؤيته حول هذا املوضوع، مؤكِّ

ومن دون هي عنوان وعامل مستقّل يبعث الفقيه على اإلمعان يف بقاء التشريع أو زواله، 

التغيري حينئٍذ مستندًا إىل  إذ يكون ؛الوارد إشارة إىل هذا التغيري ّصأن يكون يف الن

لعنوان االضطرار واحلرج، الذي ينتج  كما أن عنوان اختالف الظرف مغايٌر .ّصالن

لتأثري الزمان  ومعنى ذلك أن احلكم اجلديد الذي يستنبط استجابًة .ًا ثانويًاحكم

 :ومثاله .وال ثانوّيًا ،واملكان يصبح حكمًا أولّيًا واقعّيًا، وليس حكمًا ظاهرّيًا

احلكم جبواز بيع الدم أو املين، أو سائر األعيان النجسة اليت ينتفع بها يف هذه 

ل هلا، أما وقد حملَّ لعدم وجود نفٍع ؛مًاالسالف حمرَّ األيام، وكان بيعها يف الزمن

وال مستخرجًا من  ،واقعّي، وليس ظاهرّيًا لة فجواز بيعها حكٌمأصبحت هلا منافع حملَّ

 ج. َرر واحَلَرباب الضَّ

للمالكات واملصاحل  األحكام الشرعية تابعٌة ر الشيخ السبحاني أّنويقرِّ

ة متاحة أمام الفقيه الستنباط تغيري يف احلكم إذا واملفاسد، ثم يشري إىل أّن الفرص

د مناط احلكم ومالكه، مستشهدًا بتحريم الشرع بيع وشراء كان الشرع قد حدَّ

لة، وهنا ميكن للفقيه اإلفتاء جبواز بيع وشراء الدم حني لعدم وجود منفعة حملَّ ؛الدم

 لة. تصبح للدم منفعة حملَّ

لغاية  اء امليت مالكه أن ذلك كان يتّموكذلك فإّن حتريم الشرع لقطع أعض

هي زرع األعضاء حملتاجيها من و ،االنتقام والتشّفي، وحني أصبحت هناك غاية أخرى

 املرض، أمكن تغيري احلكم من التحريم إىل اجلواز. 

سبحاني إىل ضوابط معرفة املناط واملالك يف األحكام من الض الشيخ ومل يتعرَّ

ألحكام شرعية تقتضي  ه ذكر أمثلًةلشرع على ذلك. لكّنقبل الفقيه حني ال ينّص ا

الشرع على مالكاتها  مل ينّص رات االجتماعية إعادة النظر فيها، وإْناملتغيِّ

ومناطاتها، مشريًا إىل أّن التغيري قد يقتصر على آليات وأسلوب تنفيذ تلك األحكام. 

 ظ يف تناوله هلذه املسألة. ر والتحفَُّذضح احَلوهنا يّت

ية ومن األمثلة اليت ذكرها يف هذا السياق ما تضافرت عليه النصوص من حّل
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اآلجام واألراضي املوات، وقد كان انتفاع الناس بها يف األزمنة  :األنفال للناس، ومنها

ر وسائل تطوُّ لبساطة األدوات املستخدمة، لكّن ؛يف اجملتمع املاضية ال يورث مشكلًة

سات االقتصادية ذات اإلمكانات والطموح ات واملؤّسالعمل واإلنتاج، وقيام الشرك

 رته النصوص الدينية. ية الذي قرَّاالقتصادي، يستلزم وضع قوانني حتّد من تشريع احلّل

 ّصاليت كانت يف زمن النوكذلك مسألة توزيع الغنائم احلربية على املقاتلني، 

رس، فأصبحت كالسيف والرمح والسهم والف ،حمدودة الديين تنحصر يف أدواٍت

  !فكيف يكون توزيعها على املقاتلني؟ ،ةعات وطائرات وبوارج حبرّياليوم دبابات ومدّر

 عًا هلا، دون أيَِّبَت ؛وكذلك مسألة امتالك اإلنسان للمعادن املركوزة يف أرضه

تطبيق هذا احلكم يف هذا  لكّن .قيٍد أو شرط، كما هو رأي الفقهاء السابقني

يعتمد عليها اقتصاد  ،وطنية رتول وسائر املعادن ثروًةالزمن، وحيث أصبح الب

وال ينسجم مع املصاحل العامة لألوطان  ،اجملتمعات والبلدان، أمٌر غري ممكٍن

 . (37)والشعوب

 

ة يف الفكر يف أحد فصول كتابه )نظرية السّن ،اهلل يشري الشيخ حيدر حّب

ىل أّن دخول املؤسسة الدينية الشيعية غمار احلياة السياسية، منذ إ ،اإلمامي الشيعي(

حادثة التنباك، مرورًا باحلركة الدستورية )املشروطة(، إىل انتصار الثورة اإلسالمية 

ر السياسي لدخوله دائرة املتغيِّ ؛الت يف العقل الشيعييف إيران، استدعى حتوُّ

ل والصريورة خيتلف تلقائّيًا أحداث التحوُّفالعقل الذي يعيش  .واالقتصادي واالجتماعي

 ويبتعد عن اجملريات.  ،عن العقل الذي يعيش السكون

وبعد أن يناقش الباحث بعض املقوالت حول نزعة القراءة التارخيية للنصوص 

ومن تلك  .ة كانت سائدةالدينية يرصد بعض اآلراء الفقهية اجلديدة البديلة آلراء فقهّي

 لي: النماذج خنتار ما ي

ولو كان  ،ر يف الفقه من أن دية قتل اخلطأ ال تكون من مال اجلانيـ ما تقّر1

غنّيًا، وإمنا تكون الدية على عاقلته، وهم قرابته من جهة األب، كاإلخوة واألعمام 

بذلك، ووردت به  ‘وقد حكم النيّب .وأوالدهم، وذلك بإمجاع فقهاء املسلمني



 

 االجتهاد والتجديد 

ن أّن نظام العاقلة ينسجم مع ظروف ْوين يَرفقهاء معاصر أحاديث وروايات. لكّن

ال معنى هلذا احلكم يف  احلياة الزراعية والقبلية اليت كانت سائدة آنذاك، ومن ثّم

 . (38)ل جذري يف نظام احلياة العائلية واالجتماعيةبعد حصول حتوُّ ،العصر احلاضر

حلق اللحية ـ يرى بعض الفقهاء املعاصرين أّن الروايات اليت دّلت على حرمة 2

يف أبواب أخرى ـ يف ظّل اعتبار حلق اللحية  إمنا كانت ـ كما تشهد بذلك نصوٌص

لة اليت توجب سخرية الناس واستغرابهم، أو لتمييز ْثعند العرب آنذاك نوعًا من امُل

 ،يف حّد ذاته هلذا كان حترميها، ال ألن حلق اللحية حراٌم ،و... ،املسلمني عن غريهم

 . (39)لك الظروفى لو زالت تحّت

ـ ويرى بعض الفقهاء املعاصرين أّن روايات اإلكثار من النسل، وما جاء حّثًا 3

حيث كان  ؛ما كان يف سياق ذلك الزمنعلى التناسل وتكثري سواد املسلمني، إّن

ل قوة لألمة يف باعتبار أّن العدد كان ميثِّ ؛، فكان التناسل ضرورّيًا هلمًةاملسلمون قّل

ة، ومل الكثرة العددية معيار القّو ْد. أّما اليوم فاألمور اختلفت، فلم تُعاحلرب وغريها

 . (40)إىل عدد أكرب، هلذا ال جتري تلك الروايات اليوم املسلمون حباجٍة ْديُع

ـ ما يثريه بعض الفقهاء والباحثني املعاصرين يف مسألة الزكاة، وأن تعيينها يف 4

حلنطة والزبيب، ومن اإلبل والبقر والغنم، ومن املوارد التسعة، من التمر والشعري وا

رت ها مصدر أرزاق الناس آنذاك، وحيث تغيَّالنقدين الذهب والفضة، إمنا كان ألّن

ال ل الثقل األكرب يف احلياة االقتصادية، فحركة االقتصاد أصبحت موارد أخرى متثِّ

 . (41)من اخلروج عن ذلك التحديد ُبدَّ

إىل اعتبار الروايات اليت حتصر حتريم االحتكار  من الفقهاء ـ يذهب فريٌق5

ة أشياء )احلنطة والشعري والتمر والزبيب والسمن والزيت( تعبريًا عن الشيء احملتاج بسّت

حرمة االحتكار ال ختتّص بها، بل تعّم  ر احلال فإّنأما وقد تغيَّ .إليه يف اجملتمع آنذاك

 . (42)ولو من غري األطعمة ،الناسمطلق األطعمة املتداولة، أو مطلق ما حيتاجه 

سة يف هـ إىل تطوير املشاعر املقّد1394ـ دعا السيد حممد الشريازي سنة 6

دة، وكذلك املسعى، وأن تكون ، بأن يكون املطاف حول الكعبة طوابق متعّداحلّج

اجلمرات طبقات، وأن تبنى عرفات واملزدلفة ومنى طبقات، ومل َيَر بأسًا من الناحية 

ظون على جواز أداء املناسك يف بينما ال يزال فقهاء يتحفَّ .ذلك يف كّل الشرعية
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 الطوابق املضافة هلذه املشاعر. 

وينطلق السيد الشريازي يف دعوته من أن الظروف اجلديدة ستتيح ملاليني 

، وال ميكن استيعاب هذه املاليني مع بقاء املشاعر على املسلمني الذهاب إىل احلّج

 وضعها السابق. 

 .عشرة ماليني( ب بعنوان )لكي يستوعب احلّجوقد أصدر دعوته ضمن كتيِّ

 عام(.  مخسون مليونًا كلَّ هـ أعاد طرح رأيه يف كتاب بعنوان )ليحّج1418ويف عام 

 ـ يف موسوعته الفقهية الكبرية ،هـ(1422 ـ 1347)كما أفرد السيد الشريازي

الفقهية ضمن عناوين جديدة، مثل:  دات لبحث املسائل، بعض اجمللَّـ دًا( جمّل150)

فقه »، «فقه احلقوق»، «فقه اإلعالم»، «فقه النظافة»، «فقه املرور»، «فقه البيئة»

 «. فقه السياسة»، «فقه االقتصاد»، «االجتماع

ن املستفاد من التفاسري والكتب احلديثية أيرى الشيخ يوسف الصانعي ـ 7

القرآنية كان الربا االستهالكي، سواء والتارخيية أن السائد زمان نزول اآليات 

ر عنه الفقه اإلسالمي: القرض بالشرط، شرطت الزيادة يف بداية القرض، وهو ما يعبَّ

ن أو تقسيطه، وبناًء عليه ْيأو كانت مقابلًة للتأخري يف التسديد عن زمان دفع الدَّ

ن األخري أن يتمكَّدون  ،نْيإضايف عندما حيّل موعد الدَّ يطالب املقرض املقرتض مببلٍغ

 من دفع املبلغ املستحّق عليه. 

 ﴾َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرة﴿يقول القرآن الكريم يف هذا اجملال: 

متامًا للمعطيات العقالنية وما يفهمه  وهذا القانون القرآني مطابٌق .(280)البقرة: 

ى احلدود املتعارفة، فإذا مل يعمل قرض حّتمن اإلمهال يف ال ال ُبدَّالعقالء، من أّنه 

فإّنه يكون مشمواًل  ،با والزيادةاملقرض عندها بهذا القانون الديين، بل طالب بالرِّ

 با االستهالكي. يه: الرِّوهذا هو بالضبط ما نسمِّ .فًاآنلآليات والروايات املذكورة 

مالت، ندر يف املاضي إاّل أّن العصر احلديث جعلنا نتصّور فرضيًة أخرى من املعا

اليت  ،وهذه الفرضية .رة املعاصرةهلا، بل تعّد من خمتّصات احلياة املتطوِّ وجود مثيٍل

الستثماره  ؛ل إىل رأمسال إضايفل فى حاجة الرجل الغين املتموِّتتمثَّ ،اليوم واقعًا ْتغَد

س مل، أو يؤسِّيشيد به اجملّمعات السكنية، أو يبين به املصانع واملعا اقتصاديًا، كأْن

ب الفرض ـ مبلغًا كبريًا من املال، ويرى نفسه ْسمدجنًا للحيوانات...، فهو ميلك ـ َح
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قادرًا على إجناز مثل هذه املشاريع االقتصادية الضخمة، إاّل أّنه يقرتض مبلغًا من املال 

 إلكمال رأمساله. 

ّن املال يف إري، أي با اإلنتاجي االستثمابا هو ما نسّميه: الرِّهذا النوع من الرِّ

 وتنمية اإلنتاج.  ،با يصرف يف إطار دفع عجلة االقتصادهذا الرِّ

با االستثماري يضيف الشيخ الصانعي: جاء يف باحة الرِّإولتأكيد رأيه حول 

با اإلنتاجي با ذكر علل وأسباب للحرمة ال تنطبق على الرِّروايات حتريم الرِّ

با ركود االقتصاد، وتعطيل أّن علة حتريم الرِّ فقد ذكرت بعض الروايات .االستثماري

عن  ×أّنه سأل أبا عبد اهلل ،عن هشام بن احلكم :ففي وسائل الشيعة .املعامالت

با حالاًل لرتك الناس التجارات وما حيتاجون إنَّه لو كان الرِّ»فقال:  ؟باعّلة حتريم الرِّ

احلالل، وإىل التجارات من البيع  با لتنفر الناس من احلرام إىلم اهلل الرِّإليه، فحرَّ

 «. والشراء، فيبقى ذلك بينهم يف القرض

با لئال يذهب م اهلل الرِّإّنما حرَّ»قوله:  ×وهكذا ينقل زرارة عن اإلمام الصادق

 «. املعروف

ال بل  ،ب ركودًا اقتصاديًابا اإلنتاجي ليس فقط ال يسبِّومن الواضح أن الرِّ

روحًا متناميًة يف حركة اإلنتاج  باحلراك، ويبّث يساهم يف ضّخ عجلة االقتصاد

 . (43)أيضًا

 ،اليت انفرد بالقول بها ،ةئيرراء الفقهية اجلمن اآل وللشيخ الصانعي عدٌد

كإرث غري املسلم من املسلم، ووجوب طالق اخللع على الرجل، ومساواة الدية بني 

ملسلم وغريه يف القصاص، الرجل واملرأة واملسلم والكافر، ومساواة الرجل واملرأة وا

 خرى. أومسائل 

 

ح للزيادة كل اج يف هذه السنوات زهاء مليوني حاج، وهو مرشَّيبلغ عدد احلّج

ضحى(، ة )عيد األحاج أضحيته صباح يوم العاشر من ذي احلّج ويذبح كّل .عام

ي أكثر من مليوني رأس من ، فيكون عدد األضاحواجب من مناسك احلّج كجزٍء

حمدود  هذا العدد الضخم من األضاحي يف زمٍن .الغنم، وقليل منها من اإلبل والبقر
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معّين جيعل إمكانية االستفادة منها حمدودة، ويكون مصري معظم األضاحي  ومكاٍن

 التلف واهلدر. 

يف العصور السابقة كان عدد احلجيج حمدودًا، وكان ميكن االستفادة من 

ة وأطرافها، بل كان بعض اج أنفسهم، وأهالي مّكم األضاحي من قبل احلّجمعظ

 ليأخذوها إىل بلدانهم.  ؛يات من حلوم األضاحياحلجيج يقوم بتجفيف كّم

، كبري للثروة احليوانية حيصل كّل عام يف موسم احلّج ٌرْدأّما اآلن فهناك َه

 10رنا متوسط وزن األضحية قدَّمن اللحم، إذا  كيلوغراممليون  20يبلغ ما ال يقّل عن 

مليون دوالر، إذا قّدرنا متوسط قيمة  300، وتصل قيمتها إىل حوالي كيلوغرامات

دوالرًا على األقّل، وذلك هو ما يدفع الواعني والغيارى للتفكري يف  150األضحية 

 معاجلة هذا األمر. 

نذ عام وقد أنشأت حكومة اململكة مشروعًا لإلفادة من اهلدي واألضاحي م

م، وأسندت مهمة إدارته إىل البنك اإلسالمي للتنمية، وتشرف على 1983هـ ـ 1403

من اجلهات احلكومية، حيث يعمل يف إطار املشروع كّل عام  أعمال املشروع عدٌد

( فرد من القوى العاملة، بهدف توزيع حلوم األضاحي إىل املستحقني 4000حوالي )

 داخل اململكة وخارجها. 

ه ال يزال عاجزًا عن استيعاب عدد األضاحي عظيم، لكّن مهّم ٌعوهو مشرو

وبعد أكثر من ثالثني عامًا على تأسيسه وتطوير قدراته وإمكاناته ال يكاد  .كاملة

 وذلك ألنه يواجه ضغط الزمان واملكان. ؛ ى نصف كمية األضاحييستوعب حّت

لة، إذا أخذنا بعني كلفة االستفادة من األضحية ليست قلي أخرى فإّن من ناحيٍةو

خاّصة أّن واالعتبار تكاليف التربيد والنقل، وإدارة العملية يف خمتلف املراحل، 

 وليست مشروعًا إنتاجّيًا دائمًا.  ،جتهيزات املشروع مومسية

والبحث عن حلول حتدُّ من هذا اهلدر  ،إّن ذلك يستوجب دراسة املشكلة

 دى معظم شعوبها وجمتمعاتها. لثروات األمة، مع الفقر واحلاجة امللّحة ل

ومن أوائل العلماء الذين استوقفهم هذا املوضوع الشيخ حممد جواد مغنية 

اليت كانت تصدر  ،سالم(حيث نشر مقااًل يف جملة )رسالة اإل ،هـ(1400هـ ـ 1322)

دنا الشرع هل تعبَّ» :حتت عنوان ،م1950يف عدد كانون الثاني سنة  ،من القاهرة
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 «. يرتك فيها للفسادباهلدي يف حال 

وقد أعاد صياغة تساؤله يف مقاله مبا خالصته: هل أن الشارع املعصوم عن 

مبآل  ى مع علم احلاّجب إليه حّتاج بيته احلرام بالذبح بقصد التقرُّالعبث تعّبد حّج

 ذبيحته إىل احلرق والطمر والتلف؟ 

عورف بني الناس ر الشيخ مغنية أن املفهوم من وجوب اهلدي أنه الذي توُيقرِّ

إمكان األكل واإلطعام منه، فلسان الدليل الذي دّل على وجوبه كلسان قولك: 

د بإراقة حِّ، فإّن الناس تفهم منه األضحية حيث ميكن األكل واإلطعام، أّما التعبَُّض

هلذا يتساءل الناس مستغربني: هل أراد  ،عن األذهان الدماء على كّل حال فبعيٌد

 حال ضياع حلمه وطمره يف بطن األرض؟ الشارع اهلدي يف 

وُيصّر الشيخ مغنية على تقرير فكرته بأن الشرع أمر باهلدي، وليس له يف 

فية، وهو ما ْرمن انصراف األمر إىل احلقيقة الُع ال ُبدَّشرعية، ف معنى اهلدي حقيقٌة

 وأصحابه.  ‘كان هناك آكل وُمطعم، كما كانت عليه احلال يف عهد الرسول

قائاًل: نعلم علم اليقني أّن الذبح املستلزم للطمر أو اإلحراق ال ُيسّمى ويضيف 

يف الصدق  يًا يف عرف الناس، مع قطع النظر عن احلكم، وال أقّل من الشّكْدَه

 وصحة التسمية. 

م جداًل أّن ى لو ُسلِّه حّتأخرى يف مناقشته، بأّن م الشيخ مغنية خطوًةثم يتقّد

ر أو اإلحراق فإّن ذلك يعين عدم تطبيق األمر باألكل اهلدي يصدق يف حالة الطم

والروايات الدالة  ،(36: )احلّج ﴾َوَأْطِعُموا ِمْنَها َفُكُلوا﴿واإلطعام الوارد يف قوله تعاىل: 

نوا مقدار ي، وبيَّْدوما نّص عليه الفقهاء من وجوب األكل والتفريق من اهَل ،على ذلك

 م. َعل وُيْطما ُيؤَك

لعدم وجود  ؛ا سقوط التكليف بالذبحالشيخ مغنية أّن احلكم إّموأخريًا يرى 

بصدقته  ينوي احلاّج ن الق بثمنه من باب االحتياط، على أمأمور به، أو التصدُّ بديٍل

ق ويستأنس لذلك مبا قاله الفقهاء من التصدُّ .ي، بل القربة املطلقةْدل عن اهَلَدهذه الَب

 . (44)رمل تتوفَّ بثمن األضحية إْن

وبعد ما يقارب اخلمسني عامًا على دعوة الشيخ مغنية إلعادة النظر يف املسألة 

 ،ةر وطبع ضمن رسالة مستقّلُحرِّ يف حبٍث ،تناوهلا الشيخ ناصر مكارم الشريازي
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ا حيصل يف بدأه مبشاهداته وانطباعاته عّم ،)حكم األضحية يف عصرنا( :حتت عنوان

 ،ويف منى ،ةل مّرفت بزيارة بيت اهلل احلرام ألّوقائاًل: حينما تشرَّ ،أداء هذا النسك

عملية حنر األضاحي يوم العيد، فإذا بي أواجه  ألشاهد عن قرٍب ؛ذهبت إىل املسلخ

ياه والبقر فة من أشالء األنعام، من الشمشهدًا عجيبًا، حيث رأيت أن اآلالف املؤلَّ

من خالهلا، يف حني أرض املسلخ، حبيث كان من الصعب العبور  ْتقد غطَّ ،واإلبل

نها تدرجييًا، ب يف تعفُّ، وتسبِّشيٍء كانت مشس احلجاز احلارقة تلهب حبرارتها كلَّ

 املساكني.  ال سيَّماودون أن يستفيد منها أحٌد من الناس، 

إىل  ،من أجل أن متنع انتشار األوبئة بني احلجيج ؛وتبادر احلكومة السعودية

من الفقراء  كما الحظت وجود عدٍد .صعوبات دفنها، رغم ما يعرتض هذا العمل من

ال تتجاوز نسبة ما يقتطعونه  املعوزين ينقلون أجزاًء من األضاحي خارج املسلخ، لكْن

من األضاحي يف أحسن األحوال عشرة باملئة، فيتلف الباقي بالدفن أو احلرق! ولعّل 

ساءلون يف يت ،ويشاهدون الوضع فيه ،الكثري من األفراد الذين يدخلون املسلخ

وموقف الفقهاء ومراجع الدين منها،  ،س يف هذه الظاهرةأنفسهم عن رأي الشرع املقدَّ

 .(45)ف؟َلنها كانت منذ عصر املعصومني وفقهاء السَّإوهل هي من املسائل املستحدثة أم 

هذا املشهد الذي أثاره دفعه إىل البحث يف املسألة، ليصل إىل النتيجة التالية: 

م، وصرف األضحية يف َرالذبح يف منى، أو قربها من أراضي احَلنه إذا أمكن إ

أما إذا  .ستفاد منهاوكذلك لو أمكن نقل اللحوم إىل حيث ُي .مصارفها، فهو الواجب

مل ميكن ذلك، وكان مصري األضحية إىل اإلتالف أو اإلحراق، ميكن القول 

الذبح يف  املناسك، ثّماإلتيان بسائر  واألحوط وجوبًا عزل مثنها، ثّم .بسقوط الذبح

ىل يف صورة اإلمكان التنسيق ْوواأَل .ةحملٍّ آخر، خالل شهر ذي احلّج الوطن، أو أيِّ

 . (46)ليصرف حلمها يف مصارفها ،للذبح يوم األضحى يف وطن احلاّج

وينطلق الشيخ مكارم يف رأيه هذا من أّن املستفاد من اآليات الواردة يف حكم 

طلوبة إمنا هي ما يصرف حلومها للفقراء واملساكني، ال األضحية أّن األضحية امل

 ،(36: )احلّج ﴾َواْلُمْعَتّر اْلَقاِنَع َوَأْطِعُموا ِمْنَها َفُكُلوا﴿جمّرد إراقة الدم، يقول تعاىل: 

وكذلك ما رواه  ،(28: )احلّج ﴾اْلَفِقرَي اْلَباِئَس َوَأْطِعُموا ِمْنَها َفُكُلوا﴿ويقول تعاىل: 

إمنا جعل هذا األضحى لتشبع »أّنه قال:  ،‘ن رسول اهللع ،×الصادق
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 فق مع ما طرحه الشيخ مغنية. وهو بهذا يتَّ«. فأطعموهم ،مساكينكم من اللحم

 رات االجتماعية من واقٍعرأيه مبا تفرضه املتغيِّ الشريازي ثم يدعم الشيخ مكارم

ني املستحّق اج وكثرةوذلك لقّلة عدد احلّج ؛^واألئمة ‘ال يشبه عصر النيّب

وإىل ما قبل أقّل  .يومذاك، حبيث كانت حلوم األضاحي يصرف مجيعها يف أّيام احلّج

نهى عن  ‘من الزمان كان األمر كذلك. لذلك تشري الروايات إىل أّن النيّب من قرٍن

 ْتوذلك لكثرة املستحقني، ثم أجاز ذلك حني قلَّ ؛اّدخارها أكثر من ثالثة أّيام

نهى أن حتبس حلوم  ‘كان النيّب»قال:  ،×ن الباقركما ورد ع ،احلاجة

 «. من أجل احلاجة، فأما اليوم فال بأس؛ اماألضاحي فوق ثالثة أّي

 ؛كما يستفاد من روايات أخرى النهي عن إخراج حلوم األضاحي من منى

بعد أن زاد احلجيج وقّل  ذلك، جاءت روايات جتيز ثّم .لكثرة احملتاجني فيها

 ؛كّنا نقول: ال خيرج منها بشيٍء: »×يف رواية عن اإلمام الصادق املستفيدون، كما

 «. فال بأس بإخراجه ،حلاجة الناس إليه، فأما اليوم فقد كثر الناس

هذا املشهد يف املاضي مبشهد اليوم، حيث  الشريازي ثم يقارن الشيخ مكارم

ر يف هذا التغيُّ .ر االستفادة من حلوم األضاحي يف منى، ويؤول أمرها إىل التلفتتعذَّ

الظروف واألوضاع يستوجب إعادة النظر يف املسألة، حيث يصعب القبول بأّن ما جيري 

 يطابق املراد الشرعي من األضحية. 

إىل القول بأّن ما جيري من ذبح األضاحي مع  الشريازي ويصل الشيخ مكارم

سراف وهو من أوضح مصاديق اإل ،للثروات واإلمكانات دفنها أو إحراقها هدٌر

 م شرعًا. والتبذير احملرَّ

 : هل يرضى الشارع احلكيم مبثل هذا اإلسراف الفاحش؟ ويتساءل

وبال  ،وإمنا خارجها ،إىل أدلته كون الذبح حالّيًا ال جيري يف منى ويضيف

 .(47)بلٍد آخر؟ مصرف صحيح، فلماذا ال يكون يف أيِّ

ألحد  خرج صوٌت وبعد حوالي عشر سنوات من طرح هذا املرجع لرأيه يف قم

ى نفس الرؤية تقريبًا، حيث أصدر السيد حممود فضالء حوزة النجف العلمية يتبنَّ

دًا مؤيَّ ،)الذبح خارج منى بني الواقع احلالي والدليل الفقهي( :الغريفي حبثًا بعنوان

 بتقديم من أحد مراجع النجف الشيخ بشري النجفي. 
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 التالية: إن مالك الذبح يف بلد احلاّجوقد خرج السيد الغريفي من حبثه بالنتيجة 

واالستفادة من اهلدي أفضل وأقرب لواقع اهلدي من مالك حسن االحتياط بالذبح يف 

يه، أو استغالله ألغراض فاسدة؛ ة وما حوهلا مع تلف اهلدي أو وصوله لغري مستحّقمّك

لذبح حيثما ية احلاج يف ااإلطالق املقتضي حّر ّموَث .ألّن خصوصية منى تسقط بالعجز

متّكن، فلو علم أن الذبح يف بلده أحفظ حلّق الفقراء واملؤمنني فهذا يرفع مالك حسن 

 . (48)فضاًل عن منشأ وجوبه، االحتياط

 

من  جديدة، بل أطلقها عدٌد الدعوة إىل التجديد واإلصالح الديين ليست دعوًة

ذ مطلع العصر احلديث، كالسيد مجال الدين األفغاني القيادات الدينية الواعية من

والشيخ حممد عبده، وصواًل إىل السيد حممد باقر الصدر واإلمام اخلميين والسيد 

حممد الشريازي والسيد فضل اهلل والشيخ مشس الدين والشيخ حممد الغزالي والشيخ 

 ة والشيعة. يوسف القرضاوي وآخرين من أعالم السّن

اجلهود اليت بذهلا هؤالء وأمثاهلم يف إعادة الثقة بالدين يف أوساط وال ينكر أثر 

أبناء األمة، وإظهار جدارة اإلسالم بقيادة احلياة، وتغيري مساحة من ذهنية وتفكري 

 الوسط الديين. 

ومرتبطة جبهود وإمكانات أصحابها،  ،رةهذه احملاوالت ال تزال متعثِّ لكّن

يف مراكز القرار والفتوى واإلدارة الدينية على مستوى ل إىل مسار ومنحى دون أن تتحوَّ

 اجملتمعات اإلسالمية. 

ولعّل السبب األساس أن مقوالت التجديد ونظرياته مل تأخذ مكانها بعد يف 

ى طالب العلوم الدينية يف أجواء مناهج الدراسة العلمية األصولية والفقهية، حيث يرتّب

لنظريات اليت أنتج معظمها علماء ما قبل العصر تقليدية حمافظة، ويدرسون املناهج وا

 ل رؤيتهم ضمن هذا السياق. احلديث، فتصاغ ذهنّياتهم وتتشّك

أن علماء معاصرين قد أطلقوا مقوالت ونظريات جديدة يف علمي الفقه  صحيٌح

 :ومن مناذجها .ها مل تتبلور، ومل تشّق طريقها إىل العقل الفقهي العاّمواألصول، لكّن

أثري الزمان واملكان على عملية استنباط األحكام، ومقولة الفرز بني مقولة ت
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األحكام التشريعية والتدبريية، ومقولة منطقة الفراغ التشريعي، ومقولة تارخيية 

 الديين.  النّص

ونشري هنا بإجياز إىل الفكرة اليت دعا إىل مناقشتها الشيخ حممد مهدي مشس 

رتبطة حبركة احلياة قد ال تكون مطلقة وعامة الدين، وهي أّن النصوص الدينية امل

يف الزمان واملكان واألحوال، كما هو احلال يف النصوص الشرعية املرتبطة 

هو الوضع  وقد درج األصوليون والفقهاء على اعتبار أّن الوضع األصلي للنّص .بالعبادات

ن خاّصًا أو تعّبدًا الذي وصل إلينا، إْن كان عاّمًا أو مطلقًا فهو كذلك أبدًا، وإْن كا

 فهو كذلك أبدًا، وال يرفع اليد عن إطالقه أو عمومه أو خصوصه إاّل بدليٍل

 د، أو ملٍغ للخصوصية، يسمح بالتعميم واإلطالق. ص، أو مقيِّخمصِّ

ه ب فيه، لكّنْيوال َر ،صولي ال غبار عليهويرى مشس الدين أّن هذا املبدأ األ

هذا املبدأ وثباته بالنسبة إىل مجيع النصوص  يدعو للنظر واملناقشة يف إطالقية

 التشريعية. 

ر عن تشريعات ثابتة يف ة ـ يف غري العبادات ـ ُتعبِّويتساءل: هل مجيع نصوص السّن

عمومها أو إطالقها أو خصوصها أو تقييدها، حبيث ال ميكن تكييفها بتخصيصها 

لعناوين الثانوية، بل باعتبار ة، ال باأو تقييدها باحلاالت الطارئة على اجملتمع واألّم

 أصل التشريع؟ 

تشريعية ثابتة ومطلقة يف الزمان واملكان واألحوال،  ففي الشريعة نصوٌص

ر عن تشريعات اقتضتها ظروف الزمان أو املكان أو األحوال، فهي وفيها نصوص تعبِّ

 نسبية بنسبية ظروفها وأحواهلا ومكانها وزمانها. 

لدين أّن على الفقهاء ـ يف عملية االجتهاد ويف هذه احلالة يرى مشس ا

، عليهم أن حاٍل مطلق على كلِّ على أنه تشريٌع ال ينظروا إىل النّصن واالستنباط ـ أ

دون آخر، وأن  دون حال، وظرٍف حلاٍل« نسبّيًا»يفسحوا جمااًل للنظر يف كونه تشريعًا 

يكتفوا بكون  ن اليبذلوا جهودهم يف اكتشاف حقيقة احلال من هذه اجلهة، وأ

دًا عن اخلصوصيات يف احلكم بإطالقه يف الزمان وصل إلينا مطلقًا وجمرَّ النّص

ة كّلها يف مجيع أزمانها وأحواهلا وظروفها واملكان واألحوال واألقوام، وشريعة لألّم

 باتها، فيجمدوا عليه كذلك يف مقام االستنباط. وتقلُّ
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إىل « كةاملتحّر»ز هذه النظرة زِّا ينبغي أن ُيعويضيف مشس الدين: إّن مّم

« د الشرعّيالتعبُّ»من أعاظم الفقهاء من أّن  النصوص التشريعية ما نّص عليه كثرٌي

وأما يف أبواب املعامالت  ؛يف باب العبادات فقط معلوٌم املقتضي للجمود على النّص

م عدم الثبوت يف غري معلوم الثبوت فيها، بل معلو« د الشرعّيالتعبُّ»باملعنى األعّم فإّن 

 . (49)مجيعها

يف الوسط العلمي ملناقشتها وبلورتها  كاٍف مثاهلا لو بذل جهٌدأهذه املقوالت و

لتصبح كسائر القواعد واملباني األصولية والفقهية، ألمكن هلا أن  ؛قعيدها علمّيًاوت

 هات التطوير والتجديد. مًا كبريًا لتوجُّْخعًا وَزْفتعطي َد

ومن أبرزها عامالن،  .عيدجتب معاجلتها على هذا الصل أخرى وهناك عوام

 وصعوبات التعبري عن الرأي اجلديد.  ؛سات البحث العلميهما: غياب مؤّس

 
 

فالفقيه ال يزال فردًا يدرس ويبحث ليستنبط األحكام الشرعية بقدراته 

ت علمية تساعده بتهيئة مستلزمات سار حوله مؤّسالذاتية، وجهوده الفردية، ال تتوّف

صية ملعرفة املوضوعات البحث، واملعلومات اليت حيتاجها، وتدعمه بالدراسات التخصُّ

 اخلارجية اليت يريد اإلفتاء حوهلا. 

التارخيية اليت أحاطت  حني حيتاج الفقيه إىل معرفة الظروف االجتماعية :فمثاًل

ك يستلزم حبثًا خارج إطار علمي الفقه ذل الشرعي يف مسألٍة ما فإّن ّصبصدور الن

 واألصول، قد ال يكون القيام به مقدورًا لذلك الفقيه. 

د احلكم لُيحدِّ ؛وكذلك حني حيتاج الفقيه إىل تشخيص املوضوع اخلارجي

ات وواقع املوضوع الذي يراد ب حبثًا ميدانّيًا ملعرفة حيثّيالشرعي جتاهه، فإّن ذلك يتطّل

مل تدعمه خربات  عليه. وهذا قد ال يكون مقدورًا للفقيه إْن تنزيل احلكم الشرعي

ث بلغة الفروضات )إذا مساعدة. لذلك جند إجابات الفقهاء حول بعض املسائل تتحدَّ

 كان كذا فاحلكم كذا(. 

 
 

َف طويل أِل أـ بسبب حالة الركود والسكون اليت سادت األجواء الدينية لزمٍن
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ال تقبل التغيري  ،مات دينيةالناس ما عرفوه من آراء وفتاوى، وأصبحت كأنها مسلَّ

 والتبديل. 

بأن يضاف إليه  ،عة واالبتداع يف الدينْدب ـ وألّن هناك حتذيرات دينية من الِب

قًا لإلبداع ى أصبح معوِّنني، حّتم هذا اهلاجس يف أوساط املتديِّما ليس منه، فقد تضخَّ

ما هو إّن، من خارج الدين شيٍء الذي ليس هو إدخاُل ،وطرح الرأي اجلديد ،دوالتجدي

 الديين.  ّصيف فهم الن اجتهاٌد

ج ـ الشعور بالضعف واالنكسار جتاه احلضارة الغربية، واالستياء من عدوان 

ر بهذه للتأثُّ نني جتاه أّي مظهٍرد قلقًا كبريًا يف أوساط املتديِّة، ولَّّمدوهلا على األ

 . جديد نظرة ريبة وشّك رأٍي عية هلا، لذلك قد ينظر إىل أيَِّبوالتَّ، احلضارة

د ـ وحيث إّن من الطبيعي أن تكون يف األوساط الدينية حاالت تنافس، 

التشهري بالرأي اجلديد، والتشكيك يف القائلني به، قد يصبح  وتضارب مصاحل، فإّن

 الساحة الدينية.  سالحًا يف ميادين التنافس والصراع بني أطراف

ظ بعض الفقهاء من اقتحام جماالت يتحفَّ ،ورمبا ألسباب أخرى ،هلذه األسباب

خيالف  هم برأٍيوعندما يقتنع بعُض .جديد ية إىل إنتاج رأٍيالتفكري والتنظري املؤدِّ

يًا للمحاذير والصعوبات. توّق ؛السائد واملألوف فإنه قد ال يتجّرأ على إعالنه وطرحه

 وقول الشاعر:  ،«قالم ُيَلْعما ُي ما كلُّ» :هؤالء يف أوساطهم مقولةويتداول 

 بــــِه أبــوحُ  لــو  ِعلـــٍم جــوهرِ  ُربَّ يــا 
 

 الَوَثنـــا َيعُبــد ِمّمــن أنــت: لــي َلِقيــَل 
 

 دمـــي مســـلمون رجـــاٌل واَلســـَتحّل
 

ــَرون  ــبَح َيـ ـــا أقـ ـــه مـ ـــا يأتونـ  َحَسنـ
 

يف إيران يف زمانه  وينقل الشهيد الشيخ مرتضى مطهري عن املرجع األعلى

 ة من أصحابنا أهّمالتقّي»هـ( أنه كان يقول: 1380ـ  1292)السيد حسني الربوجردي

 . (50)«وأعلى

هـ( كان املرجع 1390ـ  1306)ك غريبًا فإّن السيد حمسن احلكيموليس ذل

من  مع ذلك واجهته عاصفٌةواألعلى يف العراق حني أفتى بطهارة أهل الكتاب، 

 االعرتاض. 

ثالثة مراجع  وقد عاصرُت»هذه املسألة يقول الشيخ حممد جواد مغنية:  وحول

كان يف النجف األشرف، وهو الشيخ حممد  :لاألّو :كبار من أهل الفتيا والتقليد
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يف لبنان،  :والثالث ؛يف قم، وهو السيد صدر الدين الصدر :والثاني ؛رضا آل ياسني

يثقون به،  ْنوا بذلك إىل َمبالطهارة، وأسرُّا مجيعًا ْووقد أفَت .وهو السيد حمسن األمني

بأن كثريًا من فقهاء اليوم واألمس  شني، وأنا على يقنٍيومل يعلنوا خوفًا من املهوِّ

 . (51)«هم خيشون أهل اجلهليقولون بالطهارة، ولكّن

وحني أفتى اإلمام اخلميين جبواز لعب الشطرنج بدون قمار، وجواز بيع وشراء 

بعض  ْتدة بغرض االستخدام يف احلالل، أبَدذات االستخدامات املتعدِّ اآلالت املوسيقية

أوساط احلوزة العلمية استياءها، وكتب إليه أحد تالمذته الشيخ حممد حسن قديري 

ملناقشة الفتوى، وملطالبة اإلمام اخلميين باالبتعاد عن مثل هذه الفتاوى، حيث  رسالًة

ملناسب أن ينأى مساحتكم عن هذا النوع من ي أرى من اومهما يكن فإّن»قال نّصًا: 

 «. لنشرها ضرورٍة املوضوعات، وال توجد أّي

أشار إىل موقف  رّد فيها على مناقشته، ثّم فأجابه اإلمام اخلميين برسالٍة

يف ضوء هذا النحو من استنباط مساحتكم »املعارضني لطرح مثل هذه اآلراء بقوله: 

الكامل، والعيش يف األكواخ أو الصحراء إىل جيب التخّلي عن املدنية احلديثة ب

روا بالذين األبد... أنصحكم نصيحة أبوية بأن تنظروا إىل اهلل فَحْسب، وال تتأّث

تنا يف ذا قّدر أن ُيساء إىل مقامنا ومنزلمني اجلهلة؛ ألنه إيتظاهرون بالقداسة واملعمَّ

ا ونشرنا حكم اهلل ما أعلّنأعني املتظاهرين بالقداسة احلمقى واملعمَّمني اجلهلة إذا 

 . (52)«فليساء إليه أكثر فأكثر

ونقل الشيخ يوسف القرضاوي عن الشيخ حممد أبو زهرة، وهو من كبار علماء 

ويريد أن يبوح  ،كتمه عشرين عامًا ًاّن عنده رأيإاألزهر، أنه قال يف أحد املؤمترات: 

خشية أن  ؛طويلة ين كتمت بعض الفتاوى لسننيبه اآلن، وأضاف القرضاوي: إّن

 . (53)بدأت أفصح عن هذه الفتاوى وأنشرها يهامجين املهامجون، ثّم

ضهم للضغوط ومن أواخر الشواهد اليت قرأتها يف جمال معاناة املصلحني، وتعرُّ

جديد، ما كتبه الباحث الفقيه الدكتور طه جابر  بسبب التعبري عن رأٍي ؛املختلفة

ه حيث انتقل إىل جوار ربِّ ـ رًارفة اإلسالمية مؤخَّالعلواني، الذي افتقدته ساحة املع

ر حبثًا حول أحد فقد كتب هذا العامل املفكِّـ،  رمحه اهلل ،م2016مارس  4بتاريخ 

املواضيع احلّساسة اليت تواجهها األّمة يف هذا العصر، الذي تسوده لغة حقوق اإلنسان، 
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ناقش فيه الرأي الفقهي السائد ي، ةّدوهو موضوع حّد الرية والكرامة، ومفاهيم احلّر

بقتل املرتّد عن اإلسالم، حيث تناول األحاديث واآلثار والسنن القولية ذات العالقة 

وكذلك  .ع هذا احلّدقرآني يشرِّ باملوضوع، ليصل إىل نتيجة خالصتها عدم وجود نصٍّ

واحدة يف  كما ختلو السنة الفعلية من ذلك، فلم جند واقعًة .ة القوليةاحلال يف السّن

ة عناصر رون دينهم، مع ثبوت رّدُيغيِّ ْنتفيد بتطبيق عقوبة دنيوية ضّد َم العصر النبوّي

 بذلك.  ‘، ومعرفة النيّبكثرية عن اإلسالم يف العهد النبوّي

ة اليت تستوجب وناقش يف حبثه رأي الفقهاء مبختلف مذاهبهم، ليستنتج أن الرّد

د التغيري العقدي ، وليست جمرَّاالنتقال إىل جبهة العدّول يف ة اليت تتمثَّالعقوبة هي الرّد

 الفكري. 

ية اختيار الدين، ة اليت تؤّكد حّروانطلق يف حبثه من النصوص واملبادئ الدينّي

ة واملرتدين من صدر ة الرّدإشكالّي ،ال إكراه يف الدين» :وعنون كتابه بعنوان

 «. اإلسالم إىل اليوم

 ،م(1992حبثه قبل عشر سنوات )سنة  تابه: إنه أعّدمة كف يف مقّديقول املؤلِّ

ب مشاكل بأن نشره هلذا البحث قد يسبِّ ه تلقى حتذيراٍتوكان يريد نشره، لكّن

فأمسك عن  ،وهي )املعهد العاملي للفكر اإلسالمي( ،سة اليت كان يرأسهاللمؤّس

حث، فجاءته م عزم على نشر الب1996ا استقال من رئاسة املعهد سنة فلّم .نشر البحث

ل نشر البحث ر سلبًا على اجلامعة اليت ترأسها، فأجَّجديدة بأن ذلك قد يؤثِّ حتذيراٌت

واألمراض  ،ميتقدَّ بدأ السّن»حيث ، وبعد سّت سنوات عزم على نشره .أخرى ًةمّر

... كما ال أريد أن اهلل به عليَّ علمًا منَّ وال أريد أن ألقى اهلل وقد كتمُت ،تتكاثر

ح دركات الفرقة واالختالف اليت ترتنَّ خوف الفرقة أو االختالف، فإّن ُتْمتعلَّ أكتم ما

ليس بعدها ما هو أسوأ  ،وءجاءت من طغاة احلكام وعلماء الس أمتنا فيها، واليت

شاء اهلل من الكتمان  إّن مصارحة األّمة حبقيقة أمراضها أرجى لشفائها إْن .منها

 . (54)«عنها

عشر سنوات ملّدة ر اليت عاشها َذر عن حالة احَلاملفكِّهكذا كتب هذا العامل 

ر مدى ولنا أن نتصوَّ .حول مسألة فقهية خيالف به الرأي السائد علمّي من نشر رأٍي

م حلواًل عيد، كان ميكن أن ُتقدِّهذا الص علمية كثرية على تعويق هذه احلالة جلهوٍد
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رات العصر عالقتها مع تطوُّ يات، يفة من مشاكل وحتدِّومعاجلات ملا يواجه األّم

 واحلياة. 

لشيخ حسني ل ،يف اإلسالم علمي آخر حول حكم املرتّد رًا حبٌثوقد صدر مؤخَّ

اخلشن، وصل فيه إىل النتيجة اليت انتهى إليها حبث الدكتور طه العلواني، حيث مل 

ة ية املسأل، مع أهّمجيد الشيخ اخلشن يف القرآن ما يدّل على عقوبة قتل املرتّد

ل، حيث تناول القرآن يف وكونها موردًا لالبتالء يف العهد اإلسالمي األّو ،وخطورتها

ض على ذكر عقوبتها األخروية، دون التعرُّ ْدة، ومل يِزمن آياته موضوع الرّد عدٍد

 ة. ّدن عن حدود أقّل خطورة من حّد الرالقرآ حديثدنيوية، بالرغم من  لعقوبٍة

ية الرأي صل حبّرما يّت يف ّو القرآني العاّموعلى العكس من ذلك فإّن اجل

، كما استعرض ّد شاهدًا ومؤّيدًا على نفي العقوبة الدنيوية للمرتّدواختيار العقيدة ُيَع

 ذلك الباحث يف كتابه. 

، من مصادر السنة أّما األحاديث اليت استدّل بها الفقهاء على قتل املرتّد

تها فإّن وعلى فرض صّح .ظمها سندًا أو داللةمع فقد ناقشها الباحث، وردَّ ،والشيعة

ة وااللتحاق ة السياسية االجتماعية، اليت تعين خيانة األّمة املقصودة فيها هي الرّدالرّد

 . (55)مبعسكر األعداء

ية البحث العلمي يف اجملال عوا حّرإّن على الواعني من أبناء األّمة أن ُيشجِّ

تني واملغرضني يستغلهم بعض املتزمِّ ن الالرأي، وأية التعبري عن الديين، وأن حيموا حّر

 ملواجهة رّواد اإلصالح والتجديد.
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 حكم القاضي بعلمه

 قراءٌة فقهّية
 

 

 يف تكروذ. واملصطلحي اللغوي هْيكَلة بشيستعمل القضاء يف اللغة العربي

 هو لغٌة»: قال حني ،اجلواهر صاحب أورده ما :ومنها ،املفردة هلذه ريةكث اٍنمع ماملعاج

نهاء عنه بعضهم باإل رعّبوـ  عالماإلو العلمو كمعشرة: احُل ت إىليرمبا أنه ثريٍةك ملعاٍن

 «. م واألمر واخللق والفعل واإلمتام والفراغْتـ والقول واحَل

 قول جلَّيث األول، حي ىاملعن ىلة علللدال الكرميةة ياالستشهاد باآل ميكنو 

 ،(93)يونس: ﴾ َما َكاُنوْا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن ِإنَّ َربََّك َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة ِفي﴿ »وعال: 

 هذا ىت اليت تدل علاآليا من مزيد وهناك. «َيحُكم» أنه ىعل« قضيي»لداللة  وذلك

قوله  يضًاأو ،(78)النمل: ﴾ َربََّك َيْقِضي َبْيَنُهم ِبُحْكِمِه ِإنَّ﴿: قوله تعاىل ومنها: ،ىاملعن

ِإنَّ َربََّك ﴿: قوله تعاىل يف وكذلك ،(20)املؤمن: ﴾  َيْقِضي ِباْلَحقَِّواهلُل﴿ :سبحانه

ة يف ورد يف مواطن عّد« قضاءال» أن اكم. (17: ةي)اجلاث﴾ َيْقِضي َبْيَنُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة

َفاْقِض َما َأْنَت ﴿ :سبحانه قوله يف وذلك ،«مْكاحُل»نه م ويقصد كيماحلذكر ال

ُثمَّ اَل َيِجُدوا ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّا ﴿و ،(72)طه: ﴾ َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َهِذِه اْلَحَياَة الدُّْنَيا

 . مثالاأل هذه كفاية ؛هاليإ نتطرق مل ىخرأات يوآ ،(65: ء)النسا﴾ َقَضْيَت

 أنه يبدو آيات ذكرللقضاء،  فرد عشر معاٍنأما وبعد ،حب اجلواهرثم إن صا

 وقع فإنه هذا قصد ولو .باملرتَّ والنشر اللّف بطريقة ياملعان لتلك مثااًل تكونل رّشحها
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 ن. ياآلخر قوالأ بيان هذا من قوله قصد ذاإ الإ اللهم ،خطأ يف

ُثمَّ اَل َيِجُدوا ﴿ اهر:ورده صاحب اجلوأب الذي يوبالرتت ،اتيونأتي هنا بهذه اآل

﴾ ِإالَّ َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَها﴿و ،(65: ء)النسا﴾ ِفي َأنُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْيَت

 .(68)يوسف: 

 ة مثااًليخذ من هذه اآلهي أن صاحب اجلواهر وقع يف اخلطأ لو اّتيومن البد

« القضاء» ّنأه يف ال َشكَّا ه مّمّنأل ـ ؛ ىلظاهر أنه قصد منها هذا املعنواـ  الثاني ىللمعن

 من قصده يكون أن مكنهنا من امل ومن ،«العلم» ىستفاد منه معنية ال ييف هذه اآل

 ميقّد مل احلالة هذه يف كان وإْن ،«اإلعالم» يأ ،الثالث ىللمعن ة مثااًليهذه اآل ذكر

 . الثاني ىللمعن مثااًل

)احلجر: ﴾ َوَقَضْيَنا ِإَلْيِه َذِلَك اأَلْمَر﴿: هي يبالتوال ذكرهاة الثالثة اليت يواآل

 أن ويبدو .«اإلعالم» وهو ،الثالث ىللمعن مثااًل خذهااّت هفإّن فًاَلَس وكما أشرنا .(66

صبح من الصعب أن يومع هذا «. إنهاء»بالـ  «اإلعالم» ة أنه فّسرخاّصو صحيٌح، ذلك

: وثانيًا ؛املثال يف راركلزم التي: اًلأّو ألنه ؛ىعنهلذا امل ة السابقة جاءت مثااًلينقبل بأن اآل

ة استعمل بـ ية الذاتالتعدي ىلومضافًا إ ،غة املتعديية بصييف هذه اآل« ضاءق» الـ ىأت

 . «ىلإ»

َفَلمَّا َقَضْيَنا ﴿ة: يهي اآل« قضاء» الـ ىمعن ىعل مثااًل بها ىتأة الرابعة اليت يواآل

 عين الـيالقضاء هنا  إّن :وامللفت أنه صرح مبعناها بقوله .(14)سبأ: ﴾ َعَلْيِه اْلَمْوَت

 ،«إمتام»عين الـ ية أنه ياآلظاهر  من يبدو لكن ،حمتماًل كان وهذا األمر وإْن«. حتم»

 ،األول ىاملعن ىعل يدّل نأ ميكن كما ؛التاسع ىباملعن اجلواهر صاحب ذكرهوالذي 

 . للظاهر خالفًا هذا دويب كان وإْن ،اخلافض بنزع منصوبة «املوت» وكلمة

 ْن الَوَقَضى َربَُّك َأ﴿ات السابقة: ية بعد اآليات التالياآل وقد أورد صاحب اجلواهر

 ،(12لت: )فّص﴾ َفَقَضاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت ِفي َيْوَمْيِن﴿و ،(23)اإلسراء: ﴾ َتْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه

 ،(29)القصص: ﴾ ا َقَضى ُموَسى اأَلَجَلَفَلمَّ﴿و ،(72)طه: ﴾ َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض﴿و

ب أن جيها يس علللقاعدة اليت أّس . ووفقًا(28)القصص: ﴾ َأيََّما اأَلَجَلْيِن َقَضْيُت﴿و

 .«أمر» الـ ىمعن األوىل يف اآلية القضاء من قصد قد يكون

 بإزاء القضاء يعين اآلية هذه يف القضاء يكون أن املمكن من: اًلأّو لكْن
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 أن احملتمل من كان وإْن ،احلكم ىمبعن فيها القضاء يكون أن ميكن: انيًاوثالقدر؛ 

 . ثابت غري هلكّن ،اجلواهر صاحب قصده الذي ىاملعن نفس هو معناه يكون

 ،أعاله ذكورةات املياق اآلسي يف ،اجلواهر صاحب ذكرهاة اليت ية الثانيواآل

 .التكوين اخللق وعينيها يأن القضاء فوتصّور  ،السابع ىللمعن ًاشاهدأتت 

 السابقة اآليةيف  ذكرناه ماإىل  وبالنظر ؛لكْن ،حمتماًل كان وإْن ىاملعن وهذا

 أن ميكن كما ،«إمتام»عين الـ يالقضاء هنا  أن بدوية، يع منها يف هذه اآلا تفرَّوم

 . املذكور ىللمعن شاهدًا اعتبارها ميكنلذلك فال و ،«جعل»الـ  ىمبعن يكون

 ،الثامن ىللمعن ة شاهدًاية التالياآل صاحب اجلواهر اعتربومن الواضح أن 

 .واإلجناز« فعل» عين الـيها في القضاء أن روتصّو

 وليس ،كماحل هوها يظهر أن القصد من القضاء فية اآلي ىمعنإىل وبالنظر 

هم يلإهها دات اليت وّجيوالتهد ىبرسالة موس ميانهمإ بعد السحرة ألن وذلك ؛الفعل

مه قدَّ الذي ىاملعن ُيحَتَمل أيضًا كان وإْن .ناحبقِّ نت قاٍضأما  ِضْقا :له عون قالوارف

فعل ا: بقوله تهديده ىعل جييب رمبا اكمد احليقع حتت تهدي ْنألن َم ؛صاحب اجلواهر

والظاهر  .احلكم ىسو شيئًا يعمل ال فرعون فإّن ىأخر جهٍة من لكْننت فاعله. أما 

 أن وتستطيع ،اإلميان اخرتنا حنن ،فرعون يا :لونيقو همكأّن ث السحرة هويمن حد

 . احلكم من شئت ما ناحبّق تصدر

َفَلمَّا ﴿ :نيتيواهر قصد من القضاء يف اآلاجل صاحب أن يظهر فإنه شرناأ وكما

الـ  ى، معن(28)قصص: ﴾ َأيََّما اأَلَجَلْيِن َقَضْيُت﴿و؛ (14: )سبأ﴾ َقَضى ُموَسى اأَلَجَل

 .«فراغ»الـ  ىمعن (41)يوسف: ﴾ ُقِضَي اأَلْمُر الَِّذي ِفيِه َتْسَتْفِتَياِن﴿ة اآلي منو ؛«إمتام»

 دون ،القدر مقابل يف القضاء ىلإ ريشية يأن القضاء يف هذه اآل يظهر هأّن َبْيَد

 آخر.  ىمعن

ن عدة تضّميز هو أن القضاء يف اللغة يستقصاء الوجض من هذا االتمّخيوما 

 احلديث يف االسرتسال أن الواضح ومن .اجلواهر صاحب ذكرهال تنحصر مبا  ،معاٍن

 ظها من األلفاّنأ وأة هلذا اللفظ أم ال، يقياني احلقاملع هي املعاني هذه كون حول

 وضعت أو كةمشرت نيهلا معا ها وضعت لبعض هذه املعاني، أو أّنّنأ كة، أواملشرت

وذلك ألننا  ؛الدراسةضوع هذه مو من املنظور بالغرض تفي بينها، ال املشرتك للقدر
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. ^تيهل البأات الواردة عن ي ويف الرواعنياملتشرِّ عند «قضاء»الـ  ىنبحث عن معن

 وهو ،احلكم يعين الشرعية اكمة واحملينيولذلك نقول بأن القضاء يف النصوص الد

 . اللغوية معانيه من األول ىاملعن

 

من الدراسات  واسعًا زًايِّح أخذ والذي ،يالفقه املصطلح يف فالقضاء إذن

 حّق نفي أو بإثبات إصداره بصالحية يتمتع ْنَم قبل من كمصدار احلإ هو، ةيالفقه

 ،العامة واملصاحل احلكم ىعل الشرعية الوالية ىمبعن وليس ،ذلك شابه وما عياملّد

األدلة  ؛ وذلك وفق(1)اجلواهر صاحب واختاره ،الدروس يف األول الشهيد ذكر كما

 ة: يالتال

ا كم ،الناس بني كمعين احليبل  ،ةيعين الواليأن القضاء ال  ال َشكَّ: اًلأّو

َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكْم َبْيَن ﴿: اجمليد يف كتابه وعال جلَّ ذكر

 حكمه ىعل متقّد ×ودودا استخالف فإن جليٌّ هو وكما. (26)ص: ﴾ النَّاِس ِباْلَحقِّ

 وأن ،منها عمتفرِّ بل ،الوالية يعين ال القضاء أن ذاته حبّد يعين وهذا ،باحلّق الناس بني

 . الولّي شؤون من القضاء

 واملصاحل كماحل ىة عليمطلق الوال ىد األول القضاء مبعني: لقد عّد الشهًايثان

ث يمن ح ،يذا الرأح هيبرتج (2)الفقهاء وبعض اجلواهر صاحب قام وهلذا .العامة

ستفاد منه هذا يال  والذي ،املسالك كتاب الذي جاء يف ،اآلخر يالرأ ىمه عليتعم

ة اهلالل يت رؤبثبو الشرع حاكم حكمه أن يف ال َشكَّا بدو مّمي أنه نيم. يف حيالتعم

 يف احلكم هذا ىعل يطلق ال ، حيثحكمًا كان وإْن ،عين القضاءيوما شابهه ال 

 شاكله وما باحلّق واحلكم العادل احلكم أّن الظاهر نأل ؛قضاء الشرعي املصطلح

عين يالقضاء ال  فبالتالي .القضاء هي، الناس بني جتري واليت ،األحكام هذه من

 بإثبات الصاحل الشخص كموالذي عّبرنا عنه حب ،أخّص منههو  بل ،كممطلق احل

 باحلكم القاضي صالحية من القصد أن داملؤكَّ ومن. ذلك وأمثال عياملّد حّق نفي أو

 قبل من نهالقاضي وتعيُّ انتصاب عن فضاًل ،احلكم صدارإل العلمية الصالحية تعين

 وإمنا ،شرعيًا قضاء حكمه يعترب ال ذلك دون املعصوم، فمن اإلمام أو الرسول أو اهلل
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 . القضاء العريف يفدخل ي

قضاء الشرعي، وهو الوجه اآلخر من ال ،أن القضاء الفقهي إىلوجتد اإلشارة 

 اليت الشروط أهم إىل نشري وإمنا ،مجيعًا هاعّد بصدد لسنا ،كثرية ستلزم شروطًاي

 رسول القاضي اذا كان إنه البديهي ومن. هئقضا لنفاذ القاضي يف رهاتوفُّ جيب

ألن اجتماع هذه  ؛ها عندهمارة بأمّتفالشروط متوفِّ ×أو اإلمام املعصوم ‘اهلل

ث هنا يي منصب الرسالة واإلمامة. واحلدلتهم لتوّلليت أّهتهم هي ايالشروط يف شخص

 فكيفبة، ْي املعصوم يف عصر الَغريظروف القضاء الشرعي من قبل غ هو عنإمنا 

ال  وهو يف الظاهر أمٌر ،بةْي عصر الَغيف القضاء منصب املعصوم غري يتوىل أن ميكن

 ًاواجب قهاءالف اعتربه كما ،الناس بني يقضي أن ميكنه كيفمناص منه؟ و

 الشريعة لقوانني وفقًا ،اكلهمحللحلة خالفات الناس ومش ؛هذا العصريف  (3)ًاكفائّي

 اإلسالمية؟

 ذكرواو ،عموّس بشكٍل املوضوع هذا الفقهاء تناول السؤال هذا عن ولإلجابة

 يةباألهّم ذكريوذلك للت ؛لي بالتوالييما  نطرحها يف ،ة للقاضييلتفصي شروطًا

 . لقضاءل احلنيف سالماإل وليهاي اليت ىالقصو

 يك ؛ب توفرها عند القاضيجين الشروط اليت إ: »ق يف الشرائعقول احملّقي

 والعلم املولد وطهارة والعدالة واإلميان العقل وكمال البلوغ ي:ه ،القضاء من يتمكن

 . (4)«رةوالذكو

عقل البلوغ وال :ن األمور املعتربة عند القاضي هيإ» :د اخلوئييقول السيو

 .(5)«ختصاصواال جتهادواال والرشد والعدالة املولد وطهارة واإلميان ذكورةوال

ان ميالبلوغ والعقل واإل :ن شروط القاضي هيإ»: قوليين فيإلمام اخلماوأما 

 القضاء مكان يف واألعلمية املولد وطيب ذكورةجتهاد املطلق والوالعدالة واال

 . (6)«وأطرافه

ة الساحقة من يها الغالبيفق علشروط هي اليت اّتهذه ال ّنبأ القول ميكنو

، مثاًل القاضي ذكورةك ،الشروط هذه بعض ىعل ظحتفَّ همبعض كان وإْن ،نائفقها

 .الروايات يف الواردة ماتاملسلَّ من هي الشروط هذه غالبية لكن

 عن منها ورد ما بالذكر هنا وخنّص ،للقاضي ذكرت ىأخر ناك شروٌطوه
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 عن عهده يف اإلمام فقد كتب ،األشرت ملالك عهده يف طالب بيأ بن علي اإلمام

وأنفسهم للعلم واحللم  ،للحكم بني الناس أفضل رعّيتك يف نفسك ْرفاخَت»: القضاء

وال يتمادى يف إثبات  ،وال ُتمِحكه اخلصوم ،مورال تضيق به األ ْنممَّ ،والورع والسخاء

وال  ،وال تشرف نفسه على طمع ،ء إىل احلّق إذا عرفهوال حيصر من الفْي ،الزّلة

وأقّلهم ترّبمًا  ،وآخذهم باحلجج ،وأوقفهم يف الشبهات ،يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه

 ،وأصرمهم عند اّتضاح احلكم ،موروأصربهم على تكّشف األ ،مبراجعة اخلصوم

 كان ْنقضاءك َم فولِّ ،للتبليغ يوال يصغ ء،وال يستميله إغرا ،ال يزدهيه إطراء ْنممَّ

 . (7)«وهم قليٌل ،كذلك

دة الواردة عن شروط القاضي يف ات املتعّديف والرواالشري العهد هذا من تضحيو

خ احلضارة يع مراحل تاريوحاضر يف مج ،ةين القضاء شأن بالغ األهمإ: اًلأّواإلسالم 

 ،×املعصوم بيد كمقع احليأو عندما  ،هريتص بعصر وزمان دون غخيوال  ،ةيالبشر

شروط ومواصفات  ىعل واإلصرار التأكيد هذا صدر كّل ملا ذلك غري فلو كان

 هذا لزم كّل ملا به ومنحصرًا ×املعصوم ىعل حكرًا القضاء مرأ كان القاضي. فإْن

الشروط  هذه حيمل كّل ×ألنه ؛ومواصفاته القاضي شروط ىعل التأكيد

قبل  من ومعينًا منصوبًا كان القاضي لو آخر جانٍب ومن. كحاكم الشرع

هذا  عن والدعوات؟ وفضاًل التوصيات من لكّمهذا ا ىلإفما احلاجة  ×املعصوم

 منصب لتوّلي الرعية أفضل اختيارب هذا عهده يف مالك يأمر ×علّي اإلمام فإن هكّل

 ،ةكاّف ةيشمل البشري ضروري شأٌن القضاء أن ىدّل علي إمنا دّل إْن وهذا .القضاء

َفَبَعَث اهلُل النَِّبيِّنَي ُمَبشِِّريَن َوُمنِذِريَن ﴿: تعاىل قوله يف الكريم القرآن به حيصّر ما وهذا

. (213ة: البقر)﴾ َوَأنَزَل َمَعُهْم اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفي َما اْخَتَلُفوا ِفيِه

 أن هي السماوية الكتب تنزيل من الفلسفة أّنـ  واضح هو كماـ ة يستفاد من اآليو

 أن ًاجلّي ويبدو .القضاة قبل من والقضاء للحكم كمرجع الكتب هذه قوانني خدمتست

 .وزمان عصر كّل يشمل عاّم ىاملعن هذا

ر يوجد ،هاّم ات أن منصب القضاء منصٌبيات والروايمن اآل بدو واضحًاي: ًايوثان

 لتولي الصالحية فرد كّلتلك مي وال ،وتعاىل سبحانه اهلل به ىوصأ مما يكونبأن 

ومواصفات  لشروط عّده وبعد ،×علي اإلمام ىنر املنطلق هذا ومن. املنصب هذا
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عين أن ي، ما «وهم قليٌل ،كان كذلك ْنقضاءك َم لَِّو»قول بصراحة: ي ،القاضي

فالقاضي له شروطه ومواصفاته  ؛ي القضاءات لتوّليصالحال ميتلكون ال الناس كثرأ

 . الناس من كثريفتقدها الياليت  ،ةاخلاصة واهلاّم

قد  ،حيا شري»ح القاضي بقوله: يخاطب شر ×ني املؤمنريمأة أن يوجاء يف روا

عين أن منصب يوهذا  .(8)«أو شقّي ،نيّب أو وصّي ،نيّب لسه إاّلجيال  جلست جملسًا

 .ةالقضاء منصب النبّو

 فإن ؛كومةقوا احلّتا»أنه قال:  ×عن اإلمام الصادق ىأخر ٍةيوجاء يف روا

 وصّي أو كنيبٍّ ،املسلمني يف العادل ،بالقضاء العامل لإلمام هي إمنا احلكومة

 .(9)«نيّب

  

 .ةوالسّن للكتاب وفقًا كمحيب أن جين القاضي يف اإلسالم أه يف ال َشكَّا مّم

 قوله يف اهلل، كما حكم بغري كمألحد احل ّقحيال  هح القرآن أّنيصر من وإّن

ويف هذا  .(44املائدة: )﴾ ْن َلْم َيْحُكْم ِبَما َأنَزَل اهلُل َفُأْوَلِئَك ُهْم اْلَكاِفُروَنَوَم﴿: تعاىل

 بغري كمونحي ْن أنه عّد َمريومن امللفت واملث .اهلل به أمر مبا كمع باحليللجم لزاٌمإ

 .ني بالفاسقنيتيوبعد آ ،نيها بالظامليلت اليت باآلية يصفهم كما ،ارًااهلل كّف حكم

 ملا ووفقًا ،للكتاب وفقًا حيكم أن اإلسالمية احلكومة يف القاضي ىذن علإ

 ،«اهلل نزلأ ما» ىعل وقع القرآن تصريح كان . وإْن^واملعصومني النيّب عن ورد

 . وعليه«اهلل نزلأ» امّم شكٌل اآلخر هو املعصوم قول كّنول ،غريه دون به واختّص

 وهذا .اإلهلي احلكم وفق القضاء من شكل هو ةللسّن وفقًا القضاء بأن القبول كنمي

 ةوالسّن القرآن ىعل سيؤّس أن جيب اإلسالم يف القضاء بأن للشّك جمااًل عَدَي ال مما

 . فقط

بادئ اإلسالم مل وفقًا يكونب أن جيهي أن القضاء  ذكرناها جة مّميإذن فالنت

 ىعل جيب وعليه .ةوالسّن كتابيف ال  مودعٌةنيوأن هذه املبادئ والقوان ،نهيوقوان

آن القر ىلإح هو القضاء املستند يأن القضاء الصحوهو  ،أالقبول بهذا املبد املسلمني

 ْنَم حكم هو النفس قصاص أن يف كيكب التشجيال  أوفق هذا املبد :والسنة. فمثاًل
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 كامها من أحريوغ ؛ديوأن جزاء السارق قطع ال ؛دمع سابق اإلصرار والرتصُّ نفسًا قتل

 سبحانه قوله ذكرنا ألننا وذلك ؛ةالسّن يف وردت أو ،القرآن يف ذكرت ليتا اجلرائم

ذا ه يف تشكيك فال إذن. اهلل نزلأ مبا حيكم مل ْنَم وفسق وظلم كفر يف وتعاىل

 حيكم؟  وكيف ؟كمحي ْنَم يف: هو كالموإمنا ال ،املوضوع

والنزاع  والنقاش ،×املعصوم هو احلكم يف ىلْوما سبق أن اأَل نا يفْرَشألقد 

 .بصدده اآلن ولسنا ،ديفيدي وال جييف هذا األمر ال 

 امللّح والسؤال الشائك واملوضوع .املعصوم غري حكم كانيةمإثبتنا أ أننا كما

 كونتي ،مبدأ ّيأ ووفق ،أساس ّيأ ىم هذا. فعلاملعصو غري حكم كيفية هو اآلن

ار معي ياج ألتحيه ال كمأن ح أو كمهد حلحمّد ومبدأ معيار هناك حكمه؟ هل

 ؟ خاّص أومبد

 .املوضوع وحتديد ؛كمد احليث حتديمن ح :ال جانبانؤإن هلذا الس

 بعبارٍةواهلل؟  حلكم وتشخيصه حتديده يف القاضي يستند ِلَم :هو لاألّو اجلانب

 ؟اإلسالمية الشريعة يف ما جزاًء ما لعمٍل أن القاضي يعلم كيف :ىأخر

ن إ اًل:مثص املوضوع؟ يد وتشخيحتد يف اضيالق يستند َمِل: هو الثاني اجلانب

 كنول ،ديعلم من القرآن بأن جزاء السارق قطع الي ،وحسب املفروض ،القاضي

يده؟  بقطع ليحكم بالسرقة قام الذي هو بالذات الشخص هذا بأن يعلم كيف

 أو جمرم أو مديون الشخص بأن علم ىعل حيصل أن القاضي ىعل بيرتّت أنه وامللخص

ل الذي يال هنا هو عن السبوالسؤ. هحبّق اهلل حكم تنفيذ من نّكميت ىحّت... و قاتل

 ما أحٍد إجرام أو مبديونية يقضي أن وفقه ميكن الذي املعيار أو احلكم ىلإوصله ي

 اهلل؟  حكم فيه ينفذ كي

القاضي العلم  شروط من نسابقًا: إ قلنا :األول السؤال عنونقول يف اإلجابة 

 ،ةياإلهل كامحباأل املعرفة أمّت ىعل يكوناضي أن الق ى أن علعينيوهذا  ،جتهادواال

 بعض قال ذلك من وأكثر ،كاميف معرفة األح حاذقًا وخمتصًا جمتهدًا يكونبل أن 

إصدار  ن يف حمّلياآلخر من كمباحل ًةيارد وأكثر أعلم يكونب أن جي :ءالفقها

ستناد وهي يف اال ،نآلا واضحة أصبحت األول السؤال عن. إذن فاإلجابة (10)كماحل

 ×م الباقراإلما عن روايٍة يف وجاء. القاضي علم ىعل اهلل كمص حيد وتشخيلتحد
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ولعنته مالئكة  ،لعنته مالئكة الرمحن ،، وال هدًىأفتى الناس بغري علٍم ْنَم»أنه قال: 

: قوله ×الصادق اإلمام عن ورد كما. (11)«عمل بفتواه ْنالعذاب، وحلقه وزر َم

 ،النار يف فهو يعلم وهو جبور قضى رجٌل .اجلنة يف وواحد ؛النار يف ثالثة :عةأرب القضاة»

 يف فهو يعلم ال وهو باحلّق قضى ورجٌل ،النار يف فهو يعلم ال وهو جبور قضى ورجٌل

 . (12)«ةاجلّن يف فهو يعلم وهو باحلق قضى ورجٌل ،النار

 ال العامل ريوغ فاجلاهل .كامعرف األحي أن القاضي ىأن عليف  ال َشكَّو

. وفطري بديهي أمر أنه عن فضاًل ،الفقهاء مجهور عليه اتفق ما وهذا .القضاء ميكنه

 هذا يف سلف ما ويف هنا بعضها إىل شرناأ قد ،املوضوع هذا ىعل تدّل روايات وهناك

مصادر علم  يف هناك نقاٌش ،جلأك. والتشكي للنقاش جمااًل ترتك ال وهي ،املقال

 يف قاحملّق ىفتأ دي؟ وقديشمل العلم التقليم وجداني اجتهادي أو هل هو عل، والقاضي

 القضاء منصب يف التقليدي العلم وفائدة ىجدو بعدم ،صريح وبشكٍل ،الشرائع

 فتوى يكفيه الو ،الفتوى ةبأهلّي املستقّل العامل لغري( القضاء) ينعقد ال»: بقوله

يف شرح ما  ،. وعّلق صاحب اجلواهر«جبميع ما وليه أن يكون عاملًا ال ُبدَّو ،العلماء

 ،أجده فيه، بل يف املسالك وغريها اإلمجاع عليه بال خالٍف...»لي: يا مب ،ققاله احملّق

 . (13)«من غري فرق بني حاليت االختيار واالضطرار

ق احملّق كالمبعد  هنتباه هلا يف هذا اجملال هي أّنب االجيوالنقطة اهلامة اليت 

مستعينًا بنصوص  ،ه صاحب اجلواهريف عليضيه يما ولع يعن علم القاضي جبم

 ،مطلقًا جمتهدًا أي» ،عاملًا يكون أن القاضي ىأن عل ،املسالك الشهيد الثاني يف

 . (14)«بعٍض دون األحكام بعض يف اجتهاده يكفي املسالك، فال يف كما

ط فاألحو ،على إمكانه بناًء ،أّما املتجزئو»: «العروة ملحقات» كتابوجاء يف 

  .(15)«هريمع وجود غ خصوصًا ،عدم نفوذ قضائه

 البلوغ القاضي يف يشرتط»: اخلميين لإلمام ،الوسيلة حترير كتابوجاء يف 

يف  ْنواالجتهاد املطلق والذكورة وطهارة املولد واألعلمية ممَّ  العدالةو االميانو العقلو

 . (16)«الب عليه النسيانغري غ ألحوط أن يكون ضابطًااو .البلد أو ما يقربه على األحوط

قد صرح بضرورة  ،ة الفقهاءيشأنه شأن غالب ،ينيومن الواضح أن اإلمام اخلم

عين أن القضاء ساحة ال يوهذا  ،جتهاد املتجزئاال يف مقابلجتهاد املطلق يف القضاء اال
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 بل ،ومتعلمًا فاضاًل كان وإْن ،واجلامعة احلوزة يف الدراسة جردمب شخص ّيدخلها أي

شرتط يبل و ،ةيع املسائل الفقهمجي استنباط ىقدرة علال ميتلك ْنَم اختصاص من هو

 . االحتياط باب من كان وإْن ،«ةياألعلم»شرط ـ عن هذا  فضاًلـ ين ياإلمام اخلم

 أن القاضي ىضح من جمموع ما قلناه أن اجلواب عن السؤال األول هو أن علواّت

ال و فيه ال َشكَّ مما وهذا .القضاء يف اهلل كمد حيص وحتدتشخي يف علمه ىستند علي

 .بْيَر

ولزوم  ،دييجتهادي أو التقلث العلم االيوأما بالنسبة لعلم القاضي من ح

 هذا حتديد يف الفقهاء بني خالٌف جتهاد، فهناكاال مطلق كفايةجتهاد املطلق أو اال

 لكنفاقي، اّت القاضي يف جتهاداال شرط أن عييّد منهم البعض كان وإْن ،الشرط

 أصل اشرتاط يف مقابل الفقهاء ىلد واسعًا قبااًلإ ىيلق ال املطلق جتهاداال اشرتاط

 من القدر بهذا كتفين الثاني السؤال عنل لإلجابة املقا هذا ألفنا وألننا. جتهاداال

 األول.  السؤال عن اإلجابة

 يك للموضوع تشخيصه يف القاضي يستند إىل ماذا: هو الثاني السؤال كانو

 ؟اهلل حكم أساسه ىعل ذينف

 ف هذا املقال. يلأالدافع األساس وراء ت يه السؤال هذا عن اإلجابة إن

 فاألول. واملنكر عاءّداال اطرف هم القضائية كميف احملا نرتافعوي ْنة َميغالب إنَّ

 وإْن ،دعاء املعروض من الطرف األولاالكر ني ْنَم واآلخر ،اآلخر ىعل ئًايي شيدع ْنَم

آخر.  نًايعاء حّدقبل االيأو  ،عيعاء املّدأمام اّد انًايحأ السكوت خيتار كراملن كان

 . اآلخر ويرفضه ،عاءاتّداال الطرفان يتبادل أن ميكن كما

 

عي عاء املّدـ اذا قبل اّد« هعلي ىعمدَّ» بالـ عنه نعرب والذيـ  كربأن املن ال َشكَّ

 ثابتًة،صبحت أة ، فاجلرميٍعمّد وجود دون نفسه ىعل قّرأما  جمرمًا أنَّ به، أو قرَّأو

 وإْن ،ه أو اجملرميعل ىعاملدَّ ضّد ًاحكم يصدر أن احلالة هذه يف للقاضي كنميو

 يتوجب بل ،القاضي كمصدار حإل احلاالت بعض يف يكفي ال اإلقرار الواحد كان

 أن اجملرم ىبل عل ،الواحد باإلقرارثبتان يثبات احلالة. فالزنا واللواط ال ر إليربعة أقارأ
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 . باحلّد عليه احلكم من القاضي كنتميول ،ةميامه باجلريثبت قيربع مرات لأ قّري

 نفسه ىعل يقرَّ ْنفَم. تهبديهّي يف يكمن باإلقرار اجلرم ثبوت ىل عليإن الدل

 خاّص ٍليبوجود دل إاّل ،ب الظاهرْسقراره َحإ رّد ىعل ٌليوجد دليما ال  عماًل بارتكابه

دون يف مثل رتدَّي ال العقالء :ىأخر بعبارٍةو. نفسه ىعل م من املقّرل املقدَّيتعارض والدلي

 صدارإ ىقدمون عليوالظاهر أنهم  ،حلاق العمل املنسوب باملقّرإهذه احلاالت يف ثبوت و

 قرارهم ديؤّي بل ،ذلك يف الشارع هميرّد وال ،عقالء أنهم منطلق من احلكم هذا

 قصد جمرٌم س. إذن فإْنالنف ىعل اإلقرار أعلهم من خالل قبوله مبدف ىعل ويصادق

 ،ًايأو جان عتربه جمرمًايع القاضي أن يستطي ،رةيأو جر عنده جبرٍم وأقّر ،القاضي

 . قرارهإ باعتبار ساملقدَّ الشارع يعرتف ال حاالت يف إال ،كمه احلّقصدر حبيو

 

 النادر من ولكْن ،كمهحد مستندات القاضي يف حأ هو أن اإلقرارإىل شرنا أ

عاء ه باّدعلي ىعاملدَّ قّريأن  ضًايأ النادر ومن ،وجنايته جبرمه واجلاني اجملرم يقّر أن

. اإلقرار هذا وفق احلكم إصدار من القاضي نميكِّ كٍلعاء بشّدقبل االيو ،عياملدَّ

 ة؟ املوضوعي الشبهات يف األصلي القاضي مستند هو فما

 نين عادليلوجود شاهد ؛عاء عند القاضيّدنا بإثبات االئمن فقها حٌدأد رتدَّيمل 

قبل ييف حاالت خاصة ال  إاّل ،عاء أمامهّدبشهادتهما لال نايدلي ،نةيِّر عنهما بالبعبَّي

قع ينة يان بالبيباإلت عياملّد تكليف أن البديهي ومن. لإلثبات شاهدين كفايةالشارع 

 ،سلفناأ كما ،عاءّده االيعل ىعفلو قبل املّد ،هيعل ىعه من قبل املدَّئاعّدكار انإعند 

ورفضه من  ،عيعاء املّدّدا فعند إذن. كمصدار احلآخر إل ٍءيش ىلإتاج القاضي حيفال 

 دلياًلقول له: هل متتلك ي يأ ،هئعاثبات اّدإعي بلزم القاضي املّدي ،هيعل ىعقبل املدَّ

بأن القاضي  ال َشكَّنة فبالبي عياملدَّ ىتأ تشهد لصاحلك؟ وإْننة يِّهناك ب عائك؟ وهلالّد

افتقدت  نة أويعي بباملّد أِتيمل  حال يفو. عليه ىعاملدَّ ضّد لصاحله كمصدر احليس

املنكر  ىّدأولو  ،نيميداء الأ كرنامل ىقرتح القاضي علية ينته الشروط الضرورّيب

 ،هيعل ىعاملدَّأو  كراملن لصاحل ضيالقا حكم ويصدر ،عياملّد عاءاّد يبطل اليمني

 . نةالبيِّاملّدعي ب إتيانإىل  كم وإصدار احلنيميداء الأ لتفت بعديوال 
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 ورّده ،ورفضه األخري كولون ،باليمني عليه ىعاملّد القاضي كليفويف حال ت

 احلكم القاضي ويصدر ،عاهمّد بذلك ويثبت ،اليمني عياملّد يعي، يؤّداملّد ىعل

 .عاهمّد املنكر، يسقط ىعل ورّده ،اليمني اءأد عن عياملّد نكول حال ويف. لصاحله

 . (17)«ة حممد بن مسلميرد بالضبط يف رواو ما وهذا

وز للقاضي جيي، هل عاملّد ىه علرّديومل  ،نيميداء الأ عن رِكعرض املنأ وإْن

 ىّدألو  بعده؟ يعين القاضي ليحكم ،رِكنامل هردَّ لو كما ،عياملّد ى علنيميال رّديأن 

 امتناع دجمّر أو ،املنكر لصاحل حكم امتنع وإْن ،لصاحله كم حنيمالي عياملّد

 ؟عياملّد لصاحل احلكم من القاضي نميكِّ اليمني عن املنكر

 قوم القاضي برّديهو أن  ن احلّقبأ حنن رونتصّو .رأيان املوضوع هذا عن ونشأ

 اليمني يصدر عن عياملّد امتنع وإْن ،هئداأ عن املنكر امتناع بعد عياملّد ى علنيميال

 .لصاحله فيحكم اليمني ىّدأ وإْن، املنكر لصاحل احلكم

قول: يث يح ،×اهلل بدع بيأ عن معتربة روايٍة ىعل بناًء جاء مناإ يالرأ وهذا

 نيميقتضي رد الوي ،اإلطالق ىعل ة مبينٌّيومضمون الروا .(18)«عياملّد ى علنيميال ترّد»

 من قبل نيميال من رّد عّمأوهذا اإلطالق  .هئداأ عن املنكر ولنك عند املدعي ىعل

تصور ي وكما ،القاضي بأن القول كنمي ال إذن. عياملّد ىعل القاضي أو كراملن

داء أ عن امتناعه أو املنكر سكوت دجملّر عياملّد لصاحل احلكم كنهمي ،البعض

 وهو ،وميني نةبيِّ وند كمحيعين أن القاضي يالقول بهذا أّن  ال سيَّماو، نيميال

 . دليٍل بال احلكم

 وميني عياملّد بينة ىلإ باستناده كمحيوعلمنا من خالل ما قلناه بأن القاضي 

 إلثبات شهود أو دليل لديك هل :القاضي يسأله أمرًا عياملّد ىعاّد لو إّنه يأ ،املنكر

يف حال عجز  نيميداء الأبلزم القاضي الطرف املقابل يهي أن يدالب عيه؟ ومنتّد ما

. لصاحله احلكم يالقاض يصدر اليمني املنكر ىّدأنة. فلو ّيم البين تقدععي املّد

 مجيع فاقواّت مجاعإ عن فضاًل ،واليمني البينة ساسأ ىعل القاضي حكم ىعل والدليُل

 أتي. ي ما يف بعضها ىلإ نشري اليت الكثرية الروايات ذلك، وجوُد ىعل الفقهاء

قال رسول »قال:  ×أن اإلمام الصادق ،ل وهشاميقلها مجن ،معتربة ٍةييف روا

 .(19)«هعلي ىاّدع ْنَم ى علنيموالي ،ىاّدع ْنَم ىنة علي: الب‘اهلل
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 واليمني ،املدعي ىعل البينة :كّلهااحلقوق »قال:  ×نهأ ىخرأ ٍةيوجاء يف روا

 . (20)«ةخاّص الدم يف إاّل ،عليه ىاملّدع ىعل

 اإلمجال يف القاضي بأن ،احلديث كتبترت يف اليت توا ،اتيد هذه الروايوتف

 ،عين أنهييف اإلمجال ـ  ـ. وقولنا واليمني العدلني شهادة يأملبد وفقًا يقضي أن يستطيع

ثبات موضوع إل نيعدل نس بشهادة شاهديالشارع املقدَّ يكتِفمل  ،شرنا سابقًاأ كماو

 ريوتش .انًايحأه ينفيوال  ئًايثبت شي ال نيميالأن  كما ،احلاالت بعض يف كماحل

 .ضًايأ ىاملعن هذا ىلإة ريخة املنقولة األيالروا

دة شاهد عادل واحد أو شخص موثوق شها يتكف :يقول أن لقائٍل ميكن كما

 .ثبات بعض احلاالتإل

 الشهود شهادة وفق كمع احليستطيإذن ما نبحث عنه هنا هو أن القاضي 

 البينة فقدان حال يف واملنكر عياملّد يهيؤّد الذي لليمني وفقًا أو ،عياملّد مهمقّد الذين

داء أحدهم عن أعند امتناع  ،ريف النزاعط حدأ لصاحل احلكم صدارإو ،والشهود

 .نيميال

 .واليمني البينة حول حديٍث من ننويه كنا ما كّل هذا

 شهادة وفق كمحيع أن يستطي القضاء منصب توليه عند القاضي أن صهوملخَّ

 بشاهدين كتفاءاال ّلوحم ،الشهود عدد حول اآلخر كالم. والنيميداء الأو أ الشهود

 جملال كهانرت ،ا ذات الصلةيها من القضاريوغ ،ومواصفات الشهود ،ثقة شاهد أو

ع القاضي العمل بعلمه يستطي هل :سؤال عنألن اهلدف من هذا املقال هو اإلجابة  ؛خرآ

 أم ال؟ 

 

 املثال يف طرحه كنميسؤال الذي حنن بصدد اإلجابة عنه يف هذا املقال وال

 ؟علمه وحسب ،بينة دون عياملّد لصاحل حيكم أن للقاضي كنمي: هل التالي

 ،بالبينة يأتي أن نكَّتميومل  ،من املال مببلٍغ ًاطلب فالنيبأنه  دعي شخٌصي

 ما بصدق علمه دوجملّر ؛للقاضي ميكن هل. احلكم منه يطلبو القاضي فيقصد

 نيتمّك ال أنه أم ،الثاني الشخص مبديونية لصاحله حكمًا يصدر أن عي،املّد عيهيّد
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 ؟ةبالبين اإلتيان من متكنه لعدم ؛لصاحله القضاء من

 ؟صاحلهل للحكم ؛باليمني املنكر كليفوهل هذه احلالة تعترب من حاالت ت

 أن له حيّق فهل نايةج أو ًاجرم ارتكب ما شخصًا بأن القاضي علم لو وهكذا

 ذلك؟  له حيّق ال أم ،ومعرفته علمه ىعل بناء هضّد حكمًا يصدر

 يف حمّلهألنه من الثابت  ؛لوتفصي نقاش إىلال حتتاج  ،ة تبدو واضحةيإن القض

 حالة ال ّيأ يف العلم حصل إذا :ىبعبارة أخروة. يتهما ذاتيوحّج ،تان حّجنيقيأن العلم وال

 حتتج كان مل ٍءيش ّيلو حصل العلم يف أ :ىعبارة أخربوآخر.  ٍلدلي ىلإته يتاج حّجحت

 كّنول ،للعلم ٌعَبعلم َتغري  كّل يةفحّج. العلم غري يف كما ،آخر دليٍل ىلإ يتهحّج

 .وحده ليهإ مستندة العلم يةحجِّ

 نيميأو ال ،ةنة حّجيأو الب ،ةبأن خرب الواحد حّجـ ل املثال سبي ىعلـ و قلنا فل

 .ة العلم قائمة بهينما حّجيب ،ق العلمطري عن ثبتت منها يٍّة أيألن حجِّة، فهذا حّج

 العمل من نيتمّك بأنه ال َشكَّف اهلل حبكم القاضي علم لو هذا غرار ىوعل

 .بعلمه

رق وس مصرف ىسطا عل شخصًا أن أو ،تقطع السارق يد بأن علم لو :فمثاًل

 املوضوع هذا ىعل املعلوم احلكم يصدر أن كقاٍض عليه النقود، جيب من كميات

 .املعلوم

 يف دونرتّد حكمية شبهة فيها توجد قضية يف دنرتّد ال أن الصحيح من ليسو

 بعلمه حيكم أن القاضي ىعل هل بأنه ونشّك ،موضوعية شبهة وهي ،القضية هذه

 ؟ال مأ جرمية أو ىدعو حول

 أينما اقعالو عن رويعبِّ ،كشاف االننيوهو ع ،ن العلم علمأس من الواضح يلأ

 ؟لعلمل ذاتية يةاحلّج تكن ملَوحّل؟ َأ

 علم بأن للشّك جمال باإلجياب؛ فال تكون األسئلة هذه نع اإلجابة بأن ال َشكَّ

 .القضاء منصب يف له منهج أفضل لباحلكم، يشكِّ كعلمه باملوضوع القاضي

عمل القاضي  مبدأ يف فقهائنا من حدأ ككِّشينطلق مل امل هذا من أنه ويبدو

 .بل يف وجوب العمل بعلمه ،وفق علمه

يقضي  ×مامبه يف أن اإل ًابيننا معتّد خالَف ال»ق يف الشرائع: قول احملقِّي
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 .«بعلمه

الناس، بل يف  اهلل وحّق يف حّق ،وقد شرح صاحب اجلواهر هذا بقوله: مطلقًا

 .ةاحلّج وغريها اإلمجاع عليه، وهو االنتصار والغنية واإليضاح ونهج احلّق حمكّي

 اإلمام( من القضاة يقضي بعلمه يف حقوق الناس غري يق: وغريه )أف احملقِّيضيو

 . (21)«هما القضاءويف حقوق اهلل تعاىل على قولني: أصّح ،قطعًا

 .ق يف الشرائعمة يف القواعد هي نفس عبارة احملّقوالعبارة اليت أوردها العاّل

طابق عبارة صاحب د حممد العاملي تيلقواعد السا شارح عبارة أن كما

لعبارة العالمة اليت  شرحه عند :فمثاًل .ىآلراء أخر اًلينت تفصتضّم وإْن ،اجلواهر

ويف  ، اإلمام( من القضاة يقضي بعلمه يف حقوق الناس قطعًاغري يوغريه )أ»ها: يقول في

ها يف ورد كتابًا نيعشر كرذي« هما القضاءحقوق اهلل تعاىل على قولني: أصّح

 بضعة التأكيد هذا جانب اىل نقل كما. بعلمه القاضي قضاء ةصّح ىعل أكيدالت

بن ااملعروف ب ،علي البغدادي يأب يرأ :ومنها ،(22)السائد يالرأ هذا ختالف آراء

 ي،الرأ هذا يعارض املصدرين كالويف  .نيموهو من فقهاء السلف املتقّد ،ديناجل

خذوا أ الذين الفقهاء من غريه كرذيوال  ،ًاأبد بعلمه القضاء للقاضي جيوز ال أّنه ىوير

 د. نياجل ابن يأرب

قائل بقضاء ال السائد يبالرأ كوامتّس ضًاية واجلماعة أبدو أن فقهاء السّنيو

 عاملتتّب ولكّن .الشيعة كفقهاءل األمر يدخلوا يف تفاصيمل  وإْن ،القاضي وفق علمه

 القاضي مستندات كأحد أد أنهم قبلوا هذا املبدجية يفقهال مصادرهم يف والباحث

 يف يقول الذي ،اجلزيري الرمحن عبد الشيخ :الفقهاء هؤالء ومن. احلكم إلصدار

بأن  ،«ثبت موجب القصاصيما  مبحث يف» يف ،«األربعة املذاهب ىالفقه عل» كتابه

ثبت موجب القصاص من قتل أو ي :قالوا  تعاىلرمحهم اهلل ةواحلنابل يةوالشافع يةاحلنف»

 كولنهم أحلقوا بهذا علم القاضي ونإ :فيضيو ،«نيرجل ةأو شهاد ،جرح عمد بإقراٍر

 .(23)«...أيضًا بهما يثبت القصاص ألن ؛عياملّد وحلف عليه ىعاملّد

 مل هؤالء أن هو السنة أهل فقهاء كالمأشرنا فالظاهر املأخوذ من  كماو

عض لزموه به يف بأوجبوا ذلك وأ بل ،علمه حسب القاضي كمح حي ترجيف دوايرتّد

 .احلاالت
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 ذلك ىلأشار إ كما ،فاقهممجاع الفقهاء واّتإ يف قائمًة ةاحلّج كانتإذن لو 

 من ونتمكن ،ىشبع وانتهأ قد القضية هذه يف نعترب الكالم اجلواهر، فإننا صاحب

 .علمه حسب حيكم أن للقاضي بأن وتأكيد ثقٍة بكّل احلكم

 ىريهم ئراع آلاملتتبِّو .قةيهذه الطر وفق العملإىل  الفقهاء بعض ذهب وقد

 ولو .لقطعيتها ؛كرامالمرور  عليها واومّر ،كثريًاعندها  فواتوقَّي مل أنهم بوضوح

 .اًليوتفص شبعوه مجلًةأو ،هي ذلك ألمعنوا فغري ىاألمر عل كان

 ،ةيحوث الفقهالب يف د الطوىليل واليالذي له الباع الطو ،د اخلوئييالس :فمثاًل

 اهلل حّق بني ذلك يف فرق وال ،بعلمه بينهما حيكم أن له ذلكك»قول يف هذا اجملال: ي

 إّن :«هاجاملن كملةمباني ت» فه اآلخريف شرح ما قال يف مؤلَّ ،فيضي ، ثم«الناس وحّق

املأمور به يف غري واحد من  ،من احلكم بالعدل» وه علمه حسب القاضي كمح

 .(24)«اآليات والروايات

 مما ،التعبريات بهذه اكتفوا هملَُّج بأن ىير ءالفقها كتبص يف آراء وواملتفحِّ

 كان ولو ،عندهم حمسومة قضيًة تعّد علمه حسب القاضي حكم قضية أن ديؤكِّ

 . السهولة بهذه تركوها ملا ذلك غري

 

هم أو املتَّقرار إ وفق كمحيتبناه بأن القاضي كا ن مّميَّ: لقد تبلل األّويالدل

ق هذا الواقع للقاضي حتّق فإْن ،عن الواقع رألنها أمور تعبِّ ؛احللف الشهود أوشهادة 

 حيكم أن القاضي ىعل جيب :ىأخر بعبارةو. ىلْوَأ بطريق القضاء من نّكتميفعندها 

ر هلا الشرع وقد قّر ،ة قد وقعت بالفعلياجلنا ألن األدلة تظهر بأن ؛ساس الواقعأ ىعل

 .احلّق وصاحب الدائن لصاحل حكٌم له الثابت الدين أن كما ،اًءزوج ًاحّد

الثابت  الغصب عن ينتج كما ،بالقصاص يعاقب الثابت املتعمد القتل :فمثاًل

 .الضمان حكم

 القاضي حكم صدروعليه ي ،ما شابههاو بالشهادة تثبت األمور هذه كانت ذاوإ

ذه الطرق ه جعل ىلإالشارع اضطر  د أو اإلقرار واحللف، فإّنالشهو لشهادة وفقًا

. بها مرهونًا والنفي اإلثبات يكونأو  ،ةية ذاتيعل هلا أهمجيدون أن  ،قةيثبات احلقإل
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أو  ،ام بقتل أحدهمق ًازيد بأن اليقني له وحصل ،الواقع عني من القاضي دتأّك لو إذن

 هذه يف له ىلْوفاأَل ،يف ذلك راوده الشّكيومل  ،تلف مال عمروأو أ ،فاحشة كبارت

 به أمر ما وهو ،شاهدين شهادة حسب حيكم أن كنميألنه بعلمه؛  كمحي أن احلالة

 احلكم من نيتمّك ال فكيف ،فسقهما أو ،منهما اخلطأ وقوع احتمال مع الشرع

 عمرو؟  يد ىعل زيد بقتل مثاًل اليقني ىعل وهو ،علمه وفق

ال يف هذه احلالة و .فاسقًا أصبح فقد بعلمه القاضي كمحي: لو مل ل الثانييالدل

هي من شروط القاضي. فإن  ،سابقًا أشرنا كما العدالة، ألن ؛كمحيللفاسق أن  ّقحي

 .القضاء منصب من يعزل فإنه بعلمه القاضي كمحيمل 

ق قد طلَّ دًاي بأن زنيقي: لقد علم القاضي علم الالقضية هذه إليضاح لامبث ونأتي

د طلقها يعي بأن زة تّدأواملر ،مانهيللقضاء ب إليه (والرجلة املرأ)ا يتأ وقد ،زوجته ثالثًا

فعل القاضي يف هذه احلالة؟ يذا فما. ذلك زيٌد كرنينما يب ،له الرجوع ّقحيوال  ،ثالثًا

 ىلإ الرجلهذا  رجوع جواز لعدم ؛علمه حسب كمحيالقاضي  ح بأّنيعن التوض غينٌّ

 يعين ذاوه ،مرات ثالث قهاطلَّ قد نهأ من والبصر بالسمع يقينًا يعلمه ملا ؛زوجته

 .القاضي علم وحسب بالواقع كماحل

ة عّد فهناك علمه وفق احلكم يف احلّق ميتلك ال القاضي إّن :قائٌل قال وإذا

 :هذا القوليد لتفن ؛مها يف اجلوابأمور نقدِّ

 مع ،ذلك ينكر نهأل ؛الرجل لصاحل كمحي القاضي: يف هذه احلالة اًلأّو

 ىعل م املرأة للرجل بناًءيم بتسلعاء، فيقوّداال مقام يف بينة متقّد مل املرأة أن افرتاض

 القيادة بفاحشة هذا حبكمه ىأت تسليمها، وقد ةصّح بعدم علمه مع ،اليمني حكم

 .العدالة سبيل عن وخرج ،جنبينيأ بني

 ًاوجوب للحكم أّن هنا واملفروضـ  عنه وسكت ،باحلكم ينطق مل إْن: وثانيًا

 وفقد ،العدالة ةّكس عن أيضًا وخرج ،بواجبه يعمل مل احلالة هذه يف فإنه ،ـ ًاعيني

 .«مبا أنزل اهلل» كمواحيمل  ْنقد أصبح ممَّ إذ إّنه ،واحلكم للقضاء صالحيته

 .أيضًا األوىل احلالة يف اآلية هذه من أّن هذه هي حاله كما

 .اهلل أنزل ما غريب فيها حكم إنه بل ال

 . يةالكّل القاعدة تلك مصداقية يف دورًا يلعب ال اجلانب هذا أن مع
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 تقع كما ،ةيعة اإلسالمييف الشر اجٌبو ظهار احلّقإبأن  ال َشكَّل الثالث: يالدل

 يف ذلك لنافّص وقد. املنكر إنكار ولزوم وجوب عن فضاًل .كتمانه يف احلرمة

علم  ز نقول: لويد الوجيبعد هذا التمهو. «اإلسالم يف الواجبات» عنوان حتت كتابنا

 ومل ،الناس أموال واستالب نهب هذا بكذبه وينوي ،يكذبما  شخصًاالقاضي بأن 

 ،باحلرام ىتأو ،فقد ترك الواجب ،املنكر أو عياملّد أمام املنكر كرنيو ظهر احلّقي

وتفادي نقض  ،وجب فسقه وعزله من منصب القضاء. فلبقاء القاضي يف منصبهي الذي

 . مهعل حسب كمه احليب علجينا اإلذعان بأن يعل ،الغرض

َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك ﴿: كرهم ذييف عظ قال اهلل سبحانه وتعاىلل الرابع: يالدل

﴾ هللَبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوال َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعن َسِبيِل ا َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكْم

 َبْيَن النَّاِس َأْن أَلَماَناِت ِإَلى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم َيْأُمُرُكْم َأن ُتَؤدُّوْا اِإنَّ اهلَل﴿و ،(26)ص: 

 ُيِحبُّ ْيَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ اهلَلَوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكم َب﴿و ،(58)النساء: ﴾ َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل

﴾ ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن﴿و ،(42)املائدة: ﴾ اْلُمْقِسِطنَي

 (.25)احلديد: 

 نفس حتمل اليت ىات األخريواآل ،فةيات الشريمن هذه اآل ًاّيضح جلّتيوما 

 باحلّق احلكم يف ليتمثَّ والقضاء كممن وراء احل اهلدف التاّم أن وهاملضمون، 

 أو أحد جرم يف واليقني اجلزم القاضي بلغ لو أْن القول عن وغينٌّ .والقسط والعدل

 الشارع بها أمر اليت العقوبة بإنزال يقوم أن واحلّق والقسط العدل عني من فإنه جنايته

 وقيامه بإجرامه علمه مع ،كمب عن إصدار هذا احلجتّن وإْن ،هاملقدس حبّق

 أن حني يف ،والعدل احلّق بعدم باحلكم القول عليه صدق فقد ،اجلناية بارتكاب

 .والعدل احلق ساسأ ىلع باحلكم مأمورون اجلميع

 أخذ قد الثاني نإ :وأنني ٍهبتأّو أحدهما ويقول ،القاضي شخصان يقصد :مثاًل

 ىوقد أت ،اةيسقطه من احلأو ،فوتعّس ة بظلٍميعة الفالنيه الواقعة يف الضيراضأ ةكاّف

 كمحيوقاضي الشرع الذي  ،‘ىاملصطف احلبيب وشريعة ،اهلل كتابإىل  الجئًا

 ولنفرتض. عنه الظلم لرّد الشريعة قوانني وفق باحلكم مطالبًا ،ةالشريع أحكام وفق

ها يعة اليت تقع فيوقد نشأ يف نفس الض ،نةاملدي يف الوحيد القاضي هو القاضي أن

ف. ف بالظلم والتعسَُّرْعُي الثاني هو رجٌل وأّن ،بصدقه دًايعلم جيو ،عيراضي املّدأ
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 ،عياملّد لصاحل ومعرفته علمه حسب مكحياملطروح هنا هو: هل للقاضي أن  والسؤال

 الضيعة أهالي وخشية ،املعترب للشاهد عياملّد فقدانمع  ،الظامل من راضيهأ ويسرتّد

 حيكم به اإلتيان من نهكُّوعند عدم مت ،طالبه بالشاهدي، أو هالشهادة لصاحل من

 ؟واليمني للحلف يواملؤّد ،لاألّو عاءالّد واملنكر ،الثاني الرجل لصاحل

 جمال يف ظلمهاأو األحكام أسوأ من الثاني احلكم بأن فيه ال َشكَّ امّم

لتزام به باال املسلمون مرُأ وقد ،عاداًل األول احلكم يكون بينما ،القضائية األحكام

أتي اهلل برسول يل أن يمن املستح» ألنه وذلك املتقدِّمة؛ اآليات تصرح كما ،هيذوتنف

وقد  .ئمة مهامهقا رأس ىق العدل والقسط عليحتق ضعية اجملتمع البشري دون أن يهلدا

 . (25)«رُضاأَلَو واُتامت السَّاَمَق دِلالَعِب» :قال ‘ة أن النيّبينيورد يف نصوصنا الد

 كدليٍل إليها ستناداال كنمي سالمييف تراثنا اإل ٌةيهناك روال اخلامس: يالدل

 يةوهي روا ،اجملال فقهاؤنا يف هذا بها كمتّس كما ،علمه حسب القاضي حلكم آخر

شرب يو أزني ي رجٍل مام إذا نظر إىلاإل ىالواجب عل»ها: في قولي اليت ، بن خالدنيحس

وإذا  . اهلل يف خلقهنيّنه أمأل ؛مع نظره نٍةبّي تاج إىلحي وال ،ه احلّديم عليقيأن  مخرًا

 :قال: فقلُت .دعهيضي وميو ،نهاهيزجره ويه أن يسرق فالواجب علي رجٍل نظر إىل

 إذاو ،إقامته ماماإل ىعل فالواجب تعاىل هلل كان إذا احلق ألّن: ذاك؟ فقال كيف

 . (26)«للناس فهو للناس كان

ألن  ؛ةيواعتمدوها يف هذه القض ،ةيمن الفقهاء بهذه الروا عدٌد وقد استدّل

 بعض استدّل كما اهلل يف خلقه. نيمأألن اإلمام  ؛قول بإقامة احلّدي ×اإلمام الصادق

 يف علمه حسب احلكم يف القاضي كفاءة عدم ىعل لالستدالل بها الفقهاء نم آخر

تلك ميقوق الناس حب قيتعّل ما يف اإلمام نإ :فيها يقول ×اإلمام ألن ؛الناس حقوق

  .احلكم يف احلّق دون ،فقط كريف النهي عن املن احلّق

 املتني السند ىلإة هو أنها تفتقد يه حول هذه الروايلإب اإلشارة جيا ومّم

محد أحممد بن  :وهما ،الرواية يف كورانألن الشخصان الناقالن املذ ؛واملوثوق

 ثباتإ كنميوال  ،دجي كٍلعرفا بشُيمل  ،جمهوالن ،وأبوه أمحد احملمودي ؛احملمودي

 .طريقهما عن الرواية

 فإن ،الرجالي النقاش عن وبعيدًا ،اإلشكالية هذه عن النظر بغّض ولكْن
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ان بي ىلإحتتاج  أن من أوضح علمه وفق القاضي حكم وجوب ىعل تهادالل يف الرواية

شرب مخرًا أن يو أزني ي رجٍل إىل نظر إذا ماماإل ىالواجب عل»بأن  كدألنها تؤ ؛آخر

 .«نة مع نظرهبّي تاج إىلحي وال ،ه احلّديم عليقي

 إجياب بل ضرورة ىعل العلماء دكِّؤيإذ  ،العلماء ىوهذا هو نفس املشهور لد

 وما نةبالبّي االكرتاث دون ،اجملرم جرم أو اجلاني جبناية علم إذا بعلمه القاضي محك

 .ىاملعن هذا يف شاكلها

 يف احلاكم أو القاضي كان وإْن ،أيضًا الرواية من ضيتمّخ ما هو وهذا

 .اإلمام هو الرواية

 إلماما من بداًل، اللغوي ىاملعن حنو جهيّت احلاالت هذه يف «اإلمام» لفظ أن يبدوو

 يكن ومل ،×الصادق اإلمام عن ثناحتّد الرواية نأ ال سيَّماو ،^أئمتنا من املعصوم

 .^الشيعة ةأئّم من غريه وال ،عهده يف القضاء منصب يتوىل

 كمس احلرتّأي ْنة هو َميإذن فالظاهر املقصود من اإلمام يف هذه الروا

 . شؤونه ضمن من يأتي واحلكم ،والسلطة

 نهاأل ؛املانعني دلةأ أحد الرواية هذه أن ىلإ بعض العلماء بذه فقد أشرنا كماو

 ،(27)الناس حبقوق قيتعّل ما يف علمه حسب لحكمل القاضي صالحية عدم عن تتحدث

ة يف الظاهر تعزو يألن الروا ؛ستنباط خاطئن أن هذا االوالبيِّ الواضح من كنول

 من القاضي يتمكن فال ،هحبّق احلق صاحب مطالبة ىلإ «الناس حّق» يف كماحل

 قرارإ أو القاضي علم أو الشهود شهادة ذلك يف يدخل وال ،طلبه دون احلكم صدارإ

 عنة يث الرواومل تتحّد .هحبّق املطالبة ىعل قدمُي مل احلّق دام صاحب ما ،بكاملرت

 تعلق حبق اهلل. يوعمله به يف ما  ،الناس عمل القاضي بعلمه يف حّق عدم

 ىعل واحلكم ،بعلمه العمل يف احلق للقاضي نأ اكتبنظهر من خالل ما يو

 عينستط اللذلك  خالفًا يقال ما جبميع مناسلَّ وإْن هألن ؛احلاالت مجيع يف ،ساسهأ

 كامفهذه األح ؛هاريلقصاص وغوا والديات احلدود يف الشريعة أحكام عن التغاضي

 القطع مع ىوأجل أوضح بشكٍل يأتي والواقع واملتعني ،الواقع حتقق ىعل ستّسأت

 ال وبالتالي ،أحٌد به يشّك ال امّم وهذا ،الظنية واحلجج األمارات مع وليس ،واليقني

 . بعلمه القاضيعمل  مكانإ عدمب فقيه قولل جمال
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 لالحتجاج ؛املعتربة فرقد بن دوداو برواية أحدهم يستدّل أن كنمن املم: اًلأّو

 .ذلك ىالربهنة عل يف لوضوحها ؛بعلمه القاضي عمل مكانيةإ عدم ىعل

قالوا لسعد بن  ‘ن أصحاب النيبإ :×مام الصادقعن اإل...»ة: الرواي تقول

أضربه  به؟ قال: كنُت صانعًا ما كنَت عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجاًل

لو وجدت  :فقال: ماذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا ‘بالسيف، قال فخرج رسول اهلل

 ،: أضربه بالسيف، فقال: يا سعدبه؟ فقلُت ما كنت صانعًا لى بطن امرأتك رجاًلع

وعلم اهلل أن قد فعل؟  ،بعد رأي عيين ،ربعة شهود؟ فقال: يا رسول اهللفكيف باأل

 قد جعل لكّل وجلَّ زَّاهلل ع ّنأل ؛وعلم اهلل أن قد فعل ،بعد رأي عينك ،ي واهللإقال: 

