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 الدين واالستيعاب التشريعي

 لٌة يف بعض املنطلقات العقالنّية والقرآنّية لقاعدةجو

 وهلا حكٌم( )ما من واقعة إاّل

 

 

هذا، وقد ذكر بعض الباحثني هنا أّن الكمال ميكن فرض تفسريين له، 

 هما:

أو  ،يء استكماله ألجزائه وأصوله وفروعهأن ي راد بكمال الش التفسري األّول:

ويف هذه احلال ال ميكن فرض درجات ومراتب للكمال؛ ألّن . هو بلوغه هلدفه النهائي

الشيء له حالتان: إما ال تكتمل أجزاؤه أو ال يصل إىل هدفه، وإّما أن تكتمل أجزاؤه 

 أو عدم. ويصل إىل هدفه، فال ميكن فرض التشكيك يف الكمال هنا، بل إّما وجوٌد

أن تكون للكمال هنا درجاٌت ومراتب، فيكون الشيء  التفسري الثاُي:

عناه أّن ثالث، وهذا م آخر، وُاقصًا بالنسبة إىل شيٍء كاماًل بالنسبة إىل شيٍء

 وبهذا ي فهم أيضًا معنى أّن اإلسالم أكمل األديان. .الكمال أمٌر مشّكك ُسيب

ّن آية إكمال الدين هلا داللٌة ما على ووفقًا هلذين التفسريين ميكن القول بأ

 مشولّية اإلسالم ومفاهيمه وتشريعاته، وذلك من خالل بياُني:

إذا اعتربُا الكمال مبعنى حتّقق األجزاء واألهداف مجيعًا،  البيان األّول:

اُسجامًا مع التفسري األّول املتقّدم للكمال، فإّن معنى ذلك أّن الربُامج اإلسالمّي 

يف برجمة  ٍروأعّمها؛ ُظرًا ملا للدين من دو ون اإلسالم أكمل الربامجكامٌل، فيك
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مجيع حاجات البشر يف حدود ضرورات  عناحلياة، وهذا يعين أُّه قادٌر على اإلجابة 

الكمال املفرتض، مما ي لزمه بالعناية مبختلف األبعاد الوجودّية اإلُساُّية، ما مل يطرأ 

 .ماٌُع

عندما ُالحظ تكملة اآلية الكرمية تتحّدث عن  ويظهر هذا التفسري جّيدًا

إمتام الّنعمة اإلهلية؛ ألّن النعمة هنا معناها أّن اهلل تعاىل يريد أن يقول: إّن مجيع ما 

 تتطّلبه سعادتكم قد جاء يف دينكم.

ّن علل إوال معنى هنا لفرض أّن كمال الدين يكون مبعّية دور العقل، أي 

عرب العقل، وقسٌم منه  معًا، فقسٌم من الدين يكون ويصلكماله هو األُبياء والعقل 

والسبب يف رفض هذا االحتمال أُّه يتعارض مع مفاد إكمال الدين  .عرب الوحي

 الوحي خالل من مّت قد اإلكمال أّن هو ﴾َأْكَمْلت ﴿بواسطة األمر اإلهلي؛ ألّن ظاهر 

 .العقل بواسطة ال |الرسول إىل

كمال  صفًة وجودية تعّبر عن استغناء املوجود عن غريه إذا كان ال البيان الثاُي:

إذا قيس به فسيكون مفهوم إكمال الدين يف اآلية الكرمية أكثر وضوحًا يف إفادة 

اُظر: مصطفى كرميي، الدين حدوده ومدياته، ) مشولّية اإلسالم، كما هو جليٌّ

اق، ُشر مركز ، ترمجة: حممد عبد الرّز282ـ  274دراسة يف ضوء النّص القرآُي: 

 (.م، بريوت2010، 1طاحلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، 

 

طروحات ُأوقد استند فيه كاتبه إىل  .هذا الطرح برّمته يعاُي من ثغرات عّدة

 وميكن التعليق: .أُّه استقى أكثر أحباثه هنا منه الشيخ صادق الرجياُي، بل يبدو

إّن الباحث اعترب أّن تفسري كمال الدين بتحّقق أجزائه وأهدافه ي نتج  أّواًل:

وهذه  .اجلواب عن متام متطّلبات احلياة تها وقدرتها علىيأكملّية الربامج الدينية وأعمِّ

هي املصادرة عينها؛ ألُّه ما دمنا ُفرض أّن الكمال مبالحظة األجزاء فهذا معناه ـ 

كما أّن فرض كمال  .ية الداخلّية للدينخر غري الب ْنضمنًا ـ عدم أخذُا أّي شيٍء آ

إذا أثبتنا يف املرحلة السابقة  الدين من خالل حتّقق األهداف ال يعين مشولّية الدين، إاّل

واملفروض أُّنا ما  .يع مرافق احلياة وتغطيتها بنفسهأّن اهلدف من الدين هو تنظيم مج
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املستوى من التغطية أو ال؟ وكأّن الكاتب  ُزال ُبحث يف أّن الدين هل هو معينٌّ بهذا

املوّقر ما زال مسكوًُا بفرضّية الشمولّية، وهلذا فّسر الكمال استتباعًا ملا استكّن 

 يف أعماق فكره.

ضح ملاذا إذا كان الكمال الديين مبالحظة متامّية األجزاء مل يّت ثاُيًا:

! وذلك أّن املفروض أُّنا يف واألهداف فسيكون الدين حاويًا ألكمل الربامج وأعّمها؟

البيان األّول صرفنا النظر عن عنصر املقارُة النسبّية مع خارج الشيء، ورّكزُاه على 

بنيته الداخلية يف أجزائه ومكّوُاته، فلو مّت بهذا االعتبار فكيف ُثبت أُّه صار 

 األكمل، وأُّه ال توجد برامج أكمل منه وأعّم؟!

ما  مبقطع )إمتام النعمة( من اآلية الكرمية غري موّفقة يفإّن االستعاُة هنا  ثالثًا:

وهذه هي املشكلة  .هو الدين، وإُّما هو اهلل سبحاُهيبدو؛ ألّن فاعل اإلمتام هنا ليس 

اليت توّرط فيها الكاتب احملرتم؛ فهناك فرق بني أن أقول: إّن الدين قد جاء بكّل ما 

اإلُسان كلَّ ما تتطّلبه  اهلل قد أعطى تتطّلبه سعادة اإلُسان، وبني أن أقول: إّن

ففي احلالة األوىل رمبا أمكن استفادة شيء، أما يف احلالة الثاُية فال؛ ألّن  .سعادته

اهلل إذا أعطى متام النعمة فال دليل على أّن إعطاءه ذلك كان من خالل الدين 

ن والعقل ب، حتى جنّسر بني متام النعمة والدين، فقد يكون أعطى ذلك بالديْسفَح

والفطرة وغري ذلك، فباكتمال الدين مّتت العناصر كّلها وحتّقق إمتام النعمة، ال أّن 

الدين هو متام عناصر السعادة والنعمة. وهذا ي شبه ما ي نسب إىل القّديس 

م( من القول: إّن 215)حوالي كليمندس )كليمنت(إتيتوس فالويوس سكندراُي اإل

 وخاطب اليهود بالوحي والنبّوة. ،ماهلل خاطب اليوُاُّيني بعقوهل

منا بأّن الدين هو الذي يعطي اإلُسان لنا عن املالحظة الثالثة، وسلَّلو تنزَّ رابعًا:

 متام النعمة، فهنا ُسأل: ما هو املراد بتمام النعمة؟

ما بناًء على ثقافة سيَّ الوفإذا قيل: إّن متام النعمة هنا هو يف الفوز األخروّي، 

د األخروي، فإُّه ال يثبت أكثر من أّن الدين معينٌّ بتحقيق ترّكز الب ْع القرآن اليت

وأين هذا من مشولّية تشريعاته لتنظيم شؤون  .ة العليا، وهي السعادة األخروّيةالنعم

 احلياة الدُيوّية؟!

فهذا واضح  هو يف كّل خريات الدُيا واآلخرة وأّما إذا قيل بأّن متام النعمة
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 ، مل يتّم على العرب املسلمني آُذاك كّل هذه النعم بإُزال هذه اآليةالفساد؛ ألّن اهلل

بناًء على ربطها بذلك؛ ألّن اآلية تفرض حتّقق متامية النعمة  ×أو بتنصيب اإلمام علي

ال تقديرًا، وُفس تشريعات الدين لوحدها ليست كافية لتحّقق متام  ،خارجًا وواقعًا

 تطّبق يف الواقع اخلارجي. النعم الدُيوّية واألخروّية ما مل

تشري إىل إمتام ذلك ال فإّن اآلية  السعادة الدُيوية واألخروية معًاذا قصد إوأما 

واإلمتام  .هذا غري أّن متامه كان وحياُّيًاو ،فإمتامه كان بأمٍر وحياُي .إىل متامه

 ْليتحّقق بكون اجلزء األخري وحياُيًا، وال يفرتض كون متام األجزاء كذلك، فتأمَّ

 جّيدًا.

ّن اهلل قد أمّت عليكم ـ بإُزال إد الديين، أي ولعّل املراد من إمتام النعمة هو الب ْع

وال بعضًا معينًا لنا  ،ـ ُعَمَته املنظورة له، ال متام ُعمه ×أو بتنصيب علّي ،هذه اآلية

هنا وهذه النعمة عنواُها العام هو صالحهم وفوزهم، بل رمبا يكون معنى النعمة  .منها

 هو الدين ُفسه.

 يف إمتام النعمة على فرضّية الشمول يف إكمال الدين. وعليه فال يوجد شاهٌد

إّن مناقشة الباحث لفرضّية أّن إكمال الدين كان مبعّية العقل بأّن  خامسًا:

أيضًا؛  دون غريه، هذه املناقشة غري واضحٍة ،ظاهر اآلية هو اإلكمال بواسطة الوحي

أخرى، وهي  يضاف إىل ذلك مشكلٌة .كما تقّدم ،ال الكمال ،ألّن اإلكمال وحييٌّ

فسري الشيعي لآلية وأسباب أّن اهلل تعاىل ينسب اإلكمال إىل ُفسه، فإذا أخذُا بالت

سيكون املعنى: إّن اهلل تعاىل قد أكمل الدين بيوم الغدير وتنصيب عليٍّ  ُزوهلا

يكن قد حصل يف يوم الغدير،  للخالفة، وهذا التنصيب ـ وفق املعتقد الشيعي ـ مل

ممتّدة  ×  إذ يعتقد الشيعة بأّن ُصوص إمامة علي ؛ما مّت اإلعالن عنه يف هذا اليوموإُّ

إىل يوم الدار يف السنوات األوىل من البعثة النبوّية، وأّن هذه النصوص القرآُية 

سبحاُه يف  ج علت من قبل املوىل متواصل، ال أّن إمامة عليٍّ واحلديثية استمّرت بشكٍل

 وهذا ما يفرض علينا اعتبار أّن إكمال الدين ـ اُسجامًا مع املعتقد الشيعي .يريوم الغد

ألُّها كاُت مكتملًة، بل قّوته وكماله الواقعي،  ه؛ـ مل يكن أساسًا باكتمال أجزائ

 ومحايته والطمأُينة عليه.

 ،دّوكمراد باآلية أُّكم ُكفيتم خوف عوقد فّسر بعض هم أو احتمل أن ي 
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اُظر: ) .ظهرمت عليه، متامًا كما تقول: اليوم مّت لنا امللك، وكمل لنا ما ُريدُأو

؛ والطربسي، جممع البيان 435: 3؛ والطوسي، التبيان 593: 1اف الزخمشري، الكّش

ز هذا ووفقًا لذلك كيف جنعل االكتمال منحصرًا بالوحي؟! بل ما يعزِّ (.274: 3

ِديِنُكْم َفاَل َتْخَشْوه ْم  اْلَيْوَم َيِئَس الَِّذيَن َكَفر وْا ِمْن﴿ها قالت: االحتمال هو أّن اآلية ُفس

ُِْعَمِتي َوَرِضيت  َلُكم  اإِل  الَمْسَواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلت  َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمت  َعَلْيُكْم 

ّن إف ،(3)املائدة:  ﴾ِحيٌم َغُفوٌر َرَفِإنَّ اهلَل ْخَمَصٍة َغْيَر م َتَجاٍُِف إِلْثٍماْضُطرَّ ِفي َم ِنَفَم ًاِدين

 ال الكمال البنيوي الذاتي. ،هذا ما ينسجم مع فرضّية الكمال الواقعي

من تفكيك املوقف وحتليله وفق  مبزيٍد ه معناه أّن الباحث هنا ملزٌموهذا كلُّ

 األصول العقدّية الشيعّية.

ع شيئًا؛ ألُّه مبينٌّ على فرضّية تفسريية إّن البيان الثاُي املذكور ال ينف سادسًا:

ق والطرف املقيس عليه الكمال وال عرفًا؛ فإّن حذف املتعلَّ ،للكمال غري ظاهرة لغًة

من اآلية يفيد أّن االكتمال كان له يف بنيته الداخلية، وال يظهر من اآلية أُّها تريد أن 

 ر.تقول بأُّين اليوم جعلت الدين أكمل من أّي برُامٍج آخ

 إّن هذه املداخلة هنا غري واضحة بهذا املقدار. وحصيلة الكالم:

وبهذا يظهر لنا أّن آية إكمال الدين ومفهوم إكمال الدين ال ارتباط هلما 

ها، وإُّما هما مرتبطان إّما برسوخ امبفهوم مشول الدين جلميع وقائع احلياة وزواي

ية عليه من خصومه، أو بالتئام هناك خش ْدالدين يف الواقع اإلُساُي، حبيث مل تع 

.. وهذه .أجزائه ومكّوُاته الداخلّية، أو ببلوغه مرحلة حتقيق اهلدف املرجّو منه

املفاهيم أو الصور الثالث ال يوجد ارتباٌط عضوّي أو قهرّي ضروري بينها وبني مفهوم 

 الشمول.

 

د باقر الصدر، من االستناد إىل قاعدة هنا هو ما ذكره السيد حمماألدّلة  رابع

اللطف، حيث ذكر أّن اهلل تعاىل عامٌل جبميع املصاحل واملفاسد الراجعة حلياة 

من اللطف الالئق برمحته أن يشّرع لإلُسان التشريع »اإلُسان، وهذا معناه أُّه 

اُظر: الصدر، ) ..«.شتى جواُب احلياة.األفضل، وفقًا لتلك املصاحل واملفاسد، يف 
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 (.148: 1دروس يف علم األصول 

ة يف موضوع حبثنا ـ حيمل يف طّياته يدِّوهذا االستدالل ـ إذا قصده الصدر جِب

 وهنا ميكن التعليق بعّدة أمور: .مبنّية على قاعدة اللطف ،كالمية واضحة ُزعًة

ن ال ُنكر كربى قاعدة وحن .ة كالم يف أصل صّحة قاعدة اللطفمّث أّواًل:

 اللطف، مع أّن بعض علماء العدلية أُكرها ـ كاإلمام اخلميين يف بعض أحباثه

عوائد )اُظر:  أُنا ُنكر، وفاقًا للمحّقق النراقي ـ إاّل( 257: 1أُوار اهلداية )اُظر: 

اُظر: ) وقد ذكرُا يف حمّله .قدرتنا على تطبيقها املوردي (،709ـ  705، 197األّيام: 

أّن العقل اإلُساُي ال ميلك األدوات  (152ـ  151فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

املعرفّية اليت يستطيع من خالهلا حتديد ما هو األصلح هنا وهناك؛ ألّن تشابك املصاحل 

ال تبدو واضحة ، واملفاسد يف اخللق، واألسرار اإلهلّية يف العلل الغائّية هلذا اخللق

وهذا معناه أّن بإمكان العقل أن حيكم يف أصل  .أكثر التفاصيللإلُسان يف 

فتشخيصه  .املوضوع )اللطف(، لكّنه غري قادر على احلكم يف االمتدادات امليداُّية

له وصعوبة توصُّ ،ن العدلْسًا، متامًا كمعرفة العقل حُللألصلح يظّل أمرًا عسريًا جّد

 إىل حتليل الكثري من مصاديقه.

تباعًا ملا تقّدم، ما هو املاُع أن يرى املوىل سبحاُه أّن البشر من واست ثاُيًا:

لنا املباشر جبعل دة، دون تدخُّحمدَّ صاحلهم أن ُعطي عقوهلم حّق التشريع يف مساحاٍت

ما أُّهم كما قد خيتلفون يف أحكامهم العقلّية، سيَّ الواألحكام يف تلك املساحات، 

فإمكاُّية اخلطأ يف احلالتني واردة  .الشرعّيةكثريًا يف فهم األحكام  قد اختلفوا

عملّيًا. وحنن ال ُريد فرض ختّلي الوحي عن دوره، بل فرض كوُه ال يغّطي كّل 

فهل من استحالٍة  .ملة، ولو بنسبة اخلمسة يف املائةالوقائع، حبيث تكفينا القضّية امله

يف؟ ي رجى بياُه ح يف ذلك على اهلل سبحاُه؟! وكْبعقلّية يف هذا أو حكٍم بالُق

عقالُّيًا.

 ـ يتبع ـ

 



 

 

 

 

 علم الرجالل حو حواراٌت

 ودوره ومشكالته ومآالته
 

 

  ما هي الفرتة الزمنية اليت ظهرت فيها اجلهود األوىل اليت قام بها الشيعة يف

 علم الرجال؟ 

  كان ذلك منذ عصر عبد اهلل بن جبلة. إن البن أبي رافع كتابًا بعنوان

ل كتاب يف علم الرجال عند الشيعة. ، وقد اشتهر على أُه أّو«شهد صفني ْنتسمية َم»

أن هذا من اخلطأ، فهو ال يعدو أن يكون كتابًا يف الرتاجم. وال ب دَّ بطبيعة احلال  َدْيَب

من التفريق بني علم الرجال واألُساب والفهارس والرتاجم والسرية والتاريخ. فعلى سبيل 
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العاملي،  ّرللشيخ احُل ،«أمل اآلمل»املثال: جند السيد اخلوئي قد أورد مجيع كتاب 

. فإن علم الرجال ـ الرتاجم، وليس من علم الرجال يف شيٍءيف  مع أُه كتاٌب

لح ـ إمنا هو شرح ألحوال الرواة فقط، وعليه ال ب دَّ من أخذ هذا القيد يف طكمص

مفهوم وتعريف علم الرجال. جند يف الزيارة الصادرة عن الناحية املقدسة أن صاحب 

واحدًا واحدًا، وقد  م عليهمويسلِّ ،×د أمساء أصحاب سيد الشهداءاألمر يعدِّ

ب َسذكرهم السيد اخلوئي ضمن الرجال، يف حني أُهم ليسوا من الرجال حَب

تارخيية حدثت يف كربالء، وُالوا شرف  املصطلح، إمنا هم أشخاص ظهروا يف واقعٍة

مل يكن الرجل  هم الرواة فقط، فإْنف. أما الرجال ×الشهادة حتت لواء سيد الشهداء

 مصطلح.  ه ضمن الرجال كعلٍمراويًا فمن اخلطأ عدُّ

 وليس كتابًا رجاليًا. ،يف الرتاجم مثاًل كتاٌب «روضات اجلنات»إن كتاب 

 ،«الكنى واأللقاب»وهكذا كتاب  .«أمل اآلمل»وهكذا األمر بالنسبة إىل كتاب 

ألُه  هذا الكتاب من بعض الرجال أيضًا؛ للشيخ عباس القمي. وبطبيعة احلال ال خيلو

ه يف األساس كتاب يف الرتاجم ال دون الرجال والرتاجم، لكّن ،كنىبصدد بيان ال

 .غري. وأما الرجال فكما تقدم أن ذكرُا جيب أن يقتصر فيه على ذكر الرواة فقط

أو إجازات  ،باسم اإلجازات، من قبيل: إجازات الشهيد الثاُي ثم هناك شيٌء

اردة أمساؤهم يف طرق مة يف عّدة أجزاء. ميكن لنا ذكر علماء الشيعة الوالعاّل

اإلجازات ضمن الرجال بهذا اللحاظ، حيث تذكر أحواهلم حاليًا ضمن الرتاجم. جيب 

ى بالنسبة إحالة الرجال إىل الرواة. وال يقتصر األمر على ما بعد الشيخ الطوسي، فحّت

 .إىل ما قبل الشيخ الطوسي ميكن لنا أن ُعترب اإلجازات مبنزلة الروايات

: الثاُيةو : هم الرواة؛األوىل :جال يشمل يف ُهاية األمر طائفتنيوعليه فعلم الر

 .هم الواقعون يف سلسلة اإلجازات، وتكون اإلجازة هي حمور البحث

ويف الرتاجم يتّم تناول بيان سرية الشخص من البداية واملنشأ، وأين كان؟ وأين 

 ؟حّل؟ وما هو عدد السنوات اليت عاش فيها

فإن العرب ـ خالفًا  ؛اهتمام العرب منذ البداية حمّطأما علم األُساب فكان 

حيث حيظى االُتساب إىل القبائل والعشائر  ،ون بعلم األُساب كثريًالإليراُيني ـ يهتّم

خ علم األُساب بني ية بالغة، وال يزال األمر بينهم على هذه احلال. لقد ترسَّعندهم بأهمِّ
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ع الحقًا بطبيعة احلال ـ التدريج، وقد تفرَّالعرب، وأخذ طريقه إىل التدوين والتأليف ب

بأُساب  خاّص ـ إىل فرع مستقّل ^ملكان احرتام السادة األشراف من ُسل أهل البيت

( باسم NGOإىل هذا العلم، وحتول إىل ما يصطلح عليه حاليًا بـ ) السادة، وهي إضافٌة

 ْنمتها إثبات َممه ،. إن هذه النقابة شبه حكومية وشبه اجتماعية«ُقابة األشراف»

بغداد والبصرة  :من ال يصح، وكان هلا فروع يف كلٍّ ْنيصح ُسبه إىل السادة وَم

واملدينة واحلجاز ومصر وإيران. وكان والد الشريف الرضي ُقيبًا لألشراف، وكان 

 .ذا املنصب أهميته من وجهة ُظر الدولةهل

ظاهرة القبائل  ويف اجملموع كان علم األُساب شائعًا بني العرب؛ إذ كاُت

اإليراُيني أو  :تفرض ُفسها، ثم أخذت أعداد كبرية من غري العرب، من قبيل

ى إىل ظهور مصطلح ينتقلون للعيش يف مناطق القبائل العربية، األمر الذي أّد ،األتراك

تعود جذوره إىل الروم  ،تركيًا ـ على سبيل املثالـ . فكان زرارة «املوالي»و «الوالء»

ودخل يف والء قبيلة بين شيبان. وقد يعمل بعض املوالي إىل  ،تركيا( )حيث جاء من

أخرى. وهذا ما  ويدخلون حتت والء قبيلٍة وذلك إذ خيرجون من قبيلٍة ؛تغيري والئهم

 .ف يف جمموعه بعلم األُسابَري ْع

وعليه ال ربط لعلم األُساب بعلم الرتاجم وبيان السرية الكاملة. إذن ال ربط 

ر الكاملة لألشخاص، إمنا الذي يعنى بهذا األمر هو علم َيان السِّلألُساب ببي

 .«الرتاجم»

سرية »فهي اصطالحًا تعنى بسلوك أخالق األشخاص، من قبيل:  «السرية»أما 

. فالسرية تعين الطريقة والسلوك، من قبيل: سرية السيد علي «|النيب األكرم

. لقد بدأ األمر باالقتداء بسرية للرتمجة والرواية القاضي يف السلوك. وهذا مغايٌر

. حيث يقال مثاًل: السرية السلوكية ل إىل فرع مستقّلأخذ بالتدريج يتحوَّو ،|النيب

قصة حياته  ُسب السيد القاضي، وتارًة ها تتناول تارًةلسيد علي القاضي، ولكّنل

ية اليت يتّم تناول تاريخ حياته يف النجف األشرف، واألوضاع التارخي الشخصية، وتارًة

عن  كاُت عليها تلك املدينة يف عهده، وهو ما يصطلح عليه بعلم التاريخ، وهو خمتلٌف

 .َيرعلم الرجال أو علم الرتاجم واألُساب والسِّ

فني، كما اب واملؤلِّحيث يعنى بأحوال الكّت ،«الفهرست»باسم  وعندُا شيٌء
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 للشيخ آغا  ،«الذريعة إىل تصاُيف الشيعة»هو احلال بالنسبة إىل كتاب 

 .يعنى بالرتاجم، وال ربط له بالرجال «الطبقات»الطهراُي. كما أن كتابه 

 .أيضًا «الفهرست»وللنجاشي كتاب 

ويطلقون عليه  ،«الفهرست»واليوم ُشهد اهتمامًا كبريًا يف العامل الغربي بـ 

الطريقة  ذات يوم أن عندُا أيضًا. وقد ذكرت  وهو موجوٌد .«وغرافيابليبي»مصطلح الـ 

مهم ـ من ى الغربيون ـ رغم تقدُّن حّتمل يتمكَّ «الفهرست»اليت كتب النجاشي بها 

مبعنى أن الشيعة قد  ،مًا لعلم الرجالالنجاشي متمِّ «فهرست»وقد جاء  .اإلتيان مبثلها

حيث يشتمل  ،«يةاحلّج»تناولوا تأليف الفهرست من زاويته الرجالية، وهي زاوية 

من قبيل: هل ميكن االعتماد على كتاب فالن أم ال؟ أو أن هذا  الفهرست على أحباث

فها فالن؟ أو الكتاب هل هو من تأليف فالن أو فالن؟ أو ما هو عدد الكتب اليت ألَّ

د أم ال؟ إن مجيع هذه األحباث اليت يذكرها النجاشي متهِّ هل هذا الكتاب مشهوٌر

إذ كان  ؛ةيحبثه من زاوية احلّج ية. كما أن علم الرجال يف األساس مّتاألرضية للحّج

 .ية الروايةيتناول حّج

وإن اختالف علم الرجال عن الفهرست يكمن يف أن علم الرجال يتناول البحث 

أم ال؟ وأما يف  ،واالعتماد على روايته ،وما إذا كان باإلمكان الوثوق به ،يف الراوي

 .فية الكتاب واملؤلَّالفهرست فاحلديث يدور حول الكتاب وحّج

 .ة كتبًا يف الفهرست كما هو احلال عند الشيعةال يوجد عند أهل السّن

 آلغا  «الذريعة»كما أن كتاب الفهرست للنجاشي خيتلف عن كتاب 

 .الطهراُي

منصب  كما أن البن النديم كتابًا يف الفهرست أيضًا. كان ابن النديم حيتّل

ما يعرف حاليًا بدار النشر، وعليه رئيس الوّراقني يف بغداد. ومهنة الوّراق تساوي 

ميكن القول: إن ابن النديم كان رئيسًا لدور النشر باملصطلح العصري. ما هو ُوع 

ى بها املهمة اليت كان ميارسها الوّراق؟ إذا أخذُا الشخصية والقدرة اليت كان يتحّل

على  ع مبنزلة كبرية ـ كان بإمكاُه أن يعملابن النديم مثاًل ـ حيث كان يتمتَّ

 ،ئة إىل ألف شخص من العلماء الذين ميارسون التأليف والكتابةاتوظيف مخسم

على هؤالء األلف شخص،  «ال حيضره الفقيه ْنَم»ميلي كتاب  جيلس شخٌص كأْن
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استنساخ ألف ُسخة عن  واحد، وبذلك يتّم فيكتبون ما يسمعوُه من اململي يف وقٍت

 .هذا الكتاب

ع به ابن النديم يكمن يف كوُه وّراقًا، فهو عندما إن االمتياز الذي كان يتمتَّ

 .رًا يف أسواق النشرخيرب عن كتاب فهذا يعين بالضرورة أن يكون ذلك الكتاب متوفِّ

ر ذلك الكتاب إخبار النجاشي عن كتاب ال يعين توفُّ خبالف النجاشي، فإّن

 أيضًا. ولكلٍّمن الفهرست  يف األسواق، بل رمبا يكون وجده يف اإلجازات، وهو ُوٌع

ل عليها من فهرست النجاشي، وهناك ومنهما فوائد، فهناك فوائد ميكن احلص

ون يف العصر الراهن، فوائد ميكن احلصول عليها من الفهارس اليت يكتبها الغربّي

 ة. بالغ التعقيد والصعوبة والدّق وهو عمٌل

 

 ل طوال العصور املاضية؟ ما هي املنعطفات اليت مّر بها علم الرجا 

 َّمت عليهم االقتصار على النسخة إن الظروف اليت مّرت على الشيعة حت

دون الرجال؛ وذلك ألن أعداد الرجال كاُت قليلة. فعلى سبيل املثال: إن  ،والفهرست

عن حريز، وقد ال يتجاوز جمموع عدد  مرويٌّ ،للكليين، «الصالة»ثلث أو ربع كتاب 

 .الثة أو األربعة أشخاصالرواة فيه الث

عّدة آالف من الرجال. فعند أهل السنة ـ وال  «أاملوّط»يف حني قد جند يف كتاب 

ث يعتلي املنرب يف بغداد كان جيلس اهلجري ـ عندما كان احملدِّالرابع سيَّما يف القرن 

حتت منربه ثالثون ألف ُسمة. وكان يتم ختمني أعداد اجلالسني من خالل املساحة 

. وهذا «جمالس اإلمالء»ها اجلالسون. وكان يصطلح على جمالس احلديث بـ حيتّل اليت

: عندما كان التاليالعمل على النحو  حيتاج إىل فهرست لتحديد النسخة، ثم يتّم

واقف  كان هناك على بعد عشرة أمتار منه شخٌص «ثناحدَّ»ث على املنرب يقول: احملدِّ

فها منه شخص ليتلقَّ «ثناحدَّ»فع؛ إذ يقول بدوره: مرت ى إعادة هذه الكلمة بصوٍتيتوّل

ى تصل هذه الكلمة وهكذا، حّت ،«ثناحدَّ»آخر يبعد عنه عشرة أمتار أيضًا؛ فيقول: 

إىل أمساع مجيع احلاضرين يف اجمللس، مبعنى أن هؤالء األشخاص كاُوا يقومون 

جملس واحد تواجد ثالثني ألف شخص يف  فإّن ؛ر الصوتبوظيفة امليكرفون ومكبِّ
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ر يف احلّد األدُى بعشرة دََّقإذ ال ب دَّ من أُهم كاُوا يشغلون مساحة ت  ليس باملزحة؛

ويشتّد الذهول عندما ُدرك أن  .مذهل عشر ألف مرت مربع. وهذا أمٌر ثيناآالف أو 

باع ذات املالك ر أعداد احلضور بسبعني ألف ُسمة، وذلك من خالل اّتهناك رواية تقدِّ

كبري، وهي  الدقيق يف التخمني. أما علماؤُا فقد عملوا على النسخة بشكٍلواملعيار 

 والوثوق بها.  ،عملية ميكن االعتماد عليها

 

 هم أوائل الرجاليني الشيعة؟ واألكثر تأثريًا من بينهم؟  ْنَم 

 (.هـ220األول منهم هو عبد اهلل بن جبلة) إن 

، يف حني أُه «شهد صفني ْنتسمية َم»كتاب  الطهراُي آغا وقد ألف 

، وإمنا يشتمل على أحباث بشأن احلروب اليت وقعت بني ليس من علم الرجال يف شيٍء

، وأن ما حدث يف تلك ×بن أبي طالب املسلمني يف عصر اإلمام أمري املؤمنني علّي

: ×قال لإلمام علي أُه |وي عنه، حيث ر |احلروب إمنا كان بأمر رسول اهلل

ما ربط هذا بعلم الرجال؟ إن هذه  ولكْن. «بعدي الناكثني والقاسطني واملارقني تقاتل»

 املسائل يتّم حبثها يف التاريخ، فهي أشبه بالرتاجم وال عالقة هلا بعلم الرجال. 

ما مسعه من أساتذته على  نه كّلضمَّ وكذلك كان للحسن بن حمبوب كتاٌب

، ثم ما مسعه عن أستاذه عبد اهلل بن سنان يف موضٍع ر كّليذك اُفراد، كأْن

وأطلق على كتابه  .وهكذا ،آخر ما مسعه عن أستاذه مجيل يف موضٍع يذكر كّل

 .ف كتابه على أساس أمساء شيوخهمبعنى أُه ألَّ ،«املشيخة»هذا عنوان 

 .ال ربط هلا باملشايخ والرجال ة، ولكْنوهناك بعض األعمال لدى أهل السّن

ودّون هذا األمر  ،«ود بن كورةودا»وامسه  ،ولذلك ظهر بعد مّدة أحد علماء قم

، وكتاب يف الفقه، فعمد إىل تأليف كتاب الصالة ـ على سبيل املثال ـ يف جزٍء

م آغا وهكذا. وحيث أطلق على هذه الكتب عنوان املشيخة توهَّ ،الطهارة يف جزٍء

ل، يف حني أن األمر ليس كذلك، وإمنا هي املراد منها هو الرجا أّنالطهراُي  

 ب أمساء الشيوخ. َسجمموعة أحاديث حَب
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 لو كان الشخص «ماتإن النتيجة تتبع أخّس املقّد» :بااللتفات إىل مقولة ،

دًا يف علم الرجال هل ستكون النتيجة احلاصلة من أحباثه اجتهادية أم ال؟ مقلِّ

 اليت ال  ،كان علم الرجال يف األزمنة القدمية جزءًا من أركان االجتهاد

حيث كان يتّم التعامل مع علم الرجال كما يتم التعامل مع علم  ؛جيوز التقليد فيها

من أركان االستنباط؛ ألن  احلديث، وال ب دَّ من االجتهاد يف احلديث، مبعنى أُه جزٌء

ك، ومشكِّ ؛يكّل :بالنقاش؛ فإن العلم ينقسم إىل ضابط العلم االجتهادي ال يتزلزل

 .وإن العلم احلقيقي هو االجتهاد

قد يصدق على علم  «طلب العلم فريضة»وبطبيعة احلال فإن العلم املراد يف مثل 

أن العلم الذي جيب أن يكون هو العلم حقيقة ـ حيث يؤخذ يف مفهومه  د أيضًا. إاّلاملقلِّ

ر ذلك ر بالنقاش أو موت صاحبه أو تغيُّجتهاد الذي ال يتغيَّالتوضيح واإلضاءة ـ هو اال

 .إىل دين آخر له من ديٍنر املقلَّد أو موته أو حتوُّر بتغيُّالشخص، أما العلم التقليدي فيتغيَّ

من العلم، وله آثار العلم، ما دام يريد  ب االصطالح ـ درجًةَسإن هلذا العلم ـ حَب

عندما يريد التصّدي، ويقوم اآلخرون بالرجوع  ولكْن العمل برأيه على طبق اجتهاده.

كامل  ، فإن هذا سيكون مشكاًل من وجهة ُظرُا. فما مل يكن ضليعًا بشكٍلإليه

ن من بيان االجتاهات والتيارات فيه، يكون األمر يف غاية يف علم احلديث، ومل يتمكَّ

 اإلشكال والتعقيد. 

 

 ق برواية احلديث؟ ما يتعلَّ ة يفما هو وضع الشيعة بالقياس إىل أهل السّن

  مبعنى «سندوهأف إذا حّدثتم حبديٍث»أُه قال:  ×وي عن اإلمام الصادقر ،

 .أُه جيب أن ُذكر سند احلديث عند روايته

اهلجري الثاُي وبدأ منذ القرن  ،وقد شاع هذا األمر يف العامل اإلسالمي

ق باللغة والتاريخ والشعر أيضًا، ما يتعلَّ ى يفحيث ُشهد ذكر األساُيد حّت ،بالتدريج

عن  ،عن فالن ،ثين فالنحدَّ»رواية يف هذه اجملاالت أساُيد تقول:  حيث كان لكّل

مبعنى أن ، ى للمفردات واأللفاظ ومجيع الوقائع التارخيية أساُيد. فكان حّت«فالن
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 ،جهودًا كبرية يف مجيع هذه األمور كبار أصحاب السند واحلديث قد بذلوا

 .وعاجلوها واحدة واحدة

واحلديث  .إذ عاجلوا عشرات اآلالف من األحاديث ؛يدعو إىل الدهشة وهذا أمٌر

فقط، بل قد جتد أحياًُا مسألة عن عبد  |األكرم هنا ال يعين املنسوب إىل النيّب

معاجلة مجيع هذه  ْتاس تشتمل على عشرة أساُيد تنتهي إليه، وقد متَّاهلل بن عّب

. وهذا «، ومل يثبت، وفيه فالنمل يصّح»األساُيد العشرة، ومع ذلك جندهم يقولون: 

 .إُه يثري االُبهار :وال ُبالغ إذا قلنا ،ًاكبري جّد عمٌل

سنة، هناك بيننا وبينه أربعون  1437حيث تفصلنا عن رسول اهلل فرتة  يوموال

ُصاف ـ ة ـ لإلمرارًا: إن أهل السّن (. وقد قلت &ديطبقة )على حّد تعبري السيد الربوجر

 ق بالطبقة الرابعة واخلامسة. ما يتعلَّ قد أتقنوا جهودهم يف

وبطبيعة احلال مل يكن للشيعة هذا العدد الكبري، ومع ذلك فإُنا منتاز منهم 

قاموا ارة اليت رغم اجلهود اجلّب ،ةال يتمتع به أهل السّن وهو أمٌر .بوضوح تاريخ حديثنا

د الفرتة الزمنية اليت كان فيها احلديث مبعنى أُنا ُستطيع أن حندِّ ،بها يف هذا الشأن

ة من ذلك شيئًا، بينما ال يعلم السّن ؟ومتى وصل إلينا ؟مشافهة، ومتى وأين مّت تدوينه

ف ما هو الشفهي منه َرال ي ْع |فاحلديث الذي يرويه البخاري ـ مثاًل ـ عن رسول اهلل

  ؟ملكتوبوما هو ا

، ٌلمرَس |إىل رسول اهلل ×فنحن ُقول مثاًل: إن احلديث عن اإلمام الباقر

ويكون هذا موضع إشكال بالنسبة هلم. وقد عمدُا إىل معاجلة الطبقة األوىل والثاُية 

والثالثة من خالل املسائل العقائدية واملباحث الكالمية، حيث ُقول باإلمامة 

اعة فقد حاولوا ردم هذه اهلّوة من خالل املباحث ة واجلمأما أهل السّن .والعصمة

ة من أهل البيت ية خرب الواحد! ومن هنا كان األئّماألصولية الفقهية، والقول حبّج

لون عليهم بأن الطريق الذي سلكتموه طريق ظين، وأما طريقنا فهو طريق ِكْشي 

 .يقيين

و كتاب مالك وه ،واملعترب من حيث السند ،فلنأخذ مثاًل أقدم كتاب لديهم

وإمنا فيه الكثري من الفتاوى  ،د كتاب يف احلديث)وهو بطبيعة احلال ليس جمّر

هـ، وقد مأل هذه الفرتة 150هـ إىل 100فه ما بني عام إُه قد ألَّ :الفقهية(، حيث يقال
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! مع أن هذه «قال الراوي»الزمنية الفاصلة بينه وبني رسول اهلل براٍو واحد؛ إذ يقول: 

، ×لإلمام الصادق أو قرن وُصف من الزمن! فهو معاصٌر ر بقرٍنمنية تقدَّالفرتة الز

 .«قال الراوي»مع فارق أن اإلمام ال يقول: 

اهلجري. الثاُي س يف القرن إن علم الرجال قد تأسَّ :ويف احلقيقة ميكن القول

بـ  لة إىل ملء الفراغ الزمين إىل رسول اهلل مبسألة أصولية تتمثَّوقد عمد أهل السّن

ية حّج»ل بـ ، بينما عمد الشيعة إىل ملئها مبسألة كالمية تتمثَّ«ية خرب الواحدحّج»

 .«من اهلل اإلمامة عهٌد»، والقول بأن «، واالعتقاد باإلمامة^أقوال األئمة املعصومني

 .دان خمتلفانوهذان ب ْع

حيث  ،بقرُني |األكرم ة ُهضتهم الروائية بعد النيّبفقد بدأ أهل السّن

حيث الطبقة اخلامسة  ،هـ(241هـ( أو مسند أمحد بن حنبل)256ح البخاري)صحي

ًا ويف غاية والسادسة، ومنذ ذلك احلني كان العمل على احلديث عندهم دقيقًا جّد

 !للغاية ق بالطبقة األوىل والثاُية والثالثة فالعمل ضعيٌفما يتعلَّ اإلحكام، وأما يف

وأما بالنسبة إلينا  .ز على هذه النقطةواإلشكال املثار من قبل الغربيني يركِّ

 .فإُهم ال يؤمنون باإلمامة من األساس

ية الكتابة والتدوين بالنسبة إىل الشيعة؛ إذ أهّم ×ص اإلمام الصادقوقد شخَّ

من ضياع ما بأيدينا؛  مع األخذ بنظر االعتبار ما جرى على الشيعة كاُت هناك خشيٌة

ابية يف العصر احلاضر، بل أمثال ما تقوم به الوّهع على إذ مل تقتصر حماربة التشيُّ

 شهد التاريخ اإلسالمي حادثًة ×كان الوضع أخطر بكثري، فقبل اإلمام الصادق

كان وهكذا على تلك الصورة الفجيعة،  ×لت مبقتل اإلمام احلسنيخطرية متثَّ

 .بْسلالستشهاد، وليس الشيعة فَح تنا عرضًةأئّم

م مرارًا وتكرارًا أن خمالفة الشيعة ال تنقض وقد كتب املخالفون يف كتبه

 ! «الشيعة ليسوا مسلمني»حوا بأن اإلمجاع، بل صرَّ

  ما هو تأثري اخللفية الثقافية يف هذا الشأن؟

 ما قيل يف هذا الشأن من أن املسألة مل تكن متعلقة  :على سبيل املثال

يذهب  ْنك من العلماء الكبار َمباخلالفة أصاًل. إن هؤالء ربطوا اخلالفة بالثقافة. هنا

إىل االعتقاد بعدم جدوائية الرتكيز على اخلالفة، وإمنا ينصح بالرتكيز على 
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 !^املرجعية العلمية لألئمة

بوا األمور حبيث يقتنع السامع يف حني أن هذا األمر ال يبدو عمليًا؛ ألُهم قد رتَّ

 !×ادقتلقائيًا بأن أبا حنيفة ـ مثاًل ـ أعلم من اإلمام الص

 ْنوامسه النعمان بن ثابت بن زوطي، وهناك َم ،هـ(150تويف أبو حنيفة سنة )

 ْنيقول: إُه من ُيسابور، وهناك َم ْنمن كابل، وهناك َم يقول: إن زوطي شخٌص

وأقام يف الكوفة. فهل  ،وقد أسلم ابنه ثابت ،يقول: إُه من أصفهان. وكان جموسيًا

اهلجري من الثاُي عاليم اإلسالمية يف القرن ميكن لشخص مثله أن يكون أعلم بالت

 !^بن أبي طالب بن احلسني بن علّي اإلمام جعفر بن حممد بن علّي

كاُت جدران املدينة املنورة وأبوابها ال تزال عابقة  ×يف زمن اإلمام الصادق

يعيش يف تلك  ×وأصحابه، وكان اإلمام الصادق |بذكريات وآثار رسول اهلل

أبناء الصحابة، ورمبا يكون قد رأى بعض الصحابة أيضًا. بينما أبو  وقد رأى .األجواء

بية، فهل َسو على ما هو عليه من اخللفية النَّحنيفة مل يذهب إىل أبعد من الكوفة، وه

يكون واحلال هذه أقرب إىل اإلسالم وتعاليمه من اإلمام جعفر بن حممد 

 ؟!أكثر من هذا اإلجحاف ؟! هل هناك إجحاٌف×الصادق

اخللفيات »ذن ال ب دَّ أن تكون هناك أرضيات وخلفيات، وحنن ُصطلح عليها بـ إ

ل ويقتنع بتقديم أمثال أبي حنيفة ، فكان ال ب دَّ من إعداد اجملتمع حبيث يتقبَّ«الثقافية

 . ×مثل قامة اإلمام جعفر بن حممد الصادق على قامٍة

  زدهار علم الرجال؟ اما هو القرن الذي شهد ذروة

 ة. وكان النسبة إلينا حنن الشيعة مل ُشهد ازدهارًا كبريًا يف عصر األئّمب

يف كتاب  ، وهو مذكوٌر«البن احلسن بن فّض علّي»ل شخص وصلتنا أعماله هو أّو

 .ي، وميكن مجعه ضمن عشر صفحات أو مخس عشرة صفحةرجال الكّش

 ل كتاب رجالي عندُا. وهذا على حنو اإلطالق هو أّو

كتاب ابن  ل ميكن لنا أن ُذكر رجال الربقي أيضًا، ولكْنوبطبيعة احلا

حيتمل أن يكون  ْنوهو أقدم منه من الناحية الزمنية. وهناك َم ،ال أكثر أصالًةفّض

كالم، واألشهر أُه ألمحد الربقي،  رجال الربقي هو من تأليف حفيده، فهذا حمّل

 عنه.  ٌريده فهو متأخِّال، وأما إذا كان حلفذلك كان يف مرتبة ابن فّض فإذا صّح
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  ما هي احملاور اليت اشتمل عليها الكتاب األول يف علم الرجال؟

  فكتابه مل يصل  ؛لذي بذله عبد اهلل بن جبلةامل يبلغنا شيء من اجلهد

مبعنى أُنا حاليًا ال منتلك يف كتبنا ُقاًل عن عبد اهلل بن جبلة يف الرجال. وقد  ،إلينا

ر كتابه كان ميكن اعتباره من أقدم املشايخ يف توفَّ فلوـ(. ه220فاته سنة )وكاُت 

 . ×لإلمام حممد اجلواد هذا اجملال، وهو معاصٌر

 

 سًا لعلم الرجال على فهم الفقه؟ ون تأثريًا ملمْوهل تَر

 ال على ب، بل هو تأثري ال ب دَّ منه. وذلك بطبيعة احلْسليس ملموسًا فَح

أساس علم الرجال الذي ُراه حنن، وال سيَّما منه ذلك الذي جيب أن يقرتن بالفهرست؛ 

ن من بني املسائل اليت يتّم اإلصرار عليها عندُا هو حتليل مجيع األحاديث رجاليًا إإذ 

ة(، ويف عصرُا سار عليها السيد اخلوئي )وهو ما عليه الطريقة الرجالية عند أهل السّن

 .أن هذه الطريقة ال تتناسب مع املزاج الشيعي اّلوآخرون، إ

مبعنى أن علينا أن  ،كما جيب حتليل احلديث من خالل املصدر الذي ينقله

عالية من التأثري يف معرفة الروايات  ن هذين األمرين على درجٍةإُقوم بأمرين، و

 .وتقييمها

ن ثالث : إن احلديث يبحث م«الرسائل»الشيخ األُصاري يف كتاب  قالفقد 

 .والداللة ؛والصدور ؛جهات، وهي: السند

ولكنه مل  ،هْتواحلقيقة أُه مل يُف .رابع وقد ذكرُا يف حينها أُه قد فاته أمٌر

ية. ومنذ عصر الشيخ حبث املنت يف غاية األهّم؛ إذ إّن وهو حبث املنت ،يبحث أساسًا

 ،خلوئي يف األصولالسيد ا :من أمثالذكر العلماء يف الغالب،  اليوماألُصاري إىل 

يف احلقيقة جيب أن يكون بني الصدور وجهة الصدور  هذه املسائل الثالث. ولكْن

ب وذلك ألن املنت قد حدثت فيه زيادة وُقيصة وارتفاع وهبوط، وهذا يرتتَّ ؛مسألة املنت