 .(28)«ًاحّد ى ذلك احلّدّدتع ْنوجعل مَل ،ًاحّد شيٍء

 يكفيان وعلم اهلل ال العني يصرح بأن رأ ‘رسول اهلل فإن واضٌح هو كماو

 ًاخاّص ًاحّد جناية أو جرٍم كّلضعت لو سةاملقّد اإلسالمية الشريعة فإن ؛احلّد لثبوت

 فإن األربعة الشهود شهادة بعد للزنا والرجم اجللد الشريعة دتلو حّد إذن. إقامته جيب

 وال ،الشهود هؤالء شهادة بعد املرتكبني حبّق اإلهلي احلكم ينزل أن القاضي ىعل

ته يرؤ دجملّر املرتكبني حبّق اإلهلي احلكم ينفذ أن ،الزنا يأ ،احلالة هذه يف له جيوز

 يشهد ْنمَل دحّد بل ،رؤية كذاثبت هليوضع وال ياإلهلي مل  ألن احلّد ؛للحالة ًايشخص

 . مرات ربعأ نفسه ىعل يقّر ْنمَل أو ،شهود ربعةأ عليه

 :ألنه ؛تنا أساسًاية ال ترتبط بقضيي فإن هذه الروايوحسب رأ

نه بعي ىرأ اإلهلي وإْن إقامة احلّد ن حّقعسعد بن عبادة  ‘اهلل رسول ىنهي ـ1

 هما والقاضي اإلمام أن هو ىاملصطف قصده ما ولعّل .تعاىل اهلل كمن حعي التخّط

 وليس ،همنياملّت حبّق اإلهلية العقوبة حكم وإصدار ،القضية يف ّتالب يف لةاملخّو اجلهة

 كان لو، إذ العقوبة وإنزال احلكم بإصدار مبفردهم يقومون الذين األشخاص

ال  ‘األكرم النيب به ىتأ الذي والنهي .اإلسالمي اجملتمع ىالفوض ْتلعمَّ كذلك

 ذلك من كثروأ .ن القتلوإمنا منع سعد بن عبادة م ،نع القاضي من العمل بعلمهمي

 .نهيه ىعل داللتها من أوضح بعلمه القاضي حكم جواز ىعل الرواية داللة

 كنية مل يأجنب رأٍةام بطن ىعل األجنيب الرجل تواجد حّد أن البديهي من ـ2
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 بأن لسعد يقول مافكأّن .العمل هذا جملرد القتل نع ‘اهلل رسول ىنه وقد ،القتل

من و .زوجتك بطن ىعل واقع أنه رؤيتك دجملّر رجل قتل نكميك فال ًا،حّد ٍءشي لكّل

 . علمه حسب القاضي بقضاء عالقة له ليس ىاملعن هذا أن واضحال

 عند للقضاة مصدرًا لكِّها بأنها تشيالقول ف كنمي ىأخر اٌتيهناك روا: ًايثان

 ْنَم ىنة علّيالب: »هبقول ‘النيّب عن ×الصادق اإلمام نقله ما :ومنها ،احلكم إصدار

ات املشابهة يف اية والرويستفاد من هذه الروايو. (29)«أنكر ْنَم ى علنيموالي ،ىعاّد

نة من جانب يعين إقامة البيو ،نيموالي البينة حسب القاضي حكم وجوب ىالربهنة عل

 حسب القاضي حلكم املخالفون ويستدّل .كر من جانب املننيميواحللف وال ،عياملّد

 روايات هناك ، بل‘اهلل رسول ليهإ ألشار احلّق إلثبات خرآ طريٌق كان لو بأنه علمه

أنه قال:  ،×الصادق اإلمام عن ،كماحل بن هشام رواية يف جاء كما ،احلصر تفيد

 تهحبّج حلنأ وبعضكم ،واألميان ناتبالبيِّ كمنيإمنا أقضي ب :‘قال رسول اهلل»

 . (30)«بعض من

 أن لقاضيل وزجيوال  ،نيمينة والالبيبالقضاء  أمر ة حصرين ظاهر الرواإ :ليوق

 عقدي ىشتمل علي حصر ّيوذلك ألن أ ؛نيمينة واليدون الب ،قضي حسب علمهي

نة ّي بغري ىة هو نفي جواز القضاء عليوالعقد السليب يف هذه القض ،اب والسلباإلجي

 تتواجد مل وإْن ،علمه حسب احلكم يف القاضي حبّق القبول كنمي. فإذن ال نيميو

 . املخالف اجلانب يف تكون أو نةالبّي

 من ميكن قاعدًة لّكشيمل  ،ةيوهو األهم يف هذه القض ،ستداللإن هذا اال

  :ألنه ؛هعلم حسب القاضي كمح نفي خالهلا

م يتيل هؤالء الياحلصر. ودل نحوب جاء كالمثبت بأن الي ٌليوجد دليال ـ 1

والظاهر أنه ال فرق  .احلصرنه م يستفاد حامسًا دلياًل لّكشيال « إمنا» لفظباملنحصر 

وبناء  .ينيوهو مقبول عند اللغو ،«ماأّن»و« أّن»بني  احلال هو كما ،«مناإ»و «نإ» نيب

 الصورة يف يفيدها ال فإنه الثانية الصورة يف احلصر «أمنا» يفيد ال كما فإنه هذا ىعل

 .للحصر «إمنا» إفادة يثبت حاسم دليٌل يوجد فال. يضًاأ األوىل

قصد منه احلصر يس من الواضح أن فلي احلصر فيدت «إمنا» بأن مناسلَّ لو ـ2

 واليمني للبينة وفقًا بينكم كمحأ« نيإ» :القول يقصد أن كنبل من املم ،قيياحلق
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 .ىألخرا والشؤون باألمور يوظّن والتوصيات القرابة ساسأ ىعل وليس ،فقط

ترك أو ،بْسَح فنيمينة والالبي يوفق مصدر كمحأ «نيإ»س املقصود هنا ليو

 يف نيمينة واليالبإىل ستناد هي أن االيألنه من البد ؛بالفعل واقعًا كان العمل بعلمي وإْن

 .ىأخر خصوصيٍة ىعل همائالحتوا وليس ،الواقع عن لكشفهما يأتي كمإصدار احل

 هو بالواقع العلم بأن القول من ال ُبدَّو .الواقع عن الكشف هو فاملالك إذن

 ىعل كمحيمل  ‘النيّب بأن القول ميكن فكيف .واقعال عني عن الكشف

 ؟!ساسهأ

 هو حقيقيًا حصرًا يكن مل املذكور احلصر أن ىعل والساطع القوّي والدليل

 أمري فعلها كما ،اإلقرار ساسأ ىعل الرسول حكم ىعل املوجود تفاقاال يف

القاضي أحد مصادر ومراجع  ات اليت جتعل من اإلقرارية الرواوفر ويف ،×املؤمنني

جب القبول يف ،نيمينة واليِّتلف عن البخي  أن اإلقرارنيح يف ،كماحل ة إصدارييف عمل

 ال ،إضايفهو حصٌر  وإمنا ،حقيقيًا حصرًا يكنة مل الرواي يف املوجود احلصر أنب

 احلصر يكون أن احتمال إن التقديرات أقّل ويف .العلم حسب احلكم مع ىيتناف

ذا وه ،حقيقيًا حصرًا يكون أن احتمال بقدر هو إضافيًا حصرًا الرواية يف املوجود

 . الرواية بهذه االستدالل بطالإل يكفيحتمال القدر من اال

 بالبينات ينكمأقضي ب»: قال ‘أن رسول اهلل هوة يما ورد يف الروا ـ3

 ،واضح ٌنيِّب ىنوهو مع ،عين احللفيو ،نيميان مجع للميومن املعلوم أن األ ،«انمياألو

 .نةين والبيِّوهي مجع للب ،ناتالبيِّ ىضح معنّتيمل  نمايب

املقصود  أن روتصوَّ ،ىان هذا املعنية دون بيستدالل بالرواوقد قام البعض باال

 كان ‘ن رسول اهللإ :جة مفادهايخرج منها بنتيل ني،عدل نمنها شهادة شاهدي

 .نيميود والالشه شهادة يف احلكم أسس حصر كالمه من يقصد

 يكونوبهذا ، (31)ةل واحلّجالدلي ىمبعنيف اللغة هي « نيالب»و« نةّيبال»نما يب

 .واليمني ةواحلّج بالدليل الناس بني يقضي نهإ :الرسول قول ىمعن

 به ميتلك فهو واجلناية باجلرم علٍم ىعل القاضي حصل لو أْن القول عن وغينٌّ

 .القاطع الدليل

أو مسع من  ،زنييشاهده وهو أو  ،أحد الزنا بارتكاب شخص نتيقَّ لو :فمثاًل
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 حامسة ووثائق مستندات ىعل حصل أو ،اآلثم العمل هلذا كابهاآلالف بأنهم شهدوا ارت

 ًامبنّي حكمه ، يكونالشّك يراوده ال الذي واليقني القاطع بالدليل قيامه تكشف

 . قاضيًا كان إْن نةالبّي ىعل

نها أث ينة يف احلديالب وا منأن الفقهاء استشّف طرح يف هذا اجملال هويا ومّم

 ىوانته ،األساس هذا ىعل يتّم ستداللفاال كذلك كان ذاوإ عادلني. ينتعين شاهد

 .فيه النقاش

 عهد يف «البينة» من القصد يكون أن الواضح من ليس هإّن :اجلواب يف ونقول

نا يوعل ،ةيقة هذه املفردة الشرعيل حلقدلي فال ،هؤالء منها قصده ما هو اهلل رسول

 من العدالن انشاهدال يكون أن املقبول من كان وإْن ،قياحلقي معناها ىلها علمح

خذ من هذا اجلانب بهذا أن تّت ^األئمة عهد يف املستبعد من وليس ،اللغوية مصاديقها

 . ىاملعن

 ،بعلمه القاضي كمن بعدم جواز حاملعتقدي يرأ تدعم ىأخر ٌةي: وتوجد رواثالثًا

 ؛قاطعة ميني أو ؛عادلة شهادة: ثالثة ىعل املسلمني كامأح»: ×املؤمنني أمري قول وهي

 .(32)«ًىهد ةأئّم من ماضية سنة أو

 بعلمه احلكم يف القاضي جواز عدم ىعل الرواية هذه داللةإّن ف قلنا كماو

 ةالثالث األسسب نيماملسل بني القضاء حتصر ألنها ؛ىاألخر الروايات من أوضح

 فال هاب والقضاء احلكم أسس احنصرت لو أْن حالواض ومن .الرواية يف املذكورة

 .القاضي علم أساس ىعل للقضاء ذلك بعد مكان

 إن :يقولون يالرأ هذا أصحابإّن ف السابقة بالروايات استدالهلم يف قلنا وكما

 علم فإن جليٌّ هو كماو .الثالثة األمور هذه ىلإ يستند أن جيب اإلسالم يف القضاء

 حسب حيكم أن للقاضي يكون ال وعليه ،األسس ههذ بني من يكن مل القاضي

 . علمه

  :ًاف جّديوضع ة واهٌنيستدالل بهذه الرواواال

 .الثقات غري من أو ،اجملهولني من هم الرواية هذه سند يف نوكورالرواة املذـ 1

 كنميعتبار. إذن ال طها من االوإسقا إلضعافها يكفي الرواية سند يف أحدهم ووجود

 .والقضاء للحكم مصدرًا الرواية اختاذ
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 ويف القضاة عند املعتمدة الطرق منه يقصد الرواية يف ورد ما أن املمكن منـ 2

 اجلاني أو اجملرم يقّر ما فنادرًا ،بالفعل موجود هو كما ،القضائية املسلمني حماكم

ز يملي الشهود حضور دون علٍم ىقاضي علال حيصل أن النادر من كما ،عليه ىعاملّد أو

 اليت األسس هي الرواية هذه من يستفاد فما. كرعي من املناملّد له حّقمن خال

 عدم أو إلمكانية الرواية ضتتعّر ومل ،اإلسالمية احملاكم يف القضاء يعتمدها

 . ىأخر أسس دخالإ مكانيةإ

لشهادة العادلة ا يأ األّولني، اسنياألس جانب ىلإ كوراملذ ،األساس الثالثـ 3

. «ًىة هدئّمأة مع جاري سنة» أو ،«ًىة من أئمة هدية املاضالسّن» هو ، القاطعةنيميوال

 الكايف كتاب شارحي بعض عنها رعبَّ كان وإْن ،ةضح القصد من هذه السّنّتي ومل

 ياملعان أحد القاضي علم اعتبار ميكن لذلك. ذلك ىلع دليل ال ، لكْن«قرعة» بالـ

 «. ةالسّن» ىاملضمرة يف معن

 . ما يلي يف ننقلها اليت الرواية مع واضح شكٍلتتعارض بة يهذه الروا ّنـ إ4

ز جوا منععلى  دلةاأل حدأخذها صاحب العروة اّت ىة أخريونقلت روا: رابعًا

استخراج احلقوق بأربعة وجوه: »ة: ي. وقد جاء يف الروا(33)القاضي حسب علمه حكم

 فرجل امرأتان تكن مل فإْن ،وامرأتان فرجل يكونامل  فإْن ،ني عدلنيبشهادة رجل

 .(34)«عليه ىعاملدَّ ىعل فاليمني شاهد يكن مل فإْن ،املدعي وميني

 كانولو  ،هذه األمور األربعةبنها حصرت أسس القضاء أة الرواي والظاهر يف

 قبوله كنمي ال وعليه .القاضي علم كرذيهنا مل . وهو ×اإلمام لذكره خامٌس

 . القضاء أسس كأحد

 .أيضًا واضٌح لروايةا بهذه االستدالل كاليةشإو

 ،ومضمرة مرسلة رواية هي: اًلفأّو .واملضمون السند حيث من ضعيفة فهي

 عن فةمضّع الرواية نقل اليقطيين ىعيس بن حممد ألن ؛سندها ضعف عن فضاًل

 كالهماعنه  واملروّي يفالراو. «...قال» :بقوله جمهوٍل عن نقلها ويونس ،يونس

 ربعةبأ القضائية اإلسالم أسس حصر ميكن كيفف ،ٌءيش عنهما يعرف ال ،جمهوالن

 ؟املصدر جمهولة رواية الكشف، وفق درجات ىأعل وهو ،العلم فيها يستبعد مبادئ

 أسس حصر مضمونها يفيد فال الرواية سند ةبصّح جداًل مناسلَّ لو: ثانيًاو
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املعلوم  ومن ،ة تفتقد ألداة احلصريألن الروا ؛فيها املذكورة األربعة األمور يف القضاء

 ىلإ ىتؤّد احلقوق أّن الرواية مضمون يكوننفي ما عداه. وبهذا يال  ءيثبات الشإأن 

 والعلم اإلقرار خالل من ىتؤّد أنها كما ،األمور هذه وفق احلاالت غلبأ يف صحابهاأ

 ؛الندرة :نيأمر عن ناتج الرواية يف ذكرهما وعدم. الرواية يف يردا مل وإْن ،يضًاأ

 أو ،عاتقه ىقع عليالذي  ه باحلّقيعل ىعاملّد قّريأن  ًا: من النادر جّداًلفأّو ،والوضوح

ة ياألمر يف غا :ًايوثان  .ة صاحب احلّقيالعلم القطعي بأحّق ىصل القاضي علحي

 وكذب احلّق صاحب يةبأحّق القطعي القاضي علم ألن ؛كرعن الذ وغينٌّ ،حالوضو

 ىحت ،علمه حسب كمه يف إصدار احليل لدتأمُّف والللتوقُّ جمااًل يرتك ال عليه ىعاملّد

 . احلكم بإصدار للشروع مستند كذا ىلإ يستند أن القاضي ىعل نهإ :ما شخٌص يقول

 ويقول .علمه حسب حكمه عند لقاضيل الناس هاماّتبستدالل اال: خامسًا

عن  تهامواال الشبهة لدرء ؛علمه وفق القاضي عمل جيوز ال نهإ :الدليل هذا صحابأ

 .سه من قبل الناسنف

مل جند »: يلي ما ،ونقدها املانعني ألدلة نقله بعد ،اجلواهر صاحب كتبو

اليت قد حتصل ، مةْهسوى اقتضاء ذلك التُّ ،غري ما عرفَت صاحلًا للجميع مستندًا

 . (35)«نة وتزكية النفس احلاصلة باجللوس يف منصب القضاءمع البيِّ أيضًا

استدل للقول بعدم اجلواز و»قول: يث حي ،هذا إىل العروة صاحب ذهب كما

 . (36)«...كذلك نة أيضًاوهو كما ترى، مع أّنه قد يكون مع البيِّ .مةْهبأّنه موضع التُّ

 صاحب فإّن ىتر وكما .اجملال هذا يف كالمستدالل من أضعف الوهذا اال

 فيه والسرُّ .الكثري االهتمام له يظهروا ومل ،بإجياٍز دوهفنَّ قد اليزدي قواحملّق اجلواهر

 ،سخطهم أو الناس برضا مناطًا يكنة مل يقامة احلدود اإلهلإن العمل بالواجب وأ هو

 وجه أحسن ىعل بعملهم قاموا أنهم مع باخليانة الناس قبل من شخاٌصأ همتُّا ما وكثريًا

 والواجب منهم املفروض أن مع ،عماهلمأ هؤالء لرتك ستداللاال هذا اتبعنا فلو. وصورة

 ،لتهمةلض اإلنسان من الواجبات واملناصب اليت تعّر القضاء. وبعملهم القيام عليهم

 ،ةيواليت تعترب مبنزلة اإلعالن عن املرجع ،ةيقوم بطبع رسالته العملي ْنَم شأن شأنه

 املهجورين واألطفال النساء من عددًا بةْساحِل باب ومن ليتكفَّ ْنَم مع احلال هو كذاو

حلاالت. والقاضي يف ا هذه شاكل امّم والكثري ،ىواألخر فينةال بني دهمبتفقُّ ويقوم
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 ْنممَّ إذا كانوا ال سيَّماو ،هئقرباأو عليه كومللتهمة من قبل احمل ٌضهذا اجملال معّر

 جواز ملنع ذريعًة وجعله ستداللاال هذا طرح ميكن ال إذن. واملال السلطة ميتلكون

 . ويقينه علمه حسب القاضي عمل

 
 

 ىعل واحلكم ،بعلمه العمل يف احلّق للقاضي بأن ناهبيَّظهر من خالل ما يو 

 عينستط لذلك ال خالفًا يقال ما جبميع مناسّل إذا ألننا ؛احلاالت مجيع يف ،ساسهأ

 كامها. فهذه األحريلقصاص وغوا والديات احلدود يف الشريعة أحكام عن التغاضي

 القطع مع ىوأجل أوضح بشكٍل يأتي واقعوال ،واملتعني الواقع قحتقُّ ىعل ستتأّس

 ال وبالتالي ،أحد به يشّك ال امّم وهذا ،الظنية واحلجج األمارات مع وليس ،واليقني

 .بعلمه القاضيعمل  مكانإ عدمب فقيٍه قولل جمال
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 احلديث الشريف بني املصادر املذهبّية واإلسالمّية

 ديث اإلسالميقراءٌة استداللّية يف مرجعّية احل

 

 

حناول يف هذه الوريقات املتواضعة اجلواب عن السؤال الرئيس التالي: هل 

أو قيد يف األخذ برواية الراوي أو ال؟ هل  سالمة العقيدة الدينية واملذهبّية شرٌط

رجعية حديثية معّينة يف رئيس لتكريس أو نفي م االنتماء الديين أو املذهيب مدخٌل

الرتاث احلديثي عند املسلمني أو ال؟ هل توجد حواجز حقيقّية ذات مضمون جاّد حتول 

دون رجوع املسلمني ملصادر بعضهم احلديثّية من حيث املبدأ أو ال؟ وما الذي تستدعيه 

 القواعد العاّمة يف علوم الفقه وأصول الفقه واحلديث يف هذا اجملال؟

لسؤال لطرح عالمة استفهام تريد استكشاف األمر، وهي تقول: يدفعنا هذا ا

ملاذا مل نالحظ يف االجتهادات الفقهّية وغريها عند املذاهب اإلسالمّية أّي مالحظة 

ما جند فقيهًا شيعيًا يستحضر يف للمصادر احلديثية املوجودة عند الطرف اآلخر؟ فقلَّ

إذ  ؛وهكذا احلال يف الوسط السّني .نيةحبثه الفقهّي روايًة من املصادر احلديثية الس

ى لو مل حّت ،منه يف موضوع فقهّي ألخذ روايٍة ؛يراجع كتاب الكايف ْنقّلما جند َم

كزواج املتعة، أو املسح على  ،يكن هذا املوضوع من موضوعات اخلالف املذهيب

فإذا  .أو.. ،ف، أو شهود الزواج والطالقالقدمني يف الوضوء، أو التأمني، أو التكتُّ

للنظر يف أسانيدها،  ؛كانت العربة بالوثاقة فلماذا ال يرجعون إىل كتب بعضهم بعضًا

 إطالقًا؟ ها غري موجودٍةبل يتعاملون وكأنَّ

نادرًا ـ إذا كان ـ قد راجع  نا مل نَر فقيهًا أو غريه إاّلومن الواضح تارخيّيًا أن
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لتكون ضعيفة السند عنده،  ،ةدها روايًة روايكتب احلديث عند املذهب اآلخر، وفنَّ

فاتهم، فهذا ما ال يظهر من سريتهم ومصنَّ .ثم ليكون ذلك هو السبب يف إعراضه عنها

هو الذي دفع إىل حصول هذه القطيعة  ،بل الظاهر أّن هناك موقفًا مبدئّيًا مسبقًا

 وعدم شعور الباحث باحلاجة إىل السعي والبحث يف مصادر الفرق األخرى. ،املعرفّية

ودراستها من  ،لتحليل منطلقات هذه الظاهرة هذا البحث املختصر هو حماولٌة

تقوميّية للبنيات التحتّية األصولّية  لرصد هذا األداء، اعتمادًا على قراءٍة ؛زاوية معيارية

 هذا املوضوع. ة عند املسلمني، يف ما خيّصوالفقهّية واحلديثّي

 

ة واألدّلة املسبقة اليت مّت االنطالق من دراسة املنطلقات الَقْبِلّي ال ُبدَّمن هنا، 

قبل ذلك ـ  لكْن .لتحليلها ورصدها وحماكمتها ومعرفة صوابها من خطئها ؛منها

ق إليه يف ونظرًا لألهمّية القصوى، مهما كانت النتيجة هلذا البحث الذي مل ُيتطرَّ

 عض النقاط املدخلّية، وهي:كتب أصول الفقه ـ من الضروري اإلشارة إىل ب

 

من املهم للغاية أن ال ننطلق يف مثل هذا البحث من منطلقات النقطة األوىل: 

ذلك إّن التقريب بني املذاهب، فيكون هذا هو شعارنا الذي َنِلُج به املوضوع؛ إذ 

د املعريف ْعوالُب فالتقريب شيٌء ؛ّي احملايدسيحرف البحث عن مساره الطبيعي العلم

 فهذا البحث أسبق رتبًة من قضّية التقريب؛ ألّنه ُيعاجل اجلذر املعريف لواحٍد .آخر شيٌء

ال يؤمن مبصادر احلديث عند  ْنهم ـ دومًا ـ َمفعلينا أن ال نّت .من منطلقات التقريب

لة بعض دعاة التقريب يف عاملنا وهذه هي مشك ..ب أو.أو متعصِّ اآلخرين بأّنه طائفّي

أّن بعضهم ليس مستعّدًا للنظر يف مرّبرات  ال سيَّماو، اإلسالمّي عند املذاهب كاّفًة

وهذا ما يقف على النقيض من البنيات املعرفّية للتقريب  .الطرف الذي يراه طائفّيًا

 نفسه، وُيدخل التقريبيني ودعاة اإلصالح يف تناقٍض داخلي.

 

ال يصّح يف دراسة هذه املسألة املهّمة االنطالق أيضًا من مواقف  النقطة الثانية:
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ال نريد  إذنمذهبّية مسبقة، ومن ُعَقد طائفّية؛ فألّن املصدر احلديثي الفالني شيعيٌّ 

ال نريد الرجوع إليه أيضًا، دون  نإذالرجوع إليه، وألّن املصدر احلديثي اآلخر سّنيٌّ 

تقديم تربيرات منطقّية وُمصاغة صياغة علمّية يف هذا اجملال؛ ألّن معاجلة مثل هذا 

ل النشاط ب الروح األكادميّية املنصفة، وتعطِّمن هذا النوع تغيِّ املوضوع على أسٍس

 الفكري احلّر باملّرة.

 

مها الشيعي لرفض نسعى يف هذا البحث لدراسة األدّلة اليت يقدِّ النقطة الثالثة:

مها السّني لرفض مراجعة املصادر مصادر احلديث السنّية، كما نتابع األدّلة اليت يقدِّ

فنحن يف هذا البحث سنكون خارج اإلطار الشيعّي والسّني معًا،  .احلديثّية الشيعّية

ر صحيح للموقف وفق معطياته أو ال؟ وهل هناك مربِّ صحيٌحلنرى هل موقف الشيعي 

 ،بروايات أهل السّنة ْذوفق معطياته أو ال؟ وال نريد هنا أن نقول للشيعي: ُخ السّني

ونسكت عن إعراض السّني عن األخذ بروايات الشيعة، كما ال نريد هنا أن نقول 

ن األخذ بروايات أهل بروايات الشيعة، ونسكت عن إعراض الشيعي ع ْذللسّني: ُخ

 السّنة، بل حنن خناطب الطرفني معًا.

أو  ؛دون العكس ،نعم، قد تكون النتيجة لزوم أخذ الشيعي بروايات السّنة

لكّن هذا  .رات معرفّيةدون العكس؛ ألسباب ومربِّ ،لزوم أخذ السّني بروايات الشيعة

اجلميع يف الرصد  على مستوى النتائج، أما على مستوى البحث نفسه فنفرتض تساوي

 واملعاجلة.

 

ال ُيقصد من هذا البحث دراسة مسألة الرجوع إىل مصادر  النقطة الرابعة:

عرب االحتجاج عليه مبا يف ، الفريق اآلخر لتسجيل إشكاٍل نقديٍّ عليه من مصادره

نا هنا ال ل ال غبار عليه، لكّنَداججة صحيٌح يف باب اجَلفهذا النوع من احمل ؛مصادره

ل، وإمنا على مستوى باب الربهان، أي جعل مصادر َدنبحث على مستوى باب اجَل

احلديث اإلسالمّية مبذاهبها ماّدًة لرصد السّنة احملكّية، يف طريق استنباط األحكام 
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 والنقض وإفحام اخلصم و...الشرعّية واملفاهيم الدينّية، بعيدًا عن باب االحتجاج 

 

ة مثاًل يإّن القول بعدم صواب الرجوع إىل مصادر احلديث السّن النقطة اخلامسة:

على عدم الرجوع من  فإذا قام دليٌل .ة الروايات الواردة يف هذه املصادريمعناه عدم حجِّ

على لزوم الرجوع إىل  ة هذه الروايات، أما إذا قام دليٌليمعناه سقوط حجِّرأس كان 

ة بعضها ية متام الروايات املوجودة، وال حجِّيهذه املصادر فإّنه ال يعين بالضرورة حجِّ

 ب وجود روايات حّجة يف هذه املصادر مبقداٍرناجز، بل ميكن أن يعين ترقُّ بشكٍل

ص، حيث جيب بالبحث عن الدليل أو عن املخصِّ شيٍء فهذ أشبه .بعقالئي من الرتقُّ

أن يكون السعي يف املواضع اليت ُيرتّقب فيها عقالئيًا ومنطقّيًا وجود الدليل أو 

املخّصص، فقد جنده فنأخذ به، وقد ال جنده فنرجع إىل أصالة الرباءة يف األّول 

رجوع معناه أو يكفي فيه ص(، فاإللزام بالوأصالة العموم يف الثاني )املخصِّ ،)الدليل(

ه َببوصف ذلك قضّية مسَبقة مسَقطة، فلُينَت ؛ب احلّجة، ال ثبوت احلّجة بالضرورةترقُّ

 جّيدًا لذلك.

 

 يف أّن النتيجة اليت تقول بعدم لزوم الرجوع إىل مصادر ال َشكَّ النقطة السادسة:

رًا من النتيجة األخرى؛ إلفضاء الثانية إىل الفريق املذهيب اآلخر أكثر سهولًة وُيْس

ًا، لكّنه ليس ب عمله جّدوهذا ما يصعِّ .توسيع نطاق عمل الفقيه والباحث وجهودهما

فاملسألة مسألة وجوب األمانة واإلنصاف وبذل الوسع  .رًا للرفض إذا قام الدليل عليهمربِّ

جتهد يف كّل الفقه، بقدر ما أن يكون أًا أن دليل، وليس مهّميف البحث عن ال

 اجتهادي مبستوى املعرفة املطلوبة، ولو كان يف باٍب واحد من الفقه وحده.

 

وقد الحظنا أّن  .وبعد هذه الكلمات املقّدمية، نشرع يف دراسة أصل املوضوع

يف ضوء حبثه يف مسألة  هذا املوضوع من هذه الزاوية، إاّل علم أصول الفقه مل يدرس
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كما أّن علم الفقه واحلديث والرجال مل يعاجل هذا  .شرط اإلميان والعدالة والوثاقة

كّل ما يف األمر أّن هناك كلمات  .كما سوف نرى ،بسيط نسبّيًا مبقداٍر املوضوع إاّل

وقد وجدنا أّن هذا  .اإلطار أو ذاكيستوحى منها إشارة يف هذا  ،هنا وهناك متفّرقة

 خمتصر أيضًا يف أغلبها: د، وبشكٍلاملوضوع أثري على ثالثة ُصُع

فقد انتقد علماء  .خباري ـ األصولي عند اإلمامّيةيف الصراع األ الصعيد األّول:

مة احلّلي وأنصار مدرسته بأهل السّنة، هلذا ر العاّلخبارّية الشيعة ما اعتربوه تأثُّاأل

وا بقطيعة صرحية بني علوم الطرفني، وصّرحوا بأّن علوم الشيعة غري علوم السّنة، طالب

هلموم الفقيه السّني، وأحاديثهم  بل قالوها بصراحة: إّن هموم الفقيه الشيعي مغايرٌة

خباريون ر األى عبَّغري أحاديثهم، وفقههم غري فقههم، واعتقاداتهم غري اعتقاداتهم، حّت

خباريني وجدنا . ويف ثنايا كلمات األ.و. ،غري إهلنا، ونبّيهم غري نبّينا بتعابري مثل: إهلهم

ية على من هذه القطيعة؛ لبناء كّل املنظومات الفكرّية السّن لفتات تطالب مبزيٍد

 ر معه للتواصل الفكري معهم.الباطل وخالف احلّق، األمر الذي ال مربِّ

ملساجالت املذهبّية ظهرت ففي إطار ا .يف السجال املذهيب الصعيد الثاني:

فعلى الصعيد السّني كانت دائمًا الصورة  .ق بهذا املوضوعمواقف هنا وهناك تتعلَّ

النمطّية املكّونة عن اإلنسان الشيعي حاكمة على العقل السّني؛ أال وهي صورة املنافق 

كذلك منه، و الوّضاع الدّجال الذي يعمل بالتقّية، وهذا معناه أّنه ال ميكن أخذ شيٍء

حيث السّني هو املوالي للسلطان الذي يضع األحاديث ملصاحل  ،على الصعيد الشيعي

وسيأتي أّن مثل  .ميكن إحداث وصلة بني الفريقني ْدويف هذا اإلطار مل يُع .ومنافع

 حّجٌة ^ر قال: إّن أحاديث السّنة يف مناقب أهل البيتالشيخ حممد حسن املظفَّ

 غري ذلك فهي ليست بذات قيمة أساسًا.يف أما ل، َدال من باب اجَل ،حقيقًة

وهو ما ُطرح يف بعض الكلمات يف علم احلديث واألصول  الصعيد الثالث:

ق، وكذلك شرط َروالرجال، من عدم األخذ بروايات املبتدعة وأنصار بعض الِف

عند الشيعة وأهل السّنة، كما سوف نرى  وهذا موجوٌد .اإلميان واإلسالم يف الراوي

 اهلل تعاىل.حبول 

 م البحث إىل ثالثة حماور:حال، سنقسِّ وعلى أّي

 ،يف بداية البحث نطرح نظرّية التواصل والدمج يف مصادر احلديث أـ
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 ومقتضيات القواعد العاّمة يف هذا اجملال.

نتكّلم يف احملور الثاني عن مبدأ شرط املذهبّية يف الراوي، وهو  ثّم ب ـ

 للقاعدة العاّمة. استكماٌل

باحملاذير أو العوائق اليت متنع عن  ،يف احملور الثالث ،هب ذلك كلَّنعقِّ ثّم ـج 

 وبهذا جنعل البحث يف ثالثة حماور: .األخذ بروايات الفريق اآلخر

 

املسلم يلزمه ـ منطقّيًا نقصد بقاعدة التواصل والدمج احلديثي أّن الباحث 

وموضوعّيًا وأخالقّيًا وشرعّيًا ـ النظر يف خمتلف مصادر احلديث اإلسالمّية عند 

املذاهب كاّفة، قبل تكوين رؤيته يف القضّية الفقهّية أو الكالمّية أو التارخيّية أو 

وع من هذه األحاديث يف موض التفسريّية أو غري ذلك، وله احلّق بعد ذلك يف نقد أيٍّ

 علمّية منطقّية جاّدة. وفقًا ملعاجلاٍت ،منها حبثه، واختيار أيٍّ

قاتها ـ ميكن صياغته على واحلديث يف مقتضى القواعد ـ بعيدًا عن معوِّ

 الشكل التالي:

وأخرى نتبّنى نظرّية  ؛تارًة نبين يف باب األخبار على نظرّية الوثوق أو اليقني

 نا افرتاضان قبلّيان:فه .أو السند الوثاقة باملعنى األعّم

 وهنا: .االفرتاض األّول: أن نبين على اليقني أو الوثوق

، كما لو أتى من التواتر أو القرائن احلاّفة، فال فرق ا البناء على اليقنيـ أّم1

يقني فيه بني أن يكون اخلرب صحيحًا من الناحية السندّية أو يكون ضعيفًا؛ ألّن بناء ال

ات خارجّية أو على حساب االحتمال، ومقتضى القاعدة عطييف مثل هذه احلالة على م

ما  ْمأن ال ميّيز بني خرٍب وآخر يف إدخال هذا اخلرب يف حساب عناصر االحتمال ما مل يُق

يعيق هذا احلساب، أو جنزم مسبقًا بكذب وعدم صدور مجيع أخبار هذا املذهب 

فإّن عشرة  ؛وعدمه قاطع. نعم، أشكال األخبار توجب تسريع حصول اليقني بضرٍس

ة أكرب من عشرة أخبار ال سند هلا، بل هي أخبار تاّمة السند تعطي نسبًة احتمالّي

 ًا.مرسلة جّد

حيكي عن مصادر الدين  وعليه، فطبقًا لفرضّية اليقني يفرتض أخذ كّل خرٍب
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 إاّل ،خرب أو جمموعة أخبار من احلسبان والشريعة باحلسبان، وال معنى الستبعاد أيِّ

 دفعًة واحدة، وإاّل ا كان هناك عنصٌر معيق، أو معطًى ما يلغي احتمالّيتها من رأٍسإذ

 فمقتضى احلالة الطبيعّية القواعدّية هو أخذ هذه الروايات بعني االعتبار.

ع الروايات ًا ـ الرجوع إىل مصادر أهل السّنة لتتبُّمن هنا، ُيفرتض ـ قواعدّي

ل تواترًا يف عددها حبسب املصادر حتصِّ عندهم؛ إذ قد تكون بعض الروايات ال

والكيف  ت إليها املصادر السّنية فيمكن أن يبلغ العدد والكّمالشيعّية، أّما لو ُضمَّ

إىل واإلباضي بالنسبة  ،لسّنيإىل اوهكذا احلال يف خرب الشيعي بالنسبة  .التواتر حدَّ

 .وهكذا.. ،لطرفنيا

فإّن العربة هنا بالقرينة أينما كان  وهكذا احلال يف اخلرب احملفوف بالقرينة؛

ورود روايات  :فمثاًل .نعم وجوده يف هذا املصدر أو ذاك يساهم يف قّوة القرينة .اخلرب

حاّفة قد تدفع  عّد بنفسه قرينًةتوافق مذهب الشيعة يف مصادر احلديث السّنية ُي

النبوي ر يف روايات فضائل أهل البيت لتقليص احتمال الكذب، كما قال املظفَّ

فمقتضى القاعدة لزوم الرجوع إىل هذه املصادر  .ةيالواردة يف كتب احلديث السّن

ال بأس به من األخبار احملفوفة بالقرينة املفيدة  ب فيها وجود عدٍدللبحث فيها؛ إذ ُيرتّق

 لليقني بالصدور.

عد فإّن هذه املصادر تسا ؛والذي قلناه بعينه جيري مع السّني يف املصادر الشيعّية

أو  ،على تبلور التواتر يف بعض األحيان، كما حتتّف يف أحيان أخرى بقرينة القطع

فمقتضى القاعدة لزوم التفتيش عن روايات  .عًا للموضوعَبتشّكل هي قرينة القطع َت

وما هو غري ذلك حيتاج إىل  .للنظر يف التواتر أو القرائن احلافة ؛الفرق اإلسالمّية كّلها

 أو يعيقها عن العمل. ،ه القاعدةل هذبيان ما يعطِّ

، بال فرٍق يف تفسري الوثوق بأّنه االطمئنان الشخصي أو ـ وأما البناء على الوثوق2

 الكالم عينه هنا بشكٍل النوعي، والظّن الشخصي أو النوعي، فمن الواضح انطباُق

ل أوضح منه يف باب التواتر واليقني؛ لتوّفر حصول االطمئنان والظّن أكثر من حصو

ًا ـ على ساعد ـ قواعدّيلروايات يف مصادر الِفَرق األخرى يوعليه فوجود ا .اليقني اجلازم

مهما كان طريق الوصول إليهما،  ،ا كانت العربة بهماومّل .حصول االطمئنان أو الظّن

 ما ُيحتمل معه التأثري عليهما. كان املفرتض التفتيش عن كلِّ
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واليقني، هو لزوم أخذ  ؛: الوثوقيف باَبْيه أّن مقتضى القاعدة ومعنى ذلك كلِّ

وحيث بنينا على الوثوق  .روايات املسلمني مجيعًا باحلسبان، ما مل يظهر ما يعيق ذلك

تمام روايات لكان املفرتض على نظرّياتنا األخذ باحلسبان  (1)واليقني يف باب األخبار

 املسلمني.

عند الشيعي يف مصادره  قولٌةوعليه، لو فرضنا أّن رواية يف اإلرث أو الطالق من

أو عن أحد أئّمة أهل البيت يف  وجد مضمونها منقواًل عن النيّب عن أهل البيت، ثّم

يف أّن هذا  ال َشكَّة، وكان يبين على نظرّية اليقني أو الوثوق، فيمصادر احلديث السّن

على قيد  األمر يساعده يف حبثه وتقوية يقينه، بل قد حتتوي الرواية يف مصادر السّنة

أو العكس، أو قد ترشد إىل سياق  ،يرفع إبهامًا من الرواية يف املصادر الشيعية

 يساعد على فهم أفضل للرواية الواردة يف مصادر الشيعة.

على تقدير خمالفتها  ،ةيى لو أراد الشيعي مثاًل أن يرفض الرواية السّنوحّت

س، فهذا تفصيٌل يف آليات الرجوع فال بأ ،وله يف ذلك مرّبره اخلاّص ،للرواية الشيعّية

ما دام حيتمل وجود عناصر  لكْن .كما هو واضح ،وهو ال خيّل باملبدأ .واالستفادة

تقوية وثوقّية مثاًل للحديث الوارد عنده، أو حيتمل وجود عنصر داللي مساعد هناك، 

رجع  مع أّنه رمبا لو ،ه لعدم حصول اليقني عنده منه يف مصادرهفكيف يتسّنى له ردُّ

ملصادر سائر املسلمني ألمكن تقوية يقينه يف بعض احلاالت، ورفع اخلرب إىل مستوى 

عنده  ر روايات سائر املذاهب يف حصول الشّكة على نظرّياته اخلاّصة، وقد تؤثِّياحلجِّ

يف روايته هو نفسه. وهكذا احلال على مستوى االستعانة الفهمّية بروايات سائر 

 املذاهب.

ألمر وضوحًا يف ضرورته ومنطقّيته على مسالك اليقني والوثوق ويزداد هذا ا

األمر بني الزيدّية واإلمامّية  :فمثاًل .كّلما اقرتبت املذاهب من بعضها عقدّيًا وفكرّيًا

 .ه عن أهل البيت النبويْوما رَو يفرض رجوع بعضهم بعضًا إىل مصادر بعضهم بعضًا يف

، كاملتصّوفة ة جلمهور أهل السّنةة والفقهّيوهكذا عندما نكون بني املذاهب العقدّي

وكذا املعتزلة، فكّلما ازداد  ،ة واحلنفية واملالكية والشافعية واألشاعرةواملاتريدي

التقارب قويت إمكانات االستفادة من بعض اجلهات، بل كّلما ابتعد كانت 

ري املتداخلة د الطرق غر، كتحصيل التواتر بسبب تعدَُّخُأ االستفادة قوّيًة من جهاٍت
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 أبدًا.

إّن تقوية احلديث ورّد بعض إشكاليات املستشرقني والناقدين عليه تستدعي 

 مقبولة. توحيد احلديث اإلسالمي؛ ألّن ذلك يضاعف من إمكانات التصحيح بدرجٍة

ف بها السّيد الربوجردي، واليت َره، فضاًل عن مثل النظرّية اليت ُيْعهذا كلُّ

على فهم املواقف العاّمة يف تلك العصور عند  ٌعالبيت متفرِّ تقول بأّن فهم نصوص أهل

فإّن هذا يفرض النظر يف الروايات اليت عند سائر املسلمني؛  ،الفقهاء وعاّمة املسلمني

مها احمليط مبجمل التجربة اليت قدَّ عظيم يف حتصيل هذا السياق العاّم ملا هلا من دوٍر

ر املصادر نوُع تكويٍن ألسباب الصدور أهل البيت النبوي، فكأّن الرجوع لسائ

 ومناخاته.

رًا يف مجع األحاديث املروّية عن أئّمة أهل البيت مؤخَّ هذا، وقد ُبذلت حماولٌة

ة، أي تلك الروايات املروّية يف كتب احلديث عند غري يمن مصادر احلديث السّن

 .سكري أو غريهمأو الصادق أو الباقر أو الع الشيعة، وتنقل حديثًا عن اإلمام علّي

هـ اجملّلد 1421وقد صدر منها عام  .جّيدة ونافعة أيضًا يف هذا السياق وهي حماولٌة

ن طرق أهل السّنة، للسّيد مهدي ماألّول، ومحل عنوان: أحاديث أهل البيت 

هـ(، وذلك عن مجاعة 1421هـ( والشيخ علي األمحدي املياجني)1421الروحاني)

ومل يكتمل، بعد  ،فأّن الظاهر أّن املشروع توقَّ إاّل .يرانسني يف مدينة قم يف إاملدرِّ

 يف نفس العام الذي صدر فيه الكتاب. ،معًاـ رمحهما اهلل ـ ني َفوفاة املؤلِّ

اليت يشرف  ،أخرى قامت بها مؤّسسة دار احلديث يف إيران وهناك حماولٌة

غري موّسع  بشكٍل ة ـ ولويشهري، وهي مجع الروايات السّن عليها الشيخ حممدي الرّي

لوضع كّل جمموعة من الروايات طبقًا ألبواب كتاب تفصيل وسائل  ؛وغري مستقصى ـ

صل به ع الروايات اليت تتََّمْجمن كتب الوسائل ُت كتاٍب فكلُّ .ّر العامليللُح ،الشيعة

ة بني يص هلا، حبيث تكون الروايات السّنعند أهل السّنة، وتوضع يف الباب املخصَّ

ُد أيضًا، م مل يكتمل بْعقيِّ وهذا عمٌل .احث الذي يراجع كتاب الوسائليدي الب

)مدارك  :د حتت عنوانوقد صدر منه أكثر من جملَّ .دًاع صدوره يف مخسني جمّلتوقَّوُي

 فقه أهل السّنة على نهج وسائل الشيعة(.

قة أخرى صدرت عن دار احلديث أيضًا من إىل جانب حماوالت متفرِّ ،هذا
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 أخرى، وغريهما. ن جممع التقريب بني املذاهب اإلسالمّية من جهٍة، وعجهٍة

رًا أيضًا كتاب )اجلامع الكايف يف فقه الزيدّية( يف يشار هنا إىل أّنه صدر مؤخَّ

وقد اشتمل على ما يزيد عن  .يمة عبد اهلل محود العّزالعاّل :دات، حتقيقعشرة جمّل

 خمتلف مصادر الزيدّية. من ،رواية علوّية 2500رواية نبوّية، و 2000

 . وهنا:.االفرتاض الثاني: أن نبين على السند والوثاقة والعدالة و.

 ـ أما البناء على العدالة:1

خذ االعتقاد شرطًا أو جزءًا يف العدالة كان من الصعب استفادة كّل ُأ فإْن أـ

؛ لندرة لتحصيل تواتٍر أو يقنٍي واطمئنان فريق من مصادر حديث الفريق اآلخر، إاّل

وجود سنٍد حيوي هذا الشرط يف كتب كّل واحدة من الفرق اإلسالمّية بالنسبة إىل 

 .وهذا واضٌح .غريها

ما  :ف يف هذا األمر، مثلوقد ُصنِّ .نعم، هناك رجاٌل شيعة يف أسانيد أهل السّنة

ذكره السيد عبد احلسني شرف الدين يف املراجعات من مائة راٍو شيعي مذكورين يف 

الشيخ حممد جعفر  هفالكتاب املستقّل الذي صنَّ :ومثل ؛احلديث السّنية مصادر

ومجع فيه مائًة وأربعني امسًا  ،)رجال الشيعة يف أسانيد السّنة( :الطبسي حتت عنوان

سّنة يف مصادر  ة. كما وهناك رجاٌليرًا يف مصادر وأسانيد احلديث السّنشيعّيًا متكرِّ

أّن املشكلة يف العثور  إاّل .ص بن غياث وغريهماكالسكوني وحف ،احلديث الشيعّية

راٍو عنده  حبيث ال يكون فيه أيُّ، كامل يكون رجاُله مجيعًا من العدول على سنٍد

ة مبدأ الدمج يومن ثّم فوفقًا هلذه النظرّية ال تقتضي قواعد احلجِّ .اعتقادي خلٌل

 ّية الوثوق أو اليقني.ع على نظراحلديثي أو توحيد احلديث اإلسالمي بشكلها املوسَّ

ة االعتقاد ال ختتّص مبصادر لكّن نظرية العدالة املأخوذ فيها شرط صّح

 ،ى الروايات املوجودة يف كتب الفريق نفسهاحلديث عند الطرف اآلخر، بل تشمل حّت

 .أو ليسوا عدواًل ،من حيث وجود أشخاص يف السند أحيانًا ليسوا على املذهب احلّق

نعدم ـ بشكٍل كبري ـ فرص االستفادة من مصادر احلديث األخرى، فعلى هذا املبنى ت

 كما أحملنا. ،لكّنها ال تزول باملّرة

 ،مصادر احلديث اإلسالمّية األخرىإىل وتظّل هناك منافع من وراء الرجوع 

 ؛أوضح بشكٍل حتصيل بعض القرائن احملتملة اليت تساعد الفقيه على فهم النّص :مثل
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وكذلك  ؛ة اخلرب الضعيف بناًء على صّحة ذلكينيد لرفع حجِّوكذلك مراكمة األسا

يلتزم  ْنعند أهل السّنة لتطبيق قواعد التقّية يف التعارض عند َم حتقيق املناخ العاّم

 وغري ذلك من املنافع.؛ بذلك

مباشرة ـ أي من دون فكرة العدالة  ُيشار إىل أّن اآليات القرآنّية ليس فيها إشارٌة

ن، فإّنها تشري لإلميان مبعنى اإلسالم فيه، فإذا ثبت هلا ُذآية اأُل ي، إاّلـ ملذهب الراو

وبقي الباقي حتت أصل عدم  ،ةيأو اقتصرنا على مفادها يف منح احلجِّ ،مفهوٌم

فسائر األدّلة القرآنية ال تكاد تدّل هنا  ة، أفادت شرط اإلسالم يف الراوي، وإاّلياحلجِّ

ولو دّلت فال  .ة اخلربيال تدّل على باب حجِّآية اأُلُذن قنا أّن حقَّ نامستقّل. لكّن على شيٍء

ق على إمكان حتقُّ ة خرب الثقة أو العدل لو كان غري مسلم، بناًءيمفهوم هلا لنفي حجِّ

 مفهوم العدالة يف غري املسلم أيضًا إذا كان قاصرًا.

يح، كما أما إذا مل يؤخذ االعتقاد شرطًا يف العدالة، على ما هو الصح ب ـ

ستعرف، فإّن مقتضى القاعدة األخذ بروايات العدول املوجودة عند الطرفني؛ ألّن 

الراوي السّني العادل أو الراوي الشيعي العادل أو الراوي اإلباضي العادل ال فرق يف 

ة روايته بني أن تأتي هذه الرواية يف كتاب الكايف أو يف صحيح البخاري أو يف يحجِّ

فمقتضى القاعدة عدم التمييز يف  .بيب األزدي؛ فالعربة بعدالة الراويمسند الربيع بن ح

 ة الرواية بني مصادر الفرق اإلسالمّية.يحجِّ

أوضح من مسألة العدالة؛ لعدم أخذ فيه وأّما البناء على الوثاقة فاألمر  ـ2

قت قَّوهذا معناه أّن وثاقة الراوي إذا حت .االعتقاد يف ذاته شرطًا يف الوثاقة عند أحٍد

 كان. مصدٍر ة اخلرب، بال فرٍق يف املوضع الذي يأتي فيه اخلرب، ويف أيِّيكفت يف حجِّ

أّن القاعدة هي  اليت خنرج بها من حتليل املقتضيات األولّية للقواعد والنتيجُة

ب فيه وجود اخلرب تقتضي الرجوع إىل مصادر احلديث اإلسالمّية كّلها؛ ألّنها مما ُيرتقَّ

 هذه النتيجة تتضاءل بشكٍل ،نعم .امُلعني على إثبات أو فهم اخلرب احلّجةاحلّجة أو 

يرى شرط العدالة آخذًا معها أو فيها قيد االعتقاد، فإّن حجم  ْنًا عند َمكبري جّد

خذت مبانيه بعني الروايات احلّجة سوف يكون عنده أقّل نسبيًا من غريه، إذا ُأ

 االعتبار.

وقد تبّين أّنها  .ةيومات وأساسيات دليل احلجِّهذا يف مقتضيات القواعد وعم



 

 االجتهاد والتجديد 

ث أو الباحث ومعنى ذلك أّن احملدِّ .س يف الغالب لقاعدة الدمج أو التوحيد احلديثيتؤسِّ

أو الفقيه املسلم يلزمه النظر يف متام مصادر احلديث اإلسالمّية قبل الشروع يف البحث 

فاملصدر  .ليًا مسبقًا أو أصولّيًاموقفًا أّوخذ موقفًا ميدانّيًا منها، ال االجتهادي، وأن يّت

أو العكس، وكذلك الرواية اليت يثبت  ،احلديثي الذي ال يثبت عنده أّن له اعتبارًا

نتيجة خصوصّية هنا أو هناك، عليه أن يعمل  ؛أو العكس ،عنده عدم اعتبارها

 بقي األمر على حاله. مبوجب ما توّصل إليه فيهما، وإاّل

من دراسة مسألة دوران  ال ُبدَّحبث املقتضيات العاّمة  لكي يكتمل لكْن

ما حنن فيه، وذلك قبل االنتقال  وتأثري ذلك يف ،ية اخلرب بني وثاقة الراوي وعدالتهحجِّ

 إىل مرحلة املوانع والعوائق، كما قلنا من قبل.

 

ة خرب الواحد؛ إذ ُيقصد يسائل املهّمة للغاية يف نظرّية حجِّتعّد هذه املسألة من امل

ى لو كان على غري حّت ،بالوثاقة فيها أن يكون الراوي ثقًة ال يكذب يف إخباراته

وثاقته يف  فاملهّم .املذهب الصحيح من املذاهب اإلسالمّية، أو كان غري مسلم أصاًل

نه والتزامه العملي بالدين والشريعة، ديًُّا تاخلرب وأن ال يكذب فيه، كما أّنه ليس مهّم

ى لو كان فاسقًا عاصيًا شاربًا للخمر تاركًا للصالة، لكّنه كان صادقًا يف فحّت

 ة خرب الثقة هنا.يوهذا هو معنى حجِّ .ه حّجًةكان خرُب ،النقل واإلخبار

 .لْدة خرب العادل أو الَعيأخرى، وهي نظرية حجِّ يف املقابل، ُطرحت نظرّيٌةو

إذا كان عاداًل يعمل  رت هذه النظرّية بأّن الراوي ال ميكن األخذ خبربه إاّلوُفسِّ

مات، ال أنه يعمل بالصدق ويرتك الكذب فقط، بل يتطّور بالواجبات ويرتك احملرَّ

 ْدا يعين أنه مل يُعمفهوم العدالة عندما يؤخذ االعتقاد احلّق جزءًا من العدالة، مّم

اًل األخذ بالروايات اليت فيها ولو راٍو واحد من أهل السّنة ميكن للشيعي اإلمامي مث

كالواقفّية والفطحّية والكيسانّية  ،ثين عشرّيةمبذاهبهم، بل ومن الشيعة غري اال

.. وهكذا احلال يف روايات هؤالء مع روايات .والناووسّية والزيدّية واإلمساعيلّية و

. األمر .لسلفي.إىل افة وغريهم بالنسبة صوِّلسّني، بل وروايات املتإىل ااإلمامي بالنسبة 

الذي قد ُيطيح بأغلبّية الروايات املوجودة بني أيدينا كمسلمني، سواء روايات الشيعة 



 جديداالجتهاد والت

 أم السّنة.

وقد ظهرت بوادر أوىل هلذه النظرّية ـ على املستوى اإلمامي ـ مع ابن إدريس 

لتشتهر  ،هـ(676ق احلّلي)قِّثم مّت تداوهلا يف عصر احمل ،جاّد هـ( بشكٍل598احلّلي)

الثامن واحلادي عشر، ولتصل هذه النظرّية إىل ذروتها مع صاحب املعامل  نيبني القرن

فيما بدأت نظرّية خرب الثقة بالتبلور  .واملدارك املتوفَّيني مطلع القرن احلادي عشر

 هـ(.1413خبارّية، لتصل ذروتها مع السيد أبو القاسم اخلوئي)واحلضور بعد احلقبة األ

ويف سياق معركة العدالة والوثاقة ُيطرح التقسيم الرباعي للحديث، فإّن علماء 

أربعة  موا احلديث إىلوس، قد قسَّوي أو شيخه أمحد بن طامة احلّلمنذ العاّل ،الشيعة

 أقسام هي:

، بال ل االمامي عن مثله يف متام الطبقاتْدالذي يرويه الَع ، وهوالصحيحـ 1

 إرساٍل وال قطع.

ل أو مل وهو ـ كما هو معروف ـ ما يرويه إماميٌّ ممدوح مل يعدَّ ،نَساحَلـ 2

ولو كان اآلخرون إمامّيني عدواًل، مع  ،ق، حبيث يكون أحد الرواة كذلكيوثَّ

 القطع.واشرتاط االتصال وعدم اإلرسال 

غري ق، ومّساه بعُضهم ـ وليس كّلهم ـ بالقوّي، وهو ما فيه ولو راٍو واحد املوثَّـ 3

 ق.إمامّي، لكّنه موثَّ

 .(2)الضعيف وهو ما سوى هذه الثالثةـ 4

ن؛ َسبالصحيح؛ وبعضهم عمل باحَل فالقائل بشرط العدالة يفرتض أن ال يعمل إاّل

كما عملوا بالثاني  ،وأما القائل بالوثاقة فيعمل باألّول والثالث .لكفاية املدح عنده

ر على أرض الواقع يف التعامل مع يغيِّوهذا ما  .رغم عدم التوثيق؛ لكفاية املدح

من هذه األقسام األربعة حّجة، وأّيها  لنا من معرفة أيٍّ ال ُبدَّوهلذا  .األحاديث كثريًا

 ليس حبّجة؟

يقع يف نقطتني  ؟هل هو الوثاقة أو العدالة ،ة اخلربيوالبحث يف معيار حجِّ

 أساسّيتني:

خرب الواحد شرط الوثاقة أو العدالة؟ ة يهل املأخوذ يف أدّلة حجِّ النقطة األوىل:

 للوصول إىل نظرّية يف املقام؟ ؛وكيف ميكن اجلمع بني هذه األدّلة
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على تقدير أخذ شرط العدالة، هل االعتقاد احلّق شرٌط يف  النقطة الثانية:

مات حبسب اعتقاده لو كان الراوي فاعاًل للواجبات تاركًا للمحرَّ أيالعدالة أو ال؟ 

أو يشرتط يف ذلك كونه عند الشيعي ـ مثاًل ـ شيعيًا  ،ا يف نعته بالعدالةفهل يكفي هذ

 ثين عشري؟إماميًا يعتقد باملذهب اال

 

كي نرى موقفها من  ؛ية، يف املهّم منهالنا من استعراض أدّلة احلجِّ ال ُبدَّ

 املوضوع، فنقول:

وال  ،هو ال يشرتط الوثاقة صرف النظر عن آية النبأفب ـ أما دليل الكتاب1

 وأما آية النبأ فسيأتي احلديث عنها بالتفصيل. .كما هو واضٌح ،العدالة

 .ري وأمثالهْمفالظاهر منه كفاية الوثاقة يف مثل خرب الَع ـ وأما دليل السّنة2

در لكّن السيد الص .نعم، بعض الروايات تشرتط العدالة أو حتكي عن مقدارها

ع الدائرة ملطلق ري، وبه نوسِّْمة خرب الَعيوأمثاله قالوا: إننا نأخذ بها ونثبت بها حجِّ

 .(3)الثقة

حيث الكلمات خمتلفة يف هذا األمر،  ؛فاملسألة مشكلٌة ـ وأما دليل اإلمجاع3

كانت دراستنا يف كتاب  وهو خرب العادل اإلمامي، وإْن ،نفيؤخذ فيه بالقدر املتيقَّ

 مني، فلُيراجع.ة متيل إىل عدم اشرتاط العدالة عند املتقدِّسّننظرّية ال

طبقًا ألساسّيات نظرية  ،فحاله حال دليل اإلمجاع عةـ وأما دليل سرية املتشر4ِّ

وأما طبقًا ملا توّصلنا إليه فالعدالة ليست شرطًا، والشيعة كانوا  .ية خرب الواحدحجِّ

 ،غريهم مّما مل يكن عندهم خالفه عاملني ـ كما ينّص الشيخ الطوسي ـ بأخبار

 .(4)...كالسكوني وحفص بن غياث و

فمن الواضح أّن العقالء ال يشرطون العدالة يف  ـ وأما دليل السرية العقالئية5

وهذه سريتهم قائمة  .عندهم جانب الوثاقة والضبط املتعارف العمل باألخبار، بل املهّم

 على ذلك يف مجيع األديان.

 ة اخلرب، إاّليخمتلف األدّلة ال تدّل على شرط العدالة يف حجِّ وبهذا يظهر أّن

ك فيه، فال ومل ُيشكَّ ،ن منهماعة لو ُأريد األخذ بالقدر املتيقَّاإلمجاع وسرية املتشرِّ
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 دة هنا، والقادر على تقييد سائر األدّلة.ْمآية النبأ بوصفها الدليل الُع يبقى هناك إاّل

 

ة خرب الواحد يهنا هو آية النبأ، فهي تواجه يف منطوقها متام أدّلة حجِّ إذن، املهمُّ

 ؛يشمل حالة كونه ثقًة عاّم وهو إسقاٌط ،هي تسقط خرب الفاسق فمن جهٍة ؛تقريبًا

فمركز  ،ولو كان فاسقًا ،ة خلرب الثقةية ُيثبت احلجِّيفيما بعٌض آخر من أدّلة احلجِّ

عند متام األدّلة، وخرب الثقة  فخرب غري الثقة ساقٌط التعارض خرب الثقة الفاسق، وإاّل

 كما هو واضح. ،ة فيها مجيعًايالعادل مشموٌل للحجِّ

عي أّن املشهور قد ذهب إىل اشرتاط العدالة يف الراوي، فيما الطوسي وقد ادُّ

آية النبأ، كما يظهر مبراجعة وعمدة املستند هو  .(5)ز عن الكذباكتفى بالتحرُّ

 كلماتهم.

 .ةييف التوفيق أو احلسم بني آية النبأ وسائر أدّلة احلجِّ وقد ُتطرح هنا حلوٌل

 وهذه احللول هي:

قال: إّن النسبة بني آية وهو أّول احللول تبادرًا إىل الذهن، حيث ُي احلّل األول:

أّن مادة االجتماع هي الفاسق  النبأ وسائر األدّلة هي العموم واخلصوص من وجه؛ ذلك

وطبقًا لقواعد التعارض  .فيما ُتثبتها سائر األدّلة ،ة خربهيالثقة، واآلية تنفي حجِّ

واألصل عند  .والرجوع إىل مقتضى األصل ،ُيفرتض هنا احلكم بتساقط كّل األدّلة

يف  ة، فتكون النتيجة لصاحل القول بشرط العدالةية هو عدم احلجِّييف احلجِّ الشّك

 .(6)ة اخلرب تقريبًايحجِّ

بأّن اآلية ال تصلح رادعًة عن السرية؛ ألّن السرية مستحكمة  نوقش وهذا احللُّ

وال ُيحتمل أّن اآلية نزلت  ،ى بعد نزول اآليةمستمّرة على العمل خبرب الثقة الفاسق حّت

ها ومل يرتدعوا، بل لو كانت هذه السرية عقالئّيًة لتّم ذلك أيضًا؛ ألّن قّوت

َض واستحكامها مع وجود آية النبأ معناه أّن اآلية ال تكفي يف الردع، فلو مل يْر

 .(7)م ردعًا متناسبًا معهاالشارع بهذه السرية لقدَّ

 عليه: ُدِروهذا الكالم َي

م أنهم كانوا َلعة ال ُيْعإننا توّصلنا يف دراستنا التارخيّية إىل أّن املتشرِّ أّواًل:
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اخلارج عن داللة آية  ،ي، بل األرجح عملهم خبربه االطمئنانيالظّنيعملون خبرب الثقة 

وهذا إشكاٌل  .عة على آية النبأ غري دقيٍقم سرية املتشرِّومعه فاالستدالل بتقدُّ .النبأ

كنا يف انعقادها اليت شكَّ ،. واألمر عينه سبق أن ذكرناه يف السرية العقالئّيةمبنائيٌّ

 .(8)نّية أساسًاعلى العمل بأخبار الثقات الظ

إّن نزول آية قرآنية صرحية وواضحة يف الردع عن سريٍة ما  :قلنا غري مّرٍة ثانيًا:

إىل جانب  ،هذا .أمٌر كاٍف عندما نالحظ مدى تأثري القرآن الكريم يف حياة املسلمني

كما اعرتف بذلك  ،ة اخلربيمن الروايات اليت أخذت عنوان وروح العدالة يف حجِّ مجلٍة

وإذا مل يرتدع العقالء  .وهذا كاٍف يف الردع .ريْمنفسه، مع إخراج مثل خرب الَع الصدر

 ع يف الردع.فليس ذلك دلياًل على تقصري املشرِّ

وعليه، فالصحيح يف نقد هذا احلّل األّول هو إبطال نسبة العموم واخلصوص 

 عاة فيه، كما سيأتي يف احلّل الثاني.املدَّ من وجٍه

ة خرب الثقة على آية النبأ، وذلك بالقول: يم دليل حجِّنفرتض تقدُّأن  احلّل الثاني:

 وهذه اجلهالة حتتمل: .﴾ ...ٍةاَلَهَجمًا ِبْووا َقيُبِصُت ْنَأ﴿بقوله تعاىل:  إّن آية النبأ معلَّلٌة

 كي ال ترتكبوا عماًل سفهيًا غري عقالني. واملقصود بها: .أـ اجلهالة العملية

عن جهٍل وعدم  كي ال تصيبوا شخصًا بأمٍراملقصود بها: و .ب ـ اجلهالة العلمية

 علم.

هو هل  ،ز املراد منها، حبيث ال يتميَّة والعملّيةدة بني العلمّيج ـ اجلهالة املردَّ

 مني.األّول أو الثاني من االحتمالني املتقدِّ

 وهنا:

؛ ألّن ة خرب الثقةيسقطت اآلية يف مواجهة دليل حجِّ ـ إذا قصد اجلهالة العملية1

ب خرب ومعه فعندما ُيطلب جتنُّ .العمل خبرب الثقة الفاسق عمٌل عقالئي وغري سفهّي

سفهي، فإّنه يؤخذ بالتعليل  ط يف إصابة اآلخرين بشكٍلدفعًا حملذور التورُّ ؛الفاسق

ومن  .راد ترك األخبار اليت يف األخذ بها سفاهة ومحاقة عملّيةل، فُيم على املعلَّويقدَّ

م اندراج خرب الثقة الفاسق يف هذا امليدان، فيؤخذ به دون أن تنهى عن الواضح عد

 العمل به آيُة النبأ.

ة خرب يبدت النسبة بني اآلية ودليل حجِّ فإّنه وإْن ـ وأما إذا قصد اجلهالة العلمية2
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سواء كان ثقًة  ،؛ ألّن اآلية تنهى عن خرب الفاسقالثقة هي العموم واخلصوص من وجٍه

سواء كان فاسقًا أم غري ، ة خلربهية خرب الثقة يعطي احلجِّي، فيما دليل حجِّأم غري ثقة

 ؛ل يف تعليل اآلية جيدًا جيعل النسبة هي العموم واخلصوص املطلقأّن التأمُّ فاسق، إاّل

وعندما نقيس هذا  .فيؤخذ به ،غري علمّي خرٍب وذلك أّن التعليل يف اآلية ينهى عن كلِّ

ة خرب الثقة ستكون النسبة هي يكربى اآلية وقاعدتها إىل دليل حجِّ لالتعليل الذي ميثِّ

 .ةية مبالك األخصِّيم دليل احلجِّومعه يتقدَّ .كما هو واضٌح ،العموم واخلصوص املطلق

املأخوذ فيه وصف  ،االستناد إىل املعلَّل يف اآلية ،بعد جميء التعليل ،وال ميكن هنا

كشف لنا عن أّن سبب النهي عن خرب الفاسق إمنا هو الفسق؛ ألّن املفروض أّن التعليل 

ال لذاته ونفسه وعنوانه، فال نقف عنده بعد جميء هذا التعليل،  ،لعدم كونه علمّيًا

 فتكون النسبة هي العموم واخلصوص املطلق.

 ،ًة يف الواقعفإما أن تكون علمّي؛ ـ وأما إذا كانت اجلهالة بالنسبة إلينا مرّددًة3

 م اجلواب ال أقّل على احتمال اجلهالة العملّية.قد تقدَّو .ةأو عملّي

والنتيجة  .ة خرب الثقة على آية النبأيم دليل حجِّومعه، فعلى متام التقادير يقدَّ

 .(9)عدم اشرتاط العدالة

 ل عليه:سجَّأّن بعض املالحظات قد ُت غري .جّيٌد وهذا احللُّ

إذ لو بنينا على  ؛ة خرب العادليعلى حجِّعلى عدم داللة آية النبأ  إّنه قائٌم أّواًل:

م التعليل على م مفهوم اآلية على تعليلها، ال تقدُّداللتها فإّن القائل بالداللة يرى تقدُّ

، (10)ة احلديث عند الكالم عن آية النبأياملفهوم، كما فّصلناه يف حبوثنا حول حجِّ

وعلى هذا  .كما هو واضٌح ،لواحدة خرب ايآية النبأ عنده داّلًة على حجِّ ْدمل تُع وإاّل

دون الفاسق، فُيستند إىل إطالق  ،ة خرب العادليالتقدير سيكون معنى اآلية حجِّ

 املنطوق مباشرًة، فال ميكن تتميم هذا احلّل طبقًا لذلك.

ًا، ومل يذكر لنا إّن هذا احلّل يفرتض اجلهالة مبعنى السفاهة عقالئّي ثانيًا:

إىل سفاهة االعتماد على خرب  راد هنا السفاهة يف إشارٍةشاهده على ذلك، فلعّل امل

عًا عن البناء العقالئي يف االعتماد على خرب ْدولو كان ثقًة، فتكون اآلية َر ،الفاسق

 عنها يف هذا احلّل. فهذه النقطة مل يقدَّم جواٌب .فاسقًاكان ولو  ،الثقة

التعليل يشري إىل أمٍر إاّل أّن هذا اإلشكال رمبا ميكن اجلواب عنه بأّن لسان 
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 من فرض السفاهة مفهومًا مسبقًا منطبقًا يف املقام. ال ُبدَّمرتكز يف ذهن السامعني، ف

جّيد حيسم املوقف من  النوبة إليه؛ لوجود حلٍّ إّن هذا احلّل ال تصل ثالثًا:

 اجلذور، وهو احلّل الرابع اآلتي.

نائيين، واستند إىل روحه وأوضحه ال ،يما ذكره املريزا القّم احلّل الثالث:

لتربير البحث الرجالي شرعّيًا وأخالقّيًا، من أّن اآلية جتيز العمل  ؛بعض الرجالّيني

ن مبالحظة مضمون اخلرب من حيث استناد التبيُّ :ومن أنواعه .نخبرب الفاسق بعد التبيُّ

حيث الوثاقة ن مبالحظة املخِبر من التبيُّ :من أنواعهأّن كما  .املشهور له أو غري ذلك

نًا عقالئّيًا يف اخلرب، فإذا أحرزنا وثاقة الفاسق املخرب كان ذلك تبيُّ .والصدق والضبط

 .(11)فيمكننا العمل به بعد ذلك

ى ال يقع حّت ؛ن مبضمون اخلربق التبيُّإّن الظاهر من اآلية تعلُّ اًل:أّو :واجلواب

ما خيّص ضبط الناقل ودّقته  يف نلزم عدم وجوب التبيُّ ، وإاّلإصابة القوم عن غري علٍم

فال إطالق لكلمة  .وهذا خيالف بناء العقالء أنفسهم .يف النقل، بعد أن كان عاداًل

وهو  .آخر خارج اخلرب واملخرب معًا ن بشيٍءلزم إمكان ربطها بالتبيُّ ن هنا، وإاّلالتبيُّ

ن عن مضمون يُّوهو التب ،نفيؤخذ بالقدر املتيقَّ ،واضح الفساد. وال أقّل من الشّك

ٍن يف ن عن أحوال الناقل للخرب نوع تبيُّاخلرب ومديات صّحته وثبوته. ودعوى أّن التبيُّ

 ْن، أو تبيَّْنفقلُت لك: تبيَّ ،خبرب مضمون اخلرب فيه تكّلٌف ظاهر. فإذا أخربك زيٌد

فإذا  ر عنه،ف هنا إال حماولة التثّبت من حتّقق مفاد األمر املخَبْراألمر، مل يفهم الُع

فال يفهم العرف  ة اليقني، وإاّلين حال الناقل يفيد اليقني فال بأس؛ حلجِّكان تبيُّ

 ن حلال الناقل.مشول األمر بالتبيُّ

وذلك أّنها فرضت  ؛لو صّح هذا الفهم للزم اخللل يف بيان اآلية الكرمية ثانيًا:

لة علمنا فسق اجلائي باخلرب شرعًا، ومقتضى إطالق هذا الفرض هو الشمول حلا

بوثاقته أو علمنا بعدم وثاقته أو عدم علمنا بوثاقته وعدمها، فيلزم من إطالق الشرط 

وهذا فيه تنافٌر  .ى مع علمنا بوثاقتهحّت ،ن عن حال وثاقتهيف اآلية إطالق األمر بالتبيُّ

ق من مديات صدقه يف هذا اخلرب، ال ن هو التحقُّقد ُيرشد إىل أّن املراد بالتبيُّ ،واضح

إذا قيل بأّننا ُنخرج  صاف اإلنسان بهذه الصفة. إاّلمن مديات كونه ثقة من حيث اّت

 هذه احلالة من حتت اإلطالق بداللة ضمنّية.
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ويقوم على ما ذكرناه يف البحث اللغوي يف مفردات آية النبأ من  احلّل الرابع:

اللغة  ة الفاسق يفز أّن املراد من كلم، حيث قلنا: ال ُيحَر(12)(ية احلديثحجِّ)كتابنا 

 ،املعنى الشرعّي، بل ُيقصد اإلنسان اخلارج عن احلّد يف سلوكه ومواقفه العربية

ومعه ال دليل ُيثبت  .ّمي عاداًل شرعًا أم السواء صدق الفسق الشرعي أم ال، وسواء ُس

 إرادة العدالة والفسق باملعنى الشرعّي من اآلية.

اه هناك يف البحث اللغوي مع ما يقتضيه ُيضاف إىل ذلك أننا لو قارّنا ما ذكرن

سياق اآلية ومناسبات احلكم واملوضوع فيها لوجدنا املراد اإلنسان الذي خرج عن 

ق خبربه؛ ألّن السياق سياق باب اإلخبارات، وال أقّل من أّنه ال دليل وَثاحلّد حبيث ال ُي

ة هلا بباب العدالة ومعه فاآلية ال عالق .دعلى ما هو أزيد من ذلك، ويكفينا الرتدُّ

ة خرب الثقة، فهي يى جنعلها يف مواجهة سائر أدّلة حجِّوالفسق يف الفقه اإلسالمي، حّت

 ال إىل الفسق الشرعي. ،تشري إىل الفسق اخلربي

ن يف ة خرب العادل، على أساس القدر املتيقَّيوحّتى لو دّل مفهومها على حجِّ

م، وهو فيه خصوص العادل الثقة، فهذا يعطي نًا يف املفهواملنطوق يستدعي قدرًا متيقَّ

كما هو  ،ة خرب مطلق الثقةية خلرب العادل الثقة، لكّنه ال ُيعارض أدّلة حجِّياحلجِّ

 جيدًا. ْلفتأمَّ .حمّل حبثنا؛ ألنهما مثبتان

حاسم لصاحل اشرتاط العدالة يف الراوي، بل  ونتيجة ما تقّدم أّنه مل يقم دليٌل

وهذا هو  .ويعتمد عليها ،يوثق بها ،زنًا يف إخباراتهسانًا متَّيكفي فيه أن يكون إن

ى لو مل حّت ،ة خرب الثقةيفالصحيح هو حجِّ .معنى الوثاقة الشاملة للضبط املتعارف

ة خرب الواحد الظّني، فضاًل عن مسالك الوثوق ياًل، بناًء على قانون حجِّْديكن َع

 واالطمئنان.

 

ـ  (13)عليه لعّل املشهور بني العلماء ـ بل قيل: ال ُيطلق يف االصطالح األصولي إاّل

ولعّله من هذا الباب ـ وأبواب أخرى ـ  .ّيته شرطًا يف العدالةأخذ سالمة االعتقاد وحقِّ

 ،وكذا ما طرحه بعضهم يف باب القضاء .(14)شرطوا يف إمام اجلماعة أن يكون شيعّيًا

 التقليد واإلفتاء، ويف والية األمر واحلكومة، حيث قالوا: إّن ويف ،ويف الشهادات
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ّد بنفسه دلياًل على اشرتاط اإلمامّية االثين َعاشرتاط العدالة يف هذه األمور واملوارد ُي

 عشرية؛ لعدم صدق العدالة بدونها.

ويف مقابل هذا القول، ذهب بعض الفقهاء إىل عدم الربط بني العدالة 

كن وصف غري اإلمامي بالعدالة مهما كان اعتقاده، ما دام نابعًا عن واالعتقاد، فيم

 ومل خيرج عن الشرع يف مذهبه. ،نظره

من النظرّيتني على االستناد إىل الروايات  ومن الواضح كم هو حجم تأثري كلٍّ

ًا على شرط العدالة يف ومن الطبيعي أن يكون هذا البحث مبنّي .املوجودة بني املسلمني

لو بنينا على كفاية شرط الوثاقة، فضاًل عن معيارّية الوثوق، كما  احد، وإاّلخرب الو

 هو الصحيح فيهما حبسبه، فال موضوع هلذا البحث هنا.

: مثل ،وامللفت للنظر أّن كبار الفقهاء الذين تركوا لنا رسائل يف العدالة

دراسته مل يعقدوا فصاًل عن هذا املوضوع، لالشهيد الثاني والشيخ األنصاري، 

ى أنهم عندما ناقشوا حّت .واالستدالل عليه، وإمنا ورد يف ثنايا متفّرقة لألحباث الفقهّية

مل  ،وانتقدوها ،النظرّية اليت تقول بأّن العدالة هي اإلسالم مع عدم ظهور الفسق

الذي بات يدّل يف  ،واستبداله بقيد اإلميان ،قوا عليها برفض قيد اإلسالميعلِّ

مع أّنه كان  ،ن باملذهب اإلمامي االثين عشريي الشيعي على التديُّاالصطالح الفقه

الدراسات املفردة فيها، االهتمام بهذا  ال سيَّماومن املناسب يف مباحث العدالة، 

وهذا ما يرشد إّما إىل وضوح عدم وجود دور  .يف ثنايا الفقه اإلمامّي ثاملوضوع املبثو

 ون هذا الدور ثابتًا واضحًا مفروغًا عنه عندهم.أو إىل ك ؛لسالمة العقيدة يف العدالة

 

 ،من رصد أبرز التعريفات اليت عرفها الفقه اإلسالمي للعدالة ال ُبدَّمن هنا، 

وأبرز التعريفات اليت  .ًا ـ حول هذه النقطةمقّدمًة للموضوع؛ ألّن حبثنا ال يدور ـ حالّي

 هي: ،رحت للعدالة مخسةط

وهو ظاهر الشيخ ، ما ُحكي عن ابن اجلنيد، والشيخ املفيد التعريف األّول:

، من أّن العدالة هي (15)عيًا عليه اإلمجاعمدَّ ،الطوسي يف بعض املواضع من كتبه

 ،فاملسلم الذي ال تبدو عليه آثار الفسق ومعامله عادٌل .اإلسالم وعدم ظهور الفسق



 جديداالجتهاد والت

 أحكام العدالة يف الشريعة اإلسالمّية.ب عليه ترتتَّ

أو رمبا يفهم من بعض  ،ولعّل مراد أنصار هذا التعريف هو تعريف العدالة ثبوتًا

 تعابريهم تعريفها إثباتًا، وأّن اإلسالم مع عدم ظهور الفسق كاٍف يف إثبات العدالة.

ى أّن ًا بني السّنة والشيعة، حيث يرمشهور جّد وهو تعريٌف التعريف الثاني:

أو  ق بينها ـ عن َمَلَكٍةْروبقطع النظر عن الَف ،العدالة عبارة ـ على اختالف تعابريهم

 مات.وترك احملرَّ ،باإلتيان بالواجبات ،هيئة راسخة أو كيفية باعثة على الطاعة

ذهب إليه ابن إدريس واجمللسي  ،معروف أيضًا وهو قوٌل التعريف الثالث:

ة، بل هي عني اإلتيان َكَلاصله أّن العدالة ليست َم. وح.واإلصفهاني واخلوئي و.

 مات.وترك احملرَّ ،بالواجبات

ق اآلغا احملقِّ :ُل إليه، مثلْيوهو تعريٌف الَح من بعض الفقهاء امَل التعريف الرابع:

وحاصله  .رضا اهلمداني، ونسبه الشهيد األّول يف ذكرى الشيعة إىل بعض األصحاب

 ن الظاهر.أّن العدالة عبارة عن ُحْس

 ال كونه عني العدالة. ،ن الظاهرْسولعّل مرادهم كاشفّية ُح

ث البحراني، من التمييز يف تعريف ما ذهب إليه مثل احملدِّ التعريف اخلامس:

أما يف  ؛ةَكَلففي إمام املسلمني واملفيت ُتشرتط العدالة بوصفها َم ؛العدالة بني املوارد

 .(16)ن الظاهركفي ُحْسفي ،كإمام اجلماعة والشاهد، غريهما

وبصرف النظر عن الصحيح يف هذه التعاريف وغريها، فإّن الذي يبدو لنا منها 

أنها مل تأخذ قيد االعتقاد يف العدالة، باستثناء التعريف األّول الذي أشار إىل قضّية 

 ا ال يأخذون يف العدالةومعنى هذا أّن الفقهاء إّم .إسالم الفرد الذي نريد وصفه بالعادل

أو أّن القيد  .؛أّي قيٍد اعتقادي، هلذا رّكزوا على حسن السلوك واحلالل واحلرام و..

مسبقًا كأن ُيقال: إّن  أو مفروٌض ،هنا يف بعض قيود هذه التعريفات االعتقادي مأخوٌذ

ثين عشري أو السلفي أو غري يف حّق املسلم أو اإلمامي اال العدالة ال ُيبحث عنها إاّل

 ذلك.

 العدالة يف كلمات الفقهاء ليس فيها ـ سوى األّول منها ـ أّي دوٍرفتعريفات 

وال يأخذ العقيدة  ،صريح لقيد العقيدة، بل إّن التعريف األّول يأخذ العقيدة اإلسالمّية

 كان على غري املذهب احلّق. ْنإذا قيل بكفر كّل َم املذهبّية، إاّل
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ما ميكن أن يكون دلياًل على أخذ االعتقاد جزءًا أو  حال، فحاصُل وعلى أّي

 نه يف وجوه:ها نبيِّأهمُّ ،قيدًا أو مستبطنًا يف مفهوم العدالة، وشرطًا يف الراوي، أموٌر

 

أن نذهب إىل النظرّية الكالمية ـ األصولّية القائلة بعدم وجود  ّول:الوجه األ

الصبيان  :مثل ،طبيعي كان عنده قصوٌر ْنقاصر يف القضايا االعتقادّية، سوى َم

واجملانني، فإّن هؤالء إذا دانوا بغري احلّق كانوا جاهلني قاصرين، أما غريهم فإنه لو 

كما لو كان  ،القضايا السمعّية اليت مل تبلغه يف مثل دان بذلك مل يكن قاصرًا، إاّل

يعيش يف أدغال أفريقيا أو أمريكا اجلنوبية، ومل يسمع أساسًا بدعوة اإلسالم أو 

رون، وإذا ، وأما غري هؤالء فهم مقصِّبوالية أهل البيت، فإنه يكون قاصرًا حينئٍذ

معصية، وإذا كان كانوا كذلك كانوا عصاًة؛ ألّن التقصري يف القضايا االعتقادّية 

 مة.ذلك معصّيًة كان فسقًا، فيخرجون بذلك عن إطار العدالة يف تعاريفها املتقدِّ

 ؛القاصر الطبيعي إاّل ،وهذا الوجه يفرتض عدم وجود قاصر يف العقائد

وهي نظرية مّت تداوهلا يف الرتاث الكالمي اإلسالمي منذ  .والقاصر السماعي

ولعّلها النظرّية املعروفة يف أكثر األوساط.  .ضرى العصر احلاهـ( وحّت255اجلاحظ)

أخرى،  فقد عاجلنا هذه املسألة يف دراساٍت ،ع فيهى نتوسَّوليس حبثنا هنا كالميًا حّت

 نقدّية: ، لكّننا ـ سريعًا ـ نشري إىل مالحظاٍت(دية الدينّيةالتعدُّ)كما يف كتابنا 

ة يل الفقه اإلسالمي على حجِّإّن الدليل الذي ساقه علماء أصو املالحظة األوىل:

ة ـ ال يفرَّق يف روحه بني أن يكون املوضوع املقطوع القطع ـ مبا يشمل القطوعات الذاتّي

رية ة واملعذِّيبه عمليًا أو اعتقاديًا نظريًا فيه جانب ثواب وعقاب، فإذا كانت احلجِّ

لو  عنى الالزم الذاتي، وإاّلالزمًا ذاتيًا للقطع فهذا معناه أنها ال تنفّك عنه؛ ألّن هذا هو م

ة القطع ال يًا، فحجِّانفّكت عنه يف القضايا العقائدية أو غريها مل تكن الزمًا ذاتّي

 متييز فيها بني العقيدة والفروع العملّية.

وغري السّني  ،لشيعيإىل اا كان غري الشيعي بالنسبة انطالقًا من ذلك، مّلو

لو قطعًا خاطئًا ـ مبا يقول به فإّن قطعه هذا يكون ي مثاًل، قاطعًا ـ ولسّنإىل ابالنسبة 
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 معذورًا فيه على تقدير عدم إصابة الواقع.

ة القطع إلثبات أّن يولعّل هذا هو ما أراده اإلمام اخلميين يف استناده إىل حجِّ

ال مقّصرون، فقد قال ما  ،ار جّهال قاصرونأكثر علماء وعوام أهل الكتاب والكّف

 تيان مبا ذكر إمثًال بالقبح وصدق اإلعانة على اإلثم فرع كون اإلفحكم العق»ه: نصُّ

أو غري معاقبني ، فني بالفروعار غري مكلَّال لكون الكّف ،وهو ممنوٌع .وعصيانًا

ال وندر جّه ما قّل إاّل أكثرهم بل ألّن ،فون ومعاقبون عليهاهم مكلَّأّن احلّق عليها، فإّن

لعدم انقداح خالف ما هم عليه من  ؛فظاهٌرأما عوامهم  رون.ال مقصِّ ،قاصرون

 :نظري ،ة مذهبهم وبطالن سائر املذاهبهم قاطعون بصّح بل ،املذاهب يف أذهانهم

من  ،وبطالن سائر املذاهب ،ة مذهبهمعوامنا عاملون بصّح فكما أّن .عوام املسلمني

ذلك سالم، كيف حميط اإل وءألجل التلقني والنش؛ يف أذهانهم غري انقداح خالٍف

وال  ،يف متابعة قطعه والقاطع معذوٌر ،هذه اجلهة من غري فرق بينهما من ،عوامهم

ه وأما غري عوامهم فالغالب فيهم أّن عقوبته يف متابعته. وال تصّح ،وآمثًا يكون عاصيًا

صاروا جازمني  ،يف حميط الكفر وءة والنشبواسطة التلقينات من أول الطفولّي

وها بعقوهلم اجملبولة خالفها رّد ما ورد على حبيث كّل ،ومعتقدين مبذاهبهم الباطلة

ال يرى  ،فالعامل اليهودي والنصراني كالعامل املسلم .هموئنش من بدّو على خالف احلّق

ة ة مذهبه ضرورّيصّح لكون ؛وصار بطالنها كالضروري له ،ة الغري صحيحةحّج

وترك  ،حتمل خالف مذهبهلو ا رًايكون مقصِّ ْنفيهم َم ،نعم ال حيتمل خالفه. ،لديه

سالم يف علماء اليهود اإل كما كان يف بدّو ،بًاأو تعصُّ عنادًا تهالنظر إىل حّج

 ،منهم قاصٌر ،ال املسلمنيالكفار كجّه ّنإ :وباجلملة .كان كذلك ْنوالنصارى َم

 .(17).«..رومنهم مقصِّ ،وهم الغالب

حبث  أخلص ثّم ْنَمالذي ذهب إىل أّن  ،ولعّل ذلك هو مستند الشيخ البهائي

ووصل إىل غري احلّق كان معذورًا، كما ينقل عنه ذلك اخلوانساري يف روضات 

 .(18)ب هذا الرأي عنده يف إثارة القالقل عليهاجلنات، مشريًا إىل تسبُّ

وقد مال إىل معذورّية الباحث عن احلقيقة، لكّنه مل يصل إليها، مجاعٌة من 

نّية، والشيخ حسني علي املنتظري، والسيد حممد الشيخ حممد جواد مغ :العلماء، مثل

وهو املنسوب ـ كما يف كلمات الغزالي واآلمدي ـ إىل اجلاحظ  .حسني فضل اهلل
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 .(19)والعنربي

ولو كان قطعًا ذاتّيًا، ال  ،ية القطع بشكل ذاتي مطلقًاوعليه، فعلى نظرّية حجِّ

يكون قد أخطأ، بل  يكون املخطئ يف االعتقاد مطاَلبًا بنتائج خطئه مبحض أن

لزم احلديث عن فسق  يكون معذورًا، ومن ثّم فال معنى للحديث عن فسقه، وإاّل

 مجيع املختلفني مع بعضهم يف األحكام الشرعّية داخل املذهب الواحد والدين الواحد.

إّن اإلنسان إذا كان قاطعًا بديٍن أو مذهب، ولو لنشوئه عليه  املالحظة الثانية:

ره وصوابه أو اٍء اجتماعي على اعتقاداته، مهما كان منطلق قطعه ومربِّوترّبيه يف فض

ه، ال ُيلزمه عقله العملي بالبحث عن مذهٍب آخر؛ ألّنه يرى أّنه قد وصل إىل ئخط

 احلقيقة، فما هو امللِزم األخالقي الذي يدفعه للبحث عن احلقيقة؟

بأنها  قول لك: أنا قاطٌعله: لعّل احلقيقة يف املذهب اآلخر فإنه سوف ي إذا قلَتو

يف مذهيب، فكيف أكون ملَزمًا بالبحث عنها يف مكاٍن أنا متأّكٌد أنها غري موجودة 

قلنا له: احبث عنها  أضاع قطعًة من ذهب، وهو يف بيته، ثّم ْنمَب فهذا أشبه شيٍء .فيه

ـ ما دام يف أواسط احمليط األطلسي أو على القمر، فإّنه لن يرى أّن عقله العملي ُيلزمه 

ل من دًا من خطأ هذا االحتمال ـ بالبحث عنها هنا، بل سريى عمله عبثًا ال حمصَّمتأكِّ

ى لو فرضنا أّن يف البحث حّت ٌرويف هذه احلال هل حيكم العقل عليه بأنه مقصِّ .ورائه

معجزًة ما وضعت ذهبه على القمر واقعًا؟! وإذا مل حيكم العقل عليه باإللزام بالسعي 

ولعّل هذا هو مراد اإلمام اخلميين من  .فكيف ميكن وصفه بالتقصري حينئٍذوالبحث 

 .آنفًا إليه املشاركالمه 

وهو أنها تنسجم مع القطع  عليها، ل جواٌب نقدّيسجَّإال أّن هذه املالحظة قد ُي

أما  .بالتعريف األرسطي له، وهو الذي ال حيتمل اخلالف إطالقًا، بل يراه مستحياًل

فهو جيامع اإلمكان يف  ،خبارّيني لهوكذا تعريف األ ،عريف االستقرائياليقني بالت

ا ومعه فالقاطع على هذا التقدير يظّل رغم قطعه حيتمل صواب اآلخر، مّم .اخلطأ

 كال على علومه.وعدم االّت ،يدفع بعقله العملي باإللزام بالبحث والسعي

ميكن  ْنصاص ممَّوهذه املناقشة ميكن إيرادها على بعض أهل العلم واالخت

أّن تظهر يف أذهانهم مثل هذه القضايا، أما غالب الناس فهم بالرغم من عدم كون 

 .أنهم ال يلتفتون إىل احتمال اخلالف رغم عدم جزمهم باستحالته إاّل ،ًايقينهم أرسطّي
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 .ال بانقداح استحالة اخلالف ،ر اخلميين بعدم انقداح اخلالف يف إذهانهمولعّله هلذا عبَّ

 هذا اجلواب النقدي غري صحيح على حنو اإلطالق.ف

م، وإذا التزمنا بأّن العقل العملي ُيلزم بصرف النظر عما تقدَّ املالحظة الثالثة:

يسمع بوجود ديانٍة امسها  اإلنسان بالبحث والسعي مبجّرد مساع اسم احلقيقة، كأْن

فهذه  .كم العقل هذااإلسالم، مع ذلك مّثة ما مينع عن األخذ بالتفعيل التنجيزي حل

ن ترجعان إىل ان السابقتاها إىل وجود املانع يف اجلملة، فيما املالحظتاملالحظة مردُّ

وحاصل املالحظة هنا أّنه  .عدم وجود املقتضي يف اجلملة حلكم العقل بلزوم الفحص

ًا، جّد لو ألزم العقُل بالبحث لكان إلزامًا بغري املقدور؛ ألّن احتماالت احلقيقة كثريٌة

إذا مسعنا بوجود ديانة يهودية فإّن  :فمثاًل .واإللزام بالبحث فيها أمٌر صعب وشاّق

موضوعّية البحث وإنصافه ملعرفة صّحة هذه الديانة سُتلزمنا بدراستها من مصادرها، 

مسع باإلسالم فال حيّق له احلكم  ْنم عّدة لغات، متامًا كَموقد حيوجنا ذلك إىل تعلُّ

قرأه بغري اللغة العربية، فإذا حسبنا هذا البحث  سالم جملّرد كتاٍببصواب أو خطأ اإل

 ،هذا .كي يصل اإلنسان إىل احلقيقة ،املنصف سوف حيتاج إىل أعمار عديدة وقرون

فت احلياة لتوقَّ فضاًل عن أّن غالبّية الناس ليس هلا املقدرة على هذا البحث، وإاّل

أن تسمع باسم الديانة احلّقة يصبح البحث عنها لت، فالقول: إنه مبجّرد ت وتعطَّوانشلَّ

فيكون ملزمًا  ،ل علم إمجالي باحلّق يف ضمن حمتمالت كثريةالزمًا، ومن ثم يتشكَّ

.. قوٌل بعيد عن واقع قدرات البشر، وهو يفرتض لزوم البحث .عقاًل بالبحث يف اجلميع

ى حّت ،ُدأو ال بْع ّقيف اإلسالم فقط، مع أّن ذاك الطرف مل يعرف أّن اإلسالم هو احل

.. .و ُيلزم نفسه خبصوص البحث فيه، فاملفرتض عقاًل سراية اإللزام إىل كّل ديانٍة

يكون احتمال صوابها كاحتمال صواب اإلسالم يف ذهن ذاك الباحث عن احلقيقة، 

فال يصّح تنزيل اآلخر منزلة الذات مع الفارق الكبري. وعليه، فاملفرتض القول حبكم 

 ال مطلقًا. ،وم البحث قدر اإلمكانالعقل بلز

فمع وجود احتمال عدم  .وإذا كان األمر كذلك يلزمنا العمل على الظاهر

التقصري يف هذا السّني أو الشيعي مثاًل ال ميكننا اّتهامه وإثباُت فسقه، بل ُنحسن 

ناء أجابه من أب ْنالظّن به، بل لعّله سأل وحصل على أجوبٍة غري مقنعة له، وصادف أّن َم

طه مبعصية أو جناية قًا يف إجاباته، واألصل عدم تورُّاملدرسة احلّقة مل يكن موفَّ
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ومن الواضح أّن ترتيب اآلثار الفقهّية على إسالم شخص أو  .ى ُنثبتها بدليلأخالقّية حّت

لكّن  .ختضع له قواعد التعامل مع أبناء املذاهب واألديان ،تسّننه أو تشّيعه أمٌر فقهّي

 ،فهو معذوٌر .ر املعذورية وعدم التقصري وعدم التوّرط يف الفسق بينه وبني اهللهذا يغاي

 ع يف الدنيا.ب عليه آثار اإلسالم أو التشيُّال نرتِّ لكْن

فإما أن  ؛إذا ألزمنا الطرف اآلخر بالبحث، ثّم َبَحَث وَحقََّق املالحظة الرابعة:

 أو نرفضها: ؛نقبل نتيجته

ى لو ليها ـ مهما كانت ـ قبواًل تعذيرّيًا، أي حّتإليت توّصل فإذا قبلنا النتيجة ا أـ

ولو كان  ،كانت على خالف احلّق يف ديننا ومذهبنا، فمعنى ذلك وجود القاصر

كالصغر واجلنون، فهذا  ،مفّكرًا، أي عدم احنصار القصور بالضعف الطبيعي

 وال يتصف بالتقصري. ،معذوٌر حينئٍذ

فهنا تارًة نرفض ما قام به من  ؛لى مستوى العذروأما إذا رفضنا نتيجته ع ب ـ

ا وأخرى ننطلق مّم ؛ا توّصل إليهبصرف النظر عّم ،منطلق تقصريه يف املقّدمات مباشرًة

 فهنا حالتان: .توّصل إليه الفرتاض تقصريه

فنقول: إنه  ،أن ننظر إىل مقّدمات عمله بصرف النظر عن النتيجة احلالة األوىل:

واحدة، أو حبث عن  ث عن اإلسالم ومل يقرأ القرآن ولو ملّرٍة، كما لو حبٌرمقصِّ

 .كٍّرًا بال َشفهنا يكون مقصِّ ،س عند املسيحّينياملسيحّية ومل يطالع الكتاب املقدَّ

ووجدناه حبث  ،لو كّنا مسلمني :فمثاًل .لكّن تقومينا لتقصريه مستقلٌّ عن نتيجة حبثه

يهودّي أو  كتاٍب نطلق يف رفضه من مطالعة أيِّأسلم، ومل ي ثّم ،عن اليهودّية فرفضها

 رًا.مقصِّ ْدد أّنه أسلم مل يُعهمه بالتقصري، ال أنه جملرَّيسمع أدّلتهم، فهنا نتَّ

أن ال ننظر إىل مقّدمات عمله، بل إىل نتيجة عمله، وجندها  احلالة الثانية:

فرتاض تقصريه يف ختالف ما نراه من احلّق يف الدين واملذهب، فننطلق من ذلك إىل ا

ًا هو أمور فطرّية ز هذا الكالم بأّن ما نعتقده حّقونعزِّ .املقّدمات؛ إذ لوال تقصريه لوصل

ينبغي أن تكون حاضرًة عند اإلنسان، فلوال تقصريه حلضرت عنده، فنخرج بنتيجٍة 

 هم هذا الشخص بالعصيان وعدم العدالة.تقضي بتقصريه، وهلذا نتَّ

 وذلك: ؛ه إذا ُأريد منه تقعيد قاعدةستنتاج يف غري حملِّوهذه احلالة وهذا اال

فقد  .ال مالزمة بني اخلطأ والتقصري، ال عقاًل وال عرفًا وال شرعًا وال عادًة أّواًل:
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، وال يقّصر الفقيه ئ، وال يقّصر القاضي لكّنه خيطئر احلاكم لكّنه خيطال يقصِّ

احلكم بفسق متام اجملتهدين  منا القاعدة لكّل خطأ لزمفإذا عمَّ ئ.لكّنه خيط

وال  ،.. وهو ما ال يقبله عقٌل سليم.والفقهاء واملتكّلمني والفالسفة واحلّكام والقضاة و

 دّية من األمور الفطرّية الواضحة.ْقيقّره منطق قويم، وليس كّل املسائل الَع

ضمر يف ق يف حمّله ـ من القضايا اليت قد تإّن األمور الفطرّية ـ كما ُحقِّ ثانيًا:

وهذه العوامل ليست منحصرًة يف التقصري، بل التقصري  .اإلنسان نتيجة عوامل خارجّية

فالرتبية يف بيئٍة فاسدة منذ الطفولة يساعد على ضمور بعض  وإاّل .أحد أسبابها

ولعّل هذا هو معنى ما  ؟!هلذا الشخص الذي ُخلق يف هذه البيئة تقصرٍي وأيُّ .الفطرّيات

ه ـ أي احمليط ـ هما ْيمن أّن اإلنسان يولد على الفطرة، وأّن أبَو (20)اياتورد يف بعض الرو

ومعه ال دليل على حصر االحنراف عن الفطرّيات  .ال التقصري ،السبب يف احنرافه عنها

 بالتقصري، ال عقاًل وال شرعًا وال عادًة.

هو إذا كان العذر وعدم العذر يف حبثني متساويني يف الكيف والكّم  ثالثًا:

 .وهو باطٌل ،باالختيار ليسمصادفة احلّق فيلزم تعليق الثواب والعقاب على ما 

نطلب منهما  ثّم ،ح هذه الفكرة نأخذ شخصني غري مؤمنني بديٍنولكي أوضِّ

أو  ،واإلسالمّية ؛اليهودّية :يدرسان فيها الديانتني ،واحدة استخدام طريقة حبٍث

فنجدهما يستخدمان الطريقة عينها،  ،بهمانراق واألشعري، ثّم ؛املذهبني: اإلمامي

وال أشعرّيني، وأّن هذه  ،وال شيعّيني ،وال يهودّيني ،وهما يف األصل غري مسلَمني

 ،ّية اإلسالمالديانات واملذاهب سواء بالنسبة إليهما، وننظر، ونرى أن أحدهما يرى حقِّ

ّية واآلخر يرى حقِّ ،عشيُّّية التأو أحدهما يرى حقِّ ؛ّية اليهودّيةفيما يرى اآلخر حقِّ

 األشعرّية، فهل حنكم هنا بالتقصري أو ال؟

فإذا مل حنكم بالتقصري فهذا معناه عدم وجود مالزمة مفرتضة بني عدم إصابة 

.. .ٌرنراه على غري احلّق فهو مقصِّ ْنفال ميكن اّدعاء أّن كّل َم .احلقيقة وبني التقصري

 مافي ،توّصل إىل اليهودّية معاقب وغري معذور ْنوأّن َم ،وأما إذا حكمنا بالتقصري

بل ُمثاب، لزم من ذلك ربط الثواب والعقاب والتقصري  ،الذي توّصل إىل اإلسالم معذوٌر

ف؛ ألّن املفروض أّن الطرفني قاما باخلطوات وعدمه بأمٍر خارج عن اختيار املكلَّ

ا الذي جعله يستحّق عينها، وألّنه صادف خطأ أحدهما استحّق العقاب، فهنا نسأل: م
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 العقاَب فيما استحّق اآلخُر الثواَب؟

رغم تشابههما يف  ،وذاك أخطأ ،واجلواب ـ طبقًا للمنطق عينه ـ: إّنه أصاب

 .خارج عن االختيار، تكون هي املعيار فمصادفة احلّق، وهي أمٌر .العمل واملقّدمات

ف، فال اختيار املكلَّومن الواضح أّن العقل حيكم بقبح العقاب على أمٍر خارج عن 

 ره.معنى للقول بعدم ُعْذ

ر الباحث يف البحث فوصل لو قصَّ وهو:، جذري بل ُيطرح هنا ـ عقاًل ـ تساؤٌل

ر آخر فوصل إىل الباطل كذلك، لزم من عدم إىل احلّق صدفًة، فيما مل يقصِّ

الثواب يف  عقدي مهّم وهذا موضوٌع .نيِّيف اخلالص عند اهلل ظلٌم واضٌح بتساويهما 

 نرتك تفاصيله إىل حمّله. ،والعقاب

مل يبلغ  ْنل إىل عدم وجود دليل على تقصري كّل َمبهذه املالحظات األربع نتوصَّ

فال دليل ُيثبت فسقه  .طبيعي أو مسعي من قصوٍر ى لو مل يعاِنحّت ،احلّق واملذهب

يعرف احلقيقة ثم  ْنوَم ،رين ومعاندينيف وجود مقصِّ ال َشكَّ ،نعم .وتقصريه بناًء عليه

ال يبالي بالبحث عن الدين فيما  ْنيلعب باحلّق ويتاجر به، وَم ْنوَم ،ينكرها وخيفيها

أّن هذا ال يعين صريورة  إاّل .ة والشهوة ومنافع الدنيايضع كّل عمره يف البحث عن اللّذ

التقصري  فالقاعدة واألصل عدم .رًا عاصيًا معاندًا منكرًامل يبلغ احلّق مقصِّ ْنكّل َم

فهذا الدليل على فسق غري  .يف حّق زيد أو بكر أو خالد ى يثبت بدليٍلحّت ،والعصيان

 خذ قاعدًة.مل يكن على املذهب احلّق غرُي صحيح عندما ُيتَّ ْناإلمامي أو مطلق َم

وجتدر اإلشارة إىل أّن العذر وعدم العذر هنا ال ربط هلما برتتيب آثار اإلسالم أو 

ب عليه وترتتَّ ،ى هذا الشخص حمكومًا بعدم اإلسالم يف الدنيا قانونًاع، فيبقالتشيُّ

ب عليه آثاره، لكّن الكالم يف عصيانه وترتتَّ ،نع أو التسنُّآثاره، وكذا بعدم التشيُّ

 وعدمه مبا خيّل بصفة العدالة.

 

أن نستند إلثبات فسق مطلق غري الشيعي اإلمامي إىل القول  :الوجه الثاني

 ،بناًء على النظرّية القائلة بكفر منكر الضروري مطلقًا وبعنوانه ال سيَّماوبكفره، 

مي فقهاء . وأغلب الظّن أّن متقدِّ‘ى لو مل يستلزم تكذيب الرسول األكرمحّت
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كما هو الوجه  ،قًا من تقصريها انطالإّم ؛اإلمامّية إّنما حكموا بفسق غري الشيعي

ولعّل الرأي الذي كان سائدًا يف الفقه  ،هذا .كما هو الوجه الثاني ،أو كفره ؛األّول

أو كفر منكر الضروري بعنوانه، على  ،الشيعي القديم هو القول بكفر أهل السّنة

أساس أّن اإلمامة من الضرورات اليت يكفر منكرها، األمر الذي أخذ بالضعف 

 رين.ري املتأخِّجع عند متأخِّوالرتا

ولعّل من أقدم النصوص الصرحية يف ربط اخلرب بعدالة الراوي، مع اإلشارة إىل 

فال »...، حني قال: دريس احلّلي يف السرائرإفسق غري الشيعي وكفره، ما ذكره ابن 

يعمل بها ]أخبار اآلحاد[ أّن من شرط العمل بذلك أن يكون راوي اخلرب  ْنخالف بني َم

إذ  ؛(21)«ص خبربه العموم املعلوم؟!، فكيف ُيعمل خبربه وُيخصَّاًل، والفطحيُّ كافٌرْدَع

من الواضح هنا أّنه انطلق من كفر غري اإلمامي ليصل إىل فسقه، ومن ثم ُيسقط خرَبه 

 .وليس بعادٍل ،بوصفه خرب فاسٍق

ن ْووعلى املقلب اآلخر، قد جند العديد من علماء أهل السّنة ومجهورهم يَر

كفر ـ ولو بعض ـ املبتدعة وأهل االحنراف يف العقيدة، ومن ثّم فال ميكن العمل 

خاّصة يف نظرة بعض السلفّية وبأخبارهم؛ انطالقًا من سلب صفة العدالة عنهم، 

 .للشيعة والصوفّية بأغلب طرقهم ومذاهبهم، كما هو معلوٌم

يف كفر غري  وال نريد أن نبحث هنا يف كفر غري الشيعي أو إسالمه، أو

كّنا نرى إسالمهم ما داموا يشهدون  موضوع، وإْن السلفي أو إسالمه؛ ألّن هذا أصٌل

استنادًا إىل الكثري من األدّلة يف الكتاب والسّنة اليت جتعل معيار اإلسالم  ؛الشهادتني

رية بل استنادًا إىل السرية النبوّية وس ؛اهلل وأّن حممدًا رسول اهلل شهادة أن ال إله إاّل

الصحابة وأهل البيت على ذلك أيضًا، والتعامل مع مجهور املسلمني تعاملهم مع أهل 

إشكالّية  وقد حبثنا يف مواضع عّدٍة .فاخلالف مع هذا الوجه مبنائيٌّ .مذهبهم

التكفري، فال ُنطيل هنا. هذا لو صرفنا النظر عن تأثري الكفر يف العدالة بوصفها 

 يف الوجه األّول ومناقشاته.ن سلوك أخالقي، كما مّر ُحْس

يف كتاب الفصول املهّمة:  ،هـ(1377يقول السيد عبد احلسني شرف الدين)

يف احلكم بإسالم أهل السّنة، وأّنهم  ^يف يسرٍي من نصوص أئّمتنا :الفصل الرابع»

وهذا يف غاية الوضوح من مذهبنا،  .ب على مطلق املسلمنييرتتَّ كالشيعة يف كّل أثٍر
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يه ذو اعتدال مّنا؛ ولذا مل نستقِص ما ورد عن هذا الباب؛ إذ ليس من ال يرتاب ف

 .(22).«.احلكمة توضيح الواضحات.

فأّول الكالم كون اإلمامة من ضرورّيات الدين  وأما قضّية منكر الضروري

ين سأكتفي باإلشارة إىل أّن ولن أحبث يف هذا األمر هنا، إاّل .اليت يكفر منكرها

 إىل حمّله. ا اجملال، وحتقيق البحث موكوٌلني داّلني يف هذنّص

 وهذا النّصان هما:

: ما يقوله اإلمام اخلميين يف كتاب الطهارة من مباحثه الفقهية النّص األّول

إّن اإلمامة باملعنى الذي عند اإلمامّية ليست من ضرورّيات الدين، فإنها ]أي »وهو: 

يع طبقات املسلمني، ولعّل الضرورة عن أمور واضحة بديهّية عند مج الضروريات[ عبارٌة

نعم، هي من أصول املذهب،  .عند كثرٍي على خالفها، فضاًل عن كونها ضرورة

 .(23)«عنه، ال عن اإلسالم ومنكرها خارٌج

حبوث يف شرح العروة ): وهو للسيد حممد باقر الصدر، يف كتابه النّص الثاني

كان هو نفس  ي ينكره املخالف، إْنإّن املراد بالضروري الذ»...(. وهذا نّصه: الوثقى

إمامة أهل البيت فمن اجللّي أّن هذه القضية مل تبلغ يف وضوحها إىل درجة الضرورة، 

 ؛يف عدم استمرار وضوحها بتلك املثابة ال َشكَّولو سّلم بلوغها ـ حدوثًا ـ تلك الدرجة ف

شريعة على وحكمة ال كان هو تدبري النيّب وإْن ؛ملا اكتنفها من عوامل الغموض

يتّم مبوجبه  والشريعة للمسلمني بدون تعيني قائد أو شكٍل أساس افرتاض إهمال النيّب

حيث  ؛تعيني القائد يساوق عدم تدبري الرسول وعدم حكمة الشريعة فإّن هذه املساوقة

ال ميكن حتميل إنكار مثل هذا فق للموقف، إنها تقوم على أساس فهٍم معمَّ

 .(24)«أو عدم إميانه بها ،عدم التفاته إىل هذه املساوقةالضروري على املخالف؛ ل

، ُيفهم أّن ـ وحنن نوافقهما متامًاـ الثاني منهما  ال سيَّماوومن هذين النّصني، 

ى حّت ،األمر الواضح البديهّي عندي ليس من الضروري أن يكون بديهّيًا عند غريي

فاالنقسامات اليت شهدها  .أو الكفر والطمس للحّق كذلك ،ّتهمه بالتقصري دومًاأ

 ونتجاهل كّل تعقيداتها. ،طهامن أن نبسِّ تاريخ اإلسالم كانت أكرب بكثرٍي

فإّن حماكمة الناس على  .لشيعةإىل اواألمر عينه نقوله لغري الشيعي يف نظرته 

ن هذه املالزمة ْومع أّنهم غري ملتفتني لذلك أو ملتفتون ولكّنهم ال يَر ،أساس الزم القول
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يؤمن بِقَدم العامل ال يرى  ْن، ومن ثّم فَمأنت تراها، هذه احملاكمة غري موضوعّيٍةاليت 

عي ، بل هو يدَّأّن ِقَدم العامل يساوق إنكار التوحيد أو األلوهّية، كما ترى ذلك أنَت

فواقعّية  .ويقّوي من فقر العامل هلل تعاىل ،س مفهوم الربوبّيةم العامل يكرَِّدبأّن ِق

د اآلهلة القدماء لكفر من وجهة نظرك شيٌء، والتزامه بالكفر )وهو تعدُّإفضاء قوله ل

 شيٌء آخر. ،حبيث نعتربه كافرًا ،مثاًل(

ينكر عدالة الصحابة، فهو ال ُينكر السّنة النبوّية، بل هو يرى أّن  ْنوهكذا َم

فإذا كان إنكار عدالة  .بعض طرقها غري صحيح، وأّن لديه طرقًا أخرى يف املقام

حابة عندك يفضي لسّد باب السّنة النبوّية فال يعين ذلك أّن منكر عدالة الصحابة الص

مع عدم التفاتهم  ،ينكر السّنة النبوّية، فال ميكن حتميل لوازم األمور لآلخرين

، ليس ضنا هلذا املوضوع يف أكثر من موقٍعوقد تعرَّ .أو مع اعتقادهم بالعدم ،لذلك

 ، فلرياجع.(25)رسالة سالم مذهيب(آخرها ما أوردناه يف كتابنا )

غري صحيح، وهو القول بكفر غري اإلمامي أو غري  وعليه، فاألساس هنا باطٌل

 السّني، ومن ثم انعدام عدالته.

يف كتاب حقائق  ،وبعيدًا عن تقومينا لنظرّية الشهيد الثاني، فقد ذهب

عهم مبا للكلمة تشيُّليس إىل إسالم سائر فرق الشيعة غري اإلمامّية، بل إىل ، اإلميان

ع عبارة عن االعتقاد بأّن هؤالء األئّمة من أهل البيت ، حيث رأى أّن التشيُّمن معنًى

ِر االعتقاد ى لو مل جْيوبناء الدين على أقواهلم، حّت ،واألخذ عنهم ،علماء جيب اّتباعهم

ع ما يوسِّ وال مبثل ذلك، وهذا ،وال بعلمهم الغييب ،وال بواليتهم التكوينّية ،بعصمتهم

 ساعًا نسبّيًا.من دائرة الشيعي اّت

ثنا عشر صلوات اهلل )التصديق بإمامة اال :األصل الرابع»يقول الشهيد الثاني: 

 هى أّنحّت ة،ة اإلمامّيق اإلميان الطائفة احملّقوهذا األصل اعتربه يف حتقُّ .عليهم أمجعني(

ه ال إّن ثّم عندهم من الفروع.ه ات مذهبهم، دون غريهم من املخالفني، فإّنمن ضرورّي

االنقياد إليهم يف  وبوجوب ،يهدون باحلّق ًةه يشرتط التصديق بكونهم أئّمب أّنْيَر

ق التصديق مل يتحقَّ إذ الغرض من احلكم بإمامتهم ذلك، فلو ؛أوامرهم ونواهيهم

ن رين عأما التصديق بكونهم معصومني مطهَّ .ًةق التصديق بكونهم أئّمبذلك مل يتحقَّ

عليهم  والتصديق بكونهم منصوصًا ،ةة والنقلّيالعقلّي ةت عليه األدّلالرجس، كما دّل
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للشرع، عاملون مبا فيه صالح أهل الشريعة من  حافظون هممن اهلل تعاىل ورسوله، وأّن

ال  ْنمَّوه عبل عن يقني تلّق ،واجتهاد علمهم ليس عن رأٍي وأّن ،أمور معاشهم ومعادهم

حكيم  ْنمن لُد ة، أو بعضه لدنّية قدسّيبأنفس قوّي ،عن سلٍف فًاَلَخ ،اهلوى ينطق عن

أي معهم  ،ثونحمدَّ ^هما يفيد اليقني، كما ورد يف احلديث أّنوغري ذلك مّم ،خبري

يف  ٌتْكَن أو أنهم حيصل هلم ،ع إليهم فيهَجْرثهم جبميع ما حيتاجون أو ُيحيدِّ ٌكَلَم

منهم،  العصر عن إماٍم خلّو ه ال يصّحوأّن ،ديثعلى أحد التفسريين للح ،القلوب بذلك

 وأّن ،الزيادة عليهم بتمامهم، وال تصّح الدنيا تتّم وأّن، لساخت األرض بأهلها وإاّل

ولغريه، وأدعية  إىل أن يأذن اهلل تعاىل له ه حيٌّوأّن ،×صاحب الزمان خامتهم املهدّي

ق اإلميان أم يكفي عترب يف حتقُُّيفهل ، كثرية ×ة الناجية بالفرج بظهورهالفرقة احملّق

 ة. وميكناجلملة؟ فيه الوجهان السابقان يف النبّو اعتقاد إمامتهم ووجوب طاعتهم يف

 خصوصًا ،على مجيع ما ذكرناه على ثبوت إمامتهم دّل الذي دّل ل بأّنترجيح األّو

هر من حال ما يظعلى االكتفاء باألخري،  وليس بعيدًا لثبوتها بالعقل والنقل. ؛العصمة

منهم ما كانوا يعتقدون  كثريًا فإّن ؛^من شيعتهم يف أحاديثهم رواتهم ومعاصريهم

ع تتبَّ ْنهم علماء أبرار، يعرف ذلك َمعليهم، بل كانوا يعتقدون أّن خلفائها ؛عصمتهم

 لعة على ذلك، مع أّنْطُم مجلٌة &ويف كتاب أبي عمرو الكشي، سريهم وأحاديثهم

 .(26)«بل عدالتهم ،هم كانوا حاكمني بإميانهممع هؤالء أّن ^من سريتهم املعلوم

 م!وما أبعد ما بينه وبني ابن إدريس احلّلي يف كالمه املتقدِّ

 

إّن غري الشيعي يرتكب بالتأكيد العديد من املعاصي املقطوع  الوجه الثالث:

ف يف الصالة، واإلخالل بعدم شرعّيتها يف املذهب اإلمامي، كالتأمني، والتكتُّ

باألذان واإلقامة، وعشرات من املوارد األخرى، ومع ارتكابه هلذه املعاصي كيف 

 ميكن احلكم بعدالته؟!

قه غري الشيعي يف حّق املختلفني معه يف املذهب، واألمر عينه ميكن أن يطبِّ

 ـ بفسقهم، وينفي عنهم صفة العدالة. فيحكم ـ وفقًا لذلك

عرب  ،صل بهذا الوجها يّتما نقله عنه ولده ـ عّم ـ يف وقد أجاب الشهيد الثاني
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فالذي يعتقد حرمة عمٍل ما، ثم  .القول بأّن العدالة رهينة اعتقاد احلرمة أو الوجوب

م ِدل، فُيْقة هذا العميأما إذا كان يعتقد حلِّ ؛يقوم بارتكابه، يكون عاصيًا فاسقًا

 عليه، فيكون هذا العمل حرامًا واقعًا، فال يكون عاصيًا بذلك، بل معذورًا.

وقد رفض َوَلُد الشهيد الثاني الشيُخ حسن صاحب املعامل هذا الربط الذي 

 .(27)بني اعتقاد احلكم وخمالفته، فأصّر على الفسق مع ارتكاب احلرمة ذكره والده

فإّننا نسأل هل املعيار يف  .إليه الشهيد الثاني إذ احلّق ما ذهب ٌ؛وهو منه غريب

خروج اإلنسان عن وصف العدالة هو ارتكاب احلرام الواقعي أو احلرام عنده؟ فإذا 

كان الثاني فإّن غري الشيعي بفعله التأمني وغريه معتقٌد باجلواز، فيكون احلكم 

وأما إذا  ؛يكون فاسقًاى رًا له، فال يكون خمالفًا للطاعة واالنصياع حّتالظاهري معذِّ

وُربط األمر بالواقع، فإّن ذلك معناه صريورة متام الناس تقريبًا فّساقًا،  ،كان األّول

وسيحكم الفقهاء على بعضهم بعضًا بالفسق ملخالفتهم ـ بنظر بعضهم ـ للحكم 

 ، بل كيف يكون املنقاد املثاب على انقياده فاسقًابال توبٍة ،ولو مّرًة واحدة ،الواقعي

أو  ،الفسق والعصيان، فقد يكون املطيع فاسقًا ريد فصل مفهوَمْيُأإذا  عاصيًا إاّل

 عّية.خمالف للمرتكزات املتشرِّ بتعبرٍي أدّق: املنقاد فاسقًا، وهو أمٌر

ز َرت هذه النظرّية لشملت بعض الشيعة الذين ُيْحمضافًا إىل أّنه لو مّت ،هذا

 .كّل الشيعة :ْلمل نُق و العلم اإلمجالي، إْنولو بنح ،خمالفتهم لألحكام الواقعّية

رغم أّن  ،سّني أو غري إمامي فيما نرتك روايات كّل فلماذا نأخذ بروايات كّل شيعّي

وال فرق يف احلصول بني العلم  .العلم حبصول املخالفة الواقعّية من اجلميع حاصٌل

حنرز مل ى لو حّت ،اإلمجالي والتفصيلي؛ ألّنهما معًا يثبتان حصول الفسق الواقعي

وعليه فهذا الوجه لعدم األخذ بروايات غري اإلمامّي غري  .بالتفصيل سبب احلصول معّينًا

 واضح.

 وما قلناه هنا جيري بعينه يف حّق اإلمامي بالنسبة إىل غريه، فال نعيد.

عليه  ْما مل يُقمّم ،قدم على ما يعتقده حالاًل ْنوأما َم»يقول ابن حزم األندلسي: 

هم يمعتزلّي ،وأهل األهواء .كان خمطئًا وإْن ،مأجور فهو معذوٌر ،ٌةحترميه حّجيف 

سالم إىل أخرجه هواه عن اإل ْنَم إاّل ،بهذه الصفة ،يهميهم وأباضّيوزيدّي ومرجئيهم،

 .(28).«..ه كفرفق على أّنمتَّ كفٍر
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ة خرب مطلق الثقة يف ية خرب الواحد ُتثبت حجِّيم إىل أّن أدّلة حجِّخُلصنا مّما تقدَّ

 املأمون فيه، بال فرٍق بني أن يكون عاداًل من الناحية الفقهّية أو غري عادل. ،النقل

حاسم ُيقحم مسألة االعتقاد مبفهوم العدالة  كما توّصلنا إىل أّنه ال يوجد دليٌل

 ،ين احلّق لو قّصر يف املقّدماتمن حيث إّن املعتقد بغري املذهب احلّق والد والفسق، إاّل

ويصّد عنه عنادًا وبغيًا، ففي  ،ويعارض احلّق ،أو كان معاندًا يتبع مصاحله الذاتية

أّن الكالم يف تعيني هذا األمر بالنسبة  إاّل .واضح هذه احلال حيكم بفسقه بشكٍل

كَّمة، واملفروض أّن أصالة عدم خمالفته للشرع واألخالق هي احمل .إلينا حنن البشر

ال عدالة الراوي، أو  ،ة اخلرب هو عدم فسق الراوييخاّصة لو قلنا بأّن املأخوذ يف حجِّو

أخرى: قلنا مبانعّية الفسق عن قبول خربه، ال بشرط العدالة يف قبول اخلرب،  بعبارٍة

ى لو قلنا بشرط ة مع منطوق آية النبأ، بل حّتيوذلك مبقتضى اجلمع بني أدّلة احلجِّ

ح تركه فإّن جريان األصل هنا ينقِّ ،رناها بأّنها نفس ترك احلراموفسَّ ،العدالة

 للحرام، فُنثبت عدالته.

ه نكون قد انتهينا من مقتضى القواعد األولّية، وأّنها تساعد على وبهذا كلِّ

ة اخلرب ليس يقانون الدمج احلديثي أو توحيد احلديث اإلسالمي، وأّن معيار حجِّ

ية اخلرب مل بل لو فرضت خرب العادل هو موضوع حجِّ .و الوثاقةالعدالة، بل الوثوق أ

يكن االعتقاد شرطًا أو قيدًا يف العدالة، ما مل يثبت التقصري يف املقّدمات البحثية 

 العقدّية.

قات األخذ والرجوع إىل روايات هنا ـ بعد هذه املرحلة ـ رصد معوِّ وعليه، فاملهّم

ة العاّمة فيها، حبيث ُتخرجها يتضاءات قواعد احلجِّل اقالفرق األخرى، لنرى هل تعطِّ

ص احلّجة أو حنو ب فيه وجود الدليل احلّجة أو املخصِّا ُيرتقَّمن األّول عن أن تكون مّم

 ذلك أو ال؟

 

ر احلديث املذهبّية األخرى قات الرجوع إىل مصادويف سياق استعراض معوِّ

 قات وموانع، أبرزها:ميكننا ذكر عّدة معوِّ
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املانع األّول أو العائق األّول أمام توحيد احلديث اإلسالمّي أو قاعدة الدمج 

والوصل هو ما نسّميه حاجز الثقة العام، حيث يقال: إّنه ال ميكن حصول وثوق 

ه من الثقات، فهم  نعرف شخصًا من هؤالء ميكن عدُّبروايات الفرق األخرى، وال

 .مشكوٌك فيهم، أتباع السلطان وصّناع رواياته، أو أتباع الغلّو وصّناع روايته

 فكيف ميكن للشيعي أن يثق بالبخاري الذي مل يورد عن أئّمة أهل البيت إاّل

ن بعض اخلوارج؟! فيما روى ع ،رغم جاللتهم ووثاقتهم يف األّمة ،ًارواياٍت حمدودة جّد

كما أّن احنيازهم املذهيب ال  .إّن مثل هذه املواقف من هذا الرجل تفقدنا الوثوق به

 .جيعلنا نثق مبا يروونه يف هذه القضايا

ب وهكذا احلال يف رؤية السّني ملصادر احلديث الشيعّية، حيث يرى أّن تعصُّ

ة عن مصادر احلديث السّنية اليت ًا أّنه مل ينقل وال رواية واحدالكليين وأمثاله بلغ حّد

ف املذهيب، فباب اإلمامة عنده فت قبله، ورواياته كّلها مشحونة بالغلّو والتطرُّلُِّأ

أكرب من باب العقل واجلهل والتوحيد وغريها من أبواب العقائد، ففي اإلمامة )كتاب 

عن الغالة  بابًا، أي أكثر من التوحيد واملعاد، وقد روى الكليين 129احلّجة( يوجد 

وال عن بعض  ،حديثًا من صحاح السّنة ِوْرومل َي ،فتهم الطائفة الشيعّيةالذين ضعَّ

 ،وأبي هريرة ،وابن العاص ،وعثمان ،وعمر ،أبي بكر :مثل ،الصحابة الكبار

 وغريهم؟! ،وعائشة

 

املمّتد أكثر من ألف وثالمثائة عام ال ميكن يف أّن الصراع املذهيب  ال َشكَّ

هو صادٌق  ْنالثقة ال يرى يف أبناء املذهب اآلخر َم فقد ْنعن إشكال؛ فَم حموه جبواٍب

. كيف ميكن أن ُنقنع السّني بأّن ن خملص هلل ولرسوله، غاية األمر أّنه مشتبٌهمتديِّ

ة، فال ميكن تصديقهم وهو يرى فيهم منافقني يستخدمون التقّي ،يف الشيعة صادقًا

 ؟!بشيٍء

فاحلّل الوحيد لتحديد مدى صواب هذه الثقة أو عدم الثقة يكمن يف التواصل 

 .دْعال عن ُب ،الذي سيكون كفياًل بفهم اآلخر عن كثٍب ،االجتماعي
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واخلروج من حالتها  ،رات عدم الثقةأكرب يف تفكيك مربِّ كما يكمن بشكٍل

كي تتّم مناقشة كّل  ؛خيضع للوعي والرتمجة والبيان يف الالوعي إىل حتويلها ألمٍر

فبناء موقٍف  وإاّل .مفردة من مفرداته اليت كّونت هذه احلالة العاّمة من فقدان الثقة

ث وجماهدة النفس بهذا احلجم من أمٍم كبرية من الناس حيتاج للكثري من الرتيُّ

واعتاد مساعه من منابر  ،تهوالتقوى، وعدم االكتفاء مبا ترّبى اإلنسان عليه منذ طفول

مقنعة ملواقفه  ويقدر على تقديم أجوبٍة ،كي تفرغ ذّمته أمام اهلل تعاىل ؛أهل مّلته

أو خطؤه  ،أو السّني هناك ،ولريى أّن مراوغة هذا العامل الشيعي هنا ؛الكبرية هذه

وأقوم حبمله  ،أو يوجد مثل ذلك عند علمائي ،به الكبري هنا أو هناك، هل ختتّص

لى األحسن أو تأويله، فيما ال أمسح لنفسي ـ ألجل اخلالف العقدي ـ بذلك يف حّق ع

 اآلخرين.

رة له، ومن ن يكون معلواًل للمعطيات املربِّأإّن حاجز الثقة جيب  موجزة: وبعبارٍة

خاذ املواقف أو رّد مرّبرات ثم جيب دراستها لتكوينه تكوينًا واعيًا، وليس هو العّلة الّت

 عدمه.

هات فًا أّنها منبَِّلد َسل مالحظات على هذا املانع، نؤكِّولكي نسجِّ ؛اهلذ

نزياح وحلحلة يف الصور النمطية املرسومة، تلك الصور اليت اوجدانية حتاول إحداث 

 ًا وآل علّي.ه علّيشيعي مغاليًا يؤلِّ ًا، وكلَّسّني ناصبّي ترى كلَّ

 :التاليهات هو وأبرز هذه املنبِّ

 .أن يزيد باطاًلأو خ بني أن ُينقص حّقًا ث واملؤرِّيف احملدِّ هناك فرٌق ل:املنّبه األّو

خي العامل مل يذكروا كّل ما فكثري ورمبا مجيع مؤرِّ .ًاجوهرّية جّد وهذه نقطٌة

.. .عرفوه، رمبا خلوٍف أو مصاحل وقتّية أو اعتباراٍت ما ذات تربيرات دينّية أو سياسية أو

حديث تارخيي ال  بَّث لذلك، وُرصاحل املذهبية ال يذكرها احملدِّرواية تضّر بامل بَّفُر

خ فيحذفه كذلك، أو يكون يف ذكره عليه مضّرة أذية يتناسب مع اعتقادات املؤرِّ

فيحذف ذلك من كتابه. إّن هذا ما حيصل كثريًا يف  ،السلطان فيكفي نفَسه شرَّه

ميلكون  ْنيوم يوجد كثري ممَّفال .ى عصرنا الراهنوما يزال حّت ،التوثيق التارخيي

ملصاحل أو  ؛زمنية سابقة عاشوها ال يبوحون بأسرارها معلوماٍت مهّمة عن حقبٍة

 اعتبارات.
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ذ ـ ال حنبِّ (29)أخرى حول كتابة التاريخ اإلسالمي وحنن ـ كما أشرنا يف دراسٍة

ال ميكن  ًا، لكّنهنادرة جّد يف حاالٍت إاّل ،استخدام هذه الطريقة يف تدوين التاريخ

دون حذف مقطع ويتعمَّ ،عندما ينقلون قّصًة إاّل ،ما ينقلونه عّد أصحابها غري ثقات يف

من أنواع الكذب يف  ر عن نوٍعفإّن هذا ما يعبِّ ؛منها له عالقة بدالالت القّصة األخرى

ال يذكر يف كتابه بعض الروايات؛ ألّنها خالف  ْنفإذا كّنا نرى عدم وثاقة َم .النقل

نعم  .ف وال العقالء يعتربونه كاذبًاْر؛ ألّنه ال الُعفسيكون ذلك مشكلًة ،...ه أومعتقد

ى فحّت .ونه، لكّن الذّم على فعٍل ما ال يعين عدم الوثاقةبون فعله أو يذمُّقد ال يصوِّ

ك يف صدق نقله، ال أّنه مبجّرد عدم ذكر أن أشكِّ ال ُبدَّخيرج اإلنسان عن أن أثق به 

إذا تعّهد بنقل متام األخبار اليت يعتقد بها واليت ال  بح غري ثقة، إاّلبعض األخبار يص

حيذف بعضه، فهذا  ما هو صحيح السند عنده، ثّم يعتقد بها، وشهد بأّنه ينقل كلَّ

الشيخ الطوسي يف مقّدمة  :فمثاًل .كان قد ُيحمل على تعديل نظره ، وإْنفيه مشكلٌة

هذا ال وكما قيل،  ،بوعده ِف، لكّنه مل َي(30)الفهرست وعد ببيان التوثيق والتضعيف

بينه  ما هو حّجٌة كما أّن الشيخ الصدوق وعد بأن ال يورد إاّل .يعين اّتهامه بالكذب

عنده رواية سندًا لكّنه رآها  ْتال حيضره الفقيه، فإذا صحَّ ْنوبني رّبه يف كتاب َم

ما دام قد  ،حذفه هلا ليس خيانًةم عنده عقائديًا، فإّن ملخالفتها للمسلَّ ؛باطلة املضمون

 جعل اعتقاده هو املعيار يف اختيار األحاديث، من حيث قضّية نقد املنت احلديثي.

للصدوق حذف ما ال يعتقد به كذا يصّح للبخاري حذف ما ال  إذن، كما حقَّ

ومن الواضح  .؛ لشيوع أساليب نقد املضمون يف تلك الفرتةوالعكس صحيٌح .يعتقد به

ث نفسه، وال ميكن احملتوى يقوم بالدرجة األوىل على اخللفّيات املعرفّية للمحدِّأّن نقد 

 ،عًا للخلفّيات املسبقةَبفانتقاء األحاديث َت .فصل هذه اخللفّيات عن اختيار األحاديث

لو ذكر  ،نعم .شّذ وندر ْنَم إاّل ،ثي اإلسالمحمدِّ ولو يف اجلملة، أمٌر فعله كلُّ

، لكّننا أشرنا إىل أّنه ليس الزمها اية كّل ما وصل إليه فهذه خيانٌةث تعّهده برواحملدِّ

 الكذب يف النقل.

لكّنه ال  .وعليه، ال ميكننا تضعيف رواية يف الكايف لعدم رواية البخاري هلا

 .والعكس صحيٌح .ميكن تكذيب البخاري لعدم روايته هلذه الرواية

دق قد ينطلق من كون اإلمام فضاًل عن أّن البخاري بعدم نقله عن الصا ،هذا
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 الصادق عنده جمتهدًا، وغالب ما يقوله هو آراؤه االجتهادّية، وغالب ما ينقله عن النيّب

ألّن كثريًا من روايات أئّمة أهل البيت عن شخص النيّب ال  ؛لعّله يراه مرساًل ال سند له

رات احملتملة فاملربِّ .فلعّله اعترب ذلك إرسااًل .ُيذكر فيها السند على شكل رواية

 موجودة.

فإّنه على  ؛وهكذا احلال يف عدم نقل الكليين روايات عن بعض الصحابة

وإذا اختلف السّني معه يف هذا االعتقاد فال يعين أّنه حيّق  .ٍتعقيدته ال يرى هؤالء ثقا

لكون عمله احلديثي جاء على وفق قناعاته الشخصّية،  ؛هامه باخليانة أو الكذبله اّت

 ثني املسلمني يكون عملهم احلديثي منطلقًا من قناعاتهم.كأغلب احملدِّ متامًا

ثني يف ب واالحنياز عند احملدِّهذا، وقد تعّرضُت إلشكالّية سياسة التعصُّ

 ، فلُيراجع.(31)موضعه

من الطبيعي يف النقاط اخلالفّية املذهبّية اليت ثار جدٌل فيها بني  املنّبه الثاني:

بنسبة  فداعي الكذب موجوٌد .مال اجلعل يف الفريق اآلخر واردًااملذاهب أن يكون احت

)حّي علي خري  :مثل ،ى يف اجملال الفقهيحّت ،هلذا فإّن النقاط اخلالفّية الساخنة .جّيدة

أن ال يرى روايات الفريق اآلخر  وزواج املتعة، وغري ذلك، حيّق لكّل فريٍق ،العمل(

ولعّل هذه النقاط هي اليت عمَّمت  .عن الوثاقة عنده موجبًة للوثوق أو للموثوقّية الناشئة

 ،فقدان املوثوقّية، فيما داعي الكذب يف األمور األخرى ليس على الوترية نفسها

فإذا  .ث املنتمي إىل مذهيب عن غريه فيها، بل هما متساويان يف ذلكز احملدِّحبيث يتميَّ

مامة فمن الطبيعي أن يضُعف وردت رواياٌت يف البخاري والكايف تتعّلق مبسألة اإل

وروايات البخاري عند الشيعي؛ ألّن  ،الوثوق أو املوثوقّية بروايات الكايف عند السّني

ا لو وردت روايات أّم .داعي الكذب يف أحد الرواة يرتفع حينئٍذ؛ لوجود مصاحل مذهبية

 يف موضوع استحباب ذكر اهلل تعاىل يف املصدرين املذكورين، فإّن هذا الداعي

لتعميم هذا الداعي  ٍرمربِّ ًا، فأيُّكبرية جّد ز املذهيب يتالشى بنسبٍةاملنبعث من التحيُّ

 التفسريّية والتارخيّية وغريها؟!لسائر األبواب الفقهّية واألخالقّية و

 ، وفاقًا للسيد الصدر.والتفكيك يف الداعي بني اجملاالت صحيٌح

رتكة يف املضمون على األقّل يف عديدة مش إّن وجود رواياٍت املنّبه الثالث:

د أن ل نسبة تعّد بآالف الروايات، يؤكِّمصادر الفرق اإلسالمّية املختلفة، وتشكِّ
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فعندما تشرتك آالف  .هناك نظرة منصفة عند اآلخر تسمح بالركون إليه بدرجٍة ما

 .جيدة د وجود صادقني عند الطرفني بنسبٍةالروايات يف مئات املوضوعات فهذا يؤكِّ

إذا أصّر إنساٌن  إاّل، ر خمتلف عن الفريق اآلخر حينئٍذوانطالقًا من ذلك يتبلور تصوُّ

ا عندنا، مع مّم إّنما هو سرقٌة ،وصحيح ا هو صدٌقمّم ،وقال بأّن كّل ما عند اآلخر

 تركيب سنٍد آخر له!

أو اثنني، لكّنه ال ميكن تصحيحها مبجّرد  وهي دعوى لو صّحت يف موضٍع

لزم إسقاط مجيع الروايات اليت يكون مضمونها موجودًا يف كتب  ، وإاّلتشابه املتون

 الديانات السابقة!

ًا يف مصادر أهل السّنة ميكن للشيعي إّن وجود روايات كثرية جّد املنّبه الرابع:

حلذف  بًا، وإاّلا روى مل يكن دائمًا متعصِّي مّلأن يستفيد منها دليٌل على أّن السّن

ى لو كان هو نفسه يستفيد منها، حّت ، وهو يعرف أّن الشيعي^فضائل أهل البيت

 .هلاوِّؤي

فوجود حديث الغدير والثقلني واملنزلة واملباهلة وعشرات األحاديث يف مدح أهل 

 البيت وإبراز مناقبهم يف مصادرهم احلديثية يرفع من مستوى الصورة اإلجيابّية، وإاّل

ا نعتقد أنهم حذفوا الكثري، بل ووجود ى لو كّنحّت ،فلماذا مل حيذفوها من كتبهم

ز الكثري من األحاديث يف الطعن على بعض الصحابة وذكر مثالب هلم هو اآلخر يعزِّ

 من هذه املصداقّية على الصعيد املذهيب، وأّن الصورة ليست سوداء متامًا.

تارًة أو من  انطالقًا من قناعاٍت ؛طبعًا ال نستبعد احلذف عند الفرقاء كاّفة

وقد احتملناه يف  .دةوهذا شيء حنتمله يف موضوعات متعدِّ .بات أخرىول وتعصُّمي

روايات عرض احلديث على القرآن، وقلنا بأّنه من املمكن أن يكون للموقف السليب 

ثني السّنة من هذه الروايات دوٌر يف هجرانهم هلا، وبالتالي موتها تدرجييًا يف عند احملدِّ

الفقيه  ،سكايفليس هذا أمرًا غريبًا، فابن اجلنيد اإلو .الرتاث احلديثي السّني

كتاب إظهار ما سرته أّن له كتابًا امسه:  ينقل النجاشيُّ ،والعامل الشيعي املعروف

، فإّن هذا العنوان يشي بأّن (32)يف أمر االجتهاد ة العرتةأهل العناد من الرواية عن أئّم

وهلذا  سرتوا روايات شرعّيته، ومن ثّمهم املعارضني لالجتهاد بأّنهم ابن اجلنيد يّت

 .جند هذه الروايات يف كتب الشيعة اليوم من وجهة نظر ابن اجلنيد ْدالسبب مل نُع
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 دكان جّيى قال الطوسي عنه بأّنه حّت ،كتبه ْتكيف وابن اجلنيد نفسه اختَف

ل وَّومل يع ،ركت لذلك كتبهه كان يرى القول بالقياس، فُتّنأ اّلإه، َنَسالتصنيف َح

 ؟!(33)عليها

ألسباب دينّية، رغم أّنه قد يرى  ؛ث قد يرتك نقل الرواياتبل حنن جند أّن احملدِّ

يف مباحث رؤية اهلل من كتاب  ،يقول الشيخ الصدوق .هذه الروايات صحيحًة

وأخرجها مشاخينا رضي اهلل  ،واألخبار اليت رويت يف هذا املعنى»ما نّصه:  ،التوحيد

خشية أن  ؛ما تركت إيرادها يف هذا الباب، وإّنعندي صحيحٌة ،فاتهمعنهم يف مصنَّ

واألخبار اليت . وهو ال يعلم وجلَّ فيكفر باهلل عزَّ ،ب بهافيكذِّ مبعانيها يقرأها جاهٌل

أمحد بن حييى  واليت أوردها حممد بن ،ذكرها أمحد بن حممد بن عيسى يف نوادره

 ،جاهل به أو ،باحلّق ٌبمكذِّ ا إاّلهال يرّد ،صحيحٌة، يف معنى الرؤية ،يف جامعه

ويثبت  ،خرب منها معنى ينفي التشبيه والتعطيل وألفاظها ألفاظ القرآن، ولكّل

قدر  على م الناس إاّلة صلوات اهلل عليهم أن ال نكلِّالتوحيد، وقد أمرنا األئّم

 .(34)«عقوهلم

ة يوّصل إىل حجِّال ُيراد من الرجوع إىل مصادر الفريق اآلخر الت املنّبه اخلامس:

 .وهذا كاٍف .متام رواياته، بل املقصود ولو صّحة مخسة يف املائة من هذه الروايات

ى يف لتكذيب هؤالء الرواة حّت ًا؟ فهل يوجد داٍعحّق وهذا املقدار هل هو مستبعٌد

مخسة يف املائة من الروايات، أي ال يزيد عدد الروايات الصحيحة اليت نريد العمل بها 

مثاًل من أصل ما يقارب عشرين ألفًا أو  ع كتب السّنة على بضع مئاٍتمن جممو

 يف التصديق؟ وهل مخسني ألفًا أو أكثر مثاًل؟ هل القول بصّحة هذا العدد مبالغٌة

 رفض هذا العدد إنصاٌف يف النقد؟

وإّنما نقول ذلك ألّننا بعد الرجوع إىل تلك املصادر سوف ُنعمل النقد فيها سندًا 

فعلى طرائقنا يف  .وحنن مطمئّنون إىل ضعف أكثر الروايات على هذا الصعيدومتنًا، 

بل وأكثر، فكيف  ،ة آلالف الرواياتيالنقد ملصادر احلديث الشيعي مل تثبت احلجِّ

فإّن حركة نقد  ،ة؟ وهكذا احلال بالنسبة للسّنييباإلعمال يف مصادر احلديث السّن

هل من املعقول حبساب االحتمال أن يكون بآالف األحاديث، أف ْتاحلديث عنده أوَد

ها؟ ما يقرب من مخسني ألف رواية موجودة يف مصادرهم كلِّ الشيعة قد كذبوا يف
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وحذف قضايا االختالف املذهيب، هل يصّح  ،فبعد إجراء النقد السندي واملضموني

 التعامل مع سائر الروايات باملنهج نفسه عقالئّيًا؟!

ى وفق قول الشيعة حّت ،ًا من الشيعةسّنة قريبون جّدبل إّن الكثري من علماء ال

النسائي والشافعي ومالك واحلاكم النيسابوري وغريهم، فلماذا مل : أنفسهم، مثل

يكن هذا احلاجز النفسي مرتفعًا يف حّق هؤالء، لو فرضنا وجوده يف حّق مثل 

تقارب  . بل ملاذا مل يكن هناكوالعكس صحيٌح !البخاري أو ابن حنبل أو غريه؟

الزيدية واإلمامّية؟! هل ُيعقل أن يكون حاجز  :مثل ،حديثي بني أبناء اخلّط الواحد

 الثقة إىل هذا احلّد؟

فالكالم جيري أيضًا يف  وكالمي هنا يف أئّمة احلديث املوسوعّيني، وإاّل

 كبار الرواة السابقني عليهم زمنًا.

ّوة الكشف يف الرواية السنّية ال ُيراد هنا من الشيعي أن جيعل ق املنّبه السادس:

وال نطلب من السّني  ،مطابقًة لقّوة الكشف يف الرواية الواردة يف املصادر الشيعية

 لكّن .وهكذا ،مع التعارض ميكن تقديم املصدر احلديثي املذهيب :فمثاًل .ذلك

ة؟ فهل يعقل عدم وجوده يف متام هذه ياملقصود أصل وجود احلّد األدنى من احلجِّ

ادر؟ وإذا كنت أحرز يف مصادر الفريق اآلخر وجود أكاذيب فأنا أحرز يف املص

مصادري وجود أكاذيب أيضًا، كما أّنه إذا كان يف مصادر الفريق اآلخر روايات 

ى لو تفاضلت حّت ،ةيفاملقصود جامع احلجِّ .وهكذا ،ضعيفة فهي كذلك يف مصادري

 طبيعي. فهذا شيٌء ،املصادر

ات؛ ألّن إعادة تقويم الثقة باآلخر تتبع املطالعات احملايدة هونكتفي بهذه املنبِّ

 املسبقة، وتطالب بالكثري من مطالعة املوروث بهذه الطريقة.

 

فريق عادًة مقولًة تقول: لسنا  إذ يطرح كّل ؛وهو عدم احلاجة املانع الثاني:

إىل املصادر الروائّية عند الفريق اآلخر؛ ألّن ما عندنا من روايات يكفينا يف حباجة 

آخر كثري  .. فلماذا نسعى خلف روايات فريٍق.ممارسة االجتهاد الكالمي والفقهي و

 منها مشكوك يف أمره؟
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كما عند السّنة؛ ألّن الروايات الشيعية  ،ز هذه الفكرة عند الشيعةوتتعزّّ

وهي عند كّل  .كما هي احلال عند السّنة ،وبعشرات اآلالف ،ايةاألصلية كثرية للغ

موضوع جيد الشيعي  فريق ممتدة على امتداد موضوعات الفكر اإلسالمي، ففي أيِّ

 . فهذا الرتاث الغيّن يكفي كالًّما عنده من رواياٍت ويف ،والسّني إجابات يف القرآن

 يف املصادر األخرى.ا ال يعوزه بعد ذلك إىل التفتيش مّم ،من الطرفني

فقد استطاع الشيعة  .وهذه جتربة التاريخ خري شاهد على صّحة هذا الكالم

باالعتماد  ،وتراثًا واسعًا ،ة ـ أن يبنوا نظامًا فقهيًا شاماًلَدعلى ِح ة ـ كّل فريٍقوالسّن

 فهل املهّم .للذهاب إىل هذا املصدر أو ذاك دون أن جيدوا حاجًة ،على مصادرهم

ولو  ،يف البحث الوصول إىل نتيجٍة أو املهّم ،وإتعاب النفس يف ذلك ،صادرتكثري امل

بطريٍق خمتصر؟ بل قد يزداد األمر وضوحًا عند السّني، وهو يرى من وجهة نظره أّن 

فقه الشيعة كان هامشًا على فقهه، وأّن السّنة هم األصل يف الثورات العلمّية يف تاريخ 

ال  ،اإلمامّية :مثل ،هامشّي اللهث وراء مصادر فريٍق جهم إىلواإلسالم، فما الذي حي

 كي يبنوا نظامهم الفقهي وغريه عليه؟! ،يعتّد به

لة أالالزم بعد التسليم هو النظر يف كتبهم لتحقيق مس»العاملي:  رُّيقول احُل

ال مطالعة مجيع  ،بهم مع عدم حسن الظّن ،ة قد وردت فيها أحاديث خمتلفةخاّص

 ،ال ألجل االستفادة من ذلك الكتاب ،ننظر مذهبهم بقصد خمالفتهما ّنإو ،الكتاب

ما  بهم يف ها حسن الظّنأقلُّ ،ةَدها كثرية مشاَهمطالعة كتبهم مفاسُد ومع ذلك فإّن

 .(35)«هلم ة أو خمالٌفلإلمامّي ه موافٌقّنأال يعلم 

ل الفقه ر يف علم أصو؛ وذلك أّنه قد تقرَّلكّن هذا املانع ال يصّح االعتماد عليه

وكذلك  .بعد اليأس من الظفر بدليٍل اإلسالمي أّنه ال ميكن إجراء أصالة الرباءة إاّل

هل حيصل  :فهنا نسأل .صبعد اليأس عن الظفر باملخصِّ إاّل احلال ال يصّح العمل بالعاّم

عندما أستبعد من حسابي دفعًة واحدة أكثر من مخسني ألف  عن الظفر بدليٍل يأٌس

وجودة يف مصادر أهل السّنة، أو مخسني ألف رواية موجودة عند الشيعة؟ رواية مثاًل م

إذا كانت عند الشيعي مخس روايات ضعيفة السند أال حيتمل وجود عشرين رواية ـ 

ها إىل روايات قد حيصل له بضمِّ ،ولو ضعيفة السند ـ عند أهل السّنة يف املوضوع عينه

ض منسجمًا مع لزوم البحث عن الدليل؟ الشيعة اطمئناٌن بالصدور؟ هل يكون اإلعرا
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؟ وهكذا احلال يف السّني عندما وهل يكون ترك هذه املصادر يأسًا عن الظفر بدليٍل

 تكون لديه روايات ضعيفة السند.

هل ميكن للفقيه الشيعي مثاًل اليوم أن يكتفي بالروايات الفقهّية اليت يف 

ألّن الكتب  ؛خارج هذه الكتب يٍةروا الكتب األربعة، ويقول بأّنه غري معيّن بأّي

ميدانية يف سائر الكتب غري الكتب  األربعة تكفيين، إذا مل تكن لديه نظرّيٌة

ويف الكتب األربعة أكثر  ،باالستغناء بهذه الطريقة األربعة؟ هل له إطالق عنوان عاّم

 من عشرين ألف رواية تقريبًا؟ هل ميكن للفقيه السّني االكتفاء مبا يف الصحيحني

ان والطرباني وابن أبي شيبة وابن وترك سائر كتب احلديث للبيهقي والنسائي وابن ِحّب

 د والرتمذي وغريهم؟!وماجة وأبي داو

ُيضاف إىل ذلك، أّنه إذا ُوجدت روايتان متعارضتان عند الشيعة والسّنة داخل 

 كتبهم املذهبّية أال ميكن أن يكون وجود عشرة روايات لصاحل إحدى الروايتني

بناًء  ،أو ال أقّل موجبًا لرتجيح الرواية املعارضة ألهل السّنة ،وموجبًا للرتجيح ،يًا هلامقوِّ

على نظرّية األخذ مبا خالفهم؟ أليس هذا معناه لزوم الرجوع إىل تلك املصادر كي 

 أكثر جالًء؟ وكيف تفرغ الذّمة البحثّية دون ذلك؟ ضح املوقف بشكٍليّت

هاء على بناء نظاٍم فقهّي قائم على مصادرهم املذهبّية ال إّن جمّرد اعتياد الفق

نتيجة من إىل يعين عدم وجوب السعي خلف ذلك؛ ألّن هذا ليس اكتفاًء، بل وصوٌل 

أليس األخذ بكتاب  .وهو ما ميكن تطبيقه يف مواضع أخرى .خالل أحد املصادر

يكفيان كذلك؟  البخاري ومسلم يكفيان أيضًا إذا أردنا؟ وأليس التهذيب والكايف

 ؟ ليس هكذا يكون حساب األمور يف تقديري.إذنفلماذا السعي خلف سائر املصادر 

ب ب الضالل، فلو صّح للزم اخلوف من تسرُّوأّما الكالم عن اخلوف من تسرُّ

ها؛ للجزم بوجود املوضوع وغري املطابق للواقع الضالل من مراجعة كتب احلديث كلِّ

ملا فيه  ؛ني الذين يذهبون لرتك احلديث مطلقًامع القرآنّي فيها، فلماذا ال يكون احلّق

ني نّقاد علماء يف احلديث وأهل م هنا مع خمتصِّمن مفاسد ومشاكل. علمًا أّننا نتكلَّ

 ب إليهم )الضالل(.خربة به، ال مع عاّمة الناس لكي يتسرَّ

 

 ـ يتبع ـ
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 تبعّية الدين لألخالق
 

 

 .(×)اإلمام الصادق «ال عقل له ْنة مَلة له، وال مرّوال مرّو ْنال دين مَل»

 

ة تبعية األخالق للدين بالتفصيل. وقد توّصلنا لنقد ودراسة أدّل حمّلهتعّرضنا يف 

أي األخالق ة مفادها عدم تبعية األخالق للدين، وأن األخالق العلمانية ـ عاّم إىل نتيجٍة

القائمة على األسس والفرضيات غري الدينية أو ما وراء الدينية ـ ممكنة ومعقولة أيضًا. 

ويف هذا الفصل سوف نتعّرض ألدلة تبعية الدين لألخالق بالنقد والدراسة. إن نفي 

أن إثبات تبعية الدين  تبعية األخالق للدين يثبت جمّرد استقالل األخالق عن الدين، إاّل

ما يتعلق بتبعية الدين لألخالق هناك  مة على الدين. ويفق يثبت أن األخالق مقدَّلألخال

 تلك النظريات. سنستعرض بعض أهّم وحنننظريات متنّوعة، 

 

يف  إن املراد من تبعية الدين اللغوية لألخالق هو أن املفاهيم األخالقية مأخوذٌة

عاء كانت نتيجته أن األخالق متقّدمة م الدينية. فإذا صّح هذا االّدتعريف بعض املفاهي

وأما إذا توّقف تعريف وتصّور بعض املفاهيم الدينية  ؛على الدين من الناحية املفهومية

على املفاهيم األخالقية فإن تربير وتصديق التعاليم الدينية املشتملة على املفاهيم 
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مبعنى أن تبعية الدين  ،باملتبنيات األخالقية أيضًاف أيضًا على القول الدينية سيتوّق

 اللغوية لألخالق سوف تستتبع تبعية الدين املنطقية واملعرفية لألخالق.

. ميكن «اهلل»مفهوم ديين يستحق البحث يف هذا الشأن هو مفهوم  أهّم وإّن

ل عاء بأن الصورة اليت ترمسها األديان اإلهلية عن اهلل تشتمل على الفضائاالّد

مفهوم اهلل الفاقد  ّنمبعنى أ ،األخالقية، من قبيل: العدالة والرمحة والعفو واحلكمة

 ينطوي على الكثري من املفارقات. هلذه الصفات مفهوٌم

التصّور »ألنه يقوم على اخللط بني  ؛ميكن لنا أن نناقش يف هذا االدعاء ولكْن

املفاهيم. إن  «تفسري»و «يماملفاه»أو اخللط بني  ،«التصّور التفصيلي»و «اإلمجالي

التصّور اإلمجالي ملفهوم هو املفهوم املشرتك بني مجيع الذين يستعملون األلفاظ الدالة 

وإن هذا االشرتاك املفهومي هو الذي جيعل  .على ذلك املفهوم، ويربعون يف استعماهلا

من الغموض ر اإلمجالي أن التصوُّ التواصل اللغوي والتفاهم بني األفراد ممكنًا. إاّل

 له. مستقّل واإلبهام واإلمجال حبيث يصعب العثور على مرادٍف

 ر اإلمجالي لشيء ال تؤخذ الكثري من صفاته.ففي التصوُّ

: إن خمتلف األفراد اًلفأّور التفصيلي خيلو من هذه اخلصائص. أن التصوُّ إاّل

صيلية متفاوتة عون مبهارة يف استعمال مفردٍة ما قد ميتلكون تصّورات تفالذين يتمّت

: إن التصّور التفصيلي ملوضوع ما يشتمل وثانيًاعن املوضوع الذي تدّل عليه تلك املفردة. 

 د الشخص توّفرها يف ذلك املوضوع.على مجيع األوصاف واخلصائص اليت يعتق

إن التصّور التفصيلي لشيء يف احلقيقة هو التعريف أو التفسري الذي حيمله 

للتكميل والتعميق واإلصالح  ر قابٌل. وإن هذا التصوُّ(1)ملوضوعالفرد يف ذهنه عن ذلك ا

 .(2)ل والتكاملوالتشذيب وإعادة النظر، ويكون مشمواًل للقبض والبسط والتحوُّ

عاء بأن الصفات األخالقية غري مأخوذة يف بااللتفات إىل هذه النقطة ميكن االّد

أو يف بعض  ،رات التفصيليةر اإلمجالي هلل، بل هي مأخوذة يف بعض التصّوالتصوُّ

ر إمجالي فإن لدى األفراد تصوُّ ؛التفسريات اليت حيملها بعض األفراد عن هذا املفهوم

 ،نهم من التحاور فيما بينهم بشأنهر هو الذي ميّكمشرتك عن اهلل، وإن هذا التصوُّ

أن  . إاّلويتبادلون اآلراء والعقائد واألفكار بشأن هذا املوضوع واملوضوعات املرتبطة به

ر يفتقر إىل مجيع الصفات واخلصائص اليت خيتلف األفراد يف نسبتها إىل هذا التصوُّ
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 ؛وإن الصفات األخالقية من اخلصائص اليت خيتلف الناس يف إطالقها على اهلل .اهلل

فإن اهلل بالنسبة إىل بعض األفراد ميتلك هوية شخصية، يف حني أن إله غريهم إله غري 

د اآلهلة، بينما يؤمن البعض اآلخر بإله واحد عض الناس يؤمنون بتعدُّص. وإن بمتشخِّ

إله  إله مصلحي، وإله بعٍض آخر ، وإله بعٍضمستبّد إلٌه الناس فقط. وإن إله بعض

وإن  .األفراد حيملون تعريفات تفصيلية متفاوتة عن اهلل وهكذا. وعليه فإّن ،أخالقي

وهذا ُيثبت أن الصفات األخالقية  .يةبعض هذه التعريفات تشتمل على صفات أخالق

 يف فهم وتفسري اهلل عند مجيع الناس. غري مأخوذٍة

عاء القائل بأن التعريف الذي ُيفهم من ظاهر هذا االّد وعلى الرغم من ذلك يصّح

النصوص الدينية لألديان اإلبراهيمية عن اهلل يتضّمن الصفات األخالقية، من قبيل: 

أن هذا التعريف ليس مقبواًل من  إاّل .أيضًا «إرادة اخلري»و «لعفوا»و «الرمحة»و «العدالة»

قبل مجيع أتباع الديانات اإلبراهيمية، فضاًل عن الذين يؤمنون باهلل ولكنهم يف الوقت 

واحٍد من هذه األديان. وعلى هذا األساس ال ميكن أن نستنتج  نفسه ال ينتمون إىل أيِّ

يف تعريف اهلل. إمنا الشيء الوحيد الذي  قية مأخوذٌةعاء أن الصفات األخالمن هذا االّد

 َبْيَد .تعريف بعض األفراد هلل يشتمل على الصفات األخالقية أيضًا ميكن قوله هو أّن

حال ـ يفتقر إىل هذه األوصاف. ويف الوقت نفسه  أن التصّور اإلمجالي ـ على كّل

هلل على مفاهيم أخالقية رهم ميكن أن نستنتج من هذا البحث أن الذين يشتمل تصوُّ

 «الوجودي»و «اللغوي»م األخالق على الدين على املستوى ال مندوحة هلم من القول بتقدُّ

 جيب عليه اإلذعان مبا يلي: «اهلل عادل»إن الذي يعتقد بأن  :. فمثاًل«املعريف»و

وإن تعريفه  .عوأمر اإلله املشرِّ ةالنظر عن إراد ـ إمكان تعريف العدالة بغّض1

 م اللغوي(.لتفصيلي ملفهوم اهلل يفرتض تعريف العدالة يف مرتبة سابقة )التقدُّا

ف على إرادة وأمر اإلله نها ووجوبها ال يتوّقُحْس ن، وإّنَسَح ـ إن العدالة أمٌر2

ع، بل األمر على العكس من ذلك متامًا، مبعنى أن عدالة اهلل إمنا هي بسبب املشرِّ

 املعريف(. نها )التقّدم الوجودي أوْسُح

النظر عن فعل وإرادة وحكم  بغّض ـ إن معرفة مصاديق العدل والظلم ممكنٌة3

ف على ع عادل( يتوّقع، وأن إثبات املضمون القائل: )إن إرادة وأمر اإلله املشرِّاإلله املشرِّ

 مثل هذه املعرفة )التقّدم املعريف(.
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ألخرى؟ إن من ما الذي ميكن قوله بشأن سائر املفاهيم الدينية ا ولكْن

مفهوم  ،واليت تشتمل على صبغة أخالقية قوية وعميقة ،املفاهيم الدينية اهلاّمة األخرى

ومصدر  ،مَيعاء بأن التقوى من الناحية الدينية تعّد أّم الِق. ورمبا أمكن االّد«التقوى»

َو َأْقَرُب اْعِدُلوا ُه﴿يقول اهلل يف القرآن الكريم:  :الفضائل األخالقية. فعلى سبيل املثال

قى التُّ»يف نهج البالغة أنه قال:  ×وي عن اإلمام علّي(. وقد ُر8)املائدة:  ﴾ِللتَّْقَوى

الشاهد ». والذي يبدو لنا هو أن حقيقة التقوى عبارة عن الرجوع إىل (3)«رئيس األخالق

يف مقام اختاذ القرار والعمل، وتقديم رأيه وتشخيصه على امليول واألهواء  «املثالي

يف حالة التعارض.  ،لنفسية، وعلى النزعة املصلحية والنفعية للعقل االقتصادي واألنويا

 ، وإّن«إله األخالق»وإن الشاهد املثالي ـ كما سنرى ـ من وجهة النظر الدينية هو 

 .«إله الفقه»أو  «عاإلله املشرِّ»على حكم  ٌمحكم هذا اإلله متقدِّ

. ليس هناك «العمل الصاحل»ا فهو مفهوم أما املفهوم اآلخر الذي جيدر ذكره هن

يف أن العمل الصاحل هو العمل املنطبق على املوازين األخالقية، وأن العمل  من شكٍّ

ى إذا حّت ،الذي ال ينسجم مع املوازين األخالقية ال ميكن أن يكون عماًل صاحلًا

ن الفقهية ال د االنسجام مع املوازيجمرَّ ّنأي إكان منسجمًا مع املوازين الفقهية، 

 ر السائد ـ فإّنخالفًا للتصوُّوـ  ومن هنايكفي يف جعل أو صريورة العمل صاحلًا. 

تأكيد النصوص الدينية على العمل الصاحل وربطه باإلميان ال يعين التأكيد على 

أو بوصفه بدياًل  ،منفصل عن األخالق أو بشكٍل ،الفقه والشريعة مبعزل عن األخالق

 .(4)عن األخالق

ا أن األمر باملعروف والنهي عن املنكر من الواجبات الدينية ذات الفحوى كم

تني إلثبات عدم بعض بهاتني الوظيفتني الدينّيالوقد استشهد  .األخالقي الواضح

اإلسالم أو االختالف بني حقوق اإلنسان يف  ،االنسجام بني الدين وحقوق اإلنسان

 وحقوق اإلنسان يف الغرب.

: أن املعروف واملنكر األخالقي خيتلف عن املعروف اًلأّواء عميكن االّد ولكْن

ف على التحقيق بشأن : إن حتديد املعروف واملنكر الفقهي يتوّقوثانيًا .واملنكر الفقهي

م األخالق على الدين، واعرتف العالقة بني الدين واألخالق. ولو أن شخصًا قبل بتقدُّ

ـ  لفهم واستنباط األحكام الشرعية، سيضطّربالقيم األخالقية بوصفها إطارًا ومعيارًا 
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يف مقام تعيني وتشخيص املعروف واملنكر، ويف مقام أسلوب األمر باملعروف والنهي 

ف على مقتضى األصول إىل الرجوع إىل األخالق، والتعرُّ شيٍء عن املنكر ـ قبل كّل

هذا   ظّلاألخالقية يف مورد هذا املوضوع، لريجع بعد ذلك إىل النصوص الدينية يف

املعيار. وعلى هذا األساس ال ميكن نقض حقوق اإلنسان استنادًا إىل النصوص الدينية 

ة على وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ ألن قيمة واعتبار املعرفة الدينية الداّل

 ،حقوق اإلنسان :ومن بينها ،بانسجام مضمون هذه املعرفة مع القيم األخالقية رهٌن

تطبيق هذه  وإّن .لألمر باملعروف والنهي عن املنكر أخالقهما اخلاصةمبعنى أن 

من املنكرات األخالقية الشائعة  الوظائف خارج إطارها األخالقي هو يف حقيقته واحٌد

ن األمر كذلك ال ميكن نسبة هذا احلكم إىل الشارع إوحيث  .يف اجملتمعات الدينية

 من خارج األطر األخالقية.

اًل وبالذات من املفاهيم األخالقية، أّو «املنكر»و «املعروف»إن  أخرى: بعبارٍةو

 كانا ليسا عني املعروف واملنكر األخالقيني، إاّل وإن املعروف واملنكر الشرعيني وإْن

ل إىل مباح أو معروف أنهما حيمالن إطارًا أخالقيًا. وإن املنكرات األخالقية ال تتحوَّ

نكرات األخالقية للحيلولة دون ارتكاب ارتكاب املحبكم الشرع، وال جيوز 

األمر باملعروف الشرعي من خالل الطرق غري األخالقية إمنا  املنكرات الشرعية. وإّن

 من املنكرات األخالقية. هو يف احلقيقة واحٌد

 

 ني.ة الدين الوجودية لألخالق على مستويني خمتلفميكن بيان ومناقشة تبعّي

لألخالق من الناحية  واخلاص للكلمة تابٌع إن الدين باملعنى العاّم :ميكن القول

دة. ة متعدِّكلمة بأدّللل الوجودية. وميكن تأييد تبعية الدين لألخالق باملعنى العاّم

وإنزال  ،ميكن إثبات أن اهلداية الدينية للناس، وإرسال األنبياء والرسل :فمثاًل

ولو أن اهلل كان  .ل اهلل، تنبثق عن صفاته وفضائله األخالقيةالكتب السماوية من قب

أخرى: إن  وال نبّوة وال كتاب. وبعبارٍة فاقدًا هلذه الصفات والفضائل ملا كان هناك ديٌن

وإرادته القائمة على هداية الناس، ينشأ عن أخالقيته،  ،تدّخل اهلل يف حياة اإلنسان

ما ميكن أن نثبت باألدلة الدينية أن ختّلق . كن هلذه الظاهرة تربيرًا أخالقيًاويكو
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وتعاطيهم  ،وتهذيب أنفسهم من الرذائل األخالقية ،الناس بالفضائل األخالقية

العلة »ولذلك فإن األخالق متّثل  .األخالقي مع اآلخرين، من بني أهّم أهداف األنبياء

لدين الوجودية وعلى هذا األساس تكون تبعية ا .للدين وفلسفته الوجودية «الغائية

 «األخالقية»لألخالق من سنخ تبعية املعلول للعلة الغائية. كما ميكن القول بأن 

ب من اهلل، واكتساب التجربة من الشروط الضرورية للتقرُّ «السلوك األخالقي»و

واحلصول على  ،للدخول يف عامل املعنوية املعنوي، بل هو شرٌط الدينية، والرقّي

 .(5)السعادة اخلالدة

للكلمة، مبعنى تبعية  ة الدين الوجودية لألخالق باملعنى اخلاّصأما تبعّيو

 ق، فيمكن بيانها على أحد معنيني.لألخال «الشريعة»

 وإّن .م األخالقية يف سلسلة علل األحكام الشرعيةَيوطبقًا للمعنى األول تقع الِق

فوظ تنشأ من الشريعة بوصفها جمموعة من األحكام الشرعية الثابتة يف اللوح احمل

 م األخالقية.َيالِق

م َيكانت ال تنشأ عن الِق األحكام الشرعية وإْن ا طبقًا للمعنى الثاني فإّنوأّم

هلا إطارًا أخالقيًا،  ّنأي إم األخالقية، َيأن الشريعة ال ختالف الِق األخالقية دائمًا، إاّل

 األحكام الشرعية ال تنقض األطر األخالقية. وإّن

وقراءة يف  ؛«احلّد األقصى»قراءة يف  :عاء قراءتني: إن هلذا االّدأخرى وبعبارٍة

ا هي . أما القراءة يف حّدها األقصى فتقول: إن األحكام الشرعية إّم«احلّد األدنى»

ولبست  ،م والضرورات واحملظورات األخالقية اليت صيغت بصيغة األمر والنهيَيالِق

والضرورات واحملظورات. والفرض األول يف  مَينها ال تنقض هذه الِقإثوب الشريعة، أو 

وهذا  .«قاعدة التالزم بني حكم العقل العملي وحكم الشرع»احلقيقة حيمل مضمون 

وقد اشتملت كتب  ،من الناحية النظرية مورد قبول الكثري من فقهاء الشيعة أيضًا

 تفصيلية حول هذا املوضوع. أصول الفقه الشيعي على حبوٍث

األحكام الشرعية ذات  قال: إّنبالقراءة يف حّدها األدنى فُي قما يتعّل وأما يف

م األخالقية بالضرورة دائمًا، َيعن األخالق، فهي ال تنشأ عن الِق مبنى ومنشأ مستقّل

ع تابعة للقيم إرادة اإلله املشرِّ أخالقي للشرع، وإّن يف الوقت نفسه هناك إطاٌر ولكْن

األخالقية، وأن أوامره ونواهيه ال تتجاوز األطر األخالقية، مبعنى أنه ال ينقض القيم 
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من الناحية األخالقية  «املباحة»طبقًا هلذه الرؤية قد تكون بعض األعمال واألخالقية. 

 «غري الصائبة»أو  «القبيحة»من الناحية الشرعية، رغم أن األعمال  «واجبة»أو  «حمّرمة»

من الناحية الشرعية،  «واجبة» أو «مباحة»من الناحية األخالقية ال ميكن أن تكون 

 «مباحة»أو  «حمّرمة»من الناحية األخالقية ال ميكن أن تكون  «الواجبة»وإن األعمال 

 .(6)من الناحية الشرعية

ي إىل االرتباط ة الشريعة الوجودية لألخالق تؤّدإن القراءة القصوى لتبعّي

ه ال ّنأي إن الدفاع عنها، نتاجي واالستنتاجي لألخالق والشريعة، وال ميكاملنطقي واإل

ة فيمكن تربيرها أما القراءة يف احلّد األدنى هلذه التبعّي .يوجد بأيدينا دليل عليها

التالزم الوجودي بني األخالق »األقصى بـ  والدفاع عنها. وحنن نسّمي القراءة يف احلّد

ف نتناول وسو .«الشريعة يف إطار األخالق»، والقراءة يف احلد األدنى بـ «والشريعة

 هاتني الرؤيتني يف عنوانني متعاقبني.

 

كما ذكرنا فإن الكثري من فقاء الشيعة على املستوى النظري يقولون 

م َين أن حكم العقل يشمل الِقْو. ويَر(7)«حكم الشرع»و «حكم العقل»باملالزمة بني 

 ،ق باملعنى الدقيق لقاعدة التالزمما يتعّل أيضًا. ويفوالضرورات واحملظورات األخالقية 

هناك الكثري من  ،والتطبيق العملي هلا يف معرفة الشريعة ،واألدلة على هذه القاعدة

أحكام  :تقسيم األحكام العقلية يف كتب أصول الفقه إىل البحث والنقاش. ويتّم

رات واحملظورات األخالقية م والضروَيالِق وإّن .وأحكام العقل العملي ؛العقل النظري

أحكام العقل  ضمن أحكام العقل العملي. وأما يف الرؤية الشهرية فإّن تندرج عادًة

ح إمنا ْبن والُقعى بأن حكم العقل باحُلْسدَّص يف أحكام املصاحل، وُيالعملي تتلّخ

ن الفهم السائد بني علماء الشيعة للُحْس ينشأ من علم العقل باملصاحل واملفاسد. إّن

حه من الناحية ْبن الفعل وُقح األخالقي يقوم على النتائج والذاتيات، مبعنى أن ُحْسْبوالُق

 .(8)للنتائج اليت حيصل عليها الفاعل من وراء قيامه بذلك الفعل األخالقية تابٌع

حلكم  حكم الشرع تابٌع حال فإن قاعدة التالزم تقول إمجااًل: إّن أّيوعلى 

له وناشئ عنه، ولذلك ال  من املعاني معلوٌل ودي، وهو مبعنًىالعقل على املستوى الوج
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سابقة. ومن الطبيعي أن  مل يكن موجودًا لدى العقل يف مرحلٍة يوجد للشرع حكٌم

ي واملعلولي بني حكم العقل وحكم الشرع ارتباطًا يستتبع االرتباط الوجودي والعّل

ابعًا ومعلواًل حلكم العقل منطقيًا ومعرفيًا بينهما؛ إذ عندما يكون حكم الشرع ت

ف على حكم العقل )بالربهان ف على حكم الشرع من خالل التعرُّجيب التعرُّ

 .(9)اللّمي(

 .مالزمة بني حكم العقل وحكم الشرع وأّيًا كان فمن وجهة نظري ال توجد أيُّ

وحيث كان هناك حكم للعقل ال حاجة حلكم الشرع بالضرورة. وحيث يكون 

ليكون  ع مضطرٌّ حاجة حلكم العقل بالضرورة. فال اإلله املشرِّهناك حكم للشرع ال

ألن يكون له أمر ونهي  مبوازاة حكم العقل، وال العقل مضطرٌّ «مولوي»له أمر ونهي 

ختتلف عن حيثية كونه  «حكمته»اهلل و «عقل»فإن حيثية  ؛مبوازاة حكم الشرع

هذه الصلة  أّن ني احليثيتني، إاّلوصلة بني هات . وبطبيعة احلال هناك ترابٌط«عًامشرِّ»

. فال مانع من االقرتان بني حكم الشرع وحكم املذكورواالرتباط ليس على النحو 

يقضي بضرورة واستمرار هذا االقرتان أو التالزم  دليٍل ليس هناك أيُّ العقل، ولكْن

 الوجودي بينهما.

يه الوصول إىل يوصله إىل حكم العقل، أو صعب عل ر لدى الفرد طريٌقلو توفَّ

من خالل تذكريه أو توجيهه إىل  ،اهلل أمكنه من الوصول إليه هذا الطريق، ولكّن

جلعل احلكم  ، ففي هذه الصورة لن تكون هناك ضرورٌة«اإلرشادي»حكمه 

 دل واملناظر حلكم العقل من قبله.املعا ،الشرعي املولوي

الشرع من الناحية  باع أوامرته يكون اّتمع افرتاض وجود اهلل وشارعّي ،نعم

ًا. ة أخالقّيباع الضرورات واحملظورات الشرعّيفون باّتنا مكلَّّنأي إ، ًااألخالقية ضرورّي

هذا ال ربط له بقاعدة التالزم بني حكم العقل وحكم الشرع. وكما سنرى  أّن إاّل

 باع األحكام الشرعية ليس مطلقًا، وإمنا هو مشروٌطقريبًا فإن الوجوب األخالقي الّت

ينفي التالزم  ْنم األخالقية. فإذا كان الفرد ممََّيبانسجام تلك األحكام مع الِق

)الضروري( بني حكم العقل وحكم الشرع فسوف ال يستطيع الكشف عن حكم 

مالزمة  مبعنى أنه عندما ال تكون هناك أّي ،الشرع أو إثباته من طريق حكم العقل

 «املنطقية»باإلمكان من الناحية ضرورية بني حكم العقل وحكم الشرع لن يكون 
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واستنباط  ،«استنتاجية»إثباتية  أن نقيم بني هذين احلكمني صلًة «املعرفية»و

 ب القيم األخالقية.األحكام الشرعية من ُصْل

أنهم من  ل أن علماء الشيعة رغم قوهلم بهذه املالزمة، إاّلواملسألة اجلديرة بالتأمُّ

كون بقاعدة ما يتمسَّقّل ،باط األحكام الشرعيةويف مقام استن ،الناحية العملية

ومعتربًا إذا  ًةما يكون حّجالتالزم، وعذرهم الوحيد يف ذلك هو أن حكم العقل إّن

كان قطعيًا ويقينيًا، وال ميكن اكتشاف احلكم الشرعي واستنباطه من طريق 

وقعه حيتوي ألن حكم العقل يف م ؛أن هذا العذر غري وجيٍه ي. إاّلاحلكم العقلي الظّن

ن التفكيك بني الظنون العقلية والظنون النقلية غري إو .ويكون معتربًا أيضًا ،على قيمٍة

 .(10)للعقالنية وال مقنع أبدًا، بل هو خمالٌف ،مقبوٍل

 وحكم الشرع. ولكْن «العقل األخالقي»الزمة بني حكم وعليه ال توجد أّي م

 وحكم الشرع؟ «العقل املصلحي»م القول بوجود مثل هذه املالزمة بني حكميكن هل 

أحكام الشرع للمصاحل »ة بأن نؤمن بتبعّي إن اإلجابة عن هذا السؤال رهٌن

فإن إثبات مثل  حاٍل أّيوعلى  .أن بني العلماء يف هذا املورد اختالفًا ال. إاّل وأ «واملفاسد

ّد وميكن القول يف احل .للغاية هذه الفرضية بشأن مجيع األحكام الشرعية صعٌب

ما االدعاء الوحيد الذي مقنع لصاحل هذه الدعوى العامة. إّن األدنى بعدم وجود دليٍل

بعضها  ّنأميكن طرحه يف هذا الشأن هو أن الدين يشتمل على واجبات وحمّرمات، و

على املؤمن أن يلتزم بها  ّنأينشأ عن املصاحل واملفاسد الغيبية واألخروية والفردية، و

 ا القول:ه، وأّمعمليًا مبقتضى إميان

  .للمصاحل واملفاسد ـ إن مجيع األحكام الشرعية تابعٌة1

 .إن هذه املصاحل واملفاسد غيبية دائمًاوـ 2

 إنها تعود إىل شخص الفاعل.وـ 3

أو معقول، بل هناك الكثري من األدلة  ،مقبول ال تستند إىل تربيٍر فهي فرضياٌت

 .(11)على خالفها

 فإّنه تالزم بني حكم العقل املصلحي وحكم الشرعى لو قبلنا بوجود حّت ولكْن

نها تعود إىل أال ميكن لنا القول بأن هذه املصاحل واملفاسد غيبية وأخروية دائمًا، أو 

ما فردية أو إو ؛ا دنيوية أو أخرويةمصاحل ومفاسد األعمال إّم فإّن ؛شخص الفاعل
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يع األحكام الشرعية تنشأ وإما ظاهرية أو غيبية. وبالتالي إذا آمنا بأن مج ؛مجاعية

عن املصاحل واملفاسد الغيبية واألخروية والفردية ميكن القول: هل حكم العقل 

م َيمًا بشرط انسجامه مع الِقِزنه إمنا يكون ُمْلإمطلق، أم  بشكٍل ٌماملصلحي ُملِز

م العقل األخالقي على العقل والضرورات واحملظورات األخالقية؟ لو قبلنا بتقدُّ

من اخلصائص  ، ولو قلنا بأن تداعيات ونتائج العمل جملّرد كونها واحدًةاملصلحي

أو الصواب واخلطأ، ففي مثل هذه  ،حْبن والُقوبوصفها صانعة للُحْس ،املرتبطة أخالقيًا

احلالة جيب علينا القول: عند حصول التعارض بني حكم العقل املصلحي وحكم 

مبعنى أنه ال  ،حكم العقل وحكم الشرعبني  العقل األخالقي لن تكون هناك مالزمٌة

ما تنتهي إىل املصاحل واملفاسد الذاتية إّن ّنأو ،خمالف لألخالق يوجد يف الشرع حكٌم

 احلكم الشرعي إذا كان الفعل مورد البحث مسموحًا به من الناحية األخالقية.

نرى أن الرؤية الوحيدة املقبولة بشأن منشأ األحكام الشرعية هي الرؤية يف 

إن هلل واجبات وحمّرمات ينشأ بعضها عن املصاحل  :. تقول هذه الرؤية«احلّد األدنى»

وليس كلها، وإن تلك اجملموعة من األحكام اإللزامية ذات املناشئ  ،واملفاسد الغيبية

غري املصاحل واملفاسد األخروية والغيبية، تنسجم مع املصاحل واملفاسد  ،األخرى

قض هذه املصاحل واملفاسد. وعلى هذا األساس فإن الواجبات الغيبية، مبعنى أنها ال تن

سواء أكانت ناشئة عن املصاحل واملفاسد الغيبية أو من املناشئ  ،واحملّرمات الشرعية

معرفتها والعمل بها لن ُيغين املؤمنني  م واملعايري األخالقية، وإّنَياألخرى، ال تنقض الِق

فية. وهذا يعين ْرية، والواجبات واحملّرمات الُععن معرفة الواجبات واحملّرمات األخالق

ل مبعرفة الواجبات دليل على جامعية ومشولية علم الفقه ـ الذي يتكفَّ عدم وجود أّي

ن علم الفقه ال يكون بدياًل عن علم األخالق، وال بدياًل أو ،واحملّرمات الشرعية فقط ـ

 عن علم احلقوق.

ل نظرية إلدارة اجملتمع من املهد إىل ثِّ: إن علم الفقه ال ميجيب القول صراحًة

مات الشرعية من السعة والشمول إن الواجبات واحملرَّ :ميكن القول ،اللحد. أجل

وما  ،ى ما قبل والدتهحبيث تستوعب مجيع حياة اإلنسان من املهد إىل اللحد، بل حّت

ال يكفي لوحده باعها مات واّتأن معرفة هذه الواجبات واحملرَّ بعد وفاته أيضًا، إاّل

مات األخالقية والعرفية إذا قلنا بأن الواجبات واحملرَّ إلدارة اجملتمع البشري، إاّل
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د أن الشارع ال ُيخالف أن إمضاء الشارع هنا يعين جمرَّ من قبل الشارع أيضًا. إاّل ممضاٌة

ات فية، وال يعين ذلك أن هذه اإللزامات هي عني اإللزامْراإللزامات األخالقية والُع

 بع يف الفقه التقليدي.الشرعية، وميكن الكشف عنها من خالل املنهج املتَّ

فإن إمضاء األحكام األخالقية والعرفية من قبل الشارع ال  وعلى أّي حاٍل

له. من هنا فإن علم َبيستلزم جعل احلكم الشرعي املتناظر مع هذه األحكام من ِق

فه علم األخالق وعلم راغ الذي خيلِّالفقه ـ كما ذكرنا ـ ال ميكن له أن يسّد الف

م واملعايري الضرورية إلدارة اجملتمع اإلنساني املنشود من املهد إىل َيوإن الِق .احلقوق

ومن خالل االستفادة من ثالثة  ،اللحد تستخرج وتستنبط من ثالثة مصادر خمتلفة

وإن  .صادرل جمّرد مصدر واحد من هذه املما تشكِّوإن الشريعة إّن .أساليب خمتلفة

 ًا واحدًا فقطوإن جانب .املنهج واألسلوب الفقهي إمنا هو واحد من هذه األساليب الثالثة

 ،ا ميكن احلصول عليه إلدارة اجملتمع اإلنساني يتّم احلصول عليه من هذا املصدرمّم

بل وليس ذلك هو اجلانب  ،ومن خالل االستفادة من هذا األسلوب، وليس بأمجعه

من الشريعة والفقه ـ الذي هو علم معرفة الشريعة ـ يعتربان  عليه فإن كالًّأيضًا. و األهّم

ي من احلّد األدنى، وال دليل مقنع على فهمهما على مستوى احلّد األقصى. فالفقه ال ُيلّب

 مية واملعيارية بشكٍلَيى حاجتهم إىل القوانني الِقي حّتمجيع حاجات الناس، بل ال يلّب

فضاًل عن أن يكون مغنيًا  ،ى على املستوى احلكميغين حّتكامل، مبعنى أنه ال ي

 على املستوى الربجمي واإلداري.

 

ن املعنى املقبول واملنطقي لقاعدة التالزم ميكن بيانه على أأذهب إىل االعتقاد ب

أن الشارع ال  مبعنى، «م األخالقية تؤّيد ومتضى من قبل الشرعَيإن الِق»: التاليالشكل 

ن للشريعة إطارًا أخالقيًا. ليس هناك أحيكم على خالفها، ولن يصدر إذنًا بنقضها، و

أن واجبات وحمّرمات أخالق  منطقية أو استنتاجية، إاّل بني الفقه واألخالق عالقٌة

بني  ل جزءًا من حمظورات أخالق التفكري والبحث الفقهي. هناك فرٌقالسلوك تشكِّ

إن حكم الشرع ال خيالف »وبني قولنا:  «م الشرع مطابق حلكم العقلإن حك»قولنا: 

. ففي الصورة األوىل ميكن إثبات أو تربير حكم الشرع من خالل «حكم العقل
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االستعانة حبكم العقل، يف حني أن أقصى ما ميكن لنا فعله يف الصورة الثانية هو 

عن حكم الشرع ـ من  خاّص: إبطال فهم وتفسري أصّح إبطال حكم الشرع ـ أو بعبارٍة

خالل االستعانة حبكم العقل. وإن الصفات األخالقية للشارع وكمال علمه وحكمته 

م واملعايري األخالقية يف مقام تشريع َيال تقتضي منه ما هو أكثر من عدم نقض الِق

أحكامه، وأن ال ُيصدر حكمًا على خالف اإللزامات األخالقية. تقع أوامر ونواهي 

 م.َيمع هذه الِق نها منسجمٌةإم األخالقية، أي َيارع يف طول الِقاإلله الش

وليست  ،سلبية وعليه فإن املالزمة بني حكم العقل وحكم الشرع مالزمٌة

 :التاليإجيابية. وإن الدليل الذي ميكن تقدميه لصاحل هذه املالزمة على النحو 

فعل إرادي  إرادي واختياري، وهو مثل كّل فعٌل «التقنني»و «التشريع»إن 

ن هو اهلل تعاىل أو غريه. إن م األخالقية، سواء أكان املقنَِّيواختياري آخر حمكوم للِق

ح، مبعنى أننا من الناحية ْبن والُققابلني لالتصاف باحُلْس «ناملقنِّ»و «القانون»من  كالًّ

من  كما أن كالًّ ئ.ن جّيد وسّياألخالقية لدينا قانون حسن وقبيح، ولدينا أيضًا مقنِّ

مفاد القوانني التشريعية يتّم حتديدها من طريق الواجبات واحملظورات األخالقية، 

 ماتها أيضًا.ومنهج تشريع القوانني وشرائطها ومقّد

ع إمنا ن واملشرِّة، وإن املقنِّخاّص ًاوعلى هذا األساس فإن للتشريع والتقنني أخالق

ت واحملظورات الناظرة إىل مقام التقنني والتشريع يف إطار الضرورا ع حبّقيتمتَّ

أخرى ميكن  م األخالق احلاكمة على هذا املقام. ومن جهٍةَيأو رعاية ِق ،التشريع

تشريعه  غري أخالقي، فإّن ن اهلل كمال مطلق، وال يصدر عنه عمٌلإالقول: حيث 

 وتقنينه سوف يكون منسجمًا مع املوازين األخالقية، وليس هناك يف الشرع حكٌم

ملوازين األخالقية، ال أنه ليس يف الشرع حكم ال يوجد يف األخالق. ولو خيالف ا

بني حكم العقل وحكم الشرع ملا كانت هناك حاجة  كانت مثل هذه املالزمة قائمًة

 إىل حكم الشرع أساسًا.

استنتاجية، مبعنى  والنتيجة هي أنه ال يوجد بني علم األخالق وعلم الفقه عالقٌة

م األخالقية، وال ميكن َيو إثبات احلكم الشرعي من طريق الِقأنه ال ميكن تربير أ

أن النصوص  مات األخالقية. إاّلل إىل نتيجة فقهية من خالل تركيب وضّم املقّدالتوصُّ

على حكم غري منسجم مع القيم األخالقية فإنها ستفقد  الدينية إذا كانت مشتملًة
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 ة. ياعتبارها، وسوف يسقط سندها أو داللتها عن احلجِّ

عن فهم واستنباط الفقهاء من  الفتاوى الفقهية اليت هي عبارٌة إّنوعليه ف

يتها واعتبارها حجِّ وإّن .لإلبطال أخالقيًا نة ألحكام الشرع قابلٌةالنصوص املبيِّ

 م واإللزامات األخالقية.َيبانسجامها مع الِق مشروٌط

م أخالق السلوك، َيك بِقميكن إبطال فتوى فقهية من خالل التمسُّ :وباختصاٍر

فتوى فقهية. وبطبيعة احلال لو  ال ميكن من هذا الطريق تأييد أو إثبات أّي ولكْن

م َيكان هناك فتويان متعارضتان يف مورد، وكانت إحداهما منسجمًة مع الِق

م األخالقية َيالفتوى املنسجمة مع الِق واألخرى غري منسجمة معها، فإّن ،األخالقية

بأن  هذا رهٌن ولكْن .من التربير، وسوف يرتفع احتمال صدقها سوف حتظى مبزيٍد

آخر، وأن يكون  من طريٍق (12)لي ويف بادئ النظرحتصل هذه الفتوى على تربيرها األّو

 آخر لصاحلها، حبيث جيعل إسناد ذلك احلكم إىل الشارع ممكنًا. هناك دليٌل

بالذات مالزمة اًل وإن املالزمة السلبية بني حكم العقل وحكم الشرع أّو

. ويف الوقت نفسه تنطوي هذه النظرية على تداعيات «ميتافيزيقية»و «أنطولوجية»

ة سوف نتناوهلا بالبحث يف كتابنا )أخالق املعرفة الدينية(. ويف منطقية ومعرفية هاّم

تتجّلى  «أخالق السلوك»م َيعاء هو أن معايري وِقنتائج هذا االّد أهّم ىحدإ احلقيقة فإّن

. ال ميكن كشف «أخالق البحث والتفكري»م َيئرة الفقه على شكل معايري وِقيف دا

ومن طريق استدالل العقل  ،وإثبات حكم العقل من خالل االستعانة بالعقل احملض

ميكن من خالل االستعانة بهذا العقل كشف وإبطال الفهم اخلاطئ  احملض، ولكْن

ستنباط اخلاطئ وكذلك ميكن كشف وإبطال التفسري واال .حلكم الشرع

إن دين اهلل »مع مضمون احلديث القائل:  عاء منسجٌموهذا االّد .للنصوص الدينية أيضًا

ن معنى هذا احلديث أن العقل إمتام االنسجام؛ إذ  (13)«ال ُيصاب بالعقول الناقصة

احملض ال يستطيع كشف وإثبات حكم اإلله الشارع، ال أن العقل احملض ال يستطيع 

فهم والتفسري اخلاطئ حلكم اهلل. إن هذا احلديث ال يريد القول: إن كشف وإبطال ال

ى عند القطع واليقني حبكم العقل ال ه حّتأحكام اهلل غري معقولة. وباعتقادي فإّن

ميكن الكشف عن حكم الشرع وإثباته، وإن احلائل املنطقي القائم بني العقل 

ما يشمل أحكام العقل ة فقط، وإّنالظنون العقلي والشرع وبني األخالق والفقه ال خيّص
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ميكن من طريق حكم العقل ـ سواء القطعي أو الظين ـ القول  القطعية أيضًا. ولكْن

رة والفاقدة لالعتبار. ما هو احلكم غري املوجود يف الشريعة، وما هي الفتوى غري املربَّ

الذي  ،لميكن لنا أن ننسب حكم العقل إىل اإلله احلكيم أو العاد :أخرى وبعبارٍة

ال ميكن نسبة حكم العقل إىل اإلله  هو الشاهد املثالي أو إله األخالق، ولكْن

 ع.املشرِّ

 

 ة الدين العقالنية لألخالق تعين أن عقالنية االلتزام الديين رهٌنإن تبعّي

يتبلور يف احلقيقة حول  ة الدين العقالنية لألخالق. إن التحقيق بشأن تبعّي(14)باألخالق

الطاعة  هل حّق»، أو «هل جتب إطاعة اهلل من الناحية األخالقية؟»هذا السؤال القائل: 

 .«أخالقي؟ هلل على العباد يف نفسه حقٌّ

ملاذا »اًل من اإلجابة عن السؤال القائل: أّو ال ُبدَّولكي جنيب عن هذين السؤالني 

 .«جتب إطاعة اهلل؟

 أيضًا من التذكري ببعض األمور التمهيدية: ال ُبدَّالسؤال قبل اخلوض يف هذا و

د على بعض صفات اهلل إن اإلجابات املقّدمة عن هذا السؤال تؤكِّ ل:األمر األّو

الطاعة له أو وجوب إطاعته،  وخصائصه، وتسعى على هذا األساس إىل تربير حّق

فإن مجيع هذه اإلجابات ال باع أوامره. وعليه وختلق لدى الفرد الدافع الضروري إىل اّت

مة صفة موضوع تلك املقّد وإّن .مة خاّصة إلثبات املطلوبمندوحة هلا من افرتاض مقّد

 .«الوجوب»على  من صفات اهلل، وحمموهلا مفهوم داّل

ميكن أن يكون أخالقيًا،  «الوجوب»هذا  كما سوف نرى فإّن ولكْن

 حلالتني.كلتا ا يف ه شرعيٌّوميكن أن يكون مصلحيًا، ولكّن

 إنه ينحّل إىل سؤالني.هلذا السؤال يف احلقيقة معنيني، أو  إّن األمر الثاني:

ر إلثبات إطاعة اهلل؟ أو ما هو التربير املتوّف»ل هلذا السؤال يقول: املعنى األّو

 .«كيف يتّم تربير وجوب إطاعة اهلل؟

ب أن ما هو الدافع الذي ميكن أو جي»واملعنى الثاني هلذا السؤال يقول: 

 .«منتلكه إلطاعة اهلل؟
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دليل العمل وعن دليل العمل،  أخرى: إن هذا السؤال يف حقيقته سؤاٌل بعبارٍةو

. إن الدليل (16)، وميكن أن يكون دلياًل حتفيزيًا(15)ميكن أن يكون دلياًل تربيريًا

الدليل يعين املطالبة مبثل هذا  وإّن .ره من الناحية العقالنيةر العمل هو الذي يربِّالذي يربِّ

السؤال عن عقالنية أو معقولية العمل مورد البحث. وأما الدليل التحفيزي فهو األمر 

الذي خيلق احلافز لدى الفرد للقيام بذلك العمل. وسوف نقتصر هنا على مناقشة معنى 

 .اآلتيوأما مناقشة املعنى الثاني فنرتكه إىل القسم  .ل فقطالسؤال األّو

 ؛طبقًا للمعايري األخالقية السابقن جنيب عن السؤال ميكن أ األمر الثالث:

وميكن أن جنيب عنه طبقًا ملعايري املصلحة. ويف احلقيقة هناك العديد من اإلجابات 

وإن البعض من هذه اإلجابات فقط هو املقبول من الناحية األخالقية.  .عن هذا السؤال

 :التاليةألربعة وعلى هذا األساس ميكن حتليل هذا السؤال إىل األسئلة ا

 أخالقي على إطاعة اهلل؟ ـ هل هناك تربيٌر1

 مصلحي على إطاعة اهلل؟ ـ هل هناك تربيٌر2

 أخالقي على إطاعة اهلل؟ ـ هل هناك دافٌع3

 مصلحي على إطاعة اهلل؟ ـ هل هناك دافٌع4

إن فرضية فصل وتفكيك السؤال األول عن الثاني هي أن التربير العقالني 

وإن فرضية فصل وتفكيك السؤال الثالث عن الرابع  .ومصلحي ؛قيأخال :ينقسم إىل

أخرى: إن هذا  ومصلحي. وبعبارٍة ؛أخالقي :هي أن الدافع العقالني ينقسم إىل

 :التفكيك يقوم على أساس القول بفرضية أن العقل والعقالنية العملية تنقسم إىل

وإن اإلجابات العديدة  .أنوية(وعقالنية مصلحية )نفعية أو أنانية أو  ؛عقالنية أخالقية

عن السؤال حول سبب وجوب إطاعة اهلل إمنا تنشأ يف احلقيقة عن معايري أحد هذين 

 النوعني من العقل والعقالنية.

وهنا سوف نبحث يف السؤال األول والثاني، ونرتك حبث السؤال الثالث والرابع 

الدليل الذي يرّبر إطاعة اهلل،  إىل القسم التالي. إن السؤال األول والثاني يتساءالن عن

هل ميكن »وليس عن الدليل الذي حيّفز األفراد حنو إطاعة اهلل. يقول هذا السؤال: 

هل هذا التربير ». وإذا كان اجلواب موجبًا: «تربير إطاعة اهلل من الناحية العقلية؟

هلل أيضًا؟ أم ميكن تقديم نوع آخر من التربير العقالني إلطاعة ا «جمّرد تربير أخالقي



 االجتهاد والتجديد

الطاعة له ال ُيختزل يف الوجوب  إذا أمكن لنا أن نثبت أن وجوب إطاعة اهلل أو حّق

واحلق األخالقي عندها ميكن القول بأن الدين من الناحية العقالنية غري تابع 

مبعنى  ،من طرق أخرى أيضًا عقالنيًالألخالق، وإن باإلمكان تربير االلتزام الديين 

دين العقالنية لألخالق إمنا تكون مرّبرة إذا أمكن إثبات أن االلتزام أن القول بتبعية ال

م األخالقية َيباع تعاليم اهلل إمنا تقبل التربير العقالني من طريق الِقوالتمّسك بالدين واّت

 فقط، وال ميكن تربيرها على أساس أنواع العقالنية األخرى.

 «ير األخالقي السليبالترب»وهنا ال مندوحة لنا من الفصل والتفكيك بني 

يف احلّد  . إن التربير األخالقي السليب إمنا هو تربيٌر«التربير األخالقي اإلجيابي»و

رًا من الناحية األخالقية إذا مل يستلزم األدنى، وإن االلتزام الديين إمنا يكون مربَّ

أما التربير أخالقي على خالفه.  م واملعايري األخالقية، ومل يكن هناك دليٌلَينقضًا للِق

يف احلّد األقصى، وإن االلتزام األخالقي بهذا املعنى من  األخالقي اإلجيابي فهو تربيٌر

أخالقي لصاحل هذا االلتزام،  رًا إذا كان لدينا دليٌلالناحية األخالقية إمنا يكون مربَّ

 م واإللزامات األخالقية.َيوكان هذا االلتزام األخالقي ناشئًا عن الِق

ألساس فإن تبعية الدين العقالنية لألخالق تعين أن عقالنية االلتزام وعلى هذا ا

أخالقي لصاحل هذا  ومنوط بامتالك دليٍل ،بالتربير اإلجيابي أو األكثري الديين رهٌن

أن استقالل الدين العقالني عن األخالق يعين أن عقالنية االلتزام الديين  االلتزام. إاّل

بي واألكثري، وإن التربير السليب واحلّد األدنى من هذا نًا بالتربير اإلجياْهليست َر

مصلحي  ّد كافيًا من الناحية األخالقية، شريطة أن يكون هناك تربيٌرااللتزام ُيَع

 .(17)لصاحل هذا االلتزام

نرى أن الدين من الناحية العقالنية غري تابع لألخالق؛ إذ ميكن تربير االلتزام 

 أساس معايري العقالنية املصلحية.على الديين من الناحية العقالنية 

وإن االلتزام الديين ميكن أن  .وكما رأينا فإن العقالنية العملية على معنيني

 أخالقية إجيابية. دعامٍة يكون التزامًا عقالنيًا، ويف الوقت نفسه ال حيظى بأيِّ

ير وعليه إذا كان املراد من تبعية الدين العقالنية لألخالق عدم وجود أّي ترب

مصلحي لصاحل االلتزام الديين وجب القول: إن الدين من الناحية العقالنية ليس تابعًا 

ة أن االلتزام الديين إمنا يكون معقواًل إذا لألخالق. وأما إذا كان املراد من هذه التبعّي



 

 االجتهاد والتجديد 

م األخالقية فعندها جيب القول: إن َيكان مضمون الدين وحمتواه منسجمًا مع الِق

أن هذه التبعية هي تبعية يف احلّد  لألخالق، إاّل حية العقالنية تابٌعالدين من النا

 دون احلّد األقصى. ،األدنى

م العقالنية األخالقية على العقالنية الذاتية لن يكون لنا وعليه لو ارتضينا بتقدُّ

 من القول: يف إثبات عقالنية االلتزام الديين مناٌص

 ان به من مقتضيات العقالنية الذاتية.: إن اإلقبال على الدين واإلمياًلأّو

 من اقتضاءات العقالنية األخالقية. واحٍد : إن هذا االقتضاء ال ينايف أيَّوثانيًا

وعلى هذا األساس فإن جمّرد إقامة الربهان لصاحل املقّدمة األوىل لن يكون 

 «ة اهلل؟ملاذا جتب إطاع»لتزام الديين. إن السؤال القائل: كافيًا إلثبات عقالنية اال

موضع اهتمام مجيع األديان اليت تقول بوجود اهلل وهدايته التشريعية، مبعنى أنها تؤمن 

 .«عاإلله املشرِّ»بوجود 

ية هذا السؤال بالنسبة إىل حبثنا يف أن اإلجابات املقّدمة عنه وتكمن أهّم

 بحث العالقة بني الدين واألخالق.ترتبط ارتباطًا وثيقًا ب

وسوف  .دة عن هذا السؤال يف الدين اإلسالميإجابات متعدِّميكن العثور على و

ال قبل اخلوض يف هذه األجوبة  هذه اإلجابات. ولكْن نتعّرض هنا إىل نقد ومناقشة أهّم

من االلتفات إىل هذه املسألة اهلامة، وهي أن موضوع حبثنا هنا هو وجوب إطاعة  ُبدَّ

)إله  «شاهدًا مثاليًا»اعة أوامر اهلل بوصفه )إله الفقه(، وليس إط «عاإلله املشرِّ»أوامر 

 األخالق(؛ ألن السؤال عن سبب وجوب إطاعة أوامر الشاهد املثالي ليست كذلك.

ملاذا جتب إطاعة أوامر »إن اجلواب األول عن السؤال القائل:  ل:اجلواب األّو

 .«جيب دفع الضرر احملتمل» :مة القائلةيستند إىل املقّد «ع؟اإلله املشرِّ

 :التاليوميكن تنسيق هذا االستدالل على النحو 

 ع دفعًا للضرر احملتمل.ـ إن يف إطاعة أوامر اإلله املشر1ِّ

 .ـ دفع الضرر احملتمل واجٌب2

 .(18)عـ إذن جتب إطاعة أوامر اإلله املشرِّ

مة األوىل من هذا االستدالل على أساس احتمال أو االعتقاد يتّم تربير املقّد

 .املوت واجلزاء األخروي بوجود حياة بعد
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 : إنها من بديهيات العقل العملي.وأما املقّدمة الثانية فيقال يف تربيرها

بااللتفات إىل أن العقل العملي ينقسم إىل نوعني، أو أن العقل العملي  ولكْن

من أنواع العقل العملي يصدر  ُيصدر نوعني من األحكام، ميكن التساؤل: عن أّي نوٍع

 هذا احلكم؟

ا أن يصدر عن دفع الضرر احملتمل إّم «وجوب»أخرى: إن احلكم بـ  عبارٍةبو

إن العقل  :العقل األخالقي أو عن العقل املصلحي. ويف احلالة األوىل ميكن القول

األخالقي ال ُيصدر مثل هذا احلكم، مبعنى أن حكم هذا العقل بدفع الضرر احملتمل 

مبعنى أن دفع الضرر  ،م األخالقيةَيبانسجامه مع الِق ليس مطلقًا، بل هو مشروٌط

حتّمل  م األخالقية، وإّنَياحملتمل من ناحية العقالنية األخالقية إمنا جيب يف إطار الِق

ن على الفرد دفعها الضرر يف مقام العمل بالوظائف األخالقية هو الكلفة اليت يتعيَّ

 بقى ملتزمًا بالضوابط األخالقية.وي ،صف بكونه أخالقيًالكي يّت

من أجل دفع الضرر احملتمل إمنا جتوز بشرط أن تنسجم  وإن إطاعة شخٍص

 م األخالقية.َيأوامر هذا الشخص مع الِق

ع فعلى أساس هذا االستدالل ال ميكن استنتاج وجوب إطاعة اإلله املشرِّ

 أوامره املنافية لألخالق أيضًا. ىباملطلق، حبيث تشمل هذه القاعدة حّت

ـ على فرض احملال مثاًل ـ ال يقول العقل األخالقي: حيث فلو أمر اهلل بالظلم 

نين إذا مل أظلم أحتمل اخللود يف إمة لدفع الضرر )ول الظلم الذي أمر به اهلل مقّدميثِّ

 أن أظلم اآلخرين. ، إذن جيب عليَّجهنم(، ودفع الضرر احملتمل واجٌب

ة كربى يبأهمِّن احملتمل حيظى إوأما يف احلالة الثانية فيمكن القول: حيث 

 .فإن العقل املصلحي حيكم بوجوب دفع الضرر احملتمل

أن هذا احلكم إذا كان يستلزم انتهاك القيم األخالقية ال يعين سوى  إاّل

على حكم العقل  ٌمن حكم العقل األخالقي مقدَّإوحيث  .االستسالم للقّوة والسلطة

ع ـ من أوامر اإلله املشرِّ املصلحي عند التعارض بينهما ميكن االستنتاج بأن إطاعة

ما جتب من ناحية العقل إذا كان مضمون تلك التعاليم منسجمًا مع حيث اجملموع ـ إّن

 .(19)م األخالقيةَيالِق

ع، يف أخالقية أوامر اإلله املشرِّ إن التأكيد على هذا القيد ليس من أجل الشّك
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م َيحقوق اإلنسان والِقوإمنا هو لقطع الطريق على إساءة استغالل الدين يف انتهاك 

 ف والوحشية باسم الدين.األخالقية، واحليلولة دون التنظري للعن

يف أن صفات اهلل األخالقية متنع من جعله وإصداره احلكم املنايف  ال َشكَّ

أن احلكم الشرعي إمنا ميكن أن يكون أخالقيًا إذا كان منسجمًا  لألخالق، إاّل

يفقد هذه اخلصوصية عند  وهوة، انية ومكانية خاّصم األخالقية يف ظروف زمَيمع الِق

 ل إىل حكم مناٍف لألخالق.ر األوضاع والظروف، ويتحوَّتغيُّ

ويف هذه احلالة ال ميكن التمّسك بعموم وإطالق األدلة النقلية لتعميم ذلك 

 احلكم على مجيع األزمنة واألمكنة.

م األخالقية ال َيمع الِقىل ذلك فإن انسجام األحكام الصادرة عن اهلل ومضافًا إ

م األخالقية َييستوجب من تلقائه انسجام فهم وتفسري الفقهاء لذلك احلكم مع الِق

 أيضًا.

أن الفقهاء قد ُيخطئون يف فهم  يف عدالة حكم اهلل، إاّل ليس هناك من شكٍّ

ظامل ينسبونه إىل  حكم اهلل العادل، فيحكمون استنادًا إىل األدلة النقلية حبكٍم

 .اهلل

واضح أنه ال ميكن نسبة مثل هذا الفهم واالستنباط الفقهي من الشريعة  ومن ال

أي ال ميكن القول بأن مسؤولية  ،بذريعة عدالة األحكام الشرعية يف اللوح احملفوظ

نه قد عمل على إم األخالقية تقع على عاتق اهلل، وَيمواءمة احلكم الشرعي مع الِق

م َيم فهمنا لألحكام الشرعية من خالل الِقنقيِّلنا أن  طبق مسؤوليته، وال حيّق

 األخالقية.

أن مسؤولية  باطلة. صحيٌح راد منها الوصول إىل نتيجٍةُي حقٍّ إن هذه كلمُة

م األخالقية تقع على عاتق اهلل؛ إذ بيده جعل احلكم َيمواءمة احلكم الشرعي مع الِق

أن مسؤولية  يعاته، إاّليف تشر «أخالق التشريع»م َيالشرعي، وهو الذي يراعي ِق

م األخالقية تقع على عاتق َيانسجام فهم وتفسري األفراد لألحكام الشرعية مع الِق

فهم وتفسري الشريعة واستنباط األحكام  األفراد أنفسهم، وال تقع على عاتق اهلل؛ ألّن

ما هو من مسؤولية األفراد الذين الشرعية من مصادرها ليس من مسؤولية اهلل، وإّن

عليهم يف مقام فهم واستنباط األحكام الشرعية مراعاة  وإّن .وز عليهم اخلطأجي
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م َيحد مع ِقم أخالق التقنني تّتَي. وإن ِق«أخالق التقنني والتشريع»بعة يف م املتََّياملعايري والِق

م أخالق التقنني الكشف عن َيولذلك ميكن من خالل معرفة ِق .أخالق معرفة القوانني

 والعمل على إبطاهلا. ،تنباطات الفقهية اخلاطئةاألفهام واالس

اجلواب الثاني عن السؤال عن سبب وجوب إطاعة اهلل يسعى  إّن اجلواب الثاني:

 .«وجوب شكر املنعم»إىل استنتاج هذا الوجوب من قاعدة 

 :التاليوتنسيق هذا االستدالل على النحو 

 ع شكرًا للمنعم.ـ إن يف إطاعة أوامر اهلل املشر1ِّ

 .ـ إن شكر املنعم واجٌب2

 ع.ـ إذن جتب إطاعة أوامر اهلل املشرِّ

على نوع من أداء  ع تنطوييف أن إطاعة أوامر اهلل املشرِّ يبدو أن ال نقاش أو شّك

 واجب الشكر له.

إىل املزيد من  عامة حباجٍة بوصفها قاعدًة «وجوب شكر املنعم»أن قاعدة  إاّل

نا إلثبات وجوب إطاعة أوامر اهلل بوجوب شكر كنا إذا متسَّالبحث والنقاش. فإّن

وميكن بيان تلك  .املنعم جيب علينا االلتزام بثالث تداعيات أخرى يف احلّد األدنى

 :التاليالتداعيات على النحو 

عقلي، وليس حكمًا شرعيًا. وإن العقل  : إن وجوب شكر املنعم حكٌماًلأّو

م بالوجوب األخالقي للكثري من الذي حيكم بالوجوب األخالقي لشكر املنعم حيك

مبعنى أن هناك الكثري من األمور األخرى الواجبة حبكم العقل  ،األمور األخرى أيضًا

تقع على  ن حيث التربير واالعتبار املعريفأيضًا. وإن إدراك ومعرفة هذه األحكام م

 واحد تقريبًا. ٍقَسَن

م َيالقواعد والِقمن بني الكثري من  : إن وجوب شكر املنعم واحٌدوثانيًا

م األخالقية األخرى، وال َيواحدة بني سائر القواعد والِق وهو يقع على مرتبٍة .األخالقية

م األخالقية ما يتقّدم على وجوب َيمبعنى أن هناك من القواعد والِق ،يتقّدم عليها أبدًا

 م عند التعارض فيما بينها وبينه.شكر املنع

رمة الظلم مع وجوب شكر املنعم كان إذا تعارض وجوب العدل وح :فمثاًل

التقّدم لوجوب العدل وحرمة الظلم على وجوب شكر املنعم، مبعنى أن املنعم إذا أمر 
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 ال ميكن االستناد إىل وجوب شكره لتربير إطاعته يف ذلك األمر الظامل. بظلٍم

هو نفسه الذي  «إن شكر املنعم واجٌب»أخرى: إن العقل الذي يقول:  بعبارٍةو

لنا أن نطيعه  : إن املنعم ال حيّق له من الناحية األخالقية أن يأمر بالظلم، وال حيّقيقول

 ،باحلدود والقيود األخالقية ٌدوهذا التكليف كالهما مقّي ذلك احلّق فإّن ؛يف ذلك

إطاعة فني بله أن يصدر حكمًا خمالفًا لألخالق، ولسنا مكلَّ مبعنى أن املنعم ال حيّق

 األوامر.مثل هذه األحكام و

ولو أصدرا مثل هذا  .أن يأمرا ولدهما بقتل بريٍء لألب أو األّم ال حيّق :فمثاًل

لكونها نوعًا من  ؛األمر ال يستطيع الولد ارتكاب القتل بذريعة وجوب إطاعة الوالدين

مثل هذه األوامر واألحكام  «صدور»نه ال ميكن تربير أي إ ،أداء واجب الشكر هلما

 ًا إىل وجوب شكر املنعم.استناد «اتباعها»و

أن هذا  إاّل .وعليه فإننا نذعن بأن شكر املنعم من التكاليف األخالقية

لنا  وكما ال حيّق .التكليف يقع يف طول وعرض سائر التكاليف األخالقية األخرى

م األخالقية يف مقام شكر املنعم ال حيّق لنا ذلك يف مقام إطاعة أمر َيأن ننتهك الِق

 .املنعم أيضًا

عًا لذلك َبوالقول َت ،وعلى هذا األساس ال ميكن القول بوجوب شكر املنعم

 م األخالقية.َيبوجوب إطاعة اهلل، واالستناد إىل ذلك يف انتهاك سائر الِق

 ًا أخالقيًا، والتعويل على هذا احلّقالطاعة هلل بوصفه حّق وال ميكن القول حبّق

وحقوق اإلنسان كالهما من احلقوق  إطاعة اهلل يف إنكار حقوق اإلنسان. إن حّق

ن الدليل إأن القول بأحدهما ال ُيربَّر بإنكار اآلخر. و الطبيعية واألخالقية، إاّل

األخالقي على وجوب إطاعة اهلل ال يستوجب إطاعة األوامر الالأخالقية )على فرض 

خالقية م األَيولذلك ال ميكن لنا أن نستنبط جواز نقض الِق .وجود مثل هذه األوامر(

 ب األخالق.من ُصْل

د على يؤكِّ (20)إن اجلواب الثالث عن عّلة وجوب إطاعة اهلل اجلواب الثالث:

 :التالياهلل. وميكن بيان هذا االستدالل على النحو  «خالقية»

 ع إطاعة ألوامر اخلالق.ـ إن إطاعة أوامر اهلل املشر1ِّ

 .ـ إن إطاعة أوامر اخلالق واجبٌة2
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 ع واجبة.اهلل املشرِّ ـ إذن إطاعة أوامر

 من النقاش والتأّمل. مة الثانية إىل مزيٍدويف ما يتعلق بهذا اجلواب حتتاج املقّد

إن اخلالقية مبا هي خالقية ال تقتضي من الناحية  :ميكن القول :اًلفأّو

 مبعنى أنه ال يوجد أيُّ ،للمخلوق تكليٍف وال تتضّمن أيَّ ،للخالق حقٍّ األخالقية أيَّ

بة على وإن مجيع احلقوق والتكاليف املرتتِّ .خالقي غري اشتقاقي يف هذا املوردأ أصٍل

أخرى: إن وجوب إطاعة  . وبعبارٍة(22)واستنتاجية (21)عنوان اخلالق واملخلوق اشتقاقية

ملاذا جتب »وإن السؤال القائل:  .استنتاجي إىل تربيٍر اخلالق ليس بديهيًا، وهو حباجٍة

تربير وجوب إطاعة اخلالق من خالل  وإذا أراد شخٌص .مفتوح هو سؤاٌل «إطاعة اخلالق؟

ن هذا الوصف إمنا أي إ ،«الكينونة»و «الوجوب»صفة اخلالقية سريتكب مغالطة 

 ،ًا وتكليفًا إذا انضّم إىل أوصاف وعناوين أخرىيقتضي ـ من الناحية األخالقية ـ حّق

 .«املالك»و ،«املنعم» :من قبيل

بانسجام أوامره  عة اخلالق ليس مطلقًا، وإمنا هو مشروٌط: إن وجوب إطاوثانيًا

ع بهذا الوجوب األخالقي لنقض ولذلك ال ميكن التذرُّ .م األخالقيةَيونواهيه مع الِق

مبعنى أنه ال ميكن االستناد إىل  ،م والتكاليف األخالقيةَيوإنكار سائر احلقوق والِق

والفطرية للبشر، وجتاهل  وجوب إطاعة اخلالق من أجل سلب احلقوق الطبيعية

أن يظلم عباده، أو أن يأذن  خالٍق التكاليف املنبثقة عن هذه احلقوق. ال حيّق أليِّ

 أو باالستناد إىل حكمه. ،لآلخرين بظلم اآلخرين من قبله

ملاذا جتب إطاعة أوامر »إن اجلواب الرابع عن السؤال القائل:  اجلواب الرابع:

ويسعى إىل استنتاج وجوب إطاعة  ،«املالكية»وصف اهلل بـ يستند إىل  «ع؟اإلله املشرِّ

 :التالي. وميكن تنسيق هذا االستدالل على النحو «حّق املالكية»ع من خالل اهلل املشرِّ

 ـ إن اهلل هو املالك احلقيقي جلميع املخلوقات.1

 ف يف ملك املالك دون إذنه.ـ ال جيوز ـ من الناحية األخالقية ـ التصر2ُّ

 بإطاعة أوامره وتعاليمه. رضا اهلل مشروٌطـ إن 3

 ـ إذن جتب إطاعة األوامر اإلهلية.

 إىل شرح وتوضيح أيضًا. مات هذا االستدالل حباجٍةإن مقّد

ا أن يكون أو ترك يصدر عنه، إّم وأّي فعٍل ،: إن أّي عمل يقوم به الفرداًلفأّو



 

 االجتهاد والتجديد 

ف اإلنسان يف ف. وإن تصرُّف يف ملك اهلل، أو مستلزمًا ملثل هذا التصرُّعني التصرُّ

ّد بأمجعه داخاًل يف ا ُيَعفه يف اآلخرين ـ مّموتصرُّ ،األشياء احمليطة به ويف روحه وجسده

فًا غصبيًا، وال ميكن هلذا التصّرف أن ّد تصرَُّعة اهلل ـ دون إذن اهلل ورضاه ُيملكّي

م الطبيعية َعب والنِّأخرى: إن مجيع املواه يكون جائزًا من الناحية األخالقية. وبعبارٍة

 أّي واإلمكانات اليت وضعها اهلل حتت تصّرف اإلنسان إمنا هو أمانة إهلية، وإّن

 عم اإلهلية يعترب خيانة لألمانة.غري شرعي يف هذه الن ٍفتصرُّ

وإن بني هذا احلق  .امللكية إمجااًل من البديهيات األخالقية : إن حّقوثانيًا

 «ميتافيزيقية»و «أنطولوجية»بة عليه عالقة ية املرتّتوالضرورات واحملظورات األخالق

وإن القول بوجود مثل هذه الضرورات  .ميكن إدراكها من طريق الشهود األخالقي

وال فرق من هذه الناحية  .«الكينونة»و «الوجوب»واحملظورات ال ينطوي على مغالطة 

 ينية وامللكية التشريعية.أو امللكية التكو ،بني امللكية احلقيقية وامللكية االعتبارية

حاجزًا منطقيًا منيعًا ال يقبل  «الوجوبات»و «الكينونات»إن القول بأن بني 

)املنطقي ـ االستنتاجي( من  «الوجوبات»االخرتاق يعين جمّرد عدم إمكان استنتاج 

، وال «كينونة»من أّي  «وجوب» أّي «استنتاج»، مبعنى أنه ال ميكن «الكينونات»

. إن هذا احلاجز «وجوب» لصاحل أو بضرر كّل «كينونة» بكّل «اللاالستد»ميكن 

 تدالل القياسي منطقيًا، وال يعينًا من االساملنطقي إمنا مينع نوعًا خاّص

 . كما ال يعين«وجوب» أّي «تقتضي»ال  «كينونة»أن أّي ( 1)

، اعتباري وجزايف متامًا ارتباٌط «الوجوبات»و «الكينونات»( أن االرتباط بني 2)

 أو أنه يتبع املزاج والرغبة اجلزافية للمعترب.

وهذا االرتباط هو من  .«الوجوبات»وبعض  «الكينونات»بني بعض  هناك ارتباٌط

ب، ويتّم إدراكه من طريق الشهود. إن هذه أو الرتتُّ ،نوع االرتباط بني الالزم وامللزوم

الكينونات، »وبعض  «باتالوجو»العالقة األنطولوجية وامليتافيزيقية إمنا تقوم بني 

 «الكينونات»وغري ذات صلة. وإن معرفة  تنقسم إىل ذات صلٍة «الكينونات»مبعنى أن 

إمنا يكون مبساعدة الشهود  ،غري ذات الصلة «الكينونات»ذات الصلة، ومتييزها من 

 األخالقي. وعليه ال مناص لنا هنا من الفصل بني ثالثة أنواع من الروابط، وهي:

 اط املنطقي.ـ االرتب1
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 ـ االرتباط األنطولوجي )الوجودي(.2

 ـ االرتباط الشهودي )االرتباط املعريف غري االستنتاجي(.3

وقابل للجمع  منسجٌم «الكينونات»و «الوجوبات»وإن نفي االرتباط املنطقي بني 

 مع االرتباط األنطولوجي والشهودي بينهما.

عليه أن يتعامل مع اآلخرين  شخص جيب كّل»فعلى سبيل املثال: إن القول بأن 

استدالل واستنتاج، لكي نصل بعده إىل احلديث  ال حيتوي على أّي «على أساس العدل

بشأن صّحة أو سقم هذا االستدالل أو االستنتاج، واعتباره نوعًا من املغالطة املنطقية. 