 .عليه الكثري يف الفقه

لعمل ة إىل اأهل السّن ْتها( دَعالبحث يف حمّل ولألسف هناك أمور )تستحّق

ًا العمل جّد . فمن املهّمجاّد مل ُعاجله على حنٍو على معاجلة املنت، وهو أمٌر جاّد بشكٍل
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 .ملا ينطوي عليه ذلك من التأثري الكبري ؛لفقه أهل البيت على الفتوى والتصوير العاّم

 ل جوهر املسألة. د تأثري عادي، بل هو ميثِّفهو ليس جمّر

رواية  ية كّلوراء البحث الرجالي، يعتربون حّجبداًل من السعي  ،إن األخباريني

دية. وأما مبنى السيد ية التعبُّمعتربة يف الكتاب، ويقوم بناؤهم يف ذلك على احلّج

آخر ـ كما هو  ، وذهب بعٌضاخلوئي فيقوم على وجوب أن يكون راوي احلديث ثقًة

 .ل اإلماميْده الَعحديث يروي احلال بالنسبة إىل صاحب املدارك ـ إىل االعتماد على كّل

دًا، ييف اختالفهم بع ونهم ال يذهبة فيختلفون فيما بينهم، ولكّنوأما أهل السّن

ل ضابط عن مثله إىل ْدخرب يرويه َع كّل»واملشهور منهم على أن احلديث الصحيح هو 

 .«ةوال عّل ،من غري شذوٍذ ،سنادآخر اإل

ي ـ فقد مت مة احلّللعاّلوأما يف كتب الشيعة ـ كما يف كتب الشهيد الثاُي وا

، وكاُت «ل اإلماميْدالَع»و «ل الضابطْدالَع»، واستبدلت بـ «من غري شذوذ»رفع فقرة 

 .هذه هي ُقطة االختالف بينهما

فالعالمة اجمللسي مثاًل يذهب إىل تضعيف ما  .وهذا املبنى يرتك تأثريات كبرية

لغة ستة عشر ألف أو البا ،يقرب من تسعة آالف حديث من جمموع أحاديث الكايف

أو أُها موضع  ،سبعة عشر ألف حديث )وطبعًا هي ضعاف على مبنى العالمة اجمللسي(

د البالغة مخسة آالف رواية فقط. وهذا يعقِّ ،ح ما تبقى من األحاديثإشكال، وصحَّ

 ًا. ب عليه آثار كبرية جّداألمر، وترتتَّ

 

 السبب الذي يدعو البعض إىل اعتبار علم الرجال فاقدًا للقيمة؟  ذن ما هوإ

 وما هو دليلهم على ذلك؟ 

 ِّمني من مكمن الكالم يف أن هذه املسألة مل تكن مطروحة بني املتقد

الثالث ة قد بدأ منذ القرن األصحاب. ويف احلقيقة إن احلديث الصحيح عند أهل السّن

حيث  ،اهلجريالثامن شاع هذا املصطلح منذ القرن  اهلجري فما بعد. وأما عندُا فقد

الرابع واخلامس  نيوذلك بعد أن كتب فقهنا وحديثنا منذ القرُ ،يمة احلّلجاء به العاّل

حيث رأينا كيف  ،اهلجري وأثار هذه الزوبعةالثامن ى جاء معيار القرن حّت ني،اهلجري
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 .مّت اإلشكال على تسعة آالف حديث من أحاديث الكايف

ن الكليين ُفسه كان عاملًا باحلديث، ومن هنا مل يكن يقبل إطبيعة احلال وب

لسنا يف وارد  ،مبا يقرب من األلف حديث )وهناك ضوابط وقواعد يف هذا الشأن

أوثق »حال فإن النجاشي قد وصف الكليين قائاًل:  أّيالدخول يف تفاصيلها(. وعلى 

آخر. وعليه  عامٍل قال يف حقِّا الكالم ي مثل هذ ْدومل أِج .«وأثبتهم ،الناس يف احلديث

. ولذلك جنده يف بعض املواضع «يف معرفة احلديث إن الكليين إماٌم»ال ب دَّ من القول: 

 ح بأُه ال يقبل بعض األحاديث، فإذا مل يذكر مثل هذا الشيء بالنسبة إىل حديٍثيصرِّ

 .وى العلميدّل ذلك على أُه قد اختار صّحة هذا احلديث، وذلك على املست

ي فقد جاءت بعد ذلك، حيث كان يعيش يف القرن مة احلّلأما ضوابط العاّل

اهلجري. وبذلك واجهنا مشكلة، حيث مّت تأليف مصادرُا احلديثية والفقهية، الثامن 

اهلجري ، فقد عاش الرابع يف القرن  ،«الكايف»و «ال حيضره الفقيه ْنَم»من قبيل: 

ري الرابع، والشيخ الصدوق يف ُهايته، كما كان الكليين يف بداية القرن اهلج

اهلجري. وإذا بنا يف اخلامس ف الفهرست والفقه ـ يعيش يف القرن الشيخ الطوسي ـ مؤلِّ

 جديد!  اهلجري ُفاجأ مبعياٍرالثامن القرن 

 ن هذا اإلشكال واردًا؟ ْوإىل أّي مستوى تَر 

 ا نهلل ـ يقولون: لو التزم، فإن هؤالء ـ بيين وبني اإن هذا اإلشكال وارٌد

 وهو كالٌم .ن علينا ُبذ الكثري من الرواياتمة فسوف يتعيَّباملبنى الذي يذكره العاّل

ُصاف ـ خيلق الكثري من املشاكل فإن الطريق الذي اختّطه العالمة ـ لإل ؛صحيح

 .يةالفّن

كي تتضح الصورة: إذا أخذُا جمموع روايات أهل  ؛وهنا سأذكر جممل القول

مة منها ـ طبقًا للمعايري اليت ذكرها العاّل بنظر االعتبار فرمبا مل يصّح ^يتالب

 .كبرية لرتاثنا الروائي ل ضربًةوهذا يشكِّ ،%20ي يف كتبه األربعة ـ سوى احلّل

ردود األفعال األوىل عن أمثال الشهيد الثاُي، حيث قال: إذا  صدرتمن هنا و

له )فأضافوا هذا  «جابرًا»سيكون كان احلديث ضعيفًا فإن عمل األصحاب به 

 د(، كما قالوا: إذا كان احلديث صحيحًا، وأعرض عنه األصحاب، فإّنْيالَق

 «الكاسر»و «اجلابر»ُشأ مصطلح  وعليه فقدله.  «كاسرًا»إعراضهم عنه سيكون 
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% من األحاديث 30% و20من رحم هذه املعايري اجلديدة، وبذلك أمكن استعادة ما بني 

ي، وبذلك ُكون قد احتفظنا مبا مة احلّلسبب املعايري اليت جاء بها العاّلاليت خرجت ب

 .% من تراثنا الروائي، ومع ذلك تبقى املشكلة على حاهلا45جمموعه 

ن اجلهود اليت بذهلا إى أُا ال أستطيع القبول بهذه النتيجة؛ إذ ويف احلقيقة حّت

النسبة إىل جهود علمائنا، ًا، وكذلك األمر بـ لإلُصاف ـ كبرية جّد ^أهل البيت

ي إىل إشكال كبري ال مة يؤّدومل يكن هذا أمرًا عاديًا. فاملعيار الذي يذكره العاّل

الرتاث  يف حّق وهذا ظلٌم .على املستوى التعبدي، بل على املستوى العملي والواقعي

ولون فلم يكن ما قام به األ ؛ر للجهود اليت بذهلا فقهاؤُاالروائي ألهل البيت، وتنكُّ

م والدقيق من اجلهود للوصول ـ رغم الضغوط الشديدة ـ إىل تأليف هذا الفقه املتقدِّ

 .د مزحةوالصحيح مع ذكر املعايري واملالكات الظريفة جمرَّ

، وسارت الثامن اهلجريهـ( معايريه يف القرن 726ي)مة احلّللقد ذكر العاّل

صاحب  :من أمثال العلماء، ن بعضوإ .األمور على هذه الوترية ما يقرب من ثالثة قرون

 .سار على ذات الدرب، حيث كان يقول بأُه ال يقبل بغري احلديث الصحيح ،املدارك

حيث ذكر  ؛، وكان هذا هو مكمن شذوذهومن هنا عرف صاحب املدارك بالشاّذ

، كما «التهذيب»و «ال حيضره الفقيه ْنَم»و «الكايف»ورفض أحاديث  ،ذلك املعيار

ى اليت سبق سبقه من الفقهاء إىل املعاصرين له، وحّت ْناليت ذكرها َم ترك األحاديث

 .له أن عمل بها

ليقلبوا مجيع  ،اهلجري ظهر األخباريون على الساحةالعاشر ومنذ القرن 

ما  فكلُّ. ية مجيع األحاديث الواردة يف هذه الكتب املشهورةالطاوالت، وقالوا حبّج

 ،يل املثال ـ فضاًل عن الكتب األربعة ـعلى سب «خصال الصدوق»ورد يف كتاب 

. وباختصار: إن كل ٌةللشيخ املفيد، حّج ،«األمالي»و ،«معاُي األخبار»وكذلك 

دية. وبذلك فإن األحاديث اليت كاُت معتربة يف ية تعبُّمشهور تثبت له حّج كتاٍب

نسبة من ارتفعت ال %، ثّم20لت مبعايري العالمة احللي إىل % حتو100َّالكتب األربعة 

موا الرقم القياسي خباريون ليحطِّى جاء األ%، حّت45خالل معاجلات الشهيد الثاُي إىل 

املشكلة، ولكنهم خلقوا  قد رام األخباريون حّلل .بقوهلم: إُنا ال ُقبل بهذه املعايري

 أخرى، وبذلك وقعنا بني اإلفراط والتفريط.  مشكلًة
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جاء دور الوحيد  ،ُني من الزمنالذين استمر وجودهم لقر ،وبعد األخباريني

اهلجري ـ التاسع ، وأضاف إىل مباُي القرن الثاُي عشر اهلجريالبهبهاُي يف القرن 

لة باجنبار ضعف احلديث بعمل األصحاب ـ العمل على توسيع علم الرجال. إن واملتمثِّ

فوجد ، مة كاُت منبثقة عن تلك املصادر األوىل تقريبًاتوثيقات وتضعيفات العاّل

)مبعنى أُه جمهول، وال ُعرفه(، والتفت إىل  الوحيد البهبهاُي أن بعض الرواة ضعيٌف

يكون هذا الراوي اجملهول كثري الرواية، ثم عثر  وجود طرق أخرى للتوثيق، كأْن

 .بالتدريج على بعض الشواهد األخرى

أضاف مبنى آخر،  ،ىل ذلك املبنىمضافًا إ ،ومن هنا فإن الوحيد البهبهاُي

 .يمة احلّلع من املباُي الرجالية، ال باملقدار الذي كتبه العاّلك وسَّوبذل

ي كتاب صغري، وال جيدي شيئًا مة احلّلخالصة العاّل وبطبيعة احلال فإّن

رًا يف هذا الشأن، بالنسبة إىل أحاديث الشيعة. وال ُعين بهذا الكالم أُه كان مقصِّ

لفرتة الزمنية. وعليه فإن ما قام به هذا ما كان عليه مستوى العلم يف تلك ا ولكّن

 الوحيد البهبهاُي يشتمل على مرحلتني: 

ف على الكثري من اجملهولني، وتوثيق عدد : توسيع علم الرجال، والتعرُّاألوىل

 من الضعاف. 

: القبول بالكثري من الرواة، وبذلك تصل ُسبة األحاديث الصحيحة حتى الثاُية

 يستحق الثناء، وجيب العمل على تطويره.  ُصاف جمهوٌدوهذا لإل. %70إىل 

ل، مبعنى القبول وبعد الوحيد البهبهاُي سلك أمثال املريزا النائيين الطريق األّو

حديث قبل به األصحاب، دون أن ُلتفت إىل ما يقوله علم الرجال. وما قيل من  بكّل

 .كان املراد منه هذا الشيء إىل علم الرجال «عدم احلاجة»

ث بسلوك الطريق الثاُي للوحيد البهبهاُي، من أمثال احملدِّلماء العوقام بعض 

 ْنَم ذكره الشيخ الصدوق يف املشيخة، وكّل ْنَم حسني النوري، فكان يقول: كّل

ولطاملا كنت أمزح يف هذا  ج.سع الباب بالتدري، وهكذا اّت«أصاًل»ذكر الشيخ أن له 

فيه الكثري من اجملاهيل، ليجدوا  وألقوا ،الشأن قائاًل: إُهم قاموا بصنع حوض كّر

 .هلم خمرجًا

إىل كال الطريقني؛ فال ب دَّ من التدقيق  فأين حنن اآلن؟ إُنا لإلُصاف حباجٍة
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 .يف املباُي وتوضيحها

ىل ذلك ال ب دَّ من التدقيق يف مصادرُا املكتوبة، مبعنى إعادة إحياء ما ومضافًا إ

وكان كبار علماء قم  ،سخ والكتبقام به النجاشي، حيث كان يقوم بدراسة الن

للغاية،  يتدارسون النسخ، واليوم ال توجد تلك النسخ بني أيدينا، وهذه املرحلة صعبٌة

وهذا هو الشيء الذي أضفناه، مبعنى أُنا حصدُا ُتيجة عمل استغرق ألفًا ومئيت سنة 

 بعد عصر الغيبة، وقمنا بتشذيبه وتنقيته. 

، «احلديث الصحيح»د اخلوئي يذكر مصطلح يف اآلوُة األخرية مل يكن السي

، مبعنى أُه كان يقول: إذ أثبتنا بأن «احلديث املعترب»وإمنا أخذ يستعمل مصطلح 

الراوي ثقة كان احلديث عنه معتربًا، أّيًا كان مذهب الراوي، وبذلك يكون قد 

 .أحدث تغيريًا جذريًا

م عترب، فقد قدَّئ، حيث طرح حبث املعترب وغري املوهو ليس بالطريق السّي

؛ معترب :أما السيد اخلوئي فقد قام بتقسيم احلديث إىل ؛مة احللي تقسيمًا رباعيًاالعاّل

 .وغري معترب

الذي ذكر فيه  ،السيد اخلوئي الطريق األول للوحيد البهبهاُي ِضَتْرمل َي

، مبعنى أن السند إذا كان ضعيفًا ال يكون عمل األصحاب به عنده «اجلابر»مسألة 

أُه قام إمجااًل بوضع طرق وحلول أخرى ـ  إاّل ،«كاسرًا»وال اإلعراض عنه  ،«جابرًا»

الذي رجع  ،«كامل الزيارات» :ومن بينها ،تعبريي أحواض كّر أخرى ـ وصنع على حّد

 .«بن إبراهيم تفسري علّي» :ومنها ؛رًاعنه مؤخَّ

اُي هو أن ال ولإلُصاف فإن كال األمرين صحيح. إن ما قام به الوحيد البهبه

ي بشأن التوثيق والتضعيف، بل هناك طرق مة احلّلد ما كتبه العاّلُكتفي مبجّر

أن يكون الراوي الفالُي جليل القدر، والراوي  :نهاومف عليها، أخرى ميكن التعرُّ

وقد تكون هناك  .ف على خصوصيات الراويالفالُي عظيم الشأن، مبعنى أن ُتعرَّ

 .صحيحة وال غبار عليها هذه عمليٌةو .طرق أخرى لقبول روايته

دون  ،حيث قالوا بالكتب املشهورة ،ونأما الطريق الذي سلكه األخبارّي

وال ميكن أن يكون صحيحًا )مبعزل عن  ،املعتربة، فهو ـ لإلُصاف ـ على خالف العلم

النقاش والبحث األصولي(. يقول األخباريون: إن علماءُا قد بذلوا الكثري من اجلهود 
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ُا له تسمية ْرواخَت ،وقد عملنا على تطوير ذلك .صحيح وهذا كالٌم .فوا الكتبوألَّ

، فقد تكون الرواية مشتملة على إشكال بلحاظ التحليل «حتليل رجال الفهارس»

وتكون مقبولة  ،ها ال حتتوي على مشكلة بلحاظ التحليل الفهرسيتالرجالي، ولكّن

تعاُي من مشكلة بلحاظ  ،األوىل من هذه الناحية، وقد تكون رواية أخرى بعكس

فتكون مقبولة  ،التحليل الفهرسيت، وال تعاُي من مشكلة بلحاظ التحليل الروائي

ي األصحاب أيضًا. وقد عمدُا إىل إضافة هذه األمور، وعملنا على معاجلة مسألة تلّق

اديون؟ وما يون أم البغداها بالقبول منهم؟ هل هم القّمهو الذي تلّق ْنللرواية بالقبول، وَم

عنه بـ  ت ْرفهل هي اجتهادية أم تفصيلية أم حمصورة؟ وهو ما عبَّ ؟هي طبيعة املسألة

مون من األصحاب ي ـ حيث كان املتقدِّكان من سنخ التلّق فإْن ؛«يالتلّق»و «التبّني»

ـ يكون لذلك مكاُته وقيمته، وأما إذا كان من سنخ التبّني،  ×وُه من املعصوميتلّق

مني )وليس على شاكلة يقوم على االستدالل وُوع من استظهار املتقدِّمبعنى أُه 

كأن حيصل تعارض بني روايتني،  ،وُوع من اجلمع واالختيار ،اجتهادتنا الراهنة(

وطبقًا ملباُيهم الفكرية خيتارون إحدى الروايتني )ال على أساس املتبنيات املعاصرة أو 

 (.تعليقي وما إىل ذلكعلى أساس القواعد واألصول واالستصحاب ال

ي، ويبدو وإذا أقمنا الشواهد )وقائمتها تطول( سنجد أن بعضها من سنخ التلّق

أُه مل يتّم التصريح بذلك. علينا أن  َدْي، َب^ي من األئمة املعصومنيأُه يعود إىل التلّق

؛ ألن من بني ×ي عن اإلمامُقيم الشواهد على أن اختيار هذا املبنى يعود إىل التلّق

 .رين هي عرض الروايات. وكان هذا يف بعض جواُبه صحيحًاهام أئمتنا املتأخِّم

ك حديثان، أو أن عددًا من مكاتيب وي عن جدِّ: لقد ر ×قال لإلمامي  :فمثاًل

وأساسًا كان هناك بعض  .هي من هذا القبيل #السيد احلمريي إلمام العصر

 منكم. حنن حنتمل أن الشيخ إىل الكثري ْلمنكم، ومل تِص الروايات وصلت إىل عدٍد

الكليين قد تلقى الرواية الكذائية املتعارفة )ألُه كان يعيش يف فرتة الغيبة 

أو أن أصحابنا بعد الشيخ الكليين قد تلقوها  ،فنية( الصغرى، وال جند ُكتًة

من املشهورات، فيحتمل أن تعود جذور ذلك  ْتا على أساسها، وأضَحْوبالقبول، وأفَت

 فيكون ذلك جزءًا من علم الرجال، يف حني أُهم قد أخذوها بشكٍل ،يإىل التلّق

 .عن علم الرجال مستقّل
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ب مصطلحنا ـ منظومة َسا منها ـ حَبُّوكوَّ ،وقد عمدُا إىل مجع هذه األمور

نا إليها مسألة الفهرست، ْفف من الرجال واحلديث والتاريخ، ثم أَضفكرية تتألَّ

رة، وأحياًُا علماؤُا، والشواهد اليت كاُت متوفِّوالطرق املختلفة اليت سلكها 

 .لالعتماد وهذه الطرق بأمجعها قابلٌة .مني حقيقًةُستوثق من عمل املتقدِّ

خذ موقف والذي على أساسه يتَّ ،وعليه فإن املبنى الذي يقول به السيد اخلوئي

 .الرفض، ليس صحيحًا أيضًا

املوقع الذي حنن فيه. حنن  وبيَّنا، ضح على حنو اإلمجالإن هذا التاريخ قد اتَّ

ًا. لقد قال هؤالء السادة: وهي مرحلة عصيبة حّق ،اآلن ُعيش يف هذه املرحلة التارخيية

ال شأن لنا بعلم الرجال، وإمنا ُلتزم مبا قاله األصحاب. إن الفرصة حاليًا ساحنة 

رت الكثري من مًا ملحوظًا، وظهمنا يف العامل املعاصر تقدُّبالنسبة لنا، فقد تقدَّ

املكتبات اليت حتتوي على الكثري من املخطوطات. وميكن لنا الوقوف على 

املخطوطات، وأن ُالحظ االختالف بينها. فقد قامت مؤسسة دار احلديث بطبع 

ن السيد شبريي كما متكَّ .عظيمة الكايف يف مخس عشرة ُسخة، وهذه ُعمٌة

 .مثاُي عشرة ُسخة زجناُي )حفظه اهلل( مبقابلة كتاب النجاشي على

وإيصال أُفسنا إىل ركب  ،ر احلاصلويف الوقت احلاضر علينا أن ُغتنم التطوُّ

 ُقلٌة ْتما وقع بأيدي الشيعة حدَثوذلك العتقادُا بأن النظام السياسي كّل ؛العامل

إىل حني خروجهم  ،هـ334ني يف بغداد سنة ُوعية يف حوزاتهم العلمية. فبظهور البويهّي

ع ذروة قدرته يف ة أتراك خوارزم، شهد التشيُّوهم من سّن ،اخلوارزميني منها مبجيء

بغداد، وإىل تلك احلقبة ينتمي أمثال: الشيخ املفيد، والشيخ الطوسي، والسيد 

ة البلوغ الفكري للشيعة، حيث مّت املرتضى. كما كان العصر الصفوي قد شهد قّم

يف هذه الفرتة. وهذه األمور  ،«يعةوسائل الش»وكتاب  ،«حبار األُوار»تأليف موسوعة 

مبعنى أن احلكومات السياسية عندما  ،اإلبداعية تعود بأمجعها إىل تلك العصور

وذلك الُفتاح  ؛ى يف املعارف احلوزوية أيضًام ملحوظ حّتاتفقت مع الشيعة حصل تقدُّ

 .اجملاالت واألبواب أمامها

ة والثالثني ل السنوات السّتأقول دائمًا: علينا اإلقرار بأُنا طوا ولذلك كنت 

م مبا املنصرمة من عمر اجلمهورية اإلسالمية مل حنصل على املستوى املطلوب من التقدُّ
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ن من فتح ف على املخطوطات مثاًل، ومل ُتمكَّيتناسب مع الناحية السياسية، فلم ُتعرَّ

 .سات العلمية يف سائر البلدان األجنبيةللتواصل مع العامل واملؤسَّ قنواٍت

ا أن ُتواصل مع العامل اإلسالمي. ميكن لنا أن واللحظة الراهنة تقتضي مّن

ى اآلن. ويا حبذا لو د، ولكن هذا األمر مل حيصل حّتُتواصل مع األزهر على حنو جيِّ

أمكن لنا أن ُفتح بعض احلوزات يف أمريكا وأوروبا، وُرسل بعض الطالب الفضالء 

املعرفية، من  اجملاالتسة مع الغرب يف بعض إىل هناك، وأن جنري ُوعًا من املناف

تعبريُا(، واحلقوق، والكثري من  على حدِّ ،قبيل: الفلسفة، والتجارة )أو املكاسب

م التشريعية، وأن حيصل بيننا وبينهم ُوع من التعاون، وبذلك سنحصل على َُِع اجملاالت

 .كبرية

عل ذلك من مثل هذا مل حيصل لألسف الشديد. مع أن باإلمكان ف ولكّن

 .خالل استثمار حجمنا وثقلنا السياسي والثقايف والعلمي

يكون خماطبنا هو جيل  ظاهرية، كأْن إن األعمال واألُشطة الثقافية أموٌر

وتنقيب يف األعماق. إن  ،يف اجلذور أن النشاط التحقيقي هو حبٌث َدْياجلامعيني. َب

ثري من املخطوطات اليت ميكن رة لدينا بكثرة حاليًا، وهناك الكاإلمكاُات متوفِّ

لنا االعتماد عليها يف أعمالنا التحقيقية، وميكننا اآلن أن ُقوم باألعمال التحقيقية 

 .جّيد التدقيقية بشكٍل

كاُت لي قبل ثالثني سنة مراسلة مع والد السيد عبد امللك  :فعلى سبيل املثال

ماء هناك، وكان هناك فات بعض العلبدر الدين احلوثي يف اليمن، وسألته عن مؤلَّ

 .بيننا حول مثل هذه األمور ارتباٌط

يف غاية  وهو عمٌل .وقد اُطلقت حركة عاملية جيدة بشأن القرآن الكريم

مذهل  وهو أمٌر .عة، حيث أمكن إحياء الكثري من املصاحف القدمية والتارخييةْوالرَّ

 يكاد يالمس املعجزة. 

 

 ق ما يتعلَّ على عاتق احلوزة العلمية يف ما هي املسؤولية اليت تراها ملقاًة

ني وأصحاب اخلربة يف هذا بوصفك واحدًا من املختّص ،باالهتمام مبباحث علم الرجال

 الشأن؟ 
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  هناك الكثري من األمور اليت جيب االهتمام بها، والعمل عليها بشكل

 .ة أيضًايف مصادر أهل السّن وأحاديثنا ورواتنا موجوٌدن الكثري من رجالنا إري؛ إذ ْذَج

ف مع بعض السادة كتابًا، وقد قامت رحم اهلل السيد مهدي الروحاُي، فقد ألَّ

 .رًا بطباعتهمؤسسة دار احلديث مؤخَّ

حال ميكن القول بأن هناك بعض األعمال اجليدة من هذا القبيل قد  أّيعلى و

علمي دقيق على هذا النوع من  ن هناك إشراٌفجيب أن يكو ولكْن .مّت إجنازها

والعمل  ؟كي يبني مسائله التارخيية، وما هي مواطن احلاجة إليه ؛األعمال واجلهود

 على طبق هذه احلاجة. 

علينا أن ُنظر ما هي الزاوية  للغاية، ولكْن واضح أن اجلهد العلمي مهمٌّمن ال

 ؟هذه الزوايا الرجالية عندُاوما هي جذور  ؟ن علينا الدخول منهااليت يتعيَّ

إن  .«رجال الشيخ الطوسي»فعلى سبيل املثال: إن من بني كتبنا الرجالية كتاب 

حال  أّيه على كبري، ولكّن ليس إىل حدٍّ تقريبًا، ولكْن هذا الكتاب مضطرٌب

 .ينطوي على بعض املشاكل، وعلينا أن ُتتبع جذور هذه املشاكل

من  حيث حيتاج إىل عدٍد ،الكّشي وهكذا األمر بالنسبة إىل رجال

 .نوا من إصالحهكي يتمكَّ ؛صني األكّفاءاملتخصِّ

ـ ب هجه إىل الواقعية )وهو ما ي صطلح عليكما أرى من الضروري أن ُتَّ

 .يةهنا إىل احلجِّقصرت يدُا توجَّ (، فإْن«التاريخ»

ية، حيث رها على احلجِّز اهتمامها وتصوُّأما حوزتنا العلمية الراهنة فرتكِّ

 .ما صّبوا اهتمامهم على الواقعيةوقلَّ .مثاًل «خرب الثقة حّجة»يقال: 

 .ويف الوقت الراهن ال ُستطيع أن ُواكب العامل املعاصر يف هذه الناحية العلمية

لنفرتض أُنا ذكرُا عددًا من األشخاص، وأخذُا ُطالب بإثبات وجودهم 

ون على كالمهم. إُنا ُواجه ء يصرُّإُهم موجودون يف كتبنا، وهؤال :التارخيي، يقال

هذه املشكلة يف تراث اإلمساعيليني، حيث يوجد لديهم يف بداية ُشاطهم مصطلح 

ر تقدَّ ،د اهلل املهديْيزمين بني حممد بن إمساعيل وع َب إذ هناك فاصٌل ؛أئمة السرت

طريق إىل ، وليس لنا «األئمة الثالثة»وُهم ة لديهم يسّمبقرن وُصف، وهناك ثالثة أئّم

خذ هذا العلم طابعًا شخصيًا، وال يّت هؤالء األئمة الثالثة سوى اإلمساعيلية أُفسهم. ثّم
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 .لناميكن للعامل العلمي أن يتقّب

إذن علينا أن ُأخذ هذه الزاوية بنظر االعتبار أيضًا، وجيب العمل بشكل 

. وعلينا أن ال والعامل العلمي أيضًا ،ُفرض من خالله احرتامنا على العامل اإلسالمي

 يف امليزان.  ه ثقيٌلعلى اللسان، ولكّن خنفي أيضًا أن هذا األمر سهٌل

 

  .ُرغب يف البداية أن ُسمع منكم شيئًا حول تعريف علم الرجال 

 ث عبارة عن العلم الذي من علم احلديث؛ ألن علم احلدي إن علم الرجال جزٌء

 يبحث يف أمرين، وهما: 

 من حيث الظهور والنّص، واخلاّص ،ـ فقه احلديث، مبعنى املنت والداللة1

 . ×تام يف فهم كالم ومراد املعصوم ما له دخٌل ن، وكّلوالعام، واجململ واملبيِّ

من االتصال واالُقطاع، واإلضمار  ،ـ رجال احلديث، وسند احلديث2

 والوثاقة أو الضعف، واالعتماد أو عدم االعتماد عليه.  واإلظهار،

ما يدخل يف حجية احلديث يدخل يف دائرة البحث. وإن علم  وعليه فكّل

ه يشكل الركن األساس يف عملية االستنباط، وحتصيل ْياحلديث يف كال قسَم

 .األحكام من األحاديث والروايات

ى يف ط، بل يلعب دورًا حّتوال تقتصر فائدة ذلك على استنباط األحكام فق

سائر العلوم األخرى، ويف املعارف والعقائد، ويف األخالق والفضائل، ويف التفسري 

 والرتمجة وسائر العلوم. 

 لعلم الرجال يف عملية استنباط األحكام أم ال؟  ن ضرورًةْوهل تَر 

  بالتفصيل أن علم الرجال  «أصول علم الرجال»لقد ذكرُا يف كتابنا

مات املباشرة يف االستنباط؛ ألن مصادر األحكام الشرعية ديث واحد من املقّدواحل

ة )األحاديث(، واإلمجاع، والعقل. أما القرآن الكريم هي: القرآن الكريم، والسّن

في ستفاد منه يف الغالب يف عمومات األحكام، وأما اإلمجاع فال يثبت به من األحكام 

ق ما يتعلَّ يف فليس له طريق إىل علل األحكام، إاّلر القليل، وأما العقل ْزغري النَّ
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 .ةر صغراها من الكتاب أو السّنباملالزمات العقلية، اليت جيب أن تتوفَّ

من هنا فإن الشخص و .ل بالرواياتوعليه فإن الركن الرئيس يف االستنباط يتمثَّ

 ؛حلديثكاملة بعلم ا جيب أن يكون على درايٍة ،والذي يستنبط األحكام ،اجملتهد

 مناسب وصحيح.  كي يتمكن من استنباط األحكام بشكٍل

 واالستفادة منه؟  ،ما هو أفضل كتاب يف علم الرجال ميكن التعويل عليه 

  دُا األستاذ أبي القاسم سيِّل «معجم رجال احلديث»أرى أن كتاب

ب ( ـ قد تناول يف هذا الكتاتذة)أستاذ األسا ـ الذي ميكن تلقيبه حبّق &اخلوئي

البحث بشأن رجال الروايات الواردة يف الكتب األربعة، وعمد إىل حتقيقها ومناقشتها 

 .كامل بشكٍل

للعالمة  ،«مستدرك معجم رجال احلديث»من خالل ضّم  ،وعليه ميكن

 .، احلصول على رجال احلديث&الشاهرودي

ق بالتصحيح وطرق العثور على املسالك األخرى العتبار ما يتعلَّ يف ولكْن

إليهما أيضًا. وبذلك ميكن القول: إن هذه  «أصول علم الرجال»لروايات جيب ضّم ا

 الكتب الثالثة تكفي للوصول إىل صحة أو عدم صّحة الروايات. 

 

 موا لنا م إىل طرق تصحيح الروايات، فهل ميكن لكم أن تقدِّت ْرلقد أَش

 هذا الشأن؟ مزيدًا من التوضيح يف 

  ُعم، إن من أهم مباحث علم رجال احلديث احلصول على طرق تصحيح

 .الروايات

احلكم  كان يتّم ،&ى يف عصر سيدُا األستاذوحّت ،يف السابق :فمثاًل

يف ُهاية  &اليت ذكرها ابن إدريس ،بإرسال وضعف روايات مستطرفات السرائر

لعثور ـ من لى وفقنا اهلل ، حّتوٌلالكتاب، وكان يقول: إن طريق هذه الروايات جمه

وقد ذكرُا  .دة إىل هذه الرواياتخالل إجازات صاحب السرائر ـ على طرق متعدِّ

لنا له على سيدُا ، وعرضنا ما توصَّ«أصول علم الرجال»الشرح على ذلك يف كتاب 

األستاذ، فاستحسن ذلك كثريًا، وأخذ منذ ذلك احلني يتعامل معها كما يتعامل مع 
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 .ايات املسندة، وسار اآلخرون يف دروسهم على ذات النهجالرو

وغريه، وهكذا سائر  «غياث سلطان الورى»وهكذا األمر بالنسبة إىل كتاب 

 .املوارد األخرى

موجز وخمتصر، فيمكن تصحيح  بشكٍل ،وأما طرق تصحيح الروايات

ب َسات حَبكاُت هذه الرواي ى وإْنروايات الكتب األربعة وغريها من عّدة طرق، حّت

 الطرق:  هذه أو واردة على حنو اإلرسال، ومن أهّم ،الظاهر ضعيفة

واليت  ،ـ أن ُعلم أن هذه الرواية مستخرجة من أحد الكتب املشهورة املعروفة1

 ل عليها. وقد عمدُا إىل تقسيم هذه الكتب إىل ثالثة أقسام: يعوَّ

 ل عليها. واليت يعوَّ ،أـ الكتب املشهورة

 ملشهورة فقط. ب ـ الكتب ا

 على املعصوم ومّت تصحيحها.  ْتواليت ع رَض ،ل عليهاج ـ الكتب اليت يعوَّ

كتابًا. فإذا علمنا أن الرواية مستخرجة من  177وجمموع هذه الكتب يصل إىل 

 .إىل مراجعة السند، وإمنا حنكم بصحتها رأسًا هذه الكتب ال ُكون حباجٍة أحد

ع سلسلة السند بالنسبة إىل الكتب اليت هي من وبطبيعة احلال يتم تصحيحها جبمي

ل السند إىل راوي الكتاب ـ بالنسبة إىل أو جبزء من السند ـ الذي هو أّو ؛القسم األول

، فال تكون ×أو من راوي الكتاب إىل اإلمام ؛الكتب اليت هي من القسم الثاُي

حكم بصحتها في ،بالنسبة إىل الكتب من القسم الثالث ،إىل دراسة السند حباجٍة

 ى مع وجود شخص ضعيف يف سلسلة سند هذه الرايات. حّت

صحيح  أن الشيخ كان لديه طريٌق &ـ إذا فهم من إجازات أو فهرست الشيخ2

إذا كان طريق  ثّم ،ومعترب إىل مجيع الروايات، أو مجيع كتب وروايات ذلك الراوي

حكمنا بصحة  أو سائر كتبه ضعيفًا، «االستبصار»أو  «التهذيب»يف  &الشيخ

 .وذلك من جهة صّحة سندها يف الفهرست أو املشيخة؛ الروايات

طرق راويًا. وحتى أولئك الذين لديهم  121نا هؤالء الرواة فوجدُاهم ْيوقد أحَص

 صحيح.  وا هذه الروايات بشكٍلو ْرميكنهم أن َي صحيحة إىل كتب وروايات الشيخ

يخة الفقيه بالنسبة هلا طريق يف مش &ـ الروايات اليت يكون للشيخ الصدوق3

أو يف اإلجازات جبميع الكتب ورواتها.  ،«ال حيضره الفقيه ْنَم»صحيح، أو يف كتاب 
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 .وعليه تكون بأمجعها طرقًا للشيخ

فإذا كان طريق الشيخ إىل هذه الروايات يف كتاب التهذيب أو االستبصار 

ريقًا صحيحًا ط &تصحيحه من طريق الصدوق، وحيث يكون للشيخ ضعيفًا يتّم

بالنسبة إىل مجيع كتب وروايات الشيخ الصدوق تكون مجيع طرق روايات الشيخ 

 الصدوق طرقًا لروايات الشيخ الطوسي أيضًا. 

صحيح إىل كتاب أو أصل،  ، إذا كان له طريٌق&ـ طريق الشيخ النجاشي4

خ وكان يف ذلك الطريق أحد مشايخ الشيخ يروي مجيع كتبه ورواياته، مثل: الشي

وأمثاهلما، فيكون هذا الطريق بعينه طريقًا للشيخ أيضًا إىل  ،املفيد، وابن الغضائري

 .ذلك الكتاب أو ذلك األصل، ويدخل يف مرويات الشيخ

 ب على هذا األمر من الفوائد اهلاّمة والكبرية. وال خيفى ما يرتتَّ

يف  مستدّل وقد ذكرُا تفصيلها بشكٍل .هذه بعض طرق تصحيح الروايات

 . «أصول علم الرجال»كتابنا 

 

 وكيفية  ،&لسيد اخلوئيثنا عن جلنة معجم رجال احلديث لأن حتدِّ ُوّد

  .تدوينها

  عرب مخس مراحل، وذلك على  «معجم رجال احلديث»لقد أجنز كتاب

 : التاليالنحو 

بتدوين أمساء الرجال على  &د اخلوئي: يف هذه املرحلة قام السياملرحلة األوىل

 يده.  ق ضمن دفاتر، كاُت يف الغالب خبّطحمّق حنو تفصيلي وبشكٍل

: أشار مساحته يف هذه املرحلة إىل أربعة أشخاص من أهل العلم املرحلة الثاُية

منهم واحدًا من الكتب األربعة، أي الكايف والتهذيب  واحٍد والفضيلة، ودفع لكّل

احد منهم عملية استخراج الراوي و ى كّلليتوّل ،ال حيضره الفقيه ْنواالستبصار وَم

 عرضوا ُتائج العمل على مساحته.  وتسجيله يف دفاتر، ثّم ،عنه يف هذه الكتب واملروّي

ب التسلسل األجبدي َس: يف هذه املرحلة مّت تسجيل أمساء الرواة حَباملرحلة الثالثة

 واحد من الرواة خبّط كّل كتابة أمساء ْتمتَّ يف دفاتر كبرية ال تزال حمفوظة، حيث
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عنه إىل ميني القائمة حبسب التسلسل  عريض على شكل عنوان، ومّت وضع املروّي

اإلشارة إليه يف  ْتاألجبدي، والراوي إىل يسار القائمة، فإذا ظهر اختالف يف األثناء متَّ

 اهلامش أو يف قائمة املالحظات. 

يا ملرحلة عمد السيد اخلوئي إىل اُتداب شخصني ليتولَّ: يف هذه ااملرحلة الرابعة

 ة مقابلة مجيع هذه املوارد، وتطبيقها على الكتب واملصادر. مهّم

: يف هذه املرحلة مّت حتويل الكتاب إىل جلنة التحقيق والتلفيق، املرحلة اخلامسة

عنه  املروّيصت مهامها بالعمل على دراسة تلك العناوين واألحاديث والراوي وحيث تلخَّ

وبيان أحوال الرجال والتحقيق يف  ،السيد اخلوئي ـ والرجال ـ وكاُت بأمجعها خبّط

وإذا ظهر اختالف بني الكتب أو  .والتلفيق فيما بينها ،ها إىل بعضهاوضّم ،أحواهلم

وكاُت هذه العملية ـ بطبيعة  .النسخ صاروا إىل بياُه وذكر صحيحه وغري صحيحه

وكاُت هذه األعمال واجلهود  .ني يف علم الرجال واحلديثتّصاحلال ـ حباجة إىل خم

ري القزويين، على عاتق الشيخ حممد املظفَّ ى اجلزء العاشر من الكتاب ملقاًةحّت

حيدر علي هامشيان، حيث كان هذان األخريان يتبادالن وجهات النظر،  والشهيد

حيث  ،&ا النصرييوهو الشهيد الشيخ زكري ،ثالث وكاُا ينقالن األمر إىل شخٍص

ًا، فيكتب ما ميليان عليه، فيذهب ما يكتبه إىل املطبعة ًا مجياًل جّدكان ميتلك خّط

ي أن ري إىل إيران، فطلب مّنبعد اجلزء العاشر هاجر الشيخ مظفَّ . ولكْنمباشرًة

ى صدور اجلزء التاسع ة مع احلاج حيدر علي هامشيان، فكان معي حّتى هذه املهّمأتوّل

والتحق  ،جبريرة ولده ؛لقي عليه القبض من قبل سلطات حزب البعثُأ عشر، حيث

ى إصدار اجلزء الرابع والعشرين من فواصلت العمل مبفردي حّت ،بصفوف الشهداء

 ة. هذه املوسوعة اهلاّم

  م بتأليفها يف علم الرجال واحلديث، غري االشتغال ما هي الكتب اليت قمت

 مبعجم رجال احلديث؟ 

 الكتب  قد استقصيت  كنت  «معجم رجال احلديث»تغال بـ قبل االش

جبمع ما ميكن االستفادة منه ضمن  ت الرجالية، والكثري من الكتب الروائية، وقْم

ها يف دفرت ها ضمن عّدة دفاتر، ثم كتبت تراجم األشخاص أو كتب الروايات، فجمعت 

 ،أرجع إليه ت ، وأخْذبه ت بعًا يف ذلك التسلسل األجبدي، واحتفْظمتَّ ،كبريواحد 



 

 االجتهاد والتجديد 

 وأستفيد منه عند احلاجة. 

بع يف بداية األمر يف جزء ُط. «أصول علم الرجال بني النظرية والتطبيق»ـ 2

فصدر يف املّرة  ،إليه الحقًا الكثري من األحباث واإلضافات ت ين أضْفواحد، ولكّن

حلقيقة هو حصيلة وهذا الكتاب يف ا .وقد طبع حتى اآلن عّدة مّرات .ينءالثاُية يف جز

 أكتبه يف أيام التعطيل.  جهودي يف هذا العلم، حيث كنت 

 :عن شرح الروايات بلحاظني وهو عبارٌة .«إيضاح الدالئل يف شرح الوسائل»ـ 3

ى اآلن اجلزء األول، أما وبلحاظ رجال احلديث. وقد صدر منه حّت ؛بلحاظ فقه احلديث

 د الطبع. ْياجلزء الثاُي فهو َق

 

 مسألة جيب أخذها بنظر االعتبار يف فهم الكتب الرجالية من  ما هي أهّم

 وجهة ُظركم؟ 

 قّيمة؛ إذ كما تعلمون فإن موضوع وتعريف علم  لقد أشرت إىل مسألٍة

 رحهما هنا.الرجال مذكور يف الكتب، وال حاجة بنا إىل ش

فات الرجالية عند الشيعة فهناك الكثري ق بأهم الكتب واملؤلَّما يتعلَّ وأما يف

من املقاالت أيضًا. وهناك ما يقرب من مثاُية كتب تعترب من الكتب األوىل يف علم 

 الرجال. 

ال  ْنَم»، و«الكايف»فكما لدينا يف احلديث أربعة كتب روائية أوىل، وهي: 

رة، وعدد من الكتب احلديثية املتأخِّ؛ «االستبصار»، و«التهذيب»، و«حيضره الفقيه

، حيث «مستدرك الوسائل»، و«وسائل الشيعة»، و«الوايف»، و«حبار األُوار»من قبيل: 

، ويصطلح على «دين األوائلكتب احملمَّ»يصطلح على تلك الكتب األربعة األوىل بـ 

كذلك عندُا يف الرجال ، «األواخردين كتب احملمَّ»رة، بـ الكتب األربعة املتأخِّ

 .منها هدف يرمي إليه واحٍد خمتلف الكتب الرجالية، ولكّل

 .مثاًل خمتلٌف «رجال النجاشي»و «رجال الشيخ»فاهلدف من 

فرجال الشيخ يهدف يف األعم األغلب إىل التعريف برواة األحاديث، الذين 
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فعلى  .فليس كذلك «رجال النجاشي»أما  .استخرجهم من سلسلة سند األحاديث

أُه يف األصل  على أُه كتاب رجالي، إاّل «رجال النجاشي»الرغم من اشتهار كتاب 

 .فني الشيعة، وطرق النجاشي إليهمللكتب واملصنِّ تعبارة عن فهرس

 «رجال الطوسي»يات على الرغم من اشتهار الكالم بيننا حتت مسمَّومن هنا 

ًا. فرجال الطوسي مأخوذ من جّد ما كبرٌيإال أن االختالف بينه ،«رجال النجاشي»و

الرواة، ورجال النجاشي من كتب الفهارس واإلجازات، وهو يف الغالب تعريف 

 .فاتباألشخاص الذين لديهم كتب ومؤلَّ

 :وبذلك ميكن رفع بعض الغموض واإلبهام املوجود يف رجال النجاشي؛ إذ يقال

ومن هنا أخذ العلماء  .جال النجاشيإن عمر بن حنظلة ـ مثاًل ـ مل يتّم توثيقه يف ر

يف رجال النجاشي  ْدِر؛ يف حني أن امسه إمنا مل َي«املقبولة»يطلقون على روايته صفة 

 .قألُه ال كتاب له، ال ألُه غري موثَّ

رين إىل توثيق عمر بن حنظلة، وأخذوا يعتربون ومن هنا ذهب بعض املتأخِّ

 ، وهو الصحيح. «صحيحة»مقبولته 

مناسب هو عدم وجود شروح على الكتب  ر اليت مل يتّم حبثها بشكٍلومن األمو

تهذيب »كتاب  هناك من بني الشروح القليلة على الكتب الرجالية الرجالية. ولكْن

الذي تويف  ،السيد حممد علي األبطحي :فهملؤلِّ ،لرجال النجاشي( )وهو شرٌح «املقال

 ع بشكٍلَبْطعة أجزاء أو مخسة، ومل ي ى اآلن أربوقد طبع من كتابه هذا حّت .رًامؤخَّ

 كامل. 