وجود ينسجم مع  «الوجوب»و «الكينونة»أخرى: إن وجود احلاجز املنطقي بني  بعبارٍةو

، وكذلك «الوجوبات»وبعض  «الكينونات»االرتباط العيين والتكويين بني بعض 

. إن هذه «الوجوب»و «الكينونة»ر عن عالقة يتناغم مع وجود القضايا البديهية اليت تعبِّ

لي من االستدالل واالستنتاج القياسي، القضايا شهودية، وال حتصل على تربيرها األّو

وإن التربير  .ز أو يتّم إضعافه من خمتلف الطرقهودي قد يتعزَّرغم أن هذا التربير الش

االستنتاجي ال ُيختزل يف التربير املنطقي )القياسي(. إن احلاجز املنطقي هو غري 

مالزمة بني  وال وجود أليِّ .من احلاجز املعريف احلاجز العيين واألنطولوجي، وأخّص

ساس فإن االرتباط العيين واألنطولوجي هذه األنواع الثالثة من احلواجز. وعلى هذا األ

ف عليه والذي ميكن اكتشافه والتعرُّ ،«الوجوبات»وبعض  «الكينونات»بني بعض 

للجمع واالنسجام مع وجود الشرخ املنطقي بني القضايا  من خالل الشهود، قابٌل

 كامل. بشكٍل «الوجوب»والقضايا املشتملة على  «الكينونة»املشتملة على 

ن أي إ ،م من ذلك ميكن املناقشة يف هذا االستدالل من عّدة جهاتوعلى الرغ

وجوب إطاعة أوامر »للمالك من أجل إثبات  «امللكية حّق»ك بـ يف التمسُّ هناك إشكااًل

عًا لذلك مبلكية اهلل إلثبات وجوب إطاعة أوامره َبك َت، والتمسُّ«عاّم املالك بشكٍل

، وليس خاضعًا قول بأن هذا الوجوب مطلٌقة إذا أراد الفرد الخاّصو، خاّص بشكٍل

 أو قيود. ألّي حدوٍد

ف اململوك وتصّرفات ًا وحقوقًا حتّد من دائرة تصرُّكما أن للمالك حّق :اًلفأّو

فات املالك، وحقوق حتّد من دائرة تصرُّ اآلخرين يف ملكه، كذلك للملوك حّق

خالقية أع بهوية ومنزلة يتمتَّ ،اإلنسان :ة إذا كان هذا اململوك كائنًا مثلخاّصو
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ف يف ملكه كما حيلو له، أو أن يبيح لآلخرين مثل للمالك أن يتصرَّ ة. فال حيّقخاّص

واحد،  ف يف ملكه. إن حقوق املالك وحقوق اململوك تنبثق عن مصدٍرهذا التصرُّ

 متكافئ، وإن القول بأحدهما وإنكار اآلخر ال حيظى بأّي دعامٍة وحتظى باعتباٍر

 هله باالستناد إىل اآلخر. إن كالًّمنطقية، وال ميكن إلغاء أحدهما أو جتا عقلية أو

ومبدأ واحد، ويتّم  ،«حقوق طبيعية»من حقوق املالك وحقوق اململوك ينشآن عن 

وإن  .وقاعدة فلسفية واحدة واحد، وحيظيان بدعامٍة إدراكهما وتربيرهما من طريٍق

ولذلك فإن التفريق  .مة واعتبار معريف متكافئع بقياألدلة اليت منتلكها بشأنهما تتمتَّ

يعترب نوعًا من الرتجيح  ،بني حقوق املالك وحقوق اململوك، وترجيح أحدهما على اآلخر

 ح، وال ميكن تربيره والدفاع عنه منطقيًا.بال مرجِّ

إن اهلل هو املالك احلقيقي جلميع الكون  :وعلى هذا األساس ميكن القول

 .الكيته هلذا العامل مطلقةوإن م .وعامل الوجود

ه يف ه يف امللكية ليس مطلقًا؛ إذ ال حيّق ألي مالك باالستناد إىل حّقأن حقَّ إاّل

إذ  ؛ى لآلخرين عن مثل هذا احلّقمملوكه، أو أن يتخّل امللكية أن ميارس الظلم حبّق

صّرف ت فإّن؛ مطلق، وال ميكن تربيره وإثباته بشكٍل ال وجود أساسًا ملثل هذا احلّق

للتقييم والنقد األخالقي، ويتّم تقسيمه من الناحية األخالقية  املالك يف ملكه خاضٌع

 قبيح، ومباح وممنوع، وصائب وخاطئ.وحسن  ٍفتصرُّ :إىل

ه يف احلياة واملأكل واملشرب وامللبس يسلبه حّق ال ميكن هلل أن خيلق كائنًا ثّم

ن حيث ائنات األخرى اليت تساويه مق بينه وبني الكية، أو أن يفرِّواملسكن واحلّر

 الشأن واملنزلة األخالقية.

أو ينتهك  ،يعمل على جتريده من كرامته كما ال ميكن هلل أن خيلق إنسانًا ثّم

 اهلل يف ملكه. مبعنى أن كرامة اإلنسان حتّد من دائرة حّق ،هذه الكرامة

لكي نبيح له اهلل يف ملكه  وعلى هذا األساس ال ميكن لنا أن نستند إىل حّق

 باع ذلك احلكم على أساس ذلك.ف أو حكم، وتربير اّتتصرُّ كلَّ

 قوقي بني الناس على هذا األساس.كما ال ميكن تربير التفريق احل

يف وجوب إطاعة أوامر املالك هو أن يكون مضمون هذه األوامر  شرٍط أهّم إّن

ولكي  .جوب أخالقيم األخالقية؛ ألن وجوب إطاعة املالك هو وَيمنسجمًا مع الِق
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قه على نقض  تلك املعايري يكون هذا الوجوب وجوبًا أخالقيًا جيب أن ال يعمل متعّل

 واملوازين األخالقية.

ف يف وعلى هذا األساس فإن جمّرد كون الشخص مالكًا ال يبيح له أّي تصرُّ

م َيبرعاية الِق ٌدتصّرف املالك يف ملكه واخلالق يف خملوقه مقيَّ فإّن ؛مملوكه

فًا يؤّدي إىل سلب حقوق ف يف ملكه تصرُّأن يتصرَّ ألّي مالٍك األخالقية. وال حيّق

أو اإلضرار بهم. وإن القواعد األخالقية قد وجدت يف األساس كي حتّد من  ،اآلخرين

ى إذا ف الكائنات العاقلة واملختارة واملسؤولة على املستوى األخالقي، حّتدائرة تصرُّ

خاًل يف أمالك تلك الكائنات. وإن السؤال عن سبب إطاعة ف داكان هذا التصرُّ

أخرى: إن حق إطاعة اهلل  مفتوح. وبعبارٍة مطلق سؤاٌل أوامر املالك أو اخلالق بشكٍل

بأن يكون مضمون األمر والنهي اإلهلي  على العباد ليس مطلقًا، بل هو مشروٌط

 م والضرورات واحملظورات األخالقية.َيمنسجمًا مع الِق

: إن تنظيم العالقة بني اهلل واإلنسان على أساس منوذج املالك واململوك ال نيًاوثا

 .ينسجم مع شأن اهلل ومنزلته، وال مع شأن اإلنسان ومرتبته

اهلل باإلضافة إىل املالكية  إن هذا النموذج ال يتناسب مع شأن اهلل ومنزلته؛ ألّن

يف تنظيم عالقته باإلنسان،  صف بالعديد من الصفات األخرى اليت يكون هلا دخٌليّت

ية كسب مرضاة اهلل ليست جملّرد من أخذها بنظر االعتبار أيضًا. إن قيمة وأهّم ال ُبدَّو

وجوب إطاعة  ة مالكيته فقط، ولذلك فإّنن أوامره ال تنشأ من حيثّيإكونه مالكًا، و

وب وج حّق يكونى لو مل يكن اهلل مالكًا أوامره ال يدور مدار مالكيته، فحّت

 إطاعته باقيًا.

ن كرامة إمن حيث  ؛كما يأتي عدم انسجام هذا النموذج مع إنسانية اإلنسان

ن هذه الكرامة هي اليت ترفع شأن اإلنسان إىل مقام اخلالفة إاته، واإلنسان من ذاتّي

ه أيضًا. وإن هذه ّد مملوكًا هلل هو خليفُتاإلهلية. وعليه فإن اإلنسان يف الوقت الذي ُيَع

من أخذها بنظر االعتبار يف تنظيم  ال ُبدَّصية تستدعي شأنًا ومنزلة خاّصة اخلصو

ليس  «اململوكية»و «املالكية»ان والعالقة بني اهلل واإلنسان. وعلى هذا األساس فإن عن

ى أبرز صفات اهلل واإلنسان. عاكسة جلميع صفات اهلل وصفات اإلنسان، وال حّت مرآًة

واإلنسان على أساس هذين العنوانني يستلزم يف احلقيقة وإن تنظيم العالقة بني اهلل 
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واليت جيب أخذها بنظر  ،جتاهل سائر اخلصائص املرتبطة على املستوى األخالقي

 االعتبار يف تنظيم هذه العالقة.

م َيًا بالِقيدة لبِّوالية اهلل مقيَّ فإّن ؛اهلل أيضًا «والية»كما يصدق هذا املعنى بشأن 

فقهي غري أخالقي أو خمالف  حكٍم ولذلك ال ميكن تربير أيُّاألخالقية أيضًا. 

ك بإطالق الوالية من خالل التمسُّ ،وغري منسجم مع الكرامة اإلنسانية ،لألخالق

 اإلهلية.

 .«ملاذا جتب إطاعة اهلل؟»بشأن السؤال القائل:  وعلى هذا األساس هناك غموٌض

يف هذا السؤال، ثّم السؤال عن  من حتديد من هو اإلله املقصود ال ُبدَّ :اًلفأّو

اًل من هذا السؤال الواحد نواجه العديد من َدسبب وجوب إطاعته. ويف احلقيقة إننا َب

 :كما يلياألسئلة اليت ميكن إمجاهلا 

 .«ملاذا جتب إطاعة اهلل بوصفه شاهدًا مثاليًا؟»ـ 1

 .«ع؟ملاذا جتب إطاعة اإلله املشرِّ»ـ 2

 .«اخلالق؟ ملاذا جتب إطاعة اإلله»ـ 3

 .«ملاذا جتب إطاعة اإلله املنعم؟»ـ 4

 .«ملاذا جتب إطاعة اإلله املالك؟»ـ 5

كان اجلواب عن هذا  «الشاهد املثالي»إذا كان اإلله مورد البحث هنا هو 

ّد واحدًا من مقتضيات السؤال واضحًا وبديهيًا؛ ألن وجوب إطاعة الشاهد املثالي ُيَع

 «ملاذا جتب إطاعة الشاهد املثالي؟»إن السؤال القائل: و .العقالنية يف باب األخالق

. «ملاذا جيب على املرء أن يكون أخالقيًا؟»يعادل من الناحية املنطقية السؤال القائل: 

قضية حتليلية، وإن  «جتب إطاعة الشاهد املثالي»أخرى: إن القضية القائلة:  وبعبارٍة

مفهوم الشاهد املثالي، وهو من اللوازم هنا ُيستنتج من حتليل وتعريف  «وجوب اإلطاعة»

ع حبضور واسع يف والعوارض الذاتية لذلك املفهوم. إن وصف الشاهد املثالي ال يتمتَّ

باإلمكان استنباطه من الكثري من آيات القرآن الكريم، حيث مّت  هثقافتنا، رغم أّن

تة. وسوف نبحث متفاو وبتعبرياٍت ،التأكيد يف القرآن الكريم كثريًا على هذا املعنى

يته يف حسم النزاع بني حيث سُنربز أهّم ،دراسة الحقةهذا الوصف بالتفصيل يف 

 األخالق الدينية واألخالق العلمانية. والذي ميكن قوله هنا هو أن هذا الوصف متقّدٌم
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، «عيةاملشرِّ»و ،«املالكية»و ،«اخلالقية»على سائر الصفات اإلهلية األخرى، من قبيل: 

وصف الشاهد املثالي حيّد من االقتضاءات املعيارية والعملية لسائر الصفات مبعنى أن 

اإلهلية األخرى، وأن حكم اهلل بوصفه شاهدًا مثاليًا ـ والذي هو احلكم األخالقي ـ 

م َيعًا، وأن الِقعلى احلكم الصادر عنه بوصفه خالقًا أو مالكًا أو مشرِّ متقّدٌم

د رقعة ومساحة خالقية اهلل ن وحتدِّهي اليت تعيِّوالضرورات واحملظورات األخالقية 

 فاته التكوينية والتشريعية.ودائرة تصرُّ ،ومالكيته وشارعيته

من تقسيم  مثالي لن يكون لنا مناٌص أخرى: لو التزمنا بأن اهلل شاهٌد وبعبارٍة

 :أحكامه وأوامره إىل قسمني

ذات الضرورات ل من األحكام واألوامر اإلهلية يشتمل على القسم األّو

املسائل ر عن واحملظورات اليت تنشأ عن علمه أو إرادته بوصفه شاهدًا مثاليًا، وتعبِّ

 األخالقية دون املصلحية.

 .«مولوّية»أو  ،«تعّبدية»وليست  ،«إرشادية» إن هذه األحكام هي أحكاٌم

صفه أما القسم الثاني من األحكام واألوامر اإلهلية فهي اليت تنبثق عن إرادته بو

للمصاحل واملفاسد الغيبية أو ال تكون  وقد تكون تابعًة .عًا أو مالكًاخالقًا أو مشرِّ

مبعنى أن اهلل ليس ملزمًا بإقامة أحكامه الشرعية على املصاحل واملفاسد  ،كذلك

اهلل يف جعل األحكام،  ق من دائرة حّقالغيبية، وإن املصاحل واملفاسد الغيبية ال تضيِّ

إذا كانت  إاّل ،يقوم على استحالة أن جيعل اهلل حكمًا شرعيًا إلزاميًا ن األمر الأي إ

 أو مفسدة غيبية. يف البني مصلحٌة

وبطبيعة احلال فإن موافقة أو خمالفة حكم اهلل وإرادته يشتمل على آثار 

بة على موافقة وخمالفة أن اآلثار املرتتِّ دنيوية وأخروية، إاّل ،وتداعيات إجيابية وسلبية

وصدور تلك  ،ة جعل هذه األحكامام اهلل وأوامره ليست بالضرورة مالك وعّلأحك

 األوامر.

 .دية واملولوّيةأما القسم الثاني من األحكام واألوامر اإلهلية فهو األحكام التعبُّ

وكل واحد من هذين  .«إمضائية» ـ2 ؛تأسيسّية» ـ1وهذه األحكام تنقسم إىل قسمني: 

 .«رمتغيِّ» ـ2 ؛«ثابت» ـ1 القسمني ينقسم بدوره إىل:

كما ميكنه  .رةميكن أن تكون هلل أحكام تعّبدية وتأسيسية ثابتة أو متغيِّ
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َير واالعتبارات أن ُيمضي ما عليه خمتلف الشعوب واألمم من التقاليد واألعراف والسِّ

 السائدة بينهم.

لظرف بالفصل بني ا رة رهٌنمتييز األحكام الثابتة من األحكام املتغيِّ وإّن

والذي يتّم  ،أو فصل الدين ما وراء التارخيي واملطلق عن الدين التارخيي ،واملظروف

إىل التفسري اللغوي  ة، وحباجٍةتطبيقه على الظروف واألوضاع واألحوال اخلاّص

 ضنا هلذا األمر بالتفصيل يف كتابنا )أخالق املعرفة الدينية(.وقد تعرَّ .للنصوص الدينية

وإن طريق  .ن أوامر وأحكام اهلل فهي ليست مولوّية وتعّبديةأما القسم األول م

ف من خالل الرجوع إىل عقل وُعْر ،معرفتها هو الكشف عن حكم الشاهد املثالي

مة، وهي أن إرادة اهلل بوصفه هناك مسألة ثابتة ومسلَّ فإّن ،حاٍل أّيالعقالء. وعلى 

عًا أو مالكًا )إله صفه خالقًا أو مشرِّعلى إرادته بو ٌمشاهدًا مثاليًا )إله األخالق( مقدَّ

د مساحة ودائرة ن وحتدِّم والضرورات واحملظورات األخالقية  تعيَِّيالفقه(، مبعنى أن الِق

م َيخيالف الِق ب الواقع واللوح احملفوظ، وليس هناك يف الشرع حكٌمالشريعة يف ُصْل

ق بفهم ما يتعلَّ القية يفم األخَياألخالقية، رغم وجود الكثري من موارد معارضة الِق

وتفسري املؤمنني للشريعة. وعليه ميكن القول: إن وجوب إطاعة أوامر إله األخالق 

مطلق، يف حني أن وجوب إطاعة أوامر إله الفقه ليس مطلقًا، بل هو مقّيد بانسجام 

سجمة بأن تكون األوامر من أخرى: إنه مقّيٌد م األخالقية، أو بعبارٍةَيتلك األوامر مع الِق

 مع أوامر إله األخالق.

وهي أن حبثنا ال يدور حول  ،ومن الضروري هنا التأكيد على هذه املسألة

، بل «هل جتب إطاعة اإلله اخلالق أو املالك أو الشارع أو املنعم أو ال؟»السؤال القائل: 

 يدور حول:

ك واملنعم ر وجوب إطاعة اإلله اخلالق واملالـ ما هو املبنى أو الدعامة اليت ترب1ِّ

 ع؟واملشرِّ

والدعامة التربيرية ملعرفة  ،بة على هذا املبنىـ ما هي اللوازم والتداعيات املرتت2ِّ

 ؟األحكام الشرعية

 ع؟ـ ما هو أسلوب معرفة أوامر اإلله اخلالق واملالك واملنعم واملشر3ِّ

 ن البحث يدور حول:إأي 
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 ا هي األشياء اليت نهى عنها؟ع؟ ومـ ما هي األشياء اليت أمر بها اإلله املشر1ِّ

ـ ما هو األسلوب الصحيح لتفسري النصوص الدينية، واملنهج الصائب لفهم 2

 الشريعة؟

ع ميكن تربيره من لنا إليها هي أن وجوب إطاعة اهلل املشرِّوإن النتيجة اليت توصَّ

ب مبعنى أن هذا الوجو .كما ميكن تربيره من الزاوية املصلحية .الزاوية األخالقية

 .ينسجم مع معايري العقالنية األخالقية، كما ينسجم مع معايري العقالنية األنوّية

على حكم العقل األنوي واملصلحي فإن  ن حكم العقل األخالقي مقّدٌمإحيث  ولكْن

ع إمنا ميكن تربيره والدفاع عنه عقالنيًا إذا كانت األحكام وجوب إطاعة اإلله املشرِّ

م والضرورات واحملظورات األخالقية. ويف غري هذه الصورة َيالشرعية منسجمة مع الِق

لن يكون املؤمنون ملزمني بالعمل على طبق هذه األحكام، بل سيكونون مسؤولني 

وميكن مؤاخذتهم على ذلك، وسيكونون  ،إذا عملوا على طبق هذه األحكام

ي جملّرد غري أخالق سلوٍك ني للعذاب والعقاب. وعلى هذا ال ميكن تربير أّيمستحّق

بالتكليف فإني سأهتك  إذا شعرُت»اإلحساس بالتكليف الشرعي. وإن الذي يقول: 

 .لن يكون من األخالق يف شيٍء «عرض الناس

 

ألخالق تعين أن دوافع البشر حنو الدين واإلميان به، لة الدين النفسية إن تبعّي

باع التعاليم الدينية، هي جمّرد دوافع أخالقية ، واّتواختيار النموذج الديين للحياة

 أو جيب أن تكون كذلك. ،حصرية

عة اليت تدفع الناس إىل اعتناق الدين هناك الكثري من الدوافع املختلفة واملتنوِّ

أو  ،«غري معقولة»و «معقولة»دوافع  :أو اإلعراض عنه. وإن هذه الدوافع تنقسم إىل

 .«غري عقالنية»و «عقالنية»

         ؛«أخالقية»دوافع عقالنية  ـ1كما تنقسم الدوافع العقالنية بدورها إىل: 

 .«مصلحية»دوافع عقالنية  ـ2

وكذلك  .لو كان الفرد عاقاًل فإنه ال حمالة سيختار ألمره دوافع عقالنية

 ينشد لنفسه دوافع أخالقية حتمًا.حيث س ،لو كان عاقاًل باملقدار الكايف الاحل
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        ؛عقالنية أخالقية ـ1ا فإن العقالنية العملية تنقسم إىل نوعني: وكما رأين

جاه إىل الدين أن تكون دوافع من هنا ميكن لدوافع اإلنسان يف االّت .عقالنية نفعية ـ2

وال تعارض األخالق بالضرورة.  ،عقالنية، وتكون يف الوقت نفسه دوافع مصلحية

ولذلك فإن الدوافع  .من التربير األخالقي عّمأخرى: إن التربير العقالني أ بعبارٍةو

 ال ُتختزل يف الدوافع األخالقية.املنبثقة عن العقل والعقالنية 

من االلتفات إىل أن املوضوع مورد البحث هنا ليس يف  ال ُبدَّوقبل مواصلة البحث 

دين أو فكما قلنا: إن الناس يعتنقون ال ؛ق بالدينما يتعلَّ الدوافع الفعلية لإلنسان يف

عة. وإن الكشف عن هذه الدوافع يعرضون عنه للكثري من الدوافع املختلفة واملتنوِّ

وحتليلها ودراستها يرتبط بعلم النفس الديين، أو علم االجتماع الديين، أو فلسفة 

فإن السؤال عن الدوافع الفعلية  حاٍل أّيالدين، وال يرتبط بفلسفة األخالق. وعلى 

 . «معياريًا»وليس سؤااًل  ،«توصيفي» الدين هو سؤاٌل للناس يف االجتاه إىل

 أن الذي ننشده هنا هو: إاّل

 ههم إىل الدين؟ـ ما هي الدوافع اليت جيب أن ينطلق منها الناس يف توج1ُّ

ـ هل الدافع الوحيد املعقول واملرّبر يف التوّجه إىل الدين واعتناقه هو الدافع 2

 األخالقي فقط؟

 .(25)توصيفية ، وليست أسئلًة(24)ومعيارية (23)تقييمية ئلٌةوهذه األسئلة هي أس

واجلواب عن السؤال األول هو: جيب على اإلنسان أن يقبل على الدين منطلقًا 

 افع غري عقالنية.من الدوافع العقالنية، وليس بدو

 ؛حيث تنقسم العقالنية إىل نوعني، وهما: العقالنية يف حّدها األقصى ؛ولكْن

دوافع عقالنية  :ىلإحّدها األدنى، فإن الدوافع العقالنية تنقسم بدورها والعقالنية يف 

 عقالنية يف احلّد األدنى أيضًا. ودوافع ؛يف احلّد األقصى

فهي العقالنية اليت على أساسها  «املسّوغة»أو  «احلّد األدنى»أما العقالنية يف 

ا مل ينقض معايري هنا إذما يكون عقالنيًا يكون الشيء مباحًا وجائزًا. إن الدافع إّن

 العقالنية فقط.

فهي العقالنية اليت يكون الشيء  «املؤّيدة»أو  «احلّد األقصى»وأما العقالنية يف 

ما يكون عقالنيًا هنا إذا كان منبثقًا عن املعايري على أساسها واجبًا. إن الدافع إّن
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ة مع معايري العقالنية العقالنية فقط، وال يكفي هنا جمّرد االنسجام والتناغم واملطابق

 لكي ُيعترب الدافع أو يكون عقالنيًا.

أما اجلواب عن السؤال الثاني فهو النفي؛ إذ كما رأينا فإن العقالنية العملية 

وإن الدافع يف  .وعقالنية عملية مصلحية ؛تنقسم إىل نوعني: عقالنية عملية أخالقية

، ميكن أن يكون مصلحيًا ـ ًاى إذا استحال أن يكون دينيحّتـ الرجوع إىل الدين 

 وهذا املقدار يكفي ملعقوليته.

من الدافع األخالقي، وإن االجتاه املصلحي والنفعي إىل  إن الدافع العقالني أعّم

بشرط أن ينسجم مع املوازين  ولكْن ،ر ومقبول من الناحية العقالنيةالدين جائز ومربَّ

اهلل وتعاليمه خوفًا من عذابه، وشوقًا إىل األخالقية. وبالتعبري الديين: إن إطاعة أوامر 

أساس معايري العقالنية ثوابه، حيظى بالقبول من قبل اهلل، وميكن تربيره على 

 املصلحية.

هذا النوع  وإّن .ن شيوعًا وانتشارًان املصلحي هو من أكثر أنواع التديُّإن التديُّ

أنه ال  القي اإلجيابي، إاّلكان يشكو من االفتقار إىل التربير األخ ن وإْنمن التديُّ

بشرط أن ال ، م األخالقية، وميكن تربيره والدفاع عنهَيذاته مع الِق يتنافى يف حدِّ

كما ميكن أن )يشتمل على التربير األخالقي  .م األخالقيةَييؤدي إىل نقض الِق

اليت  ر على احلّد األدنى من الشروطأخرى: إن هذا الدافع يتوفَّ السليب( أيضًا. وبعبارٍة

 حيتاج إليها الدافع ليكون أخالقيًا ومعقواًل.

ى يف حقل الدوافع ال مناص لنا من الفصل بني األخالق يف حّدها وعليه فإننا حّت

 .(26)األدنى واألخالق يف حّدها األقصى

 :ة بأحد معنينيإن الدوافع ميكن أن تكون أخالقّي

أخالقيًا إذا كان ذلك  فمن ناحية األخالق يف احلّد األدنى إمنا يكون الدافع

ولكي يكون الدافع مباحًا وجائزًا من  ،الدافع مباحًا وجائزًا من الناحية األخالقية

مبعنى أنه من  ،د أن ال يكون خمالفًا للمعايري األخالقيةالناحية األخالقية يكفي جمرَّ

أو  قيمٍة د عدم نقض الشخص الفاعل ألّيناحية األخالق يف احلّد األدنى يعترب جمرَّ

 افيًا يف اعتبار دافعه أخالقيًا.معيار أخالقي يف امتالكه للدافع ك

إمنا يكون الدافع أخالقيًا إذا كان فوأما من ناحية األخالق يف احلّد األقصى 
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م األخالقية، وأن يكون حسنًا وواجبًا من الناحية َيمنبثقًا عن إدراك واعتناق الِق

م َيك للفاعل ودفعه حنو العمل غري الِقرِّاألخالقية. ويف هذه احلالة لن يكون احمل

ك الفاعل فيه هو األخالقية لذلك العمل، خالفًا للمورد السابق الذي كان حمرِّ

 ليها ذلك العمل لذات الفاعل.املصاحل واملفاسد واملنافع واملضاّر اليت يشتمل ع

ك ف على امتالوعلى هذا األساس فإن الدافع األخالقي باملعنى األول يتوقَّ

ر األخالقي ف على امتالك التربيالتربير األخالقي السليب للعمل، وباملعنى الثاني يتوقَّ

 اإلجيابي لذلك العمل.

 العقالنية األخالقية يف احلّد»وإن الدافع األخالقي باملعنى األول من مقتضيات 

 .«األقصى العقالنية األخالقية يف احلّد»، وباملعنى الثاني من مقتضيات «األدنى

خالق جيب علينا القول ق بتبعية الدين النفسية لألما يتعلَّ حصيلة القول: إننا يفو

 بالتفصيل.

فإذا كان املراد هو أن دافع املؤمنني يف االلتزام الديين لكي يكون عقالنيًا 

م األخالقية وجب القول: إن الدين ليس تابعًا لألخالق َيجيب أن ينبثق بالضرورة عن الِق

ية؛ إذ ميكن لدافع االلتزام الديين أن يكون دافعًا مصلحيًا وأنويًا، ويف من هذه الناح

م َيذاته مستلزمًا لنقض الِق مثل هذا الدافع ال يكون يف حدِّ وإّن .الوقت نفسه عقالنيًا

االلتزام الديين املنبثق عن العقالنية األنوية أو املصلحية ينطوي  ولذلك فإّن .األخالقية

وهذا يعين  .بشرط عدم خمالفته لألخالقيات ،من العقالنية الالزمةعلى احلّد األدنى 

 ستقالل الدين النفسي عن األخالق.ا

وأما إذا كان املراد هو أن دافع املؤمنني يف االلتزام الديين لكي يكون عقليًا 

م األخالقية ففي مثل هذه احلالة جيب القول بأن الدين من َيجيب أن ال خيالف الِق

وال  ،مغاير للعقالنية لألخالق؛ ألن الدافع املخالف لألخالق دافٌع فسية تابٌعالناحية الن

 يكون معقواًل.

 

ة الدين لألخالق. وقلنا بأننا ال نستطيع أن نصدر حبثنا يف هذا الفصل أنواع تبعّي

هومية فإن بعض املفاهيم الدينية من الناحية املف؛ ًا يف هذا الشأنيًا وعاّمحكمًا كّل
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فريد يف تعريف هذه  واللغوية غري تابعة لألخالق، وليس للمسائل األخالقية دوٌر

 ع والتمّسك باملفاهيم األخالقية.إذ ميكن تعريفها دون احلاجة إىل الرجو ؛املفاهيم

تمل على بعض وعلى مجيع األحوال فإن تعريف اهلل يف األديان اإلبراهيمية يش

 املفاهيم األخالقية.

 باملضامني األخالقية. ة هاّمة أخرى مفعمٌةاك مفاهيم دينّيوكذلك هن

ة الدين اللغوية لألخالق يف وميكن هلذا األمر أن يكون شاهدًا على تبعّي

 خصوص هذه املوارد.

ما يتعلق بتبعية الدين األنطولوجية لألخالق فقد ذكرنا أن الدين  وأما يف

أن الدين باملعنى اخلاص  لألخالق. إاّل ٌعباملعنى العام للكلمة ـ للعديد من األدلة ـ تاب

لألخالق، ومن بعض النواحي األخرى  للكلمة )الشريعة( فهو من بعض النواحي تابٌع

ة الشريعة األنطولوجية لألخالق تقوم على غري تابع لألخالق. وإن استقالل وتبعّي

ها تفكيكني هامني، وهما: تفكيك األخالق يف حّدها األقصى عن األخالق يف حّد

 ة السلبية.ة اإلجيابية عن التبعّيوتفكيك التبعّي ؛األدنى

إن األخالق يف حّدها األقصى يف هذا املقام تعين أن األحكام الشرعية تنبثق 

م األخالقية. وإن األخالق يف حّدها األدنى يف هذا املقام تعين أن األحكام َيعن الِق

 قضها.، وال تنم األخالقيةَيالشرعية ال تتنافى مع الِق

م َيإن األخالق يف احلّد األقصى تقتضي نشوء األحكام الشرعية عن الِق

د عدم خمالفة األحكام األخالقية، يف حني أن األخالق يف احلّد األدنى تقتضي جمرَّ

 م األخالقية.َيالشرعية للِق

م األخالقية عالقة َية اإلجيابية هنا تعين أن بني األحكام الشرعية والِقإن التبعّي

م األخالقية َية السلبية تعين أن الِقابية وعينية وتكوينية )علية ومعلولية(. وإن التبعّيإجي

ثنا عن جمّرد احلكم الذي ال تعمل على جمّرد رسم احلدود النهائية للشريعة، وحتدِّ

ا هو احلكم ّمثنا عها ال حتدِّولكّن ،يوجد يف الشريعة، وال ميكن له أن يوجد فيها

 عة، والذي جيب أن يكون فيها.املوجود يف الشري

األخالق يف حّدها األقصى، ومن  «األخالق»وعلى هذا األساس لو أردنا من 

 بأن الشريعة غري تابعٍة لألخالق. ة اإلجيابية، وجب علينا القولالتبعّي «ةالتبعّي»
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هي  «ةالتبعّي»األخالق يف حّدها األدنى، ومن  «األخالق»وأما إذا كان مرادنا من 

 لقول بأن الشريعة تابعة لألخالق.ة السلبية، وجب علينا االتبعّي

م هو تقّدم وإن هذا التقدُّ .على الدين والشريعة وإن األخالق بهذا املعنى متقّدمٌة

م األخالق األنطولوجي على الدين يؤّدي باملعايري أن تقدُّ إاّل .«ميتافيزيقي»و «أنطولوجي»

واستنباط أحكام الشرع من النصوص الدينية األخالقية إىل أن تعمل يف مقام معرفة 

مبعنى أن تبعية الدين األنطولوجية لألخالق باملعنى املتقّدم  ،على شكل املعايري املبطلة

اإلمكان األخالقي على إبطال »لألخالق، وتؤّدي إىل  «ةاملعرفّي»ة الدين تستلزم تبعّي

ل جزءًا من الق السلوك تشكِّم أخَيأخرى: إن معايري وِق بعبارٍةو. «االستنباط الفقهي

 م أخالق التفكري والبحث الفقهي.َيمعايري وِق

إن فصل األخالق يف حّدها األقصى عن األخالق يف حّدها األدنى، وفصل 

ة الدين ة السلبية، مينحنا القدرة على احلكم بشأن تبعّية اإلجيابية عن التبعّيالتبعّي

 ًا.النفسية والعقالنية لألخالق أيض

 «األخالق»جة اليت توّصلنا إليها بشأن هذين املوردين هي أننا لو أردنا من والنتي

ة اإلجيابية، جيب علينا القول بأن التبعّي «ةالتبعّي»األخالق يف حّدها األقصى، ومن 

الدين من الناحية العقالنية والنفسية ليس تابعًا لألخالق؛ إذ ميكن تربير االلتزام 

كما ميكن لدوافع الناس العقالنية يف اتباع  .املصلحيةالديين على أساس العقالنية 

الدين أن تكون دوافع مصلحية أيضًا. وعليه فإن التربير العقالني لاللتزام الديين 

كان باإلمكان تربير  وإْن ،ن ال ينبثق عن األخالق ضرورًةك العقالني للتديُّواحملرِّ

ك لألحرار يف مثل هذا التربير هو احملرِّ وإّن .م األخالقية أيضًاَين على أساس الِقالتديُّ

 ن.اعتناق الدين والتديُّ

 «ةالتبعّي»األخالق يف حّدها األدنى، ومن  «األخالق»وأما إذا كان مرادنا من 

ومن ، لألخالق من الناحية العقالنية إن الدين تابٌع :يجب القولفة السلبية، التبعّي

باع التعاليم الدينية إذا كانت ما حيّق هلم اّتالناحية النفسية أيضًا، مبعنى أن الناس إّن

عقالني لتربير هذا العمل.  لن يكون لديهم دافٌع وإاّل، م األخالقيةَيمنسجمة مع الِق

م العقل والعقالنية األخالقية على العقل والعقالنية والدليل على هذا القول هو تقدُّ

 املصلحية.
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«»

 

)12) prima facia. 

:
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(15) justifying reason. 

(16) motivating reason. 

 

«»

- Geach, P. (1994) God and the Soul (Bristol: Thoemmes Press). P. 127. 

- Phillips, D. Z. (1970) Death and Immortality, (London: Macmilan). P. 39. 

 

- Swinburne, R. G. (1993) The Coherence of Theism (Oxford: Oxford University 

Press). P. 12 – 211. 

)21) derivative. 

)22) inferential. 

)23) evaluative. 

)24) normative. 
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)25) descriptive. 

 

  



 

 

 

 

 سامللكّية االعتبارّية للنَّْف

 بني االستحالة واإلمكان
 

 

 .تناولت هذه الدراسة فكرة امللكية االعتبارية للنفس من ناحية ثبوتها وعدمه

 وقد اشتملت على سّتة حماور، حبثنا فيها ما يلي: 

ا، وكذلك وعدم استحالة جعله ،ـ األدّلة على ثبوت امللكية االعتبارية للنفس1

 ملكية اعتبارية.  ،وملكية أعماهلا ،ثبوت ملكية منافع النفس

 وناقشناها.  ،ضنا إىل نظرية الشهيد الصدر حول ملكية األعمالـ تعر2َّ

 ـ كما تناولنا ما ُيصطلح عليه مبلكية الذمم، وناقشناه. 3

 وأعماهلا.  ،ومنافعها ،ـ ثّم بّيّنا خصائص ملكية النفس4

 

ب يف وقوع ملكية اإلنسان لألموال املنفصلة عنه فيما لو حتّقق أحد أسباب ْيال َر

وأّما ملكية اإلنسان لنفسه فقد  .وال داعي للبحث عن إمكان ذلك وعدمه .امللكية

وحنن  .فضاًل عن وقوعها ،ل بعض الفقهاء من ناحية إمكانهاوقع فيها الكالم من ِقَب

اول تسليط الضوء على حبث هذه النقطة وما يتعّلق بها من الزاوية يف هذه الدراسة ُنح

 الفقهية، ونسعى لتحليل وتقويم كلمات الفقهاء. 

                                           
|^
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ية امللكية ودورها يف اجملال االقتصادي يف حياة تّتضح ضرورة البحث من أهّم

هذا البناء  كّنول .كبرية الشريعة بامللكية وأحكامها عنايًة ْتوقد ُعنَي .اإلنسان

الكتشاف األسس التحتية اليت ينبين ؛ اىل حتليٍل العلوي من األحكام الشرعية حباجٍة

 يقع يف هذا السياق.  ،نقضًا وإبرامًا ،وهذا البحث .عليها

 

متكاملة  ىل رؤيٍةإإّن اهلدف األساس من فتح هذا امللّف البحثي هو الوصول 

 ،لتحليل شبكة أسباب امللكية من وجهة نظر فقهية ؛حول النظرية الصحيحة

ر املؤّثر ملسألة ملكية النفس منسجم هلا؛ باعتبار الَدْو والتمكن من حتصيل تفسرٍي

 ثبوتًا وعدمًا. 

 

مّثة مسألة تعّرض هلا الفقهاء املتقّدمون، أال وهي )مسألة شراء العبد نفَسه من 

 وهل يقع بيعًا أم عتقًا؟ وهل تشمله أحكام اخليار أو ال؟ وهل يصّح أم ال؟  ،سّيده(

وقد بنى بعض الفقهاء املتأّخرين هذه املسألة على مدى ثبوت فكرة امللكية 

أثار هذه احليثية التحليلية على وجه  ْنوأنا ال أعلم أّول َم .االعتبارية للنفس وعدمها

تاله  وَمْن، وشّراحه ،صارييف كتاب مكاسب الشيخ األن التحديد، ولكّنها موجودٌة

 مستوعبًا.  أفرد هلا حبثًا مستقالًّ ْنمل أَر َممن الفقهاء والباحثني، و

 هذا، وقد عقدنا البحث يف سّتة حماور، وهي: 

 ملكية النفس. األّول: 

 ملكية منافع النفس. الثاني: 

 ملكية أعمال النفس. الثالث: 

 . مالنظرية الشهيد الصدر يف ملكية األعالرابع: 

 املوقف من ملكية الذمم. اخلامس: 

 وأعماهلا؟  ،ومنافعها ،ما هي مسات وخصائص ملكية النفسالسادس: 
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 وإليك تفصيل البحث: 

 

فإّن أّول سلطان  ؛وهذه امللكية هي أّم املمّلكات، ومنها نشأت سائر امللكيات

 ا. وُمرادنا امللكية االعتبارية احلقوقية، وإاّلللشخص هو سلطانه على نفسه وملكه هل

 وال كالم لنا فيه.  ،ممسلَّ فامللكية التكوينية احلقيقية للنفس أمٌر

 

خيتلف حبسب اصطالحنا عن  ،اعتباري الذي هو أمٌر ،إّن عنوان )الذاتية(

ينية، عنوان )الذاتية( حبسب اصطالح بعض الفقهاء، الذي ُيريد به امللكية التكو

 خارج عن النفس وذات اإلنسان.  ىل سبٍبإفيما حنن ُنريد به ما مل حيتْج 

 

ينبغي لنا أن نسري يف االستدالل ضمن  ،بالنظر اىل كلمات الفقهاء ؛وحنن

 واإلثبات.  ؛مرحلتني: الثبوت

 ثبوتًا أو ال؟  ّن اعتبار امللكية للنفس ممكنٌةأهل املرحلة األوىل: 

يف النظر إمكان القول بامللكية االعتبارية للنفس؛ حيث ال مشكلة وقد يبدو 

  .(1)وعقالئية ؛عقلية :تربز أمامنا إشكاليتان يف البني. ولكْن

وذلك ألّن ملكية النفس  ؛(2)إشكالية االستحالة عقاًلاإلشكالية األوىل: 

ل، وهو للحاص حتصيٌل تكوينًا ثابتة بالوجدان، واعتبار امللكية هلا ما هو إاّل

 . مستحيٌل

ّن هذه اإلشكالية ال جمال هلا؛ فإّن حتصيل احلاصل إّنما أالظاهر اجلواب: 

 ؛مع اآلخر ًامنهما متفاوت تكرار الشيء بنفسه، وأّما إذا كان كلٌّ حاليكون 

الختالف السنخ، فإّن امللكية التكوينية هي مقولة واقعية خارجية تدخل ضمن 

وإّنما هي صورة ذهنية  ،تبارية فهي ليست من املقوالتوأّما امللكية االع ،األعراض

فما ُيراد حتصيله من امللكية االعتبارية  .مفرتضة، فال استحالة يف اعتبارها البّتة
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 وهي امللكية احلقيقية والتكوينية.  ،من قبل االفرتاضية غري ما هو حاصٌل

وذلك بسبب  ؛ةال العقلي ،إشكالية االستحالة العقالئيةاإلشكالية الثانية:  

يكون  فما دامت امللكية التكوينية متحّققًة .(3)اللغوية، كما ورد يف عبارات بعضهم

ّن الثانية االعتبارية أما سيَّوال ال ترتّتب عليها أّي فائدة،  ،أخرى لغوًا اعتبار ملكيٍة

 ليست بأقوى من األوىل التكوينية، فهو استبدال األدنى بالذي هو خري. 

 ونقضًا:  على هذه اإلشكالية، حالًّ ويرداجلواب: 

اليت هي على  ،فإّن مّثة ظاهرة مشابهة للملكية، وهي السلطنة أّما النقض

وال يرى العقالء أّي غضاضة يف جعل  .وسلطنة اعتبارية ؛نوعني: سلطنة تكوينية

 فضاًل عن استحالته.  ،ة يف ذلكوال لغوّي .السلطنة لإلنسان على نفسه واعتبارها

رنا بعض اآلثار فإّن هذه اإلشكالية سوف تنتفي فيما لو تصوَّ احلّلوأّما 

 فثّمة آثار من قبيل:  ؛وهذا حاصٌل .ب على اعتبار ملكية النفسالعقالئية اليت قد ترتتَّ

كما كان حيصل يف بعض اجملتمعات غري  ،بيع النفس على الغرياملورد األّول: 

ل ذلك يف عصرنا احلاضر، فيصبح احلّر ا نسمع أحيانًا حبصول مثبل رمباإلسالمية، 

 عبدًا. 

أو  شراء النفس من الغري، كما يف شراء العبد نفسه مبكاتبٍةاملورد الثاني: 

  .(4)رينمني واملتأخِّمن املتقدِّ ،غفري جّدًا من الفقهاء وقد أورد ذلك عدٌد .ببيع

و ظاهرًا، وبني صرحيًا أ ،هذا البيع َقبل ْنوهؤالء الفقهاء الذين ذكرناهم بني َم

عن عدم استحالة  وموقف القسم األّول كاشٌف .هردَّ د فيه، وبني َمْناحتمله أو تردَّ ْنَم

فلو كان مستحياًل وفاسدًا  وإاّل ،وكذا موقف القسم الثاني .ملكية اإلنسان لنفسه

يع، ا صّحة هذا البْومل يَر وأّما القسم الثالث فهم وإْن .دفال معنى الحتماله أو الرتدُّ

 أخرى.  ال من جهة حمذور االستحالة، بل من جهاٍت لكْن

قال ببطالن هذا البيع من جهة حمذور استحالة ملكية اإلنسان  ْنأجل، مّثة َم

كاآلخوند  ،عناب تتبُّْسَح ،هؤالء ال يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد ولكّن. لنفسه

عند بيان  قليٍل اخلراساني واملامقاني والسيد حمسن احلكيم، كما أشرنا قبل

  .(5)اإلشكالية األوىل

إّنه ُيشرتط يف البيع مغايرة املبيع مع املشرتي؛ فإّن اإلنسان إّنما يشرتي قال: ال ُي
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األموال املنفصلة عنه، ويف شرائه نفسه يّتحد املبيع مع املشرتي، أي يّتحد املالك 

  .(6)واململوك

 فإّنه ُيقال: 

متّلك اإلنسان ما  :للتمّلك، نظري حٌةهي مصحِّو .ـ تكفي املغايرة االعتبارية1

غاية األمر أّنه بعد هذا االعتبار يسقط  .ن يبيعه الدائن من املديونْيكالدَّ ،على نفسه

أي ال ميلك منافعه  ،(8)وحينما يشرتي نفسه يصبح حّرًا ،(7)املال عن كونه مملوكًا له

  .(9)أحٌد

  .(10)ـ أدّلة صّحة البيع ونفوذه له2

إّنه ُيشرتط يف البيع مغايرة الثمن مع املبيع؛ فإّن البيع هو مبادلة قال: ال ُيكما 

ويف املقام نفس العبد ملك  .ه مباله اآلخرْيل بيع اإلنسان أحد ماَلمبال؛ لعدم تعقُّ ماٍل

للموىل أيضًا، فكيف يبيع عبده مبال عبده  والثمن الذي هو ملك للعبد ملٌك ،للموىل

  .(11)الذي هو ماله؟!

د االعتباري بني املالك تكفي املغايرة االعتبارية والتعدُّفإّنه ُيقال أيضًا: 

ض ملكه أّنه ملكه طواًل، ال يف َعْر كان ملكًا للموىل إاّل واململوك؛ فإّن الثمن وإْن

على  ْمضًا، وأّما طواًل فلم يُقفإّن امللك الواحد ال جيتمع عليه مالكان َعْر ؛للعبد

أّنه ملٌك له طواًل،  كان ملكًا للموىل إاّل الثمن الذي ميلكه العبد وإْنف .امتناعه دليٌل

، فيجوز تبديل ملك له بال واسطة مبلك له واملثمن ـ وهو العبد ـ ملٌك للموىل بال واسطٍة

  .(12)فاختلف املالكان اعتبارًا .بواسطة ملكه لصاحب املال

 ية والكبد والدم. ْلبيع وشراء بعض أعضاء البدن، كالِكاملورد الثالث: 

 على اعتبار امللكية للنفس؟  هل مّثة دليٌلاملرحلة الثانية: 

اعتبارية على  لقد قام االرتكاز العقالئي على أّن لإلنسان سلطنًةالدليل األّول: 

ها هو وأثُر .وسلطنته احلقيقية عليها ،من ملكيته التكوينية على نفسه ناشئًة ،نفسه

قد تنتقل هذه  ولكْن .وال مزامحته ،وعدم سلطنة الغري عليه ،يةع اإلنسان باحلّرمتتُّ

والنفس  ،فالنفس متلك النفس .بسبب الرّق ؛ىل الغريإالسلطنة على النفس وملكيتها 

ب على كان األثر املرتتِّ وإْن ،واحد وملكها يف املقامني مبعنًى .متلك اخلارج من النفس

على ملكها للخارج من النفس مبعنى ب واألثر املرتتِّ ،يةملكها للنفس هو احلّر
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ّر على لألجانب، وسلطنة احُل لنفسه، والعبد مملوٌك فاحلّر مملوٌك .يةالعبودية والرقِّ

طون على نفسه وملكه لنفسه هو معنى القاعدة العقالئية القائلة: )الناس مسلَّ

  .(14()13)طون على أمواهلم(أنفسهم(، وسلطنته على الغري هو معنى: )الناس مسلَّ

من  ،وال احلّرية ،ولوال هذه امللكية االعتبارية للنفس ملا أمكن احلكم بالرّقية

كشفًا إّنيًا عن وجود اعتبار  فحكم العقالء بالرّقية واحلّرية كاشٌف .ل العقالءِقَب

 يف الذهن العقالئي.  ّن هذا مرتكٌزإو .ملكية اإلنسان لنفسه يف الرتبة السابقة

ل العقالء مبلكية سائر العتبارية للنفس ملا ُحكم من ِقَببل ولوال هذه امللكية ا

 األموال اخلارجة عن النفس. 

وهذا  .ال باجلملة ،يف اجلملة( 15)وقد أمضى الشارع هذا االرتكاز العقالئي

ب، بل من خالل إقراره الرّقية ْساإلمضاء مل يتّم من خالل عدم الردع وسكوته فَح

ة االعتبارية، ومن خالل ما رّتبه عليهما من أحكام واحلّرية املرتّتبتني على امللكي

من مشروعية البيع والوطء  ،ىل الرّقيةإتكليفية ووضعية، كما هو احلال بالنسبة 

 مبلك اليمني وحتريم اإلباق وغري ذلك. 

كما يف باب  ،أباح له شراءها وإْن ،أجل، قد منع من بيع اإلنسان لنفسه

قابلة للنقل  سلطنٍة ب ما ذكرناه ـ من أّن كلَّْسوَح»: قال احملّقق اإليرواني .املكاتبة

  .(16)«د الشرعي باملنعلوال التعبُّ ،والتحويل بالبيع ـ جاز للشخص أن يبيع نفسه

هذا، ونظرًا للتسليم بإمضاء الشارع هلذا االرتكاز العقالئي نرى الفقهاء قد 

ها يف موارد كثرية تفوق حّد واستدّلوا ب ،طون على أنفسهم(موا بقاعدة )الناس مسلَّسلَّ

  .(17)احلصر

 

إّن هذه اجلملة »ورّدها بقوله:  ،لقد ناقش السيد اخلوئي يف ثبوت هذه القاعدة

من النصوص، ومل يدّل  ر يف شيٍءَكإال أّنها مل ُتْذ ،وردت يف كلمات الفقهاء وإْن

 «. عليها دليٌل

قوله الستدالل على هذه القاعدة، وهي ثّم تطّوع بذكر بعض الوجوه املمكنة ل

 .(25)املائدة:  ﴾َقاَل َربِّ ِإنِّي اَل َأْمِلُك ِإالَّ َنْفِسي َوَأِخي﴿: ×حاكيًا عن موسى ،تعاىل
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 ؛وال يصّح االستدالل بها .بكونها أجنبية عن السلطنة على النفس ؛رّدهاثّم تصّدى ل

 تبارك وتعاىل، وأّنه ال قدرة له على تنفيذ أمر اهلل ×فإّنها يف مقام بيان قدرة موسى

وأين هذا من »وختم النقاش متسائاًل بقوله:  .دون بين إسرائيل ،على نفسه وأخيه إاّل

 .(18)«حمّل كالمنا؟!

 واجلواب: 

أّنها قاعدة عقالئية قد  إاّل ،بألفاظها يف النصوص ْدمل تِر ـ إّن هذه القاعدة وإْن1

ت الدليلية هلا، فال يصّح إنكارها وإبعادها عن واإلمضاء ُيفيد ثبو .أمضاها الشارع

 ساحة االستدالل الفقهي. 

كان  ـ إّن عدم داللة اآلية املتقّدمة يف املائدة على قاعدة السلطنة وإْن2

 ﴾النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم﴿كقوله تعاىل:  ،أّن مّثة أدّلة أخرى إاّل ،صحيحًا

وأيضًا كونها أوىل من السلطنة على املال  ،(19)وكذلك حديث الغدير (،6)األحزاب: 

 كما سوف يأتي.  ،(20) طون على أمواهلم()الناس مسلَّ :الثابتة بقاعدة

النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِننَي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ﴿قوله تعاىل: ك بالتمسُّالدليل الثاني: 

 ِمْن اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمَهاِجِريَن ِإالَّ ْوَلى ِبَبْعٍض ِفي ِكَتاِب اهلِلو اأَلْرَحاِم َبْعُضُهْم َأُأمََّهاُتُهْم َوُأْوُل

  .(21)(6)األحزاب:  ﴾َأْن َتْفَعُلوا ِإَلى َأْوِلَياِئُكْم َمْعُروفًا َكاَن َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب َمْسُطورًا

والية على الناس،  ‘أّن للنيب: دّلت هذه اآلية على وتقريب االستدالل باآلية

ىل أولوية النفس بنفسها إبالقياس  ثابتٌة ‘وهذه األولوية والسلطنة الثابتة للنيب

وواليته مقّدمة على سلطنة النفس وواليتها على  ‘ّن سلطنة النيبإو .وسلطنتها عليها

ها أّن تشريعية واعتبارية، والزم هذه هي واليٌة ‘ومن الواضح أّن والية للنيب .نفسها

فال تصّح نسبة الوالية التشريعية  والية النفس على نفسها تشريعية واعتبارية أيضًا، وإاّل

 لكونها من سنخ آخر.  ؛ىل الوالية التكوينيةإواالعتبارية 

ىل باملؤمنني من ْووأنا َأ.»..يف حديث الغدير املعروف:  ‘قولهالدليل الثالث: 

، فقالوا: نعم، نشهد لك بذلك، «لي به؟! أنفسهم، فهل ُتقّرون لي بذلك وتشهدون

  .(22)«[ موالهمواله فإّن عليًا ]= فهذا عليٌّ كنُت أال َمْن»فقال: 

ويزيد عليه بتثبيت  .وتقريب االستدالل بهذه الرواية حنو ما تقّدم يف اآلية السابقة

 تشريعي أيضًا.  ومولويته، وهذا أمٌر ×أولوية لإلمام علّي
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حبيث يكون هلم  ،ثبتت قاعدة سلطنة الناس على أمواهلملقد الدليل الرابع: 

 وليس لغريهم أن يتصّرفوا يف مال الغري إاّل .مه اهلل تعاىلما حرَّ إاّل ،حّق التصّرف فيها

فإّن السلطة على الذات قبل  ؛(23)طون على أنفسهم وذواتهمىل مسلَّْوبإذنه، فهم بطريق َأ

لعّلة واملالك هلا، حيث إّن مال اإلنسان السلطة على املال حبسب الرتبة، بل هي ا

  .(24)حمصول عمله

 

ال الفردية، فإّن  ،قد ُيقال: إّن امللكية االعتبارية من الظواهر االجتماعية

نفس العقالء إّنما اعتربوا امللكية حينما وقع التزاحم يف اجملتمع، وأّما اعتبار ملكية ال

وهذا اللحاظ ال يهّم  .، ال بلحاظ عضويته يف اجملتمعفُيلحظ فيها الشخص مستقالًّ

 ،صوا له اعتبارات خاّصة وتشريعات، فتشريعها يكون عبثًا حينئٍذى ُيخصِّالعقالء حّت

  .(25)واعتبارها للشخص يكون لغوًا حمضًا

 واجلواب: 

اجتماعية،  ـ إّن اعتبار امللكية على النفس أيضًا تكون بلحاظها كظاهرٍة1

ىل بها من غريه، ومع ثبوتها ْووهو َأ ،ها للنفس فال أحد ُيزامحه على نفسهفمع ثبوت

 ىل بنفسه منه. ْولغريه فهذا الغري هو َأ

ـ ليست االعتبارات العقالئية املتعّلقة بالنفس بعزيزة، كقاعدة سلطنة الناس 2

 على نفوسهم. 

 

س لنفسها اعتبارًا، بل يكفي قد ُيقال: إّنه ال ضرورة الفرتاض ملكية النف

)الناس  :ومن هنا شاعت هذه القاعدة العقالئية .افرتاض واليتها وسلطنتها على نفسها

 ال امللكية.  ،فطون على أنفسهم(؛ إذ امُلراد بهذه السلطنة والية التصرُّمسلَّ

 واجلواب: 

 ،أّنه عينهااعتباري ناشئ من امللكية االعتبارية، ال  حقٌّ يف هإّن والية التصرُّ

)الناس  :ىل األموالإالقاعدة األخرى الواردة بالنسبة  :ونظري ذلك .وال أّنه ُيغين عنها
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وهذا احلّق  .طون على أمواهلم(، فهي ُتثبت حّق الوالية للنفس على أمواهلا باملطابقةمسلَّ

هلم ثبت  ،هلم وأّنها ملٌك ،إّنما نشأ بلحاظ ملكية الناس ألمواهلم، فلكونها أمواهلم

ف منبثقة عن مالكية أخرى: إّن مالكية التصرُّ ف فيها، وبعبارٍةحّق الوالية بالتصرُّ

 ف فيه، وهذه األولوية نشأت من ملكه لرقبته. ىل بالتصرُّْوالرقبة، فمالك العبد َأ

ولكن ال مانع أحيانًا من التفكيك بني ملكية الرقبة وبني  .هذا حبسب األصل

خاّص، كوالية الولي  اخلارجة بدليٍل ،حلاالت االستثنائيةف يف بعض اأولوية التصرُّ

 اخلاّص أو العاّم على الشخص أو املال. 

كما حيصل التفكيك أحيانًا بني ملكية الرقبة وبني منافعها، كملكية 

 ر. على ملك مالكها املؤجِّ مع كون رقبتها باقيًة ،ر الدارمنافع الدار ملستأِج

 

سابقة قبل إيقاع  ل: إّنه ال ضرورة يف افرتاض امللكية للشيء يف رتبٍةقد ُيقا

، بل يكفي يف كالبيع، فُيمكن أن يقع البيع على ما ليس مبملوٍك ،املعاوضات عليها

 البيع املالية. 

 واجلواب: 

فال  ،كالبيع ،إّننا لو قطعنا النظر عن ملكية املال الذي وقع موردًا للمعاوضة

وإّنما يقدم العقالء على املبادلة بني األموال  .معنى للمعاملة بنظر العقالء يبقى حينئٍذ أّي

فهم  .على حّد تعبري النائيين ،لشخص أو جهة خبيط امللكية بلحاظ كونها مملوكًة

قلنا بفّك اخليط كّله عن الشخص ونقله من عنق  يستهدفون فّك هذا االرتباط ـ سواٌء

أو قلنا بإبقاء اخليط  ،أي تبديل ملكية مبلكية ،رىل الطرف اآلخإأحد املتعامَلني 

من حلاظهم امللكية  ال ُبدَّآخر ـ ف مبملوٍك وتبديل مملوٍك ،وتغيري طرفه ،على وضعه

 على كّل حال. 

 

قد ُيقال: إّن القول بامللكية االعتبارية للنفس يستلزم سلطنة اإلنسان على نفسه 

ومن الواضح بطالن هذا الالزم؛ ملنع الشارع لإلنسان  .يشاء كاملة، فيفعل ما سلطنًة
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 فات اخلارجية والقانونية، فامللزوم يكون باطاًل أيضًا. من مجلة من األفعال والتصرُّ

 واجلواب: 

مهما كانت دائرته  ،إّن امللكية االعتبارية ال تتنافى مع املنع الشرعيأّواًل: 

فملكية  .ىل ملكية بعض األموال اخلارجيةإبة واسعة أم ضّيقة، كما هو احلال بالنس

ما ال يؤكل ال تتنافى مع حرمة األكل، وملكية املصحف ال تتنافى مع حرمة بيعه من 

فال مالزمة بني امللكية وبني السلطنة املطلقة، فُيمكن للشارع أن مينعه عن  .الكافر

  .(26)د سلطنته على نفسهوُيقيِّ ،بيع نفسه

شكال ال خيتّص بالقول مبلكية النفس، بل يشمل سلطنة إّن هذا اإلثانيًا: 

فإّن السلطنة ال تستلزم احلّرية املطلقة، بل بإمكان الشارع أن  ؛اإلنسان على نفسه

ال يتنافى  ،كما ال يتنافى مع السلطنة ،وتقييد الشارع .دها، كما هو واقع فعاًلُيقيِّ

 مع امللكية االعتبارية للنفس. 

 

 قد ُيقال: إّن افرتاض امللكية االعتبارية للنفس أو منافعها أو أعماهلا هو حتصيٌل

 ،له باإلضافة الذاتية للحاصل؛ ألّن املفروض أّن نفس اإلنسان ومنافعه وعمله مملوٌك

فإّنه مع ثبوت  ،(27)ملخلوقاته باإلضافة الذاتية اإلشراقية كما أّن اهلل تعاىل مالٌك

بديهة أّن الثبوت  ،(28)ىل الثبوت االعتباريإاحلقيقية ال ُيحتاج امللكية التكوينية 

  .(29)تكويين حقيقي االعتباري إّنما يصّح فيما إذا مل يكن هناك ثبوٌت

يف مسألة )شراء العبد نفسه  ،ق اخلوئي القول يف توضيح ذلكوقد فّصل احملقِّ

 ،ـ (30)قوط اخليارمن سّيده وعدم ثبوت اخليار فيه( ـ حيث قال الشيخ األنصاري بس

؛ بداهة أّن املوىل إّنما هو مالك للعبد باإلضافة أّن املانع هنا عقلّي»وأفاد يف بيان الوجه: 

وإذا ارتفع هذا االعتبار فيكون  .اعتبارية كملكه لبقية أمواله ملكّيًة ،االعتبارية

كون حيث ال ي وكذا جلميع أفعاله وأعماله ملكّية ذاتّية،  ،العبد مالكًا لنفسه

ومع هذا ال معنى العتبار  .ية، وليس شيئًا آخر وراءهوهذا عني احلرِّ .ط عليهألحد التسلُّ

ملكّيته على نفسه؛ لكونه لغوًا حمضًا، كما أّن اعتبار امللكّية لكّل أحد على 

 ،ذاتّية ؛ لوجود إضافة امللكية يف مجيع ذلك ملكيًةنفسه أو على أعماله وذّمته لغٌو
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يت وهذه السلطنة هي ال .قية من غري أن تقارنها سلطنة اعتبارية أصاًلوالسلطنة احلقي

  .(25)املائدة:  ﴾َقاَل َربِّ ِإنِّي اَل َأْمِلُك ِإالَّ َنْفِسي َوَأِخي﴿: من قائٍل أشار إليها عزَّ

ّنما إوعليه فال معنى يف هذه الصورة لشراء العبد نفسه، بل هو صورة بيع، و

البيع  وإطالُق .عتقًا العبد املكاتب؛ فإّنه ليس إاّل :ك نظريفيكون ذل .حقيقته العتق

 ّنما هو باملشابهة واملشاكلة، كما ال خيفى. إ

حمكومًا  فإّنه إذا كان شخٌص ،يف هذا الزمان أيضًا بل نظري ذلك موجوٌد

فإّنه ُيقال: إّنه  ،ن القتلمو جنا  ،باإلعدام يف احملكمة االختصاصية، وأعطى مااًل

 وكذلك املقام.  .كان حاكمًا على قتله ْنفسه ممَّاشرتى ن

ى آنًا ما؛ فإّنه ال ُيقاس باملانع وعليه فال معنى حلصول البيع من األّول أبدًا حّت

 .فإّنه قلنا هناك حبصول امللكية آنًا ما مبقتضى اجلمع بني األدّلة الشرعّية ؛الشرعي

 ن األّول. م وهذا خبالف املقام؛ فإّن املانع عقلي، فهو مانٌع

آنًا ما مل يكن وجه للسقوط، بل كان باقيًا إىل  لو كانت امللكية حاصلًة وإاّل

ى موضوعًا؛ لعدم حّت ،األبد؛ لعدم الدليل عليه. وعلى هذا فليس املقام من املستثنيات

 كونه بيعًا أصاًل، كما ال خيفى. 

الشأن هنا هو الشأن لتزام بصحة البيع هنا؛ فإّن الظاهر أّنه ال مانع من االأقول: 

أن يشرتي ويبيع ما يف ذّمته للغري ومن  يف أعمال اإلنسان والكّلي يف الذّمة؛ فإّنه يصّح

امللكية االعتبارية بامللكية احلقيقية؛ لكونها لغوًا، وأّما عدم   غاية األمر تبّدل ،الغري

عبده من نفسه ّر، فيصح بيع املوىل جواز بيع نفسه فمن جهة ما دّل على حرمة بيع احُل

بامللكية االعتبارية، وبعد الشراء يكون العبد مالكًا بامللكية الذاتية، كما أّنه 

  .(31)«لعمله وفعله وذّمته كذلك مالٌك

 اجلواب: 

بل إّن نتيجته عني  .صورة وحقيقة، وليس عتقًا ـ إّن شراء العبد نفسه هو بيٌع1

ال صورة  ،ص من اإلعدام فهو ليس بيعًاوأّما دفع املال للخال .يةنتيجة العتق وهي احلرِّ

 وال حقيقة. 

ـ إّن اآلية الكرمية ال ربط هلا بامللكية مطلقًا، ال االعتبارية وال احلقيقية، بل 2

يف حدود نفسه وأخيه، وال  ال قدرة له على امتثال التكليف إاّل ×مفادها: إّن موسى
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 قدرة له على بين إسرائيل. 

حقيقية، وهذه امللكية ثابتة وباقية ما  هي ملكيٌة ـ إّن ملكية العبد لنفسه3

 ة السيد له. وهي ملكّي ،ًا، وال ترتفع بطرّو امللكية االعتبارية عليهادام العبد حّي

م يّتضح عدم وجاهة القول بعودة امللكية احلقيقية للعبد بعد شرائه ـ ومّما تقد4َّ

 .مّرة أخرىفإّنها مل ترتفع وال حلظة حّتى تعود  ؛نفسه من سّيده

ل أّن امللكية االعتبارية قادرة على خلق امللكية ثّم ال أعلم كيف ُيمكن تعقُّ

 أن يتبّدل عاملنا هذا بعامل آخر.  احلقيقية؟! إاّل

عقالئي كامن وراءه، أال  وًا، بل مّثة غرٌضْغـ إّن اعتبار امللكية للنفس ليس َل5

احلّرية والرّقية، وهما حكمان وهو من أجل ترتيب بعض اآلثار العقالئية عليه، ك

 . عا لكي ُتبنى عليهما بعض األحكام التكليفية، كما هو واضٌحوضعيان ُشرِّ

أّنه  ، إاّلّر نفسه من جهة املانع الشرعي فهو تامٌّـ وأّما عدم تصحيح بيع احُل6

ومقتضى إمكانه الثبوتي هو معقولية وعقالئية  .كاشف عن إمكانه عقاًل وعقالئيًا

ى يف أيامنا هذه يف بعض ّر قد وقع حّتومن هنا فإّن بيع احُل .ة االعتبارية للنفسامللكي

من جهة اعتبار  كان عماًل غري أخالقي، وليس ذلك إاّل وإْن ،اجملتمعات غري اإلسالمية

 امللكية االعتبارية للنفس. 

بيع ّر أو بيع عمله ومنافعه إّنما ُيمكن تصحيح هذا الـ إّنه يف حاالت بيع احُل7

فال يقع البيع؛  عند افرتاض امللكية االعتبارية للنفس وأعماهلا يف الرتبة السابقة، وإاّل

ل وال ُيعقل افرتاض تبدُّ .ضًاعوضًا كان أو معوَّ ،ألّن البيع يقع على الشيء اململوك

كما ال ُيعقل نشوء امللكية االعتبارية من البيع نفسه؛  .ىل اعتباريةإامللكية احلقيقية 

للمبادلة واملعاوضة بني الشيئني اململوكني، وليس سببًا خللق ملكية  البيع سبٌب فإّن

 من ال شيء. 

 

َق اخلوئي يف هذا التصوير لبيع النفس ومنافعها لقد سبق احملقِّامللحوظة األوىل: 

  .(32)ئَتش إْن ْعق اإليرواني، فراِجاحملقِّ :مه من األعالم، ومنهمتقدَّ ْنوأعماهلا بعُض َم

ق اإليرواني قد عّبر عن ملكية اإلنسان لنفسه يف قِّإّن احملامللحوظة الثانية: 
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 .ر أحيانًا بامللكيةعبَّ وإْن ،أكثر من مّرة بالسلطنة على النفس

 ويف كالمه هذا احتماالن: 

 .إّنه أراد امللكية االعتبارية، فيكون موافقًا ملا ذكرناهاالحتمال األّول: 

 ده قرينتان: ؤيِّوُيمكن أن يفاق. ومرحبًا بالو

 قوله بإمكان بيع اإلنسان لنفسه لوال املنع الشرعي. القرينة األوىل: 

عه على ذلك من تصويره لكيفية االنعتاق يف شراء ما فرَّالقرينة الثانية: 

  .(33)العمودين

 .ال االعتبارية ،إّنه أراد امللكية التكوينية واحلقيقيةاالحتمال الثاني: 

 األظهر؛ لعّدة قرائن:  وهو

الظاهر يف إرادة السلطنة الفعلية  ،تعبريه عنها بالسلطنةالقرينة األوىل: 

 واحلقيقية، وهي التكوينية. 

فلو  ،(34)كات يف بعض املواضعتعبريه عن احليازة يف أّنها أّم اململِّالقرينة الثانية: 

 ال تلك.  ،كاتّم اململِّكان يرى ملكية اإلنسان لنفسه ملكية اعتبارية لصارت هذه أ

إّن القول بامللكية التكوينية للنفس هو املعروف بني الفقهاء، القرينة الثالثة: 

 ه على ذلك. فلو كان خمالفًا هلم لنبَّ

 

وهي مرتبة نازلة  ،ة النفس ـحة من السبب األّول ـ وهو ملكّيوهذه امللكية مرتشِّ

 لكونه مالكًا لنفسه بامللكية االعتبارية اعُترب مالكًا ملنافعها.  أي ،منها

 

م يف إثبات امللكية االعتبارية للنفس ـ من إمضاء الشارع ـ إّن االستدالل املتقد1ِّ

بل هنا األدّلة الشرعية أوضح  .لالرتكاز العقالئي والسرية العقالئية ـ جيري نظريه هنا

 ؛ لورودها يف أبواب فقهية متعّددة. من األوىل وأكثر

 ،وهنا أمكن للشخص أن يبيع منفعته وأن ينقلها للغري حبسب األصل

دّل الدليل على املنع  إذا إاّل ،كاستئجار العاِلم واخلبري لالنتفاع بعلمه وخربته للمشورة
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 كاالستئجار لالنتفاع اجلنسي.  ،أو ضمن قيود خاّصة ،يف بعض احلاالت

اآلية  :من قبيل ،ى قاعدة السلطنة على النفس ـ الثابتة ببعض األدّلةـ إّن مؤّد2

 ة املنافع، وال معنى له غري هذا. ـ هو ملكّي( 35)السابقة

 

وملكية  ؛ة النفسوهذه امللكية مرتّشحة من السببني األّول والثاني ـ وهو ملكّي

 ،لكونه مالكًا لنفسه بامللكية االعتبارية أي لة منهما،ناز وهي مرتبٌة ،منافعها ـ

 ملنفعة النفس بواسطة أعضاء النفس استيفاٌء وعمل اإلنسان ما هو إاّل ـ ومالكًا ملنافعه

وأداة  ،لصاحب املنفعة مملوكًة ،وهي املسّماة بالعمل ،تكون النتيجة احلاصلة ـ،

 وهي أعضاء البدن.  ،استيفائها

 

م يف إثبات امللكية االعتبارية للنفس ومنافعها ـ من إمضاء ّن االستدالل املتقدِّـ إ1

وما ورد من  .الشارع لالرتكاز العقالئي والسرية العقالئية ـ جيري نظريه هنا أيضًا

 الشرع من أدّلة على ملكية العمل أوضح وأكثر مّما دّل على ملكية املنافع. 

فالنّجار  .ف مبنافع النفسف على التصرُّسان يتوقَّـ إّن العمل الذي ُيمارسه اإلن2

 ،عندما ُيمارس النجارة إّنما ينتفع مبا يف نفسه من يده ورجله ورأسه وسائر جوارحه

ىل إمضافًا  ،كان قد ينتفع وإْن .كخربته ومهارته يف النجارة، وما يف نفسه من منافع

كون مالكًا لعمله الذي هو وحيث إّنه مالك ملنافعه في .بآالت النجارة أيضًا ،ذلك

 ملنافعه.  جتسيٌد

كاستئجار  ،وهنا أمكن للشخص أن يبيع عمله وأن ينقله للغري حبسب األصل

 ،أو ضمن قيود خاّصة ،دّل الدليل على املنع يف بعض احلاالت إذا إاّل ،النّجار للنجارة

 كاالستئجار لصنع اخلمر أو ملمارسة الفواحش. 

 

قت بني املنفعة التفرقة بني ملكية املنفعة وملكية العمل، وإّنما فرَّ ُتْدلقد تعمَّ

ني من حيث امللكية؛ ومندّك ،مع أّنهما قد ُيعتربان مّتحدين يف بعض األحيان ،والعمل
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استأجر  ْنألّنه يف اإلنسان قد تصدق املنفعة أحيانًا مع عدم صدق العمل عليها، كَم

عمل،  دون أن تقوم هي بأيِّ ،متاع جبماهلاواالست ،مجيلة للنظر إليها جاريًة

 وكسكنى الدار واستيفاء منفعتها. 

ففي احليوان يكون العمل واملنفعة  .ىل غري اإلنسان فاألمر خمتلٌفإوأّما بالنسبة 

بني االنتفاع من  ففرٌق .أمكن التفرقة بينهما واقعًا وإْن ،مّتحدين يف النظر العقالئي

والفرق بني اإلنسان واحليوان يف هذه  .ث األرضْربقر يف َحصوف الغنم وبني استعمال ال

ع به اإلنسان من إرادة وقصد وتعّهد نظرًا ملا يتمتَّ؛ ب بعض اآلثارالنقطة هو إمكان ترتُّ

 للمنفعة.  والتزام، وأّما يف األموال الصامتة فال وجود إاّل

 

اليت ُجعلت بلحاظ  ،مالكية اإلنسان لعمله ليست مبعنى امللكية االعتباريةإّن 

ألعماله مبلكية حقيقية، مبعنى قدرته  األموال املنفصلة عنه. نعم، اإلنسان مالٌك

بت على هذه امللكية شاء ترك. وترتَّ شاء فعل وإْن حبيث إْن ،وسلطته التكوينية عليها

وليست جعلية  ،وهي أيضًا حقيقية ،ل العمليالتكوينية ملكية أخرى مبنطق العق

 فامللكّية بهذا املعنى ال هي أمٌر .ىل بأعماله من غريهْوواعتبارية، وهي كون اإلنسان َأ

تكوييّن  كما يف ملكّية األموال املنفصلة عن اإلنسان، وال هي أمٌر ،اعتبارّي وجعلّي

وراجع إىل  ،خلقّي هي أمٌر كما يف املعنى األّول مللكّية األعمال، وإّنما ،خارجّي

 حكم العقل العملّي. 

ف وأخرى بلحاظ التصرُّ ؛تكون بلحاظ الفعل والرتك وأولوّية اإلنسان بعمله تارًة

 .كما يف اإلجيار ،الوضعي يف أعماله

 .إىل أّي جعٍل بال حاجٍة ،واألّول يكفيه حكم العقل العملّي

 ،ف الوضعّيذاك التصرُّإىل صغرى جمعولة، وهي جعل أصل  والثاني حباجٍة

فإذا مّت اجلعل صغروّيًا طّبقت عليها الكربى املعلومة بالعقل  .كجعل قانون اإلجيار

 ال لغريه.  ،فالعملّي، وهي أولوّية اإلنسان بعمله، فكان له هذا التصرُّ

ت أولوّية يف وأولوّية اإلنسان بأعماله إّنما هي أولوّية يف مقابل سائر الناس، وليس

فكذب اإلنسان  . تعاىل، وال هي مقابل منع العقل العملّي عن بعض األعمالاهللمقابل 
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عليه  لكّنه ممنوٌع ،ىل باالستفادة منه من غريهْولإلنسان، مبعنى أّنه َأ مثاًل مملوٌك

 تعاىل واهللما،   تبارك وتعاىل له أن مينعه من عمٍلكما أّن اهلل .حبكم العقل العملّي

نهم بقدرته، وهذا يقابل القدرة نى أّنه هو الذي خلقهم وكوَّمبع ،ملخلوقاته مالٌك

 .ب على هذا حّق املولوّيةوالسلطنة الثابتة لإلنسان على عمله، ويرتتَّ

 وهذا احلّق له مظاهر أربعة: 

 فلو نهاه عن عمٍل ما مل يكن للعبد حّق املخالفة.  .ـ حّق الطاعة1

أن يستويف منه عمله  ز ألحٍدجيوِّ رًا، كأْنْهـ حّق أخذ أعمال الشخص منه َق2

 وهذا ما يقابل مالكّية الشخص ألعماله.  .رًاْبَج

جيعل عمل زيد مملوكًا  ف الوضعّي يف أعمال الشخص، كأْنـ حّق التصر3ُّ

ف الوضعّي يف عمله. وهنا تكون وهذا ما يقابل مالكّية الشخص للتصرُّ .لعمرو

من قبل  بال حاجة إىل جعٍل ،املولوّية وثابتة بنفس حّق ،الكربى مندجمة يف الصغرى

 جاعل. 

كما يف  ،فًا وضعّيًا يف عملهف تصرُّيتصرَّ ، بأْنـ حّق القيمومة على شخٍص4

 .لنفس العامل آخر بعوٍض بأن يعطي عمله لشخٍص ،لنفس العامل السابق، لكْن

 اه العبد موقف الولّي جتاه الصيّب. أن يقف جتأخرى:  وبكلمٍة

وقسنا اإلنسان  ،وحكم العقل العملّي ، تبارك وتعاىلهللزنا حّق اأّما إذا جتاو

وهذه امللكّية احلقيقّية  .ىل بعمله من غريهْوَأ إنساٍن كان كلُّ ،إىل سائر أفراد البشر

 إليهم بفكرة جعل امللكّيات.  ْتَحللناس ألعماهلم كأّنها هي اليت أْو

ب على ملكّيته لعمله نسان ترتتَّوامللكّية االعتبارّية لألعيان املنفصلة عن اإل

  .(36)وهي احليازة أو العالج ،حبسب االرتكازات العقالئّية بهمزة وصٍل

 

 .ب فيهْيال َر إّن كون اإلنسان مالكًا ألعماله بامللكية احلقيقية أمٌرأّواًل: 

امِلالك  بت على هذه امللكية احلقيقية ملكية اعتبارية وجعلية، أي إّنها هيولكن ترتَّ

يف جعلها، وليس جعلها واعتبارها لغوًا، بل ُجعلت لغرض عقالئي، وهو تنظيم تعامل 

اعتبار ملكية اإلنسان ملا حتت يده  :الناس بعضهم مع البعض اآلخر اقتصاديًا، نظري
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 فال لغوية يف هذا اجلعل.  .ىل جانب سلطته التكوينية عليهاإ ،من أعيان وأموال فعاًل

كية اإلنسان ألعماله ليست برزخًا بني عاَلم التكوين وعاَلم إّن ملثانيًا: 

وأّما امللكية  .وإّما اعتبارية ؛إّما تكوينية ؛االعتبار؛ فإّن امللكية نوعان ال ثالث هلما

 عيها. يف ذهن ُمدَّ األخالقية فال وجود هلا إاّل

فها باحلسن أو ق بواقع األفعال من حيث اّتصاإّن املقوالت األخالقية تتعلَّثالثًا: 

كحسن الصدق وقبح الكذب، وال شأن هلا باألشياء وأوضاعها وأوصافها،  ،القبح

وتشخيص  .وكونها ملكًا أو ال، واليت هي متعّلقات لألفعال ،ككونها حلوة أو ُمّرة

أو من خالل االعتبارات  ،لي لعاَلم اخلارجذلك يتّم من خالل إدراك العقل التأمُّ

 ل إدراكات العقل العملي. العقالئية، ال من خال

وحيث كانت امللكية من االعتبارات العقالئية اجملعولة لغرض تنظيم رابعًا: 

اإلنسان مالكًا ألعماله  عالقات الناس فيما بينهم من الناحية االقتصادية يعترب العقالُء

 كالصدق والكذب.  ،اليت هلا قيمة اقتصادية، وال شأن هلم بغريها من األفعال

ف الغري بأعماله ة الشخص بأعماله من غريه أّن تصرُّإّن مقتضى أولوّي: خامسًا

ف على افرتاض وهذا بدوره يتوقَّ .يكون ظلمًا وقبيحًا حبسب منطق العقل العملي

وهذه امللكية املفرتضة ال  .لصاحبها يف الرتبة السابقة كون تلك األعمال مملوكًة

للغري بامللكية  ف مبا هو مملوٌكصرُّمناص من كونها اعتبارية؛ إذ ال قبح يف الت

مع كون ذلك  ،كالتصّرف بأفعال اإلنسان إذا كان مملوكًا لغريه ،احلقيقية

ف مبنافع احليوان مع اإلنسان مالكًا ألعماله تكوينًا يف الوقت نفسه، وكالتصرُّ

ف مبا كونها تكوينًا مملوكة لذات احليوان يف ذات الوقت، وإّنما القبح يف التصرُّ

 للغري اعتبارًا.  و مملوٌكه

ف االعتباري، كعقد ف الوضعي ليس هو سوى التصرُّإّن التصرُّسادسًا: 

 .فًا خارجيًا كي ُيمكن وصفه باألخالقي أو بغري األخالقيفإّنه ليس تصرُّ ،اإلجارة

ة وحقيقة هذا التصّرف االعتباري هو اعتبار العقالء عقد اإلجارة سبياًل لنقل ملكّي

فملكية اإلنسان التكوينية ألفعاله التكوينية  .ىل الغريإصاحبها األّول  األعمال من

فات القانونية فهي وأّما التصرُّ ،واحد، وهي سلطة اإلنسان على الفعل والرتك نوٌع

 ،ليست سوى تلك القوانني اليت اعتربها العقالء لتنظيم العالقات االقتصادية



 

 االجتهاد والتجديد 

 كامللكية وكيفية تبادهلا وحنو ذلك. 

إّن ملكية اإلنسان االعتبارية ألعماله ملكية ثابتة رتبة قبل اعتبار ًا: سابع

 قوانني اإلجارة والنقل واالنتقال؛ ألّنها هي املوضوع لإلجارة. 

ة اإلنسان ل صغرى لكربى أولوّيف القانوني يشكِّإّن دعوى كون التصرُّثامنًا: 

، غاية األمر لكّل أحٍد باٌحفإّن التصّرف القانوني االعتباري ُم ؛بأعماله ليس صحيحًا

وأخرى ال يرتّتب  ؛رت فيه الشروط اليت اعتربها العقالءتوفَّ ب عليه األثر إْنإّنه تارة يرتتَّ

توّفرت  فقد يقع عقد اإلجارة خارجًا، فإْن .كان فاقدًا لتلك الشروط عليه أثر إْن

، لصغٍر ؛عليه ًاككون األجري مالكًا ألعماله ملكية اعتبارية حمجور، الشروط فيه

 . فضوليًا، كما لو وقع العقد أثٍر ب على عقد اإلجارة أيُّفال يرتتَّ

وال  .، فإّما أن يكون قبيحًا أو حسنًاإّن القيمة األخالقية للفعل واحدٌةتاسعًا: 

أولوية اإلنسان  :أحدهماين: ُيعقل أن ُيصدر العقل العملي حكمني فعلّيني متضاّد

كذب اإلنسان كيف ف .ه منهامنُع :واآلخر ؛ف له فيهارُّبأفعال نفسه وإباحة التص

 ثّم يعود العقل العملي ومينعه منه؟!  ،باحًا حبكم العقل العملييكون مملوكًا وم

رناه من تكييف للملكية االعتبارية ألفعال النفس يف ضوء ما تصوَّ ولكْن

امللكية، واالعتبار  ، وهو كون االعتبار األّول منصّبًا علىاملسألة بسهولٍة يكون حلُّ

 فال تهافت يف اجلعل.  .والتعامل عربها مع الغري ،لطرق نقلها عن حتديٍد اآلخر هو عبارٌة

ان يف الوقت نفسه؛ ألّن ان، فهما فعلّيوأّما لو قيل بأّن كال احلكمني عقلّي

مع احنفاظ  منحفٌظ ،يته بالفعل والرتكوأحقِّ ،ة اإلنسان بأفعالهحكم العقل بأولوّي

 مه اآلخر يف الوقت ذاته مبنعه من بعضها. حك

إّن ملكية اإلنسان ألفعاله إذا لوحظت مبا هي ملكية تكوينية فهي عاشرًا: 

مبعنى سلطة اإلنسان على الفعل والرتك، وأّما إذا لوحظت مبا هي اعتبارية فهي مبعنى 

وأّما دعوى ثبوت  .آخر أو تبديلها مباٍل ،ىل الغريإأو نقلها  ،قدرته على إبقاء إضافتها له

 بني مقولتني خمتلفتني سنخًا.  عن خلٍط األولوية لإلنسان على الفعل والرتك فهي ناجتٌة

ليس و .طلقًااألولوية وبني امللكية مفهومًا مبني  إّنه فرٌقاحلادي عشر: 

، واحلّق باملعنى األخّص غري امللكية، فال عن حقٍّ فإّن األوىل عبارٌة ؛مفهمومهما واحدًا

 بغي اخللط بينهما. ين
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ىل أّن حّق األولوية لإلنسان إمن هذا البحث  نا يف موضٍعْرلقد أَشالثاني عشر: 

، وليس عنها رتبًة ٌرومتأخِّ ،من امللكية االعتبارية ناشٌئ ،وسلطنته عليها ،على أفعاله

 هو عينها. 

عاىل، إّن ما ُذكر يف املظهر األّول من مظاهر حّق املولوية هلل تالثالث عشر: 

فإّنه بناًء على مسلك حّق الطاعة يثبت هذا احلّق للموىل تعاىل يف  ،وهو حّق الطاعة

 .وإْن نهاه فيحرم عليه املخالفة، عهدة اإلنسان، فإْن أَمَره فعليه اإلتيان باملأمور به

 لكّننا نسأل: ما هو نوع هذا الثبوت؟ 

ر الطاعة مكن تصوًُّا فياريًا وتشريعيكان ثبوت هذا احلّق ثبوتًا اعتب أـ فإْن

 ب اجلزاء الدنيوي واألخروي عليهما. واملخالفة حينئٍذ، وكذلك ترتُّ

ر املخالفة، بل ال يصدر من كان ثبوتًا حقيقيًا تكوينيًا فال معنى لتصوُّ ب ـ وإْن

 .اإلنسان سوى الطاعة، كما هو احلال يف طاعة السماوات واألرض هلل تكوينًا

 ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.  ،ب اجلزاء على الطاعةوحينئٍذ ال معنى لرتتُّ

ب اجلزاء يف الدنيا، وال الثواب كان ثبوتًا أخالقيًا فال معنى لرتتُّ ج ـ وإْن

 والعقاب يف اآلخرة على الطاعة واملخالفة، بل يثبت املدح والذّم فقط. 

خذ أعمال وأّما املظهر الثاني للمولوية اإلهلية ـ من حّقه يف أالرابع عشر: 

أن يستويف منه عمله جربًا ـ فإّن املراد  ز ألحٍدجيوِّ رًا جّمانًا، كأْنْهالشخص منه َق

 . باألخذ القهري هنا االعتباري التشريعي ال غري، كما هو واضٌح

ف ة اإلهلية ـ من حّقه يف التصرُّوأّما املظهر الثالث للمولوّياخلامس عشر: 

 ،عل عمل زيد مملوكًا لعمرو ـ فهذا كسابقهجي الوضعّي يف أعمال الشخص، كأْن

ف كيف يصّح أن يكون ُمقّيدًا ملالكية الشخص للتصرُّ تشريعي ال غري، وإاّل هو جعٌل

ف الوضعّي يف عمله. وهذا ما يقابل مالكّية الشخص للتصرُّ»الوضعي يف عمله، قال: 

إىل  بال حاجٍة ،بنفس حّق املولوّية وثابتًة ،يف الصغرى وهنا تكون الكربى مندجمًة

 . «من قبل جاعٍل جعٍل

وأّما املظهر الرابع للمولوية اإلهلية ـ من حّقه القيمومة على السادس عشر: 

 ،لنفس العامل فًا وضعّيًا يف عمله كما يف السابق، لكْنف تصرُّالشخص، بأن يتصرَّ

لعبد اه اأن يقف جتأخرى:  لنفس العامل، وبكلمٍة آخر بعوٍض بأن يعطي عمله لشخٍص
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ف الوضعي وإعطاء العوض كّل ّن التصرُّإموقف الولّي جتاه الصيّب ـ فهو كسابقه؛ إذ 

 ىل أّن هذا احلّق مستبطن يف سابقه. إضافًا م .ذلك يف عاَلم االعتبار والتشريع

ّن املراد حصر مظاهر املولوية اإلهلية بهذه األربعة فقط أو ال؟ أهل السابع عشر: 

ل اإلهلي وحتديد ما ُذكر؛ ألّن مساحات التدخُّ ارها يفإذ من الواضح عدم احنص

 . فات واختيارات اإلنسان أوسع من ذلك بكثرٍيتصرُّ

ّن النسبة بني هذه املظاهر األربعة للمولوية اإلهلية أكما ال ُيعَلم هل الثامن عشر: 

 دون البعض.  ،هي نسبة طولية أو َعْرضية؟ نظرًا لوجود التداخل الواضح بني بعضها

يف هذه  يكشفان عن وجود خلٍلوهذان التساؤالن اللذان أثرناهما َلأقول: 

 بسبب عدم اجلامعية، والتداخل.  ؛ل الشهيد الصدرمة من ِقَبالصياغة املقدَّ

ني: حّق الطاعة له تعاىل حقَّ إّنوالصياغة الفّنية ملظاهر املولوية اإلهلية أن ُيقال: 

 .بب خالقيته وربوبيته هلمبس ؛وله حّق التشريع هلم ؛على عباده

ودائرة التشريع هذه تعّم التكاليف واألحكام الوضعية. واألحكام الوضعية هلا 

وترتيب آثار  ،عريض، من قبيل: تشريع اختصاص بعض األشياء بالشخص عرٌض

أو عدم ترتيب اآلثار أو بعضها، أو متليك ما خيتّص به الشخص لغريه،  ،امللكية عليها

كه تعاىل لألشياء، ف يف ملكه بعنوان الوالية عليه، أو تشريع متلُّأو تشريع التصرُّ

 وغري ذلك. 

عريض أيضًا، من قبيل: إجياب بعض  كما أّن األحكام التكليفية هلا عرٌض

 واإللزام برتكها، وإباحة قسٍم ،آخر واإللزام باإلتيان بها، أو حتريم بعٍض ،األفعال

 آخر. 

ة األعمال، بل يعّم كّل البيان مبلكّي ضح عدم اختصاص هذاومن هنا اتَّ

ة األخرى، وال خيتّص ة وأحنائها، بل ويعّم سائر اجملاالت التشريعّيأسباب امللكّي

 ب. ْسبامللكية فَح

ال أدري ِلَم هذا اخللط بني سلطات احلضرة اإلهلية وسلطة التاسع عشر: 

سلطة اإلنسان على اإلنسان على أعماله؟! وِلَم كّل هذا التعقيد يف كيفية تصوير 

ف واملتعبة للنفس؟! مع ف والتعسُّأعماله؟! وما هي الضرورة الرتكاب مثل هذا التكلُّ

كون القضية أبسط من هذا بكثري، وهي كون العقالء قد وضعوا بإزاء امللكية 
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م شؤونهم والعالقات التكوينية ملكية وعالقات اعتبارية وجعلية مبقدار ما ُينظِّ

اجملاالت احلياتية األخرى، وجاءت الشريعة فتابعت هذه االعتبارات  االقتصادية وسائر

دت بعضًا، فأمضت ما تراه مناسبًا منها، ورفضت بعضًا، وقيَّ ،واالرتكازات العقالئية

 ة اإلنسان ألعماله. وأضافت اعتبارات جديدة. وكان من مصاديق ذلك ملكّي

 

فقد  ؛افعها وأفعاهلا وبني ثبوت املالية هلاة للنفس ومنال مالزمة بني ثبوت امللكّي

كما يف  ،وقد يثبتان معًا ؛ّركما هو احلال يف نفس احُل ،تثبت امللكية دون املالية

 فهما ماالن مملوكان.  ،منافع النفس وأفعاهلا

 

وأّن هذه  ،نسان لذّمته(ر على لسان األعالم التعبري بـ )ملكية اإلـ لقد تكر1َّ

ب الرؤية املشهورية َسته لنفسه ومنافعه وأعماله، أي إّنه ـ حَبامللكية وزانها وزان ملكّي

 . (37)هلا بامللكية احلقيقية، ال امللكية االعتبارية ـ مالٌك

ىل األسباب إضيف ماشى معهم لكان ينبغي علينا أن نوحنن إذا أردنا أن نت

 ّمة النفس(. ة ِذسباب امللكية الذاتية سببًا رابعًا، أال وهو )ملكّيالثالثة املتقّدمة من أ

أّننا إذا تأّملنا جّيدًا عرفنا أّن بني الذّمة وبني الثالثة املتقّدمة ـ النفس  َبْيَدـ 2

ومن  ،حقيقي ومنفعتها وأعماهلا ـ تفاوتًا ماهويًا؛ فإّن النفس ومنفعتها وأعماهلا هلا وجوٌد

أّن  يف حنيوأخرى اعتبارية،  ؛تني هلا: ملكية حقيقيةول ثبوت ملكّيهنا بات من املعق

اعتباري لألموال  الذّمة هي اعتبارية، وال وجود هلا وراء اعتبارها، فهي وعاٌء

فال معنى لعطف الذّمة على ملكية النفس ومنافعها وأعماهلا، وال معنى  .(38)الكّلية

ألخطاء الشائعة يف الوسط العلمي الناشئة فإّن هذا من ا ؛تها بأّنها حقيقيةلوصف ملكّي

 من املساحمة. 

دنا هنا عدم إدراج )ملكية الذّمة( ضمن األسباب الذاتية؛ ألّن ولذا فقد تعمَّ

لألموال، وليست  اعتبارية فقط وفقط، كما أّن الذّمة هي وعاٌء الذّمة ال تكون إاّل

 دة للملكية. من األسباب املولِّ
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ميلك ذّمة نفسه اعتبارًا أيضًا، وإّنما ميلك ما يف ذمم  ـ كما أّن اإلنسان ال3

 اآلخرين. 

 وال اعتبارًا.  ال حقيقًة ،وعليه، فاإلنسان ال ميلك ذّمة نفسه

؛ ألّن الذّمة هي ريه ليست من أسباب التمليك بتاتًاـ إّن ملكية اإلنسان لذّمة غ4

من افرتاض  ال ُبدَّموال جمّرد وعاء اعتباري ُتضاف إليها األموال الكّلية، وهذه األ

، فاعُتربت الذّمة ستقرٍّم كونها قد ُملكت بسبب من األسباب، وإّنما ُيبحث هلا عن

 ستقّرًا هلا. م

 

 ـ إّن لدينا ثالثة أسباب اعتبارية للملكية، وهي: ملكية النفس، وملكيتها1

 ملنافعها، وملكيتها ألعماهلا. 

وغري مندرجة يف  ،ـ إّن هذه األسباب الثالثة مستقّلة عن غريها من األسباب2

 بعضها عن البعض اآلخر.  منها مستقّلٌة كما أّن سببية كلٍّ .منها شيٍء

منفصل عن ذات  لشيٍء ـ إّن هذه امللكية هي ملكية ذاتية؛ ألّنها ليست ملكيًة3

 منشأ اعتبارها امللكية التكوينية.  وألّن ؛اإلنسان

تها لغريها، بل وإطالق مسة )األصلية( عليها لعدم تبعّي .ـ وهي ملكية أصلية4

 على حنو االستقالل.  هي جمعولٌة

ىل إوإطالق مسة )األّولية( عليها ألّن إضافة هذا اململوك  .ـ وهي ملكية أّولية5

 ه.  مالك قبلإىل بإضافٍة املالك مل تكن مسبوقًة

فسلطنة اإلنسان على نفسه ومنافعها  .ـ وهي ملكية قهرية وغري اختيارية6

شاء ملك  إْن ؛ى يرفع يده عنها، فاألمر ليس بيدهحّت ،لهمن ِقَب وأعماهلا ليست بتسليٍط

وال ُينايف القهرية إمكان نقل هذه امللكية  .شاء مل ميلك وإْن ؛نفسه ومنافعها وأعماهلا

فسمة القهرية هلذه امللكية  .كما لو آجر نفسه ًا،نقاًل اختيارّي ،ولو ثبوتًا ،فيما بعد

 ال بقاًء.  ،إّنما هي حدوثًا

 بة. غري مركَّ ،ـ وهذه األسباب هي أسباب بسيطة7

كما أّن منافع العني مندكة  .يف ملكية النفس ٌةـ إّن هذه امللكيات مندّك8
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أّنه  إاّل .ة يف ملكية الكّلدّكوكما أّن ملكية جزء العني من .يف ملكية العني نفسها

ىل إنظرًا لوجود احلاجة العقالئية  ؛ملكية خاّصة به عنصٍر عند التفكيك تربز لكلِّ

ّن ملكية منافع النفس وملكية أعمال النفس إ :ومن هنا قلنا .هذا التفكيك أحيانًا

يبقى هو هنا  ،أي مّلك عمله ومنافعه للغري ،فلو آجر نفسه .من ملكية النفس مرتّشحٌة

 ستأِجر. إىل املاته لعمله ومنافعه انتقلت أّن ملكّي إاّل ،مالكًا لنفسه

 

ـ بعد أن حبثنا فكرة امللكية االعتبارية للنفس أثبتنا إمكانية اعتبارها 1

 كما أقمنا أدّلة اعتبارها.  .وجعلها، وأّنه ال حمذور يف ذلك عقاًل أو عقالئيًا

 امللكية االعتبارية ملنافع النفس. ـ كما أثبتنا فكرة 2

 ـ وأيضًا أثبتنا امللكية ااالعتبارية ألعمال النفس. 3

دقيقة وعميقة للشهيد الصدر حول ملكية  نظريٍةلضنا ـ ويف هذا اإلطار تعر4َّ

ألعمال نفسه مبلكية برزخية بني امللكية  األعمال، مفادها أّن اإلنسان مالٌك

ينا وبعد أن حّللنا هذه النظرية تصدَّ .لطنته عليهااالعتبارية واحلقيقية، وهي س

 ها. ملناقشتها وردِّ

وأثبتنا  .م(َمة الذِّىل ما ُيصطلح عليه يف كلمات األعالم بـ )ملكّيإضنا تعرَّ ـ5

 عدم صّحة هذا اإلطالق. 

ات االعتبارية الثالث ـ ملكية ـ ويف نهاية املطاف أبرزنا خصائص هذه امللكّي6

من كونها: ذاتية، أّولية، استقاللية، قهرية، بسيطة غري  ،ا وأعماهلا ـالنفس ومنافعه

 يف ملكية النفس.  ٌةمركبة، وأّن امللكيات الثالث مندّك
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 غسيل األموال

 سبل املكافحة ،ثاراآل ،املشكلة

 وقانونًا فقهًا
 

 

 ،موال من املباحث املرتبطة بالنظام املالي العامحث عن ظاهرة غسيل األالب

فراد هلا آثارها اخلطرية على مستوى األ ،ويسلط الضوء فيه على ظاهرة مستحدثة

االقتصادي، و ،وتشكل أحد األخطار املهددة للنظام القانوني ،واجملتمعات والدول

مها القانون، وحرمتها ن أجل ذلك جرَّوم .خالقيواأل ،الديينواالجتماعي، واملالي، و

 سالمية. الشريعة اإل

 

تهدف إىل إخفاء أو  ،عملية غسيل األموال هي جمموعة من العمليات املتداخلة

متويه طبيعة األموال املكتسبة من مصادر غري مشروعة، وإظهارها يف صورة أموال 

 .(1)مكتسبة من مصدر مشروع

 ؛وهو صاحب األموال غري املشروعة ،الغاسل :من ثالثة عناصر، هي وتتألف

سة أو املصرف الذي يقوم باإلجراءات املخالفة للقانون، ويلحق بهم وهو املؤّس ،والغسول
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وهو عبارة عن األموال أو  ،واملغسول ؛فئات السماسرة والعمالء والوسطاء واملساعدين

 املتحصالت أو غريها.

خر آو ،يوركن ماّد ،مفرتض فلها ركٌن ،األركان وهي جرمية متكاملة

وميكن دمج هذه املراحل  .واإلدماج ؛والتمويه ؛اإليداع :ومتر بثالثة مراحل .معنوي

 .واحدة مبرحلٍة

رات والسالح وتهريب النفط باإلضافة إىل أن أغلب مصادرها من جتارة املخّد

 جار بالبشر وغري ذلك. االّتوالتهرب الضرييب واإلرهاب، والفساد املالي واإلداري و

 ؛إخفاء املال احلرام :منها ،ت إىل انتشارهاوهناك دوافع وأسباب عديدة أّد 

 ؛ية املصرفيةوإشكالية السّر ؛وضعف اجلوانب الدينية واألخالقية ؛والتهرب الضرييب

 .وغريها

ت مة ذات الطابع الدولي، اليت تتفاووتتميز بأنها من اجلرائم االقتصادية املنّظ

فيها أساليب الغسيل ـ مصرفية أم غري مصرفية ـ بني البساطة الشديدة والتعقيد 

 ع بني احلداثة والتقليد. الكبري، وتتنّو

و حالة أ دة بنشاٍطولظاهرة غسيل األموال آثار سلبية مركبة. فهي ليست حمّد

جتماعية عة على التنمية االقتصادية واالبل ذات أبعاد تأثريية متنّو ،و حدود جغرافيةأ

 يف حاضر اجملتمع أو مستقبله.  ،والسياسية واألمنية واألخالقية والدينية

ىل جمابهة غسيل إوقد قامت اهليئات الدولية بالعديد من اجلهود اليت تهدف 

من خالل إبرام العديد من االتفاقيات والوثائق وبرامج العمل والندوات  ،األموال

 .وجهود إقليمية ووطنية ؛جهود عاملية خمتلفة :ىلإعت هذه اجلهود وتنّو .واملؤمترات

؛ ألّن أغلب مصادرها وتفصياًل متها مجلًةكما وأن الشريعة اإلسالمية قد حرَّ

ما هلا من إىل  مضافًا .، وأكل للمال بالباطلحمرمة، وألن املال املكتسب منها سحٌت

لعقل العمل بغسيل وقد حرم الشرع وا .آثار خطرية وجسيمة على الفرد واجملتمع والدولة

ثم من عانة على اإلواإل .ثمموال؛ ملا فيه من اإلعانة على ارتكاب هذه اجلرمية واإلاأل

 م واملبادئ، وانتهاكًاَيعلى الِق خروجًا كما أنها تعّد .احملرمات الشرعية والعقلية

اليت  ،حلرمات وحدود اهلل، ومن ثمَّ فهي ال تعدو كونها من احليل الشيطانية صارخًا

 وخلخلة النظام االقتصادي العام.  ،راد من خالهلا نهب األموالُي
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منها:  ،وسبل عديدة ن الناحية الشرعية طرٌقملعالج ومكافحة هذه اجلرمية 

وتقوية الشعور  ؛وإغالق أبواب الكسب احلرام ؛ك بالقيم والنظم اإلسالميةالتمسُّ

د عن ْعي بصفات األمانة والُبوالتحّل ؛وبناء الرقابة الذاتية واالجتماعية ؛بالرقابة اإلهلية

 اخليانة. 

من هذه  سالمي أن يسعى للمنع واحلّداألمر واحلاكم اإل كما أنه على ولّي 

ومع ذلك ـ على  .ويزجر غريه عن مثل ذلك ،فيعاقب مرتكبها مبا يردعه ،اجلرمية

ا من وزر ما وليتوبو ،حوا خطأهمليصحِّ ؛أمام اجلناة سبيل العالج ـ باب التوبة مفتوٌح

 أيديهم.  ْتجَن

 

ل عملية غسيل أموال يف اجلزم بزمان أو مكان حدوث أّو من الصعوبة مبكاٍن

ومع ذلك فإن البعض ُيرجع ظهور هذه الظاهرة إىل حقب تارخيية  .التاريخ البشري

 .إىل ما قبل ألفي سنة من امليالد ،سحيقة

خالل  ،ل مرة يف أمريكاذه العمليات ألّوما يف العصر احلديث فقد ظهرت هأ

حينما جلأت عصابات املافيا إىل إنشاء حمال غسيل  ،م1930 إىل 1920الفرتة من 

غري شرعي  من أجل استثمار األموال اليت حصلت عليها بطريٍق ؛توماتيكيةاملالبس األ

 بغية إخفاء أصل هذه األموال. ؛من جتارة املخدرات

، وذلك م1973جنليزية عام ل مرة يف اللغة اإلألّو استخدم هذا املصطلح ثّم

، واليت مل تكن «ووتر جيت»عن فضيحة  عندما نشرت الصحف األمريكية تقريرًا

منوذجية لعمليات غسيل األموال يف العصر  حالًة جمرد فضيحة سياسية، بل تعّد

 .احلديث

لقضاء ل دعوى أمام اق يف أّوالظهور القانوني هلذا املصطلح حتقَّ ولكّن

ومنذ ذلك الوقت شاع االصطالح للداللة على أنشطة إسباغ  م.1982األمريكي عام 

لة من مصادر غري مشروعة، عن طريق إدخاهلا املشروعية على األموال القذرة املتحصِّ

ىل إظهار املال إي بالنتيجة تؤّد ،وأشكال عديدة ،دةخذ مراحل متعّدتّت يف عمليٍة

 . (2)عمشرو ه ناتج عن مصدٍروكأّن
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ىل إإضافة  ؛والركن املعنوي ؛الركن املادي :موال يفركان غسيل األأل وتتمّث

 وبيان ذلك:  .اجلرمية وهو حمّل ،ركن مفرتض

 ،راتمن جرائم جتارة املخّد احملصَّلة: يشمل مجيع األموال ـ الركن املفرتض1

  وغري ذلك. ،إلرهابب الضرييب، واوالدعارة،، والتهرُّ ،واألسلحة

خذ مظهرًا خارجيًا : هو جمموعة من العناصر املادية اليت تّتـ الركن املادي2

من الوجوه. فالقوانني ال تعاقب على النوايا واألفكار، بل  تلمسه احلواس على وجٍه

 .حيميها القانون ق منه نتيجة االعتداء على مصلحٍةيًا تتحّقب فعاًل أو نشاطًا ماّدتتطّل

وعالقة ؛ ونتيجة؛ ن من ثالثة عناصر: سلوكوهو يتكوَّ .مادي جرمية بغري ركٍنفال 

 سببية.

ن كافة اجلرائم، يقوم ركنها املادي على أشأنها ش ،فجرمية غسيل األموال

وحتقق  ،ب من حيث األصل وقوع فعل إجرامي معنيفهي تتطّل .توافر هذه العناصر

 فعل والنتيجة. وعالقة سببية بني ال ،نتيجة إجرامية معينة

: ال يكفي لقيام البنيان القانوني للجرمية توافر الركن ـ الركن املعنوي3

من وجود العناصر النفسية اليت  ،ىل جانب ماديات اجلرميةإ ،ال ُبدَّي فيها، بل املاّد

عالقة تربط »وهو  (،الركن املعنوي للجرميةـ )ى بسّمما ُي بها لقيام اجلرمية، يفيتطّل

 .ل فيها سيطرة اجلاني على الفعل وآثارهوتتمّث .اجلرمية وشخصية اجلاني بني ماديات

 وعن قصد.  وجوهر هذا الركن هو اإلرادة والعلم، بأن يكون الفعل قد ارتكب عمدًا

ما طبيعة العلم بنشاط غسيل األموال فهو العلم املستخلص ضمنًا من بعض أو

بتناء العلم اليقيين ا ىل حّدإ ترقى واملالبسات اليت ال ،الظروف املوضوعية والواقعية

مبصدر هذه األموال. وهذا ما ذهبت إليه التوصية السادسة من التوصيات األربعني 

وأخذت ، عت نصوصها يف نشاط غسيل األموالفقد توسَّ(، fataللجنة العمل الدولية )

مات امللقاة االلتزا يف ظّل ال سيَّماع للعلم كأحد عناصر القصد اجلنائي، ومبفهوم موسَّ

على عاتق املصرف بالتثبت يف بعض احلاالت من مشروعية مصدر األموال املودعة، بل 

 . «عرف عميلكا»وهو  ،ة مبدأ مصريف سائدومّث
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 ،بثالث مراحل خمتلفة موال متّريرى غالبية فقهاء القانون أن عملية غسيل األ

ثم التعتيم )التمويه( بوضع العراقيل ، ي من األموال(ص املادل يف اإليداع )التخّلتتمّث

 وأخريًا ،لعدم كشف أصول هذه األموال ؛سواء عقابية أم اقتصادية ،مؤسسة أمام أّي

 اإلدماج يف االقتصاد املشروع والنظيف. 

 ،عن األخرى مستقّل مرحلة بشكٍل كّل يالحظ أنه من املمكن أن تتّم ولكْن

 حدة. وا ًةكما ميكن حصوهلا مّر

 

وهي اليت يبدأ بها غاسلو األموال مبحاولة إدخال األموال النقدية املتأتية من  

بهدف التخلص من كمية  ؛ىل النظام املصريف واملؤسسات املاليةإنشاط غري مشروع 

 النقود الكبرية أو الصغرية من يد مالكيها. 

 

طمس عالقة تلك األموال مع مصادرها غري  ى مرحلة التغطية، حيث يتّموتسّم

ومن أهم الوسائل  .من خالل القيام بالعمليات املالية واملصرفية املتتالية ،املشروعة

وكذا التحويل ؛ بنكي آخر حساٍبإىل بنكي  تكرار التحويل من حساٍب :املستخدمة

 لكرتونية. عرب الوسائل اإل

 

حبيث يصبح من الصعوبة  ،خالهلا دمج األموال املغسولة يف االقتصاد حيث يتّم

وذلك من خالل دمج هذه األموال يف  ،التمييز بينها وبني األموال من مصادر مشروعة

حبيث يصعب معها التمييز  ،يوخلطها يف بوتقة االقتصاد الكّل ،الدورة االقتصادية

ز  الثروة ذات املصدر املشروع وغريها من الثروات ذات املصادر غري املشروعة. وتتمّيبني

دفع الضرائب  هذه املرحلة مبحاولة إضفاء الطابع القانوني على أعماهلا، حيث يتّم

ذكرها يف املركز املالي للمشروع وحسابات اإليرادات واملصروفات  ويتّم ،عنها
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تشغيل واملتاجرة، وبذلك تدخل هذه األموال يف قنوات رباح واخلسائر وحسابات الواأل

 كاملة.  مشروعة بصورٍة

 

نظرًا  ؛: تعترب جتارة املخدرات املصدر الرئيس لغسيل األموالراتـ جتارة املخّد1 

  للمردود الضخم الذي تدّره هذه التجارة غري املشروعة.

ب من دفع الضرائب من أكثر املصادر اليت تهرُّ: يعترب الـ التهرب الضرييب2

 ي إىل جين أموال طائلة تكون هدفًا لعمليات غسيل األموال. ميكن أن تؤّد

: وقد بدأت هذه الظاهرة باالنتشار يف أوروبا بعد انهيار النظام جار بالبشرـ االّت3

  دعارة.وفتح بيوت ال ،جار بالنساءلالّت ًاهاّم وتعترب فرنسا مركزًا .الشيوعي

دفن النفايات النووية واملواد  حيث يتّم ،ث: جرائم تصدير التلوُّـ جرائم البيئة4

بل واحملظور  ،وبيع املعدات واآلالت امللوثة للبيئة ،ة يف الدول الفقريةدة املستنفاملشّع

 استعماهلا. 

أو  ،: وذلك عن طريق االختالسات من األموال العامةـ الفساد اإلداري واملالي5

أو صفقات جتارية  ،قاضي عموالت ورشاوى وهدايا مقابل مترير صفقات حمددةت

أو ، أو احلصول على التكنولوجيا املتقدمة ،األسلحة والسلع الرأمساليةك ،كبرية

ي بني الشركات وبني س الصناعي املتفّشوالتجسُّ ،أنشطة اجلاسوسية الدولية

  بيضاء.ى جبرائم أصحاب الياقات الما يسّموهو  ،احلكومات

وتهريب السالح  ،اته: التهريب عرب احلدود للنفط اخلام ومشتّقـ التهريب6

 ،رةواآلثار أو السلع واملنتجات املستوردة دون دفع الرسوم أو الضرائب اجلمركية املقرَّ

  ة.ّرتهريب السلع من املناطق احُل :مثل

اد والتجارة عن طريق بنك االعتم ،مريكية: قامت املخابرات األ(6)ـ اإلرهاب7

ل منها واليت تشّك ،أفغانستان :منها ،ية يف دول العاملبتمويل عمليات سّر ،الدولي

من خالل خطف  يومصادر متويلهما ه .تنظيم القاعدة وحركة طالبان األفغانية

 «سي إن إن»دت شبكة وحّد رات والبشر.املخّدبجار السياح وطلب الفدية والسطو واالّت

اإلرهابية هي االبتزاز والفدية واملخدرات واخلطف  «داعش»ن مصادر متويل حركة أ



 االجتهاد والتجديد

 ،على التنظيم اإلرهابي ميزانيات ضخمة تدّروهي  ،وغسل األموال وبيع البرتول

  والنهب والسرقة ألموال الدولة والناس. ،باإلضافة إىل تهريب اآلثار

 كرها. اليت ال يسع اجملال لذ ،دة والكثريةىل غري ذلك من املصادر املتعدِّإ

 

يعترب نشاط غسيل األموال ثالث أكرب نشاط اقتصادي على املستوى العاملي  

وال توجد إحصائيات دقيقة عن حجم األموال  .بعد جتارة العمالت ومبيعات النفط

 ؛املغسولة؛ ألنها من جرائم االقتصاد اخلفي الذي ال يظهر حجمه ضمن الدخل القومي

وكذلك توزيعها بني قطاعات  ،تعقيد األساليب املستخدمة يف عمليات الغسيلوذلك ل

  مما جيعلها غري قابلة للحصر. ،دةاقتصادية خمتلفة، ويف أنشطة متعّد

يف  ،وأظهر آخر تقرير ملنظمة النزاهة املالية العاملية حول غسيل األموال

يف  وناشئًا ناميًا اقتصادًا 151مليار دوالر غادرت  991بلغت  ن أموااًلأم، 16/12/2014

  عن العام السابق. %5بزيادة حنو  م،2012

 

والبحث عن األمان واكتساب  ،مات والكسب غري املشروعـ التجارة يف احملّر1 

 خشية املطاردة القانونية.  ؛الشرعية

وسائل الرقابة الذاتية للفرد أمام  اليت تعترب من أهّم ،قيةم األخالَيـ غياب الِق2

  .ثم اجملتمع ،اهلل

ـ انفتاح األسواق املالية الدولية جلذب االستثمارات األجنبية، وحترير األسواق  3

 ،االقتصادي إلحداث املزيد من اإلنعاش والنمّو ؛مة التجارة العامليةاملالية يف إطار منّظ

  ر تزايد عمليات غسيل األموال.النظر عن خماط بغّض

وما  ،مةـ انتشار الفساد املالي واإلداري يف العديد من الدول النامية واملتقّد4

  واإلضرار باألموال العامة. ،واالختالس ،صل به من جرائم الرشوةيّت

ب كثري من الدول ـ تشجيع بعض الدول لعمليات غسيل األموال؛ حيث ترح5ِّ

غري  ،نظرًا للوضع االقتصادي الضعيف ،ال سائلة يف اقتصادهاالنامية باستثمار أمو
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 مبصدرها.  عابئٍة

ية املصرفية يف كثري ية املصرفية: إن اإلصرار على االحتفاظ مببدأ السّرـ السّر6

ل ت املصرفية يسهِّمن الدول بالنسبة لإليداعات وأصحابها واملستندات والسجاّل

 عمليات الغسيل. 

وقواعد اإلشراف والرقابة بني الدول املختلفة يتيح الفرصة  ـ تباين التشريعات7

 اليت ميكن أن تنفذ منها هذه األموال.  ،لوجود بعض الثغرات

نون يف إخفاء ويتفنَّ، صني وحمرتفني يبتكرون طرقًا وأساليبـ ظهور متخّص8

 األصل غري املشروع لألموال. 

الضرائب والرسوم على األنشطة الت ب الضرييب: إّن ارتفاع معّدـ انتشار التهر9ُّ

 ،باعتماد طرق غري مشروعة، ب من هذا العبء الضرييبي إىل التهرُّاالقتصادية يؤّد

 موال. كغسيل األ

يف االقتصاد العاملي، حيث يقوم خرباء االقتصاد  ـ النشاط الصهيوني اخلفّي10

 رئيس يف عملية غسل األموال.  من اليهود بدوٍر

 

أدَّت التكنولوجيات احلديثة املستخدمة يف املعامالت  .نها ذات بعد دوليإ: اًلأّو

ن الغالب فيها أل ؛دًا دوليًاىل زيادة خطورة عمليات غسيل األموال، وإعطائها ُبْعإاملالية 

ع غسيل ما، بينما يتوّز وقوع اجلرمية األصلية مصدر املال غري املشروع يف إقليم دولٍة

  نة هلا.األموال على إقليم دولة أخرى، فتتبعثر األركان املكّو

نظرًا لضخامة األموال واملخاطر الناجتة ؛ من اجلرائم االقتصاديةإّنها ثانيًا: 

، بل هي من اجلرائم االقتصادية الكبرية ملا اقتصادية بامتياٍز عنها، ما جعلها جرميًة

 قتصاد القومي للدولة واملواطن. فيها من آثار اقتصادية خطرية وسيئة على اال

 : يعترب غسيل األموال ضرورًةمةجرمية غسيل األموال من اجلرائم املنّظإّن ثالثًا: 

مة إمنا هو التقليل من التنظيمات اإلجرامية؛ ألن الغرض الرئيس للجرمية املنّظ لكّل

وال  ،روعةكرب قدر ممكن من األموال غري املشأاملخاطر األمنية والتجارية، وجتميع 

 من خالل إضفاء الصفة املشروعة على عوائدها اإلجرامية.  يتم ذلك إاّل
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 .اإليداع والتحويل عن طريق البنوكأـ 

 . إعادة االقرتاضب ـ 

 . الغسل بواسطة االعتمادات املستندية ج ـ

 .قات اخلاصة باالستثمار األجنيبيالت الرأمسالية والتدّفالتحو د ـ

 الدين الوهمي.  هـ ـ

 

  .الغسل من خالل أسواق املال أـ

 شركات التأمني.  ب ـ

  .الشركات الوهمية أو شركات الدمى ج ـ

 السوق العقارية.  د ـ

 .ارة املعادن النفيسة واملقتنياتالغسل عن طريق جتهـ ـ 

 تهريب العملة. و ـ 

 ا ال يسع اجملال لذكرها. مّم ،عةإىل ذلك من األساليب املختلفة واملتنّو

 

 ل يف: تتمثَّو

 .البطاقات البنكيةأـ 

 .لكرتونيةالنقود اإلب ـ 

 لكرتونية.الشيكات اإلج ـ 

 .الذكيةالبطاقات د ـ 

 نرتنت. بنوك اإلهـ ـ 
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بة من غسيل تظهر فيه اآلثار املرّك ، الذيحد األبعاد األكثر وضوحًاأإن 

 هو النشاط االقتصادي.  ،األموال

يفوق  الت االستهالك بشكٍلتساهم يف زيادة معّدل القومي: ْخـ يف جمال الد1َّ

دون حدوث زيادة مماثلة يف اإلنتاج احمللي  ،خاردثة نقصًا يف االّدحم ،الدخل السنوي

 اإلمجالي. 

ىل البنوك إتقرتن هذه العمليات بهروب رأس املال االستثمار:  يف جمالـ 2

 ه إىل قنوات استثمار داخل البالد. دون أن توّج ،اخلارجية

الت يد معّدي إىل تزاعملية غسيل األموال تؤّد: ممعدالت التضخُّ ارتفاعـ 3

 م وتنامي االستهالك البذخي. التضخُّ

على املتغريات  رتؤّثعمليات غسيل األموال رات النقدية: يف جمال املتغّيـ 4

 ىل احلّدإي ا يؤّدمّم، والقاعدة النقدية، سعر الفائدةو ،سعر الصرف :النقدية، مثل

 من قدرة السياسة املالية للدولة. 

ي ظاهرة الفساد من خالل تفّشألسواق املالية: النشاط املصريف واجمال ـ يف 5

سات املالية والبنوك، وانهيار املؤّس ،وجتاوز قواعد االئتمان املصريف ،داخل البنوك

 وتشويه صورة األسواق املالية. 

تقود عمليات غسيل األموال إىل زيادة : ـ زيادة العجز يف ميزان املدفوعات6

 ،وارتفاع املديونية اخلارجية ،وارد املالية للدولةوضآلة امل ،العجز يف ميزان املدفوعات

 وزيادة اإلنفاق األمين. 

 

كبري من الدخل  تهريب األموال إىل خارج البالد إىل نقل جزٍءي يؤّدـ البطالة: 1

مارات الالزمة القومي إىل الدول األخرى، ومن ثم تعجز الدول عن اإلنفاق على االستث

 جيني، فضاًلعداد اخلّرأالزيادة السنوية يف  ويف ظّل ،لتوفري فرص العمل للمواطنني

  ي إىل تفاقم مشكلة البطالة.ا يؤّدمني، مّمالباحثني عن العمل من غري املتعلِّ نع
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زيادة عجز املوازنة ؤدي تـ تزايد الضغوط املعيشية واالقتصادية للمجتمع: 2

ا يؤدي إىل زيادة الت الضرائب القائمة، مّمر الدولة إىل زيادة معّدالعامة إىل اضطرا

خاصة عندما تفرض الدولة ضرائب غري مباشرة على ومعاناة الفئات حمدودة الدخل، 

 كل الدخول احلقيقية. آىل تإي يؤّدو ،ا يرفع أسعارهاالسلع واخلدمات األساسية، مّم

ي إىل سيل األموال وتبييضها تؤّدعملية غ ّنإـ زعزعة الروابط االجتماعية:  3

م اخلري َيوالعدوان على ِق م الشّرَيم واألعراف السائدة، وطغيان ِقَيخلخلة يف الِق

م العالقات االجتماعية بني أفراد والفضيلة، واخلروج عن القوانني االجتماعية اليت تنظِّ

 اجملتمع. 

من اجملرمني فئة السيطرة هذه إّن ـ تهميش أصحاب الكفاءات العلمية: 4

ومينعون أصحاب  ،م يف إدارة الدولةدين من الدين واألخالق والعلم واملعرفة تتحّكاجملّر

 الكفاءات من الوصول إىل املراكز العليا. 

ر يف توزيع الدخل الوطين إن عمليات غسيل األموال تؤّثي مستوى املعيشة: ـ تدّن5

ساع الفجوة بينهم وبني ر، واّتئ، وزيادة أعباء الفقسّي على أفراد اجملتمع بشكٍل

 وخلق عدم التوازن االجتماعي يف اجملتمع.  ،األغنياء

بسبب اخنفاض مستوى اخلدمات الصحية يف جمال الصرف ـ انتشار األوبئة: 7

 الصحي ومعاجلة املياه، وخالفه. 

 

على املراكز واملناصب أرة على السيطـ السيطرة على النظام السياسي: 1

وذلك بفضل ما لديهم من إمكانات مادية، وكذلك اخرتاق  ،السياسية يف الدولة

 وإفساد هياكل بعض احلكومات. 

ي إىل زعزعة األمن واستقرار اجملتمع، ونشوب تؤّدـ االضطرابات السياسية: 2

 حروب أهلية. 

ل األموال على السياسة غسيتؤثر عملية : على السياسة اخلارجية هـ تأثري3

 مات الدولية واإلقليمية. اخلارجية مع الدول األخرى واملنّظ

غسيل األموال قد يساعد على التعاون مع أجهزة س: ل املخابرات والتجسُّتدخُّـ 4
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 س. املخابرات والتجسُّ

ويزيد حجم معدل ، غسيل األموال يزعزع األمنوزيادة اجلرمية:  نزعزعة األمـ 5

 ع على تفشي اجلرائم االجتماعية. ويشّج ،اجلرمية

ي على النصوص القانونية واألنظمة التعّدوذلك ب: ـ انتهاك املراكز القانونية6

 الداخلية اليت تسري عليها الدولة. 

رشوة رجال إنفاذ الت فهو يرفع معّد: ـ إفساد اجلهازين اإلداري والقضائي7

 ورجال القضاء.  يالقانون والضبط اجلنائ

من ناحية متويل اجلماعات  ،مجرام املنّظواإلالقة غسيل األموال باإلرهاب: ـ ع 8

 اإلرهابية من األموال املغسولة. 

 

ظلمة القلب وكسل  ج ـ ؛عدم قبول العبادة؛ ب ـ سلب الربكة أـ: ـ اآلثار الدينية1

عمال الصاحلة عدم قبول األ؛ هـ ـ ة الدعاءعدم استجاب ؛ د ـاجلوارح عن الطاعة

 غضب اجلبار ودخول النار، وغري ذلك من اآلثار. ؛ و ـ وضياعها

 فقدان األمن؛ ب ـ تدمري األخالق يف اجملتمع أـ: (15)ـ اآلثار األخالقية2

    ؛ اإلخالل مبيزان العدالة ؛ هـ ـتضييع األمانة ؛ د ـهالك األمم وزواهلاج ـ  ؛االجتماعي

نشر ؛ ح ـ انتشار األخالق السيئة ومظاهر االنتهازية ؛ ز ـضياع كرامة اإلنسانـ و 

 الفساد واالحنالل األخالقي. 

 

ىل جمابهة غسيل إقامت اهليئات الدولية بالعديد من اجلهود اليت تهدف  

والندوات  ،وبرامج العمل ،الوثائقفاقيات ومن خالل إبرام العديد من االّت ،األموال

 وجهود إقليمية ووطنية.  ؛جهود عاملية خمتلفة :ىلإعت هذه اجلهود وتنوَّ .واملؤمترات

 

  .م1988اتفاقية فيينا  أـ
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  .م1988الصادر عن جلنة بازل  ئقانون املبادب ـ 

 .م1989( fatf) ي الدوليةجلنة العمل املالج ـ 

  .م1995هيئة األيروبل للمعلومات د ـ 

  .م1993نرتبول الدولي إدارة فوباك التابعة لإلهـ ـ 

  .م1994يطاليا عام /إنابوليمؤمتر و ـ 

  .م1995جيمونت إجمموعة ز ـ 

 .م1995القانون النموذجي لألمم املتحدة عام ح ـ 

  م.2000 عام يطالياإ ـ معاهدة بالريموط ـ 

 

 م.1990اتفاقية اجمللس األوروبي لعام  أـ

 م.1990فاقية اجمللس األوروبي لعام اّتب ـ 

  م.1992عالن كنجستون يف جامايكا عام إج ـ 

 .مريكيةمنظمة الدول األد ـ 

 م.1999فريقيا الغربية واجلنوبية باريس إتقرير جمموعة هـ ـ 

 م.2002موال عالن باريس ملكافحة غسيل األإو ـ 

 رات واملؤثرات العقليةجار غري املشروع باملخّدفاقية العربية ملكافحة االّتاالّتز ـ 

 م.1994

  م.2002القانون العربي النموذجي االسرتشادي ملكافحة غسل األموال ح ـ 

ملكافحة  جمموعة العمل املالي للشرق األوسط ومشال إفريقيا )مينافاتف( ط ـ

 . 2004غسيل األموال ومتويل اإلرهاب 

 

 / الكويت د ـ م؛2002 / ماراتاإل ج ـ م؛2001لبنان /  ب ـ ؛م2001 / البحرين أـ

 / السعودية ح ـ م؛2003 / السودان ز ـ م؛2002 / قطر و ـ ؛2002 / مصر هـ ـ م؛2002

 / ردناأل ل ـ م؛2004 /اجلزائر ك ـ م؛2004 / العراق ي ـ م؛2003 / سوريا م؛ ط ـ2003
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 م. 2008 /يرانإم؛ م ـ 2007

وروبية أو سواء يف البالد األ، موالالحظ أن مجيع قوانني جرائم غسيل األوُي

 حديثة الصدور.  ،سالميةمريكية أو يف املنطقة العربية واإلالواليات املتحدة األ

 

 :وذلك من خالل ،موالنظمة القانونية الوطنية ملكافحة غسيل األـ تطوير األ1

  .جتريم غسيل األموال أـ

 .تقرير املسؤولية اجلنائية لألشخاص املعنويةب ـ 

 معاجلة مشكلة الدول اليت ليس لديها قوانني ملكافحة غسيل األموال. ج ـ 

  :موالـ دور النظام املالي واملصريف يف مكافحة غسيل األ2 

  .اعرف عميلكأـ 

 .تاالحتفاظ بالسجاّلب ـ 

  .التبليغ عن املعامالت املشبوهةج ـ 

  .الرقابة على املؤسسات املالية واملصرفيةد ـ 

 ية املصرفية. من مبدأ السّر احلّدهـ ـ 

 وال يف اجملاالت التالية: مـ تعزيز التعاون الدولي يف مكافحة غسيل األ3

 .تبادل املعلوماتأـ 

  .املساعدة القانونية املتبادلةب ـ 

  .تسليم اجملرمنيج ـ 

 تبادل املساعدة يف األمور اجلنائية. د ـ 

 نرتبول( يف مكافحة غسيل األموال:مة الشرطة اجلنائية الدولية )اإلـ دور منّظ4

إذا كانت  ال سيَّماومنها،  رمية أو احلّددولة مبفردها القضاء على اجل ال تستطيع أّي

ثم  ،مة يف إقليم دولة معينةعابرة للحدود، ترتكب من قبل أفراد أو مجاعات منّظ

 ،وإلقاء القبض على مرتكبيها ،بهال من فرص تعقُّا يقلِّتنتقل إىل دولة أخرى، مّم

 الدولي ضّد قدم صور التعاونأل منظمة الشرطة اجلنائية الدولية ومعاقبتهم. ومتّث

وتقدميهم  ،فمالحقة مرتكيب هذه اجلرائم .مةة اجلرمية املنظَّوخاّص ،اجلرمية
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فة حبفظ االمن، هذا الدور عهد به جهزة املكلَّللمحاكمة، وتنسيق اجلهود بني األ

 . ىل منظمة الشرطة اجلنائيةإاجملتمع الدولي 

 

 ها: أهّم ،صعوبات عديدة مواليعرتض سبيل مكافحة غسيل األ

  :وضعف التعاون الدولي ،قات التشريعيةاملعّو ـ1

  .عدم كفاية التشريعات اخلاصة بغسيل األموالأـ 

  .إشكالية التكييف القانوني لنشاط غسيل األموالب ـ 

  .ازدواجية املعايريج ـ 

 . ضعف أجهزة الرقابةد ـ 

 :موالألقات املصرفية ملكافحة جرمية غسيل ااملعّو ـ2

  .ية املصرفيةإشكالية السّرأـ 

 .ةلتزام باملراقبة اجلاّداالعدم ب ـ 
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هو حرمته  ووضعًا ملال املنوي غسله فحكمه تكليفًاإىل اـ أما بالنسبة 1

، وإذا حرم الشيء حرم مًا، وسقوطه عن املالية، فيكون الثمن بإزائه حمّر(19)شرعًا
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 . فتكون املعاملة عليه باطلة وضعًا ،مثنه

 ة وجوه: لعّد ؛متها الشريعة أيضًاىل عملية غسيل األموال فقد حّرإـ وأما بالنسبة 2

ففي قوله تعاىل  .ت اآليات والروايات على حرمتهوقد دّل .ّنه من السحتإأـ 

السُّْحُت َثَمُن اْلَمْيَتِة وَثَمُن » :×وقول الصادق (،42)املائدة:  ﴾َأكَّاُلوَن ِللسُّْحِت﴿

على  داللٌة ،(20)«اْلَكاِهِن اْلَكْلِب وَثَمُن اْلَخْمِر وَمْهُر اْلَبِغيِّ والرِّْشَوُة ِفي اْلُحْكِم وَأْجُر

معني؛ إذ ما ذكرته  من دون حصره مبصداٍق ،أشكاله وأنواعه حرمة السحت بكّل

مصادر األموال غري املشروعة  ومبا أّن .(21)ال احلصر ،الرواية إمنا هو على سبيل املثال

وتكون عملية غسيل األموال  ،مة فتكون داخلة حتت عنوان السحتأغلبها أموال حمّر

 مة يف نفسها. املة حمّرمع

ت على حرمة أكل املال بالباطل صريح وقد دّل .للمال بالباطل ّنه أكٌلإب ـ 

 َبْيَنُكْم َأْمَواَلُكْم َتْأُكُلوا اَل آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها َيا﴿ :قوله تعاىل :اآليات والروايات، ومنها

وقانون عام تشريعي، تشمل فإنها حتكي عن قاعدة فقهية  ،(29)النساء:  ﴾ِباْلَباِطِل

ولذا  ،مجيع أبواب الفقه اإلسالمي يف دائرة املعامالت التجارية واملالية واالقتصادية

 . (22)كوا بهذه اآلية يف مواضع كثرية يف الفقه اإلسالمينالحظ أّن الفقهاء متسَّ

 ،ضمن مصاديقها وداخاًل ،هلذه القاعدة وعليه يكون غسيل األموال مشمواًل

رون ا بني مصادر املال املنوي غسله وبني املصاديق اليت ذكرها املفسِّذا قارّنإ خصوصًاو

 .. .واحد حيث جندها من سنٍخ ،والفقهاء هلذه القاعدة

م مجيع األنشطة االقتصادية حرَّ»فاإلسالم قد  .(وال ضرار ،ال ضرر)ج ـ قاعدة 

ة، سواء ّرشياء املضالضرر، كبيع وشراء األ واملالية اليت فيها ضرر، أو جييء منها

بيع وشراء » :ومن قبيل ،(23)«كان ضررها جسميًا أو أخالقيًا أو اجتماعيًا أو غري ذلك

يف  ثًا وفسادًا وضررًاشيء يسبب تلّو واألشياء النجسة وامللّوثة، وكّل راتاملخّد

 ،كما هو احلال يف عملية غسيل األموال اليت يلزم منها الضرر البليغ ،(24)«اجملتمع

 ب عليه آثار خطرية وجسيمة على الفرد واجملتمع والدولة. ّتوترت

...أو شيء » :×فعن اإلمام الصادق .د ـ االستدالل مبا ورد يف رواية حتف العقول

ملا فيه من الفساد،  ؛م...حمّر ه حراٌممن وجوه الفساد... فهذا كلُّ يكون فيه وجٌه

 ـها فساد ها كّلبأّن ْلمل نُق ل وإْنألموا. وعملية غسيل ا(25)«به يف ذلك حرام...فجميع تقلُّ
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عديدة من الفساد، فتكون  أنها تشتمل على جهاٍتمن  فال أقّل ،ـ ها فساٌدوكلُّ

 باتها. مة جبميع حاالتها وتقلُّمبقتضى إطالق هذه الرواية حمّر

ِإْثٌم َكِبرٌي  اَمَيْسـأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر ُقْل ِفيِه﴿هـ ـ االستدالل بقوله تعاىل: 

يت حتدث للحياة اإلنسانّية فإّن األضرار ال؛ ﴾ْفِعِهَماَن َأْكَبُر ِمْن اَوَمَناِفُع للّناس َوِإْثُمُهَم

الفردّية واالجتماعّية يف مجيع جماالتها من خالل عمليات غسيل وتبيض األموال أكرب 

ّر أكرب من املنافع، فإذا كانت املضا ،كانت منافع( من املنافع احلاصلة منها )إْن

ال أن  ،، وينهى عن تداوهلا والعمل بهامها اهللكما هو الواقع، فمن الطبيعّي أن حيرِّ

 . (26)لهاحيلِّ

اْسَأْلُهْم َعِن اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَنْت َو﴿قال تعاىل: وقد  ،مه من التحايل احملرَّّنإـ و 

من  فهناك نوٌع .(166ـ  163)األعراف:  ﴾..اآليات.َحاِضَرَة اْلَبْحِر ِإْذ َيْعُدوَن ِفي السَّْبت

رون يف تفاسريهم يف قضية أصحاب السبت حول صفة التشابه بني ما أورده املفسِّ

فاليهود يستخدمون خمتلف األساليب والطرق  ،وهي التحايل ،عند اليهود ةرمتجذِّ

فالقائمون  .وهو غسيل األموال ،، وبني موضوع حبثنا(27)للتحايل وكسب املال احلرام

على عمليات غسيل األموال يستخدمون خمتلف الوسائل واألساليب يف سبيل إخفاء 

 مًامة، وإظهارها بعد ذلك بصورة األموال املشروعة، فيكون حمرَّمصادر األموال احملّر

 م. من باب التحايل احملرَّ

 

من األشخاص أم  ،ي لعمليات غسيل األموال مطلقًال حبرمة التصّدميكن القو 

 وذلك:  ؛من اجلهات

ّن الذين ميارسون عمليات إ؛ ف(28)ـ من باب حرمة اإلعانة على اإلثم واملعصيةأ

عصابات  مأ فرادًاأغسيل األموال بوسائل غري مشروعة وغري قانونية، سواء كانوا 

لعنوان  مصداقًا ونكوني ،هاالعمليات كّل هلذه ًاسات تكون ممّرؤّسم ممنظمة أ

 اإلعانة على اإلثم والعدوان. 

 العملية من إىل غايته أنه ناظٌر .م ذكرهالذي تقدَّ ،مب ـ من باب االحتيال احملرَّ

 إىل نفس عملية غسيل األموال وتبييضها.  ًاهناك ناظركان جهة القائمني عليها، بينما 
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ب من الفساد ملا يرتتَّ ؛يام بعملية غسيل األموالج ـ من باب حكم العقل بقبح الق

ة بالنظام العام، بناء على ب عليها من اآلثار اخلطرية املخّلوملا يرتتَّ ؛على هذه العملية

  .(29)ل به إليهأن حيرم ما يتوّص نه إذا حرم الشيء جيب عقاًلإ :القول

 

 نذكر منها:  ،دٌةوهي متعدِّ

فال تكون هناك  .وقائي احرتازي جراٍءإ، كأبواب الكسب احلرامإغالق  أـ

 ،إىل ممارسة غسيل هلذه األموال وبالتالي ال تكون هناك حاجٌة ،أموال حمرمة

الوقاية للفرد واجملتمع يف  :وهو من قبيل ،وهذا ما تهدف إليه الشريعة .وتبييض هلا

 اجلانب االقتصادي واملالي. 

وبناء الرقابة الذاتية واالجتماعية اليت يشعر ، بة اإلهليةتقوية الشعور بالرقا ب ـ

ا يستلزم اخلشية مّم ،وال يغفل عنه طرفة عني، لع عليهاملسلم من خالهلا أن اهلل ُمطَّ

واخلوف من عقابه، وتبعث فيه احلرص على أن يكون مأكله ومشربه  ،منه تعاىل

 ... من الطرق املشروعة واألموال احلالل. و وملبسه

ل الدولة حلماية املصاحل ، وتدّخ(30)األمر على النشاط العام إشراف ولّي ـج 

 ويزجر غريه عن مثل ذلك.  ،وأن يعاقب مرتكبها مبا يردعه ،العامة وحراستها

عليه الشرع  الذي حثَّ ،من سبل العالج يعترب سبياًل ي بصفة األمانةالتحّل د ـ

 واألخالقي للفرد واجملتمع على حدٍّ احلنيف، من باب ضمان األمن املالي واالقتصادي

 سواء. 

ص تكون بالتخلُّ مة املكتسبة من غسيل األموالمن األموال احملّر التوبُة هـ ـ

أو  ،ىل ورثتهمإأو  ،كانوا معروفني مة إىل أصحابها إْنبإعادة األموال احملرَّ ،منها

 . (31)مةليعطي حكمه يف هذه األموال احملرَّ ،الرجوع إىل احلاكم الشرعي

 

غسيل األموال  اليت صدرت ضّد ،احمللية والعاملية ،ومن هنا فإن مجيع القوانني

اليت سبقت مجيع القوانني والنظم إىل حتريم  ،بهذا املعنى توافق الشريعة اإلسالمية
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 وجتريم فاعله.  ،ذلك

نها وقد جتلَّى لنا أن الشريعة اإلسالمية نظرت إىل عملية غسيل األموال على أ 

، وأكل للمال بالباطل، ويلزم منها الضرر ن املال املكتسب منها سحٌتأو ،مةحمرَّ

ولذلك فهي  .آثار خطرية وجسيمة على الفرد واجملتمع والدولة اب عليهوترتتَّ ،البليغ

. ة بالنظام العامب عليها من الفساد واآلثار اخلطرية املخّلملا يرتتَّ ؛املقاييس بكّل مٌةحمرَّ

 .وقانونًا مة شرعًاتها حمّرة برّمفالعملي
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 موقف الفقهاء من السلطة

 قراءٌة أصولّية

 

 

بعض  أن إاّل ،العبادة من مفردات العالقة بني اهلل تعاىل واإلنسان الفرد رغم أّن

من أداء املسلم للمراسيم العبادية يف  ال ُبدَّإذ  ؛احلّج :مثل ،ى أداًء مجاعيًاالعبادات تؤّد

أو  ،وكذلك أداء صالة اجلماعة .فيكون العمل مجاعيًا ،واحد واحد ومكاٍن وقٍت

 ُنجمتمعية. فهل إْذ ى بصورٍةتؤّد فهي عباداٌت ،أو صالة اجلمعة ،صالة العيدين

 إلقامة صالة اجلمعة أو لصحتها؟  ه شرٌطالسلطان أو حضور

 ىل ثالثة آراء: إيف هذا انقسم الفقهاء 

 الذين يقولون بأن شرط األداء وجود السلطان أو إذنه.  ،ـ رأي احلنفية والزيدية1

ن وجود السلطان أو إذنه شرطًا ْوـ رأي الشافعية واملالكية واحلنابلة الذين ال يَر2

 يف صالة اجلمعة. 

وجوب أدائها مطلقًا بال  :أحدهما :وفيه قوالن أساسيان .اإلماميةـ مذهب 3

 مع إذن السلطان العادل.  ال جتوز إاّل :والقول اآلخر ؛شرط

 
 

شرط  ،ينصبه ْنهو أو َم ،ر مذهب احلنفية أن إذن السلطان وإقامتهـ يقّر1
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ال جيوز  ،نها من خمتصات اإلمامأل ؛أصاًل فإذا مل يأذن ال تصّح .لصحته صالة اجلمعة

ورواية ألمحد واحلسن البصري  ،وهذا هو قول أبي حنيفة والزيدية .القيام بها ألحٍد

 وزاعي وحبيب بن أبي ثابت. واأل

 ،كسائر العبادات ،ن اجلمعةأـ أما مذهب الشافعية واملالكية واحلنابلة فهو 2

على  و ختصيٌصأ نسٌخ ْد يِرومل ،العصور يت على مّردِّوُأ ،قد حصل البالغ بها

 . (1)فال يشرتط إلقامتها إذن وال حضور لإلمام ،نصوصها

 

ففي زمن احلضور ال يقيمها  .زمن الغيبةمامية بني زمن احلضور وز فقهاء اإلميّي

 .خاصة ينيبه إنابًة ْنأو َم ،اإلمام املعصوم إاّل

أفتى بوجوبها عينًا إذا  ْنفمنهم َم ؛زمن الغيبة فقد اختلفت كلماتهمأما يف 

ألنه مبثابة اإلمام  ؛ينصبه إلقامتها ْنأو َم ،أقامها الفقيه العادل اجلامع للشرائط

 )السلطان العادل(. 

ووجد  ،إذا مل يوجد السلطان العادل أو نائبه :من أهل االجتهاد وقال فريٌق

  .مع رجاحة اجلمعة ،ف بينها وبني الظهراملكلَّ خيَّرُي ،الفقيه العادل

مهما  فال جيوز ألحٍد ،ات اإلمام املعصومثالث إىل أنها من خمتّص وذهب فريٌق

 يها بعد عصر احلضور. كان أن يؤّد

 للفقيه إقامتها الفقيه أبو الصالح احلليب: ال تنعقد اجلمعة إاّل ومن القائلني بأّن

وهذا  .(2)تكاملت له صفات إمام اجلماعة ْنأو مَب ،ن قبلهأو املنصوب م ،ةبإمام املّل

 بالظروف السياسية العامة. فهي مرهونٌة ،يعين أن الفقيه متى قدر على إقامتها أقامها

فقال:  ،السيد املرتضى ،ات اإلمامالذي يراها من خمتّص ،ل النمط الثالثومثَّ

مة: وهذا يشعر بعدم أربعًا. يقول العاّليت الظهر لِّينصبه ُص ْنذا عدم اإلمام العادل أو َمإ

 .(3)تسويغ إقامتها حال الغيبة

ي إىل حتويل العمل ن فقدان السلطة السياسية الشرعية يؤّدأمن ذلك يتبني 

العمل العبادي حلمل الناس  يستغّل لئاّل ؛فردي األبعاد اجملتمعية إىل عمٍل يالعبادي ذ

 ديين.  على الضاللة من طريٍق
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الذي أجاز للفقهاء أن يّصلوا بالناس يف األعياد  ،دريسإوابن  ،روهو مذهب ساّل

 بينما مل جييزوا هلم اجلمعة.  ،واالستسقاء

 ـ ةيف زمن التقّي ـك جتد الشيخ الطوسي يذهب إىل أنه متى اجتمع املؤمنون لكّن

 .وا مجاعة أربع ركعاتمل يتمكنوا صّل حبيث ال ضرر عليهم جاز هلم إقامتها، فإْن

 سلم باخليار بينها وبني الظهر. فامل

يأمره  ْنن إقامة اجلمعة على اإلمام أو َمأ على د الطوسي يف اخلالفويشّد

فال خالف يف انعقادها باإلمام  ،ومتى أقيمت بغري أمره مل تصّح ،بوصفه شرط انعقاد

 وال دليل على انعقادها بدونه.  ،أو بأمره

أربع  ،ه للقائلني بعدم لزوم شرط االنعقاداستدالاًل من ،يمة احلّلوقد أورد العاّل

األصل عدم االشرتاط فال  ثم قال: وألّن ،ها مل تذكر شرط السلطانكّل ،روايات

 . (4)دليل يسند القائلني بضرورة وجوده أو منصوبه أو إذنه

يف نهاية  ،مة للقائلني بشرط وجود السلطان أو منصوبه باإلمجاعواستدل العاّل

زًا يف وجوب اجلمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أمجع(، معزِّ)ويشرتط  :األحكام

فكما ال  .ن للقضاءكما يعيِّ ،ن األئمة إلقامة صالة اجلمعةكان يعيِّ ‘بأن النيّب

أن ينصب  لشخص أن ينصب نفسه قاضيًا من دون إذن اإلمام فال جيوز ألحٍد يصّح

واالجتماع  ،ى مجاعةن صالة اجلمعة تؤّدبأ نفسه إمامًا لصالة اجلمعة. كما استدّل

واشرتط  .(5)بسلطان وال ينهى التنازع إاّل ،نهاء التنازعإواحلكمة تقتضي ، ة التنازعمظّن

، فليس هو ته الشهويةلتبعية أفعاله لقّو ؛ألن الفاسق ال يزيل التنازع ؛أن يكون عاداًل

  .يضًاأباإلمجاع  ق األردبيلي على ذلكاحملقِّ لألمانة. كما استدّل حمالًّ

مة رأيهم أما الذين ذهبوا إىل عدم اشرتاط السلطان أو إذنه فقد نقل عنهم العاّل

فكما  .ل )الظهر(َدفال يزيد حكمها على حكم الَب ،عن الظهر نها بدٌلإيف املختلف: 

 ال يشرتط لوجوب الظهر حضور اإلمام أو إذنه فال يشرتط هلا. 

 ‘ن النيّببأوجوبها من دون شرط السلطان ق البحراني على احملّق واستدّل

فال جيوز وضع شروط النعقادها بعد  ‘واظب عليها طول حياته، وحيث ال نسخ بعده

بال شرط  ،مسلٍم عينًا على كّل وألنه مل يشرتط لوجوبها شيء فهي واجبٌة .‘وفاته

الفروض ألداء فرض من  رين لسلطان عادل فيه تعطيٌلزائد. ويضيف بأن اشرتاط املتأخِّ
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قد يوجد وقد ال  ق لعبادة اهلل على أمٍرفال تعلُّ ،فهو قد يوجد وقد ال يوجد ،العبادية

 يوجد. 

شرتاط ادون  ،القائلني بالوجوب العيين ،خباريني(العاملي على )األ وبصدد رّد

  :اإلمام

 مجاعات املتواترة. ن ذلك يصادم اإلإأـ 

 بعيد عن مدلوالت األخبار. إن ذلك ب ـ 

 نادر.  قوهلم شاّذ إّنج ـ 

وأكثروا فيه  ،الذين اشتبه عليهم احلال ،رينرو املتأخِّحدثه متأخِّأ د ـ هو قوٌل

 م والغفلة. ْهونسبوا أعاظم العلماء الذين اشرتطوا إذن السلطان إىل الَو ،اجلدال

 ن: ْوة املشرتطني حضور السلطان وإقامته هلا أو إذنه فرَيأدّل اأّم

ذلك  فكأّن .ولو األمر أو مأذونهأ لرسول مل يقم اجلمعة إاّلنه منذ عهد اأـ 1

 قطعية.  ٌةمجاع حّجواإل .على اشرتاطه مجاٌعإ

وليس  ،بإقامتها األمر هو األحّق ن ولّيأأقصى ما يفيده ذلك  ّنإ: على هذا ُدِروَي

 وال شرط صحتها.  ،هو شرط وجوبها

 ؛ءْيوالَف ؛واحلدود ؛اجلمعة :)أربعة إىل السلطان :‘وا حبديثهـ استدّل2

 القيام بها دون حضوره أو إذنه.  ألحٍد فال حيّق ،اتهنها من خمتّصإ :وفيه .والصدقات(

وهو  ،لبعض التابعني منا هو قوٌلإ ،مرفوعًا َوْرن هذا احلديث مل ُيإ: الرّدو

نه حديث أولو فرضنا  .وال لصحابّي ،‘ومل يثبت أنه قول للنيّب .احلسن البصري

على أكثر من أن هذه األشياء من واجبات السلطان اليت يلزمه  يدّلصحيح فال 

ألنها أحكام حتدد  ؛فلو أهملها فال تسقط .(6)به ال يعين أنها ال جتب إاّل أداؤها، لكْن

وجوبها بك الذين مل يشرتطوا السلطان اهلل( غري القابل لإلسقاط. لذلك يتمّس )حّق

 مكلف.  بدونه عينًا على كّل

سواء  ،مجاع على شرط وجود السلطان أو إذنهق اإلوا بعدم حتقُّـ واستدّل3

 بل املخالفون هلذا كثر.  ،و الوجوبأللصحة 

 .ـ ملقتضى األصل القطعي القرآني بالتكليف يف ضرورة السعي لصالة اجلمعة4

 ي. واألصل القطعي ال يعارضه الظّن
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وال  ،يعه يقيينألن تشر ؛الذي يقتضي بقاء الفرض ،وا باالستصحابـ استدّل5

 ره طارئ ظين. يغيِّ

فلو  ،بال إذن منه ،ى بالناس اجلمعة يف فرتة حصار عثمانصّل ×ًاعلّي ـ إّن6

 ت. كان اإلذن شرطًا ملا صّح

 ل الوليد بن عقبة يف املدينة بال إذن منه. َدى ابن مسعود َبـ صّل7

ان واملسجد نًا ما دعا أبا حنيفة الشرتاط املصر والسلطمبيِّ ،يقول ابن رشد

رأى  ْنيف مجاعة ومصر ومسجد جامع، فَم ها إاّلمل يصلِّ ‘ن النيّب: إقال ،اجلامع

 . (7)اقرتان هذه األشياء بصالته جعلها شرطًا

 واختلف القائلون يف شرط وجود السلطان أو إذنه يف وصف السلطان: 

ه يف مفروغ من والعدالة أمٌر .أن يكون السلطان عاداًل ماميةفقد اشرتط اإل

ل فهو الذي جيب أن أما الفقيه اجلامع للشرائط املخّو .ًا واعتقادًانّص ،اإلمام املعصوم

وذكر  .كان وجوده كعدمه وإاّل ،أو يراها أغلب الناس ،جيتمع الناس على عدالته

: نه قالأفقد نقل عنه  ،عَدجواز الصالة خلف أهل الِبهو ن مذهب احلسن البصري أ

نه جييز إف ،وكذلك مالك بن أنس .وال جييزها أمحد .ته(وعليه بدع ،خلفه)صلِّ 

)وهنا يظهر أن قلق املعتقد  .عَدوال جييزها خلف أهل الِب ،رْوة اجَلالصالة خلف أئّم

 أكثر حضورًا من القلق على العدل(. 

ختتلف مواقف الفقهاء من اشرتاط وجود السلطان أو إذنه لصالة اجلمعة وجوبًا 

 ل: أو انعقادًا على أقوا

أي اإلمام املعصوم، أو  ،يرى أغلب الشيعة اإلمامية أن وجود السلطان العادل

 ،«الفقيه العادل اجلامع للشرائط» أو النائب العاّم ،ىاملسّم إذنه، أو نائبه اخلاّص

 يف الوجوب. واختلفوا يف نوع الوجوب:  شرٌط

 أـ الوجوب العيين. 

 ة اجلوازية. ب ـ الصّح

ن وجود اإلمام املعصوم ليس شرطًا إ :معهم بعض الفقهاءو ،خباريونويقول األ

 ما شرط أفضلية. ّنإ ،للوجوب

لوجوب االلتحاق بصالة  يأمره شرٌط ْنن السلطان العادل أو َمأمامية ومشهور اإل
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 .ماميةىل علماء اإلإوفاق، وهو املنسوب  وكونه حمّل، اجلمعة

ة اجلمعة ألئّم ‘تعيني النيّبن استمرار بأي يف املعترب ق احلّلاحملقِّ واستدّل

 مجاع. لإل على شرط اإلذن، فمخالفته خرٌق مجاٌعإ

 .ن الشرط شرط انعقادألطوسي( لويف اخلالف )

 ؟فهل هو شرط مطلق .ونفى يف السرائر اخلالف يف كونه شرط انعقاد

أما اآلخرون  ؛ال مطلقًا ،اعتربه بعضهم شرطًا للوجوب العيين يف عصر احلضور

 مطلقًا.  شرٌط فقالوا أنه

 ال يف الوجوب.  ،اإلمام شرطًا يف املشروعية دريس حضوَرإويرى ابن 

 ،من ذكر هذا الشرط مني خاٍلن كالم املتقدِّأوقد يالحظ يف مصادر كثرية 

 عوا على أربعة آراء: ومع ذلك فقد توزَّ .بل هناك عبارات على خالف هذا الشرط

 عينًا.  ـ إنها واجبٌة1

  .ـ إنها حراٌم2

 مع اجلامع لشرائط اإلفتاء. ، ختيريًا واجبٌةإنها ـ 3

 شروط إمام اجلماعة.  إاّل ،ـ ال شرط لوجوبها4

 

ما  إاّل ،ومل يشرتطوا عدالته ،ة فقد اشرتطوا وجود السلطان وإذنهأما احلنفّي

 ورد عن أبي يوسف القاضي. 

ويكره عند  .عندنا( بسوط: )تقديم الفاسق لإلمامة جائٌزقال السرخسي يف امل

إىل ودليل احلنفية ما نسب  .واملراد بالكراهة هنا التحريم املقتضي للبطالن .مالك

وألن الصحابة والتابعني كانوا ال  ؛وفاجر( برٍّ وا وراء كلِّأنه قال: )صلُّ ‘لنيّبا

 لكّن .(8)اج يف صالة اجلمعةاحلّجفقد اقتدوا ب ،ميتنعون من الصالة خلف أمراء السوء

ألن اضطهاد احلجاج وقسوته توجب موقفًا حيافظ  ؛ال يسلم دلياًلـ م كما تقّدـ هذا 

 فيه التابعون على أنفسهم. 

 وجواز الصالة معه بـ:  ،ابن تيمية على عدم اشرتاط العدالة للسلطان ويستدّل

 .اجّجون خلف احلن الصحابة وكبار التابعني كانوا يصّلإـ 1
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 وقد تقدم تقييم هذا االستدالل. 

 ،يشرتطه ْنن عدم وجود سلطان عادل يعين فوات صالة اجلمعة على رأي َمإـ 2

 وهو أعظم فسادًا من االقتداء به. 

فتبقى املفسدة يف ترك  ،ف عن السلطان اجلائر ال يدفع فجورهن التخلُّإـ 3

 جود السلطان اجلائر. العبادة الشرعية بدون أن يدفع ترك اجلمعة ملفسدة و

 . (9)ة اجلور معدودونن التاركني للصالة خلف أئّمأـ ومن تاريخ املسلمني يظهر 4

لتعلق  ؛يف اجلمعات واألعياد نه ضروريٌّإ :وعند املذاهب األخرى يقول الفقهاء

وال يراها خلف أهل  ،رْوة اجَلمحد يرى الصالة خلف أئّمأفلقد كان  .هذه بالسالطني

وال يقبل  ،رْوذا حصل فاملوقف العام أن يقبل اجَلإن التعارض أوهنا يظهر  .(10)عَدالِب

 ع(. َدر عنها )الِباملعبَّ ،الرأي العقائدي اآلخر

مشهور  ّنإف ؛ن أزمة شرعية السلطة مل تكن أزمة سلوكيةأم نلحظ ا تقدَّمّم

 ،الرأي ال يقبل خمالفهم يف ّنأو ،املؤالف لعقيدة أهل السنة يقبل جوره ّنأاملوقف العام 

 .كان عاداًل ى وإْنحّت

مامية يف االستنباط الفقهي عند اإل حاّد وقد ظهرت عدالة إمام اجلمعة بشكٍل

تها. وظهرت ضرورة السلطان )يف أو صّح ،أو وجوبها ،)بشأن جواز صالة اجلمعة(

 ،ي هذه الشعريةهم على وجود سلطة تؤّدراشرتاط فقهاء املذهب احلنفي( من إصرا

ألنهم يريدون  ؛عدم اشرتاط العدالة :شهرهماأ: تها على قولنيفوا يف اشرتاط شرعّياختل

 ة، ويف مسجد املصر اجلامع. هذه العبادة مع وجود سلطة مستقّر

أما املالكية والشافعية واحلنابلة فلم يظهر عندهم هذا القلق على املشروعية 

رمبا ينظرون للجانب العبادي ألنهم  ؛فلم يشرتطوها شرطًا يف صحة )صالة( ،السياسية

عن البخاري يف  ،البن رجب ،فقد جاء يف فتح الباري .أكثر من اجلانب السياسي

قال:  ،اءعن عبد الكريم البّك ،عن معاوية بن صاحل ،قال لنا عبد اهلل :تارخيه

 هذا النّص ّدَع. وُي(11)رْوة اجَلكلهم يصلي خلف أئّم ،دركت عشرة من أصحاب النيّبأ

 سقاط شرط السلطان مطلقًا. إوليس  ،هلم يف عدم اشرتاط السلطان العادل مستندًا

يقيمه اإلمام على شرائعه  ْننه جتوز الصالة خلف َمإيقول ابن العربي املالكي: 

. وهنا يظهر (12)ما مل خترج بدعته عن اإلسالم ،ًا كان أو فاجرًا أو مبتدعًابّر ،وسننه
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ًا بعد ذلك أن يكون بّر وال يهّم ،من السلطان لوهو شرط وجود رجٍل خمّو ،آخر موقٌف

 وهو خيتلف عن املأثور واملشهور من موقف مالك بن أنس.  ،أو فاجرًا أو مبتدعًا

 .رْوة اجَلى خلف أئّمصّلوُي ،عَدى خلف أهل الِبنه ال يصّلإفقد ورد عن مالك: 

 .ألمحد بن حنبل ه أيضًا رأٌيوقد تقدم أّن

يف  كان غري حمموٍد أقامها وإْن ْنالة خلف َموعن الشافعي أنه جييز الص

نه جمموعة من حبيث يفهم منه قبول الصالة خلف شخص يف تديُّ ،(13)دينه

 .اإلشكاالت

 ،حمض ّينها فعل عبادأنظر لصالة اجلمعة  ْنن َمأ والذي يغلب عليه الظّن

واجب فهو  ،زمة هلذا الواجبمة المل جيعل السلطان شرطًا أو مقّد ،ة الفروضكبقّي

ذلك ألنه مل يلحظ طبيعة املقصد والغرض من تشريع صالة اجلمعة، ودور  ؛لذاته

 اخلطبة فيها. 

الحظ الصفة اجلماعية للصالة، وربط وجود اجلماعة )بالسلطة(،  ْنأما َم

 ،وتوصيف حركتها ومسارها ،رًا يف تنظيم هذه اجلماعةْون لصالة اجلمعة َدأواعترب 

 ،سلطان ّيأاشرتط هلا وجود السلطان فقد  ،راءاتهاجإوتوضيح أهداف احلكومة و

ألن  ؛ضروري لوجوبها ن اإلمام العادل شرٌطأرأى  ْنا َمأّم ؛ي حنيفةأبكما هو رأي 

عادة بناء اإلنسان إلة وسائل اجملتمع يتكامل باإلمام العادل الذي يسعى من خالل عّد

ع احملاط بهيبة العبادة جمُّن هذا التإف منوذج، وإاّلواجملتمع على مدرج الكمال واأل

من )القادة غري العدول( لدفعهم إىل ما  السلطة الربانية ميكن أن يستغّل ومسّو

 فق مع مصاحل الناس. ق مصاحل السلطات اليت ال تّتوحيّق ،هميضّر

 ّينيابه العمومدة شرطية اإلمام العادل أو نّولذلك أجد األرجح يف املواقف املتعّد

نسانيًا إر الظروف اليت تصنع أمنوذجًا حضاريًا بشرط توفُّ ،زينهذا كانوا على مواإ

 ساميًا. 

 

يفتتح املاوردي كتابه األحكام السلطانية بأن اإلمامة )رئاسة الدولة( موضوعة 

ع الناس على . ومن حراسة الدين تشجي(14)ة يف حراسة الدين وسياسة الدنياخلالفة النبّو
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 ،من سياسة الدنيا جباية الزكوات من أصحابهاو ،ميانًا واحتسابًاإيتاء الزكاة إ

 يها. وتفريقها على مستحّق

فيليكم  سيليكم بعدي والٌة»قال:  ‘رسول اهلل وقد نقل عن أبي هريرة أّن

 ومقتضى احلديث أن يطاع يف .(15)«فامسعوا هلم وأطيعوا ،والفاجر بفجوره ،هبرّب الرّب

رًا من َذر َحْوة اجَلبالصالة مع أئّم ‘منا أمرإ :وقال يف عون املعبود .ة الزكاةيجبا

 عصا األمة.  وشّق ،وقوع الفرقة

 بال فرق يف أحكام اجلباية.  ،ومن الطبيعي أن تكون الزكاة صنو الصالة

ء والصدقات ْيجباية الَف ـدها املاوردي كما حّد ـومن واجبات السلطان العشرة 

 .ءْياملاوردي جيعل الصدقات غري الَف . ونصُّ(16)ًا واجتهادًانّص ،ما أوجبه الشرععلى 

ء فهو ْيأما الَف ،واملراد بالصدقات مطلقًا زكاة األموال وزكاة األبدان )فطرة رمضان(

 ،وتدخل فيه الثروات الوطنية ،بال قتال منهم ًةاملال الذي صار للمسلمني عاّم

وما آل أمره  ،والوديان ،ورؤوس اجلبال ،ضي غري اململوكةواألرا ،كاملعادن، والبحار

 وأموال اجلزية.  ،مال ما ال وارث له :مثل ،إىل بيت املال

وما  ،األمر( أو السلطان صالحية تقدير العطايا وقد ذكر املاوردي لإلمام )ولّي

 يستحق يف بيت املال لألفراد من عطايا وهدايا. 

 ؛منه( فمنهم )عن إمارٍة ؛إقليم )واألمراء أقسام(د اخلليفة أمريًا على قّل اوإذ

وقبض الزكاة من  ،فمن واجباته جباية اخلراج ،بألنه أمري متغلِّ ؛ومنهم اضطرارًا

 . (17)منهما ألصحابها وتفريق ما استحّق ،يهامستحّق

وأن  ،فق الفقهاء على أنه ليس لوالي الصدقات النظر يف زكاة املال الباطنيّت

فإذا كان السلطان عاداًل فإخراج  .أن يبذهلا أربابه طوعًا إاّل ،إخراجهب أربابه أحّق

عليهم دفعها  مهّم ذا طلبها ألمٍرإف ،د بإخراجهازكاة األموال الباطنة ألربابها التفّر

والقول الثاني: يكون  ؛خرجوهاأذا إوال جتزئهم  ،قواًل لألكثر ،للسلطان العادل

 . (18)وليس واجبًا عليهم ،ًا للطاعةظهارإ ؛خراجها للسلطان استحبابًاإ

من  استفادًة ؛ا امتنعوا من دفعهاإذوللسلطان على القولني أن يقاتلهم عليها 

 وهنا يلزم التنبيه .(19)بغاة نألنهم مبنعهم يصريو ؛حوادث أبي بكر مع مانعي الزكاة

ليفة األول حة اليت أمر بها اخلن التباسًا تارخييًا كبريًا اكتنف احلمالت املسلَّأ إىل
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ومنهم املعرتض على  ،ومنهم مانع الزكاة ،منهم املرتّد ،جمموعات من الناس ضّد

 قرار السقيفة. 

نتاجية بني كونها أراٍض عشرية إراضي املستغلة ألغراض ز الفقهاء يف األومييِّ

ذا كانت إة، فسالمية(، وأراٍض خراجية فتحت بالقّو)دخلت طوعًا يف نطاق السيادة اإل

ي ثم أما إذا ملكها الذّم ،العشر وليس عليه إاّل ،عشرية فللمسلم العمل فيهارض األ

 ن للفقهاء فيها أقوال: إزرعها ف

والعشر  ،ألن مستغلها غري مسلم ؛وال خراج ،ال عشر فيها ذهب الشافعي إىل أنه

 ألن اخلراج ما ؛وألنها أرض عشرية ال يستبدل املأخوذ منها إىل اخلراج .يؤخذ من املسلم

راضي العشرية وال جيوز حتويل األ ،راضي العامرة املفتوحة عنوة فقطيوظف على األ

 .إىل اخلراجية

ويوجب الشافعي أن يؤخذ من املسلم الذي يستثمر أرضًا خراجية العشر واخلراج 

وبلحاظ كون األرض ملكًا  ،فتؤخذ منه الزكاة ،بلحاظ تكليفه كمسلم ؛معًا

 . (20)لألرض اخلراجية لة كمالكٍةفتؤخذ استحقاقات الدو ،للدولة

 ؛ذ من األرض العشرية اذا استثمرها الذمياخلراج يؤَخ وذهب أبو حنيفة إىل أّن

 ،وال يسقط اخلراج بإسالمه ،وذلك بلحاظ وظيفة املورد املستثَمر )األرض اخلراجية(

ه ألن ؛وليس عليه العشر ،ن املسلم اذا استثمر أرضًا خراجية فعليه اخلراج فقطإأي 

 .واحد ان على مورٍديرى أن ال جيتمع حّق

ن وفيؤخذ منه عشر ،يفذهب إىل مضاعفة العشر على الذّم ،وخالفه أبو يوسف

 .فإذا أسلم سقط عنه العشر الثاني .%(20)

ي اذا اشرتى أرضًا عشرية من املسلم ن أن الذّمْونهم يَرإأما الشيعة اإلمامية ف

ة بنا خاّص الرأي الذي توصلنا إليه يف دراسٍة وهو .فعليه دفع مخس الثمن إىل الدولة

 حدى موجبات اخلمس الشرعي. إوليس األمر  .هلذا املوضوع

ألن األرض  ؛العشر ي إاّلذ من الذّموقال حممد بن احلسن وسفيان: اليؤَخ

 . حاٍل وال يسقط العشر بأّي ،فال جيب أن يؤخذ منها أكثر من العشر ،عشرية

بإمجاع  ،وما أسلم عليها أهلها ،لعشر يف أرض الصلحأنه جيب ا ويرى اإلمامية

بلغ الباقي  فإْن ،ى املستثمر املسلم اخلراجوأّد ،أما إذا كانت أرض خراج .العلماء
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 .ثم قال: وال تسقط الزكاة باخلراج عند علمائنا أمجع ،نصابًا وجبت فيه الزكاة

ف يف اجملال اىل املوظَّاهلل تع والعشر حّق ،االجتماعي( الدولة )احلّق فاخلراج حّق

 د. حمدَّ دييّن بنصٍّ ولكْن ،االجتماعي

 اخلرب الداّل ّنأو، ن جيتمع العشر واخلراجأ ن جوازْوفرَي ،ويوافقهم الشافعية

 وخراج(.  )ال جيتمع عشٌر :يقول ًاهناك أثر ّنإإذ  ؛(21)الذي ينفي اجتماعهما ضعيٌف

يف األرض اخلراجية حيتسب  ربعةت األوقد ذهب الفقهاء إىل أن حاصل الغاّل

وكذلك احلال يف مستحقات  ،ـبعد إخراج ضريبة السلطان  ـألغراض نصاب الزكاة 

 .ل هو املتبقي بعد خراج السلطانْون املال الذي حال عليه احَلإإذ  ؛اخلمس عند اإلمامية

 ومل يالحظ الفقهاء يف دفع اخلراج أن يكون السلطان جائرًا أو عاداًل. 

ونفى  .خراج حصة السلطانإبعد  واهر: وال جتب الزكاة إاّليقول يف اجل

. ولعل املراد من (22)عاء الشيخ الطوسي اإلمجاع عليهبل نقل اّد، اخلالف يف ذلك

وهو قول صاحب املقاصد  ،ر عنها بالروايات هو اخلراجة السلطان املعبَّمصطلح حّص

 .(23)واحلدائق

كان  نه إْنأعلى  الروايات تنّص ّنأ ،يف كتابة مستند الشيعة ،ويرى النراقي

خراج عشر ما إمل يأخذ خراجه فعليك  ْنإو ؛السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء

أو خضوع  ،وهذا الرأي على خلفية بقاء ما يفضل عن خراج السلطان .يكون منها

رض ذا كانت األإ ْرِشألنه مل ُي ؛ألن السلطان مل يأخذ خراجه ؛احلاصل للزكاة

 .عشريةو أخراجية 

 ؛ولكن هذا احلكم ينطبق على العشرية أكثر من انطباقه على اخلراجية

خذه أ)ما  :يف الزكاة ،×عن الصادق ،فقد جاء يف صحيحة العيص بن القاسم

املال ال ينبغي أن  ّنإف ؛وال تعطوهم شيئًا ما استطعتم ،ة فاحتسبوا بهمنكم بنو أمّي

 .ى مرتني(يزّك

رًا جيوز ْهر باسم الزكاة َقْويأخذه سالطني اجَل إىل أن ما شارٌةإ ويف النّص

ي ر على النصاب املتبّقرًا من اخلراج فإنه سيؤثِّْواحتسابه من الزكاة، وما يأخذونه َج

 ء بأن ال يعطيهم شيئًا. ْرأمر أن جيتهد امَل ×أنه اخلاضع للزكاة، ويظهر من النّص

ذا أخرج إرض اخلراجية ألا ّنأ ، مند ذلك ما نقله البحراني يف احلدائقيؤيِّو
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ألن  ؛خراج الزكاة عنهإفيجب  ،وبقي يف حاصلها نصاب ،منها حصة السلطان

 .لْوالزكاة الوظيفة الشرعية على مال املسلم إذا بلغ نصابًا وحال عليه احَل

 موا أموال الزكاة إىل قسمني: م أن الفقهاء قد قسَّوقد تقدَّ

يقول بوجوبها أو  ْنمَل ،وأموال التجارة ،اموهي الزروع واألنع ،أـ األموال الظاهرة

 ستحبابها. ا

 وهي الذهب والفضة. ، ب ـ األموال الباطنة

ويضعها  ،خيرجها هو ،موال الباطنة ترتك للفردن زكاة األأر الفقهاء وقد قّر

قها ا أن يدعها لصاحبها يفرِّّمإ ؛أما الظاهرة فالسلطان باخليار .حيث أمر اهلل تعاىل

 :قال فقهاء املذاهب ؛ذا طلبها السلطان فقد اختلف فيهاإف .أو يطلبها ؛اعلى مصارفه

وال جيب عليه دفعها ، ابتهإجي جيب دفعها له، أما الباطنة فال جيب على املزّك

أو ، عًاْوأن يبذهلا أربابها َط إاّل ،لقول املاوردي: ليس للوالة النظر يف زكاتها ؛للحاكم

أو تدفع لنا  ؛يهاا أن تدفعوها ملستحّقّمإ :فيقول هلم ،ونهايعلم اإلمام أن أربابها ال يؤّد

 قها. فنفّر

صاحب  أّن يف األموال الظاهرة رأي احلنابلة والشافعية بالذكر أّن وجديٌر

نها مثل أتهم وحّج .وال جيب عليه دفعها للسلطان ،قهااألموال نفسه جيوز أن يفرِّ

 . (24)ب حكم الزكاةرتُّإذ ال فرق بينهما من حيث ت ؛األموال الباطنة

ُخْذ ﴿لقوله تعاىل:  ؛بينما قال املالكية واحلنفية: جيب أن يدفعها إىل السلطان

( يقتضي وجوب أخذ السلطان للزكاة ْذن األمر )ُخأووجه الداللة  .﴾ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة

نها إ( فًامضاف ًاوكون لفظة أمواهلم )مجع .ي لهويقتضي أن يدفعها املزّك ،من أربابها

 فتشمل ما يصدق عليه مال.  ،على العموم تدّل

بوجوب محل زكاة  : إذا مل يطلبها اإلمام فهناك قوٌللاألّووعند اإلمامية قوالن: 

. أما إذا طلبها اإلمام وجب صرفها (25): استحباب محلهاوالثاني ؛األموال الظاهرة إليه

بدليل ما نقله  ؛طًا بالغلبةًا أو متسلِّهذا القول إذا مل يكن السلطان جائر ولعّل .(26)إليه

، ي يليها بنفسه قواًل واحدًاإذا كان اإلمام جائرًا فاملزّك»الشيخ الطوسي يف اخلالف: 

 . (27)«ويضعها يف مصاحل املسلمني

ه متى طلبها السلطان فيجب دفعها اه أّنوجند يف فقه املذاهب األخرى قواًل مؤّد
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مات ومقّد ،واالفتيات على السلطان ،نعها من الفتنةملا يف م ؛وباطنًة ظاهرًة ،إليه

 مات العصيان. ومقّد ،لسقوط الطاعة

ولزوال  ؛لفعل الصحابة ذلك ؛ويرى الشافعية أنه جيب عليه أن يدفعها للسلطان

 .قها يف مواضعهان السلطان ال يفرِّأى ولو علم يقينًا حّت ،التهمة مبعاداة السلطة

ي إذا عرف أن السلطان ال يضع الشافعية بأن املزّكويتفق اإلمامية واملالكية و

ألن مقصود الشارع من الزكاة  ؛عها يف مصاحل املسلمنيضالزكاة يف مواضعها له أن ي

 ،عن صاحبه فيكون إعطاؤها للسلطان اجلائر تضييعًا للحّق ،هاإيصاهلا إىل مستحّق

 ذكرتهم اآلية.  ذيناألصناف الثمانية ال :وهم

ىل ما رواه البيهقي إمستندين  ؛ىل السلطانإن جواز دفعها ْونهم يَرأما احلنابلة فإ

شربوا  )وإْن :ويف رواية ،أكلوا بها الكالب( وإْن ،عن ابن عمر أنه قال: )ادفعوها هلم

 . (28)بها اخلمر(

 جاهان: ّتان لنا وبذلك يتكّو

 وهو مشهور الشافعية .إذا طلبها ،ًا كانأّي ،: وجوب دفعها للسلطاناألّول

 واحلنابلة. 

وهو قول  .ى املسلم وضعها يف مواضعها إذا كان السلطان جائرًا: يتوّلالثاني

 للشافعية.  وقوٌل ،اإلمامية واملالكية

ال  وجباًة ص السلطان اجلائر سعاًةذا خّصإ :احلنابلة يرىوقال يف شرح املستقنع: 

 . (29)جيب عليه قضاؤهاولو أخرجها  .وال جيزيه أن خيرجها بنفسه ،بدفعها له إاّل يجتز

خفاء إي واستطاع املزّك ،ذا كان السلطان جائرًاإ أّنه بينما يرى املالكية

أن يهرب بها  ليَّإ وأحّب :ونقل قول مالك .فليضعها هو يف مواضعها ،أمواله عن السعاة

 . (30)قدر على ذلك ْنإعنهم 

الي من ًا عن زكاة الفطرة يبعث الووقد نقل أصحاب مالك أنهم سألوه سّر

ىل إوال يدفعونها  ،زكاة الفطرة يف مواضعهم قوٍم ق كّليقبضها، فقال: أرى أن يفّر

 .(31)السلطان

وهو  ،ملا رواه ابن مهدي ؛زًاوموقف اإلمام مالك هذا يكاد يكون موقفًا متميِّ

بي أسعيد اخلدري وسعد بن  ابأن سفيان وحذيفة ومن أ ،من أئمة علم احلديث واحٌد
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هم يأمر يرة وعبد اهلل بن عمر وعروة وجماهد وعطاء وعائشة وأنس كّلهر ابأاص ووّق

جيزئ ما  :وقالوا ،وهم يدفعونها له ،ولو كان جائرًا ،بدفع الزكاة إىل السلطان

وها أّد»قال:  ‘عن النيّب ،بن وهبامستندين يف ذلك على رواية ؛ (32)فعلوا وإْن ،أخذوا

 . «وعليهم إمثها ،هافلكم بّر ،اليهم

رين من فقهاء املذاهب اختاروا املوقف األكثر انسجامًا مع الواقع املتأخِّ ولعل

 .السياسي

 ؟هل يسقط الفرض ،رًاْبئل عن السلطان يأخذها َجنه ُسأ عن ابن حجر روىُي

 .ألن اإلمام اجلائر كالعادل يف الزكاة ؛نعم :قال

  .وبذلك خالف مشهور الشافعية يف حجب الزكاة عن السلطة اجلائرة

ما السلطان اجلائر أ :ريناحملتار يقول بعض فقهاء احلنفية املتأخِّ يف حاشية رّدو

لو صادر السلطان  هل يصّح :لذلك تساءل الفقهاء من احلنفية .(33)فله والية أخذها

 : فنوى بذلك أنها زكاٌة ،أموال رجل

 فكانوا على عّدة أقوال: 

هذا الرأي ال  وكأّن .ة أموالهـ ال يؤمر بأداء الزكاة ألنه أصبح فقريًا مبصادر1

ذا صادر السلطان أمواله إص منها بأن الرجل بل ختلَّ ،يريد حسم املسألة فقهيًا

 ال جتب عليه زكاة.  ،فسيبقى فقريًا

د وهنا مل حيّد .النعدام االختيار يف أخذ أمواله منه ؛ه يؤمر بأداء الزكاةّنإـ 2

 ال ُبدَّذ العمل العبادي إ ؛قوط االختيارمنا سإ ،املناط )جور السلطان وعدم استحقاقه(

 ختيار. او ٍةله من نّي

فله أن حيسبها على هذا  ،ألن السلطان أخذها ؛ـ تسقط عن أرباب الصدقة3

 عند املتأخرين.  وهذا هو املوقف الذي ظهر بوضوٍح .املضمار

ألنه ليس  ؛احملتار: ال جيوز اعتبارها من الزكاة يف حاشية رّد يف حني ينّص

 .(34)لظامل والية أخذ الزكاةل

ق يف جواز أخذ السلطان اجلائر ن الفقه احلنفي يفرِّأومن اجلدير باإلشارة 

وهي عبادة حتتاج  ،اهلل ألن الزكاة حّق ؛ًا للدولة وبني أخذه الزكاةاخلراج بوصفه حّق

خوذ منه وعلى املأ ،له فال حيّق ،وانتفاء املوانع ،جزاء والشروطة القربة ومتام األإىل نّي
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ًا قربيًا وليس حّق ،ًا للمستحقني من الفقراء واملساكنيألنها عندهم حّق ؛فاقنإعادة اإل

 خالصًا. 

فالرواية عن  .وعند الشيعة اإلمامية أجد خالفًا يف ما أخذه السلطان اجلائر

ن هؤالء إ ،جعلت فداك :×ألبي عبد اهلل قلُت :ام قالبسند زيد الشّح، ×الصادق

 ،: ال×فقال ؟فنعطيهم إياها، أجتزي عنا ،فيأخذون منا الصدقة ،ننااملصدقني يأتو

 .ما الصدقة ألهلهاإمنا هؤالء غصبوكم وظلموكم، وإّن

عادة إر استحبابًا ن الرواية تقرِّأالذي يرى  ،وهذا خيالف فهم الشيخ الطوسي

 .أداء الزكاة

اخلراج ال زكاة  أخذ منه السلطان ْنه َمأّنيف  ^ما ورد من أقواهلمأّن ي ويف ظّن

 . (35)وليس العشرية ،عليه حتمل على األرض اخلراجية

 

إىل جانب جهود الدفاع عن  ،سع مصطلح اجلهاد يف القرآن الكريم ليشمليّت

بّناء على مستوى إصالح الذات، وتزكية  جهٍد كلَّ ،مصاحل املسلمني ونشر اإلسالم

ع ويقرتن التوسُّ .نسانيةوإعالء شأن املمارسة اإل ،وبناء الدولة ،وتهذيب اجملتمعالنفس، 

يف املعنى مع املصطلح القرآني الذي يورد اجلهاد من مستوى النفس إىل بناء التجربة 

 .اإلسالمية الكونية

وعن  ،ية االعتقادأما مصطلح القتال فقد ورد يف القرآن يف الغالب دفاعًا عن حّر

من القتال، ويرد  لذلك يرد اجلهاد يف القرآن مبا هو أعّم .صاحل املسلمنيحقوق وم

َقاِتُلوا ﴿قوله تعاىل:  :مثل ،حرًا يف جماالت النزاع املسلَّْصمصطلح القتال يف القرآن َح

ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه ﴿(، وقوله تعاىل: 9)التوبة:  ﴾...الَِّذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن

َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحرِّْض اْلُمْؤِمِننَي َعَلى اْلِقَتاِل ِإْن ﴿(، وقوله تعاىل: 216)البقرة:  ﴾...ُكْمَل

 . (8)األنفال:  ﴾...َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَن

د عن استعمال الذي يتبادر عند انطالق املصطلح للرتاكم الذهين املتولِّ ولكّن

 .حةكلمة اجلهاد تعين فقط النزاعات املسلَّ ّنأاملدونات الرتاثية 

 .بل خطرًا على العقل اإلسالمي ،وهذا التبادر يف ظين ليس صحيحًا



 االجتهاد والتجديد

 .ع يف ذلكخرى نتوسَّأ فرصٍة ه يفولعّل

ًا كان فسؤالنا عن موقف الفقهاء من املشاركة بالقتال مع السلطان وأّي

 اجلائر؟ 

 

أو جهادًا  ،جيب اجلهاد مع اإلمام املعصوم جهادًا ابتدائيًا أّنه يرى اإلمامية

ن اجلهاد مع املعصوم كاجلهاد مع إو .كالهما سواء يف الوجوب واملبادرةفدفاعيًا، 

 .عليه. وهذا يف عصر احلضور قادٍر جيب على كّل ،‘النيّب

إذا  ال جيب إاّل ـيف زمن الغيبة  ـيه العادل فاجلهاد مع الفق أما يف عصر الغيبة

 .لدفع األذى، وال جيب للدعوة إىل اإلسالم ؛كبري، فيجب اجلهاد داهم املسلمني خطٌر

شرط أن يدعوهم إىل القتال  ،وال يسوغ هلم دونه ،بأمره إاّل ،فال جيوز القتال الدفاعي

 وللدفاع عن اإلسالم. 

 ْنأو َم ،مام املعصوماإل ، أيد سلطان عادلا مع وجوّمإ نه يصّحألذلك فشروطه 

شرط سقط الفرض، سوى ما كان على وجه  فإذا اختّل .ينوب عنه يف اجلهاد الدفاعي

 .(36)دفع العدّو

 ْنإف ؛يستحق فاعله اإلثم فهو خطٌأ ،أو بدون إماٍم ،رْوة اجَلا اجلهاد مع أئّمأّم

خاف منه على ُي هم املسلمني عدوٌّاذا د اّلإ ،صيب كان مأثومًاأ ْنإو ،رؤَجأصاب مل ُي

على أن ينوي اجملاهد  ،دفاعًا عن النفس؛ فعند ذاك جتب مقاومته ،بيضة اإلسالم

يف وال جماهدة األعداء ليدخلوا  ،وال ينوي اجلهاد مع اإلمام اجلائر ،الدفاع عن نفسه

ىل فرض إاد ل اجلهيتحّو ،ي حالة أن يدهم املسلمني عدوٌّأ ،ويف هذه احلالة .(37)اإلسالم

 .(38)عني على القادر عليه

فنائب  .ىل جهاد ابتدائيإى الفقيه العادل مناب اإلمام يف الدعوة وال ينوب حّت

الدفاع  :إذا كان من قبيل إاّل ،(39)أمر اجلهاد حال الغيبة يال جيوز له توّل اإلمام العاّم

 عن بيضة اإلسالم. 

 .(40)رْوة اجَلمع أئّم وال جيوز ،ال جيوز اجلهاد بغري إماٍم وعمومًا

ـ من مصارف الزكاة يصرف  «يف سبيل اهلل»ن سهم أظ يف فقه اإلمامية الَحوُي
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ما مع غيبة أ .ذا كان اإلمام موجودًاإ ال سيَّماو ،على اجلهادـ كما قال أكثر الفقهاء 

 ،(41)ويصرف يف املصاحل العامة ،اإلمام فيسقط نصيب اجلهاد من )سهم سبيل اهلل(

 سات اخلريية العامة. سور واملدارس واملؤّسكبناء اجل

 

عن  ،ود أخرج حديث مكحولون أبا داأ ،بن رجبال ،فقد ورد يف فتح الباري

ًا كان أو بّر ،أمري اجلهاد واجب عليكم مع كّل»قال:  ،‘عن النيب ،بي هريرةأ

 .«فاجرًا

فمكحول مل  ؛(42)منقطع حديٌث :قالواف ،ق الدارسون على هذا احلديثوقد عّل

 بي هريرة. أيسمع من 

 . (43)ر جائر(ْوال يبطله َج ،د يف سننه حديث أنس: )اجلهاد ماٍضووروى ابو داو

 .رْوة اجَلى ابن تيمية جواز القتال مع أئّمويتبّن

اجلهاد مع  ّنأن ْونهم يَرأة ويضع عبد اهلل بن املبارك معيارًا العتقاد أهل السّن

 . (44)عاداًل كان أم جائرًا ،خليفة كّل

ربعة ال يفرق يف االلتحاق ن موقف الفقهاء من املذاهب األأوبذلك يظهر 

دة بالدستور واملراقبة من جمالس حة بني السلطات الشرعية احملّدباملواجهات املسّل

 دة. اب وبني السلطات املتفرِّالشورى والنّو

 ة ضوابط: اإلمامية فيضع هلذه املشاركة عّدأما موقف 

 ـ وجود )حاكم( فقيه وعادل. 1

 يداهم بالد املسلمني.  ـ وجود عدّو2

 ـ أن يدعو احلاكم العادل للدفاع. 3

 
 

ويثاب املسلم  ،ن السلطان العادل جتب طاعتهأسالمي اجملمع عليه يف الفقه اإل

يًا على ْغد عليه َباخلروج والتمرُّ نصحه وتقوميه ومعاونته وتسهيل مهمته، ويعّدعلى 

ن عصر اإلمام أورغم  .الشرعية، تنطبق عليه أحكام البغاة على السلطان العادل
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أن التجربة السياسية  إاّل، د على السلطة الشرعيةشهد ممارسات من التمرُّ ×علّي

وأغفلت  ،نوع املمارسة، واحلكم على البغاةرات يف ة متغّيسالمية أفرزت عّداإل

 يًا. ْغد على السلطان العادل َبالتجربة ضرورة أن يكون التمرُّ

كما يذهب  ،اإلهلي فتجربة احلكم والسلطنة مل تعتمد يف أصل السلطة النّص

واليت  ،‘واختارت مراكز القوى يف فرتة ما بعد رسول اهلل ،الغدير اإلمامية يف نّص

إمنا  ،مع أن املسلمني مجيعًا مل يكن هلم رأٌي ،من صور )الشورى( اعتربت صورًة

  .«مراء املهاجرين، وآل البيتأمراء األنصار، أ» :كان الرأي هو رأي مراكز القوى

أعيان »من االختيار )املباشر( من  ،دت أشكال اختيار رئيس الدولةبعد ذلك تعّد

 ،ىل الالحقإالعهد من اخلليفة السابق ىل نظام إ ،أو عاصمة اخلالفة «املدينة املنورة

 ،حني خيتارون من بينهم اخلليفةطريقة حصرها يف جمموعة مرّش ثّم ،د العهدوقد يتعّد

بعد ذلك اختيارًا  ×واحلسن ×ًاة اليت اختارت علّيوقد ظهرت الصيغة الشعبية العاّم

 .مشل األعيان وعموم الناس ،ًاًا عفويًا عاّمّرُح

لت وحتّو ،ة والقمع السلطويقيمت السلطة على أساس القّوُأيف العصر األموي و

ت على واستمّر .ىل ملكية وراثية ثيوقراطيةإوىل )عصر اخللفاء( التجربة اإلسالمية األ

بعد ثالثة عشر قرنًا من استمرار ، هـ1924ى سقوط اخلالفة العثمانية هذا الشكل حّت

 قعيد الفقهي للسلطة. السلطة خارج االختيار العام، وخارج التنظري والت

حة على عثمان الثورة املسلَّ :هلاأّو ؛ولقد حصلت جمموعة ثورات على السالطني

ثم توالت  ؛اخلوارج ثّم ؛«مجاعة اجلمل» :منها ،دثم حصلت حركات مترُّ ؛بن عفانا

سالمية املتعاقبة، السلطات يف عصور اخلالفة اإل حركات العلويني املتالحقة ضّد

 ة وإقامة العدل والشورى. شرعّيأغلبها تنشد ال

سالمي باعتباره السجل التشريعي نضج الفقه اإلأومن جمموع املمارسات هذه 

حبيث ينتج جمموعة من القواعد واألحكام اليت تنظم العالقة  ،للواقعات واحلوادث

بني السلطة والفرد. ونقطة البدء يف املسألة هي مدى القبول بالواقع السياسي القائم 

 ويف هذه القضية اجتاهان:  .فعاًل

 .وحيرم اخلروج عليها ،طاعن الواجب أن ُتأن ما أفرزه الواقع التارخيي فعاًل إأـ 

وثالثة من املذاهب الفقهية )املالكية  ،ة األشاعرةوهو مذهب أكثر أهل السّن
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 والشافعية واحلنابلة(. 

أن تكون  ال ُبدَّا مّنإ ،ةّمد وجود السلطة ال يكفي موجبًا لطاعة األن جمّرإب ـ 

و جارت جاز اخلروج على سالطني أفاذا خرجت عن الدين  .السلطة عادلة وشرعية

وهو مذهب اإلمامية والزيدية، وهو قول قدماء اخلوارج  .ر مع القدرة على التغيريْواجَل

 نات الفقهية بأحكام اخلروج على السلطان. ى يف املدوَّا يسّممّم

طائفة من  ْتذا بَغإنه أر املاوردي مطلقًا يقرِّ «طانبالسل»جاه القبول وعلى اّت

تلقائيًا  ّدَعألن السلطان يف فقه املذاهب األربعة ُي ؛املسلمني، وخالفوا رأي اجلماعة

عالن عدم الطاعة إمل خيرجوا به عن  ابتدعوه، فإْن وانفردوا مبذهٍب ،اًل للجماعةثِّمم

 ومتتّد ،قني تناهلم القدرةكانوا أفرادًا متفرِّو، زوا بدار يعتزلون فيهالإلمام، ومل يتحيَّ

ما جيب هلم وعليهم  يف جريت عليهم أحكام العدلُأو ،ركوا ومل حياربواُت ،إليهم اليد

 .(45)من احلقوق واحلدود

نه جتوز خمالفة آراء احلاكم يف املنطقة اليت جيوز أر دستوريًا وهنا يتقّر

ع يف مكان كذلك املمنوع عدم التجمُّ .عالن العصيانإواملمنوع هو  .اخلالف فيها

 .احلاكم وقواته نثم حياربو ،بهم مجاعة خاّص

 ×وقال عليٌّ ،اللوائح الدستورية للتعامل مع املعارضة ×لقد وضع اإلمام علّي

ال مننعكم مساجد اهلل أن  :لكم علينا ثالث»حني أعلنوا عصيانهم عليه:  ،للخوارج

ء ما دامت أيديكم ْي، وال مننعكم الَفبقتاٍل كمأسم اهلل، وال نبداتذكروا فيها 

ع باملؤسسات التمتُّ حّق :ضمان احلقوق الثالثة ويف النّص .(46)«وال نبدأكم بقتاٍل ،معنا

وهم  ،تظاهروا باعتقادهم ْنإع بالثروة الوطنية، وعدم حماربتهم. فالتمتُّ الوطنية، وحّق

 ؛وبطالن ما ابتدعوه ،اعتقدوهوضح هلم اإلمام فساد ما أ ،على اختالط بأهل العدل

وىل هي احلوار وموافقة اجلماعة )فاملعاجلة األ ،لريجعوا عنه إىل اعتقاد احلّق

 ة والربهان(. ة باحلّجومقارعة احلّج ،العقالني

أو  مل يتجاوز إىل قتٍل ْنوزجر َم ،تظاهر منهم بالفساد ْنر َموجيوز لإلمام أن يعزِّ

 . ارتكاب ما يوجب احلّد

 ْنإزت فيها عن خمالطة اجلماعة، فومتّي ،زت بداراعتزلت الفئة، وحتّي أما لو

بوا ما أقاموا على الطاعة وتأدية حاَرمل ُي ،ومل خترج عن طاعة ،ع عن أداء حّقمل تتمنَّ
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 احلقوق للسلطان. 

 ،ومنعوا ما عليهم من احلقوق ،فلو امتنعت هذه الطائفة من طاعة اإلمام

 فهم على صورتني: ، حكاموتنفيذ األ موالدوا باجتباء األوتفّر

فكل األموال اليت اجتبوها  ،موا زعيمًاوا عليهم إمامًا، ومل يقدِّبمل ينصِّ ْنإأـ ف

 ألحد.  ال يثبت بها ملٌك ،األموال مردودٌة وكّل ،ة، ال تربأ منهم ذّمغصٌب

م، ذوا بأمره األحكاونّف ،واجتبوا بقوله األموال ،بوا هلم إمامًانّص ب ـ فإْن

 األمر.  وخيضعوا لسلطة ولّي ،ىل الطاعةإويفيئوا  ،ليرتكوا املباينة ؛حوربوا

 ها: وأهّم ،وقد وضع الفقهاء لقتاهلم جمموعة من املبادئ والضوابط

 .كما هو احلال مع املشركني ،ادتهمإبغاية القتال ردعهم، وليس قتلهم و ّنإـ 1

وا على شركهم  إذا ما أصّرغون القتل واإلبادة للمشركنيالفقهاء يسوِّ وكأّن

 وتهديدهم. 

علمًا أن  ،فال يقاتلوا مدبرين ،ين على املواجهةلوا ما داموا مصّرقاَتـ أن ُي2

 الفقهاء جييزون أن يقاتل املشركون مدبرين ومقبلني. 

ىل معاودة إا عدم رجوعه ّنتيقَّ ْنفَم .وال يقتل أسراهم، ـ ال جيهز على جرحاهم3

 ؛وال حيبس بعدها ،ى انتهاء احلربمل تؤمن توبته حبس حّت ْنوَم طلق سراحه،أالقتال 

 ًا للوضع السياسي. ذ يطلق سراحه طاملا ال يستطيع أن يفعل فعاًل مضاّدإ

 سبى نساؤهم، بعكس قتال املشركني. وال ُت ،ـ ال تغنم أمواهلم4

بهؤالء  وجيوز االستعانة .يوال معاهد، وال ذّم ،ستعان على قتاهلم مبشرٍكـ ال ُي5

 يف قتال املشركني. 

 يف حني جتوز موادعة املشركني.  ،وال موادعتهم ،ـ ال جتوز مهادنتهم6

ء ْيمن الَف عون مع القتال بشيٍءال يتمّت ولكْن ،ةـ ال تصادر أمواهلم اخلاّص7

 والصدقات والثروات الوطنية. 

 باألسلحة اليت تنشر الدمار هلم ولغريهم.  نـ ال يقاتلو8

 عند أبي حنيفة.  إاّل ،(47)يف قتاهلم «اتهممعّد»وز استخدام ـ ال جي9

وما تلف منها يف غري  ،ليهمإت دَّذا اجنلت احلرب وهلم أموال عند الناس ُرإـ 10

 . وما تلف منه يف احلرب فهو هدٌر ،على متلفه قتال فهو مضموٌن



 

 االجتهاد والتجديد 

أما  ،لى يف غري القتاـ ما أتلفه اخلارجون على السلطان فهم ضامنون له حّت11

ألن املعصية ال  ؛: هم ضامنونوالثاني ؛هناليضمنو :لاألّو :ما أتلفوه بالقتال ففيه قوالن

 .(48)ي عليهم ضمان الديات واملتلفاتأوال تسقط غرمًا،  ،تبطل حقًا

 .د(هذه هي الضوابط والقواعد العامة يف معاجلة )التمرُّ

األحاديث اليت ظاهرها ة بث العاّممحد يرى كراهة أن حيّدأن أوينقل ابن حجر 

، (49)عةْدالِب يألن ذلك يقّو ؛م عليهويأمر بأن يتكّت ،جواز اخلروج على السلطان

 د. ك الناس للتمرُّوحيّر

ى غلب املسلمني بالسيف حّت ْنعلى أن َم ،يف األحكام السلطانية ،اءالفّر وينّص

يبيت وال يراه إمامًا  يؤمن باهلل أن ألحٍد فال حيّل ،ي أمري املؤمننيّموُس ،صار خليفًة

 . (50)ًا كان أو فاجرًابّر ،عليه

مجاع فقهاء املذاهب الثالثة على وجوب طاعة السلطان إوينقل ابن حجر 

وتسكني  ،ملا يف ذلك من حقن الدماء ؛من اخلروج عليه ن طاعته خرٌيأب، واملتغلِّ

 . (51)تهم النصوص املتقدمةوحّج .الدهماء

خر نه ما من ذنب أجدر لصاحبه العقوبة مع ما يّدود أووينقل شارح سنن ابن دا

 . (52)يْغله مثل الَب

ن احلالة الطبيعية أن يكون أوعن املالكية ما ينقله الزرقاني يف شرح املوطأ 

فالصرب على طاعة السلطان اجلائر  مل يكْنه إْن فإّن .اإلمام عاداًل، والناس مطيعة له

  .(53)دال اخلوف باألمنملا فيه من استب ؛ىل من اخلروج عليهْوَأ

 : التاليةوقد استدلوا بالنصوص احلاكمة 

فارق  ْننه َمإف ؛رأى من أمريه شيئًا يكرهه فليصرب ْنـ روى البخاري: َم1

ة له لقي اهلل وال حّج خلع يدًا من طاعٍة ْن. وَم(54)ه جاهليةاجلماعة شربًا فمات فميتُت

  يف ترك اخلروج(. ٌةال: احلديث حّج)قال ابن بّط

ى حّت ،الوالة يف حّق ،قال ‘رسول اهلل ّنأ ،عن حذيفة ،ـ روى مسلم2

 . (55)«ْعوأِط ْعمَساف ،وأخذ مالك ،ضرب ظهرك ْنإو ،تسمع وتطيع» :اجلائرين منهم

 واحد يريد أن يشّق أتاكم وأمركم مجيع على رجٍل ْنـ ويف صحيح مسلم: َم3

 . (56)قتلوهاعصاكم ف
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صة لعمومات األمر حاديث خمّص: هذه األطارويف نيل األ، وقال الشوكاني

. ويريد (57)املتواترة لفظًا ومعنًى، ووجوب مقاومة الظلم ،باملعروف والنهي عن املنكر

أي ما  ،للعناوين الثانوية ؛إخراج بعض احلاالت من حكم العموم»هنا بالتخصيص 

 أن حيّط سلٍمثم يقول: وال ينبغي مل .السلطان اجلائر من فوضًى لىب عن الثورة عيتسبَّ

هم فعلوا ذلك ّنإة اجلور فخرج من السلف الصاحل من العرتة وغريهم على أئّم ْنعلى َم

 جاء بعدهم من أهل العلم.  ْنممَّ، ة رسول اهللوأطوع لسّن ،وهم أتقى هلل ،منهم باجتهاٍد

هل جيوز أن نراه باغيًا » :فيقول ،باٍغ ×احلسني يرى أّن ْنوينتقد الشوكاني َم

 . (58)«رة يزيد بن معاوية لعنهم اهللري اهلاتك حلرم الشريعة املطهَّري السّكمِّعلى اخل

 ا تقدَّم يّتضح: مّم

 ،ال تكون مبدئيًا معارضة مسلحةن ر االسالمي يلزم أن املعارضة يف التصوُّأـ 1

 ،عالماإلواستخدام الصحافة،  :مثل ،رةمن استخدام الوسائل املدنية املتحضِّ ال ُبدَّبل 

 والتظاهر، واملطالبة باإلصالحات، ثّم ،ومنظمات اجملتمع املدني ،لس النوابوجم

 الوسائل السلمية. ، إىل آخر اإلضراب...

 ،االحتجاج على السلطة لغرضممارسة غري سليمة  ّدن التظاهر العنيف يَعأـ 2

 طاملا أن هناك إمكانية للتحاور والتفاوض لبناء وضع جيد. 

أما  .ها تسحق من السلطةحًا غري كاٍف فإّنحة تسلُّمسّلذا كانت املعارضة إـ 3

من املواجهة ، بداًل فالطريق السليم هو التفاوض ،وتكافأ الطرفان ،إذا حتققت املنعة

 ب املزيد من اخلسائر البشرية. وتسبِّ ،اليت ستخرب البنى االرتكازية ،املتكافئة

 .. .أشّد منكٌر كٍّا بال َشوهذ .أشّد ي إىل منكٍرال يؤّدن فشرط تغيري املنكر أ

فت يف وتعسَّ ،رهاْوكت السلطة اجلائرة جَبذا استعصى األمر، ومتسَّإ لكْن

 مع مراعاة الكلفة.  ،املواجهة معها أيضًا يلزم أن تتدرج ّنإظلمها، ف

 جاء يف فتح الباري البن حجر: 

يهم ذلك، وجب عل ،وال ظلم ،ر بغري فتنةْومراء اجَلأذا قدر الناس على خلع إـ 1

 وهنا تظهر الواقعية.  .فالواجب الصرب وإاّل

رًا فقد اختلف الفقهاء يف ْوأحدث َج ابتداًء، فإْن ـ ال جيوز عقد الوالية لفاسٍق2

صريح. وهنا نشهد  إذا وقع يف كفٍر إاّل ،الصحيح منها املنع؛ اخلروج عليه على أقوال
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 اإلنساني يف إقامة العدل. م على اجلانب ن اجلانب العقائدي مقدَّأأخرى  ًةمّر

هلم  هل حيّل ،جلوره ؛أرادوا اخلروج على سلطانهم ئل مالك عن قوٍمولقد ُس

كانوا  وسعهم ذلك، وإْن ،وكلمتهم واحدة ،كانوا اثنا عشر ألفًا أجاب: إْنفذلك؟ 

 ،هم بهذا العدد سوف ال يكون خروجهم سعيًا إلهالك أنفسهمألّن؛ ال يسعهم ذلك أقّل

فلو خرجوا ومل يغلبوا  ،ن أحٌد بغلبتهممل يتيقَّ كانوا أقّل هم إْنك، لكّنفيسعهم ذل

فال يسعهم  ،هالك أنفسهمإفكأنهم ساعون يف  ،يقصدهم السلطان اجلائر باألذى

 . ﴾َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكِة﴿ :لقوله تعاىل ؛ذلك

ة من مسألة اخلروج على ضح موقف احلنابلة والشافعية واملالكيوبهذا يّت

يف نصرة اإلمام زيد وحممد ذي  أما احلنفية فإن رأي اإلمام أبي حنيفة واضٌح .السلطان

رين من أتباعه أذعنوا ملا يريده الواقع السياسي. قال يف أن املتأخِّ إاّل ،النفس الزكية

خوفًا  ،رعيته أو بنفاذ حكمه على ؛ا باملبايعةّمإإن اإلمام يصري إمامًا  :املختار الدّر

 وملا صار إمامًا وجبت طاعته.  .(59)منه

عن اإلمام احلق  نها )خروٌج: إاليت يقول ،وبهذا يتناقض مع تعريف جرمية البغي

 بغري احلق(. 

 ويقسم اخلارجني إىل قسمني: 

 بال تأويل سياسي أو عقائدي.  ،أـ بغاة سلطة

 . (60)كان باطاًل وإْن هلم تأويٌل ،ب ـ خوارج

رين من احلنفية جتاهلهم للنصوص اليت تثبت لفت النظر يف موقف املتأخِّن ما يإ

وذكر ما  .ةاخلروج على األئّم فقد ذكر اخلطيب البغدادي أنه أحّل .موقف أبي حنيفة

 ،ة حممدنه يذكر رجاًل يرى السيف يف أّمأينكر األوزاعي على عبد اهلل بن املبارك 

ن رجاًل أ من وما يرويه البغدادي .(61)رْواجَلأي يرى جواز اخلروج بالسيف على سلطان 

نه أفتاه باخلروج مع إ :فأجابه ،ا أفتاه بهفسأل أبا حنيفة عّم ،قتل أخوه مع إبراهيم

 إبراهيم. 

 ًان أبا حنيفة ساند زيدأا عرف ن هشام بن عبد امللك مّلأوتذكر كتب التاريخ 

السياط. كذلك ال ختفى رب بوحني رفض ُض ،ي القضاء أو بيت املالاستدعاه لتوّل

 يرويبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن يف عهد املنصور العباسي. لذلك إمساندته لثورة 



 االجتهاد والتجديد

 وسقاه السّم ،واستضافه مخسة عشر يومًا ،ن املنصور استقدمهاإلمام زفر بن اهلذيل أ

ة بعادًا لتهمإ ؛(62)عنيم املشيِّاملنصور بنفسه أن يتقّد عت جنازته أصّروملا شّي .فمات

 االغتيال السياسي. 

ومن الطريف  .القضاء رفضه سفيان والليث يومثلما رفض أبو حنيفة توّل

وألقى بنفسه يف  ،من هذا العرض ففّر ،ي القضاءدعي لتوّلن شخصًا اسُتأالذكر 

لذلك  .(63)جزاًء المتناعه ؛ا انتشلوه صلبوهفلّم .فأسرع اجلنود النتشاله ،بًاَرَه ؛الفرات

فاحلكم يف ذلك الزمان  ،حلنفية القول أن األمر قد اختلط يف زمانهمآثر متأخِّرو ا

فكلهم يطلبون  ،هي الفئة الباغية ْنهي الفئة العادلة وَم ْندرى َمألنه ال ُي ؛للغلبة

وألن األصل  ؛لصلة أبي حنيفة بواصل بن عطاء وبفكر املعتزلة لكْن .(64)الدنيا

ج على السلطان إذا فعل الكبري أو اخلرو :ومنه ،اخلامس عندهم األمر باملعروف

فقد قال جبواز اخلروج على سالطني  ،(65)ةخالفًا جملموع أهل السّن ،وصف بالفسق

 . (66)ع االعتقادَدخالفًا للذين اعتربوا ذلك منه من ِب ،رْواجَل

الذين جيمعون على عدم جواز اخلروج  ،ةمه نظرية أهل السّنن التربير الذي تقّدإ

 إذا بدر منه كفٌر إاّل ،ئر، والسبب الذي اعتربوه ممنوعًا شرعًاعلى السلطان اجلا

 ،بعكس اخلوارج ، الفتنةإىلن اخلروج على السلطان يفضي أعاؤهم هو اّد، صريح

حتت كل  واخلروج على الكافر واجٌب ،مرتكب الكبرية كافٌر ّنأن ْوالذين يَر

 ب على اخلروج. ما يرتتَّوال  ،وا يف ذلك مقتضى الظروفومل يراُع ،الظروف واألحوال

أوجب اخلروج مع مراعاة الظروف، وحتقيق مقدمات  ْنأما املعتزلة فمنهم َم

دوا اخلروج ومل يقيِّ، مكان والقدرة وقيادة اإلمام العادلجناح الثورات من جهيت اإل

م الئحة ممتازة الذي قدَّ ،بل يكفي الفسق واجلور، ما عدا اجلاحظ ،بظهور كفرهم

ن نتيجته أو ،غري ممكن عمليًا اسية يف أن اخلروج على السلطة القوية أمٌرللسلطة العب

 من القبول والتسليم.  ال ُبدَّاإلخفاق، فلذلك 

منوذج من القبول بالسلطان اجلائر ولقد انتبه حممد رشيد رضا إىل أن هذا األ

 ،رورةب وضع حلالة الضاالعرتاف بسلطة التغلُّ ّنإ :فقال ،ر االضطرارسيق حتت مرّب

ألن  ؛ن أنفسنا على اعتماد هذه احلالة على الدواموال جيوز أن نوطِّ ،األصل وليس حمّل

 .ر بقدرهاالضرورة تقدَّ
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الذين نقلوا مفهوم الضرورة  ،بفقهاء السالطني نّددإذ  ؛وقد سبقه الغزالي

ة على إكراه السلطان وقاسوا إكراه السلطان لألّم ،الطبيعية إىل الوضع السياسي

 الضررين.  ل أخّفروا ذلك بقاعدة ضرورة حتمُّوبرَّ ،ردللف

 

ن فقهاء املذاهب الفقهية )الشافعية م خيتلف فقه اإلمامية عن غريهم

ولكنهم من أهل  ،البغاة على السلطان العادل خمطئون ن أّنْوالذين يَر ،واملالكية(

واستدلوا لذلك  .رى ال جييزون اخلروج على السلطان اجلائرخأ ومن جهٍة ،االجتهاد

 .﴾...َوِإْن َطاِئَفَتاِن﴿الفقه بقوله تعاىل: 

وهي  ،صولمامة عند الشيعة من األباعتبار أن اإل ؛ماميةصول اإلأوهذا ال يوافق 

 . (67)مع الفروع فسق صول كفر، والتضاّدمع األ فالتضاّد .عند غريهم من الفروع

أو  ؛باعتبار ما كانوا عليه ﴾اْلُمْؤِمِننَي َطاِئَفَتاِن ِمَن﴿: مامية قوله تعاىلر اإلويفسِّ

 *اْلُمْؤِمِننَي َلَكاِرُهوَن  َوِإنَّ َفِريقًا ِمَن﴿ :وقد ورد يف سورة األنفال .بناًء على الظاهر

 ،احلّقب ‘جيادل الرسول ْنن يف املنافقني َمأثبت ي وهو نصٌّ ،﴾ُيَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ

 مؤمنني بلحاظ الظاهر.  اهم النّصومّس ،يف احلقيقة اٌروهم كّف

فإذا  ،ى يفيئوا(قتاهلم إىل غاية منصوصة )حّت ×لذلك جيب على اإلمام العادل

 واجلميع على جواز قتال كّل .و مالأ وا ال جيوز الرجوع بعد الصلح عليهم بنفٍسؤأفا

ن صاحب أ اّلإ ،زت قتال البغاةعلة اليت جّونها الأل ؛ًا طولب به فلم يفعلمنع حّق ْنَم

 . (68)«عندنا ًةليست حّج ،العلة هذه مستنبطة»اجلواهر قال: 

 واألحكام: 

خبالف قول  ،واعتباره كافرًا ،×خرج على اإلمام العادل ْنـ جيب قتال َم1

 املذاهب األخرى. 

د مترُّ واجهة أّينصبه مل ْنأن يندب اإلمام الناس للقتال أو عن طريق َم ال ُبدَّـ 2

 على السلطة الشرعية. 

ولو أمرهم على  .ما مل يستنهض اإلمام أفرادًا بعينهم، كفايًة ـ القتال واجٌب3

 العموم االستغراقي وجب امتثال أمره نفريًا عامًا. 
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؛  حكم الكتاب مل يلتفت إىل قوهلمإىللو استعانوا باملصاحف والدعوة 

 ني. ّفمن ِص استفادًة

 ،جهاز على جرحاهمليهم يف انسحابهم جيوز اإلإيرجعون  م فئٌةذا كان هلإف

قال:  ،×عن أبيه ،×فقد ورد عن جعفر الصادق ؛سراهمأوقتل  ،باع مدبرهمواّت

 ،أو على مجاعٍة ،عادل خرجوا على إماٍم قال: إْنف ×ذكرت احلرورية عند عليٍّ

 م يف ذلك مقااًل. فإن هل ؛لوهمجائر فال تقاِت خرجوا على إماٍم وإْن ؛لوهمفقاِت

 ْنفأخطأه كَم طلب احلقَّ ْنفليس َم ؛ال تقتلوا اخلوارج بعدي :×وقال عليٌّ

 طلب الباطل فأدركه. 

 ـ فكّل صورٍة ذا انتهت احلرب ـ على أّيإيف املبسوط:  ،يقول الشيخ الطوسي

موال سواء من أهل العدل أو من أهل البغي. أما أ ،به وجد ماله عند غريه كان أحّق ْنَم

 :أما يف اخلالف فقال .فلإلمام وإاّل ؛رجعوا إىل طاعة اإلمام فهي هلم معسكراتهم فإْن

 . (69)يمة احلّلحه العاّلورجَّ .تغنم

 

ـ ظهر من خالل البحث أن طبيعة العامل القديم والوسيط من الناحية السياسية 1

الية يف املشاركة فلم تكن تعرف يف ذلك العامل جتارب ع .هي طبيعة استبدادية

لذلك ليس من السهل أن يتجاوز وعي املنتمني للرسالة  .بالقرار أو دستورية التجارب

 .اجلديدة ظروفهم الزمنية والواقعية

 ‘غري أن التأكيد القرآني على مسألة الشورى وأمره تعاىل النيّب

 لحقه جهوٌدكان أمرهم شورى بينهم، كان ميكن أن ت ْنوامتداح َم ،﴾...ْمُهْراِوَشَو﴿

 .ىل نظرية صاحلة للحكمإل مفهوم الشورى ليتحوَّ ؛تفسريية وإجرائية

 ،‘سرية النيّبمن و، عصر نزول القرآنمن  «فرتة الراشدين»ولقرب عهد 

 .ي شروط احلكم الصاحلالفرتات ثقاًل وضاغطية على تدّن كانت هذه الفرتة أقّل

، أو التنصيب بإرادة لنّصمل تعتمد طريقي املشروعية )التنصيب با فهذه وإْن

أن بقية  إاّل ،اليت جاءت بعد ظروف مضطربة ،×سوى يف والية عليٍّ (،ة جمتمعةاألّم

 .ة االستالب واملصادرةكبري خيلو من عملّي السلوك السياسي هلذه الفرتة كان إىل حدٍّ
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لسلطة  بالتجربة السياسية بعد عصر الراشدين كان عودًة الذي حّل لكّن

وال يف طريقته يف إدارة  ،بال مشاركة ال يف اختيار احلاكم ،اكمة وراثيًااألسرة احل

يف هل مرتكب  ،للجدل يف الوسط الكالمي «موضوعًا»مما أوجد  ،الشأن العاّم

ىل مقولة شرعية للثورة على إريد به االستناد أالذي  ؟الكبرية مؤمن أم كافر

من أصول املعتزلة، وظهور  ٍلودخول موضوع األمر باملعروف والنهي كأص ،األمويني

ف على قواعد والتصرُّ ،وجوب اخلروج على السلطان غري املرتضى يف فكر اخلوارج

 .التعامل مع األوضاع غري الشرعية يف فقه الشيعة اإلمامية

ظهر يف  ،د نوع التعامل مع السلطةآخر يف الوسط الفقهي حيدِّ وظهر جداٌل

 رًا سريعًا. مّر عليها البحث مرو ،أكثر من موضٍع

وشرعية إدارة  ،مساء احلاكمني مبوضوع شرعية اكتساب السلطةأـ ارتبطت 2

يكتنفه  فكان لفظ )اإلمام( )واخلليفة( وأمري املؤمنني والسلطان كّل .ن العامأالش

 أو يكثر فيه معنى إىل جانب املعاني املعتادة. ، معنى من املعاني

للحاكم الشرعي  «ًاوذجأمن»وضع  ن الفكر السياسي اإلسالمي الشيعي قدإـ 3

والذي ال  ،األفضل يالذي هو الشخص األكمل، واملرّب، العادل هو اإلمام املعصوم

 .تصدر عنه شائنة أبدًا

منوذج القياسي أو املعياري جيعل حركة بناء التجربة السياسية مستمرة وهذا األ

إذ  ؛ير السياسي السّندائمة، بينما ال جند هذا التنظري يف الفك حنو األفضل بصورٍة

ثم وضع  ،نها السقف األعلىعلى أوعاملها  ،اعتمد على معطيات جتربة الراشدين

 . «سياسية ـيديولوجية أ»معايري 

ة الفقه أن هناك فاصلة بني قواعد الفقه السياسي النظري وبني ـ لقد وجد أئّم4

صحيح، واستنباط مساندة حركات الت :لاألّو :فواجهوها بأسلوبني ،التجربة العملية

هيمنة السلطات على  ولكّن ؛األحكام اليت حتول دون طاعة الناس املطلقة للحاكمني

ل هذا املوقف حوَّ ،واهلبات ووسائل االستمالة ،وحماوالت الرتهيب ،الفقهاء وأتباعهم

كيفما  ـمساند للسلطة  إىل فقٍه ،يآخر يف نطاق الفقه السياسي السّن إىل موقٍف

والصحيح أن وراء ذلك عوامل  .ىل اهلرج والفوضىإي أن انهيارها يؤّد ةحبّج؛ ـكانت 

 ر عن ذلك صراحة موقف الطحاوي املذكور. يديولوجية، يعبِّأ
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دوا على خصائص أنهم مل يشّدإىل ى الرتويض السياسي للنخبة الفقهية ـ لقد أّد5

وحتديد  ،عيمبا حتمل من تأسيسات للو ،زات العبادات ذات الطبيعة اجملتمعيةوممّي

عتربوا صالة اجلمعة مثل اف ،اماملوقف، وحشد املناصرين، والوقوع يف تضليل احلّك

حبيث يشعرك هذا  ،ات االستنباطساق حيثّيستغرب له عدم اّتا ُيومّم .الظهر

 ،واخلوف من اآلخر املذهيب ،رس عليهم من جهٍةواالضطراب بالضغط الشديد الذي م

 سياسي أكثر قبواًل لدى فقهاء اجلماعة.  لوضٍع الذي وضع نفسه بدياًل سياسيًا

وسطى بني رغبتهم يف عدم معاونة  ن الفقهاء وقعوا يف منطقٍةأـ الحظ الباحث 6

ألن الناس تريد أن  ؛ج الشديدَروبني احَل ،ي وظائفهباالمتناع عن توّل ،السلطان اجلائر

م مع ون العمل احملرَّز على مضمقوا تفريقًا يركِّففرَّ ،توجد لنفسها مسلكًا للعيش

 بني اجلائز واملمنوع.  ٍةوكان هذا أروع اكتشاف ملنطق ،السلطان

األمر  لولّي ،تنصيبًا وعزاًل ،ة القضاءـ الحظ الباحث أنه رغم تابعّي7

لذلك فإن  .فًا يداهن السلطةف القاضي يف الغالب مل يكن تصرُّتصرُّ )احلاكم(، فإّن

 . لقضاء النزيه واملستقّلمشرقة ل يف تراثنا الفكري صورًة

موه أو قّد سواء لعمٍل ،اليت مينحونها للناس، ن هبات السالطني وجوائزهمإـ 8

ونوع املال الذي منه اهلبة، ومدى  ،ظ فيها أغراض اهلبةالَحُي أحكاٌم ،هبة ابتداًء

 .صالحية الواهب

 ،لن الفقهاء تساهلوا يف مدى القبوأالذي ظهر للباحث من خالل البحث  لكّن

ما عرفه الفقه عند  ال سيَّماو ،«نم منه على مقدار القدر املتيقَّمنطقة احملرَّ»قوا فضيَّ

 ساع كبري يف قبول عطايا السلطان اجلائر. ربعة من اّتاملذاهب األ

مامية يربط بني أداء صالة اجلمعة وأداء ن فقه الشيعة اإلأـ وجد الباحث 9

رادة وعاطفة وقيمًا، إنًا مكتماًل وعيًا ويستطيع أن يصنع إنسا ْنالزكاة وبني َم

 «الشرعية السياسية»وا على لذلك أصّر .ويستطيع أن يضع الزكاة يف موضعها

ىل إاستند  ألنه فقٌه؛ لإلجزاء. بينما مل يالحظ الفقه )يف املذاهب االربعة( ذلك كشرٍط

الفقه التجربة وقد جعل هذا  .دارة الدولةبالتجربة الفعلية إل «تأصيل احلاضر الفقهي»

دلياًل شرعيًا ليس فقط يف حالة  ـهم كّل ـالعملية وسلوك طبقة الصحابة والتابعني 

ى مع بل أحيانًا يعتمد عليه حّت، يقبل التأويل ى مع وجود نّصما حّتّنإ، فقدان النّص
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 . صرحية من جهة النّص ةمعارض

للعقيدة  ن البناء احلضاري األرقى كان هدفًا وغايةأـ اكتشف الباحث 10

جرائية األساسية لتحقيق هذا اهلدف الشمولي وإن اآللية واإل .والتشريع والقيم القرآنية

جماالته السلمية  أي بذل اجلهد للرفعة والسمو يف كّل ،«اجلهاد»الكوني هو 

 .والدفاعية

الذي أفرد القرآن له  ،أن التجربة العملية حصرت التبادر منه بالقتال اّلإ

ى صار حّت ،تدهور الفهم املدرسي هلذا املصطلح ة به. ثّمات اخلاّصجمموعة من اآلي

يت العمليات مِّفُس ،«ةبدوافع عقائدية خاّص» ،يطلق على عمليات القتل اجلماعي للناس

ر وغري سليب مدمِّ إجيابي بّناء إىل مفهوٍم ل مفهوٌمن يتحوَّأف ومن املؤِس .رهابية جهادًااإل

 عقاًل وحضارة.  ،مسوغ

جييز االلتحاق باحلمالت  :أحدهما :ن الفقهاء على اجتاهنيأجدنا ـ و11

يشرتط  :وآخر ؛ىل فقه الفتوحاتإاستنادًا  ؛«ام كيفما كانواخلف احلّك»العسكرية 

 ؟اذامو ؟اذاملألنه يدرك ) ؛االلتحاق بأفواجه الذي يصّح ،«ر احلكيماملدبِّ»وجود 

 (. ؟وكيف

فلم يتنازل  .عة اخلروج على السلطانـ وأخريًا كانت معضلة الفقهاء موضو12

 إىللت هذه النزاعات الناس يف التغيري حنو األفضل، بل حتّو فقهاء السلطة عن حّق

 .«عَدالِب»مقابل  ،«باعاالّت»من عالمات  ًار واحدْوواعترب القبول باجَل .نزعات مدانة

مرتكب الكبرية  : قول قدماء اخلوارج بأنلاألّو :ىل ثالثة اجتاهاتإوانقسموا يف ذلك 

: والثاني ؛ما الزيدية ىل حدٍّإفق معهم اّت .جتوز الثورة عليه وتغيريه ،من السالطني كافر

يديولوجيًا أاحلالة املستصحبة »حفاظًا على  ؛تهالقبول بالوضع الراهن على عاّل

ق ىل االستعداد والقدرة ووضوح اهلدف وحتقُّإ: فقد نظر االجتاه الثالثأما ؛ «ومذهبيًا

يرى أّن ع من داخل االجتاه الثالث فرعان: فرع وتفّر .لقيادة الصاحلة واحلكيمةا

 ؛الذي يقيم مملكة اهلل العادلة ،انتظار اخلالص اإلهلي بظهور اإلمام الثاني عشر

للناس  ،وكان مبسوط اليد ،تكاملت عنده الشروط من الفقهاء ْنَم ّنأ يرى واآلخر

 فقط.أن يأمتروا بأمره يف جمال الدفاع 
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 فقه االحتكار

 دراسٌة استداللّية مقارنة

 

 

. وقد (1)مجاعبل قام عليه اإل ،ال كالم يف مشروعية إجبار احملتكر على البيع

 ؛، بدعوى املالزمة بني اإلجبار عليه وكونه االحتكار حمّرمًا(2)دلة التحريمجعل من أ

 كروه. احلكم خمالف للقاعدة، وهي عدم اإلجبار على الفعل امل األن هذ

على االستدالل به بأنه ال مالزمة بني وجوب البيع  وقد أورد اآلخوند اخلراساني

ن االلتزام حبرمة االحتكار إإذ  ؛ةألن هذا احلكم خمالف للقاعد ؛وبني كونه حمّرمًا

حنٍو يريد، ال خصوص  ال يقتضي أزيد من إلزامه برتكه من باب النهي عن املنكر بأّي

 . (3)، وذلك بأن يهبه مثاًلوجوب البيع عليه

أنه ليس املقصود اإللزام بالبيع باخلصوص بظ على ما أفاده الَحوميكن أن ُي

من خالل سياق  و ظاهر كلماتهم، ولكْنكان ه وإْن ،كي يرد اإلشكال املذكور

ووضعه ، كلماتهم يتبني أن مقصودهم بالبيع عدم حبسه واحليلولة بينه وبني الناس

أو بيع وغريه من وجوه  بني متناول األيدي ونقله لآلخرين، سواء كان ذلك بهبٍة

كان  ْنألنه إمنا حبسه ألجل غالء األسعار، وَم ًةوإمنا ألزم بالبيع خاّص، االنتقال

ر قدَّبه، وألن الضرورات ُت ألنه ال يرضى إاّل ؛ر شرعًا إللزامه بغري البيعكذلك فال مربِّ

 بقدرها. 
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للسلطان أن جيرب احملتكر على إخراج » :على ذلك ما ذكره ساّلر ويدّل

ومل تلزمه بالبيع  ،على إخراج سلعته إىل السوق ، وآخرون أيضًا. فغاية ما تدّل(4)«ة...ّلغال

 ه. خبصوص

 

العامة؛ وذلك  ى بتفويت حّقبها بعض األحناف على التحريم مبا يسّم استدّل

لتعّلق  ؛العامة بدعوى املالزمة بني االحتكار وامتناع املشرتي عن البيع وتفويت حّق

  .(5)هم فيهحّق

مما يعين أن ثبوت الظلم  ،هحّق ن الظلم هو سلب ذي احلّقإ :الحظ عليهوُي

العامة مبا بيع  ما هو منشأ تعّلق حّق :ف على ثبوت احلق يف املرتبة السابقة، فنسأليتوّق

 ال خيلو األمر من أحد أجوبة ثالثة: ويف املصر؟ 

ق اليت جيعل سنخية سائر احلقو :: أن تكون سنخية هذا احلق من قبيلاًلأّو

التحجري وغريها، حبيث حيرم على اآلخرين  لصاحبها سلطنة على متعّلقها، كحّق

 مزامحته فيها؟ 

لعدم توّفر دليل شرعي ـ ولو رواية غري  ؛كان املقصود هذا املعنى فغري تاّم فإْن 

 معتربة ـ عليه. 