ومن الشروح األخرى على رجال النجاشي شروح وإثارات السيد الشبريي 

ه غري مطبوع لألسف الشديد. ولو كتب له أن يطبع لكان أفضل الزجناُي، ولكّن

رجال  مل يطبع سوى تصحيحه لنّص ،ُعم .شرح وتوضيح وتعليق على رجال النجاشي

 .«رجال النجاشي»ل الطبعة األفضل لكتاب ي متثِّالنجاشي، وه

سة املكتبة الشيعية ث عن رجال النجاشي ُشري إىل أُنا يف مؤّسوحيث ُتحدَّ

أوجز احلواشي على رجال »ُعمل على إعداد حاشية وتعليقة على رجال النجاشي بعنوان 

راق والنجف وهو من علماء الع ،مة السيد عبد الستار احلسين، كتبها العاّل«النجاشي

شاء اهلل ـ بنّصها العربي على شكل حلقات يف جملة  وسوف ُنشرها ـ إْن .األشرف
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ى اآلن ُصف رجال النجاشي، وُرجو أن يكملها . وقد أكمل منها حّت«كتاب شيعه»

 .شاء اهلل، وُواصل ُشرها يف ذات اجملّلة يف ُهاية السنة املقبلة إْن

الذي أستطيع قوله هو عدم وجود شروح  ويف اللحظة الراهنة مل أتابع، ولكْن

 ن ُشاطنا يف هذا الشأن ال يرقى إىل املستوى املطلوب. إكثرية على الكتب الرجالية، و

 

 ف من تأليف كتابه؟ أخرى غري غاية املؤلِّ هل هناك مسألٌة 

 َّوهذه  .كتاب رجالي كّلم أن ذكرُا هناك مسألة هاّمة يف فهم كما تقد

 .ف بتأليف كتابهل الغاية اليت من أجلها قام املؤلِّاملسألة متثِّ

 .ف هاّمة أيضًاكما أن معرفة مصادر املؤلِّ

، وغاية وعلى هذا األساس فإن غاية النجاشي من تأليف كتابه الرجالي شيٌء

لنجاشي آخر. كما أن املصادر الرجالية ل الشيخ الطوسي من تأليف كتابه شيٌء

 .آخر ، واملصادر الرجالية للشيخ الطوسي شيٌءشيٌء

ميكن لنا أن ُقول بأن مصادر رجال النجاشي هي ذات مصادر فهرست الشيخ و

الطوسي، مبعنى أن املصادر اليت استفاد منها الشيخ الطوسي يف الفهرست هي ذات 

 .املصادر اليت استفاد منها النجاشي يف رجاله

درت مؤسسة الكتاب إىل ُشره، وأُفقت عليه الكثري من وما قمنا به هنا، وبا

 إّن .الوقت واألموال، هو استخراج مصادر رجال النجاشي، وفهرست الشيخ الطوسي

، كما كان كتاب النجاشي ي عرف «الفهرست»كتاب الشيخ الطوسي ي عرف باسم 

، «اشيفهرست النج»هما فهرست، وعلينا أن ُقول: ْيأن كَل َدْي، َب«الرجال»باسم 

ت املؤسسة بوصفهما من أوائل الكتب اليت تولَّ ،«فهرست الشيخ الطوسي»و

 .عداد واستخراج مصادر هذين الكتابنيإلإصدارهما، حيث اُتدبنا بعض السادة 

وإن مصادر رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي عبارة عن كتب الفهارس 

عن مثاُية فهارس.  ن عبارٌةواإلجازات. إن املصادر اليت اعتمد عليها هذان العلما

 .رت عندهما بعض اإلجازات أيضًاوبطبيعة احلال فقد توفَّ

بعنوان  ،سة الكتاب الشيعي ضمن هذين الكتابنيالذي طبعناه يف مؤّس وإّن



 االجتهاد والتجديد

لت مصادر لـ ، يشتمل على مثاُية فهارس، وهي الفهارس اليت شكَّ«فهارس الشيعة»

 .«فهرست النجاشي»، و«فهرست الطوسي»

 : التاليأمساء هذه الفهارس هي على الرتتيب  وإن

 ي. ـ فهرست سعد بن عبد اهلل األشعري القّم1

 ري. َيْمـ فهرست عبد اهلل بن جعفر احِل2

 د بن زياد النينوائي. ْيـ فهرست ح َم3

 ـ فهرست حممد بن جعفر بن بّتة. 4

 ـ فهرست حممد بن احلسن بن الوليد )أستاذ الشيخ الصدوق(. 5

 ه. ْيَوَلْوت جعفر بن حممد بن َقـ فهرس6

 ـ فهرست الشيخ الصدوق. 7

 . دونْبع ـ فهرست أمحد بن 8

 إذن هناك أمران هاّمان يف الكتب الرجالية، وهما: 

 : الغاية من تأليف وتدوين الكتاب. أّواًل

 : املصادر املعتمدة يف تأليف الكتاب. ثاُيًا

يد اخلوئي ـ مثاًل ـ ختتلف عن لسل «معجم رجال احلديث»فإن الغاية من تأليف 

ختتلف عن  «رجال التفرشي»، وإن الغاية من تأليف «جامع الرواة»الغاية من تأليف 

 . «تنقيح املقال»الغاية من تأليف 

 «معجم رجال احلديث»األمر اآلخر أن هناك خلطًا يف الكتب الرجالية، فإن 

ُصاف ة املبذولة فيه، وهو لإلرغم اجلهود الكبري ،للسيد اخلوئي ـ على سبيل املثال ـ

حيتوي على الكثري من الفوائد، يشتمل على الكثري من األمور الزائدة وغري  كتاٌب

 ّرللشيخ احُل ،«أمل اآلمل»فقد احتوى مثاًل على مجيع مضامني كتاب  ؛الضرورية

إمنا هو يف بيان سرية علماء جبل عامل  «أمل اآلمل»العاملي تقريبًا، يف حني أن كتاب 

 وعدد من العلماء اآلخرين، وال ربط له بالرواة واألحاديث وعلم الرجال. 

 

  من  مبزيٍد «معجم رجال احلديث»هل ميكن لكم بيان هذا النقد لـ

 التوضيح؟ 
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 ِّل واحدًا من االُتقادات اليت ميكن توجيهها إىل كتاب أجل، إن هذا ميث

فإن بيان سرية حياة الشهيد الثاُي، والشيخ املفيد، والشهيد  ؛«رجال احلديث معجم»

إذ  ؛األول ـ بهذا املعنى ـ ال عالقة هلا بالرجال، بل ميكن إدراجها ضمن كتب الرتاجم

يف  ن الغاية من علم الرجال هي معرفة رواة احلديث، أما الثقات، والذين ال ُشّكإ

ض هلم ر التعرُّوالشهيد الثاُي، فليس هناك ما يربِّ ،ولوثاقتهم، من أمثال: الشهيد األ

 .إلثبات وثاقتهم ؛يف كتاب يسعى إىل بيان رواة احلديث

 .دليل على هذه املسألة م أّيكما أن مساحته مل يقدِّ

معجم رجال »يف كتاب  «أمل اآلمل»إدراج كتاب  فإذا كان ال ب دَّ من أن يتّم

يف هذا  «أمل اآلمل»كتب األخرى املوازية لـ وجب إدراج الكثري من ال «احلديث

من سائر الكتب  «أمل اآلمل»ز كتاب الكتاب أيضًا؛ إذ ما هي اخلصوصية اليت متيِّ

معجم »األخرى يف هذه الناحية؟! مبعنى أن من بني اإلشكاالت الواردة على كتاب 

يع بالكامل وجبم «أمل اآلمل»أُه أدرج كتاب  ،لسيد اخلوئيل ،«رجال احلديث

ى تصحيح أخطائه قبل ضّمه إىل ُفسه حّت ٌدف أحدون أن يكلِّ ،«املعجم»أخطائه يف 

 ،للسيد اخلوئي ،«معجم رجال احلديث»! واإلشكال اآلخر أن كتاب «املعجم»كتاب 

 . «قاموس الرجال»ق الشوشرتي أن ذكرها يف كتابه لمحقِّن مسائل سبق ليتضمَّ

 األفضل من بني سائر الكتب الرجالية  ُهْوما هو الكتاب الرجالي الذي تَر

 األخرى؟ 

 َّرين هو أن الكتاب الرجالي األفضل ـ من حيث فق عليه بني املتأخِّإن املت

حيث ينطوي على الكثري  ؛للمحقق الشوشرتي ،«قاموس الرجال»اجملموع ـ هو كتاب 

السيد وُي، رين هم: السيد الشبريي الزجنامن اإلبداعات. ومرادي من العلماء املتأخِّ

ًا، وقد رين جّدالسيد حممد مهدي اخلرسان )وهو من العلماء املتبحِّوأمحد املددي، 

دًا تقريبًا، وله كتب أخرى أيضًا(، وهو يرى يف عشرين جملَّ «اسابن عّب»ف كتاب ألَّ

 .احملقق الشوشرتي عاملًا رجاليًا حقيقيًا

أخرى  هناك كتٌبو. كتاب جّيد أيضًا «معجم رجال احلديث»كما أن كتاب 

 وال ينحصر األمر بهذين الكتابني فقط.  .أيضًا
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 ِّق الشوشرتي بالقياس إىل سائر الكتب ما هو وجه امتياز ما قام به احملق

 اليت مت تأليفها يف هذا اجملال؟ 

  إُه حيتوي على إبداعات وجتديدات يف مسألة التصحيف وبيان مواطن

قاموس »شكال. وإن املوارد االبتكارية يف علم الرجال إمنا جندها غالبًا يف كتاب اإل

 كتابًا جيدًا.  ّددًا، ومن هذه الناحية ي َعتصحيح هذا الكتاب جمدَّ . وقد مّت«الرجال

 ِّمون سائر الكتب الرجالية األخرى؟ كيف تقي 

 إن ما قام به السيد األبطحي ال يعدو أن يكون شرحًا. 

 .أيضًا ٌدكتاب النجاشي جيِّو

من وراء تأليف كتابه يف  &وأما الغاية اليت كان يرمي إليها السيد الربوجردي

د ما إذا حصل حذف شخص يف سلسلة السند علم الرجال وترتيب الطبقات فهو أن حيدِّ

 .أم ال

 .كبري وقد حالفه النجاح إىل حدٍّ

)املعاصر لآلغا مجال ق األردبيلي للمحقِّ، «جامع الرواة»وأما كتاب 

حه السيد حممد باقر ملكيان، وسبق الذي صحَّ ،مة اجمللسي(ُساري والعاّلااخلو

 ،للسيد الشعراُي أن طبعه بأمر من السيد الربوجردي، فالغاية منه حتديد األساُيد

من  مسعت  :ن الراوي الذي يقولأومتييز ما هو احلديث املرسل من غري املرسل، و

 ًاأم أن هناك شخص ،وأن يروي عنه حقيقًة ،ن يكون قد مسع منهفالن، هل ميكن أ

 ؟يف الوسط ًاحمذوف

وشّدة ورعه  ،يبني مدى إخالص السيد الربوجردي وال بأس هنا بذكر أمٍر

جامع »ق األردبيلي إىل تأليف كتاب احملقِّ ْتَعوتقواه، فإُه عندما علم أن الغاية اليت َد

ع كتاب األردبيلي َبْطه إىل تأليف كتابه أمر بأن ي ْتهي ذات الغاية اليت دفَع «الرواة

بعد سنوات من وفاته )رمبا بعد  النور إاّل َرومل َي ،ر طبع كتابهاًل، وهكذا تأخَّأّو

جيعله واسع  عشرين سنة أو ثالثني سنة من وفاته(، وحتى اآلن مل يطبع بشكٍل

 االُتشار. 
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 ِّة واجلماعة يف مباحث علم الرجال؟ مون ُشاط أهل السّنكيف تقي 

  ميكن لنا القول: إُنا حنن الشيعة مل ُعمل باملقدار الكايف على علم

 .م املزيد يف هذا اجملالالرجال واحلديث، وعلينا أن ُقدِّ

 .ة يف احلديث حاليًا أكثر مناويبدو أن النشاط الذي يبذله أهل السّن

، «االستبصار»و «التهذيب»إن كتبنا الروائية الرئيسة، مثل:  فعلى سبيل املثال:

 .حتتاج حاليًا إىل تصحيحات أفضل من تصحيحاتها الراهنة

وإن الشروح على كتبنا الروائية حتتاج إىل أن تطبع يف كيفيات جيدة، وتنشر 

 .على ُطاقات أوسع

مت الوقوف لقد قام أهل السنة بطبع الكثري من شروح صحيح البخاري. وإذا أرد

علوم  جمالصية يف على أعماهلم اجلديدة ميكنكم الرجوع إىل مكتباتهم التخصُّ

 .احلديث، ستجدوُها إىل ما شاء اهلل

ها وبالنسبة لنا هناك الكثري من الشروح على كتبنا ومصادرُا الروائية، ولكنَّ

 طريقها إىل الطبع.  ْدـ لألسف الشديد ـ مل جِت

 

 ِّق بالتعريف مباهية ما يتعلَّ مون مشروع السيد أمحد املددي يفكيف تقي

 احلديث؟ 

 ة احلديث، مبعنى أُنا عند مواجهة كّلإن لدى مساحته طرحًا بعنوان هوّي 

حديث علينا البحث يف جذوره ومصادره، وما هو الكتاب األول الذي ُقل فيه هذا 

ر اليت تعاقبت على ُقله؟ وعليه ال ب دَّ من البحث عن مصادره احلديث؟ وما هي املصاد

الطولية والعرضية. ومرادُا من املصادر الطولية هي تلك املصادر اليت ُقلت عن مصدر 

واحد وصواًل إىل عصرُا. أما املصادر األخرى اليت ُقلت هذا احلديث، ولكنها مل 

هلا طريق آخر، فهي اليت  تنقله من هذا املصدر أو من هذا الشخص، وإمنا كان

يقوم  كأْن ،د صّحة احلديثُصطلح عليها املصادر العرضية، وهذا هو الذي يؤيِّ

عن اإلمام  ،عن زرارة ،ـ على سبيل املثال ـ برواية حديٍث «الكايف»الشيخ الكليين يف 
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ال أن  ،آخر بطريٍق «دعائم اإلسالم»، ويرويه القاضي النعمان املصري يف ×الصادق

منهما برواية ذات احلديث  واحٍد أحدهما قد ُقل عن اآلخر، وإمنا يقوم كّليكون 

رت ، ال ربط له بطريق اآلخر. هذا ما ُدعوه الطرق العرضية. فإذا توفَّبطريق خاٍص

ل لنقل هذا احلديث أواًل ما هو املصدر األّوفلدينا مصادر احلديث الطولية والعرضية، 

ذا احلديث أو ألفاظه هي املصادر السنية أم وبالذات؟ وهل كان الناقل ملفاد ه

الزيدية؟ وهل هناك ما يعارضه يف مصادرُا أم ال؟ وما هو مضموُه ومفاده يف كتب 

ة؟ وما هي النسخ املختلفة اليت ُقلت هذا احلديث عن عّدة رواة مع الزيدية وأهل السّن

 .وما إىل ذلك ؟اختالف يف النصوص بالزيادة والنقيصة

 .دات اليت تكتنف احلديثألمور تعترب من املؤيِّوجمموع هذه ا

فإذا أمكن لنا أن ُدرس مجيع هذه اجلهات ُكون قد خطوُا خطوة كبرية يف 

وهذا ما ُروم القيام به يف الوقت احلاضر، مبا تتيحه لنا اإلمكاُات  .علم احلديث

املصادر ة والشيعة، ور املصادر احلديثية لدى أهل السّناملعاصرة، ومن بينها توفُّ

وهذا  .املخطوطة اليت ميكن االعتماد عليها واالستفادة منها يف هذا اجملال أيضًا

 .قنا إىل ذلكبعد، وُسأل اهلل أن يوفِّ ْزَجْنالعمل الكبري مل ي 

ميكن  ،الن فرعني صغريينى اآلن منوذجني منه، وهما ميثِّوحنن قد أجنزُا حّت

 .يف القيام بأعمال مماثلة عًا للمضّيي، واعتبارهما عاماًل مشجِّخاذها للتأّساّت

ل بأحاديث رؤية اهلالل، وقد عمدُا إىل طبعها يف كتاب وكان أحدهما يتمثَّ

بهذا العنوان، حيث اشتمل هذا الكتاب على مجيع األحاديث من مصادر الفريقني يف 

ديث يريد التحقيق يف مسألة رؤية اهلالل واألحا ْنَم عشرين بابًا، وأصبح بإمكان كّل

 .املرتبطة بهذا الباب أن يرجع إىل هذا الكتاب

قة مبسألة الغناء واملوسيقى، وقد والعمل اآلخر يف موضوع األحاديث املتعلِّ

 ي الذاكرة. ئة حديث إذا مل ختّنامجعنا فيه ما يقرب من ثالمث

 ِّع املوضوعية لألحاديث؟ يمون الكتب واجملامكيف تقي 

 َّل شيئًا جوهريًا. ال متثِّ ،رغم حسنها ،وهي .رًالقد شاعت هذه الظاهرة مؤخ

 ،واحد ث عن موضوٍعأن خنرج من الكتب املطبوعة بعض األحاديث اليت تتحدَّف

ن، ويساعد على الرتويج لألحاديث َسَح وُطبعها يف كتاب حتت هذا العنوان، هذا أمٌر
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لبني هو بيان ل حالة أساسية وجوهرية. إمنا اجلوهري يف اه ال ميثِّوُشرها، ولكّن

موارد التصحيف واالختالف بني األحاديث، وأن ُعلم ما إذا كان احلديث خمتلقًا أم 

ي يف البني إذن هو العمل على بيان هوية ر. فاجلوهحقيقًة ×صادرًا عن املعصوم

 .احلديث

فهناك ـ على سبيل املثال ـ روايتان يف النوروز )جاء يف إحداهما مضمون دعاء 

ر أن الغدير قد صادف وقوعه يف هذا اليوم، وأن البعثة كاُت يف وصالة، ويف اآلخ

 ،×ُوح من ُار النمرود، وجناة النيّب ×إبراهيم هذا اليوم، وكذلك جناة النيّب

د اختالق. ويعود السب يف ذلك إىل أُنا مل وهو ال يعدو أن يكون جمرَّ .وأمثال ذلك(

بعد عصر  وجدُا أُه مل يظهر إاّل عنا جذورهُبحث عن جذور هذا احلديث. وعندما تتبَّ

 ،«املصباح»إىل إضافته وإقحامه يف ُهاية كتاب  الشيخ الطوسي، حيث عمد شخٌص

ل إىل ليتحوَّ ؛إىل حقيقة األمر دون التفاٍت ،للشيخ الطوسي، ثم قام الالحقون بنقله

مفاتيح » فإن هذه الصالة الواردة يف يوم النوروز )واملوجودة أيضًا يف كتاب حديث. وإاّل

(، ودعاء «املختصر النافع»للشيخ الطوسي، أو  ،«دمصباح املتهجِّ»ُقاًل عن  ،«اجلنان

ا ال جند له أثرًا يف املصادر الفقهية األوىل إىل وأمثال ذلك، مّم ،بالغسل خاّص

ي(. فال أثر له يف الكتب الفقهية ألمثال الشيخ )أي عصر ابن إدريس احلّل «السرائر»

املرتضى، والشيخ املفيد، والشيخ الصدوق، وإمنا ظهر للمّرة األوىل  الطوسي، والسيد

 ،«املصباح»البن إدريس احللي، حيث ُقله عن ُسخة من كتاب  ،«السرائر»يف كتاب 

، «دمصباح املتهجِّ»اعني ودّسه يف ُهاية كتاب إذ أقحمه بعض الوّض ؛للشيخ الطوسي

ني أن الشيخ ُفسه ال علم له به أبدًا، ر الالحقون أُه من مصباح الشيخ، يف حثم تصوَّ

مّت اختالق هذا احلديث يف الفرتة الزمنية الواقعة بني عصر الشيخ الطوسي وعصر  وقد

 ي. ابن إدريس احلّل

 وضرورية لنشر احلديث؟  ُها الزمًةْوما هي األمور اليت تَر 

 هايستحّقية اليت الذي يبدو بالنسبة لي هو أُنا ال ُولي احلديث تلك األهّم. 

ال خيلو  وُقوم بنشره بشكٍل، فلألسف الشديد ُعمد أحياًُا إىل قراءة حديث

من بعض التسامح. يف حني أن مسؤوليتنا الرئيسة تفرض علينا أن مننع من ُشر 

وذلك للحيولة  ؛ًاأو اليت يكون احتمال اختالقها قوّي ،األحاديث اليت ُقطع باختالقها
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 .اًلهذا أّو، ^ئمة املعصومنيألابرسول اهلل ودون االستخفاف 

 ،كما حيلو له شخص برتمجة حديٍث رًا أن يقوم كّل: لقد شاع مؤخَّوثاُيًا

ص أو أو خمصِّ ويضعه يف متناول عامة الناس، مع أن احلديث قد يكون له معارٌض

وعليه فإن الذي ينبغي وضعه يف متناول عامة الناس إمنا هو النتيجة واخلالصة  .دمقيِّ

يف علم احلديث من خالل مجعه بني األحاديث  توّصل إليها الفقيه واملختّصاليت ي

 . وضرب بعضها ببعٍض

 ،ومهم، وهناك مصادر روائية أخرى أيضًا ٌدكتاب جيِّ «حبار األُوار»إن كتاب 

هذا ال يعين أن بإمكان عامة الناس أن يستفيدوا منها؛ فالشخص العامي إمنا  ولكّن

صًا أو عمل على طبق مضموُه، يف حني أن له معارضًا أو خمصِّيريد حديثًا جاهزًا لي

أن ُأخذ األحاديث الواردة يف املصادر الروائية، وُعمل على  دًا. وعليه ال يصّحمقيِّ

ميكن  أمر احلديث ليس مزحًة ّنإإذ  ؛مها مادة للناسترمجتها واحدًا واحدًا لنقدِّ

 !«مستصعب إن حديثنا صعٌب»له: قو ×التهاون فيها، فقد ورد عن اإلمام املعصوم

أن ُلزم الناس بالعمل على مضمون  فهل يصّح، هناك من احلديث ما هو مرسل

 ؟!ةد وظروف خاّصحمدَّ ده بزماٍنله، أو قيَّ ٍضحديث، لنكتشف بعد ذلك وجود معاِر

 وُشرها بني الناس.  ،دًا يف ترمجة الرواياتوعليه ال ب دَّ من التدقيق جيِّ

 لو  «ماتاملقدِّ النتيجة تتبع أخّس»إىل القاعدة املنطقية القائلة بأن تفات لباال

ل هلا اجتهادية دًا يف علم الرجال هل ستكون النتيجة اليت يتوصَّأن الشخص كان مقلِّ

 أم ال؟ 

 ُّل إىل عدم لقد مّت حبث هذا األمر من قبل بعض اإلخوة، حيث مّت التوص

 .ماتع املقّدضرورة أن يكون الفرد جمتهدًا يف مجي

دي رأيًا يف الفقه أن يكون يريد أن ي ْب ْنَمعلى هل جيب  :فعلى سبيل املثال

جمتهدًا يف النحو والصرف واملنطق أيضًا؟ وهل جيب أن يكون جمتهدًا يف مجيع 

 ؟األمور اليت يعتمد عليها الفقه

يقول هؤالء السادة: ليس من الالزم أن يكون جمتهدًا يف مجيع هذه األمور، 

ص يف علم احلديث وعلم وإن الذي حيظى بالتأثري األكرب يف فهم الفقه هو التخصُّ

لشرائط وظروف صدور  ق هذا األمر بعلم الرجال فقط، بل هناك تأثرٌيالرجال. وال يتعلَّ
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 .ة أيضًااحلديث، ومعرفة أسلوب األئّم

سي: إن ذيل مة اجمللما يتعلق بأسلوب األئمة ـ على سبيل املثال ـ يقول العاّل ففي

 .ٍسْدوهو إمنا قال ذلك عن َح .دعاء عرفة ال يتناسب مع أسلوب األئمة

ضح الحقًا أُه من كالم عطاء اهلل متام اإلصابة؛ إذ اّت صائٌب ٌسْدوهو َح

 .وهذا ما اكتشفه السيد همائي قبل مخسني سنة .سكندراُياإل

وهو ما برع فيه  .ية والتأثرييف غاية األهّم ^ةإن التعّرف على أسلوب األئّم

 .كبري مة اجمللسي والفيض الكاشاُي إىل حدًّالعاّل

 .وعليه فإن هذه املوارد هلا التأثري األكرب يف فهم احلديث وفهم الفقه

األدُى أن ال  دًا، بل عليه يف احلّدوحنن ال ُقول بأن على الفرد أن ال يكون مقلِّ

جتهاد والتقليد، حيث دار الكالم يكتفي مبجّرد التقليد. هذا ما مّت حبثه يف باب اال

مات لالجتهاد، وما مقدار االجتهاد الذي جيب على بشأن العلوم اليت متثل مقّد

 ؟دون إشكال ،دًا فيهواملقدار الذي ميكنه أن يبقى مقلِّ ،الشخص أن يصيبه فيها

دًا يف النحو والصرف، مبعنى يكفي له أن قيل: ميكن للشخص أن يكون مقلِّ

ى إذا مل يكن حّت ،إلبداء رأيه ؛ف هذا املعنىْرالرتكيب يفهم منه الع  يعلم أن هذا

 جمتهدًا. 

 ُّصحيح لفهم علم الرجال؟  ٍرهل ترى وجود تصو 

 ِّبة على علم الرجال، يبدو أن الكثري من األشخاص مل يدركوا الفائدة املرتت

 .كبرية له يًةومن هنا ال يقيمون أهمِّ .رًا وال تصديقًاال تصوُّ

ر صحيح لفائدة علم مسألة تكمن يف البني هو أن يكون هناك تصوُّ إن أهّم

 واالهتمام بها.  ،الرجال، والتصديق بهذه الفائدة

 

 ِّثنا عن رغبتكم وشغفكم بعلم الرجال، وما هي األعمال اليت ُوّد أن حتد

 م بها يف هذا اجملال؟ قمت

  شغوفًا باملسائل الرجالية والتارخيية منذ أن كنت  لقد سبق لي أن كنت 
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وكتب  ،أكثر من قراءة الكتب التارخيية طالبًا يف املرحلة اإلعدادية، فكنت 

 .الرتاجم

مني: السيد َلوهذا األمر هو الذي دعاُي إىل اختيار احلضور يف دروس الَع

املشهورين يف احلوزة العلمية بوصفهما من  ،السيد أمحد املدديو ؛الشبريي الزجناُي

ذوي السابقة يف العمل على املسائل الرجالية. إن السيد املددي ي كثر من طرح وإثارة 

املسائل الرجالية. وإن هذه املسائل ليست من النوع الذي ميكن الوصول إىل خواتيمها 

إىل الكثري من األحباث واملسائل األصولية. كما هو احلال بالنسبة  ،من خالل املباحثة

ع د التفكري، بل حنن حباجة إىل تتبُّأخرى ال ميكن االكتفاء مبجرَّ ومن جهٍة

 .ومراجعة املصاديق والكتب

إذ وجدته كتابًا  ؛«جامع الرواة»العزم على تصحيح كتاب  ومن هنا فقد عقدت 

بري على مجيع املسائل اجلوهرية خمتصرًا تقريبًا، ويف الوقت ُفسه يشتمل إىل حدٍّ ك

 .للسيد اخلوئي ،«معجم رجال احلديث»اليت يتضّمنها كتاب 

معجم رجال »وقد بلغ تصحيحنا هلذا الكتاب مثاُية أجزاء، يف حني أن 

ه حيبلغ أربعة وعشرين جزءًا، وهذا يعين أن حجم الكتاب الذي قمنا بتصحي «احلديث

أثناء مراجعيت لكتاب السيد اخلوئي،  هو ثلث حجم كتاب السيد اخلوئي. وكنت 

ن بعض األمور اليت أدوِّ والكتب األخرى، كنت  ،«قاموس الرجال»، و«تنقيح املقال»و

 .وأحتفظ بها لنفسي ،أراها حسنًة

يت أن يف ُّي ْنويف تلك الفرتة ـ حيث كنت أعمل على تصحيح الكتاب ـ مل يُك

ى يغدو مل واملمارسة يف علم الرجال، حّتد العبه، وإمنا كنت أريد جمرَّ ت أطبع ما قْم

ق باحلواشي واهلوامش ما يتعلَّ أقوم بذات األمر يف بالنسبة لي. وكنت  األمر ملكًة

هـ.ش. وقد طبع 1388أيضًا. وكان الفراغ من تصحيح هذا الكتاب يف بدايات عام 

 تني حتى اآلن. حبمد اهلل مّر

 

 ؟ وما هي «جامع الرواة»كم الدافع إىل تصحيح كتاب متى ظهر لدي

 ك يف هذا االجتاه؟ الدعامة الفكرية اليت دفعتكم إىل التحرُّ
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 ى ما قبل مرحلة السيد اخلوئي، مل يكن هناك حّت ،يف حوزة قم العلمية

 .يف موارد حمدودة ال تتجاوز أصابع اليد رجالي مبعنى التفكري الرجالي، إاّل ُشاٌط

تنقيح »بتأليف كتاب  ،ومبجهود فردي ،واحد يل املثال: يقوم شخٌصفعلى سب

وال على العلماء املعاصرين له،  ،يف ذلك على تالميذه ، دون أن يكون له تأثرٌي«املقال

 .د تأليف كتاب مثل سائر الكتبف العمل عند جمرَّوإمنا يتوقَّ

 .أيضًا «قاموس الرجال»هكذا األمر بالنسبة إىل كتاب و

جهوده  ما، ولكّن لسيد الربوجردي بعض األعمال الرجالية إىل حدٍّن لكما كا

ق والتصنيفات، يق إىل مسائل التوثومل يتطرَّ، قد اقتصرت على التعريف باألساُيد

من هنا فإن مدرسة السيد الربوجردي مل . مطبوع ى تلك الفرتة مل يكن له كتاٌبوحّت

 ختضع لتأثري أفكاره الرجالية. 

رًا بأفكار ه قبل أن يكون متأثِّك أمثال السيد الزجناُي، ولكّنُعم كان هنا

 .السيد الربوجردي كان مدفوعًا بتأثري اهتماماته الشخصية

وهكذا األمر بالنسبة إىل الشيخ فاضل اللنكراُي، فهو من تالميذ السيد 

 وعندما ُنظر يف مباُيه ال ُلمس حاجًة .ه مل يكن رجاليًا إطالقًاالربوجردي، ولكّن

 .إىل علم الرجال

 .وكذلك الشيخ املنتظري مثاًل

الذي ُستطيع معه  ولكنها ليست باحلّد ،ففي هذه املوارد هناك مسائل رجالية

 .روا بالتفكري الرجاليإُهم قد تأثَّ :القول

)وكان ذلك بطبيعة  «معجم رجال احلديث»ى قام السيد اخلوئي بتأليف حّت

 .(احلال مبا يتناسب مع طبيعة مرحلته

باستثناء أولئك  ،وبعد ذلك أخذت األفكار الرجالية طريقها إىل الدروس

 .راكياحملسوبني على مدرسة السيد الكلبايكاُي والشيخ األ

دة ودقيقة، وهما: السيد أمحد هناك يف قم عاملان قاما بأعمال جيِّ

 اخلميين.واآلخر هو اإلمام  ؛يف علميته أحٌد ُساري، الذي ال يشّكااخلو

 .ُساريالسيد أمحد اخلو، ل«جامع املدارك»بتصحيح كتاب  ت وقد قم

 .صفحة صفحًة اخلميينإلمام بتدوين املباحث الرجالية ل كما قمت 
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قد استفاد من املباحث  اخلميينيني ميكن القول: إن اإلمام ق بالقّمما يتعلَّ ويف

 .ما الرجالية إىل حدٍّ

أكرب فقيه يف مدرسة قم،  ُساري فعلى الرغم من كوُهاأما السيد أمحد اخلو

أُه مل  راكي، إاّلوالشيخ األ اخلميين مبا يف ذلك اإلمام ،يشهد له بالفقاهة والكّل

 .جمهود رجالي يبذل أّي

وجاء يف اجلواهر أُها  ،«جواهر الكالم»من هنا فإُه إذا ُقل رواية عن و

السيد اخلوئي،  قة أيضًا. وذات الرواية إذا ُقلها من كتابقة، كاُت عنده موثَّموثَّ

، قام بتحليلها على أُها واردة يف «يف خرب»وكاُت قد جاءت يف ذلك الكتاب بعبارة 

 .ت منها بنفسهإىل حبثها والتثبُّ دون أن يرى حاجًة ،خرب

يف الرجوع  ال أرى حاجًة»يف كتاب )مصباح الفقيه(:  ،يقول اآلغا رضا اهلمداُي

وأما إذا  ؛ إذا كان مشهورًا أمكن العمل بهإىل الكتب الرجالية أبدًا، وأرى أن اخلرب

ى إذا كان صحيحًا ومرتفعًا، وكان راويه حّت ،مل يكن مشهورًا فال جيوز العمل به

 . «ثقة

التربيزي  الشيخوسار تالميذه على ُهجه، من أمثال:  ،ى جاء السيد اخلوئيحّت

 .أو السيد الغروي يف النجف، حيث التزم باملباُي الرجالية ألستاذه

، «الثقة عن الثقة»لسيد اخلوئي يف الوقت ُفسه هو منهج أن املنهج الرجالي ل إاّل

مبعنى أن النجاشي إذا قال بأن سهل بن زياد ثقة كان عند السيد اخلوئي ثقة أيضًا، 

قه النجاشي كاُت الرواية ضعيفة وإذا مل يوثِّ؛ دون أن يضيف على ذلك شيئًا من عنده

 .عنده

مبعنى أن هؤالء إمنا كاُوا  ،وينتهي األمر ،بهذه البساطة كاُت املسائل تطرح

 .«قاموس الرجال»من قبيل:  رين بكتاٍبرين بالسيد اخلوئي، وليسوا متأثِّمتأثِّ

 .«إُه ضعيف :قال النجاشي»يقول السيد اخلوئي بشأن حممد بن ثناء:  :فمثاًل

 .ده يف ذلكوالسيد اخلوئي يؤيِّ

ويقولون:  ،مون الشواهدوالكثري غريه، يقدِّ ،«لقاموس الرجا»أن صاحب  َبْيَد

إن واحدًا من حبوث علم الرجال هو التوثيقات التصرحيية، فعلينا أن ُرى كيف 

وهذا الكّم الكبري من الروايات املنقولة عنه. ثم  ،ميكن التعامل مع هذا الشخص
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الثقة عن »بري بـ فيه التع . ويصّح، وعليه يكون ثقًةينقلون الشواهد اليت تثبت أُه ثقٌة

مبعنى أن  ،ةعلى ما هو عليه احلال يف علم الرجال عند أهل السّن ،«الثقة عن الثقة

أما علم الرجال عند الشيعة  ،«الثقة عن الثقة»ة لعلم الرجال عبارة عن: ُظرة أهل السّن

 .خمتلف اإلمامية فهو أمٌر

درسة دون أخذ طرح تبديل وتصحيح السند يف هذه امل يتّم :فعلى سبيل املثال

 .الشواهد التارخيية امللموسة لعلم الرجال بنظر االعتبار

 .صريح إن ُظرية تبديل السند يرفضها النجاشي بشكٍل

من أمثال: السيد الشهيد  ،بعده تالميذ مدرسته نأما السيد اخلوئي، وم

 والشيخالصدر، والسيد كاظم احلائري، والسيد حممود اهلامشي الشاهرودي، 

 .، فيطرحون مسألة تبديل السندالتربيزي

 .هذه مسائل تتنافى مع الشواهد الرجالية امللموسةو

ن احلسني بن سعيد: أبش ه،يف رجال ،فعلى سبيل املثال: جند النجاشي يقول

، ثم ذكر شرحًا «لقد أجاز لي ابن ُوح رواية كتب احلسني بن سعيد األهوازي»

أساُيد وطرقًا إىل كتب احلسني بن  باإلجازة اليت منحها ابن ُوح له، ويذكر مخسة

فيجب أن . ..له ثبتًا ْدِجغريب، مل أ وهذا طريٌق»ق على آخرها بالقول: سعيد، ثم يعلِّ

وال  ،رواية على ُسخة من هذا مبا رواه صاحبها فقط، وال حتمل روايًة تروي عن كّل

 . «لئال يقع فيه اختالف ؛ُسخة على ُسخة

 

 ن ذلك صحيحًا؟ ْواألساُيد؟ وهل تَر كيف يقع تعويض

 طى شيٌءْعومحل بعضها على بعض ـ مبعنى أن ي  ،إن استبدال األساُيد 

 .ال تصّح، فنأخذ شيئًا آخر ـ

التبديل يف املعامالت، إمنا األفضل هو القول:  :وليس املراد هنا من قبيل

 .«تصحيح السند»

ذكر الشيخ سندًا عن زرارة، ويكون هذا السند فعلى سبيل املثال: قد ي

جامع »وينظر السيد األردبيلي يف  ،فيأتي هؤالء ويرجعون إىل الفهرست ،ضعيفًا
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إذا رأيت سندًا صحيحًا إىل زرارة يف آثاره »إىل أساُيد الشيخ األخرى، ثم يقول:  «الرواة

 .دًا بسنٍدمبعنى أُه يستبدل سن ،«إىل استبداله بذلك السند األخرى عمدت 

عندما ُراجع فهرست الشيخ الطوسي جند لزرارة يف »يقول السيد اخلوئي: 

صحيح أبدلناه بهذا  كان من بينها سنٌد إىل كتبه، فإْن الفهرست أكثر من سنٍد

 .«السند

من هنا أشكل عليه السيد الربوجردي. هناك الكثري من املوارد اليت يقول و

خيتلف  له كتاٌب»قاله بشأن زرارة؛ إذ يقول: ما  :من قبيل ،فيها النجاشي شيئًا

بني طبعة بريوت لكتاب  قال اليوم مثاًل: هناك اختالٌفي  ، كأْن«باختالف الرواة

يضيف إليه  ف شخص كتابًا، ثّمطبعة القاهرة. أو أن يؤلِّو ،للجاحظ ،«البخالء»

. وهكذا «ةحة ومزيدمنقَّ»إضافات يف طبعته الثاُية، فيكتب على هذه الطبعة عبارة 

، مبعنى أن النسخة اليت «خيتلف باختالف الرواة له كتاٌب»األمر بالنسبة إىل قوهلم: 

مبعنى  ،يرويها مّحاد عن زرارة ختتلف عن النسخة اليت يرويها العالء ـ مثاًل ـ عن زرارة

ال جندها يف ُسخة العالء، فهل ميكن لنا أن  أن ُسخة مّحاد قد تشتمل على روايٍة

 ؟!يل األساُيد يف مثل هذه احلالةُقوم بتبد

روا أن األمر على شاكلة الكتب املطبوعة؛ إذ يقول: إن إن هؤالء السادة تصوَّ

سواء أكان مطبوعًا يف قم أو مطبوعًا يف  ،«تفسري امليزان»هو  «تفسري امليزان»كتاب 

 ى يف لندن! من هنا قالوا ذات الشيء بالنسبة إىل األساُيد! النجف أو حّت

، مبعنى أن «زيد وُقص»قالوا بشأن حماسن النجاشي والشيخ الطوسي:  :فمثاًل

خمتلقة أو موضوعة. فإن الطبعة األوىل  بعض النسخ فيها زيادات، ال أُها إضافاٌت

لقاموس الرجال للشوشرتي كاُت يف أحد عشر جزءًا، أما الطبعة األخرية فقد بلغت 

 مقابلهاف أضافها إىل كتابه الحقًا. ويف ؤلِّتعين أن امل «الزيادة»أربعة عشر جزءًا. فهذه 

فقام  ،رة هلاوف رأى بعد الطبعة األوىل وجود مسائل ال ضر، مبعنى أن املؤلِّ«النقيصة»

 .حبذفها

يضمن لنا ـ يف  ْنأخرى َم وعليه فلو أردُا أن ُستبدل سند رواية غري ثابتة بروايٍة

ع النسخ؟! هذا هو مكمن اإلشكال مثل هذه احلالة ـ أن هذه الرواية موجودة يف مجي

 يف استبدال األساُيد. 
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 ؟ ومباذا خيتلف عن الكتب الرجالية «جامع الرواة»ية كتاب ما هي أهّم

األخرى؟ 

  التمييز »ل كتاب يكتبه الشيعة على أساس هو أّو «جامع الرواة»إن كتاب

 .«بني املشرتكات

 .«عن العالء، عن حممد، عن أحدهما»ثال: جاء يف سند رواية: فعلى سبيل امل

هو  (أحدهما)هو حممد يف هذا السند؟ بعد أن كان املراد من  ْنهو العالء؟ وَم ْنفَم

 .×اإلمام املعصوم

إليه ـ هو أُه وضع  ق األردبيلي ـ والذي يبدو أُه مل يسبقه أحٌدإن ما قام به احملقِّ

روى »، فجاء ـ على سبيل املثال ـ على هامش حممد بن مسلم: األساُيد املتشابهة تباعًا

 .«عنه العالء بن رزين

عن »هو  «عن العالء، عن حممد»ب الظاهر أن املراد من عبارة َسوعليه يبدو حَب

 .«العالء بن رزين، عن حممد بن مسلم

سرتآبادي ثالثة كتب، ني. كما أن لإلجمالق األردبيلي على وقد عمل احملقِّ

 :وهي

، وهو قيد الطبع، ورمبا «الرجال الكبري»املعروف بـ  ،«منهج املقال»: األّول

 .بلغت أجزاؤه ستة عشر جزءًا

 .«الرجال الوسيط»: والثاُي

 .«الرجال الصغري» :والثالث

 متنًا له.  «تلخيص املقال»ق األردبيلي إىل جعل وقد عمد احملقِّ

، «إىل آخره» :ال النجاشي ـ مثاًل ـفإذا ق .وذكر يف املنهج عني عبارات الرجاليني

إىل  «تلخيص املقال»، عمد األردبيلي يف كتاب «من البدو إىل اخلتم»أو قال الشيخ: 

وجه »إىل النجاشي، أو يكتفي بالقول:  «ُج»حيث يشري بـ  ،«ثقة ُج»االكتفاء بالقول: 

 .إىل فهرست الشيخ الطوسي، على سبيل االختصار «فت»مشريًا بـ  ،«فت

ق األردبيلي بوضع هذه األمور يف املنت، واكتفى يف ذيلها بذكر قام احملقِّ وقد

 .األساُيد الواردة يف الكتب األربعة
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 .فقام يف بعض األبواب ـ مثاًل ـ بذكر الراوي والتلميذ واألستاذ

وقام السيد اخلوئي مبا ميكن اعتباره تطويرًا لذات هذا األمر، حيث عمد إىل 

بذلك، مبعنى أُه إذا كاُت األساُيد  ْمُيد. وأما هو فلم يُقاستخراج مجيع األسا

ف على الراوي الفالُي أو د التعرُّوذلك جملرَّ ؛مخسني اكتفى باستخراج عشرة منها

 .الطبقة الكذائية

وقد أشار يف بعض األحيان إىل وجود حتريفات يف األساُيد أيضًا، ثم قام 

 خ؛ إذ جيب جرب ضعف السند بشكٍلف بعض أساُيد الشيبتصحيح السند، حيث ضعَّ

 من األشكال، وكان ذلك يف عصر أمثال صاحب املعامل وصاحب املدارك. 

على  : ال جيوز اإلفتاء إاّل«جممع الفائدة الربهان»س األردبيلي يف يقول املقدَّ

ق، وال يرى اعتبار الشهرة. ولذلك كان يتم أساس السند الصحيح، فال يقبل باملوثَّ

س األردبيلي عدم إذ يرى املقدَّ ؛ية من الروايات عن دائرة اعتبار احلّجإخراج الكثري

ر لسنوات من منطلق الدفاع. ثم يستطرد قائاًل بأُه فكَّ إمكاُية تصحيح الروايات إاّل

 ،من مذهبه( كما هو معروٌف ،اهلل عليه )رمبا بالكشف الشهودي نَّى َمطويلة، حّت

مخسة طرق صحيحة إىل زرارة، فإذا كان هناك  وفتح عليه األبواب، وعلم أن للشيخ

يف البني؛ إذ ميكن لنا أن  من طريق أو سند ضعيف لن يكون هناك من إشكاٍل

 .ومن هنا ُشأت فكرة حتويل واستبدال األساُيد .ُستبدل سندًا بآخر

عمد إىل  «معجم رجال احلديث»ثم بعد أن قام السيد اخلوئي بتأليف كتاب 

 .ورإكمال مجيع هذه األم

س األردبيلي ـ والذي يبدو أُه غري مسبوق أيضًا ـ والشيء اآلخر الذي قام به املقدَّ

 ْنَم أصحاب الكتب؛ فذكر كلَّ هو أن النجاشي ـ على سبيل املثال ـ ال يذكر إاّل

 كتب من الشيعة أو يف الشيعة كتابًا. 