 ن السلع خلقها اهلل لتكون يفأبدعوى  : أن يكون جمّرد استحسان،ثانيًا

ويف سعة من أمرهم، ولذلك  ،بشكل طبيعٍي ،متناول أيدي الناس عند احلاجة إليها

 . حيرم احتكارها

كان حجة شرعية عند بعض املذاهب  ن االستحسان وإْنإ :الحظ عليهوُي 

أنه ال يعترب عندنا مدركًا شرعيًا ميكن أن يستنبط منه حكم  اإلسالمية، إاّل

 . ر من الناحية العلميةعن االعتبا لذلك هو ساقٌطو .شرعي

العامة به هو حكم العقل العملي بقبح احتكار  أن يكون منشأ تعّلق حّقثالثًا: 

وهذا هو الظاهر  .هملسلب الناس حّق ؛املالك لسلعته، وعليه يكون احتكاره قبيحًا

 من كالمهم. 



 

 االجتهاد والتجديد 

ن العقل ال حيكم بالقبح إاّل يف فرض الظلم، ولذلك ال يصدق إ :الحظ عليهوُي

ي إىل حبيث يؤّد ،ف على عدم االحتكارهذا الفرض؛ ألن حياة الناس ال تتوّق يف

لقلتها يف  ؛هالكهم، بل غاية ما يف األمر أنهم يف حاجة إىل األجناس احملتكرة

اًل َدمنا َجالسوق. وال ضري يف ذلك طاملا أنهم يستطيعون االكتفاء بغريها. ولو سّل

 بني ما بيع يف املصر وغريه. وببياٍن فرٌقحبكمه بالقبح يف هذا الفرض فال يوجد 

 ولوال ذلك لكان مباحًا.  ،تعبدي صدر من الشارع ن حرمة االحتكار حكٌمإ :خمتصر

إن أكثر األدلة اليت حشدها القائلون باحلرمة مل تنهض يف  :وصفوة القول

ناء أو هما معًا، باستث ،عى، فيدور أمرها بني ضعف يف الداللة أو السندإثبات املدَّ

 اط. وصحيحة احلّن ؛احلليب ، كصحيحةالبعض منها

 

هي عن احتكارها، وهي ـ على دت أقوال الفقهاء يف حتديد املوارد اليت ُنتعّد

 ميكن إرجاعها إىل مخسة: ـ كثرتها 

على  ،ـ حتديد مورد االحتكار خبصوص األجناس اليت تعّرضت هلا األخبار1

 تالفها. اخ

وما عليه  ،ما تنتظم به أمور الناس ـ حتديد مورد االحتكار مبا يشمل كّل2

 اتهم املعيشية. يقوام ح

 ـ حتديد مورد االحتكار خبصوص القوت. 3

 ـ حتديد مورد االحتكار خبصوص الطعام. 4

 ع. بـ حتديد مورد االحتكار خبصوص الغالت األر5

حصر مورد االحتكار ـ  (6)ح احلليبـ كأبي الصالأما القول األول فبعضهم  

فأضاف  ،جعلها مخسة ْنوهناك َم .والزبيب احلنطة والشعري والتمر :بأربعة، وهي

جعلها الستة  ْنوهناك َم .(8)فأضاف الزيت إليها ،ةوبعضهم جعلها سّت .(7)السمن إليها

ت الزيت غاّلفأضاف إىل ال ،. وبعضهم جعلها سبعة(9)ولكنه بّدل الزيت بامللح ،مةاملتقّد

 . (10)والسمن وامللح

احلكرة »حيث قال:  ،ومالك ؛(11)وقد ذهب إىل القول الثاني أبو يوسف احلنفي
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 ،والصوف، ومجيع األشياء ،انوالكّت ،شيء يف السوق من الطعام، والزيت يف كّل

 . (13)والقّلة من فقهاء اإلمامية املعاصرين ؛(12)شيء ضّر بالسوق...، وكّلأوكل ما 

. وهو ظاهر كالم حييى بن (15)والشافعية ؛(14) القول الثالث احلنابلةوذهب إىل

كاحلنطة والشعري والتمر والزبيب  ،وهو حبس القوت»حيث قال:  ،سعيد احلّلي

حيث استعمل كاف  ،لالحتكار ، فجعل األشياء املذكورة أمثلًة(16)«والسمن وامللح

 التمثيل. 

 . (18)واإلمامية ؛(17)وذهب إىل القول الرابع بعض فقهاء احلنفية

تقييد األوىل منهما ذهبت إىل  ؛قاماملطرحت نظريتان يف حال فقد  أّيوعلى 

ويف  ؛وضيقًا اختلفت فيما بينها سعًة بعض األجناس وإْنبدائرة األجناس احملتكرة 

املقابل توجد نظرية ثانية تقول بتعميم االحتكار جلميع ما حيتاجه الناس يف حياتهم 

 اسية والضرورية. من األمور األس

واعتبار  ،ومبا أن منشأ االختالف يعود إىل اختالفهم يف فهمهم للروايات

 ،من الوقوف عليها ال ُبدَّكان  ،العام دليلي نفي الضرر واحلّقإىل مضافًا  ،طرقها

 وتقييمها.  ،واملناقشة فيها

ا يف عليه باألمور اليت نّص هل االحتكار خاصٌّيطرح السؤال التالي:  وحينئٍذ

وباإلمكان  ،من الوقوف عليها تعّبدًا،أم أنه ال خصوصية هلا ال ُبدَّالروايات، ولذلك 

 ي منها إىل غريها؟التعّد

  

إن الروايات اليت تعّرضت لألجناس احملتكرة بعضها مطلق من جهة عدم ذكر 

عض منها جعل متعلقه مطلق ولكن الب .ح مبتعلقهمتعلق النهي فيها، وبعضها اآلخر صّر

وبعضها اآلخر خّصه ببعض  ،وبعضها فّصل بني وجود الطعام يف البلد وعدمه ،الطعام

 فلذلك ميكن تقسيمها إىل أربع طوائف:  .األجناس من الطعام

 .ت على املنع مطلقًاوهي الروايات اليت دلَّ :الطائفة األوىل

 نقتصر على األهّم. ور مطلقًامن الروايات اليت منعت من االحتكا وهي جمموعٌة

 منها. 
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اجلالب »: ‘قال: قال رسول اهلل ×عن أبي عبد اهلل ،احـ خرب ابن القّد1

 . (20)رمي عن عمر بن اخلطاب أيضًااورواه الد .(19)«واحملتكر ملعون ،مرزوق

 . (21)«مصارعن احلكرة يف األ ×ونهى أمري املؤمنني»ـ مرسل الفقيه قال: 2

عن احلكرة  ‘نهى رسول اهلل»قال:  ،‘النيّب عن ،×ـ رواية علّي3

 .(22)«بالبلد

 ال حيتكر إاّل»: ‘قال رسول اهلل ،عن معمر ،ـ ويف صحيح مسلم4

 . (23)«خاطىء

 ضها تامٌّ سندًام الكالم يف مناقشة هذه الروايات سندًا وداللة، وأن بعوقد تقّد

 ، فال نعيد.أو داللة على احلرمة الذاتية لالحتكار

. وال خيفى أن هذه (24)نهوحسَّ ،ح الرتمذي سندهااية األخرية فقد صّحوأما الرو

ما يصدق عليه  وأنها شاملة لكّل ،الروايات مطلقة من جهة حتديد األجناس احملتكرة

 ف. ْرمفهوم االحتكار يف نظر الُع

دون أن  ،للنهي وهي الروايات اليت جعلت مطلق الطعام متعلقًا :الطائفة الثانية

  .معني ه بصنٍفختّص

أن حيتكر  ‘نهى رسول اهلل»بإسناده عن أبي أمامة، قال:  ،ـ روى البيهقي1

 . (25)«الطعام

بإسناده عن عبد اهلل بن عمر  ،يف املستدرك ،ـ وروى احلاكم النيسابوري2

وبرىء  ،احتكر طعامًا أربعني ليلة فقد برىء من اهلل ْنَم»: ‘قال رسول اهلل»قال: 

 . (26)«منه

أهل املدائن احلبساء يف »أنه قال:  ‘عن النيّب ،مرفوعًا ،مامةأـ وروى أبو 3

 . (27)«وال تغلوا عليهم األسعار ،سبيل اهلل، فال حتتكروا عليهم الطعام

يت أربعني احتكر طعامًا على أّم ْنَم»أنه قال:  ‘عن رسول اهلل ،ـ وروى معاذ4

 . (28)«ق به مل يقبل منهيومًا وتصّد

احتكر على املسلمني  ْنَم»أنه قال:  ‘عن النيّب ،مرفوعًا ،ـ وروى عمر5

 . (29)«طعامهم ضربه اهلل باجلذام واإلفالس

 .املناقشة يف سندها تمّدالرواية األوىل قد تقفمن حيث السند 
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وفيه أيضًا  ؛والرواية الثانية يف سندها اهليثم بن رافع، وقد روى حديثًا منكرًا

 .(31)قهوثَّ ْنأن هناك َم ، يف حني(30)وهو جمهول ،يأبو حييى املّك

ألن فيه  ؛قال ابن حزم بأنه ال يصّحفقد لكنز العمال ـ ـ سند الرواية الثالثة  أّماو

 .(33)«ويف إسناده مقاٌل». وقال العيين: (32)وهو جمهول ،وكثري بن مّر ،أصبغ بن نباتة

 .(34)مكما تقّد ،والرواية الرابعة قد اختلف يف توثيق رجاهلا

 . (35)كما تقّدم  ،خرية فهي غري معتربةوأما الرواية األ

يف داللتها على حتريم احتكار  فهذه الروايات ظاهرٌة وأما من حيث الداللة

وقد استدل بالرواية األخرية بعض الشافعية على حصر موضوع االحتكار  .الطعام

 . (36)دون غريه من األقوات ،بالطعام

يف مقام بيان احلكم  دٌةنها وارأ الرواياتبهذه الحظ على االستدالل وُي

وهو احلرمة، ال أنها واردة يف مقام بيان متام موضوع  ،التكليفي الحتكار الطعام

آخر. وإن  فهذا شيٌء ؟به دون غريه أم ال االحتكار، وهل أن موضوع االحتكار خاّص

 :من قبيل ،معارضة هلا توليس ،للمطلقات إن هذه الروايات موافقٌة :قلَت شئَت

 كي حيمل عليها مبقتضى القاعدة.  ،واخلاّص  العاّماملعارضة بني

الكالم يف وقوع املعارضة بينها وبني الطائفة األوىل وعدمه، فهل جيمع  ولكّن

د، أو حيمل بينهما حبمل الطائفة األوىل على الثانية من باب محل املطلق على املقّي

 الناس يف ذاك الزمان؟  لكونه أبرز املصاديق اليت حيتاجها ؛الطعام على الفرد الغالب

وعلى فرض كون نتيجة اجلمع بينها هو حرمة احتكار خصوص الطعام يقع 

استعماله يف بعض إىل  ، مضافًالعّده من معانيه لغًة ؛الكالم يف اختصاصه باحلنطة

 ما يطلق عليه عنوان الطعام أو القوت والغذاء؟  الروايات أيضًا،أو عمومها لكّل

 ،من الرّب طلقت على ما هو أعّمة الطعام يف اللغة ُأكلم أّنالصحيح  ولكّن

  .ة أيضًاوكذلك األمر يف الكتاب والسّن

ما يؤكل، وكذلك  جامع لكّل الطعام اسٌم»قال الفراهيدي:  ففي اللغة

 :قالة. وُيخاّصن الطعام هو الربّ أما يشرب. والغالب يف كالم العرب  الشراب لكّل

ما يسد  يسمى بالطعام ما قرب منه، وصار يف حّده، وكّل اسم له وللخبز واملخبوز. ثّم

ك بل شكَّ .مثله ،(39)وابن فارس ؛(38)اجلوهري :من . وذكر كلٌّ(37)«جوعًا فهو طعام
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ورمبا »؛ فأضاف األول قوله: منهما يف أصل وجود دعوى اختصاص الطعام بالرّب كلٌّ

 . «الطعام هو الرّب :لغة يقولبعض أهل ال وكأّن»، وأما الثاني فقال: «الطعام بالرّب خّص

كما يف قوله  ،قد استعملت كلمة الطعام يف مطلق القوت أيضًا ويف الكتاب

أو  ،والسلوى فقد استعمل يف املّن ،(61)البقرة:  ﴾َلْن َنْصِبَر َعَلى َطَعاٍم َواِحٍد﴿تعاىل: 

ِلَبِني ِإْسَراِئيَل ِإالَّ َما  ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ﴿وقوله تعاىل:  ؛(40)مع اللحم اخلبز النقّي

 ﴾اَل َيْأِتيُكَما َطَعاٌم ُتْرَزَقاِنِه﴿وقوله تعاىل:  ؛(93)آل عمران:  ﴾َحرََّم ِإْسَراِئيُل َعَلى َنْفِسِه

 ﴾ُأِحلَّ َلُكْم َصْيُد اْلَبْحِر َوَطَعاُمُه َمَتاعًا َلُكْم َوِللسَّيَّاَرِة﴿وقوله تعاىل: ؛ (37)يوسف: 

 (.96)املائدة: 

د وترك النساء الذي كان قد تعّب ،في رواية سكني النخعيف ةوأما يف السّن

أما »يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه:  ×والطيب والطعام، فكتب إىل أبي عبد اهلل

قولك يف النساء فقد علمت ما كان لرسول اهلل من النساء، وأما قولك يف الطعام 

 . (41)«فكان رسول اهلل يأكل اللحم والعسل

أي السمن  ،هذه اآليات وهذه الرواية استعملت كلمة الطعام يف غري الرّبففي 

وعليه ال معنى لدعوى اختصاص استعماهلا يف  .أيضًا منها ويف األعّم ،والعسل واللحم

 ى لدى اللغويني أنفسهم. مل تثبت حّت اليت ،الرّب

فقال:  ؟ئل عن احلكرةُس»، قال: ×عن أبي عبد اهلل ،صحيحة احلليبـ 6

كان يف  فتحتكره، فإْن ،وليس يف املصر غريه ،إمنا احلكرة أن تشرتي طعامًا»

.  وزاد (42)«أو متاع )يباع( غريه فال بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل املصر طعاٌم

فقال: إذا كان عند غريك فال  ؟وسألته عن الزيت»قوله:  ،بسنده عن محاد ،الكليين

 . (43)«بأس بإمساكه

يف مقام بيان متام أفراد  إنها واردٌة :عى أن يقالعلى املدَّ وتقريب االستدالل بها

، فحصرت احلكرة «احلكرة أن تشرتي طعامًا»موضوعها؛ حيث قال اإلمام: 

 ومقتضى مفهوم احلصر نفيها عن غريه.  ،بالطعام

بني متاع وبياع  دٌة، فهي مرّد(أو)أن هناك اختالفًا يف الكلمة اليت وردت بعد  إاّل

أن الكلمتني األوليني غري حمتملتني يف املقام؛ ألن  إاّل .اختالف النسخ على ،ويباع

وبّين  ،ف االحتكار بأنه شراء الطعام مع عدم وجود غريه يف املصراإلمام يف جوابه عرّّ
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أن يتناسب  ال ُبدَّح باملفهوم أيضًا، واملفهوم حكمه التكليفي الذي يتعلق به، وقد صرَّ

إن كان يف املصر طعام  :ار وجود الطعام وعدمه، فيقالمع املنطوق الذي يدور مد

ألن  ؛«أو متاع» :وعليه ال معنى لقوله .مل يوجد فحكمه كذا وإْن ،فحكمه كذا

فال معنى ألن يقول: وإذا  لكون املتاع يشمل غري الطعام أيضًا، ؛إقحامه يف املقام لغٌو

ى لو محل حّت ،الفضلفال بأس أن يلتمس بسلعته  ،امللبس :مثل ،وجد غري الطعام

 .الطعام على املصداق األبرز

ولعود الضمري إىل  ،لعدم وروده يف املنطوق ؛الثاني فغري حمتمل ىوأما املعن

 .الطعام ال غري

كان يف  فيصري املعنى هكذا: فإْن .باعُي :وهي ،وعليه تتعني الكلمة األخرية

حبيث  ، الطعام احملتكرباع غريه فال بأس، مبعنى أن يباع طعام غريُي املصر طعاٌم

حيث جعل اإلمام  ،د ما ذكرناه مبا أضافه الكليينيكتفى به عنه. وميكن أن يتأّي

 البأس وعدمه يدور مدار وجود الزيت عند الغري وعدمه. 

 الحظ على االستدالل مبفهوم احلصر مالحظتان: وُي

س حصرًا ما أفاده الشيخ مشس الدين من أن احلصر يف هذه الصحيحة ليأّواًل: 

 :ا يشهد لذلك أمرانومّم .وإمنا هو حصر إضايف ،حقيقيًا

ض رواية غياث بن إبراهيم نه لو كان احلصر حقيقّيًا فما معنى عدم تعرُّإ: لاألّو

 ؟حت به صحيحة احلليبلذكر الزيت الذي صرَّ

فهذا االضطراب يف »حيث قال:  ،االضطراب املوجود يف متون األخبارالثاني: 

على فرض تقدير صدورها ـ ليس احلصر ـ عن أن املراد منها  ر كاشٌفمتون األخبا

أخرى من الطعام مل تكن يف وقت صدور  احلقيقي، وإمنا هو اإلضافة إىل أصناٍف

 . (44)«ية بالنسبة إىل حياة الناس ومعاشهمذات أهّم تأو ما كان ،اخلرب

 : عليه مالحظتان ُدِرًا، بل َتما أفاده مشس الدين ليس تاّم أّناإلنصاف  ولكّن

إن االختالف يف العدد ال يرفع ظهور احلصر يف احلصر احلقيقي؛ فإن األوىل:  

وال يعّد اضطرابًا يف  ،على احلصر اإلضايف جمّرد االختالف يف العدد ال يصلح قرينًة

للتعارض بني مفهوم احلصر يف األوىل ومنطوقه يف الثانية،  ختالف موجٌببل اال، املتون

م يف مجيع حتكار احملرَّمع بينهما بالتقييد، وتكون النتيجة احنصار االوميكن اجل
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ما ذكر يف النصوص، فال تصل النوبة حلمله على احلصر اإلضايف بلحاظ األجناس 

 ر بقدرها. األخرى؛ فإن الضرورة تقدَّ

 إن الفقهاء مل يعّدوا االختالف يف العدد اضطرابًا يف املتون، وإاّلالثانية:  

من  دة ظاهرة يف احلصر احلقيقي، ومع ذلك مل يعتربها أحٌدليه مبوارد متعّدفينقض ع

عن  ،وهذا ما يلتزم هو به أيضًا، من قبيل: ما رواه زرارة .الفقهاء اضطرابًا يف املتون

عاد الصالة إاّل من مخسة: الطهور، والوقت، والقبلة، ال ُت»أنه قال:  ×أبي جعفر

وال صالة إاّل بفاحتة »أنه قال:  ‘ي عن رسول اهللو؛ وما ُر(45)«والركوع، والسجود

: ×مري املؤمننيأأنه قال: قال  ×عن أبي عبد اهلل ،؛ وما رواه أبو بصري(46)«الكتاب

. فهذه الروايات رغم كونها يف مقام (47)«صلبه يف الصالة فال صالة له ْمِقمل ُي ْنَم»

فة من حيث ذكر العدد املعترب ولكنها خمتل ،البيان من جهة األمور املعتربة يف الصالة

 يف بطالن الصالة. 

وأما رواية الكايف  ،الفقيه يف رواية إن أداة احلصر ليست موجودة إاّلثانيًا: 

ن أمن هذه الناحية. مضافًا إىل  نها جمملٌةأمما يعين  ،منها واالستبصار فخاليٌة

وعدم ترك  ،سعةيف كون املالك يف احلرمة هو السعة وعدم ال صحيحة احلليب ظاهرٌة

ف عليه حياتهم. فلذلك جند اإلمام يّصر ويكّرر هذا املعنى يف الناس بال طعام تتوقَّ

من محل  ال ُبدَّما يعين أنه أناط احلكم به. من هنا كان  ،ادصحيحيت احلليب ومّح

 .للناس يف ذاك الزمن هذه األجناس على أنها أظهر املصاديق اليت كانت مورد حاجٍة

ومن ثم ذكرها اإلمام يف اجلواب. بل ميكن  ،ر كثرة السؤال عنهاوهذا ما يفّس

كما هو  ،ٍةوهو غري حّج ،مفهوم اللقب :إن املفهوم يف هذه الروايات من قبيل :القول

إاّل أن التحديد هنا لو كان  ،. واللقب الوارد يف مقام التحديد ينعقد له مفهوٌمواضٌح

 على التحديد يف الرواية ، وال داّل«إاّل» وهي ،بربكة داللة أداة احلصر قًا فهومتحّق

 يته سابقًا. غريه، وقد ناقشنا يف حجِّ

 حيتكر الرجل عن هسألُت: قال ،×اهلل عبد أبي عن ،ـ صحيحة احلليب7

 بأس فال الناس يسع كثريًا الطعام كان إْن»: قال ؟ذلك يصلح هل ،به صويرتّب الطعام

 الناس ويرتك الطعام حيتكر أن يكره فإنه لناسا يسع ال قلياًل الطعام كان وإْن؛ به

 . (48)«طعام هلم ليس
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لوروده يف سؤال السائل  ؛يف احنصار احلكرة يف الطعام وهذه الصحيحة ظاهرٌة

فجعل اإلمام حكرة الطعام موضوعًا للحكم بعدم البأس  ،وجواب اإلمام أيضًا

كما هو  ، االحرتازيةيف والعناوين املذكورة يف ألسنة الروايات ظاهرٌة .والكراهة

 فق عليه. متَّ

 الحظ على االستدالل بهذه الصحيحة ما يلي: وميكن أن ُي

هه السائل إىل معّين وّج يف مقام اجلواب عن سؤاٍل : إن هذه الصحيحة واردٌةاًلأّو 

وبالتالي ال  .أيضًا من باب اجملاراة ×وقد ورد يف جواب اإلمام .اإلمام يتعلق بالطعام

 هذا مضافًا إىل أن العرف ال يرى أّي .لوروده يف سؤال السائل ؛ال عربة لذلك قال بأنهُي

ف قوام حياة الناس عليه، فيسري خصوصية للطعام، وإمنا منع من احتكاره لتوقُّ

 يل. بما كان من هذا الق احلكم إىل كّل

: إن ظهور احليثية التعليلية يف العموم أقوى من ظهورها يف اختصاصها ثانيًا

إن وقوعها جوابًا عن  :إاّل أن يعرتض ويقال م عليه من هذه اجلهة. اللهّمفيقدَّ ،طعامبال

 من اإلطالق.  وهو مانٌع ،ن يف مقام التخاطبالسؤال عن الطعام من القدر املتيقَّ

وعلى فرض القول باختصاص احلرمة باحتكار الطعام فنلتزم حبرمة احتكار 

ما يؤكل ويعّد قوتًا  ف، وهو كّلْرام لدى الُعما يصدق وينطبق عليه عنوان الطع كّل

 عند الناس وعليه قوام حياتهم. وهذا خيتلف باختالف البلدان فقد يكون طعامًا يف بلٍد

ال  «يكره أن يرتك الناس بال طعام» :×ألن قوله؛ وال يكون طعامًا يف بلد آخر

على ـ طعام  أي ترك الناس بالـ بل يصدق هذا العنوان  ،ينحصر باحتكار احلنطة

نات الطعام وما يتوقف كما يف بالد اهلند، ويشمل أيضًا مكّو ،مثاًل تركهم بال أرّز

لنفس العلة أيضًا. وهذا ما التزم به السيد  ؛من وقود ونفط وكهرباء ،عليه إعداده

 .(49)اخلوئي يف حبثه العلمي

وجه ف إعداد الطعام عليه ال قد يناقش يف ذلك ويقال بأّن ما يتوّق ولكْن

 ،من أجزائه جزٌء هوبدعوى عدم دخوله حتت عنوان الطعام، وال  ؛لتحريم احتكاره

 .كما هو واضح

 ،كنا نلتزم بعدم صدق الطعام عليه نا وإْنفإّن ؛تامة غريإاّل أن هذه الدعوى 

س عن ومن باب صيانة كالم الشارع املقّد ،مةاحلكم بالتحريم من باب املقّد ولكّن
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ق ف عليه سوف لن حيّقتصار على حتريم احتكار الطعام دون ما يتوّقاالق فإّن ؛اللغوية

فما الفائدة  .سةعن ساحته املقّد لغرضه املنشود، وهذا بعيٌد بل هو نقٌض ،غرض املوىل

 أليس وجوده يف حكم العدم؟  ؟من وجود الطعام مع عدم القدرة على طهيه وتناوله

ى أن االحتكار يكون يف بعض الطائفة الثالثة: وهي الروايات اليت نّصت عل

 وهي كالتالي:  .ةاخلاّص األصناف

 يف إاّل احلكرة ليس: قال ×اهلل عبد أبي عن ،إبراهيم بن غياث قموثَّـ 1

 . (50)«والسمن والزبيب والتمر والشعري احلنطة

عن  ،بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن حممد ،وروى الصدوق 

 . (51)«والزبيب والسمن والزيت أنه قال: مثله، إاّل ،×أبيه

، عن أبيه حممد ×ـ خرب أبي البخرتي، عن أبي جعفر حممد الصادق2

يف  ليس احلكرة إاّل»ًا كان ينهى عن احلكرة يف األمصار، فقال: أن علّي ،×الباقر

 . (52)«احلنطة والشعري والتمر والزبيب والسمن

قال:  ‘يّبعن الن ،عن آبائه ،عن جعفر بن حممد ،ـ خرب السكوني3

 . (53)«ة أشياء: يف احلنطة والشعري والتمر والزيت والسمن والزبيباحلكرة يف سّت»

 يف احلنطة والشعري ليس احلكرة إاّل»قال:  ×عن عليٍّ ،ـ خرب دعائم اإلسالم4

 .  (54)«والزبيب والزيت والتمر

 االحتكار يف عشرة،»، قال: ^األئمة يف طّب ،اس املستغفريخرب أبي العّبـ 5

: الرب والشعري والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل واجلنب واجلوز واحملتكر ملعوٌن

 . (55)«والزيت

 والكالم يقع يف هذه الروايات سندًا وداللة: 

 فيها غياث بن إبراهيم فالرواية األوىل معتربة؛ فإّن ،أما من حيث السند

 .(56)وقد وّثقه النجاشي ،)التميمي األسدي(

 من كلٌّ فهوهو وهب بن وهب، وقد ضعَّ ،ة الثانية ففيها أبو البخرتيوأما الرواي

 .«كّذابًا وكان ،ي املذهبعاّم ،نه ضعيفإ»ه: يف حّق وقالوا ،(57)املشايخ الثالثة

أن الصدوق  ق، إاّلومل يوثَّ ،والرواية الثالثة يف طريقها محزة بن حممد العلوي

 وإْن ،على هذا املبنى لذلك هو ثقٌةويه، ي علم والرتّضأكثر من الرواية عنه والرتحُّ
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 .من الوثاقة وغريها ا ال نرى ذلك؛ ألنهما أعّمكّن

 .وأما الرواية الرابعة فال سند هلا

 ي وردتا فيه. ذعدم اعتبار الكتاب الإىل هذا مضافًا  ،مرسلٌة واخلامسُة

ور فيمكن تقريب االستدالل بهذه الروايات من خالل ظه ،وأما من حيث الداللة

حيث جاء فيها حصر االحتكار يف خصوص األجناس ، العدد واحلصر ْيمفهوَم

باملفهوم على نفي االحتكار عن  ، فدّل«...ليس احلكرة إاّل»: ×املذكورة، وهو قوله

 غريها. 

رة عرفًا ْكِح عن كّل ْتبني الطائفة األوىل املطلقة اليت نَه تعارٌض إذنفهناك 

ومقتضى  .ةرت االحتكار يف خصوص األجناس اخلاّصوبني الطائفة الثانية اليت حص

د، وهو حرمة احتكار األجناس لي محل املطلق على املقّيالصناعة بالنظر األّو

رة تكون يف ْكواحِل»قال الصدوق:  .املذكورة باخلصوص. وهذا ما عليه الفتوى

 . (58)«احلنطة والشعري والتمر والزبيب والسمن والزيت

االحتكار هو حبس »فقال الشيخ:  ؛الحتكار عن غريهابل نفى الكثري منهم ا 

سوى  احلنطة والشعري والتمر والزبيب والسمن من البيع. وال يكون االحتكار يف شيٍء

واالحتكار عند أصحابنا هو حبس احلنطة ». وقال ابن إدريس: (59)«هذه األجناس

 يٍءعنه يف ش هّيوال يكون االحتكار املن ،والشعري والتمر والزبيب والسمن من البيع

. بل (61)ابن محزة جعل الزيت بدل امللح ولكّن .(60)«من األقوات سوى هذه األجناس

وال »حيث قال:  ،ي اإلمجاع على نفي االحتكار يف غري األقواتمة احلّلاّدعى العاّل

باحلنطة  مجيع األقوات، بل هو خمتصٌّ احتكار يف غري األقوات إمجاعًا، وال يعّم

 . (62)«والزبيب وامللح والسمن والشعري والتمر

 رة لالحتكار املنهّيالطائفة الثالثة تصلح ألن تكون مفسِّ وكيف كان فإّن

لكون لسانها  ؛عنه يف الطائفة الثانية وللطعام املنهّي عنه يف مطلقات الطائفة األوىل،

 فتنفي مبفهومها االحتكار عن غريها.  ،لسان احلصر

طعام اإلنسان أو بعنه  االحتكار املنهّييبقى أن نسأل عن اختصاص  ولكْن

 ؟أو مشوله لقوت احليوان أيضًا ،قوته

 .ض للنظرية الثانيةوهذا ما سنجيب عنه عندما نتعرَّ
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 .إن ظاهر اإلمامية اختصاصه بطعام اإلنسانو

الدين النووي  يكمحي ،كما صّرح الفقهاء ،وكذلك خّصه اإلمام الشافعي

وال يعّم  ،التمر والزبيب :كار خيتّص باألقوات، ومنهاحتريم االحت ثّم»فقال:  وغريه،

حيث جعلوا  ،وغريه ةح عبد اهلل بن قدامكما صّر ،وأمحد أيضًا ؛(63)«مجيع األطعمة

دام واحلواء فأما اإل ،أن يكون املشرتى قوتًا»االحتكار مشروطًا بثالثة، ثانيها: 

ده بقوت وأبو حنيفة قيَّ؛ (64)«موالعسل والزيت وأعالف البهائم فليس فيها احتكار حمّر

 . (65)كما صرح ابن عابدين ،البشر

 وقال املغين يف شرحه الكبري يف فقه احلنابلة يف تعريف االحتكار مشروطًا

دام والعسل والزيت وعلف البهائم فأما اإل، ...الثاني: أن يكون قوتًا»بثالثة شروط: 

 . (66)«فليس احتكاره حبرام

شيء يف السوق من الطعام  رة يف كّلْكاحِل»ء: شي بينما جعله مالك يف كّل

ما أضّر بالسوق والعصفر والسمن  والزيت والكتان ومجيع األشياء والصوف وكّل

 . (67)«شيء والعسل وكّل

 : عى تتوقَّف على أمورة االستدالل مبفهوم احلصر على املدَّوصّح

فضاًل  ،احلصر من الفراغ عن وجود صغرى يف املقام من صغريات ال ُبدَّ: هلاأّو

 وقد ناقشنا يف ما سبق يف أصل انعقاده.  .ًايعن كونه حقيق

ومّما يؤيد أن احلصر ليس حقيقيًا فهم بعض الفقهاء؛ فنرى أنهم أفتوا حبرمة 

 ،(69)وابن محزة ،(68)الشيخ :يف الروايات، من أمثال ْدِرمع أنه مل َي ،احتكار امللح

أال يكشف ذلك  ؟!فتون حبرمة احتكاره، فكيف ي(71)والشهيد الثاني، (70)والعالمة

بعد  ،ث البحرانيأنهم مل يفهموا احلصر احلقيقي فيها؟ وقد وّجه إدراجه ضمنها احملدِّ

ة والظاهر أن وجه قّوته عنده من حيث شّد :أقول»أن استعرض رأي الشهيد الثاني: 

ر الواردة يف ف أغلب املأكوالت عليه، مع أنه مل يذكر يف األخباوتوقُّ ،االحتياج إليه

لعلمه مبا فيه من مزيد احلاجة  ؛ولعّل السّر يف عدم ذكره أن اهلل تعاىل .املسألة

من املاء الذي ال قوام لألبدان  جعله يف كثرة الوجود والرخص قريبًا ،واالضطرار إليه

ح العالمة بأنها أيضًا. بل صرَّ (73). وهذا ما احتمله الشيخ األنصاري(72)«به واألديان إاّل

يف تعليل نفي االحتكار عن  ،حيث قال ،منا مل حيرم احتكارها لعدم احلاجة إليهاإ
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ما عدا  قة: وألّنملوثَّإىل امضافًا  ،قة غياث بن إبراهيمت عليها موثَّغري األقوات اليت نّص

ق فلم يتحقَّ .كثرهاأوقد يستغنى عن  .ا ال نعلم احلاجة إليهااألقوات املذكورة مّم

 .(74)«واحليوانكالثياب  ،احلكرة

 يعاني منها العامل يف عصرنا يتن اليوم قلة املاء الْوليت شعري لو أنهم يَر :أقول

 إن احلرب العاملية الثالثة ستكون بدافع تأمني املياه.  :قالى بات ُيحّت ،احلاضر

وهذا ما سنتعّرض له يف  .م عليهعدم وجود دليل آخر أقوى منه ظهورًا يقّدثانيها: 

 شاء اهلل.  انية إْنالنظرية الث

من أنه ال مناص من االلتزام مبقتضى مفهوم  ،: ما ذكره السيد اخلوئيثالثها

فق مجيع الروايات يف نفي مفهوم االحتكار عن غري األمور تّت حيث ،احلصر

 ا يسهل اخلطب يف نظره. وهذا مّم .املنصوصة، لوال ضعفها السندي

نيد الروايات احلاصرة بأمجعها، عي ضعف أساكيف يّد :فيدالحظ على ما ُأوُي

وقد التزم بوثاقته  ،رواية غياث بن إبراهيم :مع أن من بينها ما هو صحيح سندًا، وهي

ح يف بعض حبوثه بعدم االعتداد جبميع الروايات ؟ ومع ذلك جنده يصرِّ(75)أيضًا

 .(76)معلاًل ذلك بضعفها من جهة أسانيدها ،نوصنف معيَّ احلاصرة لالحتكار يف عدٍد

جناس اليت نّصت عليها رواية بينما التزم يف مقام الفتوى حبرمة احتكار خصوص األ

 . (77)غياث

يبقى  األجناس املذكورة، ولكْنب إىل هنا خلصنا إىل أن االحتكار ال خيتّص

بأقوات الناس أو يشمل أقوات  ق الروايات، فهل خيتّصالكالم يف مدى سعة متعّل

 شاء اهلل تعاىل.  سنقوم بتنقيحه يف النظرية التالية إْن احليوانات فقط ال غري؟ وهذا ما

 

ما حيتاجه  م متعّلق االحتكار لكّلأما النظرية الثانية فهي النظرية اليت تعمِّ

باألجناس  الناس يف معاشهم من األمور األساسية اليت تقوم عليه حياتهم، وال خيتّص

 ن أن يستدل عليها باألدلة التالية: وميك .املذكورة يف األخبار

 وإْن»: ×ك بعموم التعليل الوارد يف ذيل صحيحة احلليب، حيث قالـ التمس1ُّ

ع الناس َسكان الطعام قلياًل ال َي ع الناس فال بأس به، وإْنَسكان الطعام كثريًا َي
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 . (78)«ويرتك الناس ليس هلم طعام ،ه يكره أن حيتكر الطعامفإّن

ل حرمة احتكار الطعام يف حال عدم علَّ ×دالل بها أن اإلماموتقريب االست

ق به الكفاية )بناء على استفادة احلرمة منها( بأمر وجود الطعام باملقدار الذي تتحّق

فجعل مفهوم االحتكار يدور مدار  ،ارتكازي عند العقالء، وهو السعة والضيق

ومتى  ،حيرم االحتكاروحاجة  فمتى كان الناس يف ضيٍق .احلاجة وجودًا وعدمًا

النتفاء  ؛فال حيرم ،ق الكفايةآخر حيقِّ حبيث يوجد باذٌل ،من أمرهم كانوا يف سعٍة

 ،وهي احلاجة. طبعًا هذا يف األمور األساسية والضرورية ،العلة اليت أناط بها احلكم

 ية. الطعام من حيث األهّم :اليت هي من قبيل

فكيف يسري احلكم  ،خصوص الطعاميف  قال بأن هذه الصحيحة واردٌةوال ُي 

ما ورد يف كالم اإلمام من باب الطعام ال خصوصية له يف املقام، وإّن ألّن ؟!إىل غريه

إىل ذلك أن  ْفص الوارد. أِضومن املعلوم أن املورد ال خيصِّ .للسائل ال أكثر ةاجملارا

ة يالتعليل جاء عامًا حيث أناط احلكم باحلاجة، فظهور عموم احليثية ×جواب اإلمام

ف ال ْريف نفي االختصاص أقوى من ظهور اختصاص االحتكار بالطعام. كما أن الُع

خصوصية للطعام، وذلك مبقتضى مناسبة احلكم للموضوع؛ إاّل لكون غذاء  يرى أّي

ك بعموم النكتة االرتكازية لدى العقالء، وهي الناس متقّومًا به. وعليه ميكن التمسُّ

فرق بني حاجة الناس  فأيُّ .أساسي وضروري يف حياة الناسما هو  قبح احتكار كّل

إىل الطعام أو املاء أو الثياب أو لوازم البناء ووسائل النقل مثاًل؟ بل ميكن التعّدي إىل 

 . (79)بنفس النكتة املذكورة ؛قوت البهائم أيضًا

شرط أن  ،ما عليه قوام اجتماع الناس وبالتالي يستفاد حرمة احتكار كّل

لكونه خالف  ؛نوعية. فالعقالء مبا هم عقالء يبنون على منع االحتكار اجًةتكون ح

 كي ال خيتّل ؛×مقتضى مراعاة املصلحة العامة والنظام العام، وقد أمضاها اإلمام

 النظام االجتماعي. 

ما يتعلق  إىل مالك األشرت حني واله مصر يف ×ما ورد يف عهد اإلمامـ 2

 ًاوشّح ،فاحشًا ضيقًا منهم كثري يف أن ذلك مع مواعل...»: ×بالتجار، من قوله

 وعيب ،للعامة مضّرة باب وذلك ،البياعات يف مًاوحتكُّ ،للمنافع قبيحًا، واحتكارًا

 . (80)«الوالة على
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ار من احتكار أمر واليه بأن مينع التّج ×وتقريب االستدالل به أن اإلمام

وذلك باب مضرة »وهو قوله:  ،الءارتكازي لدى العق ل املنع بأمٍروقد علَّ .املنافع

ما  ك بعموم هذه احليثية التعليلية، وهو حرمة احتكار كّلفيمكن التمسُّ .«للعامة

األربع  تي احتكاره إىل مضّرة عامة الناس. وال فرق يف ذلك بني احتكار الغاّليؤّد

يص. هذا عن التخص ب عليه عنوان املضّرة؛ فإن هذا التقييد آٍبه يرتّتوغريها طاملا أّن

ة أن منفعة، وخاّص يشمل كّل ،عامٌّ «واحتكارًا للمنافع» :×مضافًا إىل أن قوله

طاملا أن هدفهم حتصيل  ،أكانت طعامًا أو غريه ،قون بني أنواع املنافعار ال يفرِّالتّج

لريتفع سعره حتت تأثري قانون  ؛ما تعّلقت به رغبة العقالء املال، بل حيتكرون كّل

إىل ذلك أن اإلمام مل  ْفما زادت القيمة. أِضالعرض كّل ما قلَّكّلالعرض والطلب، ف

مع أنه كان  ،ضت هلا الروايات احلاصرةجناس اخلاصة اليت تعرَّد االحتكار باأليقيِّ

 . (81)يف مقام البيان

على  بناًء (،رَرال َض)ميكن االستناد إىل قاعدة  (.رَرال َض)ك بقاعدة ـ التمس3ُّ

إن مفادها ليس نفي احلكم  :مية أيضًا، وذلك بأن يقالَدمشوهلا لألحكام الَع

بنفي األحكام الوجودية الضررية، بل مفادها نفي تسبيب الشارع  الضرري لتختّص

ف. وعليه فعدم حكم ب يف إيقاع الضرر على املكلَّللضرر، مبعنى أن الشارع مل يتسبَّ

ّد يف نظر العرف َعف ُيكلَّر امللوال حكمه بالضمان لتضرَّ الشارع بالضمان يف مورٍد

إن قاعدة ال ضرر تفيد  :ف. وبعبارٍة ثانيةتسبيبًا من الشارع يف إيقاع الضرر على املكلَّ

ف، فكما أن احلكم الوجودي إذا موقف من الشارع يوجب ضررًا على املكلَّ نفي أّي

كان ضرريًا موقف، فكذلك عدم احلكم مع كون الشارع يف مقام البيان والقدرة 

والسيد  ،(82)ّد موقفًا ضرريًا منه. وهذا هو خمتار السيد الشهيد الصدرَعى احلكم ُيعل

 . (83)اليزدي

وذلك  ،ما حيتاجه الناس ف من احتكار كّلإذا تضّرر املكلَّ :ويف املقام نقول

ل الشارع بإجياب الضمان على ومع ذلك مل يتدخَّ ،بأن يؤدي إىل ارتفاع األسعار

أن العرف يرى أن  ال َشكَّف ،لهف على تدخُّع الضرر متوقِّيف حني أن رف ،احملتكر

إن عدم تشريع احلكم  :ْلف. أو فُقب يف إيقاع الضرر على املكلَّالشارع قد تسبَّ

 بقاعدة ال ضرر.  وهو منفيٌّ ،ضررّي بالضمان يف هذا الفرض موقٌف
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م لو قيل بأن الضرر الواقع يف اخلارج على الناس ليس ناجتًا عن حك ،نعم

نسبته إليه حبال، وإمنا نشأ الضرر من سوء اختيار احملتكر وإقدامه  وال يصّح ،املوىل

ع م به لصحة نسبة الضرر إىل املوىل فيما إذا شرَّكّنا ال نسلِّ على حبس السلعة ـ وإْن

ال ضرار ـ ـ من الفقرة الثانية  جواز االحتكار ـ كان جوابه: إن حرمة اإلضرار مستفادٌة

 ال النفي.  ،أن مفادها النهيعلى  بناًء

أنه من الواضح أن قاعدة ال ضرر تكون مدركًا لتحريم االحتكار يف  إاّل 

خبالف ما لو قلنا حبرمته  ال مطلقًا، ،فخصوص املوارد اليت يتضرر بها املكلَّ

 الذاتية، فإن دائرة األجناس احملتكرة ختتلف من حيث السعة والضيق. 

وإمنا هي طريق لألجناس املذكورة،  نه ال موضوعيةا سبق إىل أوقد خلصنا مّم

وهذا احلكم هو ما يلحظه املوىل  .زمان ومكان ما حيتاجه الناس يف كّل إىل كّل

الذي هو رعاية  ،الشخصي )وهو رفع حاجة النوع( على املهّم النوعي عند تقديم األهّم

 عندما تتزاحم مالكات األحكام.  ،املالك حّق

 

مة مبوارد معينة فلماذا حصرت الروايات املتقّد حتكار ال خيتّصفإذا كان اال

فما هي األوجه احملتملة اليت  :أخرى وبعبارٍة ؟حتكار يف بعضها دون البعض اآلخراال

 رها يف املقام؟ ميكن تصوُّ

 هي: ، و(84)هناك ثالثة وجوه حمتملة ذكرت يف املقام

كون القضية يف تلك الروايات قد جعلت على حنو القضية ل: الوجه األّو

حتاج إليها يف عصر مبعنى أن تلك األشياء كانت عمدة ما ُي، دون احلقيقية ،اخلارجية

رها ووجودها، فلذلك كان لكثرة توفُّ ؛دون غريها من األشياء األخرى ،صدورها

ر ذكر هم. وهذا ما يفسِّن حبسها يضّركا :ْلالناس يعزفون عن احتكارها، أو فُق

 . ×وي عن أمري املؤمننيما ُر ، وتركه يف‘وي عن النيّبما ُر الزيت يف

ما رمبا ينسبق إىل الذهن من أن اخللفاء وعّماهلم يف البالد يف الوجه الثاني: 

استنادًا  ؛رةْكضون ألموال الناس حتت عنوان احِلكانوا يتعّر ×عصر اإلمام الصادق

إىل فتوى أبي حنيفة ومالك فقيهي العراق واحلجاز. يف حني أن األشياء اخلاصة منهم 
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رة، والذي ْكالذي يدخلها حتت عنوان احِل إىل احلّد ،شديدة حاجٍة مل تكن حمّل

ن عملهم أوتنبيههم على  ،لردعهم عن ذلك ×جيّوز تدخل احلكومة. فتصّدى اإلمام

 للموازين الشرعية.  خمالٌف

كان يصّر على عموم  ْنر من حلن تعبري الروايات أن هناك َمومن ثّم استظه

يف سبيل  ؛ننيممري املؤأرة جلميع األشياء، فلذا حكى اإلمام قولي رسول اهلل وْكاحِل

 ال حقيقية.  ،آخر لكون القضية خارجية ًابيان إلزامهم، وهذا ليس إاّل

على حنو  ×إن احلصر يف تلك الروايات مل يكن صادرًا منهالوجه الثالث: 

يف ذاك  خاّص والئّي زمان ومكان، وإمنا هو حكٌم احلكم الشرعي الذي يعّم كّل

صه من العصر، وبالتالي يكون تعيني املوضوع من شؤون احلاكم حبسب ما يشخِّ

مسحاء  ن مقتضى كون الشريعة اإلسالمية سهلًةإ :حاجة الناس يف عصره. وأضاف

زمان ومكان، وتفويض تعيني املوضوعات  كّليات الصاحلة لالنطباق يف تشريع الكّل

 ام والوالة. اجلزئية إىل احلّك

 ْنومعاقبة َم ،مالكًا بالنهي ×وجعل الشاهد على ذلك أمر أمري املؤمنني

 . (85)كما يف خرب حذيفة ،ف، مضافًا ألمر رسول اهلل باإلخراج والبيعختلَّ

 فيد: الحظ على ما ُأوُي

لفاء وعماهلم كان يعتمد على فتوى أبي حنيفة ما ذكر من أن عمل اخلاًل: أّو

ه؛ ألن أبا حنيفة مل يكن له مذهب يف يف غري حملِّ ×ومالك يف عصر اإلمام الصادق

موية يف مويني والعباسيني، بل كان معارضًا للدولة األى يعتمد من قبل األحياته حّت

رب أبى ُض افلّم ،ي منصب القضاةوحاول واليها إجباره على توّل ،أواخر عهدها

مر بتعذيبه أيضًا. وإمنا انتشر مذهبه بعد بالسياط. وكان معارضًا للعباسيني فُأ

؛ ني قاضيًاوُع ،لفاء العباسينياخلبعدما تقّرب من  ،وعلى يد تلميذه أبي يوسف ،مماته

. ومع هذا كيف ـه149 عام ×، بينما تويف الصادقـه150 عام حيث تويف أبو حنيفة

ام الصادق عندما صدرت منه الروايات احلاصرة كان يف مقام إن اإلم :ميكن القول

 على أبي حنيفة؟  ي والرّدالتصّد

إىل جعفر بن سليمان  بهشي بًا من العباسيني، بل مّلا ُولم يكن مقرَّفوأما مالك  

 ،ده من ثيابهوجرَّ ،بأنه ال يؤمن ببيعتهم استدعاه ،الذي كان والي املدينة، العباسي
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 فاخنلع كتفه.  ،وضربه أسواطًا

يصّر  ْنوهو وجود َم ،إىل ذلك أن ما استظهر من حلن الروايات احلاصرة ْفأِض

 .نقضًا وحالًّ ،ظاهر البطالن ،رةْكعلى تعميم احِل

ومع ذلك ال يوجد ما يدّل على  ،أخرى وردت بنفس التعبري ربواياٍتفا نقضًا أّم

أنه قال:  ×عن أبي جعفر ،ه زرارةما روا :، من قبيلذلك أحٌد ِعومل يدَّ ،وجود خمالٍف

من ذلك،  . فاعتماد أسلوب احلصر يف بيان احلكم أعّم(86)«...بطهوٍر ال صالة إاّل»

را السؤال عن كي ال يكرِّ ؛والنكتة من ورائه إفهام السامع والسائل حصر احلكم

 فينقطع به.  ،رة موارد أخرىْكحكم ِح

 نبوية، والبعض اآلخر منها منسوٌب اٌتبعض الروايات احلاصرة رواي فإّن ا حالًّأّم

فقد رواها الشيخ  ؛قة غياث بن إبراهيمباستثناء موثَّ ،. نعم×إىل أمري املؤمنني

×عن أبي عبد اهلل ،براهيمإعن غياث بن  ،الطوسي
عن  ،رواها الصدوق ، ولكْن(87)

 ،وي عن غياث بن إبراهيمفقال: ُر ،بنفس السند ،×الباقر عن أبيه ،جعفر بن حممد

×عن أبيه ،عن جعفر بن حممد
إىل غري  . فبالنتيجة مجيع هذه الروايات منسوبٌة(88)

 . ومل تصدر عنه ابتداًء ،×اإلمام الصادق

الوجهني اآلخرين، بل  مقابليف  ال يصلح وجهًا مستقالًّ إن الوجه األخريثانيًا: 

على ، وهو كون احلكم قد صدر من املعصوم ة أحدهما على األقّليتعني بعد صّح

ر نظرًا الختالف حاجة الناس، وهذا حنو القضية اخلارجية يف ذاك الزمن الذي قد يتغّي

 ات الوالي. رة من شؤون وصالحّيْكيلزم منه أن تشخيص موضوعات احِل

عبارة عن طريق  من اإلشارة إىل أن تشخيص الوالي ليس إاّل ال ُبدَّ ،نعم

هل اخلربة؛ حبيث لو شهد أهل اخلربة ذ بقوله باعتباره من أوكاشف عن الواقع، فيؤَخ

سواء  ،بأن بعض األشياء ال يكفي وجودها يف السوق حباجة الناس حلرم احتكارها

 فال.  وإاّل ،وقوّي ه متنٌيأراد هذا املعنى فكالُم فإْن .منع عنها الوالي أم ال

للرّد على  ×ل بذلك أن الروايات احلاصرة مل تصدر من اإلمام الصادقفتحصَّ

كونهما مل يكونا إىل مضافًا  .مام الصادقإىل غري اإل حنيفة ومالك؛ ألنها منسوبٌةأبي 

 بني من الدولة األموية والعباسية.مقّر
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ة النظرية القائلة وقد ظهر لك ضعف النظرية القائلة بكراهة االحتكار، وقّو

 .بالتحريم

نوعية لعامة الناس اليت تقوم  ل حاجةما يشّك لكّل ن موضوع االحتكار عامٌّإو

ف عليها نظام عليه حياتهم ومعاشهم، وتعترب من العناصر األساسية اليت يتوّق

 .اجتماعهم

من األطعمة، بل ختتلف باختالف الزمان واملكان  خاّص جبنٍس وال خيتّص

وذلك ؛ آالت النقل والبناء وغريها :من قبيل ،ويشمل غري الطعام أيضًا .واألعراف

الواردة يف ذيل صحيحة احلليب، وهي  ،ًا لعموم احليثية التعليلية االرتكازيةاستناد

ويرتك الناس  ،ه يكره أن حيتكرع الناس فإّنَسكان الطعام قلياًل ال َي وإْن»: ×قوله

 .«ليس هلم طعام

ة على ر أدلة داّلقاعدة نفي الضرر يف حال فرض عدم توفُّإىل مضافًا  ،هذا

النوعي على املهم  وهو تقديم املهّم ،للقاعدة وهذا موافٌق .ليالشمول بالعنوان األّو

 .الشخصي

ف فال حيرم احتكاره، وهي األمور اليت يقتنيها َروأما ما صدق عليه عنوان التَّ

ف اليت ال َرأطعمة التَّ :من قبيل ،ة الناسدون عاّم ،ة، وهم األغنياءويأكلها اخلاّص

غريها من وأو آالت النقل باهظة الثمن  ،ليهاف عليها حياة الناس املتعارف عتتوقَّ

 .األشياء األخرى

 ،الذي جاء يف بعض الروايات ،األربع وغريها توقد تبني أن احلصر بالغاّل

وعليه فتحمل على كونها  .إضايف ال مفهوم له يف نفي االحتكار عن غريها حصٌر

ل اإلمام َبها من ِقوأن ذكر ،حاجة لدى الناس يف ذاك الوقت األشياء اليت كانت حمّل

 كان من باب كونها طريقًا إىل ما حيتاجه الناس يف كّل زمان ومكان. 

 
 

( يف االصطالح االقتصادي بأنه انفراد شخص أو monopoly)عرف االحتكار 

 .معني عّدة أشخاص أو مشروع يف عمٍل

 .وأخرى يف الشراء ؛لبيعق يف ايتحّق واالحتكار تارًة
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وبيعها، كما لو  ،نتاج سلعة معينة ليس هلا بديلإنفراد يف االفاحتكار البيع هو 

 .أو وسيلة للنقل ،نتاج دواء معنيإما  احتكرت شركٌة

شركة صاحبة امتياز عام كما لو احتكرت الدولة أو فوأما احتكار الشراء 

 . (89)شراء سلعة

، يف السوق بعض شرائط املنافسة الكاملة ق االحتكار عندما ختتّلويتحقَّ

 شرائط. التلك ف على من التعرُّ ال ُبدَّكان ف

 
 

 : التاليةاخلمس رت الشرائط املنافسة الكاملة متى توّفسوق ق تحّقي

 

ة املشاريع غري خمتلفة يف اّفن تكون السلعة اليت تنتجها كأويقصد بالتجانس 

من وجهة نظر املستهلك، فتتساوى مع  ،إىل آخر وأسلوب تقدميها من بائٍع ،شكلها

 يتعاقد البائع واملنتج مع مشرٍت، فال حاجته إشباعقدرتها على من حيث  ،مثيالتها

 القتدار اجلميع على دفع الثمن.  ؛معني

 

كبري من البائعني واملشرتين للسلعة املفرتضة، حبيث تكون  عدٍدوجود يشرتط 

ا يعين أن ، مّمعروضةقياسًا مع مجيع السلع امل ،ضئيلةمنتج أو بائع  مشرٍت حصة كّل

رفع الثمن  فرٍد لو حاول أيُّفن من التحكم بالكمية املطلوبة أو املنتجة. أحدًا لن يتمّك

 د الثمنتوّحيف ،آخر السائد من بائٍع منة بالثون السلعشرتنهم سيأل ؛سيخسر املشرتين

 . حينئٍذ

 

ثمن السائد يف الراد بهذا الشرط أن يكون مجيع املشرتين والبائعني عاملني بوُي

 ن: اعلمهم بظروف عرضها وطلبها. وينتج من هذا الشرط نتيجتمضافًا إىل  .السوق
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الثمن ب املشرتين على علٍم سلعة؛ ألّنعدم قدرة البائعني على زيادة مثن الـ 1

 لبيع بالقيمة املتعارفة. ل ضطرفيالسائد يف السوق، 

من مثن السلعة؛ وذلك لعلم البائعني  دفع مثن أقّلعلى عدم قدرة املشرتي ـ 2

  تعارف.بالثمن امل

 

 ،يريدسلعة  نتاج أّيإلسوق وية املطلقة يف دخول الكل فرد احلّر أّن اويقصد به

فاق بني األطراف على رسم اقتصادية أو إدارية، أو اّت ،ن تواجهه عوائق قانونيةأدون 

انتقال  يَةالدخول حّر يُةتوزيع األسهم. وتشمل حّرو تحديد الثمنكسياسة معينة، 

 الالزمة.  اخلربات الفنيةولية ّوواد األعلى املواحلصول  ،نتاجنتاج بني فروع اإلعوامل اإل

 

بائع  التواصل مع أّي مشرٍت ن بإمكان كّلإ يأوهي سيوبة العرض والطلب؛ 

ئع. فال قيود مفروضة حتول دون التواصل بني لباإىل االنسبة وكذلك العكس ب شاء،

 الطرفني. 

 

كاملة، فال ل سوق االحتكار الكامل طرف النقيض مع سوق املنافسة الميّث

 املشرتي: وجهة البائع من أثر للمنافسة  أّيه جتد في

رت الشرائط توفَّإذا  تهق االحتكار الكامل من جهيتحّقمن جانب البائع: أـ 

 : التالية

 : عدم وجود سلعة أخرى قادرة على إشباع رغبة املشرتي. انتفاء التجانسـ 1

ب عليه قدرة ويرتّت .سلعة: عدم وجود منتج آخر للوجود منتج )بائع( واحدـ 2

 وبيعه بالثمن الذي يريد.  ،كار املنتجتالبائع على اح

؛ بالعلم بظروف السوق : فال عربةانتفاء شرط العلم الكامل بظروف السوقـ 3

ن بعيدًا ع ،حتديد الثمن لهنتاج، فإلاإلمجالي العام لل الذي ميّثألن احملتكر وحده 
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 حال.  للشراء على كّله الضطرار ؛مع ظروف السوق واملستهلك همانسجا

لعوائق اليت نتيجة ا ؛مشروع على الدخول يف السوق : ال يقدر أّيالسوق مغلقـ 4

يساوي نتاج اإلر احملتك إيقافن أإىل  . هذا مضافًاليهتكفل للمحتكر السيطرة ع

 . النتفاء البديل ؛يًاانعدامه كّل

إذا مل يكن هناك  تهجهق االحتكار الكامل من : يتحّقمن جانب املشرتي ـ ب

 بهاطلاليت يية على اختالف الكّم الثمنله القدرة على التأثري يف  ا يتيحمّم آخر، مشرت

 ،دهقه يف فرض وحدة البائع أو تعدُّمنها. وهذا النوع من االحتكار ميكن حتقُّ

 فيشرتك من هذه اجلهة مع االحتكار الكامل من جانب البائع. 

 

بعض شروط و ،هذا النوع من السوق جتتمع فيه بعض شروط املنافسة الكاملة

 الشرطان التاليان: ر إذا توّفنظم السوق من جهة البائعني فياالحتكار الكامل. 

 

ر يؤثِّلن ولكني، كثري من البائعني السلعة إىل املسته م حينئٍذاملنتج يقدِّد تعّد إذا

 . يف نسبة إمجالي الكمية املنتجة أو املعروضة من السلعةوال  ،يف حتديد الثمن

 

البائعني يف نظر املستهلك وختتلف وحدات السلعة املعروضة من قبل املنتجني 

ا أن عيار يف متييزه إّمعًا لقدرتها على إشباع رغبته. واملَبالذي يقدر على التمييز بينها َت

أو على أساس صفات  ؛يقوم على أساس صفات موضوعية من حيث املتانة واجلودة

وحسن طريقة  ،عرب التسويق اإلعالني ،ظاهرية يوجدها البائع يف ذهن املستهلك

 . ةماناألو، وجودة التغليف ،واخلدمة ،العرض

 
oligopoly

وعدد قليل  ،د قليل من بائعي السلعة املعروضة أو منتجيهاد عدوويقصد به وج
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يف  التأثريحتديد الثمن وب على هذا الفرض قدرة املشرتين على ويرتتَّ .من املشرتين هلا

ة ميكن صدوره من جهة البائعني أو ية املطلوبة. واحتكار القّلحتديد نسبة الكّم

 املشرتين: 

 

قليل من البائعني أو املنتجني، حبيث  ز هذا النوع من السوق بوجود عدٍديتمّي

الكمية املنتجة أو املعروضة. فالكمية الثمن وم القدرة على حتديد همن يكون لكلٍّ

ساسيًا من إمجالي الكمية املوجودة يف السوق. أ ًال جزءبائع تشّك املعروضة من كّل

خذون ه يعلم بأن اآلخرين سيّتفإّنلكمية املطلوبة بعضهم حتديد الثمن وار فمتى قّر

  ر نفسه.القرا

 ،خصائصها اجلوهرية رغم تشابه ،ينتفي التجانس الكامل بني السلع فيهو

بظروف السوق م ر شرط العلمن توفُّ ال ُبدَّوولكنها ختتلف يف الغالب من جهة الشكل. 

ق بصورة متحقِّفهو السوق وأما بالنسبة لشرط الدخول واخلروج من  .من قبل البائع

نتاج السلعة املفرتضة سيواجه إم الدخول يف مشروع يصّم ن كّل؛ وذلك ألًاحمدودة جّد

 عوائق مادية وقانوية عديدة. 

 

الكمية الثمن و حتديدواملستهلكني،  يةز هذا النوع من السوق مبحدوديتمّي

 هفينتج عن ،ًا من إمجالي الطلب الكليهاّم ًاجزء مشرٍت لكّل نأل؛ املطلوبة من السلعة

يريد اختاذ قرار معني بشأن الكمية املطلوبة أو الثمن يأخذ باحلسبان  مشرٍت أن كّل

ما سيقدم عليه املشرتون اآلخرون من اختاذ القرار نفسه. وهذا يفرض على املشرتين 

 العلم بظروف السوق. 

 

قريب،  يوجد هلا بديٌل تكار البسيط هو انفراد منتج أو عارض واحد لسلعٍةاالح

ضح احملتكر يواجه منافسة ليست بشديدة من السلع األخرى. وبهذا يّت أنوهذا يعين 
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ن العارض يف النوع األول يواجه إإذ  ؛الفرق بني االحتكار البسيط واالحتكار الكامل

 منافسة على اإلطالق.  لنوع الثاني ال يواجة أّيبينما العارض يف ا ،منافسة غري شديدة

 

 ،وحتديد أوجه الشبه واالختالف بينهما ،من خالل املقارنة بني هذين املفهومني

 : يظهر ما يلي

ة خصائص عن مفهوم االحتكار يف ميتاز مفهوم االحتكار اإلسالمي بعّد

 مسالي، وهي: أقتصادي الرظام االالن

 ،حمدودية املوارد اليت جيري فيها االحتكار ، أيحمدودية املوارد احملتكرةـ 1

 . و الأوكونها ضرورية  ،اختلفت فيما بينها من حيث السعة والضيق وإْن

من الفقهاء كون حبس السلعة  اعترب كثرٌيفقد  .طلب الزيادة يف الثمنـ 2

بني  وهذا العامل مشرتٌكحتكار. ق االالثمن شرطًا يف حتقُّ بغرض طلب الزيادة يف

 املفهومني. 

  .لعامة الناس عدم وجود املقدار الكايفـ 3

قه بعد مدة حتّق االحتكار يف صدقبعض الفقهاء اشرتط  :ـ حمدودية الزمن4

 مسالي. أفق مع الرال يراه من الفقهاء يّت ْنوعلى َم .هذا ما يراه بعض الفقهاء .زمنية معينة

 حتكار. اال قحتقَّملا  ، وإاّلخاّصًة ك السلعة بالشراءـ متل5ُّ

عن متناول  بعيدًا حبس السلعةيف خصوص ق االحتكار حتّق :ـ حبس السلعة6

 فيتوافق بذلك مع النظام الرأمسالي.  ،خبالف خمتار السيد اخلوئي، يدياأل

 

ة خصائص، لي بعّداميتاز مفهوم االحتكار يف النظام االقتصادي الرأمسبينما 

 وهي: 

 جيري االحتكار يف مجيع املوارد :ملواردميع اـ مشولية االحتكار جل1

ضرورية أو غري ضرورية، فهي غري خمتصة  مع قطع النظر عن كونها ،املفرتضة

 جناس دون البعض اآلخر. ببعض األ
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فلو علم املشرتي والبائع بظروف السوق  :وف السوقـ عدم العلم الكامل بظر2

وبالتالي لن يقدم  ،كامل بالسعر ن املشرتي على علٍميف البني؛ أل ق احتكاٌرفال يتحّق

لن إّنه لبائع فإىل اوكذلك بالنسبة  .على شراء السلعة بأغلى من الثمن املتعارف عليه

 منه.  يبيع بأقّل

بست االحتكار سواء ُح قيتحّق :الناسـ عدم اعتبار حبس السلعة عن أعني 3

 . أيديهمضعت يف متناول السلعة بعيدًا عن أعني الناس أو ُو

أو مشرت  ،أو بائع واحد ،واحد ى يف فرض وجود منتٍجيتحقق االحتكار حّتـ 5

 يبيع بسعر يساوي القيمة االسوقية الواقعية للسلعة.  ،واحد

 :قريب هلا أو وجود بديٍل ،السلع ـ يعترب عدم التجانس الكامل أو اجلزئي بني2

ختالف أو اال ،ر التجانس الكامل بني السلععدم توفُّ ق االحتكار يف ظّليتحّق

ويتحقق  .مع االشرتاك يف اجلوهر ،ثل يف اختالف الشكل والصورةاخلارجي الذي يتم

كار الذي يصطلح عليه باالحت ،هلا بديل قريب أيضًا عند انفراد املنتج أو البائع لسلعٍة

 البسيط. 

 

ت فيحرم احتكار الغاّل ،واحد ق االحتكار إذا كانت السلع من جنٍسيتحّق

 ،فهذه األجناس بذاتها حيرم احتكارها .قريب أم ال سواء وجد هلا بديٌل ،األربع مثاًل

 آخر.  ن الناس من شراء طعاٍممتّك وإْن

ي االحتكار مشرتك بني مفهومواحد مل عا إاّلال يوجد  وكما ترى فإنه

 . سالمي والرأمسالي، وهو الشرط السادس على بعض معاني حبس السلعةاإل

 ،ق االحتكار الشرعي يف مجيع أنواع االحتكار يف النظام الرأمساليال يتحّقو

ما دام هذا البائع  ،األخرى ةعن األنواع الثالث فضاًل ،سوق االحتكار الكامليف ى حّت

 .نان للناس ما يكفيهم من السلعة املفرتضةي الواحد يؤّمواملشرت

 .حيرم عليهم شرعًا منع البائعني واملشرتين اآلخرين من شرائها وبيعها ،نعم

تكليفي آخر ال عالقة له  فهذا حكٌم .وإمنا حيرم من جهة كونه ظلمًا لآلخرين

 .باالحتكار
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حد على إنتاج أإقدام  فال يصّح، عخرتابراءة اال إذا قلنا بأن للمنتج حّق إاّل اللهّم

 وحصر البيع والشراء بأحٍد ،حد منع اآلخرين من شرائهاليس أل ولكْن ،تلك السلعة

 دون غريه. 

نه أخذ يف مفهوم االحتكار يف النظام االقتصادي الرأمسالي أظ ومن املالَح

سواء ، نةيعين بنسبة معي ،ولو بانتفاء بعض شرائطها ،انعدام عنصر املنافسة الكاملة

وهذا ما  .انعدمت كاملة أو ناقصة تصل يف أدنى مستوياتها مع االحتكار البسيط

 .مكما تقّد ،كارتصرح به يف تعريف االح

ق مفهوم االحتكار يف النظام قُّذ عنصر املنافسة وعدمها يف حتمل يؤَخ ولكْن

السلعة اليت ما أخذ السعة وعدم السعة من تلك طالق، وإّني اإلسالمي على اإلداالقتصا

ق مفهوم االحتكار توفر شرائط أخرى. فهذا هو قوام حتقُّ يف ظّل ،حيرم احتكارها

 ال غري. سالماإليف 
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 مرجعّية احلديث الشيعي اإلمامي

 املصدر واحلدود
 

 

 إعادة يف العلمية الرغبة استدعتها ،تارخييةو عرفيةم حاجة احلديث دراسة إن

 لتاز ما اليت ،فهومهاو التارخيية الثقافة ثقل لتجاوز ؛الدينية املعرفة مصادر هيكلة

الذي  ءبتنميطات تقليدية دائرة بني اإلفراط والتفريط، وهو الشي هذه املصادر ذتشح

 مي ظاهر نقد املتون الدينية. وتنا ،جيدي أمام حتديات مناهج البحث العلمي ْدمل يُع

من هنا فإعادة دراسة مرجعية احلديث الشيعي اإلمامي ضرورة معرفية 

 وبلحاظ كونه إطارًا ،وتشريعيًا معرفيًا بلحاظ كون احلديث مصدرًا ،وتارخيية

 واهلوية املذهبية بشكل خاص.  ،س للهوية الدينية بشكل عاميؤّس معرفيًا

لى مصدرية ومرجعية احلديث النبوي يف التشريع لقد تسامل مجيع املسلمني ع 

 ن بالقرآنيني.ْويسمَّ ْنعنهم إال فئة ممَّ ّذوعملية استنباط األحكام، مل يش

حاديث املروية وقع خالف بني املسلمني حول مرجعية روايات الصحابي واأل لكْن

 عن أئمة اإلمامية.

يته من جمموعة من انطلق اإلمامية يف مرجعية احلديث الشيعي اإلمامي وحّج
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وبالتالي األهلية  ،األدلة العقلية والنقلية اليت تثبت ألئمة أهل البيت العلمية والعصمة

 جتهاد والرأي. حبيث ال تنحصر مرجعيتهم حتت عناوين اال ،املعرفية والدينية

من  انطالقًا ،نتناول يف هذا املقال البحث يف حجية ومرجعية احلديث الشيعي

حمددين بذلك  ،األدلة العقلية والنقلية اليت تنبين عليها هذه املرجعية بيان ما طرح من

 حدود هذه املرجعية ومساحتها املعرفية. 

 

 ،باحلجة كلها العلوم قوام ألن وذلك ؛ماهيتهاو للحجية تعاريف عدة لقد ثبتت

 أن ال ُبدَّو .اآللي باللحاظ ظلوح ما أو االستقاللي باللحاظ العلم يف منها لوحظ ما سواء

هل هي باملعنى املنطقي أو باملعنى  ،احلديث ية يفمن احلجِّ املراد املعنى عند نقف

 ؟األصولي أو أنها شيٌء آخر

حبيث تكون الصورة مطابقة  ،فإذا عرفنا أن احلجية يف املنطق هي الكاشفية

خوند كاآل ،صولينيذلك األىل إكما يذهب  ،ريةزية واملعذِّاملنجِّلعني الواقع، وهي 

&اخلراساني
حيث يدرك أن  ،واملقصود بهما حكمان من أحكام العقل العملي .(1)

ولو تابع القاطع القطع فأخطأ القطع الواقع فإن العقل  ،عدم متابعة القطع أمر قبيح

زية إىل لزوم متابعة القطع؛ ألن قبيح. فمرجع املنجِّ العملي يرى أن معاقبة القاطع ظلٌم

ألن عقوبته ظلم. فاخلرب الواحد  ؛تابع قطعه ْندم متابعته ظلم للموىل، وأنه ال عقوبة مَلع

ر لدى اخلطأ لدى اإلصابة، ومعذِّ الثوابستحقاق ز وموجب النه منجِّإأي ، ةحّج

 .(2)ريةزية واملعذِّمبعنى املنجِّ ،وفقدان العلم

 خمرب ،×صوماملع بلحاظ كاشفيته عن مراد كالم ؛احلديث اإلمامي لكّن

 ،حجة العلمو ،العلم يفيد ،اإلمام علم يف نسنبيِّ ما على ،تهاإنشاءو اهلل إخبارات عن

من احلجة يف املنطق  فتكون احلجية يف احلديث أعّم .املعذريةو املنجزية تقع بهو

 واألصول. 

 احلديث أن بيان هي احلديث موضوع يف املقصودة احلجية تكون اجلملة ويف

 ،العملي أو العلمي باجلانب األمر تعلق سواء ،معريف مصدٌرو ،شرعي مرجٌع الشيعي

 له متثالاال وجب عنه صدوره ثبت متى املعصوم عن صدر ما مطلقأّن  مبعنى
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 إليه.  حتكاماالو

غري حجة.  يكونوما  ؛ثبت ذلك عرفنا أن احلديث منه ما يكون حجة اإذ

 لذاته العلم يفيد ال وما ؛ف بالقرائنواحملفو ،وهو املتواتر ،واحلجة منه ما يفيد العلم

 .املوثقو ،القوي ،الصحيح، احلسن: إىل ينقسمو ،املعترب الظّن هوو

أن  علمًا ،هذه األقسام وقد فصلت كتب علم مصطلح احلديث يف تعريف كّل

واختلف يف نوعية العلم رين. تعريف الصحيح عند القدامى ليس هو نفسه عند املتأّخ

 و يفيد االطمئنان والوثوق؟ أهل هو العلم القطعي  ،ث املتواترالذي حيصل من احلدي

داماد يف الرواشح واملري ،دئ الوصول، وصاحب اجلواهري يف مبافذهب احلّل

 ،(3)«ي مبفادهال حمالة يعطي العلم البّتـ هو ـ أي اخلرب املتواتر »حيث قال  ،السماوية

 وهو نفس رأي الشهيد الثاني يف البداية. 

إىل أنه  ،نصاري يف الرسائلوالشيخ األ ،يخ النرقي يف عوائد األيامذهب الشو

 يفيد االطمئنان. 

 ،والعلم يفيد القطع ،ن احلديث املتواتر يفيد العلمإ :نا نقول: لو قلنالكّن

 ؛صارت حجية القطع عقلية، حيكم بها العقل، وال ميكن للمعترب سلبها عن القطع

 .ر يف املنطقكما يقّر ،والالزم الذاتي ال ينفّك ،عللمالزمة الذاتية بني العلم والقط

منا إ ،طمئنان ال يفيد القطعواال ،طمئنانمنا يفيد االإن املتواتر إ :بينما لو قلنا

نها أل ؛مكن سلب هذه احلجية عنهأو ،صارت حجيته عقالئية ،املعترب يفيد الظّن

فه على ما عّرـ ان طمئنقابل لالنفكاك. واال بل عرضّي ،من املالزم الذاتي تليس

 وكما هو معلوم فالبناء العقالئي جاٍر .«بني اليقني والظّن برزٌخ»ـ السيد الطباطبائي 

يف اجملال العلمي أو  التعامل معه معاملة اليقني، سواءو، طمئنانعلى اعتماد اال

 النظري. 

 

 وما كان علمه ذاتيًا ،حول حجية املتواتر، فهو يفيد العلم لذاته مل خيتلف أحٌد

 يعلل.  الذاتي ال :للقاعدة املنطقية تبعًا ؛لال يعّل
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 .وإمنا اختلفوا حول كيفية حصول العلم منه

 ،الفوائد يف البهبهاني الوحيد :منهم ،إىل القول بنظرية الظنون فذهب مجٌع

 .األصول فوائد يف ينيالنائ الشيخو ،الفرائد شرح يف الفوائد حبر يف شتيانياآلو

 الشهيد طرحها اليت ،حتمالآخر إىل القول بنظرية حساب اال وذهب مجٌع

 جّلو ،احلائري مةالعاّلو ،الشاهرودي السيد :من كلٌّ تبناهاو، الصدر باقر حممد

 تالمذته. 

 

 اخلاص الدليل قيام الواحد خرب يةحبجِّ املراد أن لىع اإلمامية اءعلم مشهور 

 قيام عدم هو يتهحّج بعدم واملراد .ودلياًل ًةحّج بصدوره املقطوع غري اخلرب عتبارا على

 بسبب اآلحاد خلرب التعبدي العلم حصول. وديةتعّب فحجيته. اعتباره على اخلاص الدليل

 املقدمات تلك من جاءت بل، ذاتية حجيته نتكو ال وبذلك ،اليقينية املقدمات

 نتيجة جاءت حجيته بل ،احلجية اقتضاء فيه ليس هو مبا الواحد خرب ألن ؛املقطوعة

 على الواحد خرب يةحبّج القول على املشهور. ويتهحّج على القائمة األدلة ببعض دنالتعبُّ

 فيما ،عدواًل نيإمامي رواته يكون أن حجيته يف القدماء اشرتط فقد ،اإلطالق غري

 . الوثاقة بوصف قاطبة روناملتأّخ اكتفى

 السيدو قبة كابن ،ية اآلحادحّج اعتبار عدم إىل اإلمامية بعض ذهب لكْن

 ،العلماء معامل صاحب ،شهرآشوب ابنو اجرّبال وابن زهرة وابن املكارم وأبي املرتضى

 يف عليه عتمادواال به العمل من ومنعوا نفوا حيث ،( هـ598)احللي إدريس ابنو

 يكن مل أن بعد ،دًاتعبُّ حجيته على األدلة عندهم تتّم مل حيث ،الشرعية األحكام

 . (4)ذاتيًا علمًا معنده

 

و تضعيفها أ ان احلديث عن املعيار واملالك املعتمد يف قبول الرواية وتصحيحهإ

للمباني  وفقًا ،نفسهمأخرين أل خيتلف بني املتب ،خرينأخيتلف بني املتقدمني واملت

  ومعيار الوثاقة. ؛معيار الوثوق :وختتزل املعايري يف معيارين .واحد منهم املعتربة لدى كّل
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أو  واطالعهم عن حّس ،ومعاصرتهم لقد امتاز القدامى بقربهم من عصر النّص

هذا  .ربعمائة املعتربةصول األلرواة واألحوال العديد من اأعلى  قريب من احلّسما هو 

سباب جعلتهم كل هذه األ .تدوينهاىل رغبتهم يف جتميع الروايات وحفظها وإباالضافة 

فقد  .نها معايري فرضها الواقعأما ميكن وصفها به  قّلأيعتمدون معايري يف احلجية 

مئنانهم بصدور طافعند  .الذي يقوم عندهم على جتميع القرائن الوثوقاعتمدوا معيار 

ومع  .الباعث إلمكان االعتماد عليها ،ها بالصحةنوينعتو ،الرواية حيكمون عليها

 .ساد مرحلة ما قبل التقسيم الرباعي عدم ذلك حيكمون عليها بالضعف. وهذا معياٌر

 جتميع على اعتمادهم أن علمًا .وباجلملة هذا املعيار يقوم على جتميع القرائن 

 املالك السند وفق هذا املبنى ليس هو بل ،بالسند مطلقًا اعتنائهم عدم يعين ال القرائن

 أحد الوثاقة مالك بل ،بالضعف أو بالصحة يقال أساسه على الذي يالكّل واملناط

على  هلكن ،واعتمادها الرواية لقبول التاّم املالك ال ،الصدور على الدالة القرائن

ذا مل إناهم يوهنون من حديث الثقة ذ وجدإ ؛سبيل الطريقية يف تعاملهم مع احلديث

على مالك الوثاقة  فهو قائٌم ،ملنهج التقسيم الرباعي تتوفر فيه شروط القرائن. خالفًا

 أحوال يف البحثو ،الرجالية التحقيقاتو لألحباث استعماهلم يفسر ما هذاومناطيته. و

 .الراوي

 استنباط يف عتماداال مورد لإلمامية بالنسبة هي اليتـ  االربعة الكتب فأصحاب

 تنقيحو ،الروايات اعتبار يف اعتمدوهو ،املعيار هذا اْوراَع قدـ  التحقيق يفو ،األحكام

 الرواية. اختالفو التعارض حال يف مناطها

د كون اخلرب موثوق الصدور عن ويف اجلملة مدار احلجية عندهم هو جمّر

 رتجيح عندهم قائٌميضعف فيه احتمال الكذب. وال بنحٍو ،^ةئّموعن األ ‘النيب

 .على القرائن اليت اعتمدوها

ف ابن سنان يف كتبه وجدنا الشيخ الطوسي يضعِّ على ذلك: كمثالو

ينقل له العديد من  ،ه التهذيب واالستبصارْييف كتاَب ،بينما وجدناه ،الرجالية

ن مالك حجية أمنا يوضح إو ،ضطراب للشيخو االأوهذا ال يعين التهافت  .الروايات

بينما كتب الرجال املعيار فيها هو دراسة حال  ،يث لديه هو الوثوق بالصدوراحلد
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ألنه بالفعل قد  ؛كما هو عند الطوسي ،مجاعاتيفسر ظاهرة اإل ماهذا  لعّلالراوي. و

إما بسبب  ؛سباب خارجيةأل ؛توفرت لديه القرائن اليت غابت عن السيد املرتضى

إذا غابت هذه املعطيات  اّلإو .حادحجية اآلمجاع بعدم ادعى اإلف ،ندراس أو غريهااال

هي يف حقيقة األمر  لٍةأيف مسدعاه الشيخ والسيد املرتضى احصل التهافت بني ما 

فمالك احلجية . إذا فهمناه يف إطار اختالف املعايري إاّل اللهّم .عملية االستنباطعصب 

 طمئنان بالصدور. عند أصحاب هذا املبنى هو الوثوق واال

كثر أوقد حتدث  عديد من رجاالت اإلمامية حتديد نوعية هذه القرائن.حاول ال

دها املال الفيض الكاشاني يف عدة حّدومن واحد عن القرائن املعتربة يف حجية اخلرب، 

  :قرائن

صول األ من ريكث كوجوده يف...»حددها الفيض الكاشاني بقوله:  :فمثاًل

 ةخمتلف بطرق ،فصاعدًا منها نيصلأصل أو أ أو تكّرره يف ة؛املشهور ائةاألربعم

 نيالذ اجلماعة أحد ىلإنتساب صل معروف االأن يوجد يف أ ة؛معترب ةديعد ديسانأو

ن أو ؛تهميبروا العمل ىو علأ ،عنهم صّحي ما حيتصح ىو علأ ،قهميتصد ىعل أمجعوا

وكأخذه من أحد  ؛^نياملعصوم ةاألئّم أحد ىعل عرضت يتال الكتب أحد يندرج يف

و غري أمامي إل كانت ها، سواءيعتماد علاالو بها الوثوق سلفهم نيب شاع اليت الكتب

 .(5)ماميإ

حد الكتب أن تكون الرواية يف أ ، وهيخامسة ضاف الشيخ البهائي قرينًةأو

 مامية.باحلجية لدى اإلهلا املعتربة واملشهود 

 ،مرة لديهربعة كانت متوفِّصحاب الكتب األأهذه القرائن اليت اعتمدها 

الندراس  ؛ر احلصول عليهاار من املتعسِّصاليوم  لكْن .ىل ذلك القولإكما سبق 

خذين مبعيار الوثوق طرح شروط وجب على اآلأمما  ،ضياع الكثري منهاالعديد منها، و

عدم و ؛يات املوثوقةاكشرط عدم معارضة الرواية للرو ،تنسجم واملعطيات احلالية

وعدم وقوع  ؛حكام العقليةوعدم خمالفتها لأل ؛خمالفتها للقرآن والسنة القطعية

 .ضطراب يف متنهااال

 من اخلميين السيدو ياهلمدان رضا الشيخو الربوجردي مةالعاّل من ويعترب كلٌّ

 .(6)الوثوق معيار ادرّو
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 ملعيار األول ساملؤسِّ(  هـ726ـ  648)احللي العالمة عّد كبري حدٍّ إىل ميكن

 أحوال دراسة إىل فيه عمد حيث ،«األقوال خالصة» لكتاب بتصنيفه ذلكو ،الوثاقة

ساس أن العلم حبال الرواة من إ» .هارّد أو الرواية قبول يف املوضوعية هلا جاعاًل ،الرواة

جمتهد معرفته  جيب على كّل .حكام الشرعية، وعليه تبتين القواعد السمعيةاأل

يث روى مشاخينا رمحهم اهلل عن الثقة وغريه، ح ؛وعلمه، وال يسوغ له تركه وجهله...

ىل تصنيف خمتصر يف إعتماد على نقله. فدعانا ذلك ال جيوز اال ْنيعمل بروايته وَم ْنوَم

 .(7)«ترتك روايته ْنيعتمد عليه، وَم ْنبيان حال رواة وَم

 والشهيد هـ(،786)األول الشهيد مدرسة ر معاستمر هذا املعيار يف التطّو ثم

جاء بعده و .الرواة دراسة حبقٍّ قعّم أنه :القول ميكن الذي، هـ(965)الثاني

  .الوجيزةو الشمسني مشرق يفهـ( 1031)البهائي الشيخ ثم ،هـ(993)ردبيلياأل

 خيالشو ،يلياألردب احملققو ،يثانال ديالشه املالك بهذا القائلني ويبقى أبرز

 .يالعامل حممد ديالسو، يالعامل حسن

الذي نافح عنه  ،ياخلوئ القاسم أبو ديملبنى من املعاصرين السورفع شعار هذا ا

معجم رجال احلديث )سواء يف كتبه األصولية أو يف موسوعته الرجالية  ،بشدة

 . (وتفصيل طبقات الرواة

 

^

 :الكريم القرآن من مواضع ةثالث يف «البيت أهل» لفظة وردت

 َوُهْمله َلُكْم َيْكُفُلوَنُه َبْيٍت َأْهِل َعَلى َأُدلُُّكْم َهْل﴿ :موسى ةقّص يف :األوىل

 .﴾ناِصُحوَن

 َوَبَرَكاُتُه اهلِل َرْحَمُة اهلِل َأْمِر ِمْن َأَتْعَجِبنَي َقاُلوا﴿: ×براهيمإ قصة يف :الثانيةو

 .﴾َمِجيٌد َحِميٌد ُهِإنَّ اْلَبْيِت َأْهَل َعَلْيُكْم

 اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِلُيْذِهَب اهلُل ُيِريُد ِإنََّما﴿: األحزاب سورة يف :الثالثةو

 . ﴾َتْطِهريًا َوُيَطهَِّرُكْم
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قرتن اخذ مفهومها وفق ما أكثر من موضع يف القرآن، لتأيف  «أهل»وردت لفظة 

 .بها من ألفاظ

 .«اؤهأتباعه وقّر»أهل الكتاب  .«سكانها» ىالقر فعلى سبيل املثال: أهل

ذكرت كتب و .ليهاإضيف أوفق ما  ،ة معاٍنوتستعمل كذلك يف العرف العربي بعّد

 .(8)«نسب اهموإّي جيمعه ْنوَم قرباه ذوو»ريد به اللغة أن أهل الرجل إذا أطلق ُأ

 وأوالد أوالده. ×أوالد إبراهيموأطلق يف القرآن على 

من اآليات واألحاديث  أوضحت جمموعٌة ‘تص بالنيب األكرمما خي يف لكْن

 : ‘هم أهل بيت النيّب ْنَم

 

 َوُيَطهَِّرُكْم اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِلُيْذِهَب اهلُل ُيِريُد ِإنََّما﴿ :تعاىل قال

اآلية الكرمية هم أصحاب  ب هذهْسَح البيت فأهل .(77)األحزاب:  ﴾َتْطِهريًا

ب ما فصلته ْسَح ،احلسنيو احلسنو فاطمةو علّيو ‘اهلل رسول وهم ،الكساء

  األحاديث الكثرية واملستفيضة.

 .اخلمسة يف نزلت الشريفة اآلية أن التفاسريو احلديث فقد نقلت مصادر

 نزلت بييت يف: قالت رضي اهلل عنها سلمة أم عن ،املستدرك يف ،احلاكم أخرج

 فأرسل :قالت .﴾َتْطِهريًا َوُيَطهَِّرُكْم اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِلُيْذِهَب اهلُل ُيِريُد ِإنََّما﴿

 . قال«بييت أهل هؤالء»: فقال ،احلسنيو احلسنو فاطمةو علّي إىل ‘اهلل رسول

 جاه.خيرِّ ملو ،مسلمو البخاري شرط صحيح على حديث هذا :احلاكم

 ،موضعو ظرٍف من أكثر يف ‘األكرم النيب من ديثاحل هذا رتكّرو

 .رةومرات متكّر

 شيبة أبي بن بكر أبو ثناحدَّ :قالت شيبة بنت صفية إىل باإلسناد ،مسلم وأخرج

 عن ،بشر بن حممد ثناحدَّ: قاالـ  بكر ألبي واللفظـ  منري بن اهلل عبد بن وحممد

 النيب خرج :عائشة التق: قالت شيبة بنت صفية عن ،شيبة بن مصعب عن ،زكريا

 جاء فأدخله، ثم علّي بن احلسن فجاء ،أسود شعر من مرحل مرط وعليه غداة،

 ِإنََّما﴿: قال ثم، فأدخله علّي جاء فأدخلها، ثم فاطمة جاءت معه، ثم فدخل احلسني
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 ،الرازي الفخر قالو .﴾َتْطِهريًا َوُيَطهَِّرُكْم اْلَبْيِت َأْهَل الرِّْجَس َعْنُكُم ِلُيْذِهَب اهلُل ُيِريُد

 الرواية هذه أن اعلمو» :بًامعقِّ تفسريها يف ،اإلسناد بهذا الرواية هذه نقل نأ بعد

 .(9)«احلديثو التفسري أهل بني صحتها على فقكاملتَّ

 تعددو لكثرتها ؛اليت نقلت الكساء الروايات مجيع لنقل سعيّت ال املقام ألنو

 من احلديث رواة بلغو ،التواتر حّد بلغ قد احلديث أن إىل باإلشارة نكتفي ،طرقها

 أن على همجّل فقنيمتَّ ،التابعنيو الصحابة من غفري جمٌّ رواه حيث ،الوفرة حّد الفريقني

 .الكساء أهل اخلمسة يف نزلت التطهري آية

 نزلت التطهري آية أن على فقنيمتَّ الكساء حديث اْورَو الذين فمن وباجلملة

 بن محادو ،سعد بن حكيمو ،‘اهلل رسول موىل ثوبانو ،عازب بن الرباء: فيهم

 ،اخلدري سعيد وأبو ،األرقم بن زيدو ،الدرداء أبوو ،الكليب خليفة بن دحيةو ،سلمة

 عبدو ،جعفر بن اهلل عبدو ،حوشب بن شهرو ،عمار بن شدادو، عائشةو ،سلمة أمو

 بن ليعو ،×اجملتبى بن علّي بن أبي طالب احلسن اإلمامو ،عباس بن اهلل

 أبي بن عطاءو ،سلمة أم موىل معني بن اهلل عبدو ،األسقع بن واثلةو ،×احلسني

 قد الكساء حديث إىل العامة طرق أن حصاءاتاإل لتؤكد ،كثري غريهمو ،رباح

 . طريقًا األربعني جتاوزت

احلسن  واإلمام ،×علّي وي عن اإلمامفقد ُر .الشيعة طرق دت روايته منوتعّد

بن  وعلّي ،وجعفر بن حممد ،الباقر وحممد بن علّي ،بن احلسني علّي مواإلما ،بن علّي

وجابر بن  ،سود الدؤلياأل وبأ :من مجلتهم ،من األصحاب ونقله عنهم مجٌع .موسى

وعبد  ،وعائشة ،سلمة ّمأو ،سعيد اخلدري وبأو ،ذر الغفاري وبأو ،نصاريعبد اهلل األ

 ،نس بن مالكأو ،سقعوواثلة بن األ ،وعمر بن ميمون ،وعطية العويف ،اهلل بن عباس

 . (10)ثالثني طريقًاالىل ما يتجاوز إوغريهم  ،وعطاء بن يسار ،وشهر بن حوشب

نذكر و .ح العديد من علماء احلديث والرجال بصحة حديث الكساءوقد صّر

 حديث من حنبل بن أمحد أخرجه ما :الذي قال بشأنه ،الشيخ األلباني :من بينهم

 .(11)صحيح حديث شأنه يف التطهري ةآي نزولو الكساء

 حادثة نقلت اليت الروايات من اهلائل الكّم هذا أمام معرتفًا ،تيمية ابن وقال

 أهل عن الرجس يذهب أن يريد أنه سبحانه نبيَّ وملا» :التطهري بآية ارتباطهاو ،الكساء
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: وهم ،به اختصاصًا وأعظمهم ،بيته أهل ألقرب ‘النيّب تطهريًا دعا ويطهرهم بيته

 هلم قضى أن بني هلم اهلل مجع ،اجلنة أهل شباب داوسّي عنهما اهلل رضي وفاطمة علّي

‘النيب دعاء بكمال هلم قضى أن وبني بالتطهري
. ومل يقتصر احلديث عن (12)

بل تناولته العديد من  ،ختصاص آية التطهري يف أصحاب الكساء على كتب احلديثا

 . (13)كتب التاريخ والتفسري

 

ب حديث الكساء هم ْسقد تقوم الدعوى على أنه إذا ثبت لدينا أن أهل البيت َح

ة الشيعة يدخلون ضمن عنوان أهل بيت فما هو الدليل على أن باقي أئّم ،اخلمسة

 ؟ ‘النيب

 أوالد نوبالضبط م ،ة الشيعةالتسعة الباقني من أئّم كون إثبات اجلواب: إن

 حلاظات من يتّم ،«البيت أهل» من أنهمو ،من الرجس رونمطهَّ كذلك هم ،احلسني

 : خمتلفة

 يف التطهري آية نزول شأن أن التارخييةو الروائية باألدلة صّح: لاألّو اللحاظ

 ؛الوارد صخيصِّ ال املورد إّن: األصوليون يقول كماو لكْن .الكساء أهل من اخلمسة

 مصداق على نطباقاال يف تالزم فال ،السبب خبصوص ال ،اللفظ بعموم العربة نإو

 هناك أن خصوصًاو ،العموم يف الداخلة األخرى للمصاديق نفيه وبني النزول بسبب

 نزول زمن املوجودين اخلمسة بهؤالء خيتّص ال البيت عنوان أهل أن تبني أخرى قرائن

 يف بالعرتة القرآن ربط الذي ،الثقلني حديث :املثال سبيل على نذكرو .التطهري آية

 الكمالو الوجود يف التالزم يكون حيث ،«احلوض عليَّ داِرَي ىحّت» :زمان كّل

 .القرآن بوجود دائمًا وجودهم ضرورة يعين امّم، يةاحلجِّو

 وأمحد البخاري أخرج فقد .االستمرارية هذه عن ‘األكرم النيب حصرَّ وقد

 عشر اثنا يكون: يقول ‘النيب مسعُت: لمسرة قا بن جابر عن، وغريهم والبيهقي

 .«قريش من همكّل: قال إنه: أبي فقال ،أمسعها مل كلمًة فقال ،أمريًا

 من خرىأ جمموعة هناك بل .الثقلني حديثو ،السفينة حديث إىل باإلضافة

 من خريناآل ئمةاأل عن ثتتحّد ةالسّن أهل كتب ذكرتها الشريفة النبوية حاديثاأل
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×الباقر يف روايات وردت :ال احلصر ،على سبيل املثالو. (14)البيت أهل
 وتلك؛ (15)

 ماماإل عشر الثاني اإلمام عن العامة كتب يف ضتااستفو تواترت اليت الروايات

 نشري أن يكفيو .ةالبّت حبثنا وسعها ملا هاعّد أمام الباب فتحنا لو حيث ،#املهدي

يف هذا امليدان على مستوى  عريض باٌع له الذيو ،الرجال يف قنياحملقِّ أحد مقولة إىل

 بعنوان له مقاٍل يف قال حيث ،االلباني الدين ناصر الشيخ ونقصد ،مدرسة أهل السنة

 ،صحيحة أحاديث خروجه يف أّن فليعلم املهدي مسألة أما»: هنصُّ ما( املهدي حول)

 . (16)أيضًا بالتواتر حنياملصرِّ من لبانياأل أن على .«صحيحة أسانيد له منها كبري قسٌم

 أهل هؤالء اللهم» :الكساء حديث يف ‘قوله أن يف الدعوى إن: الثاني اللحاظ

 . غريهم إىل اهميتعّد فال ،حقيقيًا حصرًا اخلمسة هؤالء يف البيت أهل حصر قد «بييت

 املفهوم بني اخللط يف وقوع عن يكشف هنا احلصر دعوى إن: اجلوابو

 حديث يف ‘األكرم النيبو ،البيت أهل وممفه عن تتحدث التطهري فآية .املصداقو

 كما ،غريهم يف الواردة األحاديث لقرينة؛ مصاديقه بعض على املفهوم قطّب الكساء

 ختصيص من املتلقى املفهوم :قبيل من ال البيت أهل مفهوم فيكون ،سابقًا أشرنا

 فقول. غريه عن الصداقة نفي نيتضّم فلم ،صديقي زيد: قولنا :مثاله .بالذكر ءالشي

 بييت أهل) :القول خيالف مفهومًا «بييت أهل هؤالء» :الكساء حديث يف ‘النيّب

 نزول أثناء اخلارج ظرف يف املوجودون هؤالء فقط البيت أهل فاألخري يعين أن؛ (هؤالء

 أن فيعين ،زيد صديقي: قولنا :نظري ،حقيقيًا حينها سيكون حصرًاو ،التطهري آية

ُقْل اَل ﴿ تعاىل قوله :نظري «هؤالء أهل بييت» :‘ا قولهبينم. زيد يف تنحصر الصداقة

َأِجُد ِفي َما ُأوِحَي ِإَليَّ ُمَحرَّمًا َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا َمْسُفوحًا َأْو 

 احلرام ينحصر (. فهل145)األنعام:  ﴾َلْحَم ِخنِزيٍر َفِإنَُّه ِرْجٌس َأْو ِفْسقًا ُأِهلَّ ِلَغْيِر اهلِل

 علينا محمرَّ أخرى حيوانات هناك أن أم ،فقط الشريفة اآلية هذه يف ذكر ما يف أكله

 مقام يف أنها باعتبار ؛احلقيقي ليسو ،اإلضايف احلصر يف ظاهٌر هنا فاحلصر ؟أكلها

 غري أخرى حيوانات حتريم فيها مّت خرىأ آيات بقرينةو ،اجلاهلية يف ماتاحملرَّ نفي

 احلصر يقتضي ال «بييت أهل هؤالء» :كرماأل النيّب فقول. يةاآل هذه يف ذكرت اليت

 . اإلضايف احلصر إمناو ،احلقيقي
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^

 .الشيعي احلديث مرجعية يف خاصة أهمية من هلا ن طرحنا ملبحث اإلمامة ملاإ

 اإلشكال سيظّل وانبهج جبميع اإلملامو اإلمامة موضوع عن الغموض َلْجَتْسُي مل فما

 ملوضوع قناتطّر نإف ذال. الدينيةو املعرفية مرجعيته بلحاظ الشيعي احلديث على واردًا

هلا املوضوعية يف حتديث  لكونها لكْنو ،احلشو قصدب ليس ماماإل علم وأ العصمة

سواء على  ،وبالتالي يكشف عن مدى قيمة هذا احلديث الشيعي .هذه املرجعية

د موضع هذا احلديث على مبعنى أنه حيّد ،ه من تشريعات أو غريهامستوى ما يتضمن

 مستوى التشريع خاصة. 

 

 هو برهان إمكان األشرف:  (17)مامة بعد برهان اللطفبرهان على اإل إن أهّم

 فلسفية كقاعدة األشرف قاعدة إمكان استعمل قد الرئيس الشيخ كان إذا

 شيخ فإن ،الالفّع العقل إىل األول العقل من ،العشرة العقول إثبات يف حمضة عقلية

 بالصبغة تطعيمها حاول ،احلكمة فلسفة مبنى على ،صدرا املال بعده منو ،اإلشراق

 أساسي كبناء القاعدة استعملت قد. وعرضية عقول وجود عليها بناًء أضافو ،النقلية

 الفقهاء استعملها اليت، «رَرَض ال» قاعدة ذاه يف تشبه ،الدين أمور من العديد إثبات يف

 من األحكام الفقهية.  يف استنباط مجلٍة واسع بشكٍل

 عنه يصدر ال الواحد» قاعدة على تبتين األشرف قاعدة أن البيان من ال ُبدَّ ًابدءو

 وبذلك تكون النتيجة على الشكل التالي:  ،«الواحد اّلإ

 ،خسةو شرفًا ،رًاتأّخو مًاتقّد ،ضعفًاو ةشّد متفاوت اإلنساني الوجود أن مبا 

 دون من الوجود مراحل متام يف صار القاعدة هذه وجريان ،الوجودية الرتبة بلحاظ

 اإلنسان تفاوتو» ،الوجود يف التشكيك إىل فيه يرجع موضوعي أصل وهذا ،استثناء

 بلحاظ لحاص التفاوت إمناو ،فيها تفاوت ال حمضة قوة املادة ألن ؛مبادته ال ،رتبة

 النوع يف واألشرفية مالتقدُّ مالك هو هذاو ،املعقوالت من يدركه مبا العقلي اجلانب

 على( زمانًا ال) رتبة متقدمًا يكون بالتاليو ،األشرف يكون اًلتعّق فاألشّد ،اإلنساني

 اًلتعّق أكثر يكون األشّد أن فثبت ،عنه راملتأخِّ األخّس هوو ،األكمل غريو األضعف
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 عامل عن هةمتنّز ،املعقوالت بعامل قةمتعّل كانت كلما العاقلة فالنفس .األخّس من

 املادة بعامل متعلقة املتعقلة النفس كانت ماكّل ،وبالعكس ،أشرف كانت ،املادة

 أخس.  كانت بالتالزمو ،املعقوالت عامل عن أبعد كانت

 مبالك البشر باقي من غريه عن أشرفو أكمل وجود ‘األكرم النيب فوجود

 الوحي ن تلقيإإذ  ؛اإلنسان اهيتلّق معقول أكملو أمتو أشرف هو الذي ،الوحي يهتلّق

 تصالاال من أشرفو أعلى مرتبة إىل وصلت قد العاقلة النفس تكون أن إىل حيتاج

 ال عقلي دليل ألنها ؛األشرف باستمرارية قاعدةو النبوة فبختم .املعقوالت بعامل

 ،بعده الواقع يف حاضرًا األشرف يكون أن لضرورةبا لزم ،مكان الو بزمان صيتخصَّ

 األشرفية مالك فيكون مّتو ختم قد الوحي أن ومبا .ومن دون انقطاع ،على الدوامو

هذا الربهان كما يثبت لنا ضرورة و .تفسريهو لهتعّقو الوحي تقل إىل فهمقد ان هنا

ت لنا بالضرورة وجود اإلمام باعتباره املصداق األمت واالكمل للممكن األشرف يثب

وهو خالف  ،كانت مصادرة على املطلوب عصمته عن الرجس املادي واملعنوي، وإاّل

 ِإَلى َيْهِدي َمْن ُشَرَكاِئُكْم ِمْن َهْل ُقْل﴿ :مع قوله تعاىل يًاالربهان الذي ينسجم كّل

 ُيْهَدى َأْن ِإالَّ َيِهدِّي اَل َأمَّْن ُيتََّبَع ْنَأ َأَحقُّ اْلَحقِّ ِإَلى َيْهِدي َأَفَمْن ِلْلَحقِّ َيْهِدي اهلُل ُقِل اْلَحقِّ

أن  ى اهلداية من نوعه ال يستحّق. فالذي حيتاج ألن يتلّق﴾َتْحُكُموَن َكْيَف َلُكْم َفَما

ر لنا مبنحى فلسفي عقلي مفهوم ، بل إن برهان إمكان األشرف يفّسيكون هاديًا

وهذا  .زمان نيه حسب كّلريه ومبيِّبدوام مفسِّ إذ دوام الوحي عمليًا ؛حديث الثقلني

 ،ن نفس خصائص الوحير واملبيِّالتفسري والبيان للوحي يستلزم أن تكون يف املفسِّ

 وهي العصمة واألشرفية. 

 

ًة َقاُلوا َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَف﴿ـ آية االستخالف: 1

َأَتْجَعُل ِفيَها َمْن ُيْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدَِّماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح ِبَحْمِدَك َوُنَقدُِّس َلَك َقاَل ِإنِّي 

  (.30)البقرة:  ﴾َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن

 ؛ملوته وإما ؛املنوب لغيبة إما ؛الغري عن النيابة «اخلالفة»: صفهانياإل الراغب قال

 . (18)«املستخلف لتشريف وإما ؛لعجزه وإما
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ز فقط على النقاط يف تعاملنا مع األدلة القرآنية نركِّ: إهلي ٌلَجْع االستخالف إن

ثم إن جمال املقالة ال يسمح  .للتكرار تفاديًا ؛دون الدخول يف تفسري اآليات ،الشاهد

 : ما هو ضروريٌّ يف ع إاّلبالتوسُّ

وسواء كان هذا  .ستخالف يف مقام اجلعل اإلهليالث عن ان اآلية تتحّدإأـ 

 هما حقيقة اجلعل اإلهليْياجلعل مبفاد كان التامة أو مبفاد كان الناقصة ففي كَل

 .اإلهلي وهو القرائن الواردة أو النّص، ق اجلعل، وما مييز بينهما هو متعّل(19)هي اإلجياد

 ل: اجلع مسألة عن باختصاٍر ولو احلديث من ال ُبدَّ وهنا

 ،فرق ال الناقصة كان مبفاد أو التامة كان مبفاد سواء ،جياداإل هو اجلعل 

 إىل املتعدية األفعال من واجلعل .اإلجياد هو اإلهلي اجلعل حقيقة هماْيكَل ففي

 مبعنى يءجي وقد .القلوب كأفعال ،مفهومًا متغايرين ،مصداقًا متحدين ،مفعولني

 هويات جاعل هو مبا تعاىل منه اجلعل كوني فقد ؛واحد مفعول إىل ىفيتعّد ،خلق

 يف فيتمّحض ،النورو الظلماتو هارالنو الليل كجعله ،بينها والعالقات املمكنات

 واألحكام الشرائع جعل ،شارع هو مبا تعاىل منه اجلعل يكون وقد ؛التكوين

 .تشريعيًا جعاًل فسادهم، فيكون فيه ما ودفع ،العباد مصاحل إىل بالنظر واملناصب

 القرائن هو ،اجلعل مبتعلق عليه يصطلح ما أو ،بينهما التمايزو التمييز مالك فيكون

  الكالم. يف الواردة

  واسطة. دون من الغيب بعامل اتصااًل يعين ما ،لدني علم اآلية يف آدم ب ـ علم

 ستمراريةا عن يكشف ،املالئكة تساؤل كذاو ،الزماني ج ـ اإلطالق

 م باخلالفة. يتقّو نالكوو أن األرضو ،اخلالفة

 . باألرض القيد من خيرجهاو ،اخلالفة يطلق املالئكة سجود د ـ إن

 هذه يف جارية إهلية سنة اخلالفة أن تبني «ربك» إىل الكاف إضافة نإهـ ـ  

 اجلملة مقتضى أن إىل باإلضافة هذا. اليت سبقتها األمم يف جارية كانت كما ،األمة

 ،ستمراراال يفيد ،الحقًا نسنبيِّ ما على ،اخلرب يف الفاعل هيئة اعتمادو ،مسيةاال

 . تعاىل بالواجب املقام هذا يف اجلعل حصر يعين كما

 مرًاأ وليس ،تكوينية واليةو تكويين جعل اخلليفة نأ ماتاملقّد هذه و ـ نتيجة

 للماء نأ فكما .الكون يفو العامل يف وجودية ثارآ هلا وجودي مرأ نهاأ مبعنى ،اعتباريًا
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 ال بالتاليو ،تكويين دوٌر مامةلإل كذلك ،ثرأ له حبيث ،الكون نظام يف ًاورد

 هلا فتكون ،املستقيم الصراط ىلإ يصالاإل بل ،الطريق إراءة دجمّر دورها يكون

ية كد لدينا من خالل اآلأوهذا ما يت .التشريعية اهلداية جانب إىل ،التكوينية اهلداية

 . ﴾ِإَمامًا ِللنَّاِس َجاِعُلَك ِإنِّي َقاَل َفَأَتمَُّهنَّ ِبَكِلَماٍت َربُُّه اِهيَمِإْبَر اْبَتَلى َوِإِذ﴿ :الشريفة

ِإنِّي َجاِعٌل ﴿ :قال حيث ،سةذاته املقّد إىل اخلليفة جعل تعاىل احلّق نسب لقدـ  ز

 اختصاص من هو اإلهلية املعايري وفق اخلليفة جعل أن يعين امّم ،﴾ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة

 حيث، ﴾ِإنِّي َخاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطنٍي﴿ :تعاىل قوله :نظري ،فيه وساطة الو ،تعاىل احلّق

 . (20)«خلق ْنممَّ حدأل اخللق يف وساطة الو ،تعاىلو سبحانه به اخللق خص

ُقْل َهْل ِمْن ُشَرَكاِئُكْم َمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ ُقْل اهلُل َيْهِدي ﴿: الشريفة ـ اآلية2 

َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّْن اَل َيِهدِّي ِإالَّ َأْن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف  ِلْلَحقِّ

 (.35)يونس:  ﴾َتْحُكُموَن

 َيهدي أن عن فضاًل ،يهتدي ال الذي أي ،﴾َأمَّْن اَل َيِهدِّي ِإالَّ َأْن ُيْهَدى﴿: أـ قوله

  .بعتَُّي أن له حيّق فال !غريه يهدي فكيف ،اهلداية يقبل ال أي ،غريه

َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن ُيتََّبَع َأمَّْن اَل َيِهدِّي ِإالَّ َأْن ﴿ :اآلية يف ب ـ املقسم

 على حممول غري ،«يتبع أن أحقُّ احلّق إىل يهدي أفمن» بقرينة ،اهلادي بلحاظ ،﴾ُيْهَدى

َيا َصاِحَبِي السِّْجِن ﴿ :تعاىل قوله شأن شأنها ،التعيني على ولحمم هو إمناو ،األفضلية

  .﴾َأَأْرَباٌب ُمَتَفرُِّقوَن َخْيٌر َأْم اهلُل اْلَواِحُد اْلَقهَّاُر

 الضاللة مقابل يف وجودي أمٌر اهلداية ؟اآلية يف املقصودة اهلداية هي ما ج ـ

 اهلداية. والعدمو كةَلامَل تقابل وداملوج فالتقابل .عدميان أمران هما اللذان ،الغوايةو

 ال والظلم ،ظلٌم اهلداية هذه من البشر حرمانو ،«البشر مجيع تشمل عامة تكوينية

﴾َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحدًا﴿ :تعاىل اهلل حّق يف جيوز
 يف املطلوبة اهلداية هي ما لكْن .(21)

 هل ؟﴾َأْن ُيتََّبَع َأمَّْن اَل َيِهدِّي ِإالَّ َأْن ُيْهَدى َأَفَمْن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ﴿ :الكرمية اآلية

َأمَّْن اَل ﴿ :اتباعه جيوز ال :تقول فاآلية تشريعية هداية كانت فإْن ؟تشريعية هداية هي

 هي باتباعها نؤمر اليت فاهلداية ذن. إ«﴾َيِهدِّي ِإالَّ َأْن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن

 لكن .تعاىلو سبحانه اهلل هو بالذات اهلاديو ،بالذات اهلداية هيو ،تكوينيةال اهلداية

صفات  فيهم ىتتجّل ْنممَّ الناس بعض ىلإ اهلداية هذه نسب تعاىلو سبحانه اهلل
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َيْهِدي ِبِه اهلُل َمْن اتََّبَع  *اهلِل ُنوٌر َوِكَتاٌب ُمِبنٌي  َقْد َجاَءُكْم ِمَن ﴿ :تعاىل قال ،الكمال

 باب يف هذه اآليات هي من اهلداية إسنادو(. 16ـ  15)املائدة:  ﴾اَنُه ُسُبَل السَّاَلِمِرْضَو

 مبني كتابو نوٌر هو الذي فالقرآن. للقلم الكتابة إسناد :نظري ،اآللة إىل الفعل إسناد

 يهدي والقرآن ،املبني بالكتاب عباده يهدي فاهلل .سةاملقّد اإلهلية الذات عند من ٌلمنزَّ

 مستمدة هدايتهو ،اهلل من فيٌض فهو ،اهلل بإذن النور إىل الظلمات من خيرجهمو الناس

 تعاىل احلقُّ جعل بل ،الكتاب على النوع هذا من اهلداية تقتصر ومل. «تعاىل احلّق من

َوِمْن َقْوِم ُموَسى ُأمٌَّة َيْهُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِه ﴿ :تعاىل قال ،الناس لبعض اهلداية هذه

 للناس اهلادون ةفاألئّم. ﴾َوَجَعْلَناُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَن ِبَأْمِرَنا﴿ :تعاىل قالو ،﴾َنَيْعِدُلو

 وايتلّق مل أنهم مبعنى ،اختيارهم أو الناس جعل من ليسواو ،تعاىل احلّق من جمعولني

 التكوينية اهلداية إىل حتتاج فالبشرية .البشرية ةعاّم تهاتلّق اليت الوسائل بنفس اهلداية

 إىل حيتاجون ال نياملهدّي اهلداة هؤالء بينما ،الواسطة إىل حتتاج ،التشريعية اهلدايةو

بلحاظ اجلعل  ،سةاملقّد الذات من مباشرة وهاتلّق هدايتهم إمناو ،املمكن وساطة

 اإلهلي. 

 

واخلروج بها  ،رجاع القضية كالميةإضنا ملبحث العصمة ال يقصد به ن تعرُّإ

ومن باب  ،لكْن .^ئمة أهل البيتأيف االستدالل على مرجعية حديث من قصدها 

ثبات إية كبرية يف له أهمِّ العصمة دليٌل دليُل ،«به فهو واجٌب الواجب إاّل يتّم ما ال»

 وبالتالي مرجعية حديثهم ومروياتهم.  ،مرجعية أهل البيت

 

وال دليل  ،ند إىل بعض الرواياتالبعض أن القول بالعصمة إمنا يست حيث يظّن

 بأدلة عقلية ثابتة:  ثابتٌةوالدليل أن العصمة  .صحيحغري  كالٌم وهذا عليه. ًاعقلّي

 قياس قالب يف الربهان هلذا املنطقي : والشكلمتناع التسلسلاـ برهان 1

 وهو ما ،متناٍه ال عدٍد إىل األئمة يكون أن اإلمام معصومًا لزم يكن مل لو :استثنائي

 كذاو ،باطٌل العقل حبكم والالزم .عقاًل حماٌل هوو ،ةاألئّم يف التسلسل لزوم يعين
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 . معصوٍم إمام وجود فثبت ،باطٌل امللزوم

 وعدم ؛املالزمة صحة: أمرين إثبات على متوقفة االستثنائي القياس هذا نتيجةو 

 .الالزم صحة

 س الزمن، ومبعنىدة يف نفأئمة متعّد بوجود يقول أْنك الالزم صحة عدم أما

 جتماعال موجب ألنه ؛حماٌل هوف ،حمدود زمن يف متناٍه ال عدد وجود فرض آخر

 .بالبداهة حماٌل النقيضني واجتماع ،عدمهو التناهي نم النقيضني

 ال عدد وجود يلزمه ،معصوم إمام وجود عدم إثبات مبعنى ،املالزمة صحةو

تقوم احلاجة إىل و .ماماإل إىل احلاجة علة نبني أن ال ُبدَّ املالزمة لتبيني. واألئمة من متناٍه

 وجود أن مبعنى ،فنياملكلَّ حّق يف إهلّي لطٌف اإلمام وأن ،اإلمام على برهان اللطف

فني إىل العقلية. ثم إن عدم وصول املكلَّو الشرعية بتكاليفهم الناس لقيام داٍع اإلمام

 وجود اللحاظات هذه بكل يتصور فال ،وجود اإلمامل مستوى العصمة كان داعيًا

  الثبوتي: الصعيد على ىحّت ،العصمة دون من اإلمام

 

 

 

 ﴾ِإنََّما ُيِريُد اهلُل ِلُيْذِهَب َعْنُكْم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُكْم َتْطِهريًا﴿ أـ

  (.33)األحزاب: 

 منو ،اهلل غري عبادةو الشرك من رالتطهُّ تعين القرآن يف الطهارة ةاجلمل يف

 وبالتالي .املعصيةو الكفر آفات كّل من القلب وطهارة ،باطنهاو ظاهرها الفواحش

 الشرك ين، هو وجودى يف البالغة بتقابل الضّدما يسّم مبدأ وفق ؛الرجس يكون

 بكّل القلب امتالءو ،الباطنةو الظاهرة الفواحش ارتكابو ،حنوهاو األوثان عبادةو

 ءالشي: األصل يف الرجسو» :املعاني روح يف اآللوسي قال قد. واملعصيةو الكفر آفات

 املرادو .النقائص وعلى ،النجاسة وعلى ،العذاب وعلى ،اإلثم على يقع: قيل.... والقذر

  .«ذلك يعّم ما( التطهري آية يريد) هنا

  (.124)البقرة:  ﴾ِمنَياَل َيَناُل َعْهِدي الظَّاِل﴿ب ـ 

 مانع الظلم أن كيف اّنبيَّو ،اآلية هذه إىل مامةاإل مبحث ضمن ضناتعّر لقد
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 ستعمالياال العرف يف ًةمتفاوت مراتب لظلمكما أّن ل. واإلمامة مبقام فالتشرُّ من ذاتي

 ذكره قدو .باهلل الشرك قصاهاأ ،مراتب وفق القرآن استعمله كذلك اسالن لدى

َيا ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِباهلِل ِإنَّ الشِّْرَك ﴿: البنه تهوصّي ضمن لقمان لسان على تعاىل احلق

 ،للحّق املخالفة االعتقادات من العديد الكريم القرآن اعترب قدو .﴾َلُظْلٌم َعِظيٌم

 ية. رين يف هذه اآلاملفسِّ م جلُّوقد تكلَّ ًا.ظلم ،السلوكيات من وللكثري

 

 ،الوداع حجة من ‘اهلل رسول رجع ملا: قال أرقم بن زيد : عنأـ حديث الثقلني

 قد إني ،فأجبت عيتُد قد يّنأك» :قال ثّم ،فقمن بدوحات أمر ،خم غدير نزلو

 أهل عرتتيو ؛تعاىل اهلل كتاب :اآلخر من أكرب أحدهما ،الثقلني فيكم تركت

 ثم ،«احلوض عليَّ يردا ىحّت رتقايف لن فإنهما ،فيهما ختلفوني كيف فانظروا ،بييت

 مواله كنت ْنَم: فقال ،عليٍّ بيد أخذ ثّم ،مؤمن كّل موىل ناأو ،موالي اهلل إن: قال

: لزيد( ثابت بيأ بن حبيب) فقلُت. عاداه ْنَم عاِدو ،وااله ْنَم واِل مَّاللُه ،هوليُّ فهذا

 مسعو ،بعينه آهر إاّل رجٌل الدوحات يف كان ما: قال ؟‘اهلل رسول من همسعَت

  .(22)«بأذنه

 .بدليل التالزم بينهم وبني القرآن ؛البيت أهل عصمة يف ظاهٌر نيالثقل حديث

فما يثبت  .يةوالتالزم يف احلجِّ ؛والتالزم ثابت هلما بكال نوعيه: التالزم الوجودي

ن ن املانع مإنخية بينهما. وحيث الذي يكشف عن السِّ، للقرآن يثبت هلم بدليل االلتزام

 ثبتت عصمتهم بعصمته.  ك بهما معًاالضاللة يكون بالتمسُّ

 أن ترضى أما»: ×لإلمام علّي ‘األكرم النيّب قول»: ب ـ حديث املنزلة 

 هارون مبنزلة مّني أنت»: األلفاظ بعض يف وقوله. «موسى من هارون مبنزلة مّني تكون

 . (23)«موسى من هارون مبنزلة مّني عليٌّ» أو ؛«موسى من

 .بن أبي طالب ة بعلّيذكر النسائي احلديث ضمن الفضائل اخلاّصقد و

منزلة  ×ًاعلّي ‘ن تنزيل النيب األكرمإ :نا نقول. لكّن(24)وكذلك قال اآللوسي

، 142اآلية  ،سورة األعرافإىل ويكفي الرجوع  .بلحاظ ما بينهما من تشابه ×هارون

نه ال نيب بعد إوحيث  ،فهارون قد شارك موسى يف األمر ؛الستجالء نقاط التشابه
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ده ما نقله أمحد بن حنبل ويؤيِّ .عدا الوحي ،كون املشاركة يف املرجعيةتالنيب حممد 

 بكم يسلك ،مهديًا هاديًا جتدوه ًاعلّي تولوا إن» :قال ،طويل من حديٍث ،يف مسنده

 . (25)«املستقيم الطريق

 

مة ضرورية للموضوع من طرح مقّد ال ُبدَّمام لشروع يف احلديث عن علم اإلقبل ا

ن واجب الوجود هو العلة التامة والفاعل احلقيقي ملا سواه أثبت يف احلكمة مفادها: 

كذلك  تبثو .موجود ممكن بال واسطة أو بواسطة من املمكنات، وإليه يرجع كّل

لزم أشرفية املعلول على  وإاّل ،يف العلة أشرف وأمّت أن كل كماالت املعلول توجد بنحٍو

ت أن ثبف .يةالعّل أملبد وهذا خالٌف .بدون عّلة ألنه يلزم منه كماٌل ؛وهذا حماٌل .ةالعّل

 . وأشرف وأكمل أمّت الكماالت املوجودة يف عامل اإلمكان بنحٍو للواجب كّل

 

مرتبته العلمية يف نفس مرتبته الوجودية، ن تكون أجيب  مامًاإمام باعتباره اإل

ألنها  ؛شّدن مرتبته هي األوأل .وضعفًا ًةالكماالت شّد ومرتبته الوجودية تستلزم كّل

شدية تستلزم . واأللىعواأل شّدفعلمه هو األ ،شرفمكان األإحبسب برهان  لىعهي األ

ت االشياء هو العلم وليس مبفاهيمها. والعلم بذوا ،أي بذواتها ،شياءالعلم حبقيقة األ

ن الغرض من أل؛ مور لديهله العلم احلضوري بانكشاف حقائق األ احلضوري. ويتّم

؛ ًاوتاّم ذا كان علمه كاماًلإ اّلإوال يكون ذلك  ،ىل الكمالإيصال الناس إمام هو اإل

ىل نوعية التالزم إشرنا يف تعرضنا هلذا احلديث الشريف أوكنا  .بدليل حديث الثقلني

 حاطته بكّلإية والكمال. ومن كماالت القرآن ن والعرتة يف الوجود واحلّجآقربني ال

فعدم التفريط هو  ،﴾َما َفرَّْطَنا ِفي اْلِكَتاِب ِمْن َشْيٍء﴿ :لقوله تعاىل مصداقًا ء،شي

 ة للعرتة. ومبقتضى التالزم تكون هذه املعرفة التاّم ،املعرفة التامة

 ،باهلل تعاىل فهذا خاصٌّ ،بكنه الذات العلية علمه اّلإالغيب  مام يعلم كّلواإل

 فهو الذي يعلم ذاته بذاته.
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كاتب  ،ذا استطاع آصف بن برخياإمام بالغيب له شواهد من القرآن. فوعلم اإل

ىل بيت املقدس قبل ارتداد إن حيضر عرش بلقيس من اليمن أ ،×النيب سليمان

ِمْن اْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقْبَل َأْن َيْرَتدَّ ِإَلْيَك  َقاَل الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم﴿ :قال تعاىل ،الطرف

ُقْل ﴿فكيف يكون الذي عنده علم الكتاب، قال تعاىل:  ،(47: النمل) ﴾َطْرُفَك

املراد و ،(43الرعد: ) ﴾َكَفى ِباهلِل َشِهيدًا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْلُم اْلِكَتاِب

ضعفت  اّلإو ،. فعلمهم بالغيب ضروريٌّءشي الذي هو تبيان لكّل ،بالكتاب هو القرآن

إن اهلل تعاىل أحكم وأكرم وأجّل وأعظم : »×عن اإلمام الصادقوقد ُروي  .تهمحّج

: ×آخر قال ويف تعبرٍي .«ب عنهم شيئًا من أمورهميغيِّ ثّم ،حبججه وأعدل من أن حيتّج

ما حيتاجون إليه  ال يكون عنده كّل ةّجعلى خلقه حب أن اهلل تعاىل حيتّج شكَّ ْنَم»

 . (26)«فقد افرتى على اهلل

ية هو مقام الشهادة ن املقصود بالشهيدية يف اآلإه: و إذا قلنا بعد ذلك كّلْرفال َغ

احلاالت  على كّل على اخللق، واليت تفسر باإلحاطة واهليمنة، واإلشراف التاّم

الفيض والعطاء  ن اهلل هو مصدر ألواخلصوصيات. وقرن الشهيدية بشاهدية اهلل تعاىل

 . ًاى مع كون علمه حضورّيحّت ،فليس علمه عني ذاته .والتمكني

 .عداه انفعالي غري ذاتي ن علم اهلل ذاتي أزلي فعلي، وعلم ماإالصة: واخل

وما  ،ن علمه تعاىل حميٌطإللباري، و خملوٌق ×ئمةواأل ‘الع النيّبواستعالم واّط

 ^ئمةن النيب واألأالقول ب من قبله تعاىل. فال يضّر ة حماٌطئمنبياء واأليعلمه لأل

 .ىل علم اهلل مطلقًاإيصل  نه الأل ؛يعلمون الغيب بعد هذا

 

إىل  ًا،حصولّي ًاة علمئّمدلت شواهد كثرية من الروايات الصحيحة على أن لأل

ة يكون عن النيب مصدر هذا النوع من العلم تارو .جانب علمهم احلضوري

مين رسول اهلل ألف علَّ»نه قال: أ ×عن اإلمام أمري املؤمننيفقد ُروي ، ‘كرماأل

ى علمت ما كان وما حّت، باب ألف باب، فذلك ألف ألف باب باب ينفتح لي من كّل

وتارة يكون  ؛(27)«يكون إىل يوم القيامة، وعلمت علم املنايا والباليا وفصل اخلطاب

مون ة علماء صادقون مفهَّاألئّم: »×فعن أبي احلسن ،الئكةعن طريق حتديث امل
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ثت عنها ىل ما يتوارثونه من الكتب اليت حتدَّإوتارة يكون بالرجوع ؛ (28)«حمّدثون

ر واجلامعة ومصحف فاطمة وغريها. وباستثاء ْفكاجَل ،مصادر احلديث عند الفريقني

 .م من رسول اهللهلم بها التعلُّ تّمما ورثوه من الكتب ال نعلم الكيفية اليت ي قراءتهم يف

من  ^ئمةم باقي األفكيف تعلَّ ‘لرسول اهلل ×مام عليإلامالزمة  تذا ثبتإو

 ؟!نبياء عنوان بدون كيفيةاأل ةن العلماء ورثأن احلديث عن أل ؛بعضهم البعض

 

حيمل يف طياته واالكمل بالتشريع  األمّت ^ئمةإن احلديث عن عالقة علم األ

حكام األ عة؟ مبعنى هل يثبت هلم حّقئمة مشرِّمفاده: هل األ ،ليس باخلفّي سؤااًل

 سيسية؟ أالت

 الكاشفية عن التشريعات التأسيسية:  لهدلة األجمموعة من تعاضد إّن باجلملة و

 . النسيانو : اليت تنفي عنهم اخلطأالعصمة

واالطالع على حقائق  ،غيبالذي يعين االتصال بعامل ال :العلم احلضوري

غري  ،وخزانته عندهم ،ان العلمنهم خّزإهلم. و ميكن حصول الظّن حبيث ال ،موراأل

 رة بقدر. وال مقدَّ ،نافذة

د الغييب وما يثبته هلم من وجود الدعم واملؤّي ،نهم عدل القرآنأو ،نيحديث الثقل

 للقرآن يليالتفص مل يكن الفهم ‘كرماأل نه يف عهد النيّبأكما  .مستمر بشكٍل

ن القرآن أنه كما أ احلديث مدلول ىلإ ضافةباإل ،العموم وجه ىعل هلم رًاسَّيم

 من كنمي ثيح ،^تيالب أهل كذلك والباطل احلّق ىعل شاهدًا لثِّمي ميالكر

 . الباطل من احلّق زييمت خالهلم

 ،^ئمةاأل قبلو من أ ‘سواء من رسول اهلل ،سيسية بالفعلأحكام تأوقوع 

 ×مري املؤمننيأقاال: وضع ، مجيعًا ’عنهما ،حيحة حممد بن مسلم وزرارةكص

وجعل على الرباذين  ،عام دينارين فرس يف كّل على اخليل العتاق الراعية يف كّل

 ،(30)فةنهم شرعوا للناس التخيري بني التقصري والتمام يف املشاهد املشرَّأو .(29)دينارًا

 . و... ،وشرعوا اخلمس يف غري الغنائم

رغم ضعف ـ تتحدث عن التفويض هلم يف التشريع  وهي :ياتاالروجمموعة من 
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ن انعقاد التواتر بلفظ أل ؛سيسي هلمأعلى تفويض التشريع الت شاهدًا ّدَعُتو ،ـ (31)سندها

حاد هذه الروايات ية خرب اآلال يقول حبّج ْنَم ،يف الشاهد. نعم صريح ليس شرطًا

خرب ية حد يقول بعدم حّجأن ال أالواقع اليوم  كّنل ،وتفصياًل ختالف مبناه مجلًة

 . صًافخرج اعرتاضهم ختصُّ ،حاداآل

يتها من مضائية تثبت حّجحكام اإلن األإصول: سارية يف علم األ ثم هنا مسألٌة

 ،مضاء ما هو املالك فيههذا اإل :لاءوحنن نتس. ^ئمةواأل ‘كرممضاء النيب األإ

نشاء إها من حكام التشريعية كّلن األأره بونفسِّ ؟!شريعية يف التاألحّق ذا مل يكن إاّلإ

 :كما يف قوله تعاىل ،اهلل مباشرةمن اهلل سبحانه وتعاىل، فالبعض منها يصدر 

لكن هناك  ،﴾...َوَجاَهُدوا ِفي َسِبيِل اهلِل﴿و أ ،﴾َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاَة﴿

كما يف  ،‘ما على رسول اهللإل ىل الفعإخراجها إف تشريعية يتوّق حكاٌمأ

هم اخلمس يف سّنيف كما  ،و على االمامأ ،ركعتني يف الصالة الرباعية ‘ضافتهإ

 ة. الذهب والفّض

 ىل:إن التشريع ينقسم إ :وباجلملة نقول

حاديث الشريفة أن األحكام األولية حيث تفيد األ :ثابتةاللية حكام األّواأل ـ1

ىل يوم إ بدًاأحالل حممد حالل : »×كما يف قوله إىل يوم القيامة، باقية أبدًا

 . (32)«ىل يوم القيامةإ بدًاأالقيامة، وحرامه حرام 

ألنها  ؛سالميةيف الشريعة اإل مهّم هلا دوٌرو ،رة: وهي متغيِّـ األحكام الثانوية2

 ،ات واملستحدثاتل عامل املرونة الذي مينح الشريعة القدرة على مواكبة املستجّدمتثِّ

 جتماعي. على الصعيد الفردي أو اال سواء

ة مبعنى إنشاء حكم جديد فإن ظاهر الروايات وإذا نظرنا إىل تشريعات األئّم

وكذا  ،هي من هذا القبيل ‘ن كل تشريعات الرسولإ» :إمنا هي من هذا القبيل

 .(33)«فإنها يف طول األصول القانونية القرآنية والنبوية ؛^احلال يف تشريعاتهم

ر عنه يف القانون وهو ما يعبِّ .متنزلة من أصول الشريعة اليت شرعها اهلل مفتشريعاته

حاديث العرض على من أ وهذا ما يستشّف .بالتشريعات املستمدة من األصول القانونية

 ،لوا واجبًاأو أنهم عطَّ ،قوا من دائرة الواجبات واحملرماتالقرآن، فلم جندهم قد ضيَّ

ا إىل احلاالت ناظرين يف تشريعاتهم إّم ،ب واحلرامهم وسعوا من دائرة الواجلكّن
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فاألحكام الثانوية تعرب عن  ،كما هو معروف لدى األصوليني والفقهاء ،ستثنائيةاال

 ،ستثنائية اليت أغلبها يدخل حتت قواعد أصوليةموقف الشارع يف احلاالت اال

موضوع احلكم  ر يفوغريها، أو إىل تغيُّ ،«جَرال َح»وقاعدة  ،«رَرال َض»كقاعدة 

فبحكم تنصيبهم من اهلل تعاىل فقد جعل هلم صالحية اخليار يف البيان والعمل  ،واقعًا

هذا اخليار يف درجات احلكم الواقعي  بني احلكم الواقعي والظاهري، بل ميتّد

 ،«هلم العلم اللدني ّنأل» ؛العهم على مالكات األحكام واملصاحل واملفاسدّطال ؛نفسه

ر العرف أو القيمة اليت مينحها أو يسلبها عن غو واخلطأ، أو من تغيُّوعصمتهم عن الل

 لعرف. لالشارع حتديد موضوعها  تركاألحكام اليت  ما خيّص املوضوع يف

 

قد أنفسهم  ئمةاألجند  ^مجيع األصول األساسية ملدرسة أهل البيت إّن

والروايات الواردة يف هذا اجملال  .صف بهذه الصفاتحنن الذين نتَّ :وقالوا ،حوا بهارَّص

ن أباعتبار  ،البحث السندي عنحيان بالنحو الذي يغنينا يف كثري من األ ،ًاكثرية جّد

نسان اطمئنان بصدور هذا حيصل لإلو ،املضامني مضامني متواترة أو قريبة من التواتر

  بنحو اإلمجال.ولو  هم،عن املضمون

مامة من تنصيب مامية يف اإلن العمل على اعتبار ما عليه عقائد اإلأنتيجة وال

ذا مل إنقاش. ف حمّلية ومرجعية حديثهم جيعل حجِّ ،وعصمة ،، وعلم بالغيببالنّص

دليل  ّيأفب ،وهلم الوالية على املؤمنني ،معصومني عاملني بالعلم اللدني ًةئّمأيكونوا 

 ؟ ةفعاهلم حّجأقواهلم وأكيف تكون  :وثانيًا .اًلّوأهذا جعية؟ تكون هلم املر

 وحقيقِة ،ية قول الراوي الثقةذا نفينا عنهم العصمة سيصبح قوهلم مبثابة حجِّإ

ضة يف جانب وجهة الكشف واإلراءة احملضة، ومن ثّم نها متمحِّأب ،اةوية قول الرحجِّ

ألّنه ال  ؛واملثوبة ـ ال يرتّتب عليها مباشرة فإّن التنجيز والتعذير ـ وهما استحقاق العقوبة

ملا ذكرنا  ؛املولوّية لقول املعصوم ية قول الراوي، وإّنما الثابت واقعًامولوّية حقيقًة حلجِّ

 طبقًاـ يته لواليته ـ اليت هي يف طول والية اهلل ورسوله فتكون حجِّ ،دلةمن األ سابقًا

 ،نهم رواة ثقاتأوب ،ية قول الرواةة قوهلم يف حجِّيفحصر حجِّ .ية الواليةآلقوله تعاىل يف 

ثبتتها هلم أاليت  ،لواليتهم ومولويتهم ًاواضح نكارًاإحيمل  ،حكامنون فقط لألو مبيِّأ
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 .باع واالنقيادّتبل يف اال، رشادفقط يف اإل تيتهم ليسفحجِّ .يات وحديث الثقلنياآل

 تها ثابتة. ومرجعّي ،ةالرواية حّجفعاهلم وتقريراتهم اليت وصلتنا بأقواهلم وأفتكون 

ية قول الراوي الثقة مبثابة فحجِّ» ، فيقول:ر هذا القول الشيخ السندويفسِّ

ية قول مات االستدالل من الصغرى والكربى، أي احلّجية النظرّية، وأّما حجِّمقدِّ

ّجية فح .ية يف العقل العملّياملعصوم فهي مبنزلة احلكم والتصديق بالنتيجة، أي احلجِّ

ل وأّما حّجية قو ،قول الراوي منّزلة من باب العقل النظرّي واإلراءة والكشف واإلدراك

وهي حّجية من باب العقل العملّي، أي اليت  ، ورسولهاملعصوم فهي من حّجية قول اهلل

 . «وطاعة وإذعان وإنقياد فيها تصديٌق

نهم شأن أصفة( العصمة والعلم الكامل عنهم جيعل ش :ْلو ُقأفخلع شرط )

وبالتالي  ،واالجتهاد يعتماد على الرأاال ئمة املذاهب االسالمية يفأسائر اجملتهدين و

واحلاالت  ،واجملتهد قد يصيب وقد خيطئ ي،صحاب الرأأفهم سيكونون جمتهدين و

 يصيب فيها حكم اهلل تعاىل. عن احلاالت اليت خيطئ فيها ال تقّل اليت

فهذا  ؛ةو يف عرض القرآن والسّنأ ،ة مطلقًاعنهم مشرِّأال يعين كل هذا  لكّن

من خالل ما  عون لكْننهم كانوا يشرِّأفالظاهر من بعض الروايات  .للمقطوع خمالٌف

تشريعاتهم يف طول ف .دات غيبيةو ما كان هلم من مؤّيأ ،لديهم من العلم املكنون

 ع. َبضح من جمموع الروايات اليت سنوردها بالتَّكما سيّت ،ةالقرآن والسّن

 

 

 قاموا ما أو ،العلم من لديهم ما يرجعون أحاديث ةعّد ^البيت ئمةأ عن وردت

 طوائف على حاديثاأل هذه وجاءت .‘االكرم النيب إىل، للتشريعات صدارإ منبه 

 : خمتلفة

 ماو عونهيشرِّ ما أنيف  ^املعصومني عن الروايات ضتااستف: وىلاأل الطائفة

 يكونوا أن نفسهمأ عن نافني ،‘اهلل رسول ةسّنو اهلل كتاب إىل مستند به يفتون

 : املثال سبيل على منها نذكرو .جتهاداالو بالرأي الدين يف قالوا

 يف ونيك ال شيٌء يكون: له قلُت: قال ،×عبد اهلل يأب عن ،خيثم عنـ  

 ـ مرارًا عليه أعدُت ىحّت ـ «ال»: قال ؟جاء إْنف: قلُت: الق ،«ال»: الق ؟والسّنة الكتاب
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 حيث ليس ،تذهب حيث ليس ،وتسديد بتوفيٍق»: بإصبعه قال ثّم ،«جييء ال»: فقال

 .(36)«فال تظّن ما فأّما»: بعضها ويف .(35)«تظّن كما وليس»: بعضها ويف .(34)«تذهب

 ضّل ضللنا، كما برأينا ثناحّد اأّن لو: قال ×جعفر أبي عن ،الفضيل حديثـ 

 . (37)«لنا نهافبيَّ ،‘هلنبيِّ نهانا، بيَّربِّ من نةببيِّ ثناحّد اكّنول، قبلنا كان ْنَم

 شيء أكّل: له قلُت: قال ،×الكاظم موسى احلسن بيأ مساعة، عن روايةـ  

 ةسّنو اهلل كتاب يف شيء كّل بل» قال ؟فيه تقولون وأ ،‘نبيه ةسّنو اهلل كتاب يف

  .(38)«‘نبيه

 نهافبيَّ ،‘هلنبيِّ نهابيَّ ،نارّب من نةبيِّ على اإّن: »قال أّنه ×اهلل عبد أبي عنـ  

 . (39)«الناس كهؤالء كّنا ذلك فلوال .لنا هنبيُّ

 آثار من هو لديهم ما بأن فيها حون: جمموعة من الروايات يصرِّالثانية الطائفة

 نذكر منها على سبيل املثال: و .يتوارثونها اهلل رسول

 من الكّن وهوانا برأينا الناس نفيت اكّن لو: ×جعفر أبو قال»: جابر عنـ  

 نتوارثها ،عندنا علم وأصول ،‘اهلل رسول من بآثار نفتيهم اولكّن، اهلالكني

 . (40)«تهموفّض ذهبهم هؤالء يكنز كما كابر، نكنزها عن كابرًا

 يف ًاعلّي دعا ‘اهلل رسول إّن»: قال ×جعفر أبي عن ،اجلارود أبي حديثـ  

، إليَّ اهلل أسّر ما إليك أسّر ىمين، حّت ُناْد ،علّي يا: الفيه، فق تويف الذي املرض

 ×علّي وفعله. ×بعلّي ‘اهلل رسول ذلك ففعل. عليه اهلل تمنينائ ما على كمتُنَأْأو

 وفعله ،×بأبي ×احلسني وفعله ،×باحلسني ×احلسن وفعله ،×باحلسن

 . (41)«(أمجعني عليهم اهلل صلوات) بي ×أبي

 لو ،جابر يا: »×جعفر أبو اإلمام قال: قال ـ أسانيد ثةبثال ـ جابر عن ويُرـ  

 بآثار ثهمحندِّ ولكّنا...، اهلالكني من لكّنا برأينا ثناهمحدَّ أو الناس حنّدث كنا

 هؤالء يكنز كما نكنـزها، كابـر عن كـابر يتوارثها ،‘اهلل رسول من عندنا

 .(42)«وفّضتهم ذهبهم

 : ‘اهلل رسول ىلإ مسند هو به اسالن ثونحيدِّو يروونه ما نإ: الثالثة الطائفة

. ..أبي حديث حديثـي» :غريهماو عثمان بن ادمّحو سامل بن هشام كروايةـ  

 حديث احلسني وحديث. ..احلسني حديث جّدي وحديث.. .جّدي حديث أبي وحديث
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 حديث املؤمنني أمري وحديث. ..×املؤمنني أمري حديث احلسن وحديث ...احلسن

 . (43)«عزَّ وجلَّ اهلل قـول اهلل رسول وحـديث ...‘اهلل رسول

 املنت ةفمدلولّي ،طريقها يف زياد بن سهل بوجود ؛ضعف الرواية سند يف أن مع و

 . جّد عن أبًا يًاحسِّ يتوارثونه حديثهم نأ على خذهأ ميكن بالتسامح

بن  علّي على اهلل رسول إمالء من هي كتب من لديهم ما نإ: الرابعة الطائفة

 : ×طالب أبي

 ،×جعفر أبي عند ُعَيْيَنَة بن احلكم مع كنُت: قال الصرييف عن عذافريـ  

 يا: »جعفر أبو فقال ،ٍء شي يف مكرمًا، فاختلفا له ×جعفر أبو وكان ،يسأل فجعل

 ،املسألة أخرج  حّتى ،ينظر وجعل ،ففتحه ،«عظيمًا مدروجًا كتابًا فأخرج ،ْمُق ،بيّن

 يا: »وقال ،احلكم  على ، وأقبل ×اهلل رسول وإمالء ليع خّط هذا: جعفر أبو فقال

 جتدون ال ،، فواهلِلومشااًل ميينًا ،شئتم حيث املقدام وأبو وَسَلمة أنت ذهبا ،دحمم أبا

 . (44)«جربئيل عليهم ينزل كان قوم عند منه أوثق العلم

 عندنا نإ» :يقول ×اهلل عبد باأ مسعُت: قال خالد بن سليمان روايةـ  

 الو حالٍل من ما ،بيده ×علي خّطو ‘اهلل رسول مالءإ ،ذراعًا سبعني ،ةلصحيف

 . (45)«اخلدش رشأ ىحّت ،فيها هوو إاّل حرام

 

 

 أهل مرجعية عن صريح بشكٍلو كاشفة جمموعها يف الروايات باجلملة هذه

 احلديثو القرآن يةحبّج مقرتنة يتهمحجِّ نإو ،اإلسالمو الرسالة امتداد فهم ،^البيت

 .النبوي

 أقواهلم أن باجلملة منها يستشّف ^العرتة يةحّج مع القرآن يةحّج معية إن بل

ليس باحلدس و ،يحّس بشكٍل ‘كرماأل النيب حديثو القرآن طريقها همافتاوو

 ابفأبو ،الشرعي الواقعي للمعطى مطابقٌة أحاديثهم أنكما يستشّف منها والتخمني، 

 يةاحلّج يعطيهم ما هوو ،القطع سوى لديهم ليسو ،عنهم دٌةَصوُم الشّكو الظّن

 عن أبًا توارثوها ألنهم ؛قطعية ةالسّن إىل فطريقهم .املصدرية فقط ليسو ،التشريعية

 هذه جمموع إن بل .بالشريعة تهمأعلمّي من الروايات هذه تعنيه ما إىل باالضافة هذا .جّد
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 على للناس إّياه املبلغون ،له احلافظون ،الدين على األمناء بأنهم تنطق حاديثاأل

 الواعون وهم.. .هلا وحفظة ،الشرعية للنصوص مناءأ رواة كونهم ؛وجه أكمل

 ،اشتباه أو أخط دون له نونمبيِّو ،‘اهلل رسول عن بالوراثة أخذوها ألنهم ؛ملضامينه

  ة.البّت أقواهلم يف جتهاداالو للرأي جمال فال

 

هل أة من جمموع األدلة العقلية والنقلية القرآنية والروائية تبني أن مرجعية أئّم

فيها واليت يكشفون  ،كما أن الروايات املتعددة والصادرة عنهم .ثابت أمٌر ^البيت

، من خالل الكتب اليت ‘اه رسول اهللعلمهم إّي كل ما لديهم هو علٌم عن أّن

ن الواقع التارخيي شهد إ ثّم .‘ية اخللق بعد رسول اهللوا بها دون بقواختّص ،توارثوها

غريهم بعد رسول  يبلغها أحٌدمل والصفات األخالقية والعلمية اليت  ،هلم باألعلمية

تهم فإن مرجعّي تهم. وحني تثبتكل هذا يتضافر يف الداللة على مرجعّي .‘اهلل

 ،وصدورها عنهم ،ليهمإا ة انتسابهمتى ما ثبت صّحـ قواهلم والروايات الصادرة عنهم أ

 دينية ومعرفية. ًةتصبح حّجـ سواء على مبنى الوثوق أو الوثاقة 
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 اجلذور اليهودّية للتشيُّع

 دراسٌة نقدّية لنظرّية يوليوس فلهاوزن
 

 

قائمًا  دين أو ملة عن األديان وامللل األخرى د وتباين كّلكان االعتقاد بتفرُّ

ـ ن أن املصدر الوحيد ْودين يَر لفرتة كبرية من فرتات التاريخ، حيث كان أتباع كّل

ولذلك مل يهتم املؤمنون بالدين  ،سونهلدينهم هو اإلله الذي يعبدونه ويقّدـ بل األوحد 

بأن يبحثوا عن األسباب املادية واملؤثرات االعتقادية اليت دخلت يف تشكيل الصورة 

 ى وصل إىل الصيغة النهائية اليت يؤمنون بها. حّت ،ينهمالنهائية لد

 ،ر الكبري الذي أصاب العلوم االجتماعية واإلنسانية عمومًامع التطوُّ ولكْن

جديدًا بدأ  جاهًاوعلوم التاريخ والفلسفة واالجتماع ونقد النصوص خصوصًا، جند أن اّت

 .ينيظهر على الساحة الفكرية العلمية املتعلقة بدراسة الد

ختص هذا العلم بدراسة الظاهرة او .فقد ظهر علم جديد يعرف مبقارنة األديان

يات مع بعضها البعض يف ومقارنة تلك الظواهر والتجّل ،ياتها املختلفةالدينية وجتّل

 األديان املختلفة. 

الشرائع الدينية ال على كونها أوامر إهلية ربانية ومت التعامل مع النصوص و

وال يأتيها الباطل، بل على كونها نصوص بشرية حبتة  ،ال تقبل النقد ،غيبية املصدر

ية اليت هلا الكثري من الشواهد والدالئل يف لت بفعل عدد من األسباب املاّدتشّك

ه علماء مقارنة األديان سهامهم صبح من املمكن أن يوّجأالتاريخ البشري، وبذلك 

ذلك الصبغة العلمانية املضادة  وساعدهم على ،عام الدين بشكٍلللنصوص الدينية و
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تقنني أصول علم مقارنة األديان  حيث مّتـ واليت سادت يف أوروبا  ،للدين والكنيسة

 ن. وتأسيسه وتقسيم فروعه ومعارفه ـ منذ بواكري عصر النهضة وحتى اآل

ومبرور الوقت بدأ العديد من األطراف يف استخدام علم مقارنة األديان يف 

ألهداف األوىل اليت وضع من أجلها يف بدايته، فقد هرع الكثري من أهداف بعيدة عن ا

علماء الدين الستخدام علم مقارنة األديان يف توجيه سهام النقد والتشكيك لألديان 

 األخرى. 

استخدام ذلك العلم يف عمليات الدعوة والتبشري لألديان عن طريق إثبات  ومّت

تلك اليت توجه الدعوات التبشريية  تهافت وضعف وبطالن أصول األديان األخرى،

 عن معتقداتهم وأفكارهم.  وثنيهملتحويل املؤمنني بها 

 .ز ونطاق جديدينىل حيِّإوسرعان ما توسع استخدام علم مقارنة األديان ليدخل 

ـ فقد مت استخدام هذا العلم يف جمال مقارنة املذاهب داخل الدين الواحد، فأصبحنا 

لكثري من الكتابات اليت وضعها مسلمون من أتباع املذهب جند اـ على سبيل املثال 

مستخدمني طرق ووسائل علم مقارنة األديان  ،السين إلثبات بطالن املذهب الشيعي

حياول أن يضرب األساس  ْنوالنقد النصي، ويف نفس الوقت وجدنا من الشيعة َم

 ونفس املنهج والطريق.  ،مستخدمًا نفس الوسائل ،العقائدي السين

حاول الكثري من الباحثني أن يربطوا بني املذهب الشيعي اإلمامي على وجه و

على سبيل  ،اخلصوص وغريه من املذاهب واملؤثرات القدمية أو املعاصرة، ومن ذلك

لربط أصول  يحماولة املستشرق اهلولندي الكبري رينهرت دوز :ـال احلصر ـ املثال 

دكتور كامل مصطفى الشييب يف الحماولة و؛ ع بالعقائد الفارسية الزرادشتيةالتشيُّ

  .(1)ع(ف والتشيُّ)الصلة بني التصوُّ يف كتابه املهّم ،فربطه بني املذهب الشيعي والتصوُّ

احملاوالت اليت قام بها أحد كبار  ىحدإن يتعلق بوالبحث الذي حنن بصدده اآل

من جهة والدين  ثبات وجود عالقة قوية ما بني املذهب الشيعي اإلماميإل ؛املستشرقني

 أخرى.  اليهودي من جهٍة

قة وقبل أن نبدأ يف موضوع البحث جيب أن نشري إىل عدد من النقاط املهمة املتعلِّ

 :به
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مامي بالفعل يوجد الكثري من نقاط التشابه واالتفاق ما بني املذهب الشيعي اإل

به ال يقوم على وجود عالقة ذلك التشا ولكّن .أخرى من جهة والدين اليهودي من جهٍة

ن ذلك إبل  .كما حاول فلهاوزن أن يشري يف حبثه ،ة بني الفكرينأو رابطة خاّص

ونقصد به  ،التشابه سببه أن املذهب الشيعي ينتمي فكريًا إىل إطار فكري أوسع

بني العلماء والباحثني حول العالقة املتينة ما بني  اإلطار اإلسالمي، وال يوجد خالٌف

  .م واليهوديةاإلسال

 أّنهىل الدين على إالذين ينظرون  ،رين والباحثني املادينيىل املفكِّإفبالنسبة 

ظاهرة سوسيولوجية مادية، هم يعتقدون أن دين اإلسالم قد ُبين يف أساسه على عدد 

 ،هامن األسس احلضارية والفكرية األقدم، واليت كان الدين اليهودي من أهّم

 ًا وكيفًا. كّم ،وأكثرها تأثريًا

فعن فكرة التداخل واالقتباس يف األديان السامية الكربى الثالث يقول 

ن موضوعنا ال ينصب على تاريخ األديان العديدة ذات : إرًامفسِّ ،)روبرتسن مسيث(

 .بسماتها املشرتكة ومنطها العام ،األصول السامية، بل على ديانة الساميني ككلٍّ

نها مل تنشأ كاألنساق الوثنية أمبعنى  ،ديانات إجيابية اإلسالمفاليهودية واملسيحية و

، ذوو شأن عظيم ،دون دينيونالقدمية... بل تعود يف أصوهلا إىل تعاليم قام بنشرها جمّد

ما وراء هذه  ويف .يتحاشون سنن املاضي عن عمٍدكانوا ينطقون بالوحي اإلهلي، و

ي يتمثل يف جمموع العقائد ، الذاألديان اإلجيابية يكمن التقليد الديين القديم

 .(2)اليت ال ميكن أن تنسب إىل تأثري عقليات فردية ،األعراف الدينيةو

بالتشابه يف الكثري من العقائد  ون صراحًةأما علماء الدين اإلسالمي فهم يقّر

 ًاواحد ًان هناك مصدرأوذلك ألنهم يعتربون  ؛واألفكار والشرائع بني اإلسالم واليهودية

كما أرسل  ،ىل الدين اليهوديإالذي أرسل موسى داعيًا  ،وهو )اهلل( ،للرسالتني

  .بشريًا ونذيرًا باإلسالم ‘ًاحممد

ويظهر ذلك بشكل واضح يف القرآن الكريم، حيث جند أن قصص موسى 

كاد القرآن أن  :ى قيلحّت ،ًاكبرية جّد وبين إسرائيل قد استحوذت على مساحٍة

 يكون ملوسى. 
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تشابه ما بني املذهب الشيعي  د سبق أنه يف حال وجود أّيما ق ل كّلوحمصَّ

نها قد أتت أىل تلك التشابهات على إنه جيب أن يتم النظر إاإلمامي والدين اليهودي ف

د على أو نؤكِّ ،ص تلك التشابهاتمن طريق الدين اإلسالمي نفسه، وال جيب أن خنّص

بعد  اّلإ ،لفكر الشيعيأن وجودها بفعل تأثري مباشر من الفكر اليهودي على ا

د من عدم وجود تلك التشابهات يف املذاهب الفكرية والعقائدية اإلسالمية التأكُّ

 .وغريها من املذاهب ؛املذهب األشعري ؛الصوفية ؛املذهب السين :مثل ،األخرى

عفوية يف أحد أهم  ونالحظ أن فلهاوزن نفسه قد أشار إىل تلك النقطة بطريقٍة

فقد  .‘صفة امللك يف شخص الرسولعن ازدواج صفة النبوة واحلديث عند  ،كتبه

ى على امللك هذه ترجع إىل اليهود يف عصرهم األخري، وهي تتجّلـ قال: وفكرة النيب 

ل السيادة اإلهلية يف األرض، ل... فالنيب هو ممثِّوحنو مميز يف الفرق بني صموئيل وشاو

 .(3)معًا يف العقيدةواهلل ورسوله يذكران معًا دائمًا، وهما يدخالن 

وأن تلك  ،فهو هنا يبني أن فكرة ارتباط النبوة بامللك هي فكرة يهودية األصل

د أن ارتباط خر له يؤّكآ بينما يف كتاٍب .قتبسها اإلسالم عن اليهوديةاالفكرة قد 

قتبسها الشيعة األوائل عن االيت  ،اخلصائص والسمات الشيعية ىحدإة بامللك هي النبّو

 من التفصيل يف الصفحات القادمة.  ٍءوهو األمر الذي سنتناوله بشي .مباشرة اليهودية

 

ن وجهة نظر يوليوس فلهاوزن حول األصول اليهودية للمذهب الشيعي قد إ

 .والنطاق األكادميي ،كبري يف النطاق اجملتمعي انتشرت بشكٍل

ع، ومت واملعادية للتشيُّية املخالفة فقد سادت تلك الفكرة يف األوساط السّن

وبعض كتابات عدد من رموز  الربط ما بني نظرية فلهاوزن اجلديدة املعاصرة من جهٍة

 ؛هـ(456ابن حزم) :من أمثال ،ي اليت تقدح يف الشيعة وتربطهم باليهوديةالفكر السّن

  .أخرى من جهٍة ،هـ(728ة)وابن تيمّي

كبري يف الساحة  شكٍلىل ذلك فقد انتشرت فكرة فلهاوزن بإوباإلضافة 

ن هناك الكثري من الباحثني العرب املعاصرين أوالدليل على ذلك . كادمييةالعلمية األ

)فجر  يف كتابه املهّم ،الدكتور أمحد أمني :ومنهم ،يدوهاأو ،وا بهاقد استدّل
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 وغريه من الباحثني واألكادمييني.  ،اإلسالم(

 
Wellhausen. J  

وابتدأ حياته العلمية بدراسة  .م يف وستفاليا بأملانيا1844زن يف عام ُولد فلهاو

ه بعد ذلك لدراسة التوراة، ودرس اللغات الشرقية يف ثم توجَّ ،الالهوت املسيحي

  .(4)جوتنجني

وخصوصًا نقد  ،كبري يف علم نقد النصوص الكتابية وبرع فلهاوزن بشكٍل

س احثني مبثابة األب الروحي أو املؤسِّعتربه الكثري من الباى العهد القديم، حّت

 .(5)احلقيقي لذلك العلم

ه جهوده لدراسة عصر ن قطع فلهاوزن شوطًا كبريًا يف دراسة التوراة وّجأوبعد 

ضوا بالبحث املستشرقني الذين تعّر رة، فكان من أهّمصدر اإلسالم ومصادره املبّك

كبري من األحباث والدراسات اليت  حيث قام بتأليف عدٍد ،والدراسة لتلك الفرتة املهمة

 : (6)تناولت تلك احلقبة، ومنها

 .ـ حممد يف مكة1

 .ـ أديان عرب اجلاهلية2

 ،لهاوحلَّ ،ات الرواةـ حتقيق تاريخ الطربي، حيث قام بالتعريف بشخصّي3

 هلا وجرحها. وعدَّ

  .ـ دستور املدينة أيام النيّب4

 .ـ فتوح إيران5

 ى نهاية الدولة األموية. من ظهور اإلسالم حّت ،ـ الدولة العربية وسقوطها6

  .ـ اخلوارج والشيعة7

  . عامًانيوسبع ًةأربعيناهز  عن عمٍر ،م1918يوليوس فلهاوزن يف عام  وتويف

 
 

أحزاب املعارضة السياسية الدينية يف صدر )املعنون بـ  ،يف كتابه املهّم

 ،ارج والشيعة(، يتناول فلهاوزن تاريخ نشأة وتكوين املذهب الشيعياخلو ،اإلسالم
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 والعوامل التارخيية والفكرية اليت أسهمت يف تأسيس قواعده األوىل. 

واملدخل الذي دخل منه فلهاوزن للتنظري للمذهب الشيعي هو ربطه بني ثالثة 

وتلك  .يخر باملذهب الشيعآأو ب منها بشكٍل رتبط كلٌّاعناصر وحركات كربى 

 العناصر الثالثة هي: 

 .ـ حركة املختار الثقفي1

 .ـ فرقة السبئية2

 .ـ فرقة الكيسانية3

ما قد حدث بني العناصر الثالثة  عتقد يوليوس فلهاوزن بوجود مزٍجاحيث 

ف بعد ىل النتاج النهائي هلا، ذلك النتاج الذي ُعِرإى وصلت العقائد الشيعية السابقة حّت

 ي. ذلك باملذهب الشيع

اعتقد فلهاوزن بأن الصراع والتنافس السياسي واحلضاري الذي كان قائمًا بني 

ن ذلك أوالييت العراق والشام كان هو اللبنة األوىل يف تكوين البناء الشيعي، و

ن األمويون من الوصول التنافس سرعان ما جنده قد أخذ صورة جديدة بعد أن متّك

ومعاوية بن أبي سفيان يف  بني احلسن بن علّي عقده بعد الصلح الذي مّت ،لسلطةإىل ا

وبدأ أهل العراق يف التعبري عن  ،كبرية ذلك التنافس بدرجٍة شتّدافقد  .هـ40عام 

 غضبهم وسخطهم من السلطة األموية. 

فعملوا على  ،وحاول األمويون أن يقضوا على حركة املعارضة يف العراق

ى حّت ،هم باملناصب واألموال والثرواتْواستمالة أشراف أهل العراق وكبارهم، فأغَر

 ىل صفوفهم. إنضم هؤالء ا

وبعد خروج طبقة األشراف من الكيان العراقي املعارض للسلطة، جند أن 

لت شيئًا فشيئًا إىل صورة دينية ذات طابع احلركة السياسية العراقية املعارضة قد حتّو

الذين  ،د من املوالي الفرسواجتذبت احلركة بشكلها اجلديد العدي .(7)مثالي خيالي

واستبدلتها  ،ت احلركة عن رابطة القومية العربيةوبذلك ختلَّ .كانوا يكرهون العرب

 . (8)وهي رابطة اإلسالم ،أخرى برابطٍة

اإلسالم الذي ربط بني أعضاء احلركة الشيعية مل يكن نفسه ذلك  ولكّن

ىل إن احلركة قد استندت أ ففلهاوزن يرى .الدين التقليدي الذي كان معروفًا من قبل
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بني السبئية  مزٌج ثنه سرعان ما حدأوهي بدعة غريبة غامضة، و ،)السبئية(

 .(9)واحدة ى أصبح االمسان يطلقان على فرقٍةحّت ،والكيسانية

الذين  ،)ملر(و( ي)دوز :مثل ،راء عدد من املستشرقنيآفلهاوزن على  ثم يرّد

اقتباسها  السبئية والكيسانية( قد مّت)لشيعي ن الصورة األوىل من املذهب اأاعتقدوا 

ويستدلون على ذلك بأن معظم أعضاء احلركة الشيعية املبكرة  .من مؤثرات فارسية

ىل الدين اإلسالمي الكثري من إنهم قد نقلوا أ ال ُبدَّالذين  ،كانوا من املوالي الفرس

رافضًا تلك  ،نعقائدهم وأفكارهم املستمدة من أديانهم القدمية، فيقول فلهاوز

ما أ .فيه ال سبيل إىل الشّك هذا أمٌرفن آراء الشيعة كانت تالئم اإليرانيني إ» :اآلراء

 .(10)«كون هذه اآلراء قد انبعثت من اإليرانيني فليست تلك املالءمة دلياًل عليه

ثم  ،ع كان قائمًا يف بداية األمر بني العربعلى ذلك بكون التشيُّ وهو يستدّل

إىل الذين انضموا  ،وكذلك فإن السبئية كانوا من العرب .ىل الفرسإانتقل منهم 

 ًا. ئة جّدوكانت عالقاتهم بقبائلهم سّي ،حركة املختار الثقفي

من  ،ع أصوله ومبادئه األوىلقتبس منه التشيُّاذن ما هو املصدر اخلارجي الذي إ

 وجهة نظر يوليوس فلهاوزن؟ 

ور األكرب يف وضع عقائد الشيعة األوىل يبين فلهاوزن نظريته على أساس أن الد

ويربط فلهاوزن ما بني الدين  .مسه عبد اهلل بن سبأا ،كان لشخص يهودي األصل

ع ن التشيُّإ :واملعتقدات الشيعية، فيقول صراحًة ،وهو اليهودية ،ابن سبأ() ـاألصلي ل

  .(11)ىل اإليرانينيإن يرجع أىل اليهود أقرب من إيرجع 

ن أدون  ،عارضة ل على صحة مذهبه بطريقٍةنه سوف يدلِّأويذكر فلهاوزن 

  .ا تستحّقية أكرب مّمأعري املسألة من األهّم

إنه سيحاول التدليل على  :ن فلهاوزن كان يقصد ما أورده عندما قالأواحلقيقة 

ته يف عشر صفحات فقط من عارضة، ذلك أنه قام بعرض أدّل صحة مذهبه بطريقٍة

 كتابه. 

املذهب الشيعي والدين اليهودي يف  زن أوجه التشابه ما بنيوقد عرض فلهاو

  :التاليةالنقاط 

 .ة واإلمامةـ النبّو1
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 .ةـ املهدّي2

 .ـ الرجعة3

يف  ،ة ككلٍّضمن نقد النظرّي ،ض هلا بالتفصيلوهي النقاط اليت سنتعّر

 الصفحات التالية. 

 
 

على أساس االقتباس من  املذهب الشيعي ُبينن إ :بنى فلهاوزن نظريته اليت تقول

من األحداث التارخيية اليت جرت يف الدولة  ىل عدٍدإ استنادهالدين اليهودي على أساس 

ومرورًا  ،انعّفن مصار على اخلليفة الثالث عثمان بمن زمن ثورة األ بدءًا ،اإلسالمية

 ،بن أبي طالب ابع علّيباملعارك واحلروب األهلية بني املسلمني يف عهد اخلليفة الر

وما تبعها من حماوالت  ،هـ61يف كربالء يف عام  بفاجعة مقتل احلسني بن علّي وانتهاًء

 موية. السلطة األ وحركات ثورية لالنتقام من جانب الشيعة ضّد

ض باختصار للحركات الثالث اليت تعّرأن وسوف أحاول يف السطور القادمة أ

  :قصد بهاأألصل الشيعة، وليها فلهاوزن عند دراسته إرجع 

 .ـ السبئية1

 .ـ املختارية2

 .ـ الكيسانية3

 

رمبا مل ُتحدث شخصية يف تاريخ اإلسالم من التساؤالت واجملادالت ما أحدثته 

 .ليه الفرقة السبئيةإالذي تنسب  ،شخصية عبد اهلل بن سبأ

خني من املؤرِّقد حدث بني الكثري سبأ( والنزاع حول شخصية )عبد اهلل بن 

 .والباحثني واملستشرقني

 يفب ْينه ال َرأو ،اعتقدت بأن )ابن سبأ( شخصية تارخيية حقيقية فهناك طائفٌة

ويف وضع  ،حداث الثورة ضد )عثمان بن عفان(أ يفنه كان صاحب دور عظيم أذلك، و

 :ومن هؤالء .عقائد الشيعة األوىل
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 .نيكلسونـ 1

(12)جولد تسيهرـ 2
. 

.(13)راهيم حسنبإد. حسن ـ 3
 

 

.(14)اهلامشيد. سعد ـ 4
 

الكثري من املصادر  يفقد ورد سبأ( اهلل بن  )عبدن ذكر أىل إويستند هؤالء 

  :مثلسالمية املهمة، التارخيية اإل

 .للطربي ،تاريخ الرسل وامللوكـ 1

 .ثريالبن األ ،التاريخ يفالكامل ـ 2

 .البن كثري ،البداية والنهايةـ 3

 .البن خلدون ،املبتدأ واخلرب العرب وديوانـ 4

 .وغريها من املصادر وكتب الفرق واملذاهب

شخصية وهمية  هين شخصية )عبد اهلل بن سبأ( أفريى خر اآلالفريق ما أ

ىل تلك إن ما ينسب أ، وحقيقي وجوٍد أّينه مل يكن له أواختالقها،  مّت ،سطوريةأ

طاحة حبكم اخلليفة ىل اإلإوالقيام بأحداث تهدف  ،الشخصية من تدبري خطٍط

ن الثورة على أووافرتاء، عاء كاذب حمض اّد اّلإما هو  ،الثالث )عثمان بن عفان(

النظر  بغّض ،ىل اشتعاهلاإى ّدأسباب املوضوعية ما عثمان كانت قد توافر هلا من األ

 .للثورة الرئيسر جتعل من )ابن سبأ( املدبِّ اليت، عن نظرية املؤامرة

  من: حقيقة وجود )عبد اهلل بن سبأ( كلٌّ أنكر ْنهم َمأومن 

 .برنارد لويسـ 1

(15)يليون كايتانـ 2
.
 

 

.(16)العسكريمرتضى ـ 3
 

 

(17)د. عبد اهلل فياضـ 4
.
 

 

.(18)يد. عبد العزيز صاحل اهلالبـ 5
 

 

 .د. طه حسنيـ 6

 .د. حممد كامل حسنيـ 7

.(19)الشييبد. كامل مصطفى ـ 8
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 التارخيينها تدحض مسألة الوجود ْويَر اليتة دلىل العديد من األإويستند هؤالء 

سالمية ن هناك الكثري من املصادر التارخيية اإلأدلتهم أقوى أومن  .لـ )ابن سبأ(

والثورة  ،قت ملسألة الفتنة الكربىبالرغم من كونها قد تطّر ة، اليتاملهّممة املتقّد

 ،سبأ( )ابنمعلومات عن  أي نها مل تذكر مطلقًاأ اّلإ ،على اخلليفة )عثمان بن عفان(

 وهو ما يتعارض مع املنطق السليم. 

  :طالقاإل( على أسب )ابنمل يذكر فيها  اليتمة ومن املصادر املتقّد

 .هـ(230بن سعد)ال ربى،الطبقات الكـ 1

 .هـ(240)العصفريتاريخ خليفة بن خياط ـ 2

 .هـ(257بن عبد احلكم)ال ،خبارهاأفتوح مصر وـ 3

 .هـ(282)الدينوريحنيفة  بيأل ،خبار الطوالاألـ 4

 .هـ(283)لكنديل ،كتاب الوالة والقضاةـ 5

.هـ(292)اليعقوبيتاريخ ـ 6

(20)هـ(346)لمسعوديل ،مروج الذهب ومعادن اجلوهرـ 7
.

النظر عن مسألة حقيقة الوجود التارخيي لعبد اهلل بن سبأ من عدمه  وبغّض

فات الفرق واملذاهب اليت ومصنَّ ،يةفإننا إذا رجعنا اىل الكتابات واملصادر التارخي

ننا سوف جند أن هناك إاحلديث عن عقيدة وأفكار الفرقة السبئية، ف إىلقت تطرَّ

 ًا بني تلك الكتابات.كبري ًاخالف

أن السبئية هو اسم فرقة من الشيعة إىل هـ( 377يذهب امللطي) :فعلى سبيل املثال

(21)بن أبي طالب( هت علّيلَّأ)قد 
.  

يف كتابه )تثبيت دالئل  ،هـ(415اضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاني)أما الق 

بن  ي)علن أ الشيعة، ويذكرفيذكر اسم )ابن سبأ( عند احلديث عن فرق  ،النبوة(

 ×مري املؤمننيأُقتل  افلّم ،ىل املدائنإ)ابن سبأ( من الكوفة  بنفيطالب( قد قام  أبي

 :ىل الشام؟ فقالإتقول من مسريه  نَتفأين ما ك ،قد قتل ومات ودفن :قيل البن سبأ

  .(22)نه قد ماتأملا صدقنا  لو جئتمونا بدماغه مسرورًا...

أن اعتقاد  ،التبصري يف الدين()يف كتابه  ،هـ(471األسفراييين) بينما يورد

 يف كّل ،غري أنه يظهر خللقه يف صور خمتلفة ،السبئية هو أن األرض ال ختلو من إماٍم

(23)ويف الزمان الذي بعده ،ورة اليت ظهر بها يف الزمان الذي قبلهزمان صورة غري الص
. 
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ن السبئية قد اعتقدوا أن علي بن أبي أهـ( فريى 606ما فخر الدين الرازي)أ

(24)طالب هو اهلل تعاىل بذاته
. 

 

 .من أهل الطائف وهو .«عبيد الثقفي ياملختار بن أب»وقائد تلك احلركة هو 

يف زمن عمر بن اخلطاب، وكان أبوه أبو عبيد  ،مع أبيه ،ائف إىل املدينةانتقل من الط

 يومها. واستشهد  ،الثقفي قائدًا للمسلمني يف موقعة اجلسر

 .قد بدأ منذ وقت مبكر ‘ويظهر أن تأييد املختار آلل بيت الرسول

على رسائل أهل الكوفة، جند  ًءبنا ،إىل العراق فعندما خرج احلسني بن علّي

وينصره حينها، لوال أن والي الكوفة عبيد اهلل  ،إليه ملختار كان يريد أن ينضّمأن ا

 . (25)ليمنعه من نصرة احلسني ؛وضربه ،بن زياد قد حبسه

اإلفراج عنه، فرحل  زوج أخت املختار، مّت ،وبواسطة شفاعة عبد اهلل بن عمر

ام املختار لقوات ابن ولكن يبدو أن انضم .(26)عبد اهلل بن الزبريل وانضّم ،إىل احلجاز

فقد ورد  ؛ماتية نفعية حبتةاغوإمنا كان ألهداف بر ،حقيقي الزبري مل يكن عن اقتناٍع

ألبايعك  خري يف كثرة الكالم، إني قد جئُت ال»له: أن املختار ملا بايع ابن الزبري قال 

 . (27)«وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عملك ،دوني ال تقضى أمرًان على أ

عندما قدم جيش  ،«احلصني بن منري» تل املختار مع قوات ابن الزبري ضّدوقد قا

اراته وكفاءته العسكرية «واستطاع املختار أن يظهر الكثري من مه .الشام إىل احلجاز

ليعمل  ،واستطاع املختار أن يقنع عبد اهلل بن الزبري برحيله إىل العراق .احلربيف تلك 

د أن وصل املختار إىل العراق بدأ يدعو مبجّر ولكْن .على تثبيت نفوذ ابن الزبري فيها

 حوله. وبدأ جيمع األتباع  ،إىل االنتقام والقصاص من قتلة احلسني بن علّي

 ؛وكان من الطبيعي أن يقوم والي الكوفة عبد اهلل بن يزيد بسجن املختار

عبد »بـ رابة أخرى يستخدم املختار صلة الق ًةومّر .(28)خوفًا من انتشار دعوته وخطورتها

 .ليتمكن عن طريق شفاعته من اخلروج من السجن ؛«اهلل بن عمر

 ٍلوتعيني وا ،وبعد قيام عبد اهلل بن الزبري بإقالة والي الكوفة عبد اهلل بن يزيد

ب استطاع املختار أن يؤلِّ، «عبد اهلل بن مطيع»وهو  ،كبري من الضعف آخر على قدٍر
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 .ه إىل اهلرب من الكوفةويضطّر ،ابن مطيع ، وأن يثور علىنيالناس ضد الزبريي

 ،وقام بدعوة الناس إىل مبايعته ،دًا على تلك املدينة املهمةوبذلك أصبح املختار سيِّ

 ،قاتلنا ْنوقتال َم ،واملطالبة بدماء أهل البيت ،ةوالسّن ،على الكتاب تبايعوني»قائاًل: 

 ىحّت ،املختاراملقاتلني إىل حركة انضم الكثري من األنصار و وقد .«ساملنا ْنومساملة َم

 رجل. وصل عددهم إىل سبعة عشر ألف 

 ؛‘وقد حاول املختار يف تلك املرحلة أن حيصل على تأييد أهل بيت الرسول

 :من فبدأ يف مراسلة كلٍّ ،ليستخدم ذلك التأييد يف الدعاية السياسية حلركته

 .علّيبن احلسني بن  علّيالعابدين  وزينطالب،  يبأبن  بن احلنفية بن علّي حممد

فبعض  .ح موقف هؤالء األئمة من دعوة املختارد الروايات اليت توّضوتتعّد

وأرسل له  ،زين العابدين يريد تأييده الروايات تذكر أن املختار قد بعث إىل عليٍّ

ه أمام ءعاوأظهر كذبه واّد ،قام برفض ذلك كله ًاعلّي موال، ولكّنالكثري من األ

ناك بعض الروايات األخرى اليت تظهر أن حممد بن احلنفية قد ساعد وه .(29)الناس

املختار، فإنه ملا قام املختار بدعوة الناس إىل االنضمام حلركته باسم حممد بن 

دوا منه، فقال ليتأكَّ ؛بعض الناس يف ذلك، فقدموا على ابن احلنفية احلنفية شكَّ

أن اهلل  ُتلودْد لطلب بدمائنا فواهلِلدعاكم إىل ا ْنوأما ما ذكرمت من دعاء َم»هلم: 

 .«شاء من خلقه ْنانتصر لنا من عدونا مَب

ابن احلنفية بذلك، بل إنه أرسل إىل إبراهيم بن األشرت يدعوه إىل  ومل يكتِف

بسم اهلل الرمحن الرحيم، من » :وقد جاء يف خطابه إىل إبراهيم .نصرة املختار وتأييده

الطلب  ىعبيد عل يفإن املختار بن أب ،ا بعدأّم ،األشرتإىل إبراهيم بن  حممد بن علّي

وحسن ثواب ، ثبك اهلل ثواب الدنياُي ،وآزره ،فساعده يف ذلك ،بدم احلسني

 . (30)«خرةاآل

ًا ن جيشًا قوّيأن يكوِّ ،بعد حتالفه مع إبراهيم بن األشرت ،وقد استطاع املختار

هيم بن األشرت أن ينتصر على جيش إبرا عواستطا .األمويةة يستطيع به أن يواجه القّو

من الرجال الذين اشرتكوا يف قتل  ن من قتل عدٍد، ومتّك«رزاخلا»الشام يف موقعة 

 . (31)يف كربالء احلسني بن علّي

وأرسل بها إىل علي زين العابدين يف  ،س عبيد اهلل بن زيادأوقام املختار بقطع ر
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يف ذلك  منذ قتل أبوه إاّل يومًا قّط ضاحكًا َرمل ُي ًاأن علّي»وروى البعض  .املدينة

ومل  ،َنواختضْب وقتها بامتشاط شعورهنَّ َنقْم ‘وأن نساء أهل بيت الرسول ،الوقت

 . (32)«منذ مقتل احلسني بن علّي ذلك قّط َنيفعْل يكنَّ

بعض الروايات أن املختار قد بعث برأس عبيد اهلل بن زياد إىل عبد اهلل  يوترو

على أن املختار كان حياول أن حيافظ على تبعيته  ر الذي يدّلبن الزبري، وهو األم

وكان انتهاء أمر املختار عندما قام عبد اهلل بن الزبري بتوجيه  .الشكلية البن الزبري

م، فدخل مصعب مع 687هـ/68يف عام  ،حلكم العراق( 33)ه مصعب بن الزبرييأخ

ى انتهى األمر بقتل شهرًا، حّتربعة عشر أة من املعارك الضارية ملّد املختار يف عدٍد

 . (34)املختار

 

 .خر حبركة املختاريةآأو ب حلركة ارتبطت بشكٍل سٌماالكيسانية 

وهناك الكثري من األقوال والتفسريات اليت قال بها علماء الفرق واملذاهب 

قاقه من اشت سم الفرقة الكيسانية قد مّتاقال بأن  ْنفهناك َم؛ سم الكيسانيةالتفسري 

أخر يرى أصحابه أن اسم الكيسانية قد  ويوجد رأٌي ؛بن أبي طالب كيسان موىل علّي

وأحد زعماء  ،صاحب شرطة املختار الثقفي ،اشتقاقه من كيسان أبي عمرة مّت

ح أصحابه أن االسم أما الرأي الثالث يف تسمية تلك الفرقة فريّج ؛احلركة املختارية

لمختار اه حممد بن احلنفية لو الوصف الذي مّسوه ،قد مت أخذه من وصف كيسان

 .(35)؛ لكياستهالثقفي

 ،ويرى الدكتور حممود إمساعيل أن أكثر تلك األراء قابلية للتصديق والقبول

اشتقاقه من كيسان أبي  سم الكيسانية قد مّتاهو أن  ،ملنطق السليمإىل اوأقربها 

ة القالئل الذين مل يقتلوا ن كيسان هذا كان من زعماء املختاريأخصوصًا و ،عمرة

 جلميع أنصار ا جعله قبلًةمّم ،على والئه ألفكاره القدمية ستمّرا وقد ،مع املختار

  .(36)املختار ومناصري حركته فيما بعد

وما هي الفروق اليت  ؟ما هي عقائد الكيسانية :والسؤال الذي يطرح نفسه هنا

 رى؟ جعلتها ختتلف عن باقي حركات الشيعة املبكرة األخ
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 .واضحة عن هذا السؤال واحلقيقة أنه ال توجد لدينا إجابٌة

وأنه إذا كانت  ،ًا للمختاريةيعتقد بأن الكيسانية كانت مرادفًا تاّم ْنفهناك َم

حركة املختار الثقفي حركة سياسية عملية فإن حركة الكيسانية كانت مبا فيها 

 بدون انفصال أو متييز.  ،مًا هلااًل ومتّممن أبعاد دينية مذهبية ظهريًا فكريًا مكّم

فنجد  .على أن الروايات اليت بني أيدينا حتمل لنا الكثري من املعلومات املتضاربة

ن الكيسانية اعتقدوا بأن حممد بن احلنفية هو اإلمام أمن املصادر يذكر  ًان عددأ

اه الراية يوم بدليل أنه أعط ؛ه قد عهد إليه باإلمامةان أبأبن أبي طالب، و بعد أبيه علّي

  .(37)مه على أخويه احلسن واحلسنيوقدَّ ،اجلمل

م اإلمامة ن الكيسانية اعتقدوا بأن حممد بن احلنفية قد تسلَّأيرى  ْنوهناك َم

 :واستشهدوا على ذلك بالشعر الذي جاء فيه ،عقب مقتل أخيه احلسني يف كربالء

ــريش  ــة مــــــن قــــ  أال إّن األئمــــ
 

ــّق  ــواء  والة احلـــــ ــة ســـــ  أربعـــــ
 

ــة مــــــن بنيــــــه  علــــــّي  والثالثــــ
 

 هم األسـباط لـيس بهـم خفـاء     
 

ــبط ســــبط إميــــان وبــــرّ     فســ
 

 بتـــــــه كـــــــربالءوســـــــبط غّي 
 

 ىوســبط ال يــذوق املــوت حّتــ   
 

ــواء    ــدمها اللـ ــل يقـ ــود اخليـ  يقـ
 

ــاً  ت ــيهم زمانــ ــرى فــ ــب ال يــ  غيــ
 

 (38)ومــاء برضــوى عنــده عســٌل 
 

قد ـ  كغريهم من فرق الشيعة اإلماميةـ وهو ما يعين أن الكيسانية كانوا 

ه وومن بعده أخ ،ومن بعده ولده األكرب احلسن ،بن أبي طالب اعتقدوا بإمامة علّي

ىل أخيه حممد بن احلنفية، إى إذا قتل احلسني وصلت اإلمامة من بعده احلسني، حّت

حيث ينتظر الوقت  ،ويعيش يف جبل رضوى ،ه حيٌّولكّن ،ْتن ابن احلنفية مل مُيأو

 واالنتصار عليهم.  ،الشيعة لقتال أعداء؛ الذي خيرج فيه

 

فلهاوزن يف تنظريه لدراسة  اليهإستند ابعد أن عرضنا للحركات الثالث اليت 

 :وهو ،علينا سؤال يف غاية األهمية ر وجذوره األوىل، ُيلّحأصول املذهب الشيعي املبّك

خذ من تلك احلركات ًا ومصيبًا عندما حاول أن يّتقهل كان املستشرق األملاني موفَّ



 االجتهاد والتجديد

 الثالث مدخاًل يعرب منه لدراسة الفكر واملذهب الشيعي يف أصوله األوىل؟ 

ح أن االعتماد على ما ذكرته ن ما طرحناه يف الصفحات السابقة يوّضأالواقع 

 واضحة عن ن يعطينا صورًةأكتب الفرق واملقاالت حول احلركات الثالث ال ميكن 

 الفكر الشيعي يف تلك املرحلة املبكرة. 

فاخلالفات اليت تنقلها لنا الروايات حول احلركات الثالث ال تقتصر على 

بل إننا جند أنفسنا أمام العديد من الروايات املتناقضة حول  ،مسائل فرعية جزئية

سي حول مؤسِّ نه يوجد خالٌفإبل  ،أصول احلركات ومبادئها ومعتقداتها األساسية

 وحقيقة وجودهم التارخيي من عدمه.  ،حركة ّلك

للتدليل على  ؛ل أن األبيات الشعرية اليت أوردتها يف الصفحة السابقةولنا أن نتخيَّ

أوردتها مجيع دتها األلسن، وورّد ،وهي األبيات اليت ذاع صيتها ،عقيدة الكيسانية

ففي  .حبهاكبري حول شخصية صا كتب الفرق واملقاالت اإلسالمية، يوجد خالٌف

خني أن صاحب تلك العبارات هو الشاعر املعروف )ُكثري من املؤرِّ الوقت الذي يرى عدٌد

، وهو )السيد خرآمشهور  ىل شاعٍرإأخرى تنسبها  راًءآجند أن هناك ؛ (39)ة(عّز

  .(40)بن حممد احلمريي(إمساعيل 

ائد للتدليل على عق ؛واملشكلة هنا أن تلك األبيات اليت يستخدمها اجلميع

 د من شخصية صاحبها. لعدم التأكُّ ؛قد فقدت قيمتها العلمية ،الفرقة الكيسانية

 كما أن العالقة ما بني املختارية والكيسانية يشوبها الكثري من مظاهر الشّك

وأنه  ،دهيدعمه ويؤيِّ ْنا أن املختار قد حاول أن جيد من أهل البيت َمّنفقد بيَّ .والغموض

وبالرغم  .)حممد بن احلنفية(و ؛)علي بن احلسني( :من كلٍّ قد عرض ذلك الدعم على

ننا ال إف ،ن أن الثاني قد أبدى الكثري من مظاهر التأييد للحركةمن الروايات اليت تبيِّ

لالنتقال من  َعْسابن احلنفية مل َيفنستطيع أن جنعل منه أبًا روحيًا أو زعيمًا دينيًا هلا، 

حيث استطاع ـ  ىل الكوفةإ ـ لزبري سلطانه عليهاليت يفرض عبد اهلل بن اـ ة مّك

ن ما لدينا من روايات يبني أن قوات املختار قد إ، بل ـ س حلكمه فيهان يؤسِّأاملختار 

دون  ،بذلك ْتواكتَف ،قامت بتحرير حممد بن احلنفية من قبضة عبد اهلل بن الزبري

 ىل معقل املختارية يف الكوفة. إن تقوم بنقله أ

 الثأرمن أجل  ،اّنكما بيَّ ،املختار كانت قد قامت يف األساسن حركة إثم 
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ولذلك جعل املختار قتل األفراد الذين شاركوا يف مذحبة كربالء  .للحسني بن علّي

اته، وهو ما ُيبعد عن األذهان فكرة أن املختارية قد قامت على رأس اهتماماته وأولوّي

 احلنفية.  يف األساس على فكرة اإلمامة الروحية حملمد بن

والشكوك اليت حتيط باملختارية والكيسانية هي نفس الشكوك اليت أحاطت 

حول الوجود التارخيي لعبد اهلل بن  ينا السؤال األهّمذا حّنإف .قبلهم بالعقيدة السبئية

جديد حول املعتقدات واألفكار  سبأ من عدمه جانبًا وجدنا أنفسنا نصطدم بسؤاٍل

 .شافية حوهلا م لنا إجاباٍتصادر ال تقدِّن املإذ إ ؛السبئية نفسها

ته من جهة واالعتقاد بألوهّي بن أبي طالب من جهٍة فما بني االعتقاد بإمامة علّي

ن تلك إبل  .ال ميكن جتاهله أو التغاضي عنه ،شاسع وكبري أخرى يوجد فرٌق

فر ـ من والتنا التضاّد الروايات املختلفة ـ اليت تصل يف الكثري من األحيان إىل حّد

املمكن أن تصل بنا يف نهاية املطاف إىل تدعيم الرأي الذي يرى أصحابه عدم الوجود 

وألصقوا بها  ،وأن أعداء الشيعة قد اخرتعوا تلك الفرقة ،التارخيي لتلك الفرقة

 ته. ع برّمللتشنيع على التشيُّ ؛هامات واألباطيلالكثري من االّت

ىل مجيع تلك اجلوانب اجلوهرية املعارضة إن يلتفت أومل حياول يوليوس فلهاوزن 

الكيسانية(، بل ـ املختارية ـ السبئية )لبعضها البعض يف البناء الفكري للفرق الثالث 

وردت يف كتب  ختاره وانتقاه من معلوماٍتاما  جنده قد بنى نظريته على أساس

( حول الفرق ية )املعارضة للفكر الشيعياملقاالت واملذاهب واملصادر التارخيية السّن

الثالث. 

ن املختار أختار بعض الروايات الضعيفة اليت تذكر اومن ذلك أن فلهاوزن قد 

صطحب ذلك الكرسي معه يف ابن أبي طالب، و لعلّي ًاقدمي ًاقد أخرج كرسّي

الذين كانوا يصطحبون تابوت العهد معهم يف  ،هًا مبلوك بين إسرائيلمتشبِّ ،حروبه

  .الكنعانيني حروبهم ضّد

عتقد أنه يناسب ويتوافق مع نظريته حول أصول الشيعة اختار فلهاوزن ما إذن ا

عن  ة من العقيدة اليهودية، ويف الوقت ذاته تغاضى عن عمٍدوجذورها األوىل املستمّد

األمر الذي سنحاول إثباته يف  وته، وهاألدلة والشواهد اليت ختالف نظرّي كّل

 الصفحات التالية. 
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اقتباسها من مفهوم النبوة يف  يرى فلهاوزن أن فكرة اإلمامة عند الشيعة قد مّت

فهو يقول: وقبل حممد وجدت سلسة طويلة متصلة  .العقيدة اليهودية عند بين إسرائيل

سلسلة دقيقة من )ضهم بعضًا، على حنو ما يقول اليهود الذين يتلو بع ،من األنبياء

الزمان أبدًا من  ُلمن سفر التثنية من أنه مل خْي 18 اإلصحاحاألنبياء(... وكما ورد يف 

خليفته  نيبٍّ ة ال تقف عند حممد، ولكّللوهذه السلس .ومن نوعه ،خيلف موسى نيبٍّ

فكما كان ملوسى خليفة هو  .يةهو أيضًا فكرة يهود ،يعيش أثناء حياته ،إىل جانبه

على أن كلمة نيب مل تطلق على  .األمر به يستمّر يوشع كذلك حملمد خليفة هو علّي

  .(41)ةأو اإلمام عاّم أو املهدّي بل أطلق عليهم أمساء الوصّي ،وبنيه علّي

 ولكْن .ن كالم فلهاوزن قد يبدو سليمًا ومنطقيًا للوهلة األوىلإويف احلقيقة 

ة واإلمامة بني العقائد اليهودية والفكر ودرسنا نظرية النبّو ،ا النظر فيهإذا أمعّن

ح حجم اخلالف بني وجهيت لوجدنا أن هناك الكثري من النقاط اليت توضِّ ،الشيعي

 على أسس فكرية خمتلفة.  ينمنهما قد ُب كالًّ ّنأو ،النظر

 

 

 .اإلمام منها / اختيار النيّب وأقصد بذلك الساللة أو األسرة أو العائلة اليت يتّم

فبالنسبة للعقيدة اليهودية إذا رجعنا لتاريخ بين إسرائيل ولقصص أنبياء العهد القديم 

أن اهلل فقد ورد يف العهد القديم  ؛اهلل إبراهيم ل كان لنيّبجند أن مفهوم االنتقاء األّو

 ،وبعد ذلك يعقوب ،د االصطفاء مرة أخرى إلسحاق الذبيحثم جتّد ،(42)باركه قد

  .(43)جتديد العهد مع اهلل حيث مّت

ع ليشمل معظم أسباطه من بعد يعقوب جند أن مفهوم االنتقاء قد توزَّ ولكْن 

 عشر.  االثين

أبناء زون أنفسهم عن باقي أقربائهم من ذلك هو األمر الذي جعل اليهود مييِّ ولعّل

خر انتقاء آإىل  إسرائيل، يف إشارٍة وبكونهم قد عرفوا أنفسهم بأنهم بن ؛عمومتهم

 ختصيصي يف الساللة اإلبراهيمية. 



 

 االجتهاد والتجديد 

)إسرائيل( وجدنا أن  إذا حاولنا أن نراجع تاريخ بين إسرائيل فيما بعد يعقوب

هم ؤانتقا والروحانيني الذين مّت هناك الكثري من األنبياء والزعماء والقادة السياسيني

ز بنقاء أو اصطفاء يتميَّ ،دواحد حمدَّ وليس من سبٍط ،من مجيع أسباط بين إسرائيل

 معني. 

فموسى النيب الذي قاد بين إسرائيل يف رحلة خروجهم امللحمية من مصر كان 

ه ومساعده هارون من ساللة ووكذلك كان أخ .سبط الويالمن أصول ترجع إىل 

 نفسه. السبط

الكنعانيني فكان  موسى وخليفته وقائد جيوش إسرائيل ضّد أما يوشع خادم

 سبط إفراييم بن يوسف. المن 

 ،بعد أن جاء عصر القضاة ،جديد وبعد ذلك دخلت فكرة االنتقاء يف طوٍر

من أسباط  وحيكم سبٌط ،نة من األرضمعيَّ منهم حيكم مساحًة الذين كان كلٌّ

ع بسلطات روحية ومادية يتمتَّ ،ٌدحمّد عشرية أو سبط قاٍض بين إسرائيل، فكان لكّل

 كبرية. 

املنحدر من  ،فكان شاوول ،توحيد السلطة يف شخص امللك وبعد القضاة مّت

 .ل ملوك بين إسرائيلهو أّو ،ساللة بنيامني

على أننا جند الدولة اإلسرائيلية قد وصلت إىل أوسع حدودها وأقوى مراحل 

ن يعودان إىل ياللذ ،بنه سليماناو ؛ودودا :لوتها يف عهدي خليفيت شاونهوضها وقّو

 سبط يهوذا. ال

الدينية الرئيسة يف ـ وبعد هذا العرض املقتضب جند أن الشخصيات السياسية 

حدة، قد احندرت من فروع ى انهيار اململكة املّتمنذ اخلروج وحّت ،تاريخ بين إسرائيل

مع مالحظة أننا مل  ،راييمإف ؛بنيامني ؛يهوذا ؛الوي :مثل ،وسالالت إسرائيلية خمتلفة

قنا إىل ذكر اليت لو تطرَّ ،رةق للحديث عن الكثري من الشخصيات األخرى املؤثِّنتطرَّ

 عشر.  أنسابها والسالالت املنحدرة منها لذكرنا مجيع أسباط إسرائيل االثين

املقابل إذا حاولنا أن نتناول فكرة ومفهوم االنتقائية وعالقتها باإلمامة عند  ويف

بينها وبني ما سبق اإلشارة إليه  ًاوواسع ًاكبري ًاشيعة اإلمامية لوجدنا أن هناك خالفال

 يف عقائد اليهود. 
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اختياره على أساس  ففكرة االنتقاء عند الشيعة اإلمامية تقوم على أن اإلمام يتّم

زوجه فاطمة الزهراء ؛ وعلي بن أبي طالب :من أي من أبناء كلٍّ ،كونه من أهل البيت

اختياره من ذلك  عترب الشيعة اإلمامية أن اإلمام جيب أن يتّمافقد  .‘الرسول بنت

عشرية قد اعتقدوا  فنجد أن الشيعة اإلمامية االثين .ال من غريه من الفروع ،الفرع

أما الشيعة اإلمساعيلية  .(44)وفاطمة من نسل علّي ،متعاقبني ًاعشر إمام بإمامة اثين

هم اختلفوا ى اإلمام السادس جعفر الصادق، ولكّنحّتعشرية  تفقوا مع االثينافقد 

بينما  ،عتقد اإلمساعيلية بإمامة إمساعيل بن جعفرافقد ، معهم يف اإلمام الذي خيلفه

منوا بإمامة أخيه آولذلك  ،يف حياة أبيه إمساعيل قد تويف عتقد االثنا عشرية بأّنا

 موسى الكاظم. 

املساس بها  د أن فكرة االنتقائية مل يتّمأننا جن إاّل ،وبالرغم من هذا االختالف

 قد حافظا على نين الفريقواإلمساعيلية، أل ةعشري يف حالة اخلالف بني االثين

مام وهي أن يكون اإل ،مامي عند الشيعةالفكرة الرئيسة اليت قام عليها االنتقاء اإل

 ية علي وفاطمة. من ذّر

عن تلك الفكرة االنتقائية،  ْتمن الفرق اليت شذَّ ًان هناك عددأوسوف نالحظ 

اليت  ،واهلامشية ؛اليت اعتقدت بإمامة حممد بن احلنفية ،الفرقة الكيسانية :مثل

أفكار بعض تلك  وقد ناقشنا من قبُل .بي هاشم بن حممد بن احلنفيةأاعتقدت بإمامة 

ن تلك الفرق قد أخصوصًا و ،ن نبين مقارنتنا على تلك األفكارأوال ميكن  ،الفرق

ا ال جيعل من مبادئها مّم ،عرة من تاريخ التشيُّمبّك ت واندثرت منذ فرتٍةضاع

 ة على عموم الشيعة. فكارها حّجأو

 

بني أنبياء بين إسرائيل واألئمة الشيعة  ًاكبري ًانالحظ أن هناك اختالفحنن 

ىل العهد القديم لوجدنا أنه يف الكثري إجعنا ذلك أننا لو ر ؛عشر يف تلك النقطة االثين

ة مع النبّو يعيشون ويقومون مبهاّم ،لبين إسرائيل من الفرتات كان هناك أكثر من نيبٍّ

 واحد.  يف وقٍت ،بعضهم البعض

 .ة أبيه يعقوبفيوسف كان نبيًا يف نفس وقت نبّو



 

 االجتهاد والتجديد 

العربانيني  وكذلك كان هارون نبيًا مساندًا ألخيه موسى أثناء جهوده لتحرير

 من عبوديتهم للمصريني. 

ل وهو الذي مسح شاو ،خر القضاةآ ،يل النيّبئن صموأوبعد عصر القضاة جند 

نه يف زمن أد، وهذا معناه ووكذلك هو الذي مسح داو .نه ملكًا على بين إسرائيلوعيَّ

 صال روحي بيهوه. واحد كان هناك ثالثة أشخاص هلم عالقة مباشرة أو اّت

نبياء بين إسرائيل مع بعضهم البعض يف عصر انقسام اململكة أود واستمر وج

 ى يف فرتة ما بعد الرجوع من السيب. وحّت ،وزمن السيب البابلي

تعاصر هؤالء األنبياء مع بعضهم البعض مل يقتصر على التعاصر  ّنأواملالحظ 

نهم أننا جند إب، بل ْسمبعنى أنهم عاشوا مع بعضهم البعض وَح ،العمري الزمين

ورفع مشاكل وطلبات الشعب  ،تشاركوا مع بعضهم البعض يف وظيفة االتصال باهلل

 ليه. إ

مامي مامة يف الفكر الشيعي اإلن مفهوم اإلأننا جند إخر فما على اجلانب اآلأ

 .تلك النقطة ما خيّص عن مفهوم النبوة عند بين إسرائيل يف خيتلف متامًا

ن أفال ميكن ، خذها اهلل على عبادهيّتة اليت مام الشيعي مبثابة احلّجفاإل

 ّنإف ومن ثّم .خرن وجود أحدهما فيه غناء عن وجود اآلأل ؛واحد تان يف زمٍنجيتمع حّج

مام إ فكّل ،رأسي مامي قد نظر لإلمامة على كونها تسري يف خّطالفكر الشيعي اإل

 فته. فيقوم بتسليم الراية من بعده خللي ،ى يبلغ أجلهمنصبه حّت يقوم مبهاّم

ن بعض أر ذ كيف نفسِّإ ؛وقد ظهرت بعض التساؤالت احمليطة بتلك الفكرة

ة يف وقت مام احلّجكان اإل ْنطويلة؟ فَم ئمة قد عاشوا مع بعضهم البعض لفرتاٍتاأل

 اجتماعهم؟ 

وبعدم  ،مام األكربن الفكر الشيعي قد حسم تلك املسألة بتقديم اإلأجند 

مامان يف إوذلك ألنه ال جيتمع  ؛مام األولجل اإلأقضاء ى اناالعتقاد بإمامة خليفته حّت

 .(45)ًاوكان أحدهما صامت اّلإ ،زمن واحد

يًا يف نظرته مامية خيتلف كّلمامة عند الشيعة اإلومن هنا جند أن مفهوم اإل

ب على ذلك مسألة يف وقد ترّت .ة النبوة( يف العقائد اليهودية)للتعاقب( عن )ال مركزّي

 .لة الوصايةأقصد بها مسأو ،يةغاية األهّم
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يف الفكر الشيعي  ًار جّدملحوظ ومؤّث ن الوصاية تظهر بشكٍلأننا جند إ

مام وهو اإل ،مركزي واحد فقط يته من مصدٍرحّج يستمّد ماٍمإ ن كّلأل ؛مامياإل

 ْنواضح شخصية َم ن يعلن سلفه بشكٍلأجيب  مامًاإمام فلكي يصبح اإل .السابق له

ولذلك كانت مسألة الوصاية يف  .تباعهصريح أل ذلك بشكٍل حن يوضِّأو ،خيلفه

و االستخالف يف العقلية أالفكر الشيعي بدياًل قريب الشبه من فكرة والية العهد 

 ية. السياسية السّن

و اإلمساعيلية، سوف أعشرية  سواء من االثين ،ماميةع لتاريخ الشيعة اإلواملتتبِّ

الشيعي بسبب  ر مسار اخلّطرخيية الفارقة قد تغيَّنه يف الكثري من اللحظات التاأجيد 

اإلمساعيلي ـ فاالنقسام االثنا عشري  .مام السابق لتعيني خليفتهاخلالف حول وصية اإل

 واالنقسام بني املستعلية والنزارية قد وقع يف حلظٍة .وقع يف إحدى تلك اللحظات الفارقة

 .(46)هةمشاب

 ،رةفهوم الوصاية فيه يف العهود املبكِّن نلمح مأأما الفكر اليهودي فنستطيع 

ويضعف فيه يف املرحلة ما بني  باء األوائل، بينما جند أن ذلك املفهوم يقّلويف زمن اآل

معنوي   الظهور يف شكٍلإىلأخرى  ًةى السيب البابلي، ليعود مّراخلروج من مصر وحّت

 اإلسرائيلية. ة املشيحانية أثناء عصور ضعف وتدهور الدولة مرتبطًا بكّر، حبت

 

يف ربطه ألصول  ،من أكثر النقاط اليت تثبت خطأ نظرية يوليوس فلهاوزن لعّل

ة مبفهوم العصمة عند املذهب الشيعي وجذوره بالعقائد اليهودية، هي النقطة اخلاّص

 الفريقني. 

لنا أن وكتب وأسفار العهد القديم، وحاو ،فنحن إذا رجعنا إىل العقيدة اليهودية

أثر هلذا  على )عصمة األنبياء( لوجدنا أنه تقريبًا ال وجود ألّي ا يدّلنبحث فيها عّم

 وانتهاًء ،من سفر التكوين بدءًا ،أسفار العهد القديم املفهوم أو تلك الفكرة يف كّل

 بسفر مالخي. 

فالعقيدة اليهودية التقليدية نظرت نظرة تقديس وتوقري واحرتام للعديد من 

روا أبدًا يف نفس الوقت جند أن اليهود مل يفكِّ ولكْن .وأنبياء العهد القديم شخصيات
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عصمتهم عن ارتكاب بيف تنزيه تلك الشخصيات عن اخلطأ البشري، أو االعتقاد 

 ما وقع فيه غريهم من البشر من ذنوب ومعاصي هلل.  اخلطايا واملوبقات والوقوع يف

 أسفار العهد القديم هلالنا ما سنجده من سريعة خاطفة يف لنا جولًةولعلنا لو جتّو

، فعلى سبيل املثال .عتقد اليهود أن أنبيائهم قد ارتكبوها وقاموا بهااخطايا وكبائر 

ويعقوب  ؛(47)حتت تأثري اخلمر سنجد أن لوط قد زنى مع ابنتيه وهو واقٌع :ال احلصر

بن هوذا وي ؛(48)من أخيه عيسو ويسرق الربكة ،يكذب على أبيه الضرير إسحاق

ى أن اليهود ُينسبون حّت ،الذي هو أحد أهم الشخصيات يف العقلية اليهودية ،يعقوب

ننا أكما  ؛(49)، دون أن يعرف شخصيتهاىبنه املتوّفاه، جنده يزني مع سامار زوجة إلي

ويشرتكون يف قتل  ،من أبناء يعقوب يقومون بنكث وعودهم ًان هناك عددأجند 

وهارون وأخته مريم كذلك  ؛(50)لني مرضهم وضعفهم، مستغقبيلة شكيم بن حامور

 بالرغم من دورهم الكبري يف مساعدة موسى النيّب ،يقعان يف الكبائر واملعصية

ويوافقهم على صناعة  ،همإلخراج بين إسرائيل من مصر، فهارون يتابع اليهود يف غيِّ

؛ (51)صَرلَبفيصيبها يهوه با ،العجل الذهيب، وشقيقته مريم حتقد على أخيها موسى

ما خليفته على أ ؛ةوحياول قتله أكثر من مّر ،ودو( حيقد على داول )مسيح الرّبووشا

 ،فرصة غياب أحد قادته يف أحد احلروب ويزني مع زوجته ود فهو يستغّلوالعرش دا

الذي  ،أما سليمان ؛(52)؛ خشية معرفته باألمرر لقتل زوجهافيدبِّ ،وحتمل منه سفاحًا

س بيت يهوه ويدنِّ ،ةسابقيه، فيقع يف اخلطّي نهجنه يسري على إف ،سبنى اهليكل املقدَّ

 .(53)اتاليت أتت بها أزواجه األجنبّي ،هلة الوثنيةبأصنام اآل

مها العهد القديم لشخصيات أبطاله وأنبيائه هي يف ذن فالصورة اليت يقدِّإ

ة اضحة جلّيو تبدو فيها مجيع اخلطايا البشرية بصورٍة ،ة بائسةالواقع صورة منحّط

ل فما بني السرقة واخلداع والزنا والفجور والقتل والكفر تتشكَّ .(54)للغثيان مثرية

وهو ما يثبت أن الفكر  .مالمح مجيع الشخصيات املهمة يف كتب العهد القديم

يف انتحال صفة العصمة لشخصياته  ر حلظًةاليهودي الكتابي التقليدي مل يفكِّ

 سة. املقدَّ

أحد احلاخامات املعاصرين املعروفني بقوله: حبسب التناخ فإن ر عن ذلك ويعبِّ

  .(55)ى األنبياء وامللوكاإلنسان العادي ليس الوحيد الذي يقرتف الذنوب، بل حّت
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ونالحظ أن مفهوم النبوة عند بين إسرائيل مل يرتبط مطلقًا يف صورته 

أن شعب بين  ففي الكثري من اللحظات التارخيية جند .الكالسيكية بفكرة العصمة

ضوا هلم باإليذاء النفسي فتعرَّ ،ميهوقسوة مع أنبيائه ومقّد إسرائيل قد تعامل بعنٍف

يبين  ،سيجموند فرويد :مثل، الذي جعل عاملًا يهوديًا شهريًا واجلسدي، إىل احلّد

أطروحته عن موسى على أساس أن بين إسرائيل اخلارجني من مصر قد قاموا يف 

 .(56)ثم ندموا على ذلك بعد فرتٍة ،رهم بقتل موسىوُّإحدى حلظات غضبهم وته

شارات القليلة اليت تلصق نوعًا من التقديس أو اإلمعظم ن أ ومن اجلدير بالذكر

يف كتب علماء  ٌةشخصيات وأنبياء العهد القديم يف الفكر اليهودي متناثربالعصمة 

روا كثريًا وتأثَّ ،ميةاجملتمعات اإلسال رين اليهود الذين عاشوا يف ظّلالدين واملفكِّ

جند أن )موسى بن ميمون( يذكر  :فعلى سبيل املثال .بنظرة املسلمني لألنبياء والرسل

قد  نحبيث يكونو ،ه بعد تهيئة وإعدادءختار أنبياااهلل  يف كتابه )داللة احلائرين( أّن

  .(57)إىل درجة معينة من درجات الكمال وصلوا

وجدنا أن لمفهوم العصمة عند الشيعة اإلمامية إذا حاولنا أن ندرس ويف املقابل 

وأبرز النقاط والعناصر اليت يرتكز عليها املذهب الشيعي  العصمة هي أحد أهّم

فال جيوز اخلطأ عليه، وال يصدر  ،فالشيعة اإلمامية يقولون بعصمة اإلمام .اإلمامي

  .(58)ما كان صوابًا منه إاّل

يف الكثري من املصادر الشيعية  وقد ورد التأكيد على مبدأ عصمة اإلمام

ع جمااًل َدد مبا ال َيحبيث تأّك، (59)، وكذلك يف املراجع املعاصرةاإلمامية املتقدمة

 ومن أعظم اعتقاداتهم.  ،مبادئ القوم كون العصمة هي من أهّم للشّك

ن أن ْوفهم يَر .عشر والعصمة عند الشيعة اإلمامية تشمل مجيع األئمة االثين

ا مّلو .أصيلة يف األنبياء والرسل الذين أرسلهم وابتعثهم اهلل إىل البشر العصمة صفٌة

صفوا بصفة كان األئمة يقومون بإكمال العمل الذي بدأه األنبياء كان يلزمهم أن يّت

 هلل على العباد.  ًةى يصبحوا حّجحّت ،العصمة

 فهي .أةوال جمّز ،غري منقوصة ،والعصمة عند الشيعة اإلمامية عصمة مطلقة

هي  .سواء كانت صغرية أو كبرية ،عصمة عن ارتكاب مجيع األخطاء والذنوب

ن أن األنبياء قد ْوة واجلماعة، الذين يَرعصمة ختتلف عن مثيلتها يف عقائد أهل السّن
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رية اليت غفرها اهلل هلم بعد وقع منهم يف بعض األحيان بعض األخطاء والذنوب الصغ

 .(60)ذلك

النقاط اليت  أكيد على كون العصمة هي أحد أهّمعلى ذلك ميكننا التبناًء و

 تعارض نظرية فلهاوزن يف تأثري العقائد اليهودية على املذهب الشيعي. 

 

سرائيل والسلطة عند إنبياء بين أقمنا بعقد مقارنة بني مفهوم السلطة عند  إذا

 ّنأن نعترب أحبيث ال ميكن  ،ًاجّد ًاكبري ًاعشرية لوجدنا اختالف االثينأئمة الشيعة 

 اليهودي. ع قد اقتبس ذلك املفهوم من الفكر الديين والعقائدي التشيُّ

ما يفرض  اليهودي دائمًا ن النيّبأأسفار العهد القديم لوجدنا  إىلذا رجعنا إف

مجيع الشعوب  علىتلك السلطة  ن متتّدأدون  ،و عشريتهأسرته أعائلته و علىسلطته 

 .ة لهاجملاور

بوية عشائرية أسحاق ويعقوب كانت سلطة إبراهيم وإوائل باء األفسلطة اآل

  وهما: ،مرين اثننيأورمبا كان ذلك بسبب  ،بْسقبلية فَح

فاليهودية مل  ،كانت نظرة حملية ضيقة هلهمإون نظرة اليهود لدينهم إ: لّواأل

ن أحياول اليهود  ولذلك مل ،من مراحل تارخيها ي مرحلٍةأيف  تبشرييًا تكن دينًا

ثم ظلت سلطة زعيم وقائد  ومن ،هلمقوام املتامخني العشائر واأل إليهمجيتذبوا 

 .تباعه اليهود فقطأ علىالعربانيني مقتصرة 

وائل باء العربانيني األآظهر فيها  واجملتمعية اليتن الظروف احلضارية إ: الثاني

فقد  .بعد نبيائهم فيماأو ل مفهوم السلطة عند حكامهمتشكُّ على ثرت كثريًاأقد 

ر البعد عن حياة التحضُّ كّل بعيٍد ،بدوي قبلي ائل يف جمتمٍعوظهر العربانيون األ

بالفكر  واألنظمة املرتبطةلسيطرة بعض العادات  أّدىمما  ،ن واالستقراروالتمدُّ

 .ظهور فكرة الزعيم العشائريقّوى مر الذي وهو األ ،القبلي

ل يف هيئة جمتمعات ما ينزعون للتشكُّ كانوا دائمًاسرائيل إن بين أواملالحظ 

وبعد  ،ثناء تواجدهم يف مصرأوقد ظهر ذلك بوضوح  .قبلية عشائرية قليلة العدد

ومتايزوا  ،نسابهمأ علىفقد بقي اليهود حمافظني  .النيّب ىخروجهم منها يف زمن موس
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عشرية  ه كّلساس الذي تقوم عليوكان املرتكز األ .يف شكل عشائر كبرية العدد

.بناء يعقوبأعشر من  سباط االثيناأل أحد إىلمنها  هو نسبة كّل

 .سرائيل من مصرإبعد خروج بين  تلك التنظيمات العشائرية بوضوٍح أثروظهر 

 ؛موروخالفوه يف الكثري من األ ،النيّب ىقرارات موس علىفقد اعتاد اليهود االعرتاض 

سرائيلي حتت ينضوي مجيع الشعب اإلوحد الذي وذلك لرفضهم فكرة الزعيم األ

.رايته

وحده هو الذي  ىن موسأن اليهود قد امتعضوا من فكرة أذلك  على ا يدّلومّم

يف  ن يشرتكوا مجيعًاأ ىمن موس فطلبوا ،وامرواألويسمع منه الوصايا  ،م اهلليكلِّ

ن بين أب العهد القديم خيربنا ولكّن .(61)واستجاب اهلل لطلب اليهود .وامر اهللأمساع 

 ،ن ميوتوا وهم يسمعونهأوكادوا  ،لوا صوت الرّبن يتحمَّأسرائيل مل يستطيعوا إ

منذ ذلك الوقت  ىفكان موس ،(62)بينهم وبني اهلل ن يكون وسيطًاأ ىفطلبوا من موس

 .(63)اهلل(مام أوما للشعب  ،مام الشعبأ )فما هللعلى قاعدة: 

ين لكونهم مضطّر ؛عليهم ىن اليهود قد قبلوا فكرة سلطة موسأوهكذا جند 

فكرة الزعيم  إىل ىخرأ ًةسرائيل مّرإ ورجع بن ىبعد فرتة قليلة من وفاة موسو .لذلك

يف  سرائيليون فرتًةن مكث اإلأبعد  ولكْن .القبلي العشائري يف عصر القضاة

 ن هناك نوعًاأجند  ،رًاكثر حتضُّواأل ،ةجبوار الشعوب الكنعانية املستقّر ،فلسطني

فقد طالب اليهود بتعيني ، يف الفكر السياسي قد حدث للعقلية اليهودية أثريالتمن 

ومت تعيني  ،طلب شعبه ىعل ووافق الرّب ،عدائهمأ هلم ليقودهم يف حروبهم ضّد )ملك

 .(64)(سرائيلإول ملوك بين أول ليصبح وشا

وابنه ود وعهد دا وامللك يفة بني مفهومي النبّو حدث اختالٌطوسرعان ما 

 .لوشاو خلفاء ،نسليما

ة من االنفصام قد حدث مّر ن نوعًاأسرائيلية جند بعد انقسام الدولة اإل ولكْن

 .بني املفهومني أخرى

وكما يقول  .واحد يف شخٍص جمتمعًة ْدومل تُع ،دت السلطات الدينيةفقد تفّر

 فصار اهلل ،صتالسلطات وختصَّ دت)تفّرنه يف تلك املرحلة قد إ :املسكني( ى)متب األ

 .(65)وتنصيبه(فيقوم الكاهن مبسحه  ،امللك بواسطة النيّب الذي يعنيهو 
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  :اليهوديةد السلطات الدينية يف وهناك مالحظتان مهمتان حول مسألة تفرُّ

بعد انقسام الدولة  وخصوصًا ،نه يف الكثري من الفرتاتإ: وىلاملالحظة األ

ن هناك أجند  ،)يهوذا(ومملكة جنوبية  ؛سرائيل(إ)مملكة مشالية  :إىلاملوحدة 

الباحثني  أحدويفسر  .حساب سلطة النيّب علىيف نفوذ وسلطات الكاهن  ًاتصاعد

ن االنبياء كانوا أو ،اليهود املعاصرين ذلك بارتباط الكهنة باملعبد وبطقوس العبادة

  .(66)د تابعني ومساعدين للكهنةجمّر

جند النيب  :ل املثالسبي ىفعل .ويظهر ذلك يف الكثري من أسفار العهد القديم

وا سلطانهم ليمّد ؛يدي الكهنةأآلة يف  بأنهم أوا كذبًانبياء الذين تنّبهم األيّترميا( آ)

 .(67)الشعب على

اجملتمع  ومسيطرة يف ن الشريعة اليهودية قد بقيت حاكمًةإ: املالحظة الثانية

 .اء وتعاقبهمنبيبالرغم من توالي األ ،اليهودي

وال  ،بذاته ًاقائم ًاالوصايا العشر كيان علىساس يف األ كانت الشريعة املعتمدة

الروحية  من سلطة النيّب أضعفمر الذي وهو األ ،نبياءوتأويالت األخيضع لتفسريات 

 .والزمنية

وانتقلنا لتناول مفهوم السلطة عند الشيعة  ،ذا تركنا الفكر اليهوديوإ 

من  فكرة السلطة يف كلٍّ حول ًاتاّم ًاوتعارض ًان هناك اختالفألوجدنا  ،اإلمامية

 نأو ،خرواآلمنهما  ن جنزم بعدم وجود عالقة بني كلٍّأننا نستطيع إحبيث  ،الفكرين

 .ومتباينةر يف ظروف خمتلفة منهما قد نشأ وتطّو كالًّ

وال دور للبشر يف  ،اختياره بواسطة اهلل وحده مامية يتّمعند الشيعة اإل مامفاإل

 .(68)رذلك االختيا

مامة ن اإلأذلك  ؛ونواحي احلياةمور أ مام هي سلطة مطلقة يف كّلإلوسلطة ا

يف حفظ شريعته من  ‘عن الرسول وهي نيابة ،والدنيامور الدين أيف  زعامة هي

 على ،وحنوها من فوائدها الالزمة ،الفساد ءودر ،احلدود قامةإو ،والنقيصةالزيادة 

 .(69)هلياإلالوجه الشرعي والقانون 

مام فسلطة اإل .(70)مام من طاعة اهللن طاعة اإلأاد الشيعة هو ن اعتقإولذلك ف

ن اعتقاد الشيعة أجند  نناإفولذلك  .وسلطة اهلل ‘ة من سلطة الرسولعندهم مستمّد
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معصيتهم و ،وطاعتهم طاعته ،ونهيهم نهيه ،مر اهلل تعاىلأمرهم أن أتهم يف أئّم

 عليهم كالراّد والرّد ،عليهم ّدوال جيوز الر ،ههم عدّووعدّو ،ههم ولّيوولّي ،معصيته

 ،فيجب التسليم هلم ،اهلل تعاىل ىعل الرسول كالراّد ىعل والراّد ،‘الرسول ىعل

 .(71)خذ بقوهلمواأل ،ألمرهمواالنقياد 

عند الشيعة خيتلف  ماملإلن مفهوم السلطة املمنوحة أجند  نناإفومن هنا 

  .سرائيلإنبياء بين أعن مفهوم السلطة عند  كبريًا اختالفًا

 .وشعبهبني اهلل  ًاسرائيلي فيعترب وسيطاإل ما النيّبأ ،هلل ًاامتداديعترب  مامفاإل

  وهما:، ة الشيعةئّمأ ىمفهوم السلطة لد علىتان وهناك مالحظتان مهّم

قد ارتبط  ‘دحمموبرسالة مامة املرتبط بالنبوة ن مفهوم اإلإ :وىلاملالحظة األ

ن أجند  نناإف ‘للرسول مام امتدادًاا كان اإلنه مّلإومن ثم ف ،بفكرة عاملية الدين

ن أن املفرتض وكا .مكان تباعه يف كّلأمجيع  ىروحية عل مام كانت سلطًةسلطة اإل

 املعمورة. حناء أ يف كّل ًةالناس كاّف ىعل ٌةحّج ألنه ؛يؤمن به مجيع البشر يف زمنه

 علىقسمت السلطة ن انأيف التاريخ الشيعي  دثنه مل حيإ :املالحظة الثانية

وهو الشخص  ،ساسحمور الدين ومرتكزه األ هو بدًاأو م دائمًامافاإل .جهةمن  أكثر

ت ن الظروف القهرية قد اضطّرألو ، و)الشرعية(الذي اجتمعت فيه مجيع السلطات 

ي لة يف شخص اخلليفة السّنحيان للخضوع للسلطة احلاكمة املمثَّالشيعة يف بعض األ

  .لتهالذي يعيشون يف دو

و توهن أمام حكام الدين وثوابته مل تضعف من سلطة اإلأن الشريعة وأكما 

قة بتفسري ليه الصالحيات املتعلِّإمام كان هو الشخص الوحيد املوكل ن اإلأل ؛منها

سلطان  حتت منضويًةكانت )الشريعة( ن أولذلك جند  .الدينية وتأويل النصوص

  .ًاتاّم له خضوعًا وخاضعًة ،ماماإل

 علىالرجال  فحكموا :ماميةيف الشيعة اإل)الشاطيب( ذلك قول  على دّلوي

 .(72)الرجال علىومل حيكموا الشريعة  ،الشريعة

 

النقطة الثانية اليت ربط فيها فلهاوزن ما بني العقيدة اليهودية واملذهب الشيعي 
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ص املنتظر، ذلك الذي اإلمامي هي نقطة التشابه ما بني االجتاهني يف فكرة املخلِّ

ـ بينما ُعرف يف املذهب الشيعي ب ،سم )املسيا( أو )املسيح(اعرف يف اليهودية ب

 )املهدي(. 