على جاللة  فالذي ميكن التعرُّ ،من هنا فإُه ال يذكر عمر بن حنظلة ـ مثاًل ـ

د أن النجاشي مل ؛ جملرَّقدره من خالل كثرة رواياته. فهل ميكن القول: إُه ليس ثقًة

 ؟!يذكره يف كتابه

بسبب عدم توثيقه له، وإمنا ألُه مل  ْنألن عدم ذكر النجاشي له مل يُك ؛كال

 .ف كتابًايؤلِّ
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أُه مل  ويبدو. هلذا السبب بالذات مل يذكره الشيخ الطوسي يف الفهرست أيضًا

 .ق إىل إُهاء رجالهيوفَّ

 .ذكٌر لعمر بن حنظلة يف املصادر الرجالية الرئيسة ْدِرومن هنا مل َي

ص وقد خصَّ .س األردبيلي باستخراج الرواة من الكتب األربعةلقد قام املقدَّ

 .ذكرهم يف الكتب الرجالية ْدِرألولئك الذين مل َي عنواًُا مستقالًّ

الكثري من الروايات املأثورة عن عمر بن حنظلة يف  فعلى سبيل املثال: هناك

 .ة على وثاقته، ويذكر أحياًُا بعض الشواهد الداّل«الكايف»

كان  ه، مبعنى أُس األردبيلي من ُقٍصوبطبيعة احلال ال خيلو ما قام به املقدَّ

 .ن من ذكرهمومل يتمكَّ ،هناك رواة آخرون يف الكتب األربعة

 .جنز هذا األمرأما السيد اخلوئي فقد أ

على  هذه املوارد اليت مل يأِت «جامع الرواة»وقد استدركت يف حاشييت على 

 .ذكرها

وقد أثارت هذه االستدراكات من قبله تفكري السيد اخلوئي والكثري من 

إذ  ؛يف الكتب الرجالية للشيعة ْدِرالكثري من أساُيد الشيخ الطوسي مل َت فإّن ،أمثاله

ى سبيل املثال ـ وال ترى واحدًا منها ضمن األساُيد، يف حني أُه تنظر إىل السند ـ عل

ضح أن فالن كثري الرواية، وأن فالن جاء ذكره يف كتب أهل عند االستخراج يّت

وعلى أساس هذه األمر ميكن الوصول بشأُه إىل  ،ن روايات فالن جّيدةأة، والسّن

 .إمجالي حكٍم

 مد الكتب األربعة فسوف حنكم بعدوأما إذا أردُا أن ُعترب املدار على جمرَّ

 .، وتنتهي املسألة بهذه البساطة«قمل يوثَّ»د أن فالًُا جملّر ؛التوثيق

 ،إن فكرة القول بضرورة استخراج الرواة، والعمل على جتميع القرائن بشأُهم

 س األردبيلي، فهو الذي بدأها تقريبًا. ل األمر عن املقدَّقد صدرت أّو

 ِّلعلم الرجال؟  خاّص وهل هناك تعريٌف .ية علم الرجالعن أهّم ثناُوّد أن حتد

 مبعنى أن األمر ال يدخل يف مسألة التعريفات خاّص ليس لدّي تعريٌف ،

وموضوعات العلوم، وبهذا املعنى ال ميكن إضافة أمور جديدة، وإذا أضفناها ال 

 .ميكن أن تكون ذات فائدة
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 .اجم، ثالثة علوم ذات أوجه متشابهةإن علم الرجال وعلم الدراية وعلم الرت

، والقول بأن وميكن القول: إن علم الرجال يبحث يف أحوال الرواة مبا هم رواٌة

إن آدم بن »هذا الراوي ثقة، وال شأن له مبا إذا كاُت له رواية أم ال، فيقال مثاًل: 

ري. هل هو وي عنه شيء؟ ال ُدهل ر  ولكْن. . هذا ما يقوله علم الرجال«ل ثقةاملتوكِّ

له  ، مبعنى أُك إذا رأيَت«ثقة»شخصية اجتماعية؟ ال ُدري. وإمنا الذي ُعرفه عنه أُه 

 .ما يقوله فيها يف رواية، فهو صادٌق

وأما علم الدراية فيبحث عن الرواة مبا هم مذكورون يف جمموع سلسلة السند، 

مبعنى أُه  ،يةيدخل يف صالحيات علم الدرا «مجلة هذا السند صحيح»وإن القول بأن 

قال لنا يف علم الرجال: إن هذا الراوي ثقة يقول لنا علم الدراية: إن السند بعد أن ي 

 .صحيٌح «ثين الثقة، عن الثقة، عن الثقةحدَّ»الوارد على صيغة: 

 ق بشرح سرية الشخصيات البارزة يف اجملتمع. وأما علم الرتاجم فيتعلَّ

 

 تلط أحباث الرتاجم بأحباث الرجال؟ كيف خت

 ويقول  ،صل بييّت ْنكبري. هناك َم اخللط حاليًا بني هذه األمور بشكٍل يتّم

فما »قائاًل:  ، فريّد عليَّ«؟أدري لست »، أجيبه: «؟فات اجملتهد الفالُيما هي مؤلَّ»لي: 

 !«؟هو علم الرجال الذي تعمل عليه

صفحتني بشأن اإلمام اخلميين أمكن لنا أن  ن من كتابةفمثاًل: إذا مل ُتمكَّ

 .األدُى واحدة بشأُه يف احلّد ُكتب صفحًة

روح اهلل »: التاليةق بعلم الرجال فلن يعدو ما ُقوله عنه الكلمات ما يتعلَّ وأما يف

 .«بن مصطفى املوسوي، ثقٌة

 .أما بشأن العالء بن رزين فهناك ما ُقوله يف علم الرجال أيضًا

اجتماعية،  له رواية، باإلضافة إىل كوُه شخصيًة ْنشخصيات َموهناك من ال

 الشيخ املفيد، فيمكن احلديث عنه يف كال العلمني.  :مثل

  هل ميكن لكم احلديث عن علم الرجال؟ 

 ل أّو : إّن«تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالم»يف كتابه  ،قال السيد حسن الصدر
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 .عبد اهلل بن جبلةف يف علم الرجال من الشيعة هو ألَّ ْنَم

د اهلل بن أبي رافع )وكان أبو رافع غالمًا ترعرع يف بيت أمري ْيكما كان لع َب

بعنوان:  ( كتاٌب÷تساعد السيدة فاطمة الزهراء ،وكاُت زوجته أمًة ،×املؤمنني

، ويعود «ني والنهروان من الصحابةشهد مع أمري املؤمنني اجلمل وصّف ْنتسمية َم»

 .سنة أربعني أو مخسني تقريبًاتارخية إىل حوالي 

تأليفه يف الرجال من قبل  ل كتاب يتّمإن هذا هو أّو :الطهراُي يقول آغا 

 .الشيعة

ولكن يبدو أن هذا الكتاب مل يكن كتابًا يف علم الرجال، وإمنا هو شيء 

بأمساء اجلنود، على ما هو املعهود يف األُظمة  وسجّل ،ُة العسكريةاملدوَّ :من قبيل

 .حيث يتّم إحصاء أمساء املشاركني يف القتال ؛أو شيء من هذا القبيل ،لعسكريةا

يبحث يف أن هذا الشخص له  وقد سبق لنا أن ذكرُا أن علم الرجال هو علٌم

أم ال؟ وأما أن يكون هذا الشخص قد اشرتك مع أمري  أم ال، وهل هو ثقٌة روايٌة

أُه رمبا ال يكون  ت لوائه أيضًا، إاّلاملؤمنني يف حروبه، ورمبا ُال شرف الشهادة حت

 .فال يدخل يف علم الرجال ،راويًا

إن هذا  :، حيث قيل«مشيخة احلسن بن حمبوب»آخر بعنوان  وهناك كتاٌب

م الشيعة على الكتاب هو من الكتب الرجالية لدى الشيعة؛ وذلك من أجل إثبات تقدُّ

 .ة يف كتابة الرجالأهل السّن

 .روائي ال عالقة له بالرجال، وإمنا هو كتاٌب يف حني أن هذا الكتاب

إن للمشيخة إطالقان عند الشيعة، وهما: مشيخة الشيخ الصدوق، ومشيخة 

 .الشيخ الطوسي، وهما كتابان رجاليان

واآلخر كتاب احلسن بن حمبوب، وجعفر بن بشري، وهما كتابان روائيان، 

 .وإمنا كان تأليفهما على أساس املشايخ

ف جمموع ثال: روى احلسن بن حمبوب عن العالء بن رزين، وقد ألَّفعلى سبيل امل

أو أُه روى عن  ؛بأو األبواب األخرى ـ ضمن كتيِّ ةما رواه عنه ـ سواء يف باب الطهار

بات إىل بعضها هذه الكتيِّ ضمَّ ب آخر. ثّممّحاد، وكتب جمموع ما رواه عنه يف كتيِّ

الذي يتّم تنظيمه  ،ةاب املسند عند أهل السّنبكت ف منها مشيخة. وهو أشبه شيٍءليؤلِّ
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 .|على أساس الرواة املباشرين عن رسول اهلل

 .ل كتاب كتبه الشيعة حول الرجال هو كتاب ابن فّضالويبدو لي أن أّو

 .وهناك شواهد على ذلك يف رجال الكشي أيضًا

ل قد حال الذي يبدو لي أن الكتب اجلامعة األوىل يف علم الرجا أّيعلى  ولكْن

مون علينا من هذه الناحية؛ وذلك فالسنة متقدِّ .ةتدوينها بعد تدوين كتب أهل السّن متَّ

 ألن تدوين العلوم إمنا يكون على أساس احلاجة. 

، مبعنى أُه أو الصحابّي ة عن النيّبية الروايات املروّين حجِّْومنا يَرإة فأهل السّن

هـ حيث مات 100ى سنة لرواية املروية حّتة جيب االعتماد على اطبقًا ملبنى أهل السّن

، ومنذ ذلك احلني جيب توثيق الشخص الذي يروي عن النيب أو عن آخر صحابّي

 .الصحابي

بسبب حضور اإلمام  ؛عن ذلك هـ يف غنًى260ى عام أما الشيعة فقد كاُوا حّت

ا ى إذحّت ،بني ظهراُيهم، وحيث يكون اإلمام حاضرًا ال يكون هناك معنى للرواية

حاجة  نال تكون هناك م ×كان الراوي هو زرارة؛ إذ يقال: مع وجود اإلمام الرضا

فبداًل من البحث يف وثاقة زرارة هناك طريق أضمن وأقصر؛ إذ بإمكاُي أن  .إىل زرارة

 .أسأل اإلمام مباشرًة

 ؛ة تأليف كتبهم بعد السنة املئة )وطبعًا بعد السنة املئة بكثري(من هنا بدأ السّن

 .اهلجريالثالث الشيعة فبدأوا تدوين كتبهم بعد القرن  وأما

جيب أن ال يكون  ،الذي حيمل عنوان التاريخ ،«تاريخ البخاري»وبالنسبة إىل 

رجالي، من قبيل: تاريخ دمشق، وتاريخ بغداد، فهي كتب رجالية  خادعًا، فهو كتاٌب

 تتمحور حول األشخاص، وتبحث بشأن الشخصيات. 

 فها؟ هو مؤلِّ ْنب يف هذا الشأن، وَمالكت ما هي أهّم 

 عن إجازة  ل كتاب للشيعة، وهي عبارٌةتعترب رسالة أبي غالب الزراري أّو

ل كتاب رجالي للشيعة قد وصل إلينا أن أّو َبْيَدتفصيلية، تدخل ضمن كتب الرجال. 

الذي قام الشيخ  ،يللكّش ،«اختيار كتاب الرجال»هو كتاب  مستقّل بشكٍل

 .ختصارهالطوسي با

أن الذي يبدو لي هو أن  َبْيَد .ة أصل هذا الكتابهناك اختالف يف بيان ماهّيو
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ث عن أن فالًُا ثقة أم ال؟ وهل له ف كتابًا حول األشخاص، وحتدَّي قد ألَّالكّش

 ؟كتاب أم ال؟ وما هي الروايات املنقولة يف مدحه أو ذّمه

  ني:أما الشيخ الطوسي فقد عمل على موضوعني مستقّل

 . مستقّل ف الكتب بشكٍلـ أل1َّ

 ـ ذكر األشخاص الذين جاء ذكرهم يف الكتاب ضمن كتاب الرجال. 2

عن األشخاص  التفت إىل أن هناك مسألة أخرى مل يعمل عليها، وهي عبارٌة ثّم

فقام الشيخ بتلخيص هذا اجلاُب من هذا الكتاب، وهو ال  ،ويت بشأُهم روايةالذين ر 

 .ل ـ على ذلك الرتتيبيزال ـ بطبيعة احلا

أن رجال الكشي ـ يف احلقيقة ـ ليس كتابًا رجاليًا باملعنى الواقعي  إاّل

 رجالية. سطر من سطوره على مسألٍة ع أن حيتوي كّلللكلمة، حيث ُتوقَّ

ر اإلمامة؛ لي أن هذا الكتاب عبارة عن بيان ملسار تطوُّ يف مقاٍل ذكرت  وقد

، وصواًل إىل فرتته الزمنية، جند حمور |هللفحيث يبدأ من زمن أصحاب رسول ا

ار، وما املسائل يدور حول اإلمامة. فعلى سبيل املثال: ال جنده ينقل شيئًا عن ميثم التّم

ق حبادث استشهاده، وهي أم ال، وإمنا يكتفي من حياته ببيان ما يتعلَّ إذا كان ثقًة

 .مسألة تتمحور حول اإلمامة على أساس الشخصيات

وقد وصلت إلينا، وهناك منها  ،ي مّت تأليف كتب أخرىالكّش وبعد رجال

، «رجال النجاشي»ف حاليًا بـ َرْعثالثة كتب، وهي: فهرست النجاشي، والذي ي 

 .«رجال الشيخ الطوسي»، و«فهرست الشيخ الطوسي»و

 .مستقّل لقد وصلتنا هذه الكتب األربعة بشكٍل

وقد عمل  .الكتب األخرىضمن بعض  «رجال ابن الغضائري»كما وصل إلينا 

قة يف خمتلف الكتب بشأن ابن الغضائري، رًا جبمع املطالب املتفرِّالسيد اجلاللي مؤخَّ

 .وطبعها ضمن كتاب مستقّل

 .أيضًا «رجال الربقي»كما وصلنا كتاب 

 .الرجال جمالل أقدم تراث لدى الشيعة يف ة كتب متثِّسّت هوعليه فهذ

الرجال فهي تدور حول فلك  جمالا الشيعة يف فهأما الكتب الالحقة اليت ألَّ

 ؛ورجال ابن داوود ؛يمة احلّلللعاّل ،«خالصة األقوال»هذه الكتب، من قبيل: 
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 . «التحرير الطاووسي»فه ابن طاووس، وخالصته بعنوان والكتاب الذي ألَّ

 

 صهم بسبب عدم ختصُّ ؛ادّيهل ميكن للفقهاء أن يقعوا يف خطأ اجته

 الكايف يف علم الرجال؟ 

 إن الفقهاء خيطئون بهذا املعنى. فكما سبق  :بطبيعة احلال ال ميكن القول

يقوم بناؤهم على عدم احلاجة إىل علم  ْنُا قد يكون هناك من الفقهاء َمْرأن أَش

لرجال من يرى علم ا ي، الذالسيد حممد الروحاُي ـ على سبيل املثال ـ، كالرجال

شيئًا، ولذلك ال يرى فائدة منه، وال يراه يستتبع  ية اليت ال تغين من احلّقاألمور الظّن

 .ومن هنا فإُه ال يقيم استنباطاته على علم الرجال، علمًا أبدًا

 .ل جّراء ذلكَلوبطبيعة احلال قد حيصل بعض الزَّ

لرجال بذلك إىل علم ا فعلى سبيل املثال: إن صاحب احلدائق ال يرى حاجًة

املعنى، فإذا قلت لصاحب احلدائق: إن هذه الرواية غري صحيحة سيقول لك: لقد رواها 

بالنسبة  ًة، وهذا يكفي لتكون حّج«ال حيضره الفقيه ْنَم»الشيخ الصدوق يف كتاب 

 .إيراد هذه الصحيحة على هذا النحو لي. وقد مّت

خاص يف حبث تقييم األخطاء اليت وقع فيها الكثري من األش :أو من قبيل

أم ال. فإن الشيخ الصدوق ـ مثاًل ـ يروي يف  األساُيد، والقول بأن هذا السند معترٌب

الكثري من الروايات عن حممد بن مسلم. إن حممد بن  «ال حيضره الفقيه ْنَم»كتاب 

، وكان صاحب احلدائق والشيخ مسلم شخصية كبرية، ورمبا أمكن القول بأُه ثقٌة

رون عن روايات الصدوق عن حممد بن مسلم بأُها ب اجلواهر يعبِّاألُصاري وصاح

، يف حني ال يلتفتون إىل أن سند الشيخ الصدوق يف املشيخة «صحيحة حممد بن مسلم»

 .ضعيف إىل حممد بن مسلم سنٌد

واحد أم  وما إذا كان هذا الراوي هو شخٌص ،أو كما يف حبث االحتاد

ار )وهذا اخلطأ قد ُشأ بطبيعة احلال منذ امسه إسحاق بن عّم هناك راٍو ،شخصان

، ومل «ثقٌة ،إسحاق بن عمار الصرييف»عصر الشيخ الطوسي(، فقد قال النجاشي: 

 ،فطحي ،ار الساباطيإسحاق بن عّم»شيئًا عن مذهبه أبدًا. وقال الشيخ الطوسي:  ْليُق
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 ،األمر يكمن خطأ الشيخ يف أُه قد مسع اسم عمار الساباطي، واختلط عليهو. «ثقة

ار، فاُتقل ذهنه من عمار هذا إىل عمار إذ مسع اسم إسحاق بن عّم ؛ه شخصنيَبِسفَح

ار الساباطي. ومن هنا وقع الكثري من باسم إسحاق بن عّم لد شخٌصآخر، وهكذا و 

روا هذا الشخص الذين مل يبذلوا جهدًا يف علم الرجال يف ذات اخلطأ، وتصوَّ

واآلخر  ؛ثقة إمامّي ،إسحاق بن عمار الصرييف شخصني، وقالوا: إن أحدهما يدعى

 .وهو فطحي ثقة ،إسحاق بن عمار الساباطي

وبذلك ستختلف ُتائج الروايات؛ إذ تكون رواية الصرييف صحيحة، ورواية 

 .قةالساباطي موثَّ

كر اسم إسحاق بن عمار آخر، وهو فيما لو ذ  بشأن هذه املسألة حبٌث د ِرثم َي

مل يعرف ما إذا كان املراد منه هو الصرييف أم الساباطي، دًا من اللقب، وجمرَّ

د فكيف لنا أن ُعرف املراد منه؟ وعندها يصريون إىل البحث عن الشواهد اليت حتدِّ

د خلط يف يف حني أن األمر ال يعدو أن يكون جمرَّ .كثري احلدوث وهو أمٌر .أحدهما

إسحاق بن عمار »امسه  ،واحد األحباث، وأن هذان الشخصان هما يف احلقيقة شخٌص

 . «الساباطي الصرييف

 توّدون ذكرها يف ختام هذا اللقاء؟  هل هناك مسألٌة 

 بشأن فهرست الشيعة هناك حبٌث. 

 :مثل ،ففي علم الرجال عند الشيعة هناك حبث الفهرست، وكان ألشخاٍص

 .«الكتب»والفهرست يعنى بـ . «الفهرست»باسم  كتاٌب ،ابن الوليد

 .مماثل أيضًا السنة شيٌءولدى أهل 

من هنا فإن الرجاليني من  .أن الشيعة مل يكن هلم سوى القليل من الرواة َبْيَد

هوا بها إىل جهوا يف أحباثهم الرجالية إىل ُاحية األشخاص، توجَّبداًل من أن يتَّ ،الشيعة

يعة ف كتابًا، يذهب الشالذي ألَّ ،مبعنى أن حممد بن مسلم ـ مثاًل ـ ،ُاحية الكتب

يذكرون السند على أساس اعتبار هذا  ثّم ،إىل تقييم كتابه، وبيان مدى اعتباره

 .الكتاب

د ومعتمد، جّي إُه كتاٌب :ويقولون بشأن كتاب احلليب ـ على سبيل املثال ـ

عن »اتضح أن الرواية منقولة من كتاب احلليب، مثل:  فإْن .وكان الشيعة يقبلون به
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، بداًل من أن يناقش السند، حيدسون من خالل «احلليبسهل بن زياد، عن مّحاد، عن 

 .الشواهد أن هذا من كتاب احلليب

حبث مجيع أفراد السند واحدًا واحدًا، على  يف حني أُه يف البحث الرجالي يتّم

 لضعفلوجود ا؛ ، فتكون هذه الرواية ضعيفًة«عن الثقة، عن الثقة، عن الثقة»طريقة 

 .يف سند سهل بن زياد

 ،وقبله األشخاص اآلخرون ، البحث الفهرسيت الذي قام به النجاشييف ولكْن

كتاب  إّن :ال على أساس كتاب السند، وإمنا ُقلوه من كتاب احلليب، يقولون

 .، وعليه تكون الرواية عنه صحيحًةن احلليب ُفسه ثقٌةإجيد، و احلليب كتاٌب

ى أُه ينتخب فهرسيت، مبعن مني من األصحاب هو أسلوٌبوإن أسلوب املتقدِّ

 .الكتب املعتربة

وقد كتب علم الفهرست هلذه الغاية، أي لكي ُفهم ما هي املكاُة واملنزلة 

 .ع بها الكتاباليت يتمتَّ

هذا  ْدِراليوم كالمًا عن اإلمام اخلميين، ومل َي لو أُك ُقلَت :فعلى سبيل املثال

خلميين، مطبوٌع يف كتاٌب جيمع أغلب كلمات اإلمام اـ  «صحيفة اإلمام»الكالم يف 

ق اجملتمع هذا النقل منك كي يصدِّ ؛متني ، جيب عليك أن تأتي مبستنٍدـ عّدة أجزاء

ل ي قَب فإُّه «صحيفة اإلمام»عن اإلمام، وأما إذا كان الكالم الذي تنقله موجودًا يف 

 .إىل البحث عن السند ذلك منك دون حاجٍة

إذا ُقلت عن كتاب احلليب، وهو  ية الفهرست؛ إذ يقال: إُكومن هنا تأتي أهمِّ

، وأما إذا ُقلت عن كتاب أويس بن ًا كان سندك فهو صحيٌحمشهور، فأّي كتاٌب

عن  أن كتابه منقوٌل َبْيَدكان شخصًا صاحلًا يف حّد ذاته،  أويس وإْن هشام فإّن

أن يكون قد مّت  ميكن هشخص واحد فقط، األمر الذي يعين أُه ليس مشهورًا، وأُ

 .به، فال يكون ُقلك عنه معتربًاالتالعب 

ولو أمكن لنا اليوم أن منزج بني البحث الفهرسيت والرجالي فسوف حنصل 

 .ية الرواياتعلى ُتائج جيدة يف حبث تقوميات السند، وكذلك يف حبث حجِّ

مني إن الكثري من أحباث علمائنا الكبار، وكذلك األحباث العلمية للمتقدِّ

 رجالية. لفهرستية، ومن هنا مل تكن رؤيتهم رؤيًةتقوم على األحباث ا ،منهم
  



 

 

 

 

 |رسالٌة يف َسْهو النيّب

 |النيّبْهو عن دراسٌة نقدّية لرسالة املفيد يف نفي السَّ

 

 

السيَّما  ،احلمد هلل الذي ال تأخذه سنٌة وال ُوم، والصالُة على رسله وأُبيائه

 ُبّينا أشرف القوم، وعلى أهل بيته الذين بهم مستمسكنا غدًا واليوم. 

 وبعد:  

دوق يف ذهابه إىل سهو كتب شيخ نا املفيد  رسالًة يف النقض على الصفقد  

تعرَّض ملا ال حيسنه، وال هو من صناعته، وال يهتدي إىل »ُّه: أوقال ب ،|النَّيب

 دة من الشيعة أّنه املناصب ]الناصبة[ واملقلِّْتَوث الذي َراحلدي»: ، وقال بأّن(1)«معرفته

ما صنع،  فلّما ُ بِّه على غلطه يف ،سها يف صالته، فسلَّم يف ركعتني ]ُاسيًا[ |النيّب

و، من أخبار اآلحاد اليت ال تثمر علمًا، سجد سجدتي السَّْه ثّمأضاف إليها ركعتني، 

على  ثّم استدّل .(3)«الظّن اآلحاد التوجب إاّلأخبار  بأّن»وقال:  ،(2)«والتوجب عماًل

يف هذا القدر كفاية يف إبطال []و»بالكتاب وبالعقل، وقال:  ّنبطالن العمل بالظ

 . (5)«و يف صالتهبالسَّْه |حكم على النيّب ْنَم (4)حكم

                                           



‘‘
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 وذكر ثالثة أمور:  ،وعن على حديث السَّْهثمَّ أخذ يف بيان وجوه الط 

سها فيها، فقال بعضهم:  ×هالة اليت زعموا أُّفوا يف الصهم اختلأُّ»: أحدها

آخر منهم: بل كاُت عشاء  هر، وقال بعضهم: يف العصر، وقال بعٌضالظ (6)يف

 ،ة يف سقوطهوحّجن احلديث، ْهعلى َو . واختالفهم يف الصالة ]ووقتها[ دليٌل(7)اآلخرة

 . «راحهّطاو ،ووجوب ترك العمل به

ه من أّن ذا اليدين ْوعلى اختالقه، وهو ما رَو ُفسه ما يدّل أّن يف اخلرب»: و ثاُيها

|قال للنيّب
الة الرباعّية: أقصرت من الص (9)نيمّلا سلَّم يف الركعتني األولي (8) 

 ذلك مل يكن.  ـ: كلُّ (10)أم ُسيت؟ فقال ـ على ما زعمه ،يارسول اهلل ،الصالة

 فيها. الة قصرت، وُفى أن يكون قد سها أن تكون الص |فنفى

و، أن يكون ْهوية اجمليزين عليه السَّْشوعند احَل ،ليس جيوز عندُا(11)و

، وكان ه ْسه مل َيوإذا كان قد أخرب أُّوال ساهيًا،  ،دًامتعمِّ (12)بكذ |  النيب

و، ووضح بطالن دعواه يف ذلك أضاف إليه السَّْه ْنصادقًا يف خربه، فقد ثبت كذب َم

 . (13)«بال ارتياب

 قال بأّن مراده ُفي األمرين.  تأويل َمْن ثمَّ أجاب عن

و فيها، والبناء على وا السَّْهالصالة اليت ادَّع  أّن (14)اختالفهم يف اخلرب»: وثالثهما

م الة؛ ألُّه تكلَّإُّه أعاد الصفأهل العراق يقولون:  ؛ما مضى منها، ]أ[و اإلعادة هلا

مال إىل قوهلم  احلجاز وَمْنالة يوجب اإلعادة عندهم. وأهل والكالم يف الصفيها، 

. ، وسجد لسهوه سجدتني(15)ِضْقومل َي ،شيئًا ْدِعه بنى على ما مضى، ومل ي أُّيزعمون 

 (16)يعة يذهب فيه إىل مذهب أهل العراق؛ ألَّه تضمَّنتعلَّق بهذا احلديث من الش وَمْن

اله عن خلفه، وسؤ يف الصالة عمدًا، والتفاته عن القبله إىل َمْن |كالم النيّب

 (17)ٌنذلك يوجب اإلعادة، واحلديث متضمِّ خيتلف فقهاؤهم يف أّنحقيقة ما جرى، وال 

 . ْدِعومل ي  ،بنى على ما مضى |النيّب أّن

على بطالُه، وأوضح  وهذا االختالف الذي ذكرُاه يف هذا احلديث أدلُّ دليٍل

 . (18)«اختالقه[يف ]وضعه و حّجٍة

واية من ّصة والعاّمة كالره من طريق ]طرق[ اخلاواية لعلى أّن الر»)فصل(:  :قال

منهما سورة  (19)سها يف صالة الفجر، وكان قرأ يف األوىل |النيّب أّنالطريقني معًا: 
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 19)النجم:  ﴾َفَرَأْيت م  الالََّت َواْلع زَّى َوَمَناَة الثَّاِلَثَة اأُلْخَرىَأ﴿ى اُتهى إىل قوله: حّتجم، الن

 ،رجتى(لت  (20)شفاعتهم ، وإّن)تلك الغراُيق العلى :لى لساُهيطان عفألقى الش ،(20ـ 

فسجد املسلمون، وكان سجودهم  ،(22)مساجدًا، فسلَّ رَّ، فخعلى سهوه (21)ثّم ُّبه

قالوا: ويف  .اقتداًء به. وأّما املشركون فكان سجودهم سرورًا بدخوله معهم يف دينهم

َقْبِلَك ِمْن َرس وٍل َواَل َُِبيٍّ ِإالَّ ِإَذا َتَمنَّى َأْلَقى  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن﴿ُزل اهلل ]تعاىل[: أذلك 

من  ءته، واستشهدوا على ذلك ببيٍتايعنون يف قر ،(52)احلج:  ﴾الشَّْيَطان  ِفي ُأْمِنيَِّتِه

 ]الـ[ شعر وهو: 

 (23)متنَّــى كتــاب اهلل يتلــوه دائمــًا
 

 (24)«وأصبح ظمآًُا ومثل]ــه[ قاريـا   
 

الة أشهر يف الفريقني من يف الص |س حديث سهو النيّبولي»)فصل(:  :قال

فر به، واليقدر على التضييق نَّ أّن اهلل تعاىل يعجز عن الظظ ×يوُس أّنروايتهم: 

َُْقِدَر َعَلْيِه﴿لوا قوله تعاىل: وتأوَّعليه،   ،هْو( على ما رَو87)األُبياء:  ﴾َفَظنَّ َأْن َلْن 

 واعتقدوا فيه. 

 ثّمهوى إمراَة أوريا بن حنان، فاحتال يف قتله،  ×ودودا أّنويف أكثر رواياتهم: 

 ُقلها إليه. 

 .وعزم عليه ،ُا[ همَّ بالزِّ’]أّن يوسف بن يعقوب: (25)ورواياتهم

 وغري ذلك من أمثاله. 

 جوير له يف حكمه. والتتعاىل خبلقه،  (26)ومن رواياتهم: التشبيه له

عـنه ـ أن يدين ]اهلل[ بكل ما َت أيُّها األخ يخ ـ الذي ذكْرفيجب على الش

دان بها خرج عن  عاه[، فإْن]على ما اّد وايات؛ ليخرج بذلك عن الغلّوهذه الر (27)تضّمنت

؛ ة[ ال حيسن املناقض(28)كان ]ممَّْن ردَّها ُاقض يف اعتالله، وإْن رع، وإْنالتوحيد والش

 . (29)«لضعف بصريته

بح من صالة الص (30)من |النيّب]أيضًا[ يف ُوم  واخلرب املروّي»)فصل(:  :قال

وال  ،اليت ال توجب علمًا ،ه من أخبار اآلحادفإُّالة؛ سهوه يف الص (31)جنس اخلرب من

دون اليقني، وقد سلف قولنا يف ُظري  ،يعتمد يف ذلك ّنعمل عليه فعلى الظ عماًل، وَمْن

 يغين عن إعادته يف هذا الباب.  (32)ما ،ذلك
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ُّ فاتته  َمْن خيتلفون يف أّنهم ال ألُّ؛ صابة احلّقه عه يتضمَّن خالف ما عليمع أ

ما مل يكن الوقت  ،ذكرها، من ليل أو ُهار وقٍت صالة فريضة فعليه أن يقضيها أّي

 حاضرة.  مضيَّقًا لصالة فريضٍة

ليقضي فرضًا قد ؛ ي فريضة قد دخل وقتهاحرم ]على اإلُسان[ أن يؤّد (33)وإذ 

 ىل. ْوقضاء ما فاته من الفرض َأ وافل عليه قبلكان حظر النفاته، 

 . (34)«عليه فريضة ْن( مَلة: الصالة )ُافل×هذا مع الرواية عن النيّب

يف أوقات الصالة [ ^]األُبياء (35)النوم يغلب ولسنا ُنكر أّن»)فصل(:  :قال

ه ليس ينفك ألُّوال ُقص؛  ى خترج، فيقضوُها بعد ذلك، وليس عليهم يف ذلك عيٌبحّت

 ائم ال عيب عليه. وألّن الن]الـ[ ُوم؛ من غلبة  بشٌر

 (36)خمتّص عن الكمال يف اإلُسان، وهو عيٌب ه ُقٌصألُّو؛ وليس كذلك السَّْه

 اعرتاه.  به َمْن

وم ال يكون والن ؛]تارًة[، كما يكون من فعل غريه اهيوقد يكون من فعل الس

 (37)ن من مقدورهم ال، ولو كامن فعل اهلل تعاىل، فليس من مقدور العباد على حاٍل إاّل

ألُّه و؛ عيب لصاحبه؛ لعمومه مجيع البشر، وليس كذلك السَّْه (38)وال يتعلَّق به ُقٌص

 ز منه. حرُّميكن الت

و ا وجدُا احلكماء جيتنبون أن يودعوا أمواهلم وأسرارهم ذوي السَّْهوألُّ

وجدُا الفقهاء ، و(40)يعرتيه األمراض واألسقام ْنمن إيداعه َم (39)سيان، وال مينعونوالن

أن يشركهم فيه غريهم من ذوي  و من احلديث، إاّليطرحون ما يرويه ذوو السَّْه

 والفطنة والذكاء واحلذاقة.  (41)اليقظة

 وم مبا ذكرُاه. و والنفعلم فرق ما بني السَّْه

م قبل ى يسلِّفيها، حّت وهو قدوٌة ،يف صالته (42)وهو |لو جاز أن يسهو النيّبو

وحييطوا به علمًا من  ،اس ذلك فيهويشهد النعنها قبل كماهلا، وينصرف  ،متامها

رمضان بني  (43)ى يأكل ويشرب ُهارًا يف شهرجلاز أن يسهو يف الصيام، حّتجهته، 

وقيف على ما هوُه عليه بالتط، وينبَِّلويستدركون عليه الَغ ،وهم يشاهدوُه ،أصحابه

 جناه. 

و[ يف مثل ومل يؤمن عليه ]السَّْه ،ساء يف شهر رمضان ُهارًاوجلاز أن جيامع الن
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 . (45)ذوات احملارم ساهيًا ء. ]ويتعدَّى من ذلك[ إىل وط(44)ذلك

ساهيًا، وخيرج  ،يها إىل غري أهلهاويؤدِّ ،رها عن وقتهافيؤخِّ ،كاةويسهو يف الز

 ُاسيًا.  (46)نيمنها بعض املستحّق

حييط  واف، والطال (47)حّتى جيامع يف اإلحرام، ويسعى مثل ،ويسهو يف احلّج

ى ، حّتريعةو يف كل أعمال الشعلمًا بكيفية رمي اجلمار، ويتعدَّى من ذلك إىل السَّْه

، ويأتي بها على غري حقائقها، ومل (49)عن حدودها، ويضعها يف غري أوقاتها (48)ينقلها

 . (51)ها شرابًا حالاًليظّن(50)ينكر أن يسهو عن حتريم اخلمر فيشربها ُاسيًا، و

كما بينه وبني أّمته،  ةمشرتك ها عبادٌةه أُّالعلَّة يف جواز ذلك كلِّ(52)قال: و

 َتل ـ الذي ذكْرج ب اعتالل الرَّْسوبينهم، َح (53)مشرتكة بينه الة عبادًةكاُت الص

ه إلعالم اخللق بأُّ (54)ويكون ذلك أيضًا ،ما ذكرت ]من[ اعتالله ـ ها األخ عنه يفأيُّ

 ليس بقديم معبود.  ،خملوٌق

 ًا. خذوه رّبعلى الغالة الذين اتَّ ًةون حّجوليك

ُاه من ْدو يف مجيع ما عَدـ أيضًا ـ سببًا لتعليم اخللق أحكام السَّْه (55)وليكون

 الة. و يف الصريعة، كما كان سببًا يف تعليم اخللق حكم السَّْهالش

يف  والجييزه على التقديرد، وال موحِّ ،(56)وال غاٍل ،وهذا ما ال يذهب إليه مسلٌم

، |يّبو النْهما أفتى به من َس حكيت عنه ]ما حكيت[ يف ، وهو الزم مَلْنة ملحٌدالنبّو

 له. على ضعف عقله، وسوء اختياره، وفساد ختيُّ (57)واعتلَّ به، ودلَّ

ُاه من ْد]يف مجيع ما عَد |سهو النيّب (59)منع عن ْنَم (58)وينبغي أن يكون كّل

صار إىل هذا املقال  االقتصاد، وكفى مَبْن عن حّد (61)خارجًا ،(60)رع[ غاليًاالش

 . (62)«يًاْزِخ

و ْهمن اهلل تعاىل، وَس |و النيّبْهثّم ]من[ العجب حكمه بأّن َس»)فصل(:  :قال

وال  ،عاهيف ما اّد سواه من أّمته وكاّفة البشر من غريها من الشيطان، بغري علٍم ْنَم

ن به ويتبيَّ، عي الوحي يف ذلك[ أن يّد]إاّل مَّّله من العقالء. ال ق بها أحٌدحّجة وال شبهة يتعلَّ

 . (63)ة األولياءضعف عقله لكاّف

يطان؛ ألُّه ليس من اهلل، دون الش |سهو النيّب : إّنثّم العجب من قوله

َُه  َوالَِّذيَن ه ْم ِبِه ﴿ وإُّما زعم أْنسلطان،  للشيطان على النيّب س ْلَطاُ ه  َعَلى الَِّذيَن َيَتَولَّْو
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 بعه من الغاوين. اتَّ ْنوعلى َم ،(100)النحل:  ﴾ْشِرُكوَنم 

يطان يعّم مجيع البشر ـ سوى الذي هو من الشو[ ْههذا ]السَّ إّنثّم هو يقول: 

إذ كان للشيطان عليهم  ؛وإُّهم غاوون ،يطان، فكّلهم أولياء الشاألُبياء واألئّمة ـ

ظ جلهله يف هذا الباب كان قَّمل يتي ْنمحن، وَموكان سهوهم منه، دون الرسلطان، 

 . (64)«يف عداد األموات

قال له: ي  (65)هوأُّذا اليدين معروف،  ل املذكور أّنا قول الرَّج أّمف»)فصل(:  :قال

فليس األمر كما ذكر، ، اسوقد روى عنه النبن عبد عمرو،  (66)د، عمرأبو حمم

ه يعرفه ولو أُّبذلك،  ٍفمعرفته من تكنيته وتسميته بغري معرو (67)وقد عرَّفه مبا يدفع

 . (69)بعمر (68)ىل من تعريفه وتسميتهْوبذي اليدين لكان َأ

؟ وَمْن هو ]ابن[ عبد عمرو؟ (70)املنكر له يقول: َمْن ذو اليدين؟ وَمْن عمر فإّن 

 غري معروف.  ه جمهوٌلهذا كلُّ

وجدُا يف أصول  اس عنه دعوى بال برهان عليها، وماودعواه أُّه قد روى الن

 رًا له. ْكجل، وال ِذقهاء وال الرواة حديثًا عن هذا الرالف

كمعاذ بن جبل، وعبداهلل بن مسعود، وأبي هريرة،  ،لو كان معروفًاو

لكان ما تفرَّد به غري معمول عليه؛ ملا ذكرُا من سقوط العمل بأخبار  ،وأمثاهلم

]باطل[ مبا ال  ناقٌضمت (71)فهو ؟!غري معروف ل جمهوٌلالرَّج  ا أّناآلحاد، كيف وقد بيَّّن

 شبهة فيه عند العقالء. 

فلم  ،سها |النيّب أّن خرب ذي اليدين يتضمَّن أّنه ومن العجب بعد هذا كلِّ

ووجوه ني معه من بين هاشم، واملهاجرين، واألُصار، يشعر بسهوه أحد من املصّل

ين إاّل ذو اليد ،عرفه(74)وال ،إىل ذلك (73)اس، وال ُظرالن (72)حابة، وساداتالص

 ه من بعض األعراب. ، ولعلَّاجملهول، الذي ال يعرفه أحٌد

ُيا وال رأى صالح الدين والدطه، َلمنهم على َغ ه أحٌدالقوم به فلم ينبِّ (75)أو شعر

 اس. ، إال اجملهول من النبذكر ذلك له

 (77)وْهما أخرب به من السَّ يستشهد على ]صّحة[ قول ذي اليدين يف (76)ثّم مل يكن

ليعتمد على قوهلما فيه، ومل  ،بكر وعمر، فإُّه سأهلما عّما ذكره ذو اليدينإاّل أبا 

 سواهما يف معناه.  وال سكن إىل أحٍد ،بغريهما يف ذلك ْقيِث
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بالغلط والنقص،  |شيعيًا يعتمد على هذا احلديث يف احلكم على النيّب وإّن

 ،إىل ذوي اآلفات وارتفاع العصمة عنه من العباد، لناقص العقل، ضعيف الرأي، قريٌب

 . (78)«نا وُعم الوكيلطة عنهم التكليف، وهو حسب ِقْسامُل

 . )أّما ما ذكره من أّن الكالم يف ذلك مل يكن صنعته(ـ وباهلل التوفيق ـ:  قلت 

مني ال يعرف الكالم يف مل يعرف اصطالحات املتكلِّ ُّه ليس كّل َمْنإ: ففيه

هلل عليه يف الرؤيا ـ ورؤياُا للمعصوم من شيء، كيف وقد أشار إليه احلّجة صلوات ا

ادقني صلوات اهلل ما ُطقت به أخبار الص َبْسمن الرؤيا الصادقة، َح ’النيّب واإلمام

ح به يف أول ـ بتصنيف كتاب يف الغيبة رّدًا على املخالفني، كما صرَّ (79)عليهم أمجعني

 . (80)إكمال الدين]كتاب[ 

ف، ، وهو صاحب ثالمثائة مصنَّ(81)ّجةوقد ولد رضوان اهلل عليه بدعاء احل

ائفة خبراسان، وكان جه الط، وكان وومسع منه شيوخ الطائفة وهو َحَدث السّن

يف  ،ني مثلهيجلياًل، حافظًا لألحاديث، بصريًا بالرجال، ُاقدًا لألخبار، مل ي َر يف القمِّ

 . (82)وكثرة علمه هحفظ

أّن كلمات  األحاديث، إاّل كان يف األكثر إىل واستناده يف تأليفاته وإْن

 ،يف األحاديث مّلا كاُت ككلمات اهلل تعاىل يف آيات الكتاب ^املعصومني

 ق بها كثريًا يف كتبه. اقتصر عليها، مع أُّه تعلَّ ،للحجج العقلّية نًةمتضمِّ

يعة دة الشه الناصبة ومقلِّْتالذي رَو |وأّما ما ذكره )من أّن حديث سهو النيّب

 . اد(من أخبار اآلح

، (84)، واحلسن بن صدقة(83)يعة: مساعة بن مهرانإُّه روى ذلك من الش: ففيه

، وأبو سعيد (88)، وزيد الشّحام(87)، وأبو بصري(86)، ومجيل بن دّراج(85)وسعيد األعرج

 . (91)النصرّي ة، واحلرث بن املغري(90)، وأبو بكر احلضرمّي(89)القّماط

أمجعت العصابة على تصحيح ما  ْنء، وبعضهم ممَّوكّلهم من الثقات واألجاّل

×ومجيل أفقه الستة الثاُية من أصحاب الصادق .واإلقرار له بالفقه ،يصّح عنه
(92) .

 ،(94)ومساعة بن مهران (93)امكزيد الشّح ،يف بعضهم ،يف عدديته ،وقد اعرتف ُفسه

هم . فكيف عدَّ(95)الذين ال مطعن فيهم أصاًل ،بكوُهما من فقهاء أصحاب الصادقني

  ؟!(96)عي التواتر فيها يف الفقهدُّليت اوأخباره أكثر من كثري من األخبار ا ،دًةمقلِّ
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م يف صالته أو اُصرف قبل أن تكلَّ وعقد الكليينُّ هلا بابًا، فقال: )باب َمْن

 يتّمها(: 

، عن مساعة بن مهران ىد بن عيسعن أمحد بن حممد بن حييى، [ ـ حمم1]

فإّن رسول  ؛ظ سهوه فأمّته فليس عليه سجدة السهوحف ْن: َم×قال: قال أبو عبد اهلل

مالني: يا رسول ل له ذو الشم، فقاصّلى بالناس الظهر ركعتني، ثّم سها فسلَّ |اهلل

ركعتني، فقال رسول  َتأُزل يف الصالة شيء؟ فقال: وما ذاك؟ فقال: إُّما صلْي ،اهلل

صالة، وسجد بهم فأمّت بهم ال |: أتقولون مثل قوله؟ قالوا: ُعم، فقام|اهلل

 ،م واُصرفأُّها أربع، فسلَّ صّلى ركعتني وظنَّ ْن: أرأيت َمو. قال: قلت ْهالسَّ ْيسجدَت

هلا. قال: قلت: ما ذهب أُّه إُّما صّلى ركعتني؟ قال: يستقبل الصالة من أوَّبعد ثّم ذكر

ال: إّن بهم ما بقي من صالته؟ فق مل يستقبل الصالة، وإُّما أمتَّ |فما بال رسول اهلل

ما ُقص إذا  كان مل يربح من جملسه فليتمَّ من جملسه، فإْن ْحمل يرَب |رسول اهلل

 . (97)نيالركعتني األولي كان قد حفظ

د الربقّي، عن منصور بن العّباس، عن أمحد بن حمم[ ـ عّدة من أصحابنا، 2]

م رسول ألبي احلسن ]األّول[: أسلَّ قال: قلت  ةعن عمرو بن سعيد، عن احلسن بن صدق

: وحاله حاله؟ قال: إُّما أراد اهلل عزَّ وجلَّ ني؟ فقال: ُعم، قلت اهلل يف الركعتني األولي

 . (98)ههمأن يفقِّ

بن النعمان، عن  [ ـ حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن علّي3]

م يف ثّم سلَّ |يقول: صّلى رسول اهلل ×اهلل أبا عبد سعيد األعرج قال: مسعت 

أحدث يف الصالة شيء؟ قال: وما ذاك؟  ،خلفه: يا رسول اهلل ْنتني، فسأله َمركع

ذا الشمالني،  ىدعركعتني، قال: أكذلك يا ذا اليدين، وكان ي  َتقالوا: إُّما صلْي

 رمحًة ؛فقال: ُعم، فبنى على صالته، فأمّت الصالة أربعًا، وقال: إّن اهلل هو الذي أُساه

دخل عليه  ْنتك، فَموقيل: ما تقبل صال ،رجاًل صنع هذا لع يِّأال ترى لو كان ر .لأُلّمة

وسجد سجدتني ملكان  ًة،سوأوصارت  ،|لقد سّن رسول اهلل :اليوم ذاك قال

 . (99)الكالم

[ ـ وروى الشيخ بإسناده عن احلسني بن سعيد، عن ابن أبي عمري، عن مجيل 4]

: فما قال: يستقبل، قلت  ؟امصّلى ركعتني، ثّم ق عن رجٍل ×اهلل أبا عبد قال: سألت 
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من  ْحمل يرَب |الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالني، فقال: إّن رسول اهلل ييرو

 . (100)ستقبلامكاُه، ولو برح 

 :[ ـ وعنه، عن فضالة، عن احلسني بن عثمان، عن مساعة، عن أبي بصري قال5]

؟ قال: يستقبل ى ركعتني، ثّم قام فذهب يف حاجٍةصّل عن رجٍل ×أبا عبد اهلل سألت 

مل يستقبل حني صّلى ركعتني؟ فقال: إّن  |[: فما بال رسول اهلل]فقلت  الصالة، قلت 

 . (101)من موضعه مل ينفتْل |رسول اهلل

بن فّضال، عن أبي  سناده عن أمحد بن حممد، عن احلسن بن علّيإـ وب[ 6]

ركعات أو  سّت صّلى العصر ه عن رجٍلقال: سألت  ةسامأ مجيلة، عن زيد الشّحام أبي

كان ال يدري أزاد  ، وإْنْدِعاستيقن أُّه صّلى ستًا أو مخسًا فلي  مخس ركعات؟ قال: إْن

يقرأ فيها فاحتة الكتاب  ،ثّم يركع ]لريكع[ ركعتني ،ر وهو جالٌسأم ُقص فليكبِّ

هو استيقن أُّه صّلى ركعتني أو ثالثًا، ثّم اُصرف  ]ثّم[ يتشهد، وإْن ،يف آخر صالته

 الصالة ما بقي منها، فإّن ُيّب الصالة قائمًا، عليه أن يتّم فلم يعلم أُّه مل يتّم ،مفتكّل

 ،صّلى بالناس ركعتني، ثّم اُصرف، فقال له ذو الشمالني: يا رسول اهلل |اهلل

 أصدق ذو الشمالني؟ فقالوا: ُعم، مل تصلِّ ،أّيها الناس :أحدث يف الصالة شيء؟ فقال

 . (102) ما بقي من صالتهركعتني، فقام وأمّت إاّل

[ ـ وبإسناده عن حممد بن أمحد بن حييى، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن 7]

 عن رجٍل ×اهلل رجاًل يسأل أبا عبد ابن سنان، عن أبي سعيد القّماط قال: مسعت 

، أو عصرًا من البول، وهو يف الصالة املكتوبة يف وجد غمزًا يف بطنه، أو أذًى

 لثاُية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال: فقال: إذا أصاب شيئًا من ذلك فالالركعة األوىل أو ا

فيه،  يه الذي كان يصّلأ، ثّم ينصرف إىل مصاّلبأس بأن خيرج حلاجته تلك، فيتوّض

، الصالة بكالٍم ْضفيبين على صالته من املوضع الذي خرج منه حلاجته ما مل ينُق

ذلك واسع، إُّما  و وّلى عن القبلة؟ قال: ُعم، كلُّالتفت ميينًا أو مشااًل أ : وإْنقال: قلت 

سها فاُصرف يف ركعة أو ركعتني أو ثالث من املكتوبة، فإُّما عليه  هو مبنزلة رجٍل

 . |و النيّبْهعلى صالته، ثّم ذكر َس أن يبين

[ ـ وبإسناده عن سعد عبد اهلل، عن أمحد حممد، عن احلسني، عن فضالة، 8]

ن أبأصحابي املغرب، فلّما  ت ْيأبي بكر احلضرمي قال: صلَّعن سيف بن عمرية، عن 
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أبا  ت ْر، فأخَبت ْدركعتني، فأَع َتْي، فقال بعضهم: إُّما صلَّت ْمركعتني سلَّ ت ْيصلَّ

جزيك أن تقوم : ُعم، فضحك، ثّم قال: إُّما كان ي ؟ فقلت َتْدك أَععبد اهلل فقال: لعلَّ

م يف ركعتني، ثّم ذكر حديث ذي فسلَّ ،سها |، إّن رسول اهللوتركع ركعًة

 . (103)فقال: ثّم قام فأضاف إليها ركعتني ،الشمالني

املغرية بن [ ـ وعنه أيضًا، عن حممد بن احلسني، عن جعفر بشري، عن احلرث 9]

ُّ×ألبي عبد اهلل النصرّي قال: قلت  م يف فسلَّ ،نا املغرب، فسها اإلمامْيا صلَّ: إ

يف  |م؟ أليس قد اُصرف رسول اهللت ْدَم أَعة، فقال: وِلُا الصالْدالركعتني، فأَع

 . (104)مت ْمركعتني فأمّت بركعتني، أال أمَت

يف وجه دالئل األئّمة  ×يف آخر باب ما جاء عن الرضا ،[ ـ وروى العيون10]

عن متيم بن عبد اهلل بن متيم القرشّي، عن أبيه، عن  ،ضةوالرّد على الغالة واملفوِّ

: يا بن رسول ×للرضا ت اهلروّي قال: قلت ْلألُصارّي، عن أبي الصَّا ّيأمحد بن عل

و يف ْهعليه السَّ ْعمل يَق |إّن قومًا يف سواد الكوفة يزعمون أّن النيّب ،|اهلل

هو، قال:  اّلإله إلعنهم اهلل، إّن الذي ال يسهو هو اهلل الذي ال  ،صالته؟ فقال: كذبوا

لقي أل، وأُّه َتْقمل ي  ×يزعمون أّن احلسني بن علّي وفيهم قوٌم ،: يا بن رسول اهللقلت 

كما رفع عيسى بن مريم،  ،فع إىل السماءشبهه على حنظلة بن أسعد الشامّي، وأُّه ر 

)النساء:  ﴾َوَلْن َيْجَعَل اهلُل ِلْلَكاِفِريَن َعَلى اْلم ْؤِمِننَي َسِبياًل﴿ون بهذه اآلية: وحيتّج

 . (105)اهلل ولعنتهعليهم غضب  ،فقال: كذبوا ،(141

روى احلسن بن حمبوب، عن الرباطّي، عن سعيد األعرج قال:  :الفقيه [ ـ ويف11]

عن صالة الفجر  |يقول: إّن اهلل تبارك وتعاىل أُام رسول اهلل ×أبا عبد اهلل مسعت 

ى الركعتني اللتني قبل الفجر، ثّم صّلى فصّل، حّتى طلعت الشمس، ثّم قام فبدأ

م يف ركعتني، ثّم وصف ما قاله ذو الشمالني. وإُّما فسلَّ ،صالته سهاه يفأالفجر، و

ر الرجل املسلم إذا هو ُام عن صالته، أو سها لئال يعيَّ ة؛فعل ذلك به رمحًة هلذه اأُلّم

|فيها، فيقال: قد أصاب ذلك رسول اهلل
 (106) . 

 ٍلسأله عن رج ورجٌل ،[×]يومًا عند العامل وكنت  [ ـ ويف الفقه الرضوي:12]

 ،همامَِّتصالته؟ قال: فلي  م يف الركعتني من املكتوبة، ثّم ذكر أُّه مل يتّمسها فسلَّ

م يف صّلى يومًا الظهر، فسلَّ |: إّن رسول اهلل×و. وقالْهالسَّ ْيوليسجد سجدَت
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؟ فقال بتقصري الصالة أم ُسيَت َتُأمْر ،ركعتني، فقال له ذو اليدين: يا رسول اهلل

 إاّل لَِّصيا رسول اهلل، مل ت  ،صدق ذو اليدين؟ فقالوا: ُعم للقوم: |رسول اهلل

 .(107)وْهالسَّ ْيوسجد سجدَت ،مركعتني، فقام فصّلى إليها ركعتني، ثّم سلَّ

 

واألخري الذي من  ؛وواحد حسن ؛عشر خربًا: أربعة منها صحاٌح اوهي اثن

 رواية غريه.  فروايته ليست دوَن ةقحمقَّ ×مل تكن ُسبته إىل الرضا الرضوّي إْن

 

أجّل ، د احلسن الوليد، واملرتضىوشيخه حمموقد أفتى بها صرحيًا الصدوق، 

 تالمذة املفيد. 

ني، وفقيههم، ومتقدمهم يوأّما الثاُي فهو شيخ القمِّ ؛ّولوقد عرفت حال األ

وجليل القدر،  ،(108)كما قال النجاشّيووجههم، ثقة ثقة، عني، مسكون إليه، 

 . (109)به، كما قال الشيخ بالرجال، موثوٌق عارٌف

تني، كما ُقل ابن مّر ،أحٍد الذي اليسكن إىل كّل ،مثل ابن الغضائرّي هقووثَّ

لعمري ليس يف األصحاب يف ُقد الرجال واألخبار مثله، ويكفيه جالاًل أّن و. (110)دوداو

غري  حه ذلك الشيخ فهو عندُا مرتوٌكمل يصحِّ ّل خرٍبمثل الصدوق قال يف حّقه: ك

 . (111)صحيح

د يف علوم كثرية، جممع على وأّما الثالث فقال الشيخ يف حّقه: إُّه متوحِّ

علم الكالم، والفقه، وأصول الفقه، واألدب، والنحو،  :م يف العلوم، مثلفضله، مقدَّ

م فقيه جامع دبًا وفضاًل، متكلِّوالشعر، ومعاُي الشعر، وغري ذلك. أكثر أهل زماُه أ

 . (112)للعلوم كلها

يف زماُه، ومسع من  قال النجاشّي: حاز من العلوم ما مل يداُه فيه أحٌدو

مًا شاعرًا أديبًا، عظيم املنزلة يف العلم والدين احلديث ]فأكثر[، وكان متكلِّ

 . (113)والدُيا
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ضة لعنهم اهلل من الفقيه ـ: إّن الغالة واملفوِّم ل ـ بعد اخلرب املتقدِّقال األّو

|و النيّبْهينكرون َس
 (114) . 

[ لو جاز أن ترّد األخبار الواردة يف هذا املعنى وقال الثاُي ـ على ُقل األّول ـ: ]ثّم

 . (115)جلاز أن ترّد مجيع األخبار، ويف رّدها إبطال الدين والشريعة

اَل ت َؤاِخْذُِي ِبَما ﴿ :تعاىل هواُه قولبعد عن ،يف تنزيه أُبيائه ،قال الثالثو

يف احلقيقة كان الوجه فيه أّن  (116)إىل أن قال: وإذا محلناه ،[73]الكهف:  ﴾َُِسيت 

 شرعه، أو يف يه ]عن اهلل تعاىل[، أو يفما يؤّد إُّما الجيوز عليه النسيان يف |النيّب

أال  .فال ماُع من النسيان عّما ذكرُاه ما هو خارٌج أمر يقتضي التنفري عنه. فأّما يف

صل، فينسب وال يّت ال يستمّر ترى أُّه إذا ُسي أو سها يف مأكله أو مشربه على وجٍه

 . (117)ل، أّن ذلك غري ممتنعإىل أُّه مغفَّ

بعد حكمه بعدم بطالن الصالة بالتسليم ُاسيًا: وخرب  ،اتهيف ُاصرّي ،وقال 

 . (118) تبطل صالتهم ُاسيًا السلَّ ْنعلى أّن َم ذي اليدين يدّل

 به أيضًا يف عدم بطالن الصالة بالكالم ُاسيًا، وسيأتي كالمه.  وقد استدّل

د بن يعقوب الكلييّن، وسائر رواة األخبار االثين والعمل بها هو املفهوم من حمم

هم منهم طعنًا فيها مبخالفة عقل أو ُقل، وجلُّ حيث مل يذكر أحٌد ،عشر ـ دون الشيخ ـ

 ! ؟دةء الفقهاء، فكيف يكوُون مقلِّوأجاّلمن املشائخ، 

به، قال ابن الوليد ـ  ةالتواتر، أو ملحق وملا ذكرُا من كون أخبارها بالغة حدَّ

 مجيع األخبار.  هذه األخبار ]لـ[ جاز ردُّ كما مّر ـ: لو جاز ردُّ

فق عليه اخلاّصه والعاّمة، وأمجع وكيف يكون مثله خربًا واحدًا، مع أُّه اتَّ

ولو كان ملا اقتصر  .مستقيم لف واملخالف، ومل يعلم فيه تشكيك من إماٍماه املؤعلي

ضة، بل كان يذكر املخالف ويباحثه، الصدوق يف ُسبة اخلالف على الغالة واملفوِّ

والفضل بن شاذان، مع  كما أُّه باحث يف مرياث فقيهه يوُس بن عبد الرمحن

 ط. َلالَغجالهلما، وُسب يف كثري من املسائل إليهما 

 ،مضة خرب العيون املتقدِّوه الغالة واملفوِّْهق قوله يف كون املنكرين لَسويصدِّ

، ×هم املنكرون لقتل احلسني |وهْه، وزاد اخلرب أّن املنكرين لَس×عن الرضا



 

 االجتهاد والتجديد 

 نظلة بشبهة ما فهموه من اآلية. حوأُّه ألقى شبهه على 

 

واملفهوم من املرتضى يف الناصريات  .رًا له من القدماءِكْند م ومل يعلم قبل املفي

رون ، وتبع الشيخ املتأخِّ(120)وتبع املفيد تلميذه الشيخ .(119)مًا غري خاليفكوُه أمرًا مسلَّ

 . (121)تهم له يف كثري من آرائهب دأبهم يف تبعيَّْسَح

 الذي لقيه ،أّما إسحاق بن احلسن بن بكران، من معاصري النجاشّيو

 ؛(122)، فالظاهر كوُه غاليًا|و عن النيّبْهبالكوفة، وعّد يف كتبه كتاب ُفي السَّ

 . (123)حيث إّن النجاشّي قال: إُّه ضعيف املذهب

 

كما يقول املفيد، ويعاضده القرآن، فضاًل ، وكيف يكون اخلرب به واحدًا

 خبار موافقه القرآن. وامليزان يف صّحة األ .عن تواتره يف ُفسه

 .(7ـ  6)األعلى:  ﴾ِإالَّ َما َشاَء اهلُل *َسن ْقِرئ َك َفاَل َتنَسى ﴿قال تعاىل: 

)الكهف:  ﴾َفَلمَّا َبَلَغا َمْجَمَع َبْيِنِهَما َُِسَيا ح وَته َما﴿وقال تعاىل يف موسى وفتاه: 

61). 

 (. 73)الكهف:  ﴾اَل ت َؤاِخْذُِي ِبَما َُِسيت ﴿ومن قوله تعاىل عنه أيضًا: 

رين: ]إّن هذه[ املسألة يف غاية مع كوُه من املتأخِّ ،&ولذا قال اجمللسي

 .(125)و عنهمْهصدور السَّ (124)من اآليات واألخبار على اإلشكال؛ لداللة كثرٍي

  

وأّما طعنه األّول يف اخلرب )من أّن اختالفهم يف تلك الصالة، هل هي الظهر أو 

 ن احلديث(. ْهعلى َو دليٌل ،صر أو العشاءالع

ن إُّما يكون لو كان االختالف يف ُفس ْه، فإّن إجياب الَومن مثله فعجيٌب

 .اخلرب، ال من اخلارج

ّمة يف الصالة الوسطى موجبًا لكان اختالف األولو كان األمر كما ذكر 
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 للطعن فيها، مع ورودها يف الكتاب. 

 .وقد اختلف يف فروعها القطعية إاّل من األصول وأيضًا ما من أصٍل

م بينهم خالف، َلْعكر بني العاّمة، وأّما اخلاصة فلم ي مع أّن االختالف الذي ذ 

م، وخرب الرضوي إُّها كاُت الظهر، كما دّل عليه خرب مساعة املتقدِّ :فإُّهم يقولون

 املاضي. 

 خل(. إ ،على اختالقه الثاُي )من أّن يف اخلرب ما يدّل هوأّما طعن

، حيث إُّه ترك مجيع أخبار اخلاّصة، واستند إىل خرب فأغرب من األّول 

كّل »ة ظكن لفتالعاّمة، وجعل الطعن فيه موجبًا للطعن على أخبار اخلاّصة؛ فإُّه مل 

من أخبار اخلاّصة، بل يف تلك األخبار أُّه مّلا قال له ذو  يف واحٍد «ذلك مل يكن

 قوه. فصدَّ ،خلفه ن سائر َمْنطلب التصديق م ركعتني َتإُّك صلْي :الشمالني

أن  ،وْهوية اجمليزين عليه السَّْشوعند احَل ،فقوله: )وليس جيوز عندُا

 .هليس يف حملِّ إخل( ،قد كذب |يكون

رون ر عنهم املتأخِّوية، وهم الذين يعبِّْشوتسمية الصدوق وابن الوليد باحَل

؛ بال وجه ،ر والتواريخَيخبارية على أهل السِّكاُت القدماء يطلقون األ باألخبارية، وإْن

الزيدين،  ْيمنهما من ُّقاد اآلثار، فلم يرويا كتاب خالد بن عبد هلل، وأصَل فإّن كالًّ

ومل يرويا بصائر الصّفار، ومنتخبات سعد، واستثنيا من روايات حممد بن سنان وابن 

ما فيها ختليط أو  ةأبي مسين، ومن روايات أورمة وابن اجلمهور ما فيها ختليط أو غلّو

د به العبيدّي، ومن أوتدليس أو تفّرد، ومن كتب يوُس بن عبد الرمحن ما تفرَّ غلّو

عًا كثريًا، وهم: حممد بن موسى ْمروايات ُوادر حكمة حممد بن أمحد بن حييى َج

اهلمداُي، وحممد بن حييى املعافرّي، وأبو عبد اهلل اجلامورّي، وأبو عبد اهلل 

ارّي، ويوسف بن السخت، ووهب بن منّبه، وأبو علي النيسابورّي، وأبو مسينة، السّي

 ّيعلبن وأبو حييى الواسطّي، واآلدمّي، والعبيدّي، وأمحد بن هالل، وحممد 

اهلمداُّي، وعبد اهلل بن حممد الشامّي، وعبد اهلل بن أمحد الرازّي، وأمحد بن 

مد بن هارون، وحممد بن عبد اهلل بن ، وحمياحلسني بن سعيد، وأمحد بن بشري الرّق

، واحلسن اللؤلؤّي، وجعفر بن حممد بن مالك، ويوسف بن (126)مهران، وميموُة

 احلارث، وعبد اهلل بن حممد الدمشقّي. 
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فعل شيئًا وُسي فعله وقال  ْنم صدق الكذب على ما ذكر، فإّن َممع أُّا ال ُسلِّ

  أُّه كذب.]ُعلم[ مل أفعل من أين  :ـ بزعمه ـ

ب أُّه مل يكن يشعر َج)بأُّه من الَع :ه يف آخر كالمهومن أعجب العجيب قوُل

ذو اليدين، واستشهد على قوله أبا بكر وعمر، وأّن  إاّل ،وهْهني بَسمن املصلِّ أحٌد

ط والنقص وارتفاع َلبالَغ |شيعيًا يعتمد على هذا احلديث يف احلكم على النيّب

رأي، قريب إىل ذوي اآلفات املسقطة عنهم العصمة عنه لناقص العقل، ضعيف ال

 إخل(.  ،التكليف

ومل  .يما ذكر إُّما يكون لو كان اعتمادُا على احلديث العاّم فإّن كلَّ

 كر. مما ذ  منها شيٌء على واحٍد د ِراليت ال َي ،مةُعتمد عليه، بل على األحاديث املتقدِّ

اقتصر  ،ع أخبار اخلاّصةإذ مل يراج ه؛فإّن ما سلكه من أقبح املغالطة، وليت

الذي ذكر السائل استناد الصدوق إليه، وُقله يف أّول  ،على حديث سعيد األعرج

على ما كتبت به يف معنى ما وجدته لبعض  فقد وقفت  ،رسالته فقال: )وبعد

 يبسنده إىل احلسن بن حمبوب، عن الرباطّي، عن سعيد األعرج، عن أب ،مشائخك

حّتى  ،م عنهاْووالنَّ ،و يف الصالةْهمن السَّ |ىل النيّبضاف إما ي  يف، ×عبد اهلل

خرج وقتها؛ فإّن الشيخ الذي ذكرته زعم أّن الغالة تذكر ذلك، وتقول: لو جاز أن 

كما أّن التبليغ عليه  ،يسهو يف الصالة جلاز أن يسهو يف التبليغ؛ ألّن الصالة فريضٌة

 . فريضٌة

بل أّن مجيع األحوال املشرتكة يقع على ن قال: ال يلزم من قأفرّد هذا القول ب

سواه  ْنته، وليس َمّمبالصالة كغريه من أ ٌدفيها ما يقع على غريه، وهو متعبِّ |النيّب

، ٌوْهجيوز عليه َس ، واحلالة اليت اختّص بها هي النبّوة، والتبليغ من شرائطها، والبنيّب

وبإثبات النوم عن خدمة  والصالة عبادة مشرتكة، وبها ثبت له العبودية على زعمه،

ة وال َنإليه ُفي الربوبية عنه؛ ألن الذي ال تأخذه ِس له وقصٍد امسه من غري إرادٍة ربه عزَّ

وه من اهلل، وإُّما ْه؛ ألّن َس|و النيّبْهوُا كَسْهوليس َس .ُوم هو اهلل احلّي القّيوم

و ْهليعلم الناس حكم السَّال يتخذ رّبًا معبودًا من دوُه، و ،بشر أسهاه ليعلم أُّه خملوٌق

ََّما ﴿ :واألئمة سلطان وُا من الشيطان، وليس للشيطان على النيّبْهسها. قال: وَس ْنممَّ ِإ

َُه  َوالَِّذيَن ه ْم ِبِه م ْشِرُكوَن تبعه  ْنوعلى َم ،(100)النحل:  ﴾س ْلَطاُ ه  َعَلى الَِّذيَن َيَتَولَّْو
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 .من الغاوين

قال له: ذو ي  ْن]دعواهم[ أُّه ليس يف الصحابة َم |نيّبو الْهقال: والدافعون لَس

 .وال للخرب ،اليدين، وأُّه ال أصل للرجل

املعروف بذي  ، وهو أبو حممد عمري بن عبد عمرو،وكذبوا؛ ألّن الرجل معروٌف

اليدين، وقد ُقل عنه املؤالف واملخالف، وقد أخرجت عنه أخبارًا يف كتاب وصف 

لو جاز رّد األخبار الواردة يف هذا املعنى جلاز رّد مجيع قتال القاسطني بصفني، و

 ها إبطال الشريعة والدين. األخبار، ويف ردِّ

ك اهلل بطاعته أن أثبت لك ما عندي يف ما حكيته عن هذا الرجل، وسألت أعزَّ

 خل(. إ ،يف معناه ن عن احلّقوأبيِّ

 ؟!تغافل َممن الفقيه، فِلح باستناده إىل اخلرب احلادي عشر الذي ُقلناه فرتاه صرَّ

منها، بل يف  يف خرٍب طلب التصديق منهما إاّل ْدِردة، ومل َيمع أّن أخبار العاّمة أيضًا متعدِّ

، وهذا أفضل ]من[ مهابًة ؛ماه أصاًلبعض أخبارهم أُّهما كاُا حاضرين، ومل يكلِّ

ماه، ن يكلِّفهاباه أ ،ذاك اخلرب، فقالوا: أقصرت الصالة، ويف القوم أبو بكر وعمر

أُسيت أم  ،يا رسول اهلل :فقال ،يقال له: ذو اليدين ،يف يده طوٌل ويف القوم رجٌل

ُْ ، ومل تقصر، فقال: أكما قال ذو اليدين؟ فقالوا: َسقصرت الصالة؟ فقال: مل أ

 ى ما ذكر اخلرب. فصلَّ ،مُعم، فتقدَّ

رّد أصل  ال يوجب ،لبيان جالهلما ؛ن وضع العامة طلب التصديق منهماأمع 

 .املعنى الوارد من طريقنا بدوُه

ذان الورادة من م ال يوجب رّد أخبار األْوا راوه يف النَّذان مّمكما أّن وضعهم أّن األ

 طريقنا. 

 ْنعلى أُّه بعد إخبار واحد له ممَّ داّل ماُع أن يعتمد شيعّي على خرٍب مع أُّه أّي

هما، فإّن الشيعّي إُّما ال يقول كما استفسر من غري ،وه استفسر منهماْهخلفه بَس

 وجواب أصاًل.  بإمامتهما وعصمتهما، ال أُّه يقول بعدم لياقتهما لسؤاٍل

 على عدم وثوقه بغريهما.  وليس يف اخلرب داللٌة

يف عدم بطالن  94وملا ذكرُا، مّلا استشهد املرتضى يف ُاصرياته يف املسألة 

ذلك عيبًا،  َرمل َي ،لعامّي، على اختالف طرقهم ُاسيًا خبرب ذي اليدين االصالة بالتكلُّ
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آخر أُّه أقبل على أبي بكر  فقال ـ بعد ُقله ملا اشتمل على سؤاله الناس ـ: ويف خرٍب

 . (127)وعمر خاّصة، فقاال: ُعم، فأمّت ما بقي من صالته

تالمذته،  ويًا، فإُّه من أجّلْشومل يكن املفيد طعنه على املرتضى بكوُه َح

 مي الشيعة مثله، ومشربه مشربه. ومن متكلِّ

يف  ألُّه كان مستدالًّواستناده إىل أخبار العاّمة؛  ،ولعّل تركه أخبار اخلاّصة

أخبارهم، وسيأتي ُقل كالمه  مون إاّلمالك وأبي حنيفة والنخعّي، وهم ال يسلِّ قبال

 زيادة على ذلك. 

ق الناس، كما يف دِّواملص ،اليدين اذ هكما أّن اختالف أخبارُا يف كون املنبِّ

وخرب الرضوّي، أو بالعكس، كما يف خرب سعيد من  ،وخرب مساعة ،خرب زيد الشّحام

ن أصل احلديث؛ حيث إّن األخبار ْهجعلها ُسيًا منسيًا، ال يوجب َو الكايف، وإْن

اتها يف األغلب، كما الواردة يف سائر املعاُي اليت سّلمها الكّل ختتلف ُقل جزئّي

كان  مبراجعة األحاديث، وتشهد له العادة والعرف، وإْن له إملاٌم ْنالخيفى على َم

 الصحيح األّول؛ ألكثرية أخباره، وتصديق أخبار العاّمة له. 

الثالث يف احلديث )من اختالف أهل احلجاز والعراق يف تلك  هوأّما طعن

ملكان الكالم،  ، واألخريين أُّه أعاد؛ْدِعمل ي  |لني أّن النيّبعاء األوَّالصالة، باّد

ن كالم تعّلق بهذا احلديث من الشيعة يذهب إىل مذهب أهل العراق؛ ألُّه تضمَّ ْنوأّن َم

خلفه، وسؤاله عن حقيقة ما  ْنيف الصالة عمدًا، والتفاته عن القبلة إىل َم |النيّب

 |أّن النيّب ٌنجرى، وال خيتلف فقهاؤهم يف أّن ذلك يوجب اإلعادة، واحلديث متضمِّ

 خل(. إ ،ْدِعومل ي  ،على ما مضىبنى 

الشيعة إىل  ْتق حبديث العاّمة، وال ذهَب؛ فإّن الصدوق مل يتعلَّمن األّولني فأغرب 

دًا يف الصالة؛ ألّن الكالم إذا كان ْممل يكن َع |وكالمه .مذهب أهل العراق

 علم خالفًا يف ذلك بني الطائفة. أو، وال ْهالفراغ يكون من كالم السَّ بظّن

وه: ومنها مواضع ْهيف أحكام َس ،يف كافيه ،ل ثقة اإلسالم حممد بن يعقوبقا

م يف و: الذي يسهو فيسلِّْهال جتب فيها إعادة الصالة، وجتب فيها سجدتا السَّ

ل وجهه وينصرف عن القبلة، فعليه أن يتّم م من غري أن حيوِّالركعتني، ثّم يتكلَّ

 . خلإ ،(128)وْهالسَّ ْيصالته، ثّم يسجد سجدَت
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 التفت عن القبلة(.  |قوله: )بأّن النيّبو

استند فيه إىل مكاملته مع أصحابه فهي ال تستلزم ذلك، كيف ويف اخلرب  إْن 

( فقال: إّن رسول :مل يستقبل الصالة؟ )إىل أن قال |: فما بال رسول اهللاألّول: قلت 

  ؟!مل يربح من جملسه |اهلل

 مل يربح.  |ّن رسول اهللإيف الرابع: و

 مل ينتقل من موضعه.  |ّن رسول اهللإويف اخلامس: 

دليل على  قوله أخريًا: )وهذا االختالف الذي ذكرُاه يف هذا احلديث أدّلو

 بطالُه(. 

تلك  تهنيف صّحة ما تضمَّهو ؛ فإّن اخلالف إُّما هأوضح بطالًُا من سابق 

ة أفتوا ، دون باقي أحكامها؛ فإّن مجيع الطائف|وهْهاألحاديث من خصوص َس

 .بباقي ما فيها

ل أن ي سهي اهلل من عدم تعقُّ ،الذي تبعه يف هذا الرأي ،فهذا تلميذه الشيخ

فقال يف ، اعرتف بصّحة مضامني تلك األحاديث يف أحكام اخللل ،|تعاىل ُبّيه

هل سجد رسول  :×أبا جعفر قال: سألت  عن زرارة ،رْيَكتهذيبه ـ بعد ُقل خرب ابن ب 

نه فيت به ما تضمَّأ؟ قال: ال، وال يسجدها فقيه ـ: الذي و قّطْهلسَّا ْيسجدَت |اهلل

 سها فسجد فإُّها موافقٌة |مناها من أّن النيّبفأّما األخبار اليت قدَّ .هذا اخلرب

 . (129)خلإناه، به على ما بيَّ نه من األحكام معموٌلللعاّمة، وإُّما ذكرُاها ألّن ما تتضمَّ

ُّه خرب واحد، إر ففيه: ْيَكائه مبضمون خرب ابن ب فتإ: أّما ما ذكره من قلت 

إمامّي وجب  ته إمجاع العصابة على أُّه لو عارضه خرب دَّوقد ُقل يف ع  .وراويه فطحّي

بالغة حّد  ة،. وكيف وقد عارضه أخبار كثري(130)طرحه والعمل خبرب اإلمامّي

  ؟!كما تقّدم ،االستفاضة، بل التواتر

 |و للنيّبْهفاق السَّر على ما أراده من عدم اّتْيَكمع أّن محل خرب ابن ب 

و رأسًا؛ لقوله ْه، بل ظاهره عدم مشروعية سجدة السَّحيتاج إىل دليٍل تأويٌل ×واإلمام

 . «وال يسجدها فقيٌه»

 ،يف مستطرفاته ،[يويعارضه يف خصوص اإلمام ما رواه حممد بن إدريس ]احلّل

عن ربعي بن ّباس، عن مّحاد بن عيسى، بن حمبوب، عن الع ّيمن كتاب حممد بن عل
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من  (131)و، فقال: وينفلتْهالسَّ ×قال: ذكرت ألبي عبد اهلل ،عن الفضيل[]، عبد اهلل

 . (132)صالتي اخلادم خلفي حّتى حيفظ عليَّ ، رمبا أقعدت ذلك أحٌد

ة؛ لكوُه وه يف تلك األخبار باخلصوص على التقّيْهوأّما ما ذكره )من محل َس 

 هب العاّمة(. موافقًا ملذ

لوردت خبصوصيات رواياتهم، مع  ًةوه تقّيْهنهما لَسُّه لو كان تضمُّإ: أّواًل: ففيه

 ناقضة معها. تأُّها مضادة هلا، وم

بأّن ما  ،يف تعليقاته على اعتقادات الصدوق ،ُّه اعرتف شيخه املفيدإ: وثاُيًا

ء والفقهاء من وها األجاّلْر، ومل َي(133)ال ينتشر اُتشار األخبار احلّقة ٍةيصدر عن تقّي

 أصحاب األئّمة. 

ما أبو سيَّ الووقد عرفت أّن رواة هذه األخبار من أجّلة فقهاء أصحاب الصادق، 

ليهم، والثاُي بصري منهم، ومجيل بن دّراج، فإُّهما من أصحاب األمجاع األّول من أوَّ

 من أخرييهم. 

يف احلديث وأثبتهم،  وقد اعتمد عليها حممد بن يعقوب، وكان أوثق الناس

ف كتابه يف عشرين سنة، ومل ، ووجههم، وصنَّّيوكان شيخ أصحابنا يف وقته بالر

مثله، وقد اعرتف املفيد بكون كتابه أحسن  ف قبله وال بعده كتاٌبيصنَّ

 . (134)الكتب

صاحب ُوادر احلكمة، الذي  ،وكذا اعتمد عليها حممد أمحد بن حييى

استثنى  وهو وإْن .أّن كتابه من الكتب املعتمدةصّرح الصدوق يف أّول فقيهه ب

 . (135)هؤالء الرواة ليسوا منهم من رجاله، لكّن كشيخه ابن الوليد يف فهرستيهما عّدًة

وكذا احلسني بن سعيد، وسعد بن عبد اهلل، وأمحد بن حممد بن عيسى، 

وكذا احلسن بن حمبوب، على ُقل  ؛كما يظهر من ُقل الشيخ ذلك من كتبهم

 وق عن كتابه. الصد

ني يهم ال حيتاج إىل بيان؛ فإّن أمحد بن حممد بن عيسى شيخ القمِّوجالُل

ثالثة من األئّمة: الرضا، واجلواد، وأبا احلسن الثالث،  يووجههم، غري مدافع، ولق

 صلوات اهلل عليهم. 

 . ×أبا حممد يوسعد بن عبد اهلل شيخ هذه الطائفة، وفقيهها، ووجهها، ولق
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الصدوق والنجاشّي أّن كتب احلسني بن سعيد من الكتب اليت ح وقد صرَّ

وقال ابن النديم فيه ويف أخيه: أوسع أهل زماُهما علمًا بالفقه واآلثار  .(136)لعليها املعوَّ

 . (137)واملناقب وغري ذلك من علوم الشيعة

 واحلسن بن حمبوب أحد األركان يف عصره، وأحد أصحاب األمجاع. 

قال يف الناصريات:  .د على اخلرب العامّي أيضًا غري معلوممع أّن ورود ما أور 

م ُاسيًا فال تكلَّ ْندًا بطلت صالته، وَمتكّلم متعمِّ ْنالذي يذهب إليه أصحابنا أّن َم

م يف صالته ُاسيًا أو تكلَّ ْنو. وقال الشافعّي: َمْهالسَّ ْيإعادة عليه، وإُّما يلزمه سجدَت

صالته. وقال مالك: كالم الناسي ال يبطل الصالة،  جاهاًل بتحريم الكالم مل يبطل

وكذلك كالم العامد إذا كان فيه مصلحة للناس. وقال أبو حنيفة: كالم العمد 

جيهل حتريم الكالم يبطل الصالة. وقال النخعّي: جنس الكالم يبطل  ْنو وَمْهوالسَّ

 وه. ْهده وَسْمَع ،الصالة

بعد اإلمجاع املتقّدم، ما روي  ،صالةدليلنا على أّن كالم الناسي ال يبطل ال

ن أىل إرفع الفعل  ْدِرومل َي ،«يت النسيان، وما استكرهوا عليهرفع عن أّم»: ×عنه

صّلى بأصحابه  ×ّن أبا هريرة روى أُّهإ .الشافعّي خبرب ذي اليدين وقد استدّل :قال

صالة أم ال اليدين فقال: أقصرَت ني، فقام ذوم يف الركعتني األوليالعصر، فسلَّ

 يا رسول اهلل؟ فأقبل على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: ُعم.  ،ُسيَت

 ،آخر أُّه أقبل على أبي بكر وعمر خاّصة، فقاال: ُعم، فأمّت ما بقي ويف خرٍب 

 بعد التسليم.  وسجد سجدتني، وهو جالٌس

 تكّلم يف الصالة ُاسيًا، وتكّلم بعد ذلك وهو |فموضع االستدالل أُّه

فدّل على أن الكالم مع النسيان  ،يعتقد أُّه خرج من الصالة، ثّم أمت وبنى على صالته

 وعند أبي حنيفة أّن هذا الكالم يبطل الصالة.  .ال يبطل الصالة

سالم، حيث كان الكالم مباحًا يف قيل: هذه القصة كاُت يف صدر اإل فإْن

 الصالة، ثّم ُسخ. 

ل اهلجرة، ثّم ُسخ بعدها، أال ترى أّن عبد اهلل قلنا: إباحة الكالم يف الصالة قب

علّي،  عليه، فلم يرّد ت ْممن أرض احلبشة، فسلَّ |على النيب ت بن مسعود قال: قدْم

 ة. موا يف الصالال تتكلَّن ثم قال: وإّن مّما أحدث اهلل أ
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 .وهذه القّصة كاُت بعد اهلجرة؛ ألّن أبا هريرة أسلم بعد اهلجرة بسبع سنني

 و، ولو كان الكالم مباحًا مل يسجد. ْهسجد للسَّ |ّن النيّبعلى أ

مّلا أقبل على الناس وسأهلم أومأوا أن ُعم، ولو  |ويف بعض األخبار أّن النيّب

 موا. كان الكالم مباحًا لتكلَّ

كان يعتقد أّن الصالة قد قصرت، وأُّه قد خرج من الصالة؛ ف أّما ذو اليدينو

 صالته بالكالم.  ْلأُّها تقع موقع الصّحة، فلم تبُط |يبألّن الظاهر من أفعال الن

 ُسيت، وهذا يدّل (138)أّن ذا اليدين قال: بلى ، منوي يف بعض الرواياتوأّما ما ر 

 م عامدًا. على أُّه ما اعتقد قصر الصالة، وأُّه تكلَّ

ي وتقديري؛ ألّن القطع ُّه جيوز أن يكون قوله: ُسيت يف ظّنإفاجلواب عنه: 

هنا يقوم مقام العلم. وميكن أيضًا أن يكون اه ، ومل يعلم أّن الظّنممكٍن غري هناك

 ل ذلك إلينا. َقْنمل ي  م عامدًا، وإْنذو اليدين قد أعاد الصالة وحده؛ ألُّه تكلَّ

فقال: أحّقًا ما يقول ذو اليدين، أو أبو بكر  |فأّما باقي الناس الذين سأهلم

 . |فالصحيح أُّهم أومأوا أن ُعم مّلا سأهلم النيّبوعمر خاّصة على بعض الروايات، 

، وذلك ال يبطل |لسؤال النيّب : إّن ذلك الكالم كان إجابًةوقال قوٌم

 ، إخل. (139)الصالة

وه برواية ْه)من تنظري أخبار َس، يف فصلني من كالمه ،وأّما ما ذكره املفيد

وه ْهم أشهرية خرب َسالفريقني خبرب إلقاء الشيطان على لساُه كلمات الكفر، وعد

 مبا رميا به(.  ^د ويوسفويوُس الباطل، ورمي داو عند الفريقني من حديث ظّن

شيعيًا ذهب إىل ما ذكر، وال روى خربًا يف ذلك، ال يف  ْدا مل جِننُّإ: ففيه

فقة على ُفي ذلك، وعلى التشنيع كتاب معترب وال غري معترب، بل كتبهم ورواياتهم متَّ

 . (140)روى ذلك، وأفتى به ،الصدوق يف عيوُه واعتقاداته :ومنهم .على العاّمة به

وأّما ما أورده ُقضًا عليه من )أُّه لو جاز أن يسهو يف الصالة جاز أن يسهو يف 

 ؛ الشرتاك اجلميع يف العّلة(. الصيام والزكاة واحلّج

 ، كما يفه حكمٌةْت، واقتَضُّه يلتزم جبميع ذلك لو دّل عليه دليٌلإ: ففيه 

 . ^ل ُفسه، بل من األئّمةَبالصالة. واعتالل الصدوق يف الصالة مل يكن من ِق

 : وحاله حاله؟ قال: إُّما أراد اهلل عزَّم قلت ففي خرب احلسن بن صدقة املتقدِّ
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 ههم. أن يفقِّ وجلَّ

رمحًة  ؛م من الكايف: إّن اهلل هو الذي أُساهويف صحيح سعيد األعرج املتقدِّ

 لألّمة. 

 يحة من الفقيه: وإُّما فعل به ذلك رمحًة هلذه األّمة. ويف صح

ًا( فإُّه حال مل يفهم من خصوص أخبار املقام، خذ رّبوأّما تعليلة اآلخر )لئال يتَّ

إال أُّه يفهم من عمومات سائر األخبار الواردة يف مواضع أخرى، فقد ورد أّن اهلل تعاىل 

 خذهم الناس أربابًا. يتَّ وبني قاتليهم لئاّل ^بني األئّمة ْلمل حُي

خربه إلينا؛  ْلِصمع أُّه حيتمل ورود تلك العّلة يف خصوص أخبار سهوه، ومل َي

رون كما استقصى املتأخِّ باٍب فإّن املشايخ الثالثة مل يستقصوا األخبار الواردة يف كّل

مع كوُه بصدد ، كال أولئك على وجودها يف األصول؛ فإّن الصدوقما وجدوا؛ الّت

خربًا واحدًا، وقال: ولو جاز أن ترّد األخبار الواردة  مل ينقل من أخباره إاّل ،ًاثبات جّداإل

 يف هذا املعنى جلاز أن ترّد مجيع األخبار. 

 . واحٍد ليس غري و ؟من أين أخبار :إلينا الكايف والتهذيب لقلنا ْلفلو مل يِص

 اسيًا(. فيشربها ُ ،)جواز سهوه عن حتريم اخلمر وأّما ما ذكره من

ة، ما يسهو عن واحد منهما كوجوب الصال ضرورّي ّن حرمة اخلمر أمٌرإ: ففيه

سها عن  |الصدوق أّن النيّب ْلوه؟! ومل يُقْهمته، فكيف جيوز َسأمن أغبياء  أحٌد

يف منه  ٍوْهحّتى ينقض عليه مبا ذكر، بل قال بوقوع َس ،فرتكها، وجوب الصالة

 كيفية أداء الصالة. 

ه ْتفيشربها، وال ماُع منه لو اقتَض عليه اخلمر فيظّنها خالًّيشتبه وُظريه أن 

و يف ْهفاق السَّفاق هذه األمور، كما يف اّت؛ لقّلة اّت، وليس يف شيء منها حكمٌةحكمٌة

 الصالة. 

 ذوات احملارم ساهيًا(.  ءوأّما قوله: )ومل يؤمن عليه يف مثل ذلك إىل وط

 .ات؛ لكوُه من الضرورّيفق ألحٍديتَّ و عن حرمته فالْهأراد السَّ فإْن

 .مًا فال ُقض فيهحمرَّ و عن كوُهنَّْهوإن أراد به السَّ

 و الصالة؟! ْهمّرة، فكيف يكون مثل َس يف عمٍر فق للواحد من ألٍفيتَّ مع أُّه ال

من اهلل وسهوُا من  |وأّما ما ذكره من العجب )بأّن حكمه بأّن سهو النيب
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 أن يدعي الوحي يف ذلك(.  حّجة، إالالشيطان بال 

 .ّن له احلّجة من الكتاب والسّنةإ: ففيه

وقال  ،(42)يوسف:  ﴾َفَأَُساه  الشَّْيَطان  ِذْكَر َربِِّه﴿ففي سهوُا قال اهلل تعاىل: 

َُْساُِي﴿وعال:  جلَّ  ْنَم يف ،^وقالوا(. 63)الكهف:  ﴾ِإالَّ الشَّْيَطان  َأْن َأْذُكَره  ِهَوَما َأ

 . (141)«اخلبيث من أُفسكم ادوال تعوِّ» الصالة: كثر سهوه يف

 رمحًة ؛ن اهلل هو الذي أُساهإ»ففي صحيح سعيد من الكايف:  |وأّما سهوه

 . «ّمةلأل

 . «هلذه األّمة وإُّما فعل تعاىل به ذلك رمحًة»ويف صحيحه من الفقيه: 

 . «ه تفقيه الناسأُّه تعاىل أراد بإسهاء ُبيِّ»: ةويف خرب احلسن بن صدق

 ،^واألئّمة |سوى النيّب ،وأّما قوله أخريًا )بأّن الزم كالمه أّن مجيع الناس

 وغاوون(.  ،أولياء الشيطان

 .، فإّن املراد معلوٌمق بهلفظّية ال ينبغى ملثله التعلُّ ]فهي[ مناقشٌة 

اإلُصاف أّن أصل االستدالل باآلية على ُفي كون سهوه من الشيطان يف  لكّن

ّمروه أه للمشركني الذين ْتسلطاُه عن مطلق املؤمنني، وأثبَت ْتية َُفه، فاآلغري حمّل

 لزم( اجلرب.  ، والالزم )وإاّلفال سلطان له على أحٍد وإاّل ،عليهم باختيارهم

َوَما َكاَن ِلي َعَلْيُكْم ِمْن ﴿هلم:  ر يوم القيامة أتباعه قائاًلكيف وهو يعيِّ

ُُْفَسُكْمس ْلَطاٍن ِإالَّ َأْن َدَعْوت ُكْم َف  (.22)إبراهيم:  ﴾اْسَتَجْبت ْم ِلي َفاَل َتُلوم وُِي َوُلوم وا َأ

العقلّية  ،دلة عصمتهأوالدليل الصحيح على ُفي كون سهوه من الشيطان 

يف حديث توّلد  ،×عن الصادق ،عن أبان بن عثمان ،يف األمالي ،وروى .والنقلّية

؟ قال: هت؟ قال: ال، قال: ففي أّمُصيٌبّن الشيطان قال جلربئيل: هل لي فيه إ: |النيب

 . (142)ُعم، قال رضيت 

فه به ذا اليدين ليس تعريفًا، فإّن املنكر له يقول ن ما عرَّأوأّما ما ذكره من )

 خل(. إعمر؟  ْنذو اليدين؟ وَم ْنله: َم

 ن ذلك جيري يف مجيع أحوال الرجال الذين مل ينقلوا بالتواتر، فلريّدإ: ففيه

إُسان معروفًا،  وليس كّل .مبجهولية رواتها، ويسقط علم الرجال رأسًا مجيع األخبار

 ساء كثريًا من أصحابهم. ؤورمبا ال يعرف الر
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 ىل من تعريفه بعمر(. ْووقوله: )ولو عّرفه بذي اليدين كان َأ

أُكر وجوده، بذكر امسه وُسبه وكنيته،  ْنُّه أراد تعريف ذي اليدين مَلإ: فيه

 ْنح قوله، وكّل َمة لقبه ال يصحِّف ذا اليدين بذي اليدين. وأشهرّيوالمعنى ألن يعرِّ

 اشتهر بكنيته ولقبه كان لقبه وكنيته أعرف من امسه وُسبه. 

 وقوله: )ودعواه أُّه قد روى الناس عنه دعوى بال برهان(. 

ُّه ال برهان فوق الوجدان، فقد صّرح بأُّه أخرج بنفسه عنه أخبارًا يف إ: فيه

يكذب، فكان عليه أن  ْنقتال القاسطني بصفني، وليس الصدوق ممَّ كتاب وصف

مساء آبائه، وعشريته، وحليفه، أبامسه، و جل معروٌفمع أّن الريراجع ذاك الكتاب. 

وأخيه العقدّي، وباسم أّمه، واسم أّم أّمه، وجّد أمه، وعشرية أّمه، وأحواله من 

 شهادته يوم بدر، وقاتله. 

ف ألَّ ْن، من معاصري املنصور، أّول َمصاحب املغازي، ذكره حممد بن إسحاق 

 . (143)، يف عنوان ذي الشمالنيعلى ُقل ابن عبد الرّب ،رَييف السِّ

 .يف ُسب قريشه، من معاصري مروان )هارون( ،وذكره مصعب بن الزبري

 .الصحابة يف وذكره ابن قتيبة يف معارفه

يف استيعابه،  ، وابن عبد الرّبه يف عقدهوذكره الطربّي يف ذيله، وابن عبد رّب

  ؟ومعروفية فوق هذا فهل شهرٌة .وذكره قبل اجلميع الزهرّي .د يف كاملهواملرّب

يف يزيد بن احلارث اخلزرجّي املقتول ببدر: آخى رسول  ،قال يف االستيعاب

 . (144)بينه وبني ذي الشمالني |اهلل

والد  ،حبيبمجح ـ بعد ذكر مظعون بن  وقال يف ُسب قريش يف ُسب بين

هاتهم ـ: وزينب بنت مظعون ّمأتعداد أوالده وبعثمان مظعون الصحابّي اجلليل، املعروف 

عمر، وأمهما ريطة بنت عبد عمرو بن فضلة  ولدت عبد اهلل وحفصة أّم املؤمنني ابين

أخت ذي الشمالني بن عبد عمرو، استشهد ذو الشمالني  ةبن غبشان من خزاعة، وريط

 ببدر. 

عبد عمرو، من خزاعة، بن قتيبة: ذو اليدين رضي اهلل عنه هو عمري وقال ابن 

ذو  :ذو اليدين، ويقال له :فقيل له ،ويكنى أبا حممد، وكان يعمل بيديه مجيعًا

ُّه كان طويل اليدين، وهذا هو الذي إّن امسه اخلرباق، وإ :الشمالني أيضًا، وقد يقال
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م بعد الصالة، ثّم قضى ما تكلَّ |ذكر يف احلديث الذي ذكر فيه أّن رسول اهلل

 . (145)فاته، وليس هو ذو الشمالني الذي استشهد يوم بدر

ذو اليدين؛ ألُّه كان يف ما  :قال لهوقال الطربّي يف ذيله: ذو الشمالني، وقد ي 

مسه: عمري بن عبد بن عمرو بن فضلة بن عمرو اه مجيعًا، وإّن ْيذكر أضبط يعمل بيَد

وقال يف االستيعاب: ذو الشمالني، وامسه  .ل يوم بدر شهيدًابن غبشان من فواعة، وقت

عمري بن عبد عمرو بن فضلة بن عمرو بن غبشان بن سليم بن مالك بن أفصى بن حارثة 

 بن عمرو بن عامر. 

وقال ابن اسحاق: هو خزاعّي، يكنى أبا حممد، حليف لبين زهرة، كان أبوه 

نته ُعمى، فولدت له عمريًا ذا الشمالني، قدم حمالفًا عبد احلارث بن زهرة، وزوجه اب

 . (146)سامة اجلشمّيأه مجيعًا، وقتل يوم بدر شهيدًا، قتله ْيكان يعمل بيَد

مّساه  .منهم أي من أذواء اليمن ثّم من خزاعة: ذو اليدين ،يف كامله ،وقال املرّبد

ى صّل |وكان رسول اهلل .عى ذا الشمالنيْدذا اليدين، وكان قبل ي  |رسول اهلل

أقصرت الصالة  ،م يف الركعة الثاُية، فقال ذو اليدين: يا رسول اهللبهم الظهر، فسلَّ

يا رسول اهلل، فالتفت إىل أصحابه فقال:  ،أم ُسيت؟ فقال: ما كان ذاك، فقال: بلى

 .ُسىُأألُسى أو  ُيبٌّأيا رسول اهلل، فنهض ثّم قال:  ،ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: صدق

 ال. 

العقد الفريد: ومن بطون خزاعة ملكان بن أفصى بن حارثة بن عامر، وقال يف  

 خل. إ ،ومنهم: ذو الشمالني، وهو عمري بن عبد عمرو، شهد بدرًا

ص أّن الرجل كنيته أبو حممد، وامسه عمري، وأبوه عبد عمرو، وهو من فتلّخ 

ذو اليدين، و ؛خزاعة، وأجداده إىل خزاعة، وفوقها معلومون، وله لقبان: ذو الشمالني

زهرة ُعمى بنت عبد احلارث بن زهرة، وأخته  وهو حليف لبين زهرة، وأّمه من بين

ولدا  |زوج النيّب ةريطة، وزينب بنت مظعون زوجة عمر ابنة اخته، وابن عمري وحفص

خته، وأخوه العقدّي يزيد بن حارث اخلزرجّي، وهو من شهداء بدر كأخيه أابنة 

 مّي. العقدّي، وقاتله أسامة اجلش

كما مّر  ،و، كما قاله الصدوق مّنا، واملرّبدْهوالصحيح أُّه الراوي حلديث السَّ

 كالمه، والّزهرّي من العاّمة. 
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، يقول: إّن مع علمه باملغازي ،قال يف االستيعاب من العاّمة: وقد كان الّزهرّي

قبل بدر، ثّم ّن قصة ذي اليدين يف الصالة كاُت إالشمالني املقتول ببدر، و ااوي[ ذ]الر

كما  ،|ال اخلرباق السلمّي الذي بقي بعد النيّب ،(147)أحكمت األمور بعد ذلك

 ذهب إليه ابن قتيبة. 

فقال بعد ما مّر: وأّما اآلخر منهما فإّن امسه اخلرباق،  ،ومّر كالمه والطربّي

 أحاديث.  |زماًُا، وروى عن رسول اهلل |عاش بعد رسول اهلل

واقتصر فيه على ما مّر، وعنون أخرى  ،رًة )ذو الشمالني(عنون تا وابن عبد الرّب

)خرباق السلمّي( وقال: قال سعيد بن بشري، عن قتادة، عن حممد بن سريين، عن 

م يف ركعتني، فقال له خرباق: صّلى الظهر، فسلَّ |ّن رسول اهللإخرباق السلمّي: 

رت وال قص ،يا رسول اهلل؟ فقال: ما شككت ،أشككت أم قصرت الصالة

: أصدق ذو اليدين؟ قالوا: ُعم، فصّلى الركعتني، ثّم |الصالة، وقال رسول اهلل

 . سّلم، ثم سجد سجدتني وهو جالٌس

عن  ،]قال أبو عمرو:[ ورواه أّيوب السختياُّي وهشام بن حّسان، عن ابن سريين

أبي هريرة، ومل يذكروا خرباقًا، وإُّما أحفظ ذكر اخلرباق من حديث عمران بن 

 . (148)اخلرباق طويل اليدينيقال له:  يف قّصة ذي اليدين، قال: فقام رجٌل حصني

سليم، يقال له: اخلرباق،  وقال: رجل من بين ،وعنون ثالثة )ذو اليدين(

يف صالته فخاطبه، وليس هو ذو الشمالني،  وقد رآه، وهمَّ ،|حجازّي، شهد النيّب

سحاق إيوم بدر، ُسبه ابن من خزاعة، حليف لبين زهرة، قتل  ذو الشمالني رجٌل

رون من استشهد يوم بدر. وذو اليدين عاش حّتى روى عنه املتأخِّ ْنَم وغريه، وذكره يف

اوي حلديثه، وصّح عنه فيه قوله: وهو الرالتابعني، وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين، 

م من ركعتني، ، فسلَّّيوصّلى بنا إحدى صالتي العش ،|بينا حنن مع رسول اهلل

 وذكر احلديث.  ،ل له ذو اليدينفقا

ن لك أّن ذا اليدين الذي وأبو هريرة أسلم عام خيرب بعد بدر بأعوام، فهذا يبيِّ

 يومئٍذ يف شأن الصالة ليس بذي الشمالني املقتول ببدر.  |راجع النيّب

يصدقه  بإسناده عن شعيب بن مطري، عن أبيه ]مطري[، ومطري حاضٌر ،ثّم روى

أليس أخربتين أّن ذا اليدين لقيك بذي خشب، فأخربك أّن  ،بتاهأمبقالته، قال: يا 
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م من ركعتني، ثّم قام، وهي الظهر، فسلَّ ّي،صّلى بهم إحدى صالتي العش |النيّب

ومعه أبو بكر  ،وخرج سرعان الناس، فلحقه ذو اليدين ،بعه أبو بكر وعمرواّت

وال  ،ما قصرت الصالة أقصرت الصالة أم ُسيت؟ فقال: ،وعمر، فقال: يا رسول اهلل

فقال: ما يقول ذو اليدين؟ فقاال: صدق، فرجع  ،ُسيت، ثّم أقبل على أبي بكر وعمر

 إخل، من العاّمة.  ،(149)وْهالسَّ ْيفصّلى ركعتني، ثّم سجد سجدَت |رسول اهلل

فسّلم ُّه صّلى بأصحابه العصر، إا مّر أُّه استدل خبرب أبي هريرة: واملرتضى مّن

 اخلرب.  ،ني، فقال )فقام( ذو اليديناألولييف الركعتني 

با هريرة أسلم بعد اهلجرة أّن هذه القّصة كاُت بعد اهلجرة؛ ألّن إومّر قوله: )

 خل(. إ ،بسبع سنني

)فيه..( ذو الشمالني، ويف  ،كاألّول والرابع والسادس والثامن ،فإّن أخبارُا

على أُّه  ْتدلَّ، اخلرب ،مالنيعى ذا الشْديا ذا اليدين، وكان ي  ،الثالث قال: كذلك

زًا باللقب، ْبلكوُه َُ ؛عدل عن خطابه به |كان معروفًا بذي الشمالني، والنيّب

د كالم املربِّ ئ. وإليه يومأحٍد لصدقه على كّل ؛له بذي اليدينهي عنه، فبدَّوقد ُ 

 ...(. ينئٍذحو)م املتقدِّ

 .له به |؛ إُّما خلطابهفتعبري أخبار العاّمة عنه بذي اليدين، كخرب الرضوّي

ملعروفيته بالكذابية، حتمل  ؛م صدقهوأّما رواية أبي هريرة لوقوع ذلك فلو سلِّ

م، وليس اخلرب رّي املتقدِّْهعلى حكايته لذلك عن قبل، كما أشار إليه كالم الزُّ

 . عاه ابن عبد الرّبكما اّد ،صرحيًا يف شهوده

ا خالف رواياتنا، وُقل الشيخ إمجاع الطائفة م من روايات العاّمة ما ال ُسلِّنمع أُّ

 إمامّي، أو أعرض عنه اإلمامية.  على عدم جواز العمل باخلرب العامّي إذا عارضه خرب 

( فما رووه يف بعض أخبارهم، كخرب مطري، من خروجه عن موضع ينئٍذ)وح

 فقٌةفأخبارُا متَّ ؛وجعل وطلبه التصديق من خصوص أبي بكر وعمر، باطٌل ،صالته

ليضعوا  ؛فون يف األخبارعلى عدم احنرافه، وطلبه التصديق من العموم، فإُّهم يتصرَّ

واتبعه أبو بكر  ،|هم، فقد عرفت أّن يف خرب مطري: ثّم قام النيّبْيفضائل لشيَخ

لعدم خروجه ووقوفه يف  ؛ْدِعمل ي  |يف أّن النيّب وأخبارُا صرحيٌة .خلإ ،وخرج ،وعمر

 موضعه. 
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فاقها أُّه بعد اّت يف أخبارُا، إاّل ْدِرمل َي ه عمري، أو اخلرباق، وإْنوأّما أّن امس

الذي  ،ر على أّن ذا الشمالني هو عمري املعروفَيعلى كوُه ذا الشمالني، واتفاق السِّ

 ن كون امسه عمريًا. عرفته، يتعيَّ

طويل  ،اخلرباق :يقال له عربة بروايتهم عن عمران بن حصني: فقام رجٌل وال

 ين، اخلرب. اليد

بعد عنواُه )اخلرباق(: وإليه ينسب  ،ا ذكرُا يظهر لك ما يف قول املامقاُّيومّم

واشتبه الصدوق يف الفقيه فنسبه إىل ذي الشمالني، بزعم  .|و النيّبْهحديث َس

لعمله بالرواية، فأسهاه اهلل تعاىل يف  ؛عظيم صدر منه ٌوْهوهو َس .حاده مع ذي اليديناّت

ليدين اخلرباق األسلمّي مات يف زمان معاوية، وذو الشمالني عمري بن . فذو ا(150)ذلك

 .خلإ ،و شهده أبو هريرة، وكان إسالمه بعد بدرْهعبد عمر قتل يوم بدر، وحديث السَّ

 . ^فالصدوق مل ينسبه إىل ذي الشمالني، بل الصادقون

والعاّمة،  فق عليه اخلاّصةحاد ذي الشمالني وذي اليدين يف اجلملة مّما اتَّّتوا

 :قال لهب بذي الشمالني أيضًا، وخرباق الذي ال ي فذو اليدين عندهم ُفران: عمري امللقَّ

 حادهما. وقد عرفت داللة أخبارُا على اّت .ذو الشمالني

وباجلملة: مسع  .قد عرفت اجلواب عنه .و شهده أبو هريرةْهوقوله: حديث السَّ

 .فخبط وخلط شيئًا قاله ابن عبد الرّب

ظاهر كالم أكثر البصراء  فعن رواشحه: .لك ما يف قول الدامادوكذ

الناقدين أن ذا اليدين وذا الشمالني لقبان لرجلني، وأّن ما وصل إلينا من املخالف 

 . (151)خلإال إىل ذي الشمالني،  ،و منسوب إىل ذي اليدينْهواملوافق أّن حديث السَّ

لكن إذا كان مثل  .هذا اخلبطحّتى ال خيبط مثل  ؛ه راجع روايات مذهبهَتفلْي

وغالط الصدوق تلك املغالطات العظيمة، مل يكن ما ، شيخنا املفيد مل يراجع أخبارُا

 رين عجيبًا. صدر عن املتأخِّ

الصدوق يف قوله: وكان شيخنا  ومن خبطاته أيضًا ما عن رواشحه: مسلُك

و عن ْهالسَّ ُفيالغلّو  (152)]حممد بن احلسن أمحد بن الوليد[ يقول: أّول درجة يف

 ،على مشرب العقل ؛الصّحة، بل الصحيح عندي (153)عن مشرب بعيٌد |النيّب

ما  يف |و إىل النيّبْهيف إُكار حّق النبّوة إسناد السَّ أّن أّول درجٍة ،ومذهب الربهان
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ما لتبليغه وتكميله البعثة؛ إذ  و يفْهثبات العصمة عن السَّإوال مغاالة يف  .]فيه[ هو ُيبٌّ

 . (154)خلإإُّما هو بإذن اهلل تعاىل وعصمته،  |كة لنفس النيّبَلامَل هذه

يقوالن به، فإُّهما أيضًا  فقال شيئًا ،فإُّه أراد أن يبطل قول الصدوق وشيخه

ها، ويثبتان ئ، كبيان أفعال الصالة وأقسامها، ال يف أداما هو ُيبٌّ وه يفْهينكران َس

كة له، كما َل، ويذعنان بهذه امَلةالبعثما لتبليغه وتكميله  يف |العصمة للنيّب

  .ح به الصدوق يف رّد استدالل الغالةصرَّ

 ّي،حيث ُقل يف رّد الصدوق كالم أبي عل ،وُظري خبطه خبط املامقاُّي أيضًا

ة عليهم ّن األُبياء ال يؤتون من جهة النبّوإ: )(155)حيث قال ما معناه ،هئيف إهليات شفا

 . (156)نا اإلمامية(و، وهو مذهب أصحابْهغلط وَس

فإُّه تأييد لقول الصدوق، ال رّد عليه؛ فإّن قوله: من جهة النبّوة داّلة باملفهوم 

كأفعاهلم الشخصية، وأداء عباداتهم  ،و يف غري جهة النبّوةْهعلى أُّه جيوز عليهم السَّ

 اليت أممهم شريكون هلم فيها. 

احتسب األجر يف تصنيف ـ يف قبال قول الصدوق: وأُا  كما أّن قول البهائّي

(، كما وعد ،أمحد اهلل على عدم تصنيفه)ـ:  |و النيّبْهمنفرد يف إثبات َس كتاٍب

 ،على أمساء كثري من كتبه ْفف، فلم يِقال ينبغي من مثله، فمن أين ]له[ أُّه مل يصنِّ

 ،صغريها وكبريها ،فالنجاشّي الذي أكثر من عّد كتبه .فضاًل عن ُفس الكتب

عّد مئتني، وقد كاُت كتبه ثالمثائة، وقد كاُت وقت تأليفه للفقيه بالغة  مل يبلغ ما

 ف لضياعها؛ فإّن كتبه وكلماته ليست إاّلمئتني ومخسني، وكان عليه أن يتأسَّ

وكلماتهم، ولو مل تكن كتبه وكتب سائر القدماء مل يكن يف  ^أحاديث األئّمة

 دائرة اطالعنا.  ْتَدأيدينا شيء، وكلما وقفنا من كتبهم على شيء ازدا

بعد الوقوف على  مع أّن كالمه ليس كالم ذي علم؛ فإّن العامل الينفي شيئًا إاّل

رآه باطاًل  فإن رآه حّقًا أذعن به، وإْن ؛اًل يف شيٍءفعلى العارف أن ينظر أّو .ة خصمهأدّل

 ف. التبس عليه توقَّ وإْن ؛بإبطال أدلته، ويف الربهان كفايٌة ،أُكره

م، املشتمل على بعد اخلرب العاشر املتقدِّ ،ف، فقال يف العيوناهر أُّه ألَّثّم الظ

ما  ت : وقد أخرْج×وقتل احلسني |و النيّبْهإُكار بعض أهل سواد الكوفة َس

 . (157)والتفويض ه يف هذا املعنى يف كتاب إبطال الغلّوت روْي
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كما  ،ار آحادو؛ لكوُها أخبْهثّم لو ع ذر املفيد يف ترك عمله بأخبار السَّ

، بل (158)كما قال ابن الوليد وابن بابويه ،أُكرُاه، وقلنا بلحوقها بالتواتر عاه، وإْناّد

و معمواًل بها، بل ْهم؛ لقوله بكون مضامينها يف أحكام السَّكما تقدَّ ،الشيخ أيضًا

ن رون؛ ألومل يقتصر على اخلرب العامّي ـ مل يعذر املتأخِّ ،املفيد ُفسه لو كان راجعها

مسلكهم ليس مسلك القدماء يف اشرتاط التواتر وما يف حكمه، ورّد أخبار اآلحاد، 

 كالصحيح.  ،ٌنَسَح ًاة صحاح، وواحدبل صّحة السند وضعفه. وقد عرفت أّن فيها سّت

 كاُت صحيحة؛ ملخالفتها العقل.  قالوا ُرّد هذه األخبار وإْن فإْن

الذي هو  ،يف تبليغ األحكام |وهْهم من داللة العقل منع َسقلنا: إّن املسلَّ

مثل  ،فني بها، دون أداء العبادات اليت هو أحد املكلَّوظيفة النيّب من حيث هو ُيبٌّ

 ته. أّم

 . |، والنقص ال ينبغي للنيّبن قيل: إّن السهو مطلقًا ُقٌصإف

، فكثريًا ما يعرض ملا هو قبيح يف ُفسه ٌنَس: ذلك لو مل يعرضه وجه َحقلت 

 ،إذا قارُه مصلحٌةـ  وهو قبيٌحـ فالكذب  .اته ما يرفع قبحه وُقصهوُقص يف ذ

 نًا. َسن وغريه، يكون َحْيكإصالح ذات الَب

ل: للمفضَّ ×فًا، قال الصادقْط، ويف بعض املوارد يكون ُلوالنسيان ُقصاٌن

 يف النسيان، فإُّه لوال النسيان ملا سال ُسان يف احلفظ النعمُةمن النعمة على اإل وأعظم 

من متاع  ، وال استمتع بشيٍء، وال مات له حقٌدأحد عن مصيبته، وال اُقضت له حسرٌة

 من حاسد.  من سلطان، وال فرتًة ر اآلفات، وال رجا غفلًةالدُيا مع تذكُّ

م أن يتعلَّ :ومنها ؛ًاخذ رّبال يّتأن  :نت األخبار ضروب املصلحة يف إسهائه، منهابيَّو

فكما أّن  .كما عرفت ،و منهْهأحدًا بوقوع َس ر أحٌديعيِّ اّلولئ ؛وْهحكام السَّأالناس 

و عليه يف ذلك ْهلطف من اهلل تعاىل على عباده يكون تسليط السَّ |أصل وجود النيّب

وُضل،  واجب وفرض، وهذا فضٌل املورد أيضًا لطفًا، غاية األمر أّن وجوده لطٌف

 . دٍّه بال َعؤوُعما ،دٍّوألطافه بال َح

 كمعاذ بن جبل، وعبد ،ا قول املفيد: )ولو كان ذو اليدين معروفًاوأّم ،هذا

  به(. د به غري معموٍلوأمثاهلم، لكان ما تفرَّ ،اهلل بن مسعود، وأبي هريرة

، فإّن شرط قبول اخلرب وثاقة راويه واستقامته، ال فمن الغرابة مبكاٍن
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ومن غري القائلني بأمري والرجال الذين عّدهم كاُوا من النواصب،  .معروفيته واشتهاره

 . ×املؤمنني

يف ُقض  م بن قيس: إُّه كان من الذين كتبوا صحيفًةْيأّما معاذ فقد قال س َل

 . ×عهد أمري املؤمنني

وأّما ابن مسعود فقال الفضل بن شاذان: إُّه خلط، وواىل القوم، ومال معهم، 

 وقال بهم. 

عه احلديث على أهل وأّما أبو هريرة فقد اعرتف املؤالف واملخالف بوض

  ؟!، وألعدائهم، فكيف ميكن العمل مبا رووه×البيت

ولكن ميكن القول جبواز العمل مبا رواه ذو اليدين، بناًء على األصل الظاهر 

 .مل يعلم فسقه مسلٍم يف كّل

مع أُّه ميكن املعارضة مبثل كالمه يف أبي هريرة بإُكار معروفيته؛ لعدم 

 .(159)فًا وثالثني قواًللقاموس أّن يف امسه ُيِّففي ]شرح[ ا .معلومية امسه

ليس هذا الرجل، ال يف أخبار اخلاّصة، وال يف  |مع أّن الراوي عن النيّب

أّما أخبار اخلاّصة فقد عرفت أّن الراوي فيها الصادق والكاظم  .اخلرب العامّي

عرفت أّن  فقد ،. وأّما يف اخلرب العامي فأبو هريرة الذي جعله من املعروفني^والرضا

صّلى بأصحابه العصر، فقام ذو  |مبا روى أبو هريرة أن النيّب املرتضى قال: استدّل

وحبديث ذي الشمالني؛ ألّن األخبار  ،اليدين، اخلرب. وإُّما اشتهر اخلرب خبرب ذي اليدين

 على ذلك، ال أُّه رواه.  |ه النيّبو، وُبَّْهه للسَّتنبَّ ْننت أُّه أّول َمتضمَّ

اوي حلديثه، وهو الر: وشهد أبو هريرة يوم ذي اليدين، ل ابن عبد الرّبومّر قو

، وصّلى بنا إحدى صالتي العشّي ،|وصّح عنه فيه قوله: بينا حنن مع رسول اهلل

 . (160)فسّلم من ركعتني، فقال له ذو اليدين، اخلرب

د أخباره، هو ُقصاُه؛ ملا عرفت من تعدُّ |وهْههذا والصحيح من خرب َس

 ا، وُقلها يف الكتب املعتربة، وصّحة مضامينها. تهوصّح

عن سعد بن عبد اهلل، ]عن أبي  ،، وهو ما رواه الشيخ|وأّما خرب زيادته

، عن آبائه، عن علّيبن عن احلسني بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد ، [ءاجلوزا

ه ، فقال ل(161)ثم اُفتل ،الظهر مخس ركعات |قال: صّلى بنا رسول اهلل ×عليٍّ
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 َتْي؟ قال: وما ذاك؟ قال: صلَّ[يف الصالة ]شيٌء (162)هل زيد ،بعض القوم: يا رسول اهلل

 ،ر وهو جالس، ثّم سجد سجدتنيبنا مخس ركعات، قال: فاستقبل القبلة، وكبَّ

 . (163)م، وكان يقول: هما املرغمتانثّم سلَّ ،وال ركوع ليس فيها قراءٌة

 ْلة، ومل يُقد به رجال العاّمة والزيدّيواحد تفرَّ ُادر؛ فإُّه خرٌب شاّذ فخرٌب

 .نه أحد من العصابة، بل أطبقوا على بطالن الصالة بزيادة ركعةمبتضّم

ة، إاّل أُّه كان مسع من كان أحد األجّل وسعد بن عبد اهلل ـ الذي ُقله ـ وإْن

ن بن َسحديث العاّمة شيئًا كثريًا، وسافر يف طلب حديثهم، ولقي من وجوههم احَل

ة، وحممد بن عبد امللك الدقيقّي، وأبا حامت الرازّي، وعباس الربفقّي، كما قال عرف

 . (164)النجاشّي

روى عن  إُّه :يف كتاب منتجباته ،قال ابن بابويه ،وكان يروي عن الضعفاء

 على األحاديث اليت رواها حممد بن موسى اهلمداُّي.  َمَلْعوأجزاًء، أ ،عنه ،ابن الوليد

بي أالباقي بن  دات العاّمة أّن اخلطيب روى يف عبدمن متفرِّ ا يشهد لكوُهومّم

]بعدما  صّلى الظهر مخسًا، فسجد سجدتني، وهو جالٌس |غامن روايته أّن النيّب

 .وْهوُقلوه يف السَّ ،فوهموا ،. وميكن أن يكون مسعوا ذلك يف الشّك(165)م[سلَّ

عرض عن مضموُه يف د به العاّمة، وأواحد، تفرَّ وباجلملة خرب الزيادة خرٌب

 حكم الزيادة اخلاّصة. 

عن صالة الصبح  |يف ُوم النيّب وأّما ما ذكره املفيد من )أّن اخلرب املروّي

 وه يف الصالة يف كوُه من أخبار اآلحاد(. ْهمن جنس خرب َس

و الصالة؛ ألن ْهكان ما وصل إلينا فيه أقّل عددًا من أخبار َس ُّه وإْنإ: ففيه

أُّها أيضًا  ة، إاّلعرفت أُّها أحد عشر، بل اثين عشر، وأخبار النوم سّتو ْهأخبار السَّ

 وكالصحيح.  ،ها هنا صحيح السندما أُّها كّلسيَّ ال ووملحقة بالتواتر، ،مستفيضة

باإلسناد السابق: ]حممد بن حييى، عن  ،يف الباب املتقّدم ،[ ـ فروى الكلييّن1]

ُسي أن  ه عن رجٍلمساعة قال: سألت عن  ،أمحد بن حممد، عن عثمان بن عيسى[

قد  |يها حني يذكرها؛ فإّن رسول اهللي الصبح حّتى طلعت الشمس؟ قال: يصّليصّل

ى عن ه تنّحرقد عن صالة الفجر حّتى طلعت الشمس، ثّم صالها حني استيقظ، ولكّن

 . (166)ثّم صّلى ،مكاُه ذلك



 

 االجتهاد والتجديد 

عن  ،النعمان[ بن عن حممد بن حييى، عن أمحد بن حممد، عن علّي][ ـ و2]

 وجلَّ ]عن الصبح[، واهلل عزَّ |أبا عبد اهلل يقول: ُام رسول اهلل مسعت  :سعيد قال

أال ترى لو أّن رجاًل  .من ربك للناس وكان ذلك رمحًة ؛أُامه حّتى طلعت الشمس ]عليه[

ة، وسّن سوٌةأع لصالتك، فصارت وقالوا: ال تتورَّ ،ره الناسُام حّتى تطلع الشمس لعيَّ

سوة أفصارت ، |لرجل: منت عن الصالة قال: قد ُام رسول اهلل قال رجٌل ْنفإ

 . (167)ّمة[ بها هذه األورمحة رحم اهلل ]سبحاُه

بإسناده عن احلسني بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن  ،[ ـ وروى الشيخ3]

فغلبته  ،رقد |ه يقول: إّن رسول اهللقال: مسعت  ،عبداهلل بن سنان، عن أبي عبد اهلل

عيناه، فلم يستيقظ، حّتى آذاه حّر الشمس، ثّم استيقظ، وركع ركعتني، ثّم صّلى 

يا رسول اهلل، قال:  ،؟! فقال بالل: أرقدُي الذي أرقدكَكَل ما ،وقال: يا بالل ،الصبح

 . (168)م بوادي الشيطانت ْموكره املقام، وقال: ُِ

 بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد بن علّيحدَّثنا [ ـ وروى الصدوق يف التوحيد: ]4]

بن  عبد اهلل، عن علّيأبي أمحد بن  ]جّده[ عن ،[أبيه عن ،الربقي اهلل عبد أبي

قال:  ،يف حديٍث ،ار، عن أبي عبد اهللعن محزة بن الطّي ،محراحلكم، عن أبان األ

عن الصالة، فقال: أُا  |رسول اهلل (170)، فنام(169)إّن اهلل أمر بالصالة والصيام

ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون،  ؛لِّفَص (171)َتذا قْمإقظك، فأُيمك، وأُا أو

ك، ليس كما يقولون: إذا ُام عنها هلك، وكذلك الصيام، أُا أمرضك وأُا أصّح

 . (172)هِضفإذا شفيتك فاْق

 . (173)مثله ،من أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن خالد عن عّدٍة ،ورواه الكلييّن

قال: قال رسول  ×عن أبي جعفر ،يف الصحيح ،روى زرارة :[ ـ ويف الذكرى5]

ى يبدأ باملكتوبة، قال: فال صالة ُافلة حّت ة: إذا دخل ]وقت[ صالة مكتوب|اهلل

ي، فلما كان فقبلوا ذلك مّن ،احلكم بن عتيبة وأصحابه فأخربت  ،فقدمت الكوفة

 ،س يف بعض أسفارهعرَّ |ثين أن رسول اهلل، فحدَّ×أبا جعفر يف القابل لقيت 

يكلؤُا؟ فقال بالل: أُا، فنام بالل وُاموا حّتى طلعت الشمس، فقال: يا  ْنفقال: َم

أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، فقال  ،|ما أرقدك؟ فقال: يا رسول اهلل ،بالل

لوا عن مكاُكم الذي أصابكم فيه الغفلة، فقال: يا : قوموا فتحوَّ|رسول اهلل



‘‘

 االجتهاد والتجديد

وا ركعيت الفجر، وأمر أصحابه فصّل |، فصّلى رسول اهللَن، فأذَّْنأذِّ ،بالل

ها لَِّصُسي شيئًا من الصالة فلي  ْنركعيت الفجر، ثّم قام فصّلى بهم الصبح، ثّم قال: َم

قال زرارة:  .[14]طه:  ﴾َوَأِقْم الصَّاَلَة ِلِذْكِري﴿ :وجلَّ إذا ذكرها، قال ]اهلل[ عزَّ

ّول، فقدمت على أبي فحملت احلديث إىل احلكم وأصحابه، فقال: ُقضت حديثك األ

]أال أخربتهم[ إُّه قد فات الوقتان  ،فأخربته مبا قال القوم، فقال: يا زرارة ،×جعفر

|من رسول اهلل مجيعًا، وإّن ذلك كان قضاًء
 (174) . 

قال: قال أبو عبد اهلل: إّن اهلل  ،عن الفقيه ،م صحيح سعيد األعرج[ ـ وتقد6ّّ]

حّتى طلعت الشمس، ثّم قام فبدأ  ،الفجرعن صالة  |تعاىل أُام رسوله[]تبارك و

 . (175)فصّلى الركعتني قبل الفجر، ثّم صّلى الفجر

 بل رواياته سبع: 

، رّيْهعن ابن محيد، عن سلمة، عن ابن إسحاق، عن الزُّ ،[ ـ فروى الطربّي7]

 ،من خيرب، وكان ببعض الطريق |ب قال: مّلا اُصرف رسول اهللعن سعيد بن املسيِّ

يا رسول  ،لعّلنا ُنام، فقال بالل: أُا ؛رجل حيفظ علينا الفجر ْنالليل: َمر آخقال من 

 ،يفناموا، وقام بالل يصّل ،وُزل الناس ،|حفظ لك، فنزل رسول اهللأ ،|اهلل

ه ْتواستقبل الفجر يرمقه، فغلَب ،ي، ثّم استند إىل بعريهفصّلى ما شاء اهلل أن يصّل

من  أّول أصحابه هبَّ |مس، وكان رسول اهللالش مسُّ فنام، فلم يوقظهم إاّل ،عينه

أخذ بنفسي الذي  ،|يا رسول اهلل :فقال ؟!يا بالل، بنا َتذا صنْعماُومه، فقال: 

أ فتوّض ،غري كثري، ثّم أُاخ |، ثّم اقتاد رسول اهللَتأخذ بنفسك، قال: صدْق

أقبل على الناس م فصّلى بالناس، فلّما سلَّ ،أ الناس، ثّم أمر بالاًل فأقام الصالةوتوّض

َوَأِقْم ﴿يقول:  وجلَّ ذكرمتوها؛ فإّن اهلل عزَّأوها إذا ُسيتم الصالة فصلُّأفقال: إذا 

 خل. إ ،(14)طه:  ﴾الصَّاَلَة ِلِذْكِري

وال  .×، فال ب دَّ أُّه مسعه منه×وسعيد من أصحاب السجاد .قموثَّ وهو خرٌب 

 وه. ْهعاّمة مع أخبارُا يف َسمع أخبارُا، كما كان األخبار ال خمالفة له بوجٍه

 ن اخلرب خالف ما عليه العصابة(. وأّما ما ذكره املفيد من )تضمُّ

ن ما ذكر من قضاء النافلة قبل قضاء ّن الصحاح األربعة األوىل مل تتضمَّإ: ففيه

 .الفريضة، وإُّما هو يف الصحيحني األخريين
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ية يف ما يسقطه عن احلّج اشتمال خرب على شيء غري معمول به ال :مع أُّهم قالوا

 يعمل به. 

فاتته صالة فريضة جيوز له  ْنمع أّن إمجاع العصابة إُّما هو يف جمّرد أن َم 

وقت ذكرها، وأّما وجوب تقدميها على احلاضرة، وعدم جواز قضاء النافلة  إتياُها أّي

 ؟!يمان على الثاُ، كيف وقد دّل الصحيحان املتقدِّفليسا إمجاعينيقبل قضائها، 

عن احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن حسني بن  ،ومثلهما ما رواه الشيخ

ُام  ه عن رجٍلقال: سألت ، ×عثمان، عن مساعة، عن أبي بصري، عن أبي عبد اهلل

 . (176)الغداة يالركعتني، ثّم يصل ي؟ فقال: يصّل[عن الصالة حّتى طلعت ]الشمس

وقد  .|من ُوم النيّب وليس فيه ذكر .على األصّح ،صحيح وهو أيضًا خرٌب

م عن ذكراه ـ: فقال ـ بعد اخلرب املتقدِّ ،ح بإمكان ُومهأفتى بذلك الشهيد، كما صرَّ

 على أّن الرمحة هلذه األّمة والعناية بشأُهم لئاّل ودّل .واخلرب على جواز قضاء النوافل

 . (177)ر أحدهم لو وقع منه النوميعيَّ

 ْنن حنملهما على َمأن ـ: الوجه فيهما وقال الشيخ ـ بعد ُقل الصحيحني اآلخري

بركعيت النافلة،  أوينتظر اجتماعهم، جاز له ]حينئٍذ[ أن يبد ،ي بقوٍميريد أن يصّل

 . (178)، فأّما إذا كان وحده فال جيوز له ذلك على حاٍل|كما فعل النيّب

الذي ُقله الذكرى، حيث إّن ، ى تأويله يف صحيح زرارة: ال يتمّشقلت 

يف جواب اعرتاض احلكم مبنافاة ما قاله أّواًل من عدم جواز النافلة  ،قال ×الباقر

 ،، بالفرقهُافلة الفجر قبل فريضت |عليه فريضة ملا قاله أخريًا من قضاء النيّب ْنمَل

 وأُّه مّلا فات وقت الفريضة جاز اإلتيان بنافلتها قبلها. 

وه؛ ْهوعدم جواز َسعن الصالة،  |وأّما ما ذكره أخريًا )من جواز ُوم النيّب

 و(. ْهبًا وُقصًا، خبالف السَّْيم َعْولعدم كون النَّ

و من حيث هما هما، فإّن ْهم والسَّْوّن الفرق الذي ذكر إُّما هو بني النَّإ: ففيه

ولسنا ُريد  .وْهات جلميع البشر، كاألكل والشرب، خبالف السَّالنوم أحد الضرورّي

 املقايسة بني حقيقتهما. 

يف كون  و، فهما سواٌءْهم كنقصاُها لعّلة السَّْوت الصالة بواسطة النَّوأّما فو

فق لإلُسان كثريًا، و يف الصالة يتَّْهب األّول أكثر؛ ألّن السَّْيبًا، بل َعْيمنها َع كلٍّ
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 ُادرًا.  فق إاّلوالنوم عن الصالة ال يّت

 ودفعهدان الوج ،وأكثرية عيب الفوت ،وشاهد ما قلنا من كثرة ذلك وقّلة هذا

 للعيان.  دفٌع

 من فعل اهلل( و قد يكون من فعل اإلُسان، والنوم ال يكون إاّلْهوقوله )بأّن السَّ

و عن مقدور اإلُسان أكثر؛ فإّن النوم أّوله من فعل ْه؛ فإّن خروج السَّأيضًا فباطٌل

ال أمري يف وقت مينع من دوامه غالبًا، ولذا ق اإلُسان غالبًا، وتعّلق قلبه بأداء فعٍل

كاجلّنة ُام طالبها، وال كالنار ُام  َرني: )مل َأاملؤمنني عليه أفضل صلوات املصلِّ

هو يكون أّوله ودوامه غالبًا من فعل اهلل تعاىل، وقد يكوُان . وعروض السَّ(179)هاربها(

ُسان باألمر، وكما جرى عادة الناس باألكل والشرب يف أوقات من قّلة مباالة اإل

ر واليقظة أّول النهار، وال يتغيَّ ،عادتهم بالنوم أّول الليل ْتَرار والليل َجمعينة من النه

و احنراف مزاج، وكثريًا ما يريد اإلُسان أن ينسى أ، ٍضَربعروض َم ذلك منهم إاّل

ره؛ وذلك دليل على أّن الذكر ر مطلوبًا وال يتذكَّمكروهًا وال ينساه، ويريد أن يتذكَّ

ف يف وجود عبده بهما ل اإلُسان، وأُّه تعاىل يتصرََّبتعاىل ال من ِق ل اهللَبوالنسيان من ِق

 وبنظائرهما كيف شاء. 

له الذي تقول جعل اإل َمابن أبي العوجاء مّلا قال له: ِل ×وبهذا حاّج الصادق

ف يف وجودك وجوده غائبًا حّتى خيتلف فيه بأُّه كيف ال يكون شاهدًا لك ويتصرَّ

  ؟فاتحناء هذه التصرُّأ

 وال عيب(.  ق به ُقٌصوقوله: )ولو كان من مقدورهم ال يتعلَّ

 ْن، خبالف َمارًةسها يف الصالة كّف ْنأن جيعل الشارع مَل َر، فإُّا مل ٌَُأيضًا خبط

بعد ُصف الليل جيب عليه صوم غده  ُام عن العشاء ومل يستيقظ إاّل ْنفَم .ُام عنها

ينسى ويأكل ويشرب وجيامع ويرمتس أثرًا، و يف الصوم بأن ْه. ومل جيعل للسَّارًةكّف

فليحمد اهلل  ،رزقه اهلل تعاىل أكل وشرب يف صومه ُاسيًا فهو رزٌق ْنبل ورد أّن َم

تعاىل على ذلك. واجلنب إذا ُام ومل يستيقظ للغسل قبل الطلوع يكون عليه القضاء يف 

 أفتى به ُفسه يف مقنعته. على ما  ،املّرة الثاُية، والقضاء مع الكّفارة يف املّرة الثالثة

و ْهُا وجدُا احلكماء جيتنبون أن يودعوا أمواهلم وأسرارهم ذوي السَّوقوله: )وأل

 يعرتيه األمراض واألسقام، إخل(.  ْنوالنسيان، وال مينعون من إيداعه َم
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 وإاّل .وال وجه له .و والنوم املتعارفْه؛ فإُّه قاس بني كثرة السَّهأيضًا يف غري حملِّ

و والنسيان، كذلك جيتنبون أن يودعوا ْها جيتنبون أن يودعوا أمواهلم ذوي السَّفكم

 ي أكثر. ُزهم من الثا، بل حترٌُّةتأخذه يف غري اضطجاعه ِسَن ْنأمواهلم النومة وَم

أن  و من احلديث، إاّلْهقوله: )ووجدُا الفقهاء يطرحون ما يرويه ذوو السَّو

 (. ةاقذالفطنة والذكاء واحليشركهم فيه غريهم من ذوي اليقظة و

 ،بل بال معنى؛ ألن النوم ،ه، من كون قياسه يف غري حمّلأيضًا من قبيل سابقه

به من قبله،  ال مينع من أداء احلديث يف يقظته، وال حيصل خلٌل ،قليله وكثريه

 خبالف النسيان. 

 م(. ْوو والنَّْهوقوله: )فعلم فرق ما بني السَّ

منهما يف  والتغيري بكلٍّ من حصول العيب ما هو املهّم ا يفُّه ال فرق بينهمإ: فيه

فإذا أمر املوىل  .وْهري بالفوت بالنوم أكثر منهما بالسَّبل عرفت أّن العيب والتغي .الصالة

ا لو كان الرتك بنومه عنه. لنسياُه له، كان أعذر عنده مّم ؛عبده بشيء، ومل جيئ به

 وه. ْهعن الصالة كان عليه أن يقّر جبواز َس |وحينئٍذ فكما أقّر جبواز ُوم النيّب

كاُت سائر  وباجلملة فكالمه يف هذة الرسالة يف غاية االختالل، وإْن

ممتازة من كتب سائر األصحاب جبودة التقرير والتحرير،  ،فاته مثنية ُفيسةمصنَّ

 .فإّن أكثر املوضوعات اليت كتب فيها قد بلغ فيها الغاية والنهاية

مليًا كان أو طبيعيًا،  ،فاته أُّه اليبقي فيها جمااًل ملخالٍفمؤلَّومن خصوصيات 

والصارم قد  ،ه برباهني عقلية وُقلية، لكّن اجلواد قد يكبواُّه يشفع دعاوإحيث 

 عصمه اهلل.  ْنينبو، واملعصوم َم

يف صالته فليس طريق رّد  |و النيّبْهولو فرضنا أّن احلّق معه يف عدم جواز َس

واختالفه  ،نهْهعلى َو وفيه ما يدّل ،من أّن حديثه من أخبار اآلحاد ،علالصدوق ما ف

ن احلديث قوله: كّل ذلك مل يكن، واشتماله من اختالفهم يف تلك الصالة، وتضمُّ

يعلم  على التفاته عن القبلة، واستشهاده يف صّحة إخبار ذي اليدين بقول الشيخني، وال

فإّن ذلك إُّما يكون لو مل يكن  ؛ومنه ُال ،لوجود ذي اليدين، إىل غري ذلك مّما قا

ك به، ومل تكن تلك األحاديث املتواترة وكان الصدوق متسَّ ،اخلرب العامّي يف يدُا إاّل

 َرولعّل الصدوق مل َي .حاديث مستمسك الصدوق، ومل تكن تلك األ^عن أئمتنا
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 .ياخلرب العاّم

كما  ،ةايات على التقّيولو كان رّده بكون ذلك خمالفًا للعقل، وحبمل الرو

 اجلواب عنه.  َتعرْف ظاهري، وإْن كان له وجٌه ،قال الشيخ

 :وال أقول أّن الصدوق ال خيطىء، فقد أفتى بفتاوى شاّذة يف الفقه، ومنها

ولقد كتب شيخنا  .إىل أخبار ُادرة استنادًا ؛اختياره أّن شهر رمضان ال ينقص أبدًا

ه حّق الرّد، بأّن تلك األخبار شاّذة ُادرة، ويف قباهلا دَّه، وراملفيد أيضًا رسالًة يف ردِّ

يصيبه ما يصيبها من النقصان، وأّن  ،من الشهور أخبار كثرية بأّن شهر رمضان شهٌر

ما تعارض ]من[  يف ^بني الطائفة، وقد قالوا االعتبار بالرؤية، وهي مشهورٌة

 .النادر ودعوا الشاّذ ،أحاديثهم: خذوا مبا اشتهر

، ولوال وجود قرائن ألُكرت صدور مثل هذه الكلمات وخبٌط هنا خلٌط ولكْن

 بل إىل ما قال. ، قال ْنوكيف كان فالواجب أن ال ينظر إىل َم .من مثله من األجّلة

ا مل مينع عنها العقل، ودّل عليها النقل، فالواجب وباجلملة: هذه املسألة مّم

 كما يف ُظائرها. ، القول بها

وه يف الصالة، وُومه عنها، مّما تواتر به ْهمن َس أّن كالًّنا ص مما شرحفتلخَّ

من األمامية املستقيمة، بل  أحٌد ،قبل املفيد ،األخبار، وأُّه مل خيتلف يف جواز األّول

 .×ضة الذين ينكرون قتل احلسنيالغالة واملفوِّ

 .لشبهة سبقت إىل ذهنه ؛مامّية املفيدمنع منه من اإل ْنوأّول َم

 .مع تغيري املبنى ،شيخوتبعه ال

رون مل يتابعه على ذلك، وإُّما تبعه املتأخِّ ،فمع كوُه تلميذه ،وأّما املرتضى

 .ب ديدُهم يف املتابعة من الشيخْسَح

 القول باجلواز.  وعن الطربسّي أيضًا

أُّه قال  إاّل ،ك فيه أّواًلتشكَّ حيث إّن املفيد وإْن؛ وأّما الثاُي فلم مينع منه أحٌد

 .خريًابه أ

، وهو املفهوم من تقرير الشيخ ألخباره، حيث رواها، ومل يذكر هلا تأوياًل

ة، بل قوله يف تأويل اخلربين و من احلمل على التقّيْهأخبار السَّيف كما ذكرُا 

ت ْوعلى قوله بَف ، دليٌل|املشتملني على قضاء النافلة قبل الفريضة، كما فعل النيّب
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 .مْوللنَّ |الصالة عنه

م، فعليه كما تقدَّ ،يرين شيخنا الشهيد حمّمد بن مّكح من املتأخِّصرَّوبه 

 ر. م واملتأخِّإمجاع املتقدِّ

صار يف عصرُا عدم جواز املسألتني من ضروريات املذهب، كما  ثّم إُّه وإْن

صار جزئية الشهادة بالوالية يف األذان واإلقامة أيضًا كذلك، ومشروعية الصالة 

أّن  ز، إاّلْممسع سارع إىل الطعن والَغ ْنني أيضًا كذلك، وكل َموالصوم االستيجارّي

ن من املفيد، كما تبيَّ بع، فإّن األصل يف هذه الضرورة احلادثة شبهٌةتَّأن ي  احلّق أحقُّ

 . ت لك مّما شرْح

واحلمد هلل  .نا وُعم الوكيلب ْسيشاء إىل سواء السبيل، وهو َح ْناهلل يهدي َمو

من هجرة النيّب  1358 م من سنةمن شوال املكرَّ 25وفرغ من حتريره يف  .أّواًل وأخريًا

فها ألف سالم وحتية. وأُا اجلاُي على مشرِّ ،ةيف البلدة الطيبة احلسينّي ،|األكرم

 اخلاطي تقي التسرتّي ع في عنه.
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 القرون املبكرة يف السّني الشيعي تفاعلال

 (1)الرتاث الشيعيىل أهل السّنة إ أسانيدانتقال 

 

 

ة ُأدرجت األساُيد السّني ْن[ على يد َم2[ متى و]1تروم هذه الدراسة إىل اختطاط ]

شار ي ما يف الرتاث احلديثّي الشيعّي، على الرغم من أُّه قلَّ «الصحابّي ـ التابع»من مثل 

 ؟إليها يف النقل الشيعّي

ال تهدف هذه الدراسة إىل الكشف عن الكيفّية اليت اُتقلت فيها األساُيد من 

ة مبكان من يم أفكارًا هي من األهمِّب، بل كذلك تقدِّْسأهل السّنة إىل الشيعة فَح

 حيث الرحلة التارخيّية لرواية احلديث الشيعّية.

على أصل بعض الروايات اليت يرى الشيعة أُّها  وعليه، آمل أن أتوافر على أدّلٍة

 ، غري أّن مصادر احلديث السّنية ُفسها ال تشري إىل ذلك.مهّمة عند أهل السّنة

ثواب »وكيما ُبقى أوفياء إىل حدود هذه الدراسة سوف أعمد إىل مقارُة فصل 

 للربقي، الذي أدرك عصر اإلمام ،يف كتاب احملاسن ،«األعمال وعقاب األعمال

 ،والغيبة الصغرى كذلك، بكتاب ثواب األعمال وعقاب األعمال ،احلادي عشر

 الفكرّية يف عصر الغيبة الكربى. الذي أمضى معظم حياته ،للشيخ الصدوق

قبل الغيبة  ْتة إذ يعكسان ميواًل ساَدهذان العمالن غايًة يف األهّمي ّدَعي و

 سواء بسواء.  ،الكربى وبعدها
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تلك املذكورة  مات اليت متّيز الروايات يف املصادر الشيعّية عنإحدى أهّم الس

ف تقريبًا، عن ة هي أّن األحاديث كاُت ت روى، طوال قرن وُيِّيف املصادر السّني

 ، ال عن الصحابة أو التابعني.األئّمة

روى على لسان إمام من مضافًا إىل ذلك، وعلى الرغم من أّن الروايات كاُت ت 

من حيث الصياغة، فإّن  ،[ ُفسه|ومل تكن تنسب إىل النيّب] ،عشر األئّمة االثين

 [.|ّد صادرًة عنه]َعهذه الروايات ت 

تظهر مراجعة سريعة لكتب احلديث الشيعّية املعتربة األربع، وال سيَّما 

البن بابويه  ،ال حيضره الفقيه ْنوَم ؛(م940/هـ329للكليين) ،الكايف

 ،وتهذيب األحكام واالستبصار ؛لشيخ الصدوق(، املعروف بام991/هـ381القّمي)

ثني الشيعة غالبًا ما يفتخرون بأّن األحاديث املروّية (، أّن احملدِّم1067/هـ460للطوسي)

استقوا هذه املعرفة من الرسول ُفسه  ،يف مصادرهم ُقلت من طريق أئّمة معصومني

 . (2)ال من صحابّي أو تابعّي ،مباشرًة

 أّن األحاديث املروّية عن هؤالء األئّمة املعصومني الواردة نا إىله ها جتدر اإلشارة

هة إىل القّراء الشيعة، فيما جند يف األعمال اجلدالّية ضّد أهل يف هذه الكتب موجَّ

والطربي الشيعي)يف مطلع  ،(م873/هـ260ت بيد الفضل بن شاذان)اليت خطَّ ،السّنة

، أن مّثة الكثري من الروايات املروية مثاًل ،(3)امليالدي( /العاشراهلجري القرن الرابع

 .(4)مت كيما تقنع القارئمن طريق الصحابة أو التابعني ُ ظِّ

 اهلجري،لكّن الروايات الواردة يف هذه الكتب أخذت من رواة القرن الثاُي 

 .«روى فالن»أو حّتى  ،«ما رويتم» :وت سبق غالبًا بعبارات من قبيل

كي تصل إىل  ؛إىل آخر الروايات من راٍوومن غري الواضح كيف ُقلت هذه 

 .(5)الكاتب

ويت هذه الروايات يف ر علينا أن ُعرف األساُيد اليت عن طريقها ر وعليه، يتعذَّ

 هذه الكتب. 

ّراء الشيعة من هة إىل القَقل الروايات يف املصادر املوجَّوكما أشرُا سابقًا، ت ْن

 ـالصحابّي  ـالنيّب »ات من طريق خّط ما تقّدم هذه الكتب روايلَّطريق األئّمة. وق
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 كما هو حال كتب السّنة. ،«التابع

 ـالصحابّي  ـالنيّب »وعليه، تبسط هذه الدراسة ألساُيد أهل السّنة من طريق 

 ، كما يف املصادر الشيعّية.ال من طريق األئّمة ،«التابع

وي ُرمي إىل الكشف عن ُوع هذه األحاديث املروّية )أي إذا ما كاُت تر

ُأدخلت هذه األساُيد ذات األصل الصحابّي  ْنوأين وعلى يد َم ،[(^مناقب أهل البيت]

 ؟إىل حلقات احلديث الشيعّية

ديث وعليه، سوف أحبث يف ما إذا كان التفاعل الروائّي ما بني حلقيت احل

ات ة، دقيقًا أم ال. وسوف أبدي، تاليًا، رأيي حيال أصل اّدعاءاالثنتني، الشيعية والسّني

القائلة بأّن الصحابة والتابعني كاُوا  ،بعض العلماء الشيعة التقليدّيني واملعاصرين

يثبت ذلك يف املصادر  على الرغم من غياب أّي دليٍل ،يضعون أحاديث ضّد أهل البيت

 ة. السّني

. واُسجامًا مع ةتتبعثر أساُيد احلديث السّنية يف كثري من املصادر الشيعي

ثواب األعمال وعقاب »سوف أحصر النقاش مبقارُة فصل  حدود هذه الدراسة

(، م887/هـ274د بن خالد الربقي)، ألمحد بن حمممن كتاب احملاسن ،«واألعمال

ـ  260( وفرتة الغيبة الصغرى )م864/هـ260الذي عاصر اإلمام احلسن العسكري)

 ، للشيخ الصدوق.(، وكتاب ثواب األعمال وعقاب األعمالم941ـ  864/هـ329

ما يؤول إىل  ،للمبحث ُفسه يعرضانإذ  ؛قد وقع االختيار على هذين الكتابنيل

ما قبل ع الفرتة الزمنّية ومن ثّم إىل تتبُّ ،يسرية من حيث االختالفات يف ما بينهما مقارٍُة

 الغيبة الصغرى وما بعدها.

وفيما عاصر الربقي اإلمامني وكذا الغيبة الصغرى فإّن حياة الشيخ الصدوق 

والقرن األّول من الغيبة الكربى، ما يتيح لي فرصة بيان ما  ْتمّية بكاملها تزامَنالعل

 أساُيد الرواة السّنة.  جتاهما يف األفكار  ٍرإذا كان زمن الغيبة آل إىل تغيُّ

 

خالل القرن  ،، على يد الربقيشيعّي اٌبب كتاب احملاسن، وهو كتُكت
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 عرض لثواب األعمال وعقابها.وهو ي اهلجري،الثالث 

عن ثواب أعمال اإلُسان  يكشف العنوان عن أّن الكتاب حيتوي على فصوٍلو

من احملاسن مئة وثالثة وعشرين بابًا  «ثواب األعمال»ص فصل وعقابها. خيصِّ

. (7)من الكتاب ُفسه سبعني بابًا للعقاب «عقاب األعمال»ص فصل ، وخيصِّ(6)للثواب

 . (8)هماْيحديثًا عن املبحثني كَل 295وعليه، ثّم 

وخبالف ذلك، كتب الشيخ الصدوق كتاب ثواب األعمال وعقاب األعمال يف 

ومئة  ،ئة وتسعة ومثاُني فصاًل عن ثواب األعمالاد منفصل، حيث أورد مثامنجملَّ

بلغ جمموع األحاديث اليت أوردها الشيخ وعمال. وواحد وثالثني فصاًل عن عقاب األ

مضافًا إىل املباحث  ،تناول الشيخ الصدوقوقد الصدوق ألفًا ومئة ومثاُية عشر حديثًا. 

 سورٍة قرأ كلَّ ْنروايات عن ثواب َم :مثل ،مباحث عّدة ،اليت وردت يف كتاب الربقي

 . (9)من القرآن

أساُيد أهل البيت، كما  يروي الكتابان، كالهما، أحاديث من طريق

 ية.يرويان أساُيد سّن

من حيث استخدام أساُيد  ،جلّي ما بني الكتابني مضافًا إىل ذلك مّثة مائٌزو

 ة.أهل السّن

، فيما يناهز هذا العدد السّتني يف (10)بْسة فَحيورد الربقي سبعة أساُيد سّنيو

 .(11)كتاب الشيخ الصدوق

 ا الربقي قبله.صدوق حديثني رواهمكما روى الشيخ ال

وعلى الرغم من اختالف عدد األحاديث اليت رواها العاملني فإّن أساُيد أهل 

، كاُت أكثر ورودًا يف «الصحابّي ـ التابع»ال سيَّما تلك اليت من طريق والسّنة، 

 كتاب الشيخ الصدوق.

وقد ي عزى سبب ذلك إىل أّن الكتابات بعد الغيبة الكربى اعتمدت أساُيد من 

 أهل السّنة أكثر من زمن ما قبل الغيبة. طريق 

عًا من حيث أمساء الصحابة املقلب اآلخر يعرض كتاب الشيخ الصدوق تنوُّ ويف

أُس بن مالك، : مثل ،ويت عنهم األحاديث. يتضّمن الكتاب أساُيد لصحابٍةالذين ر 

د بن اس، وجابر بن عبد اهلل، وزيوأبي هريرة، وأبي سعيد اخلدري، وعبد اهلل بن عّب
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سلمة، وعبد اهلل بن  أرقم، وحذيفة، وسهل بن سعد األُصاري، وأسامة بن زيد، وأّم

ّي بن كعب، وصحابة آخرين، فيما يذكر الربقي يف كتابه أمساء ثالثة َبمسعود، وُأ

ُّه يورد أحاديث عن سلمان، وأبي برزة، وأبي أّيوب أحّتى ، (12)بْسصحابة فَح

ابر بن عبد اهلل، وعبد اهلل بن عّباس، وأُس بن سعيد اخلدري، وج ياألُصاري، وأب

 .(13)احملاسن ْيَأب يف جْزْسمالك فَح

أبي  :مثل زًا ألشخاٍصوعليه، من املثري لالهتمام أّن الشيخ الصدوق مينح حيِّ

عند الشيعة، مضافًا إىل أشخاص ينظر إليهم  قاٍس هريرة وعائشة، وهما موضع ُقٍد

 .(14)أقّل الرتاث احلديثّي الشيعّي بقسوٍة

ال أحاديث يف مدح  ،ثّم إّن هذه الروايات تروي عمومًا أحاديث عن آثار األعمال

 روى عادًة يف املصادر الشيعّية.ع أن ت قَّ، اليت يتوعلّي أو أهل البيت

ب ]يف املصادر ْسة فَحال يف األساُيد السّني إىل زيادٍةيف ذلك  ومّثة إشارٌة

 ء الصحابة الواردة بعد الغيبة. بل كذلك يف عدد أمسا ،الشيعّية[

الصحابّي ـ »بنا أن ُسأل عن كيفّية اُتقال الروايات من طريق  يٌِّراآلن، َح

أخرى: كيف، وبأّي طرق، ميكن لرواية  إىل أدبّيات احلديث الشيعّية. وبعبارٍة «التابع

بنقل  ما اهتماٍمروى على يد علماء شيعة يهتّمون أّيأو ت  َدِرمروّية على لسان رواة سّنة أن َت

 ب؟ْسأحاديث من طريق األئّمة فَح

 الشيخ الصدوق منطني خمتلفني.تكشف القراءة يف مصادر كتاب 

أّما األّول فثّمة أساُيد حفظها الرواة الشيعة منذ النصف الثاُي من القرن الثاُي 

 .اهلجرّيالثالث حّتى غّرة القرن 

لسّنة حّتى عصر من أهل ا ٌةوأّما الثاُي فثّمة أساُيد حفظها بالكامل روا

 الصدوق وأساتذته.

 . التاليةسوف أستعرض هذه األساُيد يف السطور و

 

 ة املروّية من طريق الرواةلشيخ الصدوق بعض األساُيد السّنيمّثة يف كتاب ا
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اهلجرّي. ولعّل الثالث الشيعة منذ النصف الثاُي من القرن الثاُي حّتى بداية القرن 

الطريقة املثلى ملعرفة حيثّية هذا االُتقال بني الفريقني هو دراسة الرواة من طريق 

 عند السّنة والشيعة على السواء. مصادر علم الرجال

ا طفقت ن الحقًا، مبيِّة، كما سأية والشيعيأّن أدبّيات الرجال السّن صحيٌح

ر بعض الرواة يف مصادر الرجال الشيعّية ما ذ ك أُّه بعد فرتٍة تقتبس الرواة األوائل، إاّل

وعلى الرواة  ،سوف أسّلط الضوء، تاليًا، على هذه االُتقاالتوة. ب، ال السّنيْسفَح

ل وسوف أعمد إىل حتليل مواقف الرجا ،الذين جعلوا مثل هذه االُتقاالت ممكنًة

 نوا حدوث مثل هذا االُتقال ما بني حلقات الفريقني. د أُّهم مكََّقالذين ي عَت

 

( يف كتاب الشيخ الصدوق من مّرات ر مخسإّن اإلسناد األكثر تكرارًا )تكرَّ

أو  ،«عن أخيه علّي ،عن ابنه حسني ،سيف بن عمرية»طريق صحابّي هو إسناد عن 

 .«عن أخيه حسني ،عن ابنه علّي»

 .(15)ةهلذا اإلسناد معًنى بالغ األهّميو

وبهذا اإلسناد، عن به:  التاليةروى الشيخ الصدوق الرواية  :فعلى سبيل املثال

عن عمرو بن  ،وشبحعن مشر بن  ،عن عبد احلميد بن بهرام ،(16)سيف بن عمرية

ثة أوالد مل يبلغوا م ثالما رجل قدَّيقول: أّي |رسول اهلل مسعت  :عنبسة السلمي قال

فهم حجاب يسرتوُه من  ،]كذا ورد يف املصدر[ ًامت ثالثة أوالدأو امرأة قدَّ ،احلنث

 . (17)النار

 شيعّية.ال يف املصادر ال ،ةرواية أكثر يف كتب احلديث السّنيروى هذه الت 

 ،ة، عن أُس بن مالك، وأبي هريرة، وصحابة آخرينوت روى، يف املصادر السّني

 .مشابهة بعباراٍت

 عن عمر بن عبسة السلمي.  ،كما يف كتاب الشيخ الصدوق ،روى كذلكوت 

روى الذي ي  التالي،أن ُشري إىل اإلسناد  ة مبكاٍنهّميويف هذا السياق من األ

( وعبد بن م855/هـ241ن حنبل)بورواه أمحد  ،(18)عن عمر بن عبسة

حلميد )بن بهرام(، ثين عبد اثنا هاشم[، حدَّ]حدَّ»( كذلك: م863/هـ249محيد)
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: عن[ عمرو بن عبسة ، ]قال(19)ثين أبو َطْيبة ]أو ظبية[ثين شهر )ابن حوشب(، حدَّحدَّ

 . (20)«]...[السلمي

عن هاشم )بن  ،روى أمحد بن حنبل هذا احلديث عن عبد احلميد بن بهرام

 .(22)عن أمحد بن يوُس ،فيما رواه عبد بن محيد ؛(21)القاسم(

لذي رواه من الراويني يشابه متامًا احلديث ا مه كلٌّدَّإّن منت احلديث الذي ق

 الشيخ الصدوق يف كتابه.

واملائز الوحيد الذي يكمن يف اإلسناد هو أّن الراوي ما بني عمرو بن عبسة 

أو  ؛زى إّما إىل ُّساخ الكتابلعّل ذلك ي ْعويف كتاب الشيخ الصدوق.  ْدِروشهر مل َي

 الصدوق. د الرواة يف إسناد الشيخسقوط أح

عن سيف بن عمرية،  ،يروي الشيخ الصدوق احلديث عن عبد احلميد بن بهرام

 د دائمًا يف ثواب األعمال.وهو اسم يردَّ

يف النقل ما وعليه، فإّن هذا الراوي يشري، أكثر ما يشري، إىل ُقطة اُفصال 

 بني السّنة والشيعة.

كاُت الرواية عن إذا  سوف ُعمد، تاليًا، إىل مراجعة سرية الرواة لتحديد ماو

عبد احلميد بن بهرام وسيف بن عمرية هي موضع ُقل اإلسناد من حلقات السّنة إىل 

 الشيعة. 

راوي الذي ة أّن عبد احلميد بن بهرام هو الم الرجال السّنير مصادر علصوِّت 

 يروي عنه شهر بن حوشب.

ناء حديث يتيم يف باستث مضافًا إىل ذلك، ي روى أّن ابن بهرام ال يروي عن أحٍدو

 .أخذه عن عاصم األحول ،الدعاء

حديثه عن شهر »: كالتالييشرح ابن حنبل العالقة ما بني ابن بهرام وشهر و

 .(23)«وهي سبعون حديثًا طواٌل ،مقارب كان حيفظها كأُّه سورة من القرآن

على الرغم من النقد الذي  ،يعّد عبد احلميد بن بهرام عمومًا من الرواة الثقات

 ظ.عليه حتفُّ ْنوهو ممَّ ،شهر بن حوشبروايته عن من بعض العلماء إثر وجَّه إليه ي

ال بأس بعبد  ( أْنم1070/هـ463ذكر اخلطيب البغدادي) :فعلى سبيل املثال

الرتمذي  :من حّتى أُّه روى كلٌّ، (24)وأّن املشكلة تكمن يف شهر ،احلميد بن بهرام
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لعبد احلميد بن بهرام يف الكتب السّتة؛ ( م877/هـ273( وابن ماجة)م892/هـ279)

 .(25)( يف كتابه األدب املفروضم869/هـ256كما روى له البخاري)

عن  ًىمعط وهي غياب أّي ،مّثة جنبة مهّمة يف ترمجة عبد احلميد بن بهرامو

 عالقته بالشيعة.

وبأّي األحوال، يدّل غياب ذكره تقريبًا يف علم الرجال عند الشيعة على أُّه من 

 . (26)بْسروى هلم يف حلقات أهل السّنة فَحالرواة الذين ي 

 فهو راٍو ،ر امسه يف أساُيد الشيخ الصدوقالذي يتكرَّ ،أّما سيف بن عمرية

 له يف علم الرجال عند الفريقني. روىي 

يف  «متييز»( سيف بن عمرية حتت وسم م1449/هـ852ر)َجيذكر ابن َح

 .(27)«مون فيهلَّيتك»( بأُّهم م985/هـ374التهذيب، راويًا عن األزدي جرحه)

على أُّه  ،( يف كتاب الثقاتم965/هـ354ّبان)وخبالف ذلك، ذكره ابن ِح

 .(28)«بيغرِّ»

 .(29)«له أوهام ،صدوٌق»ف ابن حجر ُفسه سيفًا على أُّه فيما يعرِّ

تشري بعض املصادر  ، لكْنعلى أّن سيفًا شيعيٌّ وعليه، ال خنلص إىل أّي دليٍل

 . (30)دِلإىل أّن أبان بن تغلب، وهو أحد أساتذة سيف، شيعّي َج السّنية

بعض املصادر الشيعّية إىل سيف بن عمرية على أُّه من أصحاب ]اإلمام[  تنظر

ذكر السّيد اخلوئي عن طبقة سيف بن قد . ف(31)الصادق و]اإلمام[ موسى الكاظم

الروايات تبلغ مائتني ]كذا من  وقع بهذا العنوان يف إسناد كثرٍي» هعمرية يف احلديث أُ

 .(32)«ورد يف املصدر[ وسبعة وتسعني موردًا

يشري ذلك إىل أّن اسم سيف بن عمرية ورد يف كتب الشيعة أكثر من مصادر و

 . (33)السّنة

 / هـ588) شوبآوابن شهر ؛(35)والطوسي ؛(34)(م1048 / هـ450) روى النجاشي

 ن، لسيف على أُّه ثقة.و، وآخر(36)(م1192

ولعّل ذلك سبب تضعيف  .ب أّن سيفًا كان واقفّيًاْسبن شهرآشوب فَحويذكر ا

 .(37)الشهيد الثاُي له

إىل ذلك  ْفألُّه أدرك ]اإلمام[ علّي الرضا. أِض ؛غري أُّه ال ميكن اعتباره واقفّيًا
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 . (38)بْسفَح أُّه ال ميكن تضعيف شخص ما ألُّه واقفيٌّ

، (40)، والنجاشي(39)شيخ الصدوقوخبالف ذلك، فإّن األساُيد اليت يرويها ال

كتابًا، يرويه مجاعات من أصحابهم، ما يدّل على  ، تشري إىل أّن لسيف(41)والطوسي

 تأثري الرجل وسط حلقات الشيعة. 

 ؛علّي :سيف بن عمرية ْيما تشري إىل جنَلأّما مصادر الرجال عند أهل السّنة فقلَّ

 .واحلسني

،  ما يلي: يف لسان امليزان ،عمرية[ر عن احلسني بن سيف ]بن َجابن َح يقول

ذكره الطوسي يف رجال الشيعة، قال: وهو أخو علّي بن سيف، وكان أبَصَر من 

روى  .أخيه، وأكثر مشايخ، رحل إىل البصرة والكوفة، وكان يعرف الفقه واحلديث

 . (42)عنه علّي بن احلكم وغريه

ص ابن ات، خيصِّللرواة غري الثق عرضتوعلى عكس األدبّيات السابقة اليت 

 . (43)يف مصادر السّنة هلم ذكٌر ْدِرشيعة مل َي ر صفحات من لسان امليزان لرواٍةَجَح

. وقد كان من (44)يصف علم الرجال عند الشيعة علّي بن سيف على أُّه ثقة

يرويه  ًاكبري ًاأصحاب ]اإلمام[ علّي الرضا. ويذكر النجاشي أّن لعلّي بن سيف كتاب

 .(45)إسناده عن الرجال، ذاكرًا

ومضافًا إىل ذلك، فقد ورد امسه أكثر من ثالث وعشرين مّرًة يف أساُيد 

 . (46)على حضوره وسط احللقات الشيعّية ويف ذلك دليٌل .خمتلفة

عن أخيه  ،يرويه احلسني :أحدهما :إّن ألخيه احلسني كتابني اثنني :ويقال

 .(47)يرويه عن الرجال :واآلخر ؛علّي

كما  .ّية ال تأتي على ذكر أّن احلسني بن سيف كان ثقًةلكّن املصادر الشيع

يف كالم الطوسي، ولعّل ذلك يعود إّما  أثٍر ر عنه ليس له أيَُّجأّن بعض ما ُقله ابن َح

 . (48)أو وقوع بعض التغيري أثناء النسخ ،إىل اختالف يف مصدر النقل

د بن بهرام؛ روى عن بعض الرواة قبل عبد احلميضح أُّه مل يكن ي وبهذا يتَّ

 ب.ْسوكاُوا يعرفون من طريق الروايات املتداولة يف حلقات السّنة فَح

 ل مع سيف بن عمرية.غري أّن احلال تبدَّ

عن سيف، على عكس علم  ة، بالطبع، معلوماٍتما تذكر األدبّيات السّنيقلَّو
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 .الرجال الشيعّي الذي يبسط له بإسهاٍب

 .جتاهٍل كلَّ ،وعلّي ؛نياحلس :هيلة تتجاهل جنفإّن الكتب السّني ومن ثّم

 ع. ًا إىل حلقة التشيُّ: إّن إسناده اُتقل اُتقااًل كّليوعليه، ميكننا القول

عن  ،ظبية يعن أب ،عن شهر ،عبد احلميد بن بهرام»اُتقل احلديث املروّي عن 

آخرين، إىل حلقات  ، وعادًة ما يروى كذلك عن صحابٍة«عمرو بن عبسة السلمي

ة. ومنذ ذلك احلني بدأ ؛ جّراء عالقته باحللقات السّنيطريق سيف بن عمرية الشيعة من

 ، وحيفظوُه.ون هذا احلديثو ثون الشيعة كذلك يْراحملدِّ

 ْيبعد علّي واحلسني، جنَل ،يف الواقع إّن العامل الذي حفظ هذا احلديثو

 /القرن التاسعاهلجري د بن عيسى)يف القرن الثالثسيف، هو أمحد بن حمم

وادر قيد ، وال يزال كتابه املوسوم بكتاب النء قم(، وهو من كبار علماامليالدي

 التداول إىل يومنا هذا.

: التالي ،مضافًا إىل العامل الشيعّي ،ر عن شهرة ابن عيسىَجوعليه ينقل ابن َح

األشعري القّمي، مة أبو جعفر ن عيسى بن عبد اهلل بن سعد، العالد بأمحد بن حمم»

، له تصاُيف وشهرة، كان ]كذا ورد يف املصدر[ يف حدود الثالث ة بقمشيخ الرافض

 . (49)«مئة

إسناد (، الذي ورد يف م912/هـ300ث عن عبد اهلل بن جعفر احلمريي)حدَّ

وهو من أبرز علماء قم، وقد كتب عن  ،د بن عيسىالشيخ الصدوق، أمحد بن حمم

تاب الغيبة واحلرية، وكتاب مثل: كتاب اإلمامة، وك ،ز الشيعةاملباحث اليت متيِّ

. وال يزال كتاب قرب اإلسناد للحمريي قيد التداول حّتى يومنا (50)التوحيد والبداء

 .(51)هذا

 ،يروي الشيخ الصدوق احلديث، كما ذكرُا يف اإلسناد سابقًا، عن احلمريي

عن أبيه. وقد كان أبو الشيخ الصدوق، وهو علّي بن احلسني بن موسى القّمي، من 

 . (52)العلماء يف مدينة قم آُذاك أعيان

وشيئًا فشيئًا أصبحت األساُيد أعاله، اليت اُتقلت إىل األحاديث الشيعّية 

؛ بفضل ه، أكثر اُتشارًا وسط العلماء الشيعةْياملعتربة من طريق سيف بن عمرية وجنَل

 حت أكثر ظهورًا يف حلقات الشيعة.د بن عيسى، ومن ثّم أصبأمحد بن حمم
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 تباطًا بعلماء الشيعة.حلني ما برحت هذه األساُيد أكثر ارومنذ ذلك ا

ة أخرى اُتقلت من طريق إسناد سيف بن ويسري ذلك أيضًا على روايات سّني

 . (53)عمرية ]إىل حلقات الشيعة[

 

من حيث حفظ األساُيد اليت  نةب قراءًة متمعِّومن بني الروايات اليت تتطلَّ 

رتبط قدميًا بالرواة السّنة يف احللقات الشيعّية تلك اليت يرويها الشيخ الصدوق ت تكاُ

إذ ورد الرجال من طبقة الصحابة ؛ «]...[، عن سليمان بن عمرعن احلسني بن سيف»

 : مهو ة،والتابعني بأساُيد ثالث

 الكويف بن علّين عن أمحد بن حممد واحلس ،[ثين سعد بن عبد اهللدَّ]ح»

]كذا ورد يف  ابن عن سليمان ،عن احلسني بن سيف، همن هاشم كّلوإبراهيم ب

 . (54)«]...[عن زيد بن أرقم ،عن مهاجر بن احلسن، عمراملصدر[ 

: بن حبيش قال ثين زّرحدَّ :ثين زيد بن رافع قالحدَّ :عن سليمان بن عمر قال»و 

 )اإلسناد ُفسه(.  (55)«]...[ حذيفة مسعت 

 ابن عن احلسني ،)بن عيسى( عن أمحد بن حممد ،[ثنا سعد بن عبد اهللحدَّ]»و

: عطا قال ثين عمران بنحدَّ:عن سليمان بن عمر قال  ،سيف]كذا ورد يف املصدر[ 

 . (56)«]...[اسن ابن عّبا، ععط ثينحدَّ

ها. وإذا ما حبثنا يف سليمان بن عمر هو الرواي املشرتك يف هذه الروايات كلِّ

: مهاجر بن احلسن، اة التابعني قبل ابن عمر، وهمعلم الرجال عند الشيعة عن الرو

 .(57)وزيد بن رافعي، وعمران بن أبي عطاء، فلن جند هلم ذكرًا

يف علم  ،وزيد بن رافع ،مهاجر بن احلسن :من كما أُّه ما من ترمجة لكلٍّ

 .(58)الرجال عند أهل السّنة

ًا إىل أُّه مشري ،ما ب، اسم مهاجر بن احلسن يف إسناٍدْسأورد ابن حجر، فَح

 .(59)احلسن يمهاجر الصائغ، املعروف مبهاجر أب

 ،احلسن ثقة افإّن مهاجر أب (60)ويف حال كان مّثة خطأ مشابه يف هذا اإلسناد

. وُعثر على األحاديث (61)باستثناء كتاب ابن ماجة ،وردت أحاديثه يف الكتب السّتة
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ة ترمجة له يف كتب ة، ومّثن بن أبي عطاء يف املصادر السّنياليت رويت عن عمرا

 . (62)الرجال

بن حبيش كان من أصحاب ]اإلمام[ علّي، ووردت كثري  ذكر الطوسي أّن زّر

 .(63)غري أّن ترمجته ُادرة ،من أحاديثه يف كتب الشيعة

ث بكثري من حدَّ ،ثقٌة بن حبيش على أُّه راٍو ة إىل زّركما تشري املصادر السّني

 . (64)السّتة مجيعًا األحاديث، وقد روى له كّتاب الكتب

ما ُعثر على ترمجة قلَّ ،آخر وهو راٍو ،يسري ذلك أيضًا على عطاء بن أبي رباح

 .(66)كما تشري إليه كتب السّنة ،لكّنه عامل مشهور .(65)له يف كتب الشيعة

نا إىل اآلن أّن الرواة الذين أتينا على ذكرهم وردوا يف كتب الرجال وعليه، بيَّ

 ما ذكروا فيها.  يذكروا يف كتب الشيعة أو قلَّالسّنة، فيما إّما مل

أّما سليمان بن عمر، وهو الراوي املشرتك يف األساُيد الثالث، فقد ذ كر يف 

أدرك ]اإلمام[  ْنأُّه ممَّ ،الربقي والطوسي :من هما. واعتربه كلٌّْيكتب الفريقني كَل

ويعّد  .ب الرجال الشيعّيةلة له يف كتجعفر الصادق. غري أُّنا ال ُعثر على ترمجة مفصَّ

إذ قال  ،لفهم شخصّية سليمان ؛( فيه مهّمًام11/هـ5قول ابن الغضائري )القرن 

يكذب »إُّه  :(68). كما قال عنه(67)فًا إّياه، مضعِّ«كّذاب النخع»إُّه : الغضائري عنه

 . (70)«(69)على الوقت

ما يضع أساُيد أليِّ أُّه كاذب، وأُّهبة يمان بن عمر يف األدبّيات السّنيهم سلي تَّ

علّي بن علّي  :حديث، وكذا كان موضع جدال. يصفه، تاليًا، علماء مثل

(، وأمحد بن حنبل، م848/هـ233)ني(، وحييى بن معم849ـ  848/هـ234املدُي)

 . (71)كذلك فوُه بشّدٍةبالكذب، وي ضعِّ بأُّه معروٌف ،والبخاري

 ااًل مشرتكًة عن سليمان بن عمر.وة أقالشيعّية والسّني إىل هنا تتناقل املصادر

 ،(73)«كان يكذب جماوبًة»أو  (72)«كّذاب النخع» يوبالطبع، فإّن عبارت

 مه الغضائري.ح الذي قدَّْرتشابهان اجَل ،للخطيب البغدادي

 :اأحده :ض روى ثالثة أساُيد موضوعةْيعندما سئل سليمان بن عمرو عن احَلو

جّده؛ أي عن أهل البيت، ما يشري إىل أّن عن  ،عن أبيه ،عن ]اإلمام[ جعفر الصادق

. وتروي املصادر الشيعّية (74)سليمان بن عمر كان مّيااًل إىل مراجع السّنة والشيعة
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 . (75)ةو عن النيّب من طريق أساُيد سّنيلسليمان عن األئّمة أ

يروي سليمان بن عمر يف األساُيد اليت راجعتها عن احلسني بن سيف، وهو  

قًا أقرب إىل الرتاث احلديثّي الشيعّي. كما ورد أمحد بن حمّمد بن كما وصفناه مسب

 ،يف هذه الطبقة ،عيسى القّمي، واحلسن بن علّي الكويف، وإبراهيم بن هاشم القّمي

 . (76)وهم مجيعًا علماء شيعة ثقات

كما يف املبحث السابق، اُتقل اإلسناد إّياه إىل احللقات الشيعّية  ،وشيئًا فشيئًا

سليمان بن عمر. واحتفظ علماء شيعة معروفون الحقًا باألساُيد اليت رويت  من طريق

 للمّرة األوىل عن احلسني بن سيف.

وعليه، ُأدرجت األحاديث اليت كان يرويها الرواة السّنة مذ سليمان بن عمر 

إثر تضعيف سليمان بن عمر يف الرتمجات  وسط األحاديث الشيعّية املعتربة، ولكْن

بن عمر يروي أحاديثًا ا يكون أن ال»ة، سواء بسواء، جيب وضع قيد شيعيية والالسّن

 . «وروايات موضوعة
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 ّيةة عند اإلمامات الفقهّيجاهّتاال

 نيالثاني والثالث اهلجرّي القرنني يف
 

 

 فقهي اإلمامي خالل القرون األوىل يكاد يعّدإن إجراء دراسة تامة للنتاج ال

املصادر املوثوقة اليت ميكن  بل لشّح ،وذلك لقلة املصادر واملراجع ؛ضمن السهل املمتنع

لفقه الت املهمة اليت عاشها اوكذا حلجم التحوُّ ،االعتماد عليها يف مثل هذه الدراسة

 اإلمامي يف بنياته الفكرية.

ع مواضع استعمال االستدالل لبحث من خالل تتبُّهذا ا ساحةميكن ولوج  لكْن

 ُسيب متايزًا وكيفية تعامل الفقهاء مع األدلة الشرعية اليت تكشف بشكٍل ،الفقهي

 ظ ُظرياتهم ومباُيهم الفقهية.ابني الفقهاء بلح

املعرفة العميقة بتاريخ الفقه اإلمامي خالل القرون األوىل من أّن ومما ال َشكَّ فيه 

 واختالف مباُيهم وُظرياتهم.  ،الم تستلزم البحث يف اجتاهات الفقهاءتاريخ اإلس

واالطالع على منهج  ،ع حلقات اجتهاد الفقهاءيف هذا املقال ُسعى إىل تتبُّ

 وبالتالي تشخيص مباُيهم املختلفة.  ،واحد منهم وأسلوب كّل

حمسوس يف هذه الفرتة اُعقاد حلقات االجتهاد يف وسط  ظ بشكٍلالَحي و

 ،كات التيار املضادوبهت بتحرُّهذه احللقات االجتهادية اليت ما لبثت أن ج  .لفقهاءا

يف وسط  ،النصف األخري من القرن الثالث اهلجري يف ،الذي بدأت تتصاعد وتريته

                                           

×
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 مني على السواء. ثني واملتكلِّاحملدِّ

يخ إن البحث يف اجتاهات الفقه اإلمامي خالل املئة الثاُية والثالثة من تار

 ؛مستقّل له كعلٍمالت اليت الزمت تشكُّللتحوُّ ُظرًا ؛اإلسالم تتالطمه أمواج الصعوبات

 ة املصادر اليت تناولت املراحل األوىل من تارخيه. ولقّل

لتشخيص  لكْن ،حبثنا ألُه ليس حمّل ؛من دون االستغراق يف تعريف الفقهو

جممل هو كل أشكال  ٍلن الفقه املقصود هنا بالبحث بشكإ :حدود املوضوع ُقول

 ،البحث يف مسائل آداب وأحكام العبادات، املعامالت وتدبري أمور الدولة والرعية

يعين كل  ،من الفقه االستداللي الفقه املقصود يف هذا املقال هو أعّم :أخرى ٍةوبعبار

خالل القرُني  واليت تتناسب وما كان موجودًا ،عت فيما بعدُواع الفقه اليت توسَّأ

 ،قوّي يف هذا البحث بشكٍل ليكون كذلك الفقه الروائي حاضرًا ،ُي والثالثالثا

على الفقه  البحث هنا مقتصٌر ؛ كونلط بني علم الفقه وعلم احلديثمن دون اخل

احلقيقة أُه يف العصر  لكّن ،عل وموسَّمفصَّ اإلمامي خالل املئة الثاُية والثالثة بشكٍل

ى جواُب النظام الفقهي يف تلك الفرتة يبقى هو الع علاحلاضر الطريق الوحيد لالّط

املعلومات اليت محلتها الروايات يف الكتب األربعة وباقي اجملاميع احلديثية التقريرات و

 فات تلك الفرتة احملدودة وقليلة العدد. وضمن ما بقي من مؤلَّ ،الفقهية األخرى

 رجاعها إىلإ ء يتّموأحكام الفقها ىما ُرى أن فتاو غالبًاالتقريرات يف هذه و

ميكن أن تكون الروايات الفقهية مبينة بشكل مباشر  ، ولذا ال^ئمة أهل البيتأ

تني أو أكثر ييف املسائل اليت يالحظ فيها ُقل روا راء الفقهاء واجتاهاتهم، لكْنآل

من  اختيار واُتخاب الرواة الذين قد يكوُون ضمنًا فإّن ^ةخمتلفتني عن األئّم

 عن أسلوٍب ، بل ميكن أن يكون ُاجتًااّتفاقيًا ه أمرًاميكن أن ُعّد ال الفقهاء الكبار

 دوناختيار البعض ة واُتخاب الرواإن وبالتالي  ،عات علميةوعن حتقيقات وتتبُّ ،ُظرّي

عن اجتاهات الرواة الفقهاء، فتصبح  كاشفًا خر ميكن أن يكون مصدرًاالبعض اآل

رواة كتبهم ب ة منكشفة من خالل اُتخافقهاء تلك الفرت لدىات املخفية جتاهاال

 ودفاترهم احلديثية الفقهية. 

ية التقريرات الفقهية املتبّق :أدّق أو بتعبرٍي ،جتدر اإلشارة هنا إىل أن الرواياتو

تني يولغا ،ميكن تناوهلا من منظورين خمتلفني ني،اهلجريالثاُي والثالث  نيالقرُن م
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  خمتلفتني:

الناظر إىل مسألة استنباط األحكام الشرعية الفرعية  ،املنظور الفقهي :األول

 من أدلتها التفصيلية. 

جاهات الع على اّتقصد االّطب ،الناظر إىل تاريخ الفقه ،املنظور التارخيي :الثاُي

الفقهاء الذين وقعوا بعنوان رواة يف سلسلة أساُيد الفقهاء من أصحاب الكتب 

 احلديثية. 

حيث  ،لي على الرواةالبحث األّو ينصّبـ الفقهي  ظورناملـ أي األول  يف املنظورو

 ،ن من تعيني قيمة سند احلديثحتى يتمكَّ ،يكون علم ُقد الرجال أداته األوىل

فيكون اهلدف األصلي واملوضوعي يف  .×عدم صدوره عن املعصومى صدوره أو دوم

له من خال أما ما يتّم .×لسان املعصوم لىهو كشف احلكم الفقهي ع ا املبحثهذ

 وعلى سبيل الطريقية.  ،فرعي وثاُوي عن الرواة فهو حبٌث حبٍث

ال  ،الذي يبحث فيه عن هذا الفقه من وجهة ُظر تارخيية ،يف املنظور الثاُيو

بل اهلدف من هذا البحث  ،ية يف مقام استنباط األحكامهو احلّج اهلدف يكون

ة للفقهاء يف تلك احلقبة ضمن ثنايا التقريرات الفقهية هو كشف االجتاهات املختلف

بع يف البحث ال يكون على شاكلة األسلوب املتَّن إثم  .من تاريخ الفقه اإلمامي

يف  لوبه هو ُفسه السائد واملعمول بهبل أس ،األساليب املعهودة يف البحث الفقهي

والنتيجة اليت يتوصل هلا هي كذلك على ُفس منوال  .واملعلومات التارخيية التقريرات

 االستنتاجات التارخيية.  طريقة

 
 

والنصف األول  ُيةشرحه وتفصيله خالل فرتة املئة الثا رغم أن الفقه اإلمامي ظّل

أن هذا ال يعين  باملدينة، إاّل ^ة أهل البيتيف أساسه على أئّم فًامتوقِّ ثالثةمن املئة ال

والكبري من  فقد كان القسم املهّم .ها من األمصاردون غري ،باملدينة أُه اختّص

 دْعوباألخص الكوفة، ثم إن ب  ،يستوطنون سواد العراق ×الشيعة وأتباع األئمة

 نهوجعلت الناس يتوجَّ ،صاهلم بهموصعوبة اّت ،بلحاظ املكان ؛^عن األئمةقامهم م

ين الذي يستطيع ُاظرين إليهم بعنوان املرجع الدي ،^إىل الفقهاء من أصحاب األئمة
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 ،ومن خالل ما حيمله من روايات وأحاديث عنهم ،^ذه على األئمةمن خالل تلمُّ

 ^من األئمةتوجيه ر وصد بعد خصوصًاو ،لتهم واستفتاءاتهم الفقهيةئأس ناإلجابة ع

 . (1)هلذا األمر يف أكثر من مناسبة

يف  ْتَركون القسم الكبري من مسرية الفقه اإلمامي ومراحل تدوينه قد َجول

صحيح ما مل  بشكٍل العراق فإن حماولة قراءة يف اجتاهاته الداخلية ال ميكن أن تتّم

يف يؤخذ بعني االعتبار املسار الفقهي املوازي له يف احمليط الفقهي العام الذي كان 

يف خرى املتواجدة مقارُة الفقه اإلمامي بغريه من أشكال الفقه األ ولكي تتّم. املنطقة

وهي  ،ية خاصة هناهلا أهّم اق يف تلك الفرتة من عمر الزمن ُشري إىل ُقطٍةمنطقة العر

رغم االختالف الواسع يف جمال  ،القواعدباعتباره جمموعة من  ؛أن علم الفقه

 لغٌة ،األدُى جتمعه أو يف احلّد ،دهت توحِّظّل ،بني املذاهب ىاألحكام والفتاو

حيث تعتربها  ،خاطيب الفقهياليت ميكن تسميتها باللسان التوهي  ،مشرتكة

 .ال ميكن فصله عن الفقه إجرائيًا املذاهب املختلفة عنصرًا

ففي النظرة الكلية لعلم الفقه ومسرية تأسيسه وأخذه شكله اخلاص به ال ب دَّ 

 منهجع جماالتها، طرح املباحث الفقهية وتوسُّ :ُظري ،ة عناصرمن التذكري أن عّد

ب َسحَب هاوتبويب ،وسبك تصنيف الكتب ،الفقهيةسلوب تدوين املسائل أالبحث و

يف إطار  كل هذا كان يتّم ،صطالحات الفقهيةالتعاريف واال وأخريًا ،األبواب الفقهية

هات املذهبية والفرقية يف تأثري االجتاهات والتوجُّ حيث يبدو واضحًا ،«بني املذاهب»

إذا كاُت  عناصر إاّلهذه ال ه. ويف احلقيقة ال ميكن إجراء مقارُة لكّلذلك كّل

واحد بني  على مستوًى جممل جمموعة من املصطلحات واملباُي يف التحليل تتّم بشكٍل

يف بنيتها بلحاظ اللفظ والقواعد الفقهية ضمن  واليت تتّم ،املذاهب الفقهية املختلفة

 ى إذا طرح أحد املذاهب مطلبًاُه حّتإختاطيب واحد داخل تلك املذاهب؛ حبيث  لساٍن

أو مل يكن موضع  ،به لدى املذهب اآلخر بًاأو مرحَّ ومل يكن مقبواًل ،املطالبمن 

فإن تلك اللغة املشرتكة واللسان التخاطيب الفقهي املشرتك  ،ة( لديهتصديق )حّج

 األدُى من فهم وإدراك ذلك املطلب.  ن يف احلّدكِّت َم

ق، ال ب دَّ من وبعنوان ُظرة عامة عن تاريخ الفقه بالعرا ،مةبعد هذه املقّد

أن الفقه يف العراق يف العقود األخرية من القرن اهلجري األول قد اُتقل من بالتذكري 
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ثم إىل مرحلة أعمق وأشد  ،نمرحلة الفقه البدوي واألوائلي إىل مرحلة الفقه املدوَّ

إىل أواسط املئة  ،خاص يف الكوفة وبشكٍل ،. والواقع أن الفقه يف العراقتعقيدًا

 ،بتدائي أو البدويفقد طوى وراءه مرحلة الفقه اال .ة مراحلكان قد قطع عّد ،الثاُية

تلك املراحل  ليقطع كّل ،نواُتقل بعدها إىل الفقه املدوَّ ،ثم مرحلة الفقه التقديري

له الطريق يف د هِّمت «لالجتهاد بالرأي»اُت ُظرته العامة كو .بعد أخرى ويطويها واحدًة

 أخرى. إىل  االُتقال من مرحلٍة

باعتباره راعي الرعيل األول هلذا املنحى يف الفقه  ؛المذة ابن مسعودتكان و

 اتيف املستحدثات واملستجّدأي  ،دةحمدَّ بالرأي يف مساحٍة جتهادن االْويَر ،بالكوفة

أخرى كاُت وراء إجياد اجلواب لألسئلة  ظهرت إىل جاُبهم جمموعٌةوقد  فقط.

واليت  ،«أصحاب الرأي» ـما عرف ب ل هذه اجملموعة يفمثَّتوت ،رةاالفرتاضية واملقّد

مقابل  طرحت ُفسها يف أواخر القرن اهلجري األول وبداية القرن الثاُي كطرٍف

 . (2)رف بأصحاب النّصأو ما ع  ،ةألصحاب السّن

ع واُتشار اجتاه منهج أمام توسُّ الظروف التارخيية واالجتماعية ماُعًا لقد كاُت

أُهم يف العقود األوىل من القرن  إاّل ،الفقهية خالل املئة اهلجرية األوىل الرأي يف احملافل

 ،ة األوىل احلاضرة يف الوسط الفقهينوا من أن تكون هلم القدرة والقّوالثاُي متكَّ

 . (3)ليصبحوا فقهاء العراق بامتياز

يدة لي هلذا الوضع يظهر أن دخول االجتهاد بالرأي إىل املرحلة اجلدالتحليل األّو

ومل  ،وأهل احلديث بة ألصحاب الرأي على أصحاب النّصَلم والَغَجعل التقدُّ ْنهو َم

بل  ،ية الطرف األخري أو ضعف تواجده العددي يف ساحة الفقهيكن ذلك بسبب أقّل

 الكوفة. بل يف أسلوبه ومباُيه وإجياد حتوُّ ،ل يف منهج االجتهادكان ُتيجة التحوُّ

 ،خاصة ألبي حنيفة عطيت مكاٌُةُأفقه بالكوفة يف بداية مرحلة تدوين ال

إذ ُفخ فيه روح  ؛فقد أعطى للفقه دفعة قوة .ابن أبي ليلى قائمة األوائل رتصدَّ لكْن

هذا االجتاه سرعان ما واجه يف ُفس املئة الثاُية  كبري. لكّن االجتهاد بالرأي بشكٍل

 ؛اإلمامية :منها ،قوية من طرف جمموعات خمتلفة من التاريخ اهلجري معارضًة

حيث حتركوا  ،و... ؛وكذا علماء املعتزلة ؛«أصحاب احلديث»وفقهاء  ؛والشافعية

 .ودحض مرتكزاته ،خمتلفة يف ُقد أسس االجتهاد بالرأيأدوات ب
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هذه املقالة يف  حيث ختتّص ،اإلشارة هنا إىل أُه إىل جاُب اإلمامية رجتدو

جند أن الشافعية كاُت تعمل على تضعيف  ،دراسة اجتاهاتهم يف الفقه يف تلك الفرتة

العمل بالعقل  نكذلك املعتزلة كاُوا يطرحوو .وترفع من مقام العمل بالقياس ،الرأي

واحد من  لنعلم بذلك أن كّل .مات الرأي والقياسمقّد يفية احلجِّمن له  مباالسليم 

اد طريقة يف تلك اجملموعات الفقهائية املتواجدة يف تلك الفرتة كاُت تسعى إىل إجي

على رغم  ،لكن أهل احلديث يف الكوفة .يف الفقه دًامتفرِّ وُظامًا ،االجتهاد

على   يكوُوا يعرتضون مبدئيًامل ،اُتقادهم شديد اللهجة للرأي ومنهج أصحاب الرأي

 . (4)من أساليب االجتهاد ن القياس واحدًاْووكاُوا يَر ،أصل االجتهاد بالرأي

يف النصف  جتهاديف اال آلياتهي يف تدوين الفقه وإن سعي فقهاء أصحاب الرأ

يف تقوية مكاُتهم يف العراق  ًامهّم وعنصرًا الثاُي من املئة الثاُية اهلجرية كان عاماًل

وهذا  .نهم من تضعيف قدرة أصحاب احلديث واملخالفني هلماملقابل مكَّيف و .خاصة

ورغم خمالفتهم  ،ديثن أصحاب احلإ حبيث ،خاصة بني الفقهاء الوضع أوجد حالًة

ُاتهم يف ُاتهم يف الفقه ومدوَّكاُوا ينعطفون إىل مدوَّ ،الشديدة ألصحاب الرأي

 االجتهاد. 

كبري يف  بشكٍل اع استعماهلتوسَّيت ال ،وأدبياته الرأي مفرداتمن  هروبًاو

املقابل شعار أصحاب احلديث يف يف رفع  ،النصف األول من القرن الثاُي اهلجري

يف بروز اجتاه جديد  وهذا الوضع كان سببًا .يف باقي أمصار العامل اإلسالميالعراق و

 ثالتشبُّ احيث بد اتهم،عن مسلكّي خيتلف متامًايف وسط فقه أصحاب احلديث 

كما  ،يف مواطن الضرورة إاّل ،عن القياس والرأي بتعادواال ،أكثر باآلثار والسنن

 . (5)ائل التقديريةوترك املس ،لوحظ فيه التشديد على االحتياط

 ،علماء شيعة ×اب األئمةأصح بنييف العقود األوىل من املئة الثاُية للهجرة برز 

كعلماء  ،العراقيف يف احمليط الفقهي  ،وأبان بن تغلب ،جابر بن يزيد اجلعفي :ُظري

 ،محللقات التعليم والتعلُّيف تشكيلهم زين. تظهر مكاُة هؤالء الفقهاء وفقهاء مربَّ

ساتذة أمن مجلة و. ُضمام إليهامن املشاركة واال ًاّدب ة فقهاء العراق عاّم ْدجِي ملحبيث 

شعبة  :ومن تالمذتهم ،خليفة الشعيب ،كم بن عتيبةاحلهؤالء الفقهاء الشيعة ُذكر 

 . (6)وشريك النخعي ،اجاحلّج
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أن شريك  ،ب ما ُقلته املصادر الرجالية غري الشيعيةْسَح، يف األمر املثريو

النجاشي  بينما ذكر .(7)ُها يف دفاترهودوَّ ،م آالف املسائل الفقهية عن جابرعي تعلَّالنخ

وي وُقل عن جابر اجلعفي يف باب احلالل واحلرام يف كتب اإلمامية قليل أن ما ر 

 .(8)ًاجّد

ُه اليعقوبي عن مشاهري أواخر العصر الذي دوَّت اإلشارة إىل أن الفهرس روجتد

العباسي قد أورد اسم جابر بن يزيد اجلعفي ضمن الفقهاء  األموي وأوائل العصر

 .(9)واألوزاعي ؛ابن أبي ليلى ؛ابن جريج ؛ربيعة الرأي :مثالأ ،الكبار

وردته مصادر الكايف أن أبان بن تغلب يكفي ذكر ما أوحول قيمة فقاهة 

  .(10)ورةاملدينة املنيف ن جيلس لإلفتاء باملسجد النبوي أكان قد أمره  ×اإلمام الباقر

ر الكبري هلؤالء الفقهاء الشيعة يف بداية ْووجود هذه املكاُة اخلاصة والدَّ إن

وبالذات يف  ،عن حقيقة تارخيية تكمن يف أن فقهاء اإلمامية املئة الثاُية يكشف فعاًل

 ،عت مساحاتهقد توسَّ ،خلاصةوحتت رعايته ا ،(ـه148ـ  114)×عصر اإلمام الصادق

احلديث يف هذه الفرتة عن مناهج  وميكن فعاًل .أوسع بشكٍلودخل مرحلة التدوين 

 واعتبارها مسألًة ،ة يف حميط الكوفةخاّصو ،واجتاهات فقهية لدى فقهاء اإلمامية

 . خاّص وبامتياٍز يٍةّدُفسها جِب ْتطرَح

 

 هاتجُّرغم الضعف والنقائص اليت يعاُي منها البحث الدقيق حول التو

هذا ال  الفقه اإلمامي إبان املئات األوىل، لكّن جماالتواالجتاهات اليت ظهرت يف 

 ،ع استعمال األدلة الفقهية املختلفةمن خالل تتبُّ ،مينع من الوصول اإلمجالي إىل ذلك

ففي املئة الثاُية ميكن تشخيص  .فقهاء اإلمامية ِقَبلة منها من ستفادوطريقة اال

 تدل ،خرىأواستعمال مصادر  ؛يف الفقه، ففكرة التحليل للمتونهات جُّة توومتييز عّد

 دة يف الوسط الفقهي اإلمامي: متعدِّ تياراتتواجد  لىع

م بن احلكم ل يف هشامتثَّ ،زمتميِّ جيٌل رهميتصدَّ ،ونماملتكلِّ :لاألّو لتيارا

 ويوُس بن عبد الرمحن.

هشام بن سامل،  :مثالأ ،شخصيات علمائية وفقهاء علينا تطّلالثاُي لتيار يف او
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لوا احللقة الذين شكَّ ،وأمحد بن حممد بن أبي ُصر البزُطي ،صفوان بن حييىو

 . (11)بالكوفة األوىل

 ر.ْيَكوبعده عبد اهلل بن ب  ،زرارة بن أعني مثل: الثالث شخصياٌتلتيار يف او

 حلقات الدرسهات الفقهية وجدت بعض والتوجُّ تياراتإىل جاُب هذه الو

 بصري األسدي.  يأبحلقة و ؛لقة حممد بن مسلم الثقفيحك ،ودةاحملد

أهل »أو  «أهل االجتهاد» ال ختلو من املساحمة بلغٍةأو  ،هذه الفصائل

 .كاُت قد تابعت ُشاطها وفعالياتها إىل أواسط املئة اهلجرية الثالثة ،«االستنباط

 ،فل الفقه اإلمامية للرأي يف حمايف مقابلهم كان ينشط اجلناح املعارض بشّد لكْن

 ،^يف روايات املعصومني لكل قضية أو مسألة حكٌم أوالذي كان يقوم على مبد

 .مرفوضو هو باطٌل هذه الدائرةخارج  اجتهاد كلُّو

لكن  .ثار اإلمامية القدميةي من اآلبشكل واضح يف املتبّق هذا التقابل ظاهٌرو

 ،األخبار كان هو الغالب دعنالوقوف  تيار محلته تلك املصادر أّنب ظاهر ما َسحَب

ثني احملدِّ الوضع الذي ُستقرئه من حجم تقريراتوهو  ،اجتاه االجتهادباملقارُة مع 

 مشرتك.  ني بشكٍلوالكالمّي

النصف الثاُي من القرن الثالث  إىل يف الصدارة نياجتاه األخباري استمّر

دام على ُفس و ،حمافل الفقه اإلمامي كّلمستوى على كاُت له الغلبة و ،اهلجري

 إىل املئة الرابعة.  احلال

 ،جاه اآلخرخمالفتهم ملباُي فقهاء االّتو ،غلبة هذا االجتاه يف الفرتات املذكورة

هشام بن سامل، هشام  :ُظري ،أمامهم يف االستفادة من كبار فقهائه مل تكن ماُعًا

وُقلوه عن ه ْوما رَو يف ،بصري يوأب ،بن احلكم، زرارة بن أعني، حممد بن مسلم

بني  ن تالزمًاْويَر واُوحبيث مل يك ،عتدال يف هذه الفرتاتاألُهم على  ُظرًا ؛^األئمة

ى ظهر يف كتبهم اجلمع بني حّت ،جتهادوبني اجتاهاتهم يف اال اه هؤالء الفقهاءما رو

 واقفية.الو ،كالفطحية ،ق املختلفةَرا عن الِفْوُهم رَوإبل  ،اتجتاهخمتلف اال

الذي عمل على تأييد روايات  ،املعتدلد هذا االجتاه األخباري وجورغم  لكْن

جند يف املئة الثالثة ظهور شخصيات أخبارية  ،همم ذكر وأخبار هؤالء الرجاالت املتقدِّ

يف إظهار تلك  ومل تتواَن ،«الجتهادا»خمالفتها لتيار مل تغفل عن ذكر  ،فةمتطرِّ
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 .واملالك يف القبول أو عدم القبول لدرجة أصبحت املعيار ،وتدوينها ،االختالفات

عبد اهلل سعد بن ه يف جناح األخباريني عناوين آثار الشاهد احلي على هذا التوجُّو

بن  رسالة علّيمنها  الختالفات السابقني. ولعّل مواجهتهحيث ما فتئ يذكر  ،األشعري

لى تأييد واليت عمل فيها ع ،(12)«رسالة يف معنى هشام ويوُس»املعنوُة بـ إبراهيم 

 ًااليت حيتمل أن تكون رّد ،(13)اجتهادات هشام بن احلكم ويوُس بن عبد الرمحن

مثالب هشام »والذي كان حتت عنوان  ،على كتاب معاصره سعد بن عبد اهلل

وعمد إىل  ،هبن ابراهيم يف رّد سعد بن عبد اهلل مل يقبل كالم علّي لكّن .(14)«ويوُس

براهيم حول هشام بن احلكم إراء آينتقد فيه  ،ألخريا رّدالعلى  (15)مستقّل كتابة رّد

من  دَّب  بن ابراهيم وسعد بن عبد اهلل ال كتابات علّي ويف ظّل .ويوُس بن عبد الرمحن

ف كتابه حيث صنَّ ،هلما وكان معاصرًا ،ذكر كتاب عبد اهلل بن جعفر احلمريي

 .(16)« املختلفنيما بني هشام بن احلكم وهشام بن سامل يف القياس... واحلديثني»

ات جتاهالشاهد عندُا هنا يف ذكر هذا الكتاب األخري أُه يكشف عن اختالف االو

ة الفضل بن ال ب دَّ من مالحظة قّص وأخريًا .هات يف الفقه يف الوسط اإلماميوالتوجُّ

حيث ،وكان من الفقهاء األخباريني يف قم ،شاذان حول أمحد بن حممد بن عيسى

 . (17)أعلن التوبة عنها ،يوُس بن عبد الرمحن ة يف حّقكبري كاُت له سقطاٌت

 «أهل االجتهاد»جاه السابق االّت اإىل جاُب االجتاه األخباري الغالب كاُت بقاي

أصحاب فكر هشام بن  :من مجلتهمو ،تنشط يف مساحاتها على ُطاق حمدوٍد

 لكْن ،الغالبمع وجود تقارب بينهم وبني جناح األخباريني  ،احلكم يف املئة الثالثة

 .ًازون عنهم ُسبّيمتميِّ

 .(18)أصحاب فضل بن شاذانكان وكذلك 

 ؛استطاعوا ،«الزرارية»ن ْووالذين كاُوا يسمَّ ،عنيأأتباع جناح آل وكذلك 

املدرسة اإلمامية  سواؤسِّأن ي ،)أتباع عمار الساباطي( «العمارية»ُضمامهم إىل اب

سلوبها ومنهجها أفطحية القرن الثالث يف التمايز بني  تشخيص حّد لكّن .(19)الفطحية

 ًاخارج مستقالًّ الفقهي عن االجتاه األخباري يف مدرسة الفطحية مسألة تستلزم حبثًا

 عن حدود هذه املقالة. 

واليت  ،وخلفه ابن الراوُدي ،اقعيسى الوّر ييف األخري ال ب دَّ من ذكر حلقة أبو
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 إدخالكبري يف  واملعتزلة، وكان هلا دوٌربني اإلمامية  الربزخي االجتاه ةابثكاُت مب

 .مباحث فقهية خمتلفة إىل ساحة الفقه اإلمامي

االعتقادات إىل جاُب تلك االجتاهات الفقهية والتيارات العلمائية ظهرت بعض و

كان الغرض منها تعميق  ،ي التوحيد واإلمامةثباخلصوص يف مبحو ،الكالمية

نا ما يهّم لكّن .يار على حساب التيار اآلخرة هذا التوتعديل كّف ،مواضع االختالف

 ،تلك الفصائل هو املنهج واألسلوب الفقهي ات بني كّلجتاههنا بعنوان التمايز يف اال

وهما النقطتان اللتان ، ُقد احلديث واالجتهاد بالرأي باخلصوص ما يرتبط مبسألةو

ملذاهب وحتى لدى بعض ا ،كاُت هلما حساسية خاصة يف حمافل الفقه اإلمامي

 . نيالثاُي والثالث اهلجرّي نيخالل القرُ ،األخرى

الفقه عند ن إ :قبل تفصيل الكالم يف املسألتني السابقتني ال ب دَّ من القولو

القرآن على استنباط األحكام الشرعية من طريق  عاّم بشكٍل قائٌماملدرسة اإلمامية 

وفتاوى للعديد من  امًااليت كاُت حتمل أحك ،^األئمة وروايات واحلديث النبوّي

يف الكثري من املوارد  جتهادلذلك كاُت مباحث ُقد احلديث واال .املستحدثات

  نظرياتها لدى االجتاهات املخالفة.ب مقارًُة ،رًةأتت متأخِّو ،ثاُوية

 

يف ُقل يف بداية هذا املبحث ال ب دَّ من ذكر ظهور االختالفات يف املئة األوىل 

حيث استدعت الضرورة حبث  ،وأحاديثه يف عصر الصحابة |األكرم ة النيّبسّن

مما  ،وبيان الطرق الصحيحة يف التعامل مع هذه األحاديث ،التعارضأسباب هذا 

 .(20)حبث هذا املوضوع يف عصر التابعنيأوجد حالة واسعة يف 

ل إىل طرق صحيحة توصُّولغرض ال ؛ويف فرتة االُتقال من املئة األوىل إىل الثاُية

 اجلمع، اعتمدت يف وسط أصحاب احلديث طرق تعارضةيف التعامل مع األحاديث امل

 .تلك األحاديث بني كّل

من خالل ، لجمع بني حديثنيل سعيًا ؛كمثال على ذلك ُذكر أن ابن سريينو

واعترب العمل باحلديث اآلخر  ،طرح ما أمساه ترجيح األحوط ،حتياططريق اال ارياخت

 .(21)جائزًا
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ومن دون التشديد على مسألة  ،ات الروائية ألصحاب الرأياالستشهادويف 

ة ة الثابتة على السّنرون عنه برتجيح السّنطرح ما يعبِّ ،تعارضةاجلمع بني األحاديث امل

 .(22)غري الثابتة يف مواضع التعارض

 يف كان سببًاتعارضة وعدم تركيزهم على مسألة اجلمع بني األحاديث امل

 . (23)غري معتربة |هم العديد من األحاديث املنسوبة إىل النيب األكرمعّد

، (24)تعارضنييف اجلمع بني احلديثني امل ن الشافعي يف أواخر هذه املئة طرقًاودوَّ

 ،الناسخ واملنسوخ :حتت عناوين ،تعارضةحيث عمل على تبويب وترتيب األحاديث امل

 .(25)متعارضنيللرتجيح بني حديثني  ث عن طرقكما حتدَّ ،رواجململ واملفسِّ

هجوم لل ،امكإبراهيم النّظ ،من علماء املعتزلة ويف هذه الفرتة اُربى جمموعٌة

ا ُقلوه من األحاديث موضوعة الكثري مّم وعّد ،من ُاقلي احلديث على جمموعٍة

 . (26)جمعولةو

املناهج يف من الطرق ومن التذكري مبجموعة  اًلأما يف وسط اإلمامية فال ب دَّ أّو

من  واليت ُقلت عن كلٍّ ،أو اجلمع أو الرتجيح بينها ،تعارضةلتعامل مع األحاديث املا

خالل القرن الثالث  ^اإلمام الرضا اإلمام الباقر واإلمام الصادق واإلمام الكاظم ثّم

 .(27)اهلجري

وجتدر اإلشارة إىل أُه يف النصف الثاُي للمئة الثاُية ظهرت اختالفات بني 

الباقر  نيهاء وذوي االختصاص حول كيفية التعامل مع األحاديث املروية عن اإلمامالفق

 لت إىل موضوع هاّمى حتوَّحّت ،وكيفية معاجلة االختالف الظاهر بينها ،’والصادق

إجياد قسم من  هذه الفرتة سوف ُرى عمليًا ذومن .(28)يف حمافل احلديث عند اإلمامية

 ألة اختالف احلديث عند اإلمامية.مس خاّص املباحث يتناول فيها بشكٍل

 ،ومن كل جواُبه ،أشكاله اختالف احلديث بكّلإّن وكيفما كان احلال ف

 ،ة دمسة أمام البحث والنقاش بني الفقهاء وعلماء اإلماميةل يف تلك الفرتة ماّدشّك

ة معطيات واضح من عّد لنا ذلك بشكٍل ظهري .وسجل عندهم املوضوع األول بامتياٍز

وُقصد  ،فت يف تلك الفرتةعنوان جمموعة من الكتب اليت صنِّ :هاأهّم ،يةتارخي

بني هشام بن احلكم وهشام بن سامل  ما»الذي محل عنوان  ،بالذات كتاب احلمريي

ر إىل وجود اختالف يف طرق التعامل مع حيث يؤشِّ ،(29)«و]يف[.... احلديثني املختلفني
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ي معها ضمن منظومة احلديث بني هذين واختالف شكل التعاط ،األحاديث املختلفة

 ضمن آثار هشام كذلك ما عّدو .ني هشام بن احلكم وهشام بن ساملالعلمني اإلمامّي

 . (30)لرواياتالذي على الظاهر كان يف ُقد ا ،«األخبار»احلكم كتابه ابن 

كان على مبناه يف معاجلة األخبار  ْنوحول أسلوب وطرق هشام بن احلكم وَم 

هذا  .(31)نفه يوُس بن عبد الرمحملصنِّ ،«اختالف احلديث»شري إىل كتاب املختلفة ُ

ة عن يوُس بن سوى جمموعة من الروايات املروّي من أثره حاليًا ف الذي مل يبَقاملصنَّ

واليت قد تكون يف األصل مأخوذة عن  ،واملتناثرة يف كتب احلديث ،عبد الرمحن

 .(32)هذا الكتاب

 ًا،واقعي ل معطًىشّكيي ذالو ،هذا الكتاب ي منتبّقاملفإن هذا حال  أّيوعلى 

 ،من ُظريات ومباُي هشام بن احلكم ويوُس بن عبد الرمحن ًاهاّم كشف لنا جزءًا

ن مل يكن الذلاوهما  ،اد احلديثلذلك اعتبارهما ضمن ُّق حبيث ُستطيع وفقًا

يث على أصل قبول األحاد ًاهما مجع احلديث بقدر ما كان ُظرهما منصّبهمُّ

دهما يف قبول احلديث. فقد وما طرحاه من طرق وأساليب تكشف عن تشدُّ .واألخبار

واعترب  ،^ة عن أئمة أهل البيتد يف األخبار املروّيكان هشام بن احلكم يتشدَّ

فقد  ،املسلكوكان يوُس بن عبد الرمحن على ُفس  .وجمعولة العديد منها دخيلًة

ة صدور الكثري من األخبار ا يف إُكاره لصّحده هذوظهر تشدُّ ،كان يعمل باالحتياط

 .(33)الواردة يف املصادرة القدمية

 حول الروايات والرواة هلا سنخية ريوالنتيجة الصحيحة ملثل هذا النوع من التفك

بدأ هذا األسلوب يف وسط اإلمامية  ْنل َموكان أّو .جمال ُقد الرجال الشيوخمع ة تاّم

من مباحث األصول  يف قسم مهّم ًاجّد ي كان قريبًاال )الذبن فّض علّي مثل:أشخاص 

 وتلميذه حممد بن مسعود العياشي.  ،من مدرسة هشام بن احلكم(، الفضل بن شاذان

طرحها مدرسة هشام  ْتاليت استوَف ،ة يف مبحث ُقد الرجالمن املباحث املهّمو

 .مسألة ضرورة عرض احلديث على القرآن ،بن احلكم

عليه  متفقًا على املستوى النظري يكاد يكون أصاًل ُهإ :هوالذي ميكن قول

هذا  ق األمر بالروايات الفقهية فإّنحني يتعلَّ لكْن ،بني مجيع املذاهب اإلسالمية

 األصل يف طرق استعماله وطرق معاجلة األحاديث املختلفة على أساسه يأخذ طابعًا
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 وخيضع لتفسريات خمتلفة. ،وشكاًل

 ْنوَم ،ي من آثار هشام بن احلكما كشفه املتبّقمل ووفقًا ،ويف هذا اخلصوص

ن أُه كان يشرتط تبيَّ ،منهجه وأسلوبه يف ُقد احلديث حول ،هم على مسلكه

مل وكل حديث  ،أساسي ضرورة موافقة احلديث ظاهر القرآن الكريم كأصٍل

 .(34)يطرح جاُبًا الشرطهذا  يستوِف

كيد على أصل موافقة والتأ ،ظ تواجد هذا املبنى يف ُقد احلديثالَحوي 

 ما ُقل عن زرارة بن آل أعني وحممد بن مسلم.  يف ،احلديث لظاهر القرآن

يف  قصريًا تناقلت الكتب خالل النصف الثاُي من القرن الثاُي اهلجري متنًا

عن  ،عن العامل الواقفي داوود بن حصني روايًة ،طرق الرتجيح بني األحاديث املتعارضة

)القاُون(  القاعدةاملنت بعد ذلك مبثابة هذا ح مضمون أصب وقد .عمر بن حنظلة

 العديد من الفقهاء. عند حلاكمةا

ملنهج  نظري جامعًاالكان على املستوى  مرتكزًايف زماُه  دَّهذا املنت الذي ع 

ويف ُفس الوقت يتناغم وأصول  ،رائهم يف معاجلة األحاديث املتعارضةآالقدامى و

ق ملا كان عليه أهل احلديث من موقع املتفوِّ وُظرًا .ثطريقة األخباريني وأهل احلدي

 ،لقاعدةيف دعم هذا ا كافيًا واحلاكم خالل القرن الثالث فقد كان هذا سببًا

األساس املعمول به يف معاجلة تعارض  تصبحأو ،شبه تاّم قبواًل ْتالَقحبيث 

 . (35)معارٍضمن دون  ،حاديثاأل

روا مبباُي مدرسة هشام الذين تأثَّ بارينيالواقع أن من بني رجاالت جناح األخو

 القسطكان هلما  ،تان بارزتانشخصّي ،وصاحلوا منهج هشام بن احلكم ،بن سامل

شيوخه على رغم ما يبدو من أن عموم سلسلة  ،وُقله ،األكرب يف الرتويج هلذا احلديث

بن حييى إىل صفوان  منتهيًا ،يف اجملاميع احلديثية من طريق حممد بن عيسى بن عبيد

واليت كاُت برواية حسن بن موسى  ،)االستثناء الوحيد كان يف قطعة من احلديث

 ،الذي كان من الرواة الكبار ،(36)حصني( بنعن داوود  ،عن البزُظي ،اباخلّش

امسه إىل أصحاب هشام بن  بساطة ضّم حيث ميكننا بكّل ،ومن زعماء الفطحية

حيث  ،وُس بن عبد الرمحن وتلميذهوأما حممد بن عيسى فكان من أقارب ي .سامل

ويف الواقع هو  ،(37)لهمه وجيلِّكان الفضل بن شاذان من جناح هشام بن احلكم يعظِّ
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رأس  علىن ْياَمشالذين استطاعوا اجلمع بني طريقيت اهل، واحد من الرجاالت البارزين

 املئة الثالثة. 

امني ُذكر ابن شومن الرجال البارزين يف أسلوب ومنهج الربط بني طريقيت اهل

فقد روى رواية معادلة ملضمون رواية عمر بن  ،ث الكبريالفقيه واحملدِّ ،أبي عمري

 يظهروالذي  ،(39)له حتت عنوان اختالف احلديث وذكرت الفهارس كتابًا .(38)حنظلة

 ولألسف مل يعف  .أُه كان يف تفسري وتفصيل طرق التعامل مع احلديثني املتعارضني

 من هذا الكتاب.  ٍءعلى شي الزمان هلذا العصر

إن الرتويج لرواية عمر بن حنظلة يف القرن الثالث اهلجري بواسطة فطاحلة 

 ؛بن حمبوب حممد بن علّيوحممد بن حسني بن أبي اخلطاب؛  :أمثال ،احلديث

واضح على مقبولية  دليٌل ،وحممد بن حسن بن مشون ؛حممد بن أمحد بن حييىو

 :من يف كلٍّ ،أصحاب احلديث وسطتور عملها يف والتأييد لدس ،مضمون الرواية

 الكوفة وقم.  :هماْيمن خالل مركَز ،العراق وإيران

 قم يف اجلّو ل خْي مل الثالثة املئة من رياألخ النصف أُه يف بالذكر ريمن اجلدو

 ،274أمحد بن أبي عبد اهلل الربقي )تويف سنة  :مثل ،متساهل أخباري جناح وجود من

حتت  ر املصادر احلديثية إىل أن له كتابًاِشورغم أُه مل ت  .برز وجوهه( أهـ280وقيل 

القسم املربوط بنقد احلديث ضمن كتاب مصابيح  لكّن ،(40)عنوان اختالف احلديث

 تكشف أن الربقي مل يكن يرّد ،من تصنيفههي واليت  ،الظلم من جمموعة احملاسن

ُه إبل  ،(41)ديث املنقولومل يكن يستحسن عدم قبول احل ،ى أغرب األحاديثحّت

اليت يرى على ، (42)«وال تنظر إىل عمله ،عنده ْنممَّ خذ احلّق»كان يعمل بقاعدة 

 وبدون ُتيجة. ،أساسها أن مبحث ُقد الرجال حبث سليب

بار علماء قم كمن  ،وقد تناقلت املصادر الرجالية أن أمحد بن حممد بن عيسى

بسبب  ؛عن قم يالربق أبعدان قد ك ،(43)ثياد رجال احلدوائل ُّقأمن و ،فوذُوصاحب 

بإرجاعه إليها  ٍةُه قام بعد مّدأرغم  ،مفرط بشكٍل ثياحلد يف تساهلي ُهأ عنه ذيعما 

 .(44)إلينا تفاصيلها ْلضمن أسباب مل تِص

الربقي الشخصية الوحيدة يف هذا االجتاه، اجتاه التساهل يف  وال ميكن عدُّ

حممد بن من بينها  ُذكر ،ى يف قمبل هناك شخصيات أخرقبول احلديث، 
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 من الناقلني لرواية عمر بن حنظلة.  ما يصادفنا امسه كواحٍد والذي كثريًا ،(45)حييى

 

 «الرأي»النظرة التارخيية ألوائل االجتهاد يف الفقه ال ينبغي اعتبار عنصر  يف

 استعمل للداللة هي عنواٌن «بالرأياالجتهاد »رغم أن عبارة  ،عن االجتهاد منفصاًل

الذي  ،من املسائل الفقهية األسلوب النظري يف اإلجابة عن قسٍم لىإمجالي ع بشكٍل

من دون أن يعين آُذاك أن  ،واسع يف املئة األوىل من التاريخ اهلجري تداوله بشكٍل مّت

 عن جتاوز عبارٌة «االجتهاد» :خمتصر أو بشكٍل ،آخر ٌءشي «الرأي»مصطلح 

^وقد كان مورد ازدراء يف الروايات املنقولة عن األئمة ،ةلألحاديث والسّن
 ؛ لكّن(46)

 مطلقًا ًاُفي يعين يكن مل بل ،االستنباط بيألسال ًاُفي وجٍه هذا ال يعين بأّي

 األوىل.  العصورالستعماالت الرأي يف الفقه اإلمامي يف 

لفقه اإلمامي يف القرُني ساليب االجتهاد يف اأالبحث يف موضوع اُتشار وحدود 

من البحث حول مكاُة مدرسة هشام بن احلكم،  اًلاهلجريني الثاُي والثالث يبدأ أّو

الشخصي هلشام حول استعماالت  مع العلم أُنا ُفتقد إىل مستندات ووثائق حول النظر

كتاب ما بني »وُقصد به  ،ريَيْمهو كتاب احِل الوحيدومعتمدُا  .للقياس هالفقي

 .(47)«احلكم وهشام بن سامل و)يف( القياس... هشام بن

هشام بن احلكم بني  ه كانُيظهر لنا هذا الكتاب من خالل بعض مواضعه أ

كون يف ياالختالف ميكن أن  اهذو ،بارز بن سامل يف مسألة القياس اختالٌف هشامو

 لرؤيته للقياس. تفسريًا ذاته حّد

ى أُه من بني أعالم مدرسة ُر د احتمالستنتاج جمّرى ال يكون هذا االحّتو

كان يوُس بن عبد الرمحن والفضل بن شاذان  ،ا بعده بعقودْووالذين أَت ،هشام

كما  ،من القياس للفقهاء ذوي امليول االجتهادية يف الفقه، والعمل بشكٍل منوذجًا

وهنا ال ب دَّ أن ُضيف ما ذكره سعد بن عبد اهلل  .(48)رتضىاملُسب إليهم ذلك السيد 

ن يوُس بن عبد الرمحن مل إ :والذي قال فيه ،«قَراملقاالت والِف»ي يف كتابه األشعر

^ةبل ُسب العمل به كذلك إىل األئّم ،بْسيعمل بالقياس وَح
وعلى سبيل املقارُة  .(49)

 الفضل بن شاذان ريوتفك  ينسجم متامًاريمن التفك عجتدر اإلشارة إىل أن هذا النو
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خالل القرن الرابع  (51)بن جنيد اإلسكايفوما طرحه كذلك ا ،(50)النيشابوري

ية القياس فإن من القائلني حبّج هماوبلحاظ كوُ .^ةحول مصدر علم األئّم ،اهلجري

وعالقته باستعمال  ،الكالمي املنهجيف مسألة هذا  ًا ملّيريهذا األمر يستدعي التفك

 القياس يف الفقه.

م هذا َهْفن يوُس ـ ي إحيث  ،ية عن سابقتهاأهّم توضيح مسألة ال تقّل وهنا ُوّد

ا ُقل من طريقه من روايات يف اجملاميع احلديثية ـ مل يكن يرى العمل بالقياس يف مّم

شاطره الرأي عن املخالفني األساسيني  ْنزه وَمما مييِّ دية، لكّنمور التعبُّألاالسنن و

 دية. عبُّتاألحكام من سنخ األمور الرى ُه مل يكن يأللقياس 

ويت من طريق يوُس يظهر أن ُفي ع جمموعة من الرويات اليت ر بُّمن خالل تت

بينما كان حلن الكالم يف روايتني من جمموع تلك  ،(52)ًاالقياس فيها جاء عاّمبالعمل 

دية واألمور متناع عن استعمال القياس يف األمور التعبُّيف أُه يقصد اال ًاالروايات ظاهر

 ،من طريق الفضل بن شاذان من التذكري هنا بروايٍةوال ب دَّ . (53)اليت ورد فيها النّص

  .(54)«ةالسّن» ـب دًامقيَّفيها حيث ورد القياس 

هات مني يف هذه املدرسة ضمن أّمالقبول النسيب للقياس لدى الفقهاء املتكلِّ

 أداًة يكون استعمال الرأي نتها النصوص من دون أن تصدر هلا حكمًااملسائل اليت بيَّ

لي لرأي هؤالء يبدو يف حتليل أّو والذي .(55)راغ احلكمي يف الشريعةهذا الف ليسّد

والذي  ،الشرعي ستنتاج الذي يستعملوُه من قراءة معطيات النّصسلوب االأن أالفقهاء 

بل حسب عقيدتهم  ،ُه من سنخ القياسْوال يَر ،يف آثار وأدبيات اآلخرين قياسًا يعّد

 أُفسهم.  ^ةمن الطرق اليت استعملها األئّم ُه واحدًاْويَر ^يف علم األئمة ةاخلاّص

حيث القبول بالقياس يف  ،ويف ُظرة قريبة لظاهرة التفريق بني القياس والرأي

ن أبرز منوذج هلذا االجتاه كان شخص إ :ال ب دَّ من القول ،حدود وُفي االجتهاد بالرأي

 ي.الشافع

د فيه على أكَّو ،سالةففي أواخر املئة اهلجرية الثاُية صنف الشافعي كتابه الر

 رأي فقهي خارج إطار القياس فهو مرفوٌض بل ذهب فيه إىل أن كّل ،ية القياسحّج

 . (56)عينه بل هو القياس ،مرادف للقياس ًاعنده عملّي «جتهاداال»ة، والبّت

 ًاريثك قيالتفر الفقهاء نيب ظالَحي  مل الفقه خيمن تار قراءة للمرحلة األخرية يفو
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 أهل» مقابل أو إزاء «االجتهاد أهل» مصطلح عندهم يأتي قدو .قياسالو الرأي نيب

أحد  ،الفضل القرطلوسي يفات أبرة إىل عناوين مصنَّاوهنا ال ب دَّ من اإلش .(57)«القياس

على أبي حنيفة يف  ًاف رّدحيث صنَّ ،فقهاء فرقة احملكمة يف املئة اهلجرية الثالثة

وعلى سبيل املقارُة  .(58)للقياس هفعي يف استعمالآخر على الشا ًاورّد ،للرأي لهاستعما

، قد قام زال مفقودًا باملناسبة الوهو  ،(59)فموضوع كتاب الفضل بن شاذان الديباج

فيه جبمع ودراسة جمموعة من املسائل الفقهية املختلفة من وجهة ُظر فقهاء غري 

ه الشافعي( وداوود ة الشافعي وأبو ثور )من الفقهاء القريبني من توجُّوخاّص ،إمامية

وقبل أن يأخذ مسلك  ،ما كان فيه على منهج الشافعي األصفهاُي )هنا بالطبع يف

 الظاهرية(. 

 نيما يرتبط جبناح آل أعني كان زرارة وبعده عبد اهلل بن بكري معروف يفو

إىل الرأي عند زرارة كان موضع ُقد من  امليلبالرأي، لدرجة أن هذا  ًابالعمل ُوعّي

يف  أساليبو والذين كان هلم أُفسهم طرٌق ،مدرسة هشام بن احلكم طرف رجال

)يف القول  حنيفة واحٌد يبأوي عنهم القول بأن أسلوب زرارة وى ر حّت ،(60)االجتهاد

 . (61)ستطاعة(بالرأي والعمل باال

 ُ خري  رأٍي بَّر » :ه كان يقولقل عنه أُّومن بني التقارير الرجالية حول زرارة ما 

ة وعدم قبول صّح ،حتمل إشارة إىل القول بطرح احلديث وهي عبارٌة ،(62)«رَثمن َأ

ظ الَحوي  ر يف بعض املوارد.َثوترجيح الرأي االجتهادي على اأَل ،×صدوره عن املعصوم

حيث يرى أن بعض ُظرياته  ،يف عبارة منقولة عن عبد اهلل بن بكري هذا التوجه أيضًا

قاء إل» :مقولة إىل أّن وُشري ضمنًا .(63)«أيا رزق اهلل من الرهذا مّم» :«رأي»هي 

 . (64)قلت عن زرارةقد ُ  ،من الفقهاء «التفريع»و ،^من األئمة «األصول

 ،هروايات اليت ُقلت على لساُخالل المن  ،ه زرارةما وصل عن توجُّ يف والغريب

؛ لكن مع االبتعاد عن (65)أصحاب القياس يف الدين»وجوب االبتعاد عن ما مضموُه 

ه إىل املرتكز التارخيي الذي ساد خالل القرون الثالثة والتوجُّ ،رةنظرة املتأخِّال

 ة. يظهر أن ال وجود للتناقض البّت ،اهلجرية األوىل

رغم ما بينهما من ترابط عند بعض  ،القياس والرأيمل يكن  تلك الفرتةففي 

 .مورد التالزم والرتابط على الدوام ،املدارس الفقهية
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ُشري إىل الفقهاء  ،يف الدوائر الفقهية غري اإلمامية ،خيي على ذلكتار مثاٍلوك

الفقه بالكوفة يف أواخر  ْيحموَر ،كإبراهيم النخعي وعامر الشعيب ،أصحاب النّص

ة املعارضة الستعمال القياس يف املباحث ن كاُا يف قّمْياللَذو ،املئة اهلجرية األوىل

 .(66)خاّص أي ضمن إطاٍرلالجتهاد بالر وكاُا على قبوٍل ،الفقهية

مقارُة أسلوب وطريقة زرارة يف الدوائر الفقهية األوسع من  وإذا أردُا فعاًل

وهذا  .من إحلاقه بهذه الدائرة من أصحاب احلديث ًاّدالدائرة اإلمامية فإُنا لن جند ب 

ن إذا عرفنا أ خصوصًاو ،بل له جذوره التارخيية الواقعية ،على سبيل املصادفة ّدَعال ي 

كم بن عتيبة ـ الفقيه الرفيق الفكري لعامر الشعيب وخليفة دربه ـ كان األستاذ احل

 . (67)ذهب اإلماميةمب لتحقي قبل أناألب لزرارة يف الكوفة 

فقد أحلق امسه وزرارة بالناقلني  ،كذلك كان األمر بالنسبة ألبي بصري

 .(68)«من الفقهاء وتفريع الفروع ،إلقاء األصول من األئمة»جني ملقولة واملروِّ

 .(69)يف خمالفة استعمال الرأي ضمن املصادر احلديثية ما ُقل عنه حديٌثك

باإلضافة إىل ُقله  ،وخبصوص معرفة موضع حممد بن مسلم يف هذا املوضوع

ن )املتيقَّ (70)القياس مع أبي حنيفة يف رّد ×ن ملناظرة اإلمام الصادقللحديث املتضمِّ

 ،لبالتأمُّ جديٌر مهّم هناك مصدٌر ،دية( األمور التعبُّمنه أُه كان خبصوص القياس يف

 ،(71)(×أو كتاب أدب أمري املؤمنني ،حديث األربعمائة)بعنوان  ف روائّيوهو مصنَّ

 .(72)فهيتصن بن مسلم يف حملمد كًايحيث ذكر ابن بابويه أن أبا بصري كان شر

طفيف  مع اختالٍف ،«يقاس من الدين ما ال فإّن»ف عبارة الشاهد عندُا يف هذا املصنَّو

وتفسري العبارة  ،بال خالف يف عدم ُفي القياس ومفهوم العبارة ظاهٌر .(73)خَسب النُّْسَح

 من املعلومات.  واضح حيتاج إىل مزيٍد بشكٍل

بالرأي  ار هشام بن سامل يف مسألة االجتهادسبق فإن ُظرية تّي على ما وعطفًا

 تكاد تقارب ُظرية زرارة.

ُقل عن هذا التيار خبصوص أسلوب االجتهاد يف الفقه ـ وُقل  ليٍلولعل أوضح د

على أساس إلقاء أصول  ة ذكرت يف قالب روايٍةباملناسبة ُفسه عن زرارة ـ ُظرّي

 .(74)وتفريع الفروع وتوسعة األصول يف عهدة الفقهاء ،^األحكام من املعصومني

ُعرف أن بني  ،(75)ستناد إىل عنوان كتاب احلمرييباالو ،ىل ذلكومضافًا إ
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 يف مسألة القياس. ًاُظري ًاهشام بن سامل وهشام بن احلكم خالف

 ،كتحليل لنظرية هشام بن سامل يف خصوص أساليب االجتهادو ،ويف اجلملة

ما ضمن اجتاه  ه إىل حدٍّوميكن عدُّ .ُه من الفقهاء املخالفني للقياسإ :ميكن القول

عندهم على أساس األخبار الواصلة عن  حيث أبعاد االجتهاد قائمٌة ،أصحاب النّص

على أساس األصول املنصوص  ،املنصوص عليها ريالفروع غ «تفريع»األئمة يف إطار 

 .عليها

 بني الطرفني. طرح النظرية األكثر اعتدااًل أُّه قدويف ُظري 

 وعلى ما يبدو فإن أسلوب ومنهج هشام بن سامل وأسلوب ومنهج أصحاب النّص

يف للمشهد االجتهادي  ينردِّاملتصارين وكاُا التّي ،ارين متناقضنيتّيدين كاُا املتشّد

 . أدوات وآليات االجتهادحمدود يف  مع اختالٍف ،القرن الثالث اهلجري

والذي  ،ني باإلشارة إىل ابن الراوُدي اإلمامي املعتزليهنا جند أُفسنا معنّيو

ف يف هذا وقد صنَّ .اد بالرأيكان يف املئة الثالثة من املدافعني عن استعمال االجته

وجتدر  .حيث سعى فيه إىل تقوية مباُي الرأي ،«االجتهاد بالرأي»الصدد كتابه 

ى أُه مل حّت ،يف حمافل اإلمامية قبواًل َقهذا مل يْل إىل أن كتاب الراوُدياإلشارة 

 . (76)أبي سهل النوخبيت عليه من طريق رّد يعرف إاّل

الغلبة اليت  بسبب :احملدود ال ب دَّ من القول هبصرف النظر عن هذا التوجُّو

ر تطوَّ ،منيوصعود تيار املتكلِّ ،كاُت ألصحاب احلديث خالل القرن الثالث اهلجري

إىل  وصواًل اهلجري، للرأي خالل السنوات األخرية من القرن الثالث املوقف املضاّد

  جتهاد.اال يف بذاته مستقالًّ هًااألدُى توجُّ ليصبح يف احلّد ،القرن الرابع اهلجري

على  األمر يف أواخر القرن الثالث اهلجري إىل درجة أن أصبح الرّد بل وصل

 .(77)يف آثار فقهاء تيار أصحاب احلديث ًاخاّص االجتهاد وفروعه بابًا

م أصحاب احلديث حنو ويف األحداث املتتالية هلذه الفرتة إىل القرن التالي تقّد

ألصحاب  «احلكم املعمول به» ًامني أسلوب الروايات أساسمقدِّ ،تدوين الفقه اإلمامي

 .الفتوى

 :من ُات احلديثية الفقهية كلٌّفات واملدوَّية لتلك املصنَّاألمثلة املتبّق أبرز و

علي بن ل ،وكتاب الشرائع ؛ألبي جعفر حممد بن يعقوب الكليين ،كتاب الكايف
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 . (78)ريات وتعليقات على الرواياتظ فيهما إضافات وتفسالَحما ي  حيث ُادرًا، بابويه

 قد خطوا خطوات أخرى نيماجلهة املقابلة ألصحاب احلديث جند املتكلِّيف و

بن ال ،سهل النوخبيت على كتاب اجتهاد الرأي يرغم أن ردود أبوحنو ُفي االجتهاد. 

 منيفات املتكلِّاليت كاُت أبرز مصنَّ ،(80)عيسى بن أبانل ،واجتهاد الرأي ؛(79)الراوُدي

أبي  :مثل ،مني آخرينوكذلك كتب متكلِّ ،للرأي مضاّد يف تلك الفرتة يف موقٍف

كاُت  ،وأبي سهل النوخبيت ،بي حممد حييى العلويأومنصور الصرام النيشابوري، 

عبد اهلل بن عبد الرمحن  رّد كتاب وأخريًا ،(81)ها مشرتكة يف إبطال القياسكّل

ع ُستطيع تتبُّ ، لكْنٌءمنها شي َقمل يْب ،(82)الزبريي على أصحاب االجتهاد والقياس

للفضل بن  ،يف آثار اإليضاح ،مي ذاك العصر مع مسألة االجتهادلتعامل متكلِّ منوذٍج

 . (84)البن قبة الرازي ،وكتاب ُقض األشهاد ؛(83)شاذان

ُشاهدها أكثر مع  لالجتهاد بالرأي إىل درجٍة خالفاتسعت دائرة املوقف املو

خالل النصف الثاُي من القرن الثالث  من علماء منطقة  ،أبي حييى اجلرجاُي

االستنباط  ًاعملّييف كتاب له حتت عنوان استنباط احلشوية، حيث اعترب  ،اهلجري

وهو ُفس األسلوب الذي راج بني الفقهاء من  .(85)الفقهي من أساليب احلشوية املذمومة

علماء أهل االستنباط يف ُفس وكان أبو احلسن ابن املنادي من أبرز  .غري الشيعة

 فيه على علّوم تكلَّحيث  ،ثنييف كتابه تفضيل الفقهاء املستنبطني على احملدِّ ،الفرتة

 بأصحاب احلديث. شأن ومكاُة اجملتهدين وأصحاب االجتهاد مقارًُة
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 ضالفّياحممد إسحاق الشيخ 

 األخالق عمق الفقاهة ومسّو
 

 

سالمية يف هذا العصر حتّدي التوفيق من أهّم التحّديات اليت واجهتها األمة اإل

ذلك أن التخلف العميق الذي تعيشه األمة يف خمتلف جماالت  ؛بني األصالة واالُفتاح

هذا التقابل أّدى إىل وجود تيارين يف  .م باهر أجنزته احلضارة الغربيةاحلياة يقابله تقدُّ

 :ساط أبناء األمةأو

تيار يتبنى االُفتاح بال حدود على احلضارة الغربية، دون أّي حتّفظ على ما 

كاُت  حتمله من قيم وثقافات، وما متارسه جمتمعاتها من تقاليد وسلوكيات، وإْن

وقد يذهب البعض يف هذا التيار إىل  .خمالفة لقيم األمة، وعلى حساب هويتها الدينية

بااللتحاق بركب  ق إاّلم لن يتحقَّف األمة، وأن التقدُّية مسؤولية ختلُّحتميل القيم الدين

 احلضارة املتقدمة قيمًا وثقافة وأخالقًا. 

أما التيار اآلخر فيدعو إىل االُغالق على الذات، والقطيعة الكاملة مع الغرب، 

 للحفاظ على اهلوّية الدينية لألمة، ؛دون تصنيف أو متييز ،برفض مجيع منتجاته

 ومحاية قيمها وتراثها من الغزو األجنيب، الذي يستهدف تدمريها والقضاء عليها. 

حيث قاد التيار األول  ؛األمة كثريًا من تداعيات وجود هذين التيارين ْتوقد عاَُ

مسرية االُبهار باآلخر، وإضعاف ثقة األمة بذاتها وتارخيها وتراثها وقيمها الدينية 

واالستسالم يف أوساط األمة جتاه حضارة زاحفة، تريد  السامية، وبّث روح اهلزمية
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 راتها. اهليمنة على مصائر الشعوب ومقّد

ز التيار اآلخر واقع التخلف واالحنطاط، بالتربير له دينيًا، ورفض أّي بينما عزَّ

د ُفورًا من الدين يف مساحة ات احلياة، مما ولَّر وجتديد، وعدم مواكبة مستجّدتطوُّ

اء األمة الطاحمني لإلصالح والتغيري، وأعطى الفرصة لتشويه صورة واسعة من أبن

 هامه بالرجعية والتخلف. اإلسالم، واّت

كما أن الصراع بني هذين التيارين كّلف األمة باهظ األمثان واخلسائر، 

 واستقرار أوطاُها.  ،وأضعف متاسك جمتمعاتها

وسطي متوازن،  ىل ُهٍجماّسة أمام هذا التحّدي اخلطري إ وكاُت األمة حباجٍة

جيمع بني األصالة يف االُطالق من قيم الدين، ومبادئه الثابتة، وبني االُفتاح على 

مة، ات احلياة، ويستفيد من جتارب اجملتمعات املتقّدرات العصر ومستجّدتطوُّ

 بدراستها واالُتقاء منها. 

تعبري علماء  عي متكلفة، على حدِّهذا النهج املطلوب ال يقوم بعملية مجع تربُّ

األصول، يف معاجلة موضوع اجلمع بني مدلوالت األدلة املتعارضة، بل ينطلق هذا النهج 

شرعية االجتهاد يف  ْتالوسطي من فهم موضوعي لقيم الدين ومبادئه، اليت أقرَّ

إىل النظر  ْترات الزمن واجملتمع، ودَعاستنباط مفاهيمه وتشريعاته، مبا يستوعب تطوُّ

يعة واحلياة، واعتماد مرجعية العقل، واالستفادة من خمتلف اآلراء يف سنن الطب

 والتجارب واخلربات البشرية. 

ل  ساحة األمة من هذا النهج اإلصالحي املنقذ، وإْن ْخوحبمد اهلل تعاىل مل َت

عات تشري إىل التوقُّ لكّن .كان حمدود املساحة والتأثري، قياسًا للتيارين الرئيسني

وقد بدأت إرهاصات صعود هذا النهج  .ذا النهج يف املستقبل القريبم كبري هلتقدُّ

 مه يف واقع األمة. وتقدُّ

 

من أهّم إرهاصات تقدم ُهج اإلصالح وجود فقهاء كبار، ومراجع دين بارزين، 

قهاء العظام ون هذا النهج الرائد، ومن هؤالء الفسة الدينية التقليدية، يتبنُّضمن املؤسَّ

 . حفظه اهللاملرجع الديين الكبري الشيخ حممد إسحاق الفّياض 
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متتهن الفالحة يف إحدى  ،فقرية لعائلٍة ،م1930لد سنة و  .عصامي وهو فقيٌه

 ل. قرى حمافظة )غزُي(، وسط أفغاُستان، جنوب العاصمة كاب 

من الفرصة  بدأ رحلة العلم واملعرفة يف منتصف العقد األول من عمره، مستفيدًا

املتاحة يف قريته، حتى منتصف العقد الثاُي من عمره، حيث غادر إىل مدينة مشهد يف 

وجيزة، ثم عزم على اهلجرة إىل النجف  ًةإىل مدارسها الدينية