عي أن )حممد بن احلنفية( هو ىل الروايات التارخيية اليت تّدإفلهاوزن  وقد أشار

ًا منتظر ،حيث يسود السالم ،الذي يتوارى عن األنظار يف جبل رضوى ،املهدي املنتظر

والقضاء  ،قامة احلّقإو ،لتحقيق حلم العدل ؛الوقت املناسب للخروج والظهور للناس

 ر. ْوعلى الظلم واجَل

 ،شعياأيف سفر  ،وقارن فلهاوزن ما بني تلك الروايات وما ورد يف العهد القديم

ن هناك الكثري من أوجه أملاني ، حيث وجد املستشرق األ11صحاح واإل 7صحاح يف اإل

على صدق ـ من وجهة نظره ـ ا جيعل منها دلياًل مّم ،(73)تلك النصوص بني الشبه ما

اقتباس أصوله من العقائد  نظريته اليت ترى أن املذهب الشيعي اإلمامي قد مّت

 واألفكار اليهودية. 

 

ص املنتظر املوعود الذي ينتظره شعبه من أوسع األفكار كانت فكرة املخلِّ

يف كتابه )املهدي  ،يالحظ الدكتور أمحد أمنيو .يف العصور القدمية نتشارًاا

أن تلك الفكرة قد انتشرت يف الشرق أكثر بكثري من انتشارها يف  ،واملهدوية(

وذلك ألن الشرقيني أكثر أماًل، وأكثر نظرًا للماضي  :ر ذلك بقولهوهو يربِّ .الغرب

 .(74)ر نظرًا إىل الواقعوأكث ،واملستقبل، والغربيني أكثر عماًل

كما ظهرت بعد ذلك  ،ص املنتظر يف العقيدة اليهوديةوقد ظهرت فكرة املخلِّ

على أننا نالحظ أن تلك الفكرة قد  .(75)يف األديان والعقائد املسيحية واإلسالمية

ة واحلالة اليت ب ظروفه وأسسه ومبادئه العاّمَسدين حَب أخذت شكاًل خمتلفًا يف كّل

 بها.  ه وميّرشها شعبييع

ص املنتظر يف العقيدة اليهودية لوجدنا أن تلك فإذا حاولنا أن نتناول فكرة املخلِّ

ى أخذت يف النهاية الصيغة حّت ،من املراحل والتطورات بعدٍد ْتالفكرة قد مرَّ

 والشكل النهائي هلا. 
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فالدارس للعهد القديم سوف جيد أنه ال توجد إشارة واحدة واضحة وصرحية 

كان  ْنإو، (76)ص منتظر عند اليهود يف أسفار التوراة اخلمسةىل انتظار خملِّإ تشري

من النصوص اليت ترمز إىل  ًان هناك عددأمن التأويالت املسيحية اليت ترى  هناك عدٌد

الذي سيأتي وختضع  ،حول )شيلون(( 77)ما ورد يف سفر التكوين :ص، ومن ذلكاملخلِّ

  .(78)لون مبعنى حاكم السالمتفسري كلمة شي له شعوب، حيث مّت

ىل أنه سوف يأتي زمن إتلمح  (79)شعياأوكذلك وردت بعض اإلشارات يف سفر 

  .(80)يقضي اهلل فيه على كل اجلور والظلم املوجودان يف العامل

ومع مرور الوقت وازدياد االضطهاد الواقع على شعب بين إسرائيل من القوى 

جمربين لسلطانها، ظهرت فكرة ترى أن  وأخضعتهم ،ت فلسطنيالعظمى اليت احتلَّ

ر العربانيني من الظلم واجلور الواقعني حتته، وحيرِّ ،ود امللك سوف يظهروأحد أبناء دا

 ؛التلمود :من ختليد تلك الفكرة يف كلٍّ ومّت .وأنه سوف يقيم ملكًا عظيمًا

  .(81)واملدراش

د هي وسل داوص من نن فكرة انتظار ملك خملِّأويرى العديد من الباحثني 

 .(82)ن اليهود قد اقتبسوها من الديانة الزرادشتيةأو ،فكرة فارسية األصل

عوا أنهم هم ّدان الكثري من اليهود قد أوعرب التاريخ اليهودي الطويل جند 

 .أنفسهم املسيا أو املسيح املنتظر

ىل املركز رمسيًا عن إو كاهن أدخل أىل ملك إواملسيح هو االسم الذي يشري 

  .املنتظروالكلمة مشتقة من اللفظة العربية )املاشيح(  .مسح رأسه بالزيت طريق

        عوا أنهم املسيح املنتظر يف التاريخ اليهودي: ّداومن أهم األشخاص الذين 

؛ د الرائيوـ داو6؛ ـ سريينوس5؛ ـ عوبديا4؛ ـ بركوكبا3؛ ـ يهوذا اجلليلي2؛ ـ ثيوداس1

  .(83)يعقوب فرانكـ 10؛ ـ شبتاي صيب9؛ ييند الرأوبوـ داو8؛ ـ أشرإملني7

ص املنتظر أو املسيح يف العقيدة من اخلصائص املميزة لفكرة املخلِّ وهناك عدٌد

نا يف عملية مقارنة املسيح اليهودي مع اخلصائص والسمات اليت تهّم كوتل .اليهودية

  :املهدي الشيعي هي

وباقي املصادر الدينية اليهودية معلومات كافية يف العهد القديم  ْدنه مل تِرإـ 1

املعتربة حول شخصية املسيح املنتظر أو صفاته وشكله، وهو األمر الذي أتاح الفرصة 
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 دون غريهم.  ،عاء أنهم هم املقصودون بالبشارةّدلالأمام الكثري من اليهود 

 باحلياة األخروية أو مسألة البعث والنشور بعد املوت ـ مبا أن اليهودية مل تهتّم2

له على كونه ملكًا قويًا ختيُّ ننا جند أن املسيح املنتظر يف العقيدة اليهودية كان يتّمإف

ق السعادة واخلري لبين قومه على األرض يف حياتهم، بيده سلطان يستطيع به أن حيقِّ

ة دون أن تكون معه قّو ،عي أنه املسيحيّد شخٍص ل اليهود أّيولذلك السبب مل يتقبَّ

 مللك والسيادة. كافية لتحقيق ا

فقد  .على ذلك بن مريم( من أكثر احلاالت اليت تدّلاحالة )املسيح عيسى  ولعّل

ألنهم كانوا  ؛هموه بالكذبواتَّ ،وناصبوه العداء ،رفض اليهود تصديق املسيح

فإذا بهم جيدون رجاًل  ،ويعيد بناء هيكلهم ،يقيم دولتهم ،ينتظرون ملكًا قويًا

 ة والعنف. خذ مسالك القّودون أن يّت ،رالح والتطهُّينزع اىل اإلص ،مساملًا

فاملسيح يف االعتقاد  .ن اليهود ال يؤمنون بفكرة غيبة املسيح بعد ظهورهإـ 3

وال  ،اليهودي يأتي وحيمل معه اخلري والسعادة والعدل )وسيأتي باخلالص املباشر

ن اهلدف أل ؛أخرى ًةغيابه مّر فال معنى لظهور املسيح ثّم .(84)ثان( ىل قدوٍمإحيتاج 

ى الختالق نظرية وجوده يف األساس، وبالتالي فال الرئيس من ظهور املسيح هو الذي أّد

 بًا أو خمتفيًا. ضرورة لوجود املسيح متغيِّ

 

ن فكرة املهدي وبعد أن تناولنا فكرة املسيح يف الفكر اليهودي نتناول اآل

 .عي اإلمامياملنتظر يف الفكر الشي

 .(85)فه وأرشد إليهن طريق اهلدى وعرَّبيَّ أي ،«هدى»اسم املهدي من الفعل  يأتي

هداه اهلل الطريق  اإلشارة إىل رجٍل»أما املدلول العام لتلك الكلمة فهو 

 .(86)«القويم

 ،منتظر اإلشارة إىل إماٍم»وهو  ًا،معين ًاوأخذت تلك الكلمة معنى اصطالحّي

 .(87)«ملئت جورًا وظلمًا عداًل كمارض فيمأل األ ،نيف آخر الزما يأتي

يف  ْدِروكذلك مل َت ،كلمة املهدي بهذا املعنى يف القرآن الكريم ْدِرومل َت

مع ذلك وردت اإلشارة إىل املهدي املنتظر يف  ولكْن .مسلمأو صحيح  ،البخاريصحيح 
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 . (88)ة و اجلماعةالعديد من الكتب املعتربة عند أهل السّن

فق على أن املهدي هو شخصية بها مجيع الفرق واملذاهب اإلسالمية تّت وتكاد

قوى الباطل  ميان ضّدالذي سوف يقود قوى اخلري واإل نه هوأونوع من القداسة، 

 . (89)والظلم والعدوان

يرى  ْنَم فهناك ؛املهدّيحول الصفات الالزم توافرها يف شخص  وهناك اختالٌف

دون األخذ يف االعتبار اسم  ،‘ي اسم الرسول حممده يلزم أن يوافق اسم املهدأّن

حبيث  ،«حممد بن عبد اهلل»يرى أن اسم املهدي جيب أن يكون  ْنوهناك َم ؛بيهأ

ن املهدي هو أة ويرى بعض علماء السّن ؛(90)بيهأاسم و ‘يتطابق مع اسم الرسول

هدي املنتظر أن امل اإلمساعيلية فتعتقدأما الشيعة  .(92()91)«×بن مريمااملسيح عيسى »

واستطاع أن يقيم دولة إمساعيلية  ،م873هـ/260الذي ولد عام ،«عبيد اهلل املهدي»هو 

 . (93)م909هـ/297شيعية يف املغرب يف عام

وأمام التباين واالختالف يف صورة وشخص املهدي يف عقلية الفرق اإلسالمية 

ة املهدية ليست فكر الغربيني أنالكثري من املستشرقني والباحثني  املختلفة زعم

 .نصرانيةنها تعود إىل أصول يهودية أو أو ،أصيلة يف العقيدة اإلسالمية بفكرٍة

فإذا انتقلنا لدراسة فكرة املهدية يف املغرب اإلسالمي وجدنا أن تلك الفكرة 

س الدولة كبري على أثر جناح حركة عبيد اهلل املهدي مؤسِّ قد حظيت بانتشاٍر

الباحثني ذلك النجاح لفكرة املهدية يف بالد املغرب بأنه  ر أحدويفسِّ .(94)الفاطمية

  .(95)«اخلارق ل والتماس احلّلعند أهل املغرب يف تقبُّ ينفس يوجد استعداٌد»

حممد بن احلسن بن »ة فيعتقدون أن املهدي املنتظر هو أما الشيعة االثنا عشرّي

بن  احلسني بن علّيبن  بن موسى بن جعفر بن حممد بن علّي بن حممد بن علّي علّي

ولد ليلة النصف من شعبان  دوق .األئمةوهو اإلمام الثاني عشر يف سلسلة  ،«أبي طالب

 .(96)وكان عمره وقتها مخسة أعوام فقط ،وتوىل اإلمامة بعد وفاة أبيه ،هـ255يف عام 

م، وأنه منذ 875هـ/266 أو ،م874هـ/265يف عام( 97)«سامراء»يف  ىويعتقدون أنه اختف

 ،وخيرج للناس ،بتهْيعندما يشاء اهلل سوف خيرج من َغ وأنه ،بةْيالَغوقت يف ذلك ال

 .«كما ملئت جورًا وظلمًا ،فيمأل األرض قسطًا وعداًل»

  وانقسمت فرتة اختفاء املهدي عن أنظار الناس إىل مرحلتني مميزتني:
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 يتواصل مع الغيبة الصغرى(، وفيها كان املهدّي) ـوتعرف ب :املرحلة األوىل

 معينني من قبله، وهم: ءتباعه عن طريق وسطاأ

.ـ عثمان بن سعيد العمري1

.ـ حممد بن عثمان بن سعيد العمري2

.ـ احلسني بن روح النوخبيت3

 .(98)بن حممد السمري ـ علّي4

هناك نواب أو وكالء  ْدالغيبة الكربى(، وفيها مل يُع) ـوتعرف ب :املرحلة الثانية

  .(99)خرهر بنفسه لبعض أتباعه بني احلني واآلوأصبح املهدي يظ ،للمهدي

 

د فكرة املهدي املنتظر ن هناك الكثري من األدلة النقلية والعقلية اليت تؤيِّإـ 1

ن ن أْوويَر ،هلا الشيعةمن اآليات اليت يؤوِّ فهناك عدٌد .عشري يف املذهب الشيعي االثين

:مثل ،املنتظر املقصود بها هو املهدّي

 ﴾َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَُّبوِر ِمْن َبْعِد الذِّْكِر َأنَّ اأَلْرَض َيِرُثَها ِعَباِدي الصَّاِلُحوَن﴿

  (.106)األنبياء: 

ْرِض َكَما َوَعَد اهلُل الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم ِفي اأَل﴿

ِد اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َوَلُيَمكَِّننَّ َلُهْم ِديَنُهْم الَِّذي اْرَتَضى َلُهْم َوَلُيَبدَِّلنَُّهْم ِمْن َبْع

َخْوِفِهْم َأْمنًا َيْعُبُدوَنِني اَل ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد َذِلَك َفُأْوَلِئَك ُهْم 

 (.56ور: )الن ﴾ِسُقوَناْلَفا

َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِفي اأَلْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم ﴿

ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَما ِمْنُهْم َما َكاُنوا  َوُنَمكَِّن َلُهْم ِفي اأَلْرِض َوُنِرَي *اْلَواِرِثنَي 

  .(6ـ  5)القصص:  ﴾َيْحَذُروَن

ى ، حّتن هناك الكثري من األحاديث النبوية اليت جاء فيها ذكر املهدّيأكما 

حبيث ال  ،التواتر تلك األحاديث حّدـ قد جتاوزت  ب رأي أحد العلماء الشيعةَسحَبـ أنه 

 .(100)وال موضع للمناقشة يبقى هناك جماٌل

ث وتتحّد ،ر بهوتبشِّ ،هدّيوجد الكثري من أقوال األئمة اليت تذكر املييضًا أو
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 عنه. 

تتوافق مع مفهوم اإلمامة يف العقلية الشيعية  ٌةأدّل يدلة العقلية فهأما عن األ 

ب أن يكون املهدي ة اهلل على الناس فقد توجَّفلما كان اإلمام هو حّج .عشرية االثين

 . خر هؤالء األئمةآهو  ،واجلور إىل خري وسعادة ،الذي حييل الظلم إىل عدل

ق ما يتعلَّ ن مفهوم الغيبة هو مفهوم أصيل يف الفكر الشيعي اإلمامي يفإـ 2

أت بغيبة ننا جند أن الكثري من أقوال األئمة قد تنّبإحيث  ؛بفكرة املهدي املنتظر

 .(101)مةيف كتب الشيعة ومصادرها املتقدِّ ،رت بهاوبشَّ ،املهدّي

 م اإلمامة عند الشيعة االثينيف مفهو ن فكرة الغيبة قد جاءت لتعاجل مشكلًةإ

ما  ظهور مشكلة يفإىل ى قد أّد ًاعشر إمام ألن اقتصار اإلمامة على اثين ؛عشرية

ألنها  ؛تلك اإلشكالية فكانت الغيبة حتّل ،خيلف اإلمام الثاني عشر ْنق مَبيتعلَّ

ة الباقية ما بقيت حياة الناس على األرض، ويف نفس الوقت حافظت على فكرة احلّج

 عشر.  فظت على عدد األئمة االثينحا

عة هي النقطة الثالثة اليت يبين عليها يوليوس فلهاوزن نظريته اليت تذهب ْجوالرَّ

 إىل أن املذهب الشيعي يعود يف أصوله إىل عقائد وأفكار يهودية. 

 :يقول فلهاوزن .وبدايًة سوف نذكر ما أورده )فلهاوزن( خبصوص تلك النقطة

 .أو تناسخ األرواح ،فلسفي بواسطة مذهب الرجعة م تأليه بيت الرسول على أساٍسوأقي

ية عملية خصوصًا إىل جسم... ويستفيد هذا املذهب أهّم فاألرواح تنتقل باملوت من جسٍم

إىل  يف نفوس األنبياء، فهذه الروح تنتقل من نيبٍّ عن طريق رفعه إىل روح اهلل اليت حتّل

  .(102)آخر بعد وفاة السابق

 :ويربط املستشرق األملاني ذلك ببدعة يهودية منسوبة إىل كليمانس، وهي تقول

يف صور  ،الصادق دم مع شخص إنسان يظهر بصفة النيّبأحد يف إن روح اهلل تّت

  .(103)ر له السيادة على امللكوت الدائموقد قّد ،دةمتعّد

 :فيقول ،رينتأخِّر الذي حدث يف مفهوم الرجعة عند الشيعة امليبني التغيُّ ثّم

روها على خر، فقد تصوَّآ الرجعة على حنٍوـ ما يبدو  يفـ رين قد فهموا املتأخِّ ولكّن
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ـ يف مقابل ذلك ـ وا مّس ثّم ،حنو ديالكتيكي، فقالوا بفرتة غيبة دورية لإلمام الصادق

 .(104)رجعة ظهوره من جديٍد

  :من املالحظات املهمة، وهي ٌدولنا على كالم فلهاوزن عد

أثر على مدار التاريخ  ن مفهوم الرجعة الشيعي ال نكاد نلمح له أّيإ: اًلأّو

توجيهاتها معظم اهتمامها و ْتفالديانة اليهودية أوَل .العقائدي الفكري اليهودي

خرة احلياة الدنيوية على األرض، فال تذكر شيئًا عن احلياة اآل ما خيّص ألتباعها يف

ويذهب الكثري من علماء الدين اليهودي إىل  .ة والنارجلّنأو البعث والنشور والقيامة وا

فقد وعدهم التناخ بالسالم والثروة والصحة ق هلم على األرض؛ أن جنة اليهود ستتحّق

يف  إشارٍة أّي ْدِرومل َت .(105)واحلياة الطيبة يف هذا العامل إذا هم أطاعوا التوراة اإلهلية

 أخرى بعد وفاته.  ًةإىل األرض مّر نسان سوف يرجعالعهد القديم تذكر أن اإل

ن اإلشارة الوحيدة اليت يستشهد بها فلهاوزن على األصل اليهودي لفكرة إ: ثانيًا

ـ نها منحولة ومغلوطة أاليت يعرتف فلهاوزن نفسه ـ الرجعة هو ما ورد يف بعض املواعظ 

 امليالدي. واليت تعود إىل القرن األول  ،املنسوبة إىل بابا روما )كليمنتس األول(

والعهد ، سوهو العامل اخلبري يف جمال نقد الكتاب املقدَّـ والغريب أن فلهاوزن 

يعرتف هو نفسه بوجود ـ  يقوم باالستشهاد بكتاباٍتـ القديم على وجه اخلصوص 

وشاهد  مسيحي، ويعترب أن تلك الكتابات دليٌل لعامل ديٍنـ احتمالية كبرية يف خطئها 

 . على العقيدة اليهودية

 أدري كيف وقع فلهاوزن يف ذلك اخلطأ املنهجي الذي ال يغتفر لباحٍث ولسُت

والتفسري الوحيد الذي  ؟!فلهاوزن :متمرس مثل مبتدئ، فما بالك وقد وقع فيه باحٌث

وأخذ منها  ،عنق ما ورد يف تلك املواعظ أراه منطقيًا لتربير ذلك أن فلهاوزن قد قام بلّي

 ته وفكرته املسبقة لتأييد رأيه وتدعيمه. ه يتوافق مع نظرّيما ظنَّ

عندما قام بوصف )مواعظ كليمنتس( بأنها )بدعة  وقد ظهر ذلك بوضوٍح

رة(، مسيحية مبّك نها )أفكاٌرأبالرغم من أن التوصيف املنضبط هلا هو  ،يهودية(

نه لو إذ إ !ن؟يفلماذا قام املستشرق األملاني الكبري بذلك اخللط والتمويه املقصود

ستخدمها هو لوصلنا يف النهاية إىل كون ابعنا نفس املنهجية التوصيفية اليت ّتا

ب، وبذلك تسقط احلواجز ْس)هرطقة يهودية كربى( وَح تها ما هي إاّلاملسيحية برّم
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زة منها مالحمها األساسية ومساتها املميِّ وتفقد كلٌّ ،والفوارق الرئيسة بني األديان

 خر. منها عن اآل ق كالًّاليت تفرِّ

 ًان فلهاوزن ينسب إىل الشيعة اإلمامية أنهم اعتقدوا بكون الرجعة نوعإ: ثالثًا

مبراجعة  ولكْن .إىل جسم( تنتقل الروح بعد املوت من جسٍم)من تناسخ األرواح، حيث 

من  ًارة يف عقائد الفكر الشيعي اإلمامي جند أن واحدمة واملراجع املتأخِّاملصادر املتقدِّ

 ح بأن تناسخ األرواح باطٌليصرِّ ،وهو الشيخ الصدوق ،لعلماء اإلماميةا أعظم وأهّم

 .(106)أعتقد بالتناسخ فهو كافر ْنوأن َم ،وكذب

الشيخ أما الرجعة اليت يؤمن بها الشيعة اإلمامية فهي على النحو الذي يشرحه 

مًا من ن اهلل تعاىل ُيعيد قوإ :بقوله ،يف كتابه )عقائد اإلمامية( ،رحممد رضا املظفَّ

  .(107)خرآفريقًا  ويذّل ،فريقًا األموات إىل الدنيا يف صورهم اليت كانوا عليها، فيعّز

 ،بعض اآليات اليت وردت يف القرآن الكريمبالشيعة اإلمامية  ءعلما ويستدّل

 :على هذا املفهوم، ومنها ،واليت يظهر منها االعتقاد بالرجعة

َوَضَرَب َلَنا َمَثاًل  *َناُه ِمْن ُنْطَفٍة َفِإَذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنٌي َأَوَلْم َيَر اإِلنَساُن َأنَّا َخَلْق﴿

ُقْل ُيْحِييَها الَِّذي َأنَشَأَها َأوََّل َمرٍَّة َوُهَو  *َوَنِسَي َخْلَقُه َقاَل َمْن ُيْحِي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم 

  .(78ـ  76)يس:  ﴾ِبُكلِّ َخْلٍق َعِليٌم

ُروا ُيَناَدْوَن َلَمْقُت اهلِل َأْكَبُر ِمْن َمْقِتُكْم َأْنُفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإَلى ِإنَّ الَِّذيَن َكَف﴿

َقاُلوا َربََّنا َأَمتََّنا اْثَنَتْيِن َوَأْحَيْيَتَنا اْثَنَتْيِن َفاْعَتَرْفَنا ِبُذُنوِبَنا َفَهْل ِإَلى  *اإِلمَياِن َفَتْكُفُروَن 

  (.11ـ  10: )غافر ﴾ُخُروٍج ِمْن َسِبيٍل

يف  ،ةومن املمكن أن جند أثرًا ملا يشبه عقيدة الرجعة عند املسلمني السّن

بن اقام املسيح عيسى  ْنَم :من املوتى، مثل اعتقادهم بأن اهلل قد أعاد احلياة لعدٍد

 وعزير الذي ُأعيد إىل احلياة بعد موته.  ؛ذن اهللإمريم بإحيائه ب

 

نة يف النقاط اليت أوردها فلهاوزن يف نظريته اليت قالت بأن أصول بعد عمل مقار

ميكن القول من العقائد واألفكار اليهودية  مامي مقتبسٌةوجذور املذهب الشيعي اإل

من االختالفات يف النقاط  إنه قد ُوجد عدٌدحيث  ،ثبات خطأ النظريةبأننا قد قمنا بإ
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 ّيةجهود الدكتور الفضلي يف التأريخ للمدارس اإلسالم

 يف العقيدة والتشريع

 ت وخطوات العمل ومساتهقراءٌة يف املنطلقا
 

 

مل تكن حاجة اجملتمعات اإلنسانية على شاكلة واحدة عندما بعث اهلل أنبياءه 

هلدايتهم ودعوتهم إىل دينه وعبادته سبحانه. ففي الوقت الذي بعث فيه  ^الكرام

 ‘ريم حممدًانا الكص قومه من بطش فرعون وظلمه، بعث نبّيليخلِّ ×نبيه موسى

لدرجة أّن القرآن  ،ف اليت كانوا يعانون منهاليخّلص قومه من حالة اجلهل والتخلُّ

الكريم وصف احلقبة الزمنية اليت سبقت اإلسالم باجلاهلية، وهي تسمية قرآنية تنبئ 

 وغلبتها على ذلك اجملتمع ما قبل اإلسالم.  ،عن شيوع حالة اجلهل

يقارن بني مستوى اجملتمع العربي قبل البعثة  ولذلك فإن القرآن الكريم حينما

ثًا عن يقول تعاىل، متحدِّ .مبني وما وصلوا إليه بعدها يصفهم بأنهم كانوا يف ضالٍل

ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّنَي َرُسواًل ِمْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم ﴿: ‘نبيه حممد

(، وهي 2)اجلمعة:  ﴾اَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنٍيَوُيَعلُِّمُهْم اْلِكَت

إشارة إىل مستوى الضياع واجلهل الذي كان قد وصل إليه اجملتمع العربي قبل 

 اإلسالم. 

ولذلك فإن الدكتور الفضلي حينما يعرض لبيان اآلية الكرمية، ويصل إىل 

عند مراجعة معظم التفاسري سنجد أنها »، يشري إىل أنه ﴾ْلِكَتاَبَوُيَعلُِّمُهُم ا﴿فقرة: 
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سياق اآلية الكرمية ال  ولكّن .تشري إىل أن املراد بالكتاب هنا هو القرآن الكريم

 إذ سبق أن أشارت اآلية إىل أن النيّب ؛يساعد على أن يكون املراد بالكتاب هو القرآن

حه وما يرجِّ .«مه، وال حاجة للتكرار حينهامن وظيفته تالوة اآليات القرآنية على قو

، (حمو األمية) :املراد من تعليم الكتاب يف اآلية ما يطلق عليه اليوم»الشيخ الفضلي أن 

آخر: نقل اجملتمع العربي يف ذلكم الوقت من طور البداوة واألمية  وهو ما يعين بتعبرٍي

 يففاآلية ـ بهذا املفهوم ـ تضع  .ر والتقدُّم املعريفالذي كان يرزح فيه إىل طور التحضُّ

إىل أن يصل إىل أن يكون جمتمعًا  ،رفع مستوى اجملتمع وتطويره ‘مسؤوليات النيّب

قائمة على أسس من اإلميان باهلل وبقيم الدين اإلسالمي العاّمة  ،هلديه حضارة ختصُّ

 اليت تطبع سلوكيات مجيع أبنائه. 

إذ تعقد اآلية ما يشبه املقارنة بني  ؛ه اآليةز هذه املعنى ما ختتتم بولعل ما يعزِّ

َضاَلٍل ﴿وضع اجملتمع العربي ما قبل اإلسالم وما بعده، إذ تشري إىل أنه كان يف 

يرتقي ليكون ـ  ‘يها رسول اهلل، فيما هو ـ بهذه الوظائف واملهام اليت يؤّد﴾ُمِبنٍي

 . (1)«رًاجمتمعًا متحضِّ

وأمره لبعض أصحابه  ،‘النيب ولذلك فإّن نزول القرآن الكريم على

 ،بارز يف تنشيط حركة الكتابة والتدوين يف اجملتمع العربي كان له دوٌر ،بكتابته

 ‘ميكن إدراج حتديده ،ويبدو أن للنيب دورًا ممّيزًا يف هذه النقطة .وتعزيزها الحقًا

 أسري من أسرى معركة بدر واحدة لتعليم عشرة من املسلمني مقابل اإلفراج عن كّل

 من مفردات تعزيز حركة الكتابة يف اجملتمع املسلم آنذاك. 

ويشهد لدور اإلسالم يف ترسيخ حركة الكتابة ما يشري إليه املستشرق األملاني 

نة وصلت إلينا صحف القرآن الكريم هي أقدم صحف مدوَّ»بأن  ،إسرائيل ولفنسون

 . (2)«اجلاهلي نة من الشعرقبل أن تصل إلينا قصائد مدوَّ ،عن اللغة العربية

وقد أثر االهتمام بتدوين النّص القرآني على نشوء جمموعة من الفنون والعلوم 

تطّور اخلّط العربي، ونشأة ما عرف بعلوم القرآن، من قبيل:  :حوله، من أبرزها

والتفسري، وعلوم  ،والتجويد ،والناسخ واملنسوخ ،القراءات القرآنية وأسباب النزول

 واملعاجم.  ،والبالغة ،والصرف ،بيل: النحواللغة العربية، من ق

ويضاف إليها العلوم الشرعية، من قبيل: علم الفقه وأصوله، وعلم الكالم، 
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نات السرية النبوية وما سبقها من ها ظهرت مدوَّويف ظّل .وعلوم احلديث والرجال

 أحداث، وما تالها من تدوين للتاريخ اإلسالمي. وقد ساهمت هذه العلوم يف تنشيط

اليت نشطت فيها  ،احلركة العلمية لدى املسلمني، وخباّصة يف عصر الدولة العباسية

 أيضًا حركة الرتمجة. 

 

ويف ظّل هذه احلركة العلمية تعّددت املدارس واالجتاهات الفكرية واألدبية؛ 

معريف انطالقًا من ولذلك قد يبدأ حقل  .ذلك أن من طبيعة املعرفة اإلنسانية التعّدد

ع علماؤه يف مذاهب ويتوّز ،مبدأ معّين، وسرعان ما تتشّعب حوله املعارف واالجتاهات

 ومدارس عّدة.

اليت بدأت باالنقسام مبّكرًا إىل مذاهب وفرق  ،العلوم اإلسالمية :ومن ذلك

 .شّتى

 .ففي الفقه هناك اجلعفري والشافعي واحلنفي واملالكي واحلنبلي

 وجد اإلمامي واملعتزلي واألشعري.ويف الكالم ي

وهذه االنقسامات من املفرتض أنها ال ختتلف عن مثيالتها يف بقية العلوم 

ويف الفلسفة  .وكويف ؛بصري :املنقسم إىل ،األخرى، كما هي احلال يف علم النحو

ي ديتها احلقل العلمي الذي تنتمحبيث تغين تعدُّ ،واإلشراقيني ؛ائينياملّش :املتوّزعة بني

 هلا تارخيها وإرثها العلمي اخلاّص.  ،إليه، ومتّثل كل واحدة منها مدرسة قائمة بذاتها

ضها ملواطن اخلالف مع فات هذه املدارس جيدها ـ أثناء تعرُّع ملؤلَّولكّن املتتبِّ

واستعراض األدلة، ما ينبئ  ،وأسلوبًا حاّدين يف املناقشة تستعمل لغًة ـاملدارس األخرى 

اخلصومة بني أتباع هذه املدارس، وخباّصة عندما تكون هذه املؤلفات عن استحكام 

من القطيعة  س حلاٍلمدرسة، ما يؤسِّ هي عماد الدرس الشرعي لدى أصحاب كّل

 .ما يتعّلق باجلانب االجتماعي وهذا يف .والنفرة بني األتباع

لدى طالب أما من الناحية العلمية فال تساعد هذه اللغة يف تنمية الروح العلمية 

الدرس الشرعي، وإمنا إىل غلبة االندفاعة العاطفية جتاه ما يؤمن به، فيما املفرتض 

 ز لديه بناء الروح العلمية الناقدة. بطالب العلم أن يعزِّ
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ة يف مثل هذا النوع من الدراسات ما حتويه عبارات بعض دَّومن أمثلة غلبة احِل

ق احملرقة على أهل الرفض والضالل لصواعفات، كما هي احلال مع كتاب )ااملؤلَّ

هل أسالسل احلديد يف تقييد وكتاب ) ؛هـ(973مي)ث(، البن حجر اهليوالزندقة

 ،وكتاب )شّم العوارض يف ذّم الروافض( ؛هـ(1107للسيد هاشم البحراني) ،(التقليد

 وغريها.  ؛هـ(1014لنور الدين اهلروي القاري)

العلمية يف منهجها ومعاجلتها للمسائل ولذلك تتأّكد أهمية الدراسات اهلادئة و

الذي  ،ره يراع العاّلمة الفضليولعّل من أبرزها يف العصر الراهن ما سّط .اخلالفية

خذ فًا للعديد من مقّررات الدرس الشرعي يف احلوزات العلمية، حيث اّترف مؤلُِّع

 الدراسية.راسية منها وغري فاته، الداملنهج العلمي احلديث يف تبويب وتصنيف مؤلَّ

ص جزءًا من حبوثه يف التأريخ للمدارس اإلسالمية يف العقيدة وقد خصَّ

يف معاجلة حمّطات نشأة وتطّور هذه املدارس اهلدوء  اوحن .التشريع، موضوع الورقة

 هام واالستنكار املفرَطني.واملوضوعية، بعيدًا عن لغة االّت

ول دوافع الدكتور لتأريخ اليت تبدأ بتنا ،ز عليه حماور الورقةوهو ما سرتكِّ

هذه املدارس، ومن ثّم تنتقل إىل خطوات تأرخيه هلذه املدارس، لتنتهي باحلديث عن 

 أبرز مسات جهود العاّلمة الفضلي يف التأريخ للمدارس اإلسالمية يف العقيدة والتشريع. 

 

اليت تبعتها  ،تور الفضلي جبمعية منتدى النشر بالنجفنظرًا الرتباط الدك

رها يف وضع مقرَّ &ة للمراحل الدراسية الثالث، شاركجمموعة من املدارس اخلاص

ري أصول الفقه وخالصة املنطق لطلبة كلية للرتبية الدينية، والحقًا يف وضع مقرَّ

ر بالكتابة لفضلي املبكِّالتابعة للجمعية أيضًا. وهو ما يعين ارتباط الدكتور ا ،الفقه

ر على منط معاجلته للكثري من موضوعات الدرس الشرعي، األكادميية، ما أثَّ

وكذلك على اختياراته ومنطلقاته يف املعاجلة. وميكن احلديث هنا عن منطلقني 

 يرتبطان بالتأريخ ملدارس العقيدة والتشريع، وهما: 

 

فات العاّلمة الفضلي يف حينها: التزامه باملنهج العلمي ز دراسات ومؤلَّمّما ميَّ 
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احلديث يف تبويب ومعاجلة املوضوعات اليت تناوهلا يف نتاجه العلمي، كتابًة 

ة البحث أن يتناول تارخيها، كما كان حرصه وحماضرات. فحرص يف استعراضه ملاّد

وما تاله  ،وهذا ما جنده يف معظم نتاجه النجفي .حماوره وأهّم ،على تعريف املوضوع

 وما بعدها.  ،يف مرحلة اجلامعية من نتاٍج

مثاًل، وهي من املسائل اخلالفية بني  #ففي استعراضه لقضية اإلمام املهدي

حول  مستقالًّ ما يرتبط حبياة اإلمام، يفرد عنوانًا ة( يفالطرفني )الشيعة والسّن

إّن كثريًا من قضايانا »يعرض فيه لتأريخ متذهبها، ويقول: ، «ةمتذهب القضّي»

العقائدية ُصبَغت بطابع مذهيب أو طائفي بسبب عوامل معّينة، طرأت عليها، فقولبتها 

بصفتها عقيدة  يف إطار ذلك املذهب أو نطاق تلك الطائفة مما أفقدها طابعها العاّم

أن باحثي موضوع  ـحول القضية  يف حدود مراجعاتي ـوقد رأيُت  ....إسالمية عاّمة

ميتّدون جبذور املسألة إىل أحاديث صادرة عن يني وشيعيني، املهدي املنتظر، من سّن

أو ألنها أخبار آحاد  ؛إما ألنها متواترة، كما سيأتي ؛ثبتت صحة صدورها ،‘النيّب

 تعّد ... ال‘رت على شرائط الصحة. وإذا كانت املسألة اليت ينتهي بها إىل النيّبتوفَّ

 . (3)«؟!إذنإسالمية فما هي املسألة اإلسالمية  مسألًة

فيه هذا  اوقد حن .فاته النجفية املبكرةوكتابه )يف انتظار اإلمام( من مؤلَّ

وما سبق ذلك من إشارات نبوية  ،الذي سار فيه بالقضية من منطلق اخلالف ،املنحى

 .وصواًل إىل عصرنا الراهن ،يذكرها الطرفان

فعندما يتحّدث  .اّلمة الفضلي منهجه العلمي هذا يف معظم دراساتهويواصل الع

إن التأريخ لنشأة مذهب اإلمامية يعين »عن نشأة املدرسة الفقهية اإلمامية يقول: 

التأريخ لنشوء  ـيف الوقت نفسه  ـالتأريخ لنشأة مذهب الشيعة بعاّمة، وهو ما يعين 

إىل البحث يف تاريخ  ـمنهجية  ومن ناحيٍة ـة... وهو ما يدعو بطبيعة احلال مذهب السّن

 . (4)«التسنُّن

 

د بعض املدارس العلمية إىل ندرة تناول قد تعود حالة الغموض اليت تكتنف تعدُّ

إذ يشري  ؛د القراءات القرآنيةة الدراسات حوله، كما هي احلال مع تعدُّوقّل ،املوضوع
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فضلي يف مقّدمة كتابه )القراءات القرآنية( إىل أّن الدراسات القدمية ومثيالتها ال

غري أّنه بقي جمال مهّم »عّدة،  احلديثة قد تناولت موضوع القراءات بالدراسة من نواٍح

ى حّقه من الدراسة والبحث، وهو تاريخ ر له أن يوّفيف القراءات القرآنية مل يقدَّ

 ،قًا يف كتب طبقات القّراءكثري منه متفرِّ فقد ُذكر شيٌء .والتعريف بها ،القراءات

ومقّدمات كتب التفسري... ومن هنا رأيُت أن أقوم مبحاولة  ،ومقّدمات كتب القراءات

ومعناها، واالختالف يف  ،رهاوتطّو ،تدوين ما قد يعرف بالقراءات: نشأتها

 . (5)«حقيقتها...

ية، كما هي احلال مع تاريخ وقد يكون الغموض عائدًا إىل مواقف سياس

ل احللقة املفقودة يف تاريخ ذلك أّن تاريخ الفقه اإلمامي يشّك»التشريع اإلمامي؛ 

ر فقد ُألَِّفت عشرات الكتب يف تاريخ فقه املذاهب األربعة، ومل يقدَّ .التشريع اإلسالمي

 .(6)«مستقّل للفقه اإلمامي أن يفرد بكتاٍب

العامل السياسي؛ ذلك أن »ذلك اإلهمال إىل وقد أرجع الدكتور الفضلي سبب 

يف الدراسات  ـإليه  ْفي، ومل يَضاملذهب الرمسي للدولة العربية هو املذهب السّن

واملذهب  ،واملذهب الزيدي ،املذاهب اإلسالمية األخرى، كاملذهب اإلمامي ـاجلامعية 

 . (7)«اإلباضي

لفقهي االستداللي أثناء آخر، إذ أشار يف كتابه ا دها يف موضٍعوهي نقطة أّك

التأريخ لنشأة مذهب اإلمامية يعين التأريخ لنشأة »احلديث عن نشأة فقه اإلمامية أن 

يعين التأريخ لنشوء مذهب السّنة، إذا  ـيف الوقت نفسه  ـة، وهو مذهب الشيعة بعاّم

 ؛وأن خيلص ملبدئه فيكون عاداًل ،ًاأراد الباحث أن ينصف نفسه فيكون موضوعّي

بب يف ذلك أن ما كتب يف نشأة الفرق واملذاهب اإلسالمية كان كاتبوه والس

على هذا إغماض اجلميع  يصدرون من اجتاهاتهم السياسية وميوهلم املذهبية، ويدّل

ة، متى وأين وكيف ولد ن، وعن البحث يف تاريخ السّنعن البحث يف نشأة التسنُّ

كالشيعة واخلوارج، مع أن  ،رىن ونشأ؟!.. وتركيزهم على نشأة الفرق األخالتسنُّ

 ،‘هكان امسه وعنوانه )اإلسالم(، ومل يسمِّ ‘الدين الذي جاء به نبينا حممد

 على أقّل ـن، وهذا ما يدعو الباحث ع أو التسنُّباسم وعنوان التشيُّ ،كما أنه مل يعنونه

م لطائفة َلة( كَعه بأن اسم وعنوان )السّنة إىل التنبُّمنهجّي من ناحيٍة ـيفرض  تقديٍر
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  .‘ة حدث بعد عهد رسول اهللالسّن

إىل البحث يف تاريخ  ـة أيضًا منهجّي ومن ناحيٍة ـه بطبيعته يدعو وهذا التنبُّ

 . (8)«نالتسنُّ

 

 ، أو مازاوج الشيخ الفضلي بني الدراسة التقليدية ونظريتها األكادميية

 .الدراسة اجلوامعية وقرينتها اجلامعيةاسم  عليها &ُيْطِلُق

ىل، وهو ما انعكس إجيابًا على تراثه العلمي، فأفاد العمق واألصالة من األو

 والسعة واحلداثة من الثانية.

وهو ما ميكن استجالؤه يف خطوات دراسته يف التأريخ للمدارس اإلسالمية، إذ 

 كالتالي: نشري إىل بعٍض من هذه اخلطوات 

 

ل فرقتا الشيعة والسنة جناحي العامل اإلسالمي اللذين برزت معامل متثِّ

ى إىل متايزهما يف النظرة إىل وهو ما أّد. ‘افرتاقهما مبّكرًا بعد رحيل رسول اهلل

فإن وكذلك يف تفاصيل املسائل التشريعية. ولذلك  ،تفاصيل املسائل العقائدية

الدكتور الفضلي عندما يدرس نشوء هاتني الفرقتني حياول البحث عن جذور وعوامل 

ن جنبًا إىل ع يف نشوئه كان مع التسنُّالتشيُّ»االنقسام يف اجملتمع املسلم، ويصل إىل أّن 

ل إىل جنب... وأّن كالًّ منهما بدأ وجوده يف عصر الرسالة بشكل منهج علمي، ثّم حتوَّ

 . (9)«ال إىل طائفتنيومن بعد ذلك، ويف عهد بين أمّية، حتوَّمدرسة فكرية، 

 ـترتبط نشأة املذهب اإلمامي »سابق فيقول:  وهذه النقطة يشرحها يف موضٍع

بنشأة االجتهاد الشرعي، وترجع نشأة االجتهاد الشرعي إىل البدايات األوىل  ـتارخيّيًا 

 الكريم واحلديث الشريف.  يف حماوالت فهم النصوص الشرعية الواردة يف القرآن

 ومتّثل هذا يف جمالني: 

مون تفسري القرآن ، فقد كان أهل البيت يتعلَّ‘ـ جمال التعلُّم من رسول اهلل1

ويستفهمونه عن أقواله وأفعاله وإقراراته لآلخرين على  ،‘الكريم من رسول اهلل
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 وكذلك الشأن بالنسبة إىل بعض الصحابة.  .أفعاهلم

فقد كان املسلمون الذين كانوا يقطنون يف عهد رسول  ،ـ جمال الفتيا2

يستفتون الرواة من  ،واملدينة املنّورة ؛احلجاز: مكة املكّرمة ْيخارج حاضرَت ‘اهلل

د هؤالء املسلمني عن املركز، وكانوا يفتونهم من خالل فهمهم لآلية أو ْعلُب ؛الصحابة

 الرواية. 

الصحابة آليات القرآن أو ألحاديث وكان من الطبيعي والبديهي أن خيتلف فهم 

وسعة ما ميتلكه الفرد من  ،؛ وذلك الختالف مستوى الذكاء الفردي‘الرسول

ومدى ارتباط حمتوى  ،ثقافة هلا عالقة بالنّص، وكذلك مستوى الفهم لواقع احلياة

 . (10)«بذلكم الواقع النّص

إذ  ؛لنصوصالختالف منهج الصحابة يف التعامل مع ا ثّم يضرب الشيخ أمثلًة

م هذا الفريق اإلمام علي بن أبي وجيتهد يف فهمه، وقد تزعَّ ،عند النّص يقف فريٌق

ويستعمل معه ما وصل  ،الشرعي آخر من الصحابة النّص فيما يتجاوز فريٌق ؛×طالب

 م هذا الفريق اخلليفة عمر بن اخلّطاب. إليه رأيه، وقد تزعَّ

إذ أشار إىل أن نشأتها  ؛رقة األخباريةوقريبًا من هذا املنحى درس الشيخ نشأة ف

ة أهل تعود يف جذورها إىل تطوُّر الدرس الفقهي اإلمامي، حيث كان أصحاب أئّم

 عون على الصنفني التاليني: يتوزَّ»يروون احلديث  ْنممَّ ^البيت

ويتعاملون معها الستفادة احلكم  ،، وهم الذين يروون الروايةأـ الرواة الفقهاء

 وفق املنهج التالي: الشرعي منها 

ال حتتاج يف فهم معناها إىل استخدام الوسائل  ،كانت داللة الرواية صرحية إْن

 أفتوا املستفيت مبضمونها.  ،النظرية من قواعد وأصول

مل تكن داللتها قد بلغت يف الوضوح مستوى الصراحة فإنهم بأدنى إعمال  وإْن

ى غري اللغوية اليت أفادوها من فكر يقومون بتطبيق القواعد اللغوية، أو األخر

 ... ^األئمة

دها وكما ترى مل يكن هذا الواقع التارخيي مقتصرًا على الطريقة اليت أّك

ودعا إىل العودة إليها. كما أنه مل يكن مقتصرًا على الطريقة  ،باديآسرتث اإلاحملدِّ

 لطريقة األخبارية. ق بينها وبني اوفرَّ ،األصولية اليت أشار إليها أستاذنا التقي احلكيم
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 على وجدان الطريقتني معًا...  ـ وبوضوٍح ـوإمنا هو )أعين الواقع التارخيي( يدّل 

نونها يف أو يدوِّ ،، وهم الذين حيملون الرواية حفظًاب ـ الرواة غري الفقهاء

  .(11)«يستفيد منها. وهؤالء ال عالقة هلم مبوضوع حبثنا ْنبغية نقلها مَل ؛دفاترهم

إذ أعطى نبذة خمتصرة عن  ؛اته يف حديثه عن نشأة الفرقة الشيخيةواألمر ذ

ة مل تظهر يف زمنه، ومل يؤثر مشريًا إىل أن الفرق ،الشيخ أمحد زين الدين األحسائي

وهو ما دعا الفضلي  .دعوته إىل تأسيس فرقة مستقّلة يف العقيدة أو يف التشريع &عنه

 . (12)اظم الرشيت يف كربالءللذهاب إىل القول بتأسيسها على يد السيد ك

ه عندما يدرس الدكتور الفضلي املدارس األصولية اإلمامية ينبِّ ،أخري ويف مثاٍل

ة؛ وذلك أهل السّن ددارس الفقهية عنيبدأ من التأريخ والتعريف بامل»ىل أّن التأريخ هلا إ

، فرمبا ةرت يف والدتها عن املدارس األصولية ألهل السّنألن مدارسنا األصولية تأخَّ

. ثّم يبدأ (13)«ية منهار بها يف بدء نشوئها، ولو باجلوانب الفّندفعها هذا التأّخر إىل التأثُّ

 ة يف األوساط العلمية السّنية. باحلديث عن والدة مدارس أهل السّن

 

ولذلك  .بابية املوضوع املختلف حولهب الفكري واملذهيب ضمن أسباب التعصُّ

دقيقة. وهي نقطة التزمها الدكتور  من أساسيات احلوار حتديد حمور النقاش بصورٍة

 الفضلي يف معاجلته ملسائل اخلالف بني املدارس اإلسالمية. 

ة أشار يف أكثر من موضع ففي حديثه عن اخلالف بني فرقيت الشيعة والسّن

منهجيتني سلكهما الفريقان يف آلية االجتهاد الشرعي، بأن أساس اخلالف يرجع إىل 

وعلى أساسهما انقسم املسلمون إىل هاتني الفرقتني العريضتني. يقول يف شرحه هلذه 

هو املنهج أو الطريقة اليت سار عليها اجتهاد املسلمني  كان اعتماد فهم النّص»النقطة: 

ويف عهد رسول  ـدث بعد هذا يف البداية األوىل لالجتهاد. وح ‘يف عهد رسول اهلل

عوا فيه ر بعض الصحابة يف منهج االجتهاد املذكور، حيث توسَّأن طوَّ ـأيضًا  ‘اهلل

فكما كان النّص الشرعي مصدرًا للتشريع اإلسالمي  .بإضافة )الرأي( مصدرًا آخر

 . (14)«كذلك اعُتِمَد الرأي مصدرًا آخر

لصحابة رضي اهلل عنهم من وا ^وكان موقف أهل البيت»ب بقوله: ثّم يعقِّ
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موقف القبول واالتفاق عليه. أما بالنسبة  ـ أعين االجتهاد يف فهم النّص ـل االجتهاد األّو

إىل االجتهاد الثاني، وهو اجتهاد الرأي، فكان موقفهم االختالف فيه بني القبول 

  .(15)«والرفض

إّن »فيقول:  آخر، ر اإلشارة إىل نقطة اخلالف املركزية هذه يف موضٍعويكرِّ

وا باجتهاد الرأي اخلليفة عمر بن اخلطاب، وكان أبرز أولئكم الصحابة الذين ُعِرف

بن  اإلمام علّي ،من األحوال ومل يرجع إىل الرأي حباٍل ،اعتمد النّص وحده ْنمن أبرز َم

  .(16)«×أبي طالب

ن ن الدكتور الفضلي أعاتهما، يبيِّواستكمااًل ملسرية هذين اخلّطني وتفرُّ

وتربيز ابنه عبد اهلل » ،مدرسة الرأي بعد رحيل رائد مسريتها اخلليفة عمر بن اخلّطاب

زت على يديه مدرسة احلديث، وسارت فقيهًا من فقهاء املسلمني املشار إليهم، تركَّ

خذت مدرسة الرأي الكوفة مركزًا هلا عن طريق عبد املدرستان جنبًا إىل جنب، واّت

ى منهج تبنَّ ْنيعّد أبرز تالمذة عمر بن اخلّطاب، وأبرز َم الذي كان ،اهلل بن مسعود

وفكر مدرسة الرأي، وأخذت طابعها الواضح على يد إمام املذهب أبي حنيفة النعمان 

 بن ثابت الكويف. 

رة مركزًا هلا، واشتهر من أعالمها فاختذت من املدينة املنوَّ أما مدرسة احلديث

وعروة بن الزبري، وأبو بكر بن عبد الرمحن  الفقهاء السبعة: سعيد بن املسّيب،

املخزومي، وعبيد اهلل بن عبد اهلل، وخارجة بن زيد بن ثابت، والقاسم بن حممد بن 

وانتهت رئاسة هذه املدرسة إىل إمام املذهب مالك بن  .أبي بكر، وسليمان بن يسار

  .(17)«أنس، وعن طريقه انتشرت يف البلدان اإلسالمية

إن »طة اخلالف بني املدرستني األخبارية واألصولية يقول حوهلا: وحينما يعاجل نق

اخلالف بني األخباريني واألصوليني يف اشرتاط احلياة وعدم اشرتاطها ]يف الفقيه 

املفيت[ مل يتّم على أساٍس من اختالفهم يف وظيفة الفقيه؛ ذلك أّن وظيفة الفقيه وطريقة 

 أنه: على فقون يّت]األصوليون واألخباريون[ م تعامله مع الرواية واحدة عند اجلميع، فه

 كانت الرواية نّصًا يف معناها ال حاجة إىل الدليل.  ـ إْن

 من الدليل.  ال ُبدَّمل تكن نّصًا ف ـ وإْن

ية ما منشأ اخلالف هو يف مستند حجِّوهذا ما هو قائم عليه واقع املدرستني. وإّن
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 . (18)«الفتوى

نًا نقطة اخلالف مبيِّ ،عاجلها الدكتور الفضليومن املسائل اخلالفية اليت 

من أبرز نقاط  ْتاليت ُعدَّ ،تهمسألة خلق القرآن أو أزلّي ،اجلوهرية بني الفريقني

، وجلَّ اخلالف بني الفرق اإلسالمية، وهي ذات صلة خبالفهم حول صفات اهلل عزَّ

مني يرجع الف املتكلِّإذ ينتهي الفضلي إىل أّن خ ،م أو الكالمبينها: التكلُّاليت من 

وليس  ،إذ الصحيح وصفها بالتكلُّم ؛إىل اخللل يف إطالق الصفة على الذات اإلهلية

الكالم؛ ألنها من الصفات الفعلية، حاهلا يف ذلك حال الرزق واخللق. ويف حال أطلقت 

 . (19)ة القرآن الكريمم ال يلزم املسلمني القوم بأزلّيصفة التكلُّ

لية املتعّلقة ْدمسألة اخلالف املركزية بني األشاعرة والَعومثلها عندما ناقش 

تطلق كلمتا »رًا حمور اخلالف: إذ قال حمرِّ ؛باحلسن والقبح العقليني أو الشرعيني

 هي: ، ثالثة متقابلة احلسن والقبح على معاٍن

فرياد به  ،راد به )املالءمة للطبع(، ويطلق القبح يف مقابلهيطلق احلسن وُيـ 1

و)ذلك  ؛مبعنى أنه مالئم للطبع ،ملالءمة للطبع(، مثل: )هذا الصوت حسن()عدم ا

 مبعنى أنه غري مالئم للطبع.  ،الصوت قبيح(

فرياد به )النقص(  ،يطلق احلسن ويراد به )الكمال(، ويطلق القبح يف مقابلهـ 2

 ،و)اجلهل قبيح( ؛نه كمال للنفسأمبعنى  ،أو )عدم الكمال(، مثل: )العلم حسن(

 اعتبار أنه نقص للنفس.  على

 ،ا ينبغي أن يفعلهذا الشيء أو ذاك مّم أّن إدراك»راد به يطلق احلسن وُيـ 3

حبيث لو أقدم عليه الفاعل لكان موضع مدح العقالء مبا هم عقالء، والقبح 

 و)الظلم قبيح(.  ؛، مثل: )العدل حسن(«خبالفه

وميكن تعريفهما  .واملراد باحلسن والقبيح يف موضوعنا هو القسم الثالث

 بالتالي: 

 الذي ميدح فاعله على فعله.  الفعل احلسن هوـ 

 فاعله على فعله.  الذي يذّم الفعل القبيح هوـ 

العقل للمعنيني  إدراك إمكانمة والفالسفة من املسلمني على وقد اتفق املتكلِّ

 األشاعرةبني  للنزاع األولني للحسن والقبح. واختلفوا يف املعنى الثالث، فوقع حمالًّ
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مع قطع النظر  ،مًا ذاتية عند العقلَيِق لألفعالهل أن ونقطة اخلالف فيه هي:  .والعدلية

ان لألفعال، أو أنهما ليسا أي هل أن احلسن والقبح وصفان ذاتّي عن حكم الشارع؟

 يعرضان لألفعال بسبب حكم الشارع حبسن الفعل أو قبحه؟  ني، وإمنابذاتّي

 حكم للعقل يف حسن األفعال وقبحها، وليس احلسن : الاألشاعرةفقالت 

نه ما حسَّ إنحقيقي حاصل فعاًل قبل ورود بيان الشارع، بل  والقبح عائدين إىل أمٍر

مًا ذاتية َيِق لألفعال إنلية: ْدحه الشارع فهو قبيح. وقالت الَعبَّالشارع فهو حسن، وما ق

ا هو حسن يف نفسه، ومنها ما مع قطع النظر عن حكم الشارع، فمنها م ،عند العقل

هو قبيح يف نفسه، ومنها ما ليس له هذان الوصفان، والشارع ال يأمر إاّل مبا هو 

 ا هو قبيح. وال ينهى إاّل عّم ،حسن

وعرف  ؛)التحسني والتقبيح الشرعيني(بـ  األشاعرة ـأعين قول  ـ األولرف وُع

  .(20)«التقبيح العقليني()التحسني و ـبـ لية ْدأعين قول الَع ـالرأي الثاني 

ويف تقريره ملواطن االختالف بني القراءات القرآنية حيصرها يف جمموعة من 

الظواهر، هي: االختالف بينها يف حركات الكلمة دون املساس باملعنى، أو يف 

 ذلك على املعنى، أو االختالف يف احلروف مع بقاء املعنى، ريحركات الكلمة مع تأث

املعنى، أو االختالف يف التقديم والتأخري، أو يف الزيادة والنقصان. ثّم أو مع تأثريه على 

د نزول يدرس أسباب أوجه االختالف تلك، ويرجعها إىل سببني رئيسني، هما: تعدُّ

 . (21)د اللهجاتاآليات، أو تعدُّ

اخلالف بني فهم  ومن مسائل اخلالف اليت ناقشها العاّلمة الفضلي حموُر

صني يف علم االجتماع الديين، يقابلهم من متخصِّ ْنرة الدينية وَمعني للظاهاملتشرِّ

يف هذا  مهّم وخبصوص هذه املسألة جيب االلتفات إىل أمٍر»فيشرح ذلك بقوله: 

السياق، ذلك أن من أسباب االفرتاق بني فهم طبيعة الظاهرة الدينية بني منهجي 

يف طبيعة وأسلوب البحث لدى ن االجتماع الديين والدرس الشرعي هو االختالف البيِّ

بع الدرس الشرعي ـ لبيان حقيقة الظواهر الدينية ـ املنهج الكالمي املنهجني. فبينما يتَّ

ة نسبة تلكم الظواهر إىل الوحي اإلهلي ال جند حضورًا هلذا املنهج يف يف إثبات صّح

هج الكالمي ـ ّد علم االجتماع الديين أحد مفرداتها. فاملنَعالدراسات احلديثة اليت ُي

بع يف مراكز الدراسات احلديثة. وحوار الطرف اآلخر عن طريقًة يف البحث ـ غري مّت
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  .(22)«مثمرة طريق هذا النوع من أسلوب البحث ال يوصل إىل نتيجٍة

 

 من الدراسات املبّكرة والرائدة اليت صدرت للعاّلمة الفضلي يف أيامه النجفية

كتابه )من البعثة إىل الدولة(، انتقد يف مقّدمته مدّونات السرية النبوية الشريفة يف 

دون إشارة  ،منهج عرضها ألحداث السرية، حيث اقتصرت على سرد األحداث املتعاقبة

قام بها يف  وأوجه الرتابط بينها، وهي مهّمٌة ،منها إىل عالقة تلك األحداث ببعضها

ومتهيد السابقة منها  ،ن ترابطهامراحل الدعوة إىل عشر، بيَّ م فيهاقسَّ، دراسته هذه

 إىل الالحقة، بدءًا من حدث البعثة ووصواًل إىل تكوين الدولة. 

وقد سار بهذه املنهجية يف دراسته للوقائع التارخيية اليت تناوهلا الحقًا، فلم 

، وإمنا يكتِف، يف معرض تأرخيه للمدارس اإلسالمية، بعرض نقاط اخلالف بينها

سعى إىل التعّمق يف دراسة العوامل االجتماعية والظروف احمليطة اليت دفعت إىل ظهور 

 أو نشوب بعض أوجه اخلالف.  ،بعض املدارس

الذي عّده أتباع مدرسة  ،وهو ما جنده بعد دراسته املستفيضة ملفهوم الرأي

ليل اعتماد هذا إذ يشرع يف حت ؛يف مقابل النّص الشرعي ،الصحابة عمدة يف التشريع

إىل ، قبل االنتهاء من املوضوع، من املفيد أن أملح ولعّل»، فيقول: املبدأ يف مقابل النّص

 .سبب الذي دعا إىل القول بالرأيال

هو املوقف من اخلالفة )اإلمامة(، ، ّمخال أنه يرجع إىل عامل سياسي مهأما  يف

 وذلك: 

بـ  لثبوتها له ؛باخلالفة اإلمام علّي يةن أحّقْوأن أهل البيت وأتباعهم كانوا يَرـ 

ين دومؤيَّ ،والعرتة( ؛)حديث الثقلني: الكتاب بـ معتضدين ،ي الغدير والدار(حديث)

 بنصوص أخرى. 

تربيرًا للموقف، وذلك أن خالفة أبي  ؛بينما استبعد اآلخرون هذه النصوصـ 

الفة. وإىل كانت كسبًا للموقف بإحباط مبادرة األنصار أن تكون فيهم اخل بكر

 . قبل َهْد هلا منألنه مل ُيْم (؛ح قول عمر: )إن بيعة أبي بكر كانت فلتًةهذا يلمِّ

، ق يف اختيار أبي بكروُطبِّ اتُِّبعشرعي  ومعنى هذا أنه مل يكن هناك نصٌّ
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وإمنا كان اختياره اجتهادًا من عمر، كما كان اختيار سعد بن عبادة اجتهادًا من 

 األنصار. 

 ح املوقف. شرعي يصحِّ ٍرمن التماس مربِّ ُبدَّال  وعليه

من التماس مبدأ يستند إليه من ناحية  إذن ال ُبدَّيف البني يستند إليه  وألنه ال نصَّ

دخل االجتهاد فيتم على ضوئه التربير املطلوب، فقالوا مببدأ )الرأي(، وُأ ،شرعية

 . إىل جانب النّص ًادلياًل شرعّي خارج النّص

وزمنية،  ؛بت السلطة اإلسالمية إىل سلطتني: روحيةعلى هذا أن تشّع بوقد ترتَّ

على اختالف التعابري، تستند أوالهما إىل ، وسياسية ؛ومدنية، أو روحانية ؛أو دينية

النصوص الشرعية، وتعتمد الثانية على االجتهاد. وبهذا دخل مبدأ الرأي دلياًل آخر إىل 

 . (23)«يف منهج الصحابة جانب النّص

هل  :ف الصحابة عن اخلوض يف مسألة أفعال اإلنسانعندما يناقش مسألة توقُّو

ف الصحابة عن اخلوض يف املسائل توقُّ»يقول:  ؟ض فيهاهو جمبور عليها أم مفوَّ

كما أفاده الشيخ حممود  ،املشكلة من قضايا العقيدة ال يرجع إىل سبب ديين

ن احلضارة اإلسالمية كانت يف أيام ما إىل سبب اجتماعي تارخيي، وهو أوأمثاله، وإّن

الرسول وعهود اخللفاء الثالثة من الراشدين يف دور التلّقي؛ ذلك أن احلضارة اإلسالمية 

ى نضج الفكر اإلسالمي العلمي التقنيين يف منذ انطالقتها يف عصر الرسالة حّت ْتمرَّ

 أو ثالثة أدوار، هي:  ،العصر العباسي بثالث مراحل

 ي: وكانت يف عصر الرسول واخللفاء الثالثة من الراشدين... ـ مرحلة التلّق1

 ... ×ـ مرحلة التأسيس العلمي: وبدأت يف عهد حكم اإلمام أمري املؤمنني2

 ـ مرحلة البناء العلمي: وكانت هذه يف العصر العباسي. 3

واحد من حيث الوثاقة  على أّن الصحابة أنفسهم مل يكونوا على مستوًى

 . (24)«واملعرفة...

ما يتعّلق بنشر فكرة اجلرب  يف ،ويضيف العاّلمة الفضلي على هذا السبب

معاوية أشاع هذه الفكرة بني عموم املسلمني، »ر بأّن العامل السياسي، فيذكِّ ،اإلهلي

فانشغلت بها املؤّلفات الكالمية إىل يومنا احلاضر. وما كانت إشاعة مثل هذه 

ماهري بنظريات فلسفية ال تلتقي والقيم حماولًة لتشويش فكر اجل األفكار إاّل
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 . (25)«والتعاليم اإلسالمية القائمة على فكرة العدل وإقامة القسط بني الناس

ة القرآن إىل ته أرجع قول األشاعرة بأزلّيوحينما ناقش فكرة خلق القرآن أو أزلّي

ه ر عن(، كما عبَّالقرآن الكريم غري خملوق، وهو )كالم اهلل أنعلى  إصرارهم»

َوَقْد َكاَن َفِريٌق ِمْنُهْم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اهلِل ُثمَّ ُيَحرُِّفوَنُه ِمْن َبْعِد َما ﴿تعاىل يف مثل قوله: 

َوِإْن َأَحٌد ِمْن اْلُمْشِرِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه ﴿وقوله:  (،75)البقرة:  ﴾َعَقُلوُه َوُهْم َيْعَلُموَن

روا الكالم هم إذا فّسألّن؛ وكما هو احلّق (،6)التوبة:  ﴾َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهلِل

ألن القول بقدم  ؛وأنه خملوق ،بالكالم اللفظي ال مناص هلم من القول حبدوث القرآن

ألن احلروف واألصوات  ؛للحوادث يكون اهلل تعاىل حمالًّ أنالكالم اللفظي يستلزم 

 بات حوادث بالضرورة. بات، واملركَّمن املركَّ

 وإمنايقولون حبدوث الكالم اللفظي،  أنهمة يريدون ذلك، وخباّص وهم ال

 . (26)«فقط تأييد فكرة أو معتقد أن القرآن أزليٌّ ـ بإصراٍر ـالذي يريدونه 

ن ويف معاجلة الفضلي ملنشأ اخلالف بني املدرستني األصولية واألخبارية يبيِّ

 ، وهي: من العوامل اليت ساعدت على نشوب الصراع بينهما جمموعًة

ن األصوليني، ومنذ عهد الشريف املرتضى، أحملوا إىل أّن أدلة األحكام إ»ـ 1

حوا مفهوم العقل ة واإلمجاع والعقل، ومل يوضِّالشرعية أربعة، هي: الكتاب والسّن

 على احلكم الشرعي.  واملعنى املقصود منه كدليٍل

 .شرعي كدليٍل ـ عدم التفرقة بني النظرية والتطبيق يف واقع توظيف العقل2

ة الذين أعوزتهم النصوص فالتجأوا إىل فاألخباريون قالوا: إننا خنتلف عن أهل السّن

دموا وبهذا يقول األصوليون أيضًا؛ ألنهم مل يستخ .واختذوا منه دلياًل شرعّيًا ،العقل

ة، فذكرهم له وحبثهم فيه كان نظرّيًا. ولكن لبّتالعقل دلياًل على حكم شرعي ا

ني يدعون إىل التطبيق يف ني بأن األصولّيللمسألة نظرّيًا أوهم األخبارّيهذا البحث 

اليت تغين بوفرتها حاجة الفقيه يف جمال  ،قابل وجدان النصوص الشرعية الكافيةم

دون األخذ بالقياس؛ ألّن العقل هنا معناه ني يؤيِّاالستنباط. وأوهمهم أن األصولّي

 موا. القياس، كما توهَّ

دلياًل على القاعدة  والعقلالعقل دلياًل على احلكم الشرعي  ـ اخللط بني3

وهو ما احتدم فيه الصراع بني الطرفني يف حتديد املوقف من الشبهة  .األصولية
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ون من حكم العقل بقبح احلكمية التحرميية: هل هو الرباءة اليت استمّدها األصولّي

ون من الروايات ه األخبارّيمّدالذي است ،العقاب بال بيان، أو االحتياط، أي التوقُّف

  ؟^املروية عن أهل البيت

 ني. ى عند األصولّيـ غموض مفهوم العقل آنذاك، حّت4

على احلكم  ـ اخللط بني مفهوم االجتهاد كعملية استنباط ومفهومه كدليٍل5

 . (27)«ي باجتهاد الرأيرف يف األصول السّنالشرعي، وهو ما ُع

يستبعد الدكتور الفضلي العامل  وخبصوص نشأة الفرقة الشيخية ال

متى رّكزنا على ارتباط الباب بالسيد »السياسي، وهي الفكرة اليت يشرحها بقوله: 

ل يف سلسلة األداّلء الذي هو لقب الدليل األّو ،وتلقيبه له بالباب ،]كاظم[ الرشيت

عباء فون حبمل أاملكلَّ ،الذين هم أصحاب املراتب يف الدعوة اهلادية ،اإلمساعيليني

داعي  ،الداعي املطلق، ةاحلّج ،ونشر الدعوة يف األقاليم، وهم: الباب ،تثقيف النفوس

املكاسر، قد يقودنا هذا إىل  ،اجلناح ،الداعي احملصور ،الداعي املأذون ،البالغ

قام  ْند هذا القول إذا عرفنا أّن أّول َمرًا يف هذا. ويتأكَّْوالقول بأن للسياسة املعادية َد

شيخية من كربالء إىل إيران هو من األسرة احلاكمة أسرة قاجار، وهو احلاج بنقل ال

 كريم خان. 

وكذلك إذا أدركنا أن ظهور الشيخية كان مزامنًا لظهور البابية، ومن مصدر 

 . (28)«واحد هو السيد الرشيت

 

نهج الدكتور الفضلي يف تأرخيه للمدارس اإلسالمية يف العقيدة ز ممتيَّ

 :  ثالٍث منهاوالتشريع مبجموعة من السمات، ميكن اإلشارة إىل

 

 .وهي مسة الزمة يف مجيع نتاجه العلمي، وخبصوص موضوع الورقة

 ،وضوع املشكلةواضح ودقيق مل ما التزمه من حتديٍد وميكن مالحظة ذلك يف

 .أو حمّل اخلالف بني املدرسة الفقهية مثاًل وما يقابلها من املدارس الفقهية األخرى
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ية هذه النقطة يف بعض ق باملدرسة الكالمية ونظرياتها. وتظهر أهّمما يتعلَّ وهكذا يف

 نًا وواضحًا. احلاالت اليت ال يكون حتديد حمّل اخلالف بيِّ

ال يكتفي بتحديد حمّل اخلالف، وإمنا يبحث يف كما أّن العاّلمة الفضلي 

 .كان غامضًا وعوامل غموضه إْن ،اتهخلفّي

ن فيها الشيخ يبيِّ ،تارخيي متسلسل ات عرٌضويسبق حتليله للعوامل واخللفّي

 باتها.ر املدرسة وتشعُّمراحل تطوُّ

 ،جهده املتمّيز يف التأريخ لتطّور علم القراءات القرآنية :على ذلك وكمثاٍل

مرحلة، هي:  16م نشأة علم القراءات إىل إذ قسَّ ؛وتناقل النّص القرآني عرب األجيال

للمسلمني، وإقراء املسلمني، وظهور مجاعة القّراء،  ‘بدء نزول الوحي، وإقراء النيب

عثمان، وبعدها  يواستظهار القرآن، والتلمذة، والقّراء من الصحابة، ثّم ظهور مبعوث

ص يف القراءة، ومن ثّم مرحلة التأليف يف القراءة، وبعدها التخصُّقّراء األمصار، ثّم 

االحتجاج بالقراءات، ثّم التأليف يف القراءات  اء، ثّممرحلة تسبيع السبعة من القّر

 . (29)ر املقياس القرائيتفريد القراءات وتسديسها، وأخريًا تطوُّ السبع، ثّم

 

على تربية أجياهلم على أصول ومبادئ مذهبهم الذي  مذهب حيرص أتباع كّل

ية معتقداتهم يف مقابل معتقدات اآلخرين. كما حيرصون على إثبات أحّق .ينتمون إليه

ل بعرض أهم املسائل العقائدية فات اليت تتكفَّوهلذا ظهرت العديد من الدراسات واملؤلَّ

 مذهب.  ائل الفقهية لكّلاملس فات أخرى تعرض ألهّمهلذا املذهب أو ذاك، ومؤلَّ

فات العقائدية استعماُل اللغة احلاّدة يف نقضها لعقائد وما يشوب بعَض املؤلَّ

. وخالفًا هلذا النمط السائد سلك الشيخ ومعاجلة ما يطرحونه من شبهاٍت ،اآلخرين

وعرضه ملعتقداتها ومناقشتها.  ،الفضلي منهجًا هادئًا يف تأرخيه للمدارس اإلسالمية

ملؤلفه الشيخ  ،مناقشته العلمية واهلادئة لكتاب التوحيد :على ذلك ل بارزوكمثا

إذ يقول يف مقّدمة كتابه )قراءة يف  ؛صاحل الفوزان، أحد دعاة ومشايخ السلفية

أو أصل  تصل إليَّ ما أقرأ من كتٍب قرأته ]أي كتاب التوحيد[، يف»كتاب التوحيد(: 

رة يف ته على اإلسالم، وأكربُت حماوالته اخليِّفه الكريم غريرُت يف مؤلِّدَّإليها، فق
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 ،أو ختتلف معه ،الدفاع عنه بتعريفه املذاهب القدمية واحلديثة اليت ختالف اإلسالم

 ًا أو جزئّيًا. يكلِّ

وهذا ما كّنا نرغب يف أن يكون من مجيع الكّتاب املسلمني؛ ألّن الدفاع عن 

استوقفاني عندهما  ،لفت نظري فيه شيئان قانوني. إاّل أنه وحقٌّ ،ديين العقيدة واجٌب

لع عليه سعادة الدكتور فيهما ما مل يطَّ لعّل ؛حهما أكثرطوياًل، فأحببُت أن أوضِّ

ألنه ال ميلك اخللفيات الثقافية  ؛من حمتوياتهما مقفاًل أمامه الفوزان، أو كان شيٌء

 اليت حتمل مفاتيح األقفال، وهما: 

مبا يلزم  ،جتهادية يف خصوص ما خيالف رأيهـ حكمه بالبدعة على مسائل ا1

 ن رأيه، كاالحتفال باملولد النبوي الشريف. ْومنه تكفري املسلمني الذين ال يَر

دون أن يستند إىل دليل  ،ع من املذاهب الطارئة على اإلسالمـ اعتباره التشي2ُّ

ليفة من أنه نشأ بعد مقتل اخل ،صحيح صريح، سوى ما نقله من فتوى بعض املشايخ

 بها.  يعلم أن الفتوى إذا مل تدعم بدليلها ال تصلح ألن يستدّل والكلُّ .انعثمان بن عّف

قال عن نشوء ة يف جمال ما ُيية، وخباّصملا له من أهمِّ ؛وألبدأ باملوضوع الثاني

 . (30)«املذاهب اإلسالمية

ها ع، ومن ثّم أعقبه على الكتاب ببيان نشأة التشيُّوقد بدأ حديثه يف ردِّ

م علمي مدعَّ وذلك من خالل طرٍح، باحلديث عن مبدأ التكفري أو التبديع يف اإلسالم

 من اإلساءة أو االنفعال.  نوٍع دون أن يلجأ فيه الشيخ إىل أّي ،باألدلة

ف كتاب مؤلِّ ،وما أشار إليه الشيخ الفضلي يف حديثه عن الدكتور الفوزان

ما وقع فيه من  شة، بل يلتمس له العذر يفالتوحيد، ال يكتفي فيه باهلدوء يف املناق

 اشتباه. 

 

حرص الدكتور الفضلي يف كتابه )خالصة علم الكالم(، مثاًل، على 

 ،واملعتزلة ،الفرق اإلسالمية، وهي: اإلمامية استعراض اآلراء الكالمية ألهّم

 واألشاعرة.

رائها يف تفاصيل املسائل الكالمية بذل جهدًا يف التأريخ ويف استعراضه آل
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فرقة يف نقل آرائها، ومل يعتمد  للعديد منها، والتزم يف ذلك الرجوع إىل مصادر كّل

 يف نقل الفكرة على مصادر وسيطة. 

ما  ومثلها يف .وهكذا يف معاجلته للمسائل التفصيلية يف علم القراءات القرآنية

 هي. يتعّلق بالدرس الفق

اخلالف بني  اليت بذهلا الدكتور الفضلي حتديده حملّل ةزومن اجلهود املتميِّ

إذ بّين  ؛ية )مدرسة الصحابة((، واملدرسة السّن^املدرسة اإلمامية )مدرسة أهل البيت

أن األخرية اعتمدت الرأي موازيًا للنّص الشرعي يف التشريع، ولكّن مفهوم الرأي مل 

ع مفرداتها،  مصادر التشريع السّنية، ما اضطّره لتتبُّدًا يفيكن واضحًا وحمدَّ

وحسمًا هلذا »حول هذه الفكرة:  &يع من خالهلا حتديد مفهومه. يقولليستط

اخلالف واالختالف يف فهم معنى الرأي وحتديد مفهومه، وألجل أن نقف على جلّية 

بة الجتهاد األمر يف فهم معنى الرأي، نعرض بعض املسائل اليت أخضعها بعض الصحا

 . (31)«الرأي، ثّم نستخلص منها معنى الرأي وتعريفه؛ ألّن هذا هو الطريق املنهجي السليم

موقفًا، أشار فيها الصحابة إىل أّن دليلهم فيها كان  20يعرض ألكثر من  ثّم

الرأي. وهو ما يعين حتديد مفهومه انطالقًا من واقع التطبيق ألبرز قيادات مدرسة 

 الصحابة. 

 

ـ كان لظهور اإلسالم تأثريه الكبري يف إحداث النقلة احلضارية للمجتمع 1

ِشط علمّيًا، بدأت فيه احلركة العلمية من َن العربي من اجلاهلية إىل جمتمٍع

 لتنتقل بعدها إىل مجيع النواحي الفكرية واألدبية.  ،االهتمامات الدينية

ة يف اجملتمع املسلم إىل مذاهب وفرق واجتاهات، وذلك عت احلقول املعرفيـ تنو2َّ

 ر، ظهر بعضها يف عصر الرسالة. يف وقٍت مبكِّ

ويف  .وصوابية اجتاهها ،ة اختياراتهايعلى بيان أحقِّ مدرسٍة ـ حرصت كّل3

سمت لغتها باالندفاع يف وقد اتَّ .الوقت نفسه حرصت على بيان احنراف املدارس املقابلة

س للفرقة ّدة يف نقض خيارات الطرف اآلخر، وهو ما يؤسِّواحِل ،وصف خياراتها
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والنفور االجتماعيني بني أتباع الفريقني، وكذلك إىل ضعف البناء العلمي لدى طلبة 

 فريق.  الدرس الشرعي يف كّل

ين بالتأريخ للمدارس ـ نظرًا الهتمام الدكتور الفضلي بالدرس الشرعي فقد ُع4

التشريع، وذلك انطالقًا من التزامه باملنهجية العلمية يف اإلسالمية يف العقيدة و

منه يف رفع بعض الغموض الذي اكتنف  راته الدراسية، وكذلك حماولًةمقّدمات مقرَّ

أو نقاط اخلالف بينها وبني املدارس املقابلة. وهو الغموض الذي  ،نشوء بعض املدارس

لتأريخ هلذه املدارس، فيما يعود يرجع يف بعض صوره إىل ندرة الدراسات اليت تناولت ا

 أخرى إىل العامل السياسي.  يف حاالٍت

يًا مع املنهج احلديث التزم الدكتور الفضلي التأريخ هلذه املدارس من ـ ومتش5ِّ

خالل البحث يف جذور حاالت االنقسام، ومن ثّم حتديد نقاط اخلالف، عارضًا لبعض 

 العوامل وظروفها احمليطة. 

هذه العوامل بني العلمية، كما هي احلال مع القراءات القرآنية،  عتـ وقد توز6َّ

والعوامل السياسية، كما هي  ؛وما حدث من صراع بني املدرستني األصولية واألخبارية

 ة. احلال مع بعض نقاط اخلالف بني فرقيت الشيعة والسّن

عة من زت دراسة الدكتور الفضلي يف التأريخ للمدارس اإلسالمية مبجموـ متي7َّ

 ؛السمات، استعرضت الورقة ثالثًا منها، هي: املنهجية العلمية يف الطرح واملناقشة

 طرف يف التأريخ له.  والرجوع إىل مصادر كّل ؛واهلدوء يف املناقشة

 

 دها العاّلمة الفضلي يف أكثر من مناسبة إدخاُلـ من الدعوات اليت أك1َّ

ملعاهد والكليات الشرعية واحلوزات الدينية، وذلك رات االدراسات املقارنة يف مقرَّ

على اآلخر دون حواجز، وكذلك سعيًا إىل ترسيخ ثقافة  طرٍف ف كّلبغية تعرُّ

د أكثر خبصوص دراسة املدارس تتأكَّ دية يف الدراسة الشرعية. وهي نقطٌةالتعدُّ

 اإلسالمية يف العقيدة والتشريع. 

ية مجع الرتاث التشريعي اإلشارة إىل أهّممن املهّم »يف هذا االجتاه:  &يقول

عرف اليوم بالدراسات املقارنة، وأن يكون هذا النوع من الدراسات ما ُي اإلسالمي يف
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وذلك  ؛رات الدراسية يف كليات الشريعة يف اجلامعات اإلسالميةجزءًا مهّمًا من املقرَّ

الختالف بني من شأنهما أن يذيبا الكثري من مواطن اخلالف وا ،لتحقيق أمرين

ذلك أن الدراسات املقاِرنة من شأنها أن تغين البحث  ؛االجتاهات الفكرية اإلسالمية

كما أن  ؛دحمدَّ العلمي من خالل مجع اآلراء الفقهية حول املسألة الواحدة يف مكاٍن

كبرية يف إزالة الكثري من الغبش والغموض املتبادل بني أصحاب  ذلك يساهم بدرجٍة

ل اآلخر، من ِقَب طرٍف وجتلية الصورة لدى كّل ،واالجتاهات الفكريةهذه التيارات 

ومن  ،من شأنها الحقًا أن تسهم يف التقريب الذهين والنفسي بني القيادات وهي مسألٌة

  .(32)«ثّم بني األتباع أيضًا

إن ما نراه اليوم من اختالف وتشرذم ال ينبع ـ عادًة ـ من االختالفات »ثّم يضيف: 

اليت  ،من النزعات الذاتية واملصاحل الفئوية الضّيقة الفقهية، وإمنا هو نابٌع يف الفروع

قه الوحدة بني أبناء األمة من مصاحل أكرب ال تضع أمام أعينها ما ميكن أن حتقِّ

من شأنها أن تنهض بواقعنا مما حنن  ،للجميع، وما جتلبه من قّوة اقتدار جملتمعاتنا

  .(33)«وفكرّي ومدنّي وثقايّف وعلمّي وتأخُّر حضاريٍّ ٍففيه من ختلُّ

رات الدرس الشرعي وما يصدر ـ من املهّم التزام املعايري العلمية احلديثة يف مقر2َّ

ما يتعّلق بانتقاء التعبريات اللغوية اخلاّصة بتوصيف  يف ،من دراسات يف املعاهد الدينية

ك بهدف بناء الروح العلمية وذل ؛مدرسة جتاه نظرياتها ل كّلَباملدارس اإلسالمية من ِق

ما يرفضه  ، وكذلك يفما يعتنقه من قناعاٍت عاّمة، يف ي بصورٍةلدى الطالب، واملتلّق

 واجتاهات.  من أفكاٍر
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 سليمان بن داوود املنقري وكتابه يف احلديث
 

 

والبحث يف كيفية  ،وروايتها ،ب احلديثيةظلت مسألة تدوين وتنقيح الكت

وها يف نقلهم واملعايري واملباني اليت تبّن ،ثني الالحقني مع هذه الكتبتعامل احملدِّ

 ؛وذلك لغياب املادة العلمية األولية الكامنة يف الكتب األوىل ؛هامشيًا موضوعًا ،عنها

 .ألسباب ذكرتها كتب تاريخ احلديث ؛ندراسها وضياعهانتيجة ال

مل تنقل إلينا  ،ثون األوائلنها احملدِّاليت مجعها ودوَّ ،الكتب احلديثية األوىل

كبري يف تنقيحها وتهذيبها لثالث طبقات  فقد قام تالمذتهم بدوٍر ،بصورتها األولية

 توالت بعدها.

الذي ذكر شواهد  ،بن إسحاقاع هذه الظاهرة ضمن سرية وميكننا تتبُّ

وعن أهمية دور الرواة يف املراحل الالحقة يف عملية  ،وضوعومعلومات كثرية يف هذا امل

 تهذيب وتنقيح تلك الكتب.

ويف الواقع دور رواة الكتب احلديثية يف تنقيح وتهذيب الكتب احلديثية األوىل 

حبيث نالحظ اختالف الكتاب  ،اليت نقلوها عن شيوخهم وأساتذتهم قد يبدو واضحًا

بل إن  ،دةبن إسحاق دالئل متعّداذكر له  وهو حبٌث ،إىل آخر احلديثي الواحد من راٍو

 مماثل يف تنقيح نفس منت الروايات. رواة تلك الكتب كان هلم دوٌر

 ،ورغم وجود معلومات موثوقة عن دور رواة كبار يف رواية الكتب احلديثية

د بن ْيَمهـ(، ُح217ابن أبي عمري) :أمثال ،وتنقيحهم وتهذيبهم للكتب احلديثية األوىل

 معمقًا عليه الضوء باملستوى الذي جيعله حبثًا َقإال أن هذا املوضوع مل يْل ،هـ(310زياد)
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 .يف الدراسات احلديثية

صور وأمناط تعاطي املدارس احلديثية اإلمامية خالل القرنني الثالث إّن كذلك 

ا مل تأخذ مـ أهميتها  ـ رغموالرابع مع هذا اإلرث احلديثي اهلائل من املواضع اليت 

 هتمام.ه من العناية واالتستحّق

الثالث والرابع اهلجريني  نيرغم تداول املدارس احلديثية يف القرن :أخرى بعبارٍةو

 رووها لنا.و ،أن امللفت هو كيف نقلوها إلينا إاّل ،للكتب احلديثية القدمية

ع منط تعاطي ية املوضوع ضمن هذه الدراسة من خالل تتبُّنستشرف أهّم

من مجلة  كواحٍد ،د املنقري احلديثيوغداد مع كتاب سليمان بن داومدرسيت قم وب

 تلك الكتب احلديثية األوىل. 

ثني اإلمامية مع الكتب الع على عالقة احملدِّية االّطإىل جانب ذلك نشري إىل أهّم

واملعايري اليت استندوا عليها يف ضبطهم للكتب احلديثية الشيعية  ،احلديثية املشرتكة

 .ههم إىل تلك الكتبوعن السبب يف توجُّ ،ةرواة من أهل السّن اليت نقلها

ية هذا التحقيق يف كونه يسرب أغوار البحث يف املناهج أن أهّم خفيٍّ وغرُي

واملباني العلمية الدقيقة اليت صار عليها علماء اإلمامية يف نقدهم وحتقيقهم يف تلك 

ود بن سليمان ووب داأّي يط الضوء على ذلك من خالل كتاب أبنسلِّوحنن  .الكتب

 هـ(. 234))الشاذكوني( ـاملشهور ب ،البصري املنقري

 

د املصدر و( يف ترمجته لسليمان بن داوهـ463يبقى ما ذكره اخلطيب البغدادي)

إذ معظم املصادر األخرى اليت تناولت ترمجته قد استندت إىل أقوال  ؛واألصل األهّم

 .ب البغدادياخلطي

كما هو حال  ،بعض املصادر القليلة اليت حاولت أن تأتي باجلديد إاّل اللهّم

أن سبب شهرة سليمان  ،بن مردويهال ،الذي نقل عن تاريخ أصفهان ،السمعاني

الذي كان يشتغل  ،ـ الشاذكونه نوع من احلصري ـ نسبة إىل حرفة والده يبالشاذكون

 .(1)بالتجارة بالشاذكونه يف اليمن

 ،وال عن تاريخ والدته ،عن املراحل األوىل من حياته ٌءيف الكتب شي ْدِرمل َي
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 .دهوحمل توّل

ة على أنه سكن البصرة مع داّل شهرته بالبصري ميكن اعتباره قرينًة لكّن

 .عائلته

والتقى حفص بن  ،كر أنه كان كثري السفر، فقد سافر إىل الكوفةُذو

ا عن ْوة هؤالء الذين رَووخاّص ،ة غري اإلماميةومسع من مجع من رواة الكوف ،غياث

 .فسمع منهم احلديث، ×اإلمام الصادق

 .وحيتمل أن يكون قد مجع ما مسعه من هؤالء الرواة يف كتاٍب

وما قيل حول نسبة الكتاب إليه كان على أساس أن الكتاب املذكور قد 

حممد بن أبي  :اآلخرو ؛تلميذه قاسم بن حممد األصفهاني :لاألّو :نان آخرارواه شخص

 عنه.  ،نقله عن حسني بن هيثم ،بشر

 د الشاذكوني أنه كان حافظًاوا قاله اخلطيب البغدادي يف سليمان بن داومّمو

 .مكثرًا

 .وذاكرهم ،اظ بهاوجالس احلّف ،قدم بغداد

واشتهر باحلديث بعد أن  ،بها انتشر حديثهفسكنها، و ،أصفهان إىلثم خرج 

 .أقام بأصفهان

ملا قدم بغداد كانت له مع بعض كبار . و(2)هـ180فره إىل بغداد يف سنة كان س

وبسبب بعض  ؛هلكّن ،عالقات طيبة ،ابتداًء ،أمحد بن حنبل :أمثال ،ةثي السّنحمدِّ

 .رت العالقات بينه وبينهمتكدَّ ،الروايات اليت رواها

ؤية اليت حول الر ‘من مجلة تلك الروايات الرواية املرتبطة بكالم رسول اهللو

 .(3)ى فيها بين أمية كالقردة واخلنازير يتناوبون على منربهأر

منهم  َقْبة، فلم َيثي السّنوغضب حمدِّ طوالظاهر أنها الرواية اليت جلبت له سخ

 ،ث الورعيرى يف الشاذكوني احملدِّ الذي ظّل ،يف عالقة معه سوى أمحد بن حنبل

 ييى الساجي يف تصحيحه لفهرست أبذكر أبو حي على ما ،والعارف بأبواب الرواية

 ّنإ :قالو ،ثي أهل احلديثوالذي فهرس فيه كبار حمدِّ ،م اهلرويعبيد قاسم بن ساّل

الذي كان أكرب  ،على ذكرالشاذكوني إذ مل يأِت ؛م اهلروي وقع يف اخلطأابن ساّل

 حافظ للحديث بني أهل احلديث يف زمانه.



 

 االجتهاد والتجديد 

 ،خاصة العراقيني منهمو ،ةأهل السّن ورغم ذلك جند أن املصادر الرجالية لدى

نه كان إ :قالوا فيهفقد  .قد انهالت على الشاذكوني بأوصاف التضعيف والتوهني

التفصيل الكامل وأخالقه.  ْتأخرى مسَّ ًاوتهم ،كان يشرب اخلمرةويضع احلديث، 

د بن سليمان وهذه االتهامات أوردها اخلطيب البغدادي يف ترمجته لداو لكّل

 . (تاريخ مدينة السالم)فه ني يف مصنَّالشاذكو

  

 .دوضت الفهارس واملصادر اإلمامية القدمية لذكر سليمان بن داوتعرَّ

 ،د املنقريوسم سليمان بن داواب (4)( يف الفهرستهـ460ذكره الشيخ الطوسي)

 .بني األصحاب كان مشهورًا بًان له كتاإ :وقال

كان  (5)سانيد اليت ذكرها الشيخ الطوسيوهذا الكتاب احلديثي وفق األ

 ،سعد بن عبد اهلل األشعري :أمثال ،منهم ورواه مجلٌة ،ينيثني القّمبني احملدِّ مشهورًا

 .نيوآخر ،وعبد اهلل بن جعفر احلمريي

 .اسم بن حممدصلة يف قد بن سليمان طريقني مّتووذكر لكتاب داو

بالنسبة هلوية قاسم بن حممد فاحملتمل أن يكون هو قاسم بن حممد و

 (.كاسوال) ـواملعروف ب ،يأو رمبا هو قاسم بن حممد القّم ،اجلوهري الكويف

 ،ملا عرف عن الشاذكوني أنه أقام بأصفهان يف أواخر حياته نظرًا ؛لكْن

 .(6)ي األصفهانيم بن حممد القّمح أن يكون املقصود بقاسم بن حممد هو قاسفاملرجَّ

فالشاذكوني وكاسوال من طبقة  ؛ى هذا الرتجيح بلحاظ الطبقاتويتقّو

ا عن اإلمام ْون رَووهو ممَّ ،واحدة، بينما تأتي طبقة قاسم بن حممد الكويف اجلوهري

وهي طبقة مشايخ ، مع طبقة رجاالت اإلمام الكاظم ،×موسى بن جعفر الكاظم

 .(7)طبقة تالمذة الشاذكوني ُقطاِبُتوليست  ،الشاذكوني

ة قاسم بن حممد بعض الروايات اليت نقلت عن ومن القرائن األخرى على هوّي

 ،يبن إبراهيم القّم كتاب املنقري بواسطة أمحد بن حممد بن خالد الربقي وعلّي

 . (8)واليت ذكر يف سلسلة أسنادها شهرة قاسم بن حممد األصفهاني

 ،بها بلحاظ سلسلة األسناد املروّي ؛سليمان احلديثيد بن ويعترب كتاب داو



 االجتهاد والتجديد

ثون اليت قام بنقلها احملدِّ ،فات احلديثية املعدودة املتداولة يف العراقمن املصنَّ واحدًا

 ،وانتشرت روايته يف العراق، على عكس ما كان مشهورًا ،يون من قم إىل بغدادالقمِّ

 ،ن أول األمر يف العراقثي قم قد دوِّحيث أساس املوروث احلديثي املتداول بني حمدِّ

أو على إثر سفر  ،وإثر هجرة علماء العراق إىل قم ،وبعد ذلك .ة يف الكوفةوخاّص

 كوفة )املنشأ( إىل قم.انتقل ذلك املوروث احلديثي من ال ،يني إىل العراقالقّم

بن أبي جيد ا :أمثال ،ثنيروى كتاب الشاذكوني يف العراق كبار احملدِّ

بن أبي اجليد كتاب الشاذكوني برواية أبي الوليد اروى  .بن بابويه القمياو ،يالقّم

بن الوليد اوملكانة  .عن أبيه وشيخه ابن الوليد ورواه الشيخ الصدوق روايًة .يالقّم

 واسعًا ألن يلقى رضًا ًةزة والعالية كانت روايته لكتاب الشاذكوني موجبي املتميِّالقّم

 . (9)واسع وا على روايته بشكٍلالذين انكّب ،لعراقثي الشيعة يف ابني حمدِّ

 ،ق بنا(رغم ذهابه إىل القول بعدم إمامية الشاذكوني )ليس باملتحّق، النجاشيو

وذكره ضمن الذين نقلوا احلديث عن مجاعة أصحاب اإلمام  ،قهأنه وثَّ إاّل

 .×غري أنه روى عن مجاعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن حممد ،×الصادق

 ،قي الشيخ الطوسييوهي ختتلف عن طر ،طريقه يف نقل كتاب الشاذكونيوذكر 

الظاهر أن النجاشي ذكر هذه الطريق  لكّن .دات النجاشيمن ضمن متفّر وتعّد

 . (10)يتهومدى أهّم ،ى يبني مبلغ شهرة كتاب الشاذكونيحّت ،املنفردة عمدًا

ثي قم ن حمدِّحممد بن يعقوب الكليين مو (11)أمحد بن حممد بن خالد الربقي

 .ن كتاب الشاذكونيمدة الذين نقلوا روايات متعدِّ

ي األصفهاني الراوي املشرتك ملنقوالتهم عن وكان قاسم بن حممد القّم

قاسم بن حممد الفضل الكبري يف رواية وتدوين كتاب وقد كان ل .الكتاب املزبور

 الشاذكوني وروايته بني الشيعة. 

ات املنقولة عن كتاب الشاذكوني يف جمموعها دير باإلشارة أن الروايومن اجل

 .روايات أخالقية

 ة الشيعة.د روايات عن أئّمونقل فيها سليمان بن داو ،وقليل منها فقهي

 ،كما يشتمل على روايات تساوق االجتاهات الكالمية والسياسية الشيعية

 شهرة والظاهر أن هذه الروايات هي السبب يف .واليت كانت يف ذكر مثالب بين أمية
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 واسع بني الشيعة اإلمامية.  واعتماده بشكٍل ،الكتاب

والذي  ،هـ( نقل من كتاب الشاذكوني329)الشيخ حممد بن يعقوب الكليين

ي روى الكتاب عن بن إبراهيم القّم علّيوي. بن إبراهيم القّم كان لديه بواسطة علّي

 فهاني.ي األصعن قاسم بن حممد القّم ،بن حممد القاشاني والده وعلّي

د املنقري روايات عن اإلمام وا نقله الشيخ الكليين عن سليمان بن داومّمو

اد مّح ؛ وأخرى بواسطة(13)ةسفيان بن عيينو، (12)، بواسطة حفص بن غياث×الصادق

 .فضيل بن عياضو، (14)بن عيسى اجلهين

 ة،كان بواسطة سفيان بن عيين ،×ما رواه عن اإلمام الباقر يف ،وما نقله عنه

 .(15)سعر بن كدامعن م

اليت رواها بواسطة  ،×ونقل عنه بعض الروايات اليت رواها عن اإلمام السجاد

 .(16)عن الزهري ،عن معمر بن راشد ،اق بن همام الصنعانيعبد الرّز

 .(17)من طريق حفص بن غياث ×وروايته عن اإلمام الكاظم

 الي.بواسطة نصر بن إمساعيل الثم ،عن شهر بن حوشب ،عنه ونقل مطلبًا

هـ( ـ والذي كانت لديه نسخة من الكتاب املذكور 381طريق الشيخ الصدوق)

عن سعد بن عبد  ،بواسطة والده (18)ال حيضره الفقيه ْننها يف قسم مشيخة َمـ كما بيَّ

 .عن املنقري ،ي األصفهانيعن قاسم بن حممد القّم ،اهلل األشعري

اكتفى فقد ة آخرين رغم أنه كانت لديه نسخ أخرى للكتاب من طريق رواو

وهو األمر الذي حييلنا إىل ترجيح  ،بذكر النسخة األوىل بنفس الطريق يف باقي آثاره

 فكرة اختالف النسخ األخرى بطرقها املختلفة عن بعضها البعض. 

تكشف مبا  ،واملعروف بالشاذكوني ،ود بن سليمان املنقرياوالعناية بكتاب د

 ،ة احلديثيمبوروث األئّم مني من علماء اإلمامية اجلاّددِّهتمام املتقاد دُّال جمال فيه للرت

ة أهل ى الكتب احلديثية اليت اشتملت على أحاديث أئّمحبيث مل يغفلوا حّت

 هم. ؤة وعلماثو العاّمنها حمدِّواليت دوَّ ،^البيت

ع قسم كبري من كتاب سليمان بن داوود املنقري ضمن أصل ميكن تتبُّو

ود قد وأن يكون سليمان بن دا قوّي حيتمل بشكٍل حيث ،كتاب حفص بن غياث

رت ى تغيَّحّت ،أخرى وبالنقصان تارًة ،بالزيادة تارًة ة،فيه تغيريات كثري وأعمل ،أخذه



 االجتهاد والتجديد

 .(19)تاّم هوية الكتاب األصل بشكٍل

هـ( ضمن قسم 381الدليل على تغاير هوية الكتابني ما أورده الشيخ الصدوق)و

ن وبيَّ ،ن لكال الكتابنياحيث كانت لديه نسخت ،ال حيضره الفقيه ْنمشيخة َم

ث عن أن طريقه لكتاب حفص بن غياث كانت اختالفهما عن بعضهما البعض، وحتدَّ

 ،الذي روى الكتاب عن أمحد بن أبي عبد اهلل الربقي ،طريق أبيه :األوىل :بثالثة طرق

 ،لبن املتوكِّبن أمحد بن موسى  بواسطة علّي :الثانيةو ؛عن حفص بن غياث ،عن أبيه

 ؛الذي روى الكتاب عن حممد بن أبي عبد اهلل الكويف بطريقه عن حفص بن غياث

 ،بني رواة قم واليت كانت متداولًة ،روايته للكتاب املذكور بالطريق املشهور :والثالثة

بن اعن قاسم بن حممد األصفهاني  ،عن سعد بن عبد اهلل األشعري ،يعين والده

 .(20)عن حفص بن غياث ،ود املنقريودا عن سليمان بن ،كاسوال

 د املنقري بشكٍلوعن كتاب سليمان بن داو (21)ث الشيخ الصدوقكذلك حتّدو

 .منفصل عن كتاب غياث بن حفص

وميكن حتصيل مغايرة هوية الكتابني واختالف الواحد عن اآلخر من خالل 

ل عن كتاب حيث قا ،ال حيضره الفقيه ْنما أورده الشيخ ابن بابويه يف كتابه َم

د وأما خبصوص كتاب سليمان بن داو .حفص بن غياث: روى حفص بن غياث عن...

 ود املنقري عن حفص بن غياث....املنقري فقد قال: وروى سليمان بن داو

 .بينهما وفصٌل ،بني الكتابني وهو كما يالحظ متييٌز

آخر د ال حيضره الفقيه مؤيِّ ْنونقل الشيخ الصدوق للكتابني ضمن كتابه َم

رويت بطرق و ،للكتاب ْتختالف الكتابات األخرى اليت متَّاوقرينة أخرى على 

 . (22)خمتلفة

 

ي ود املنقري نوع تلّقوة املرتبطة بكتاب سليمان بن دامن النقاط األخرى املهّم

 والذي اختلف بني القبول والرفض. ،اد لهمدارس احلديث اإلمامية يف قم وبغد

وباجلملة ميكن احلديث عن وجود اجتاهني أو مدرستني رئيستني يف احلديث 

 ، وهيمدرسة قم :لتا يفمتّث ،ني الثالث والرابع اهلجرّينيبني اإلمامية خالل القرن
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ا ن مبانيه بيَّيتال ،مدرسة سعد بن عبد اهلل األشعري وعبد اهلل بن جعفر احلمريي

 ؛نها من أن تكون االجتاه السائد يف قمالذي مكَّ، واجتاهها تلميذهما ابن الوليد

كال  .ي وخنبة تالمذته حممد بن يعقوب الكليينبراهيم القّمإبن  ومدرسة علّي

 سواء بلحاظ املشرب أو بلحاظ املباني.  ،ملحوظًا ختالفًاااملدرستان ختتلفان 

خاص يف النقل من كتاب  لطريٍق اختيار الشيخ حممد بن يعقوب الكليين

ضمن شيوع هذه الطريقة بني  فاألمر ال يعدو أن يكون طبيعيًا .يةأهّم ااملنقري ليس ذ

 .برتجيح طريق على اآلخر واحٍد حبيث يقوم كّل ،ثنياحملدِّ كّل

املهم يف تعاطي الكليين مع الكتاب املذكور يكمن يف نظرة الكليين  لكّن

قتصر اما نقله الكليين عن الكتاب املذكور أنه  حظ يفإذ يال ؛املاهوية للكتاب

واحد أجرب فيه الكليين  باستثناء مورٍد ،ق بالروايات األخالقيةه املتعلِّفيها على شّق

 .(23)ولد بإرضاع ولدها ة بإجبار أّمخاّص على نقل روايٍة

نقل ومل ي ،(24)على الروايات الفقهية يف مقابل إقبال الشيخ الطوسي التاّموهذا 

 .ًايف موارد قليلة جّد الروايات األخالقية إاّل

 املستنتج من هذه املعطيات أن الشيخ حممد بن يعقوب الكليين وأستاذه علّيو

 ينظران لكتاب املنقري على أنه مصدٌر انوقوي مل يك ي يف احتماٍلبن إبراهيم القّم

 .(25)قّيأخال أثٌرهو وإمنا  ،عتماد عليه يف هذا اجملالميكن اال فقهيٌّ

ونقصد  ،ار احلاكم يف مدرسة قمجند التّي ،ملا وقع يف مدرسة بغداد مشابهًةو

 انسجامًا ،قد تعاطى مع كتاب املنقري يف جانبه األخالقي ،يبن الوليد القّمابه تيار 

 .ه الفقهيوكذلك مع شّق ،مع عنوان الكتاب الظاهر يف األخالق

 .وفقهّي أخالقّي مصدٌر ،ةخاّصبن الوليد اار وتّي ،فالكتاب لدى مدرسة قم

الذي أورد فيه ابن بابويه الروايات  ،ال حيضره الفقيه ْنكتاب َم :مثاله الواضحو

 .(26)الفقهية املختلفة اليت نقلها املنقري يف كتابه

رواية  هوالسبب يف اختالف نظرة مدرسيت قم لنصوص كتاب املنقري  ولعّل

الذي حيتمل أن  ،اصة بسبب رواية ابن الوليدوخ ،ينيثني القّمالكتاب بواسطة احملدِّ

 ثني العراقيني للكتاب.يف نظرة احملدِّ رًامؤثِّ يكون سببًا

ف على الكليين وابن هذه االستنتاجات ال متنعنا من اإلقرار أن التعرُّ كّل
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 ارين الرئيسني يف قم خالل القرنني الثالث والرابع الالوليد باعتبارهما حلقة وصل بالتّي

 .إىل املزيد من البحث والتحقيق اجٍةحب زالت

ن املتسامل عليه هو وجود تيارين أصليني يف إ :باجلملة ميكن القول لكْن

وهو  ،وعبد اهلل بن جعفر احلمريي يتيار سعد بن عبد اهلل األشعر :احلديث يف قم

 .بن إبراهيم الكويف وتيار علّي ؛ينيثني القّمالتيار الغالب يف وسط احملدِّ

ف على نقاط اختالف أحدهما عن التعرُّ بأّنهذا ال يعفينا من االعرتاف  لكّن

 .اجلاّد يف والتحقيق العلمعلى البحث املكثَّ فًاال زال متوقِّ ،وكتاباتهما ،اآلخر

إن املعرفة خبصوصيات وخصائص التيارين األخريين ميكن  :أخرى وبعبارٍة

 ،والتعاطي مع الكتب احلديثيةع مسلكهما يف التعامل الوصول إليه من خالل تتبُّ

 منهما تلك الكتب. واحٍد والطرق اليت روى بها كلُّ
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 االشرتاكة قسيم

 االجتهاد والتجديدة جمّل

 



 

 االشرتاك السنوي
 

 

 ة مثن النسخ

 لرية  5000لبنان لرية  150سوريا دينار  2.5األردن دنانري  3الكويت 

 دينار  3000العراق درهمًا  30اإلمارات العربية دنانري  3البحرين قطر

 7مصر ريال  400اليمن ت رياال 3عمان ريااًل  30السعودية ريااًل  30

اجلزائر دنانري  5ليبيا شلنًا  150الصومال دينار  200السودان جنيهات 

تركيا أوقية  500موريتانيا درهمًا  30املغرب دنانري  3تونس دينارًا  30

 10أمريكا وأوروبا وسائر الدول األخرى جنيهات  5قربص لرية  20000

 .دوالرات
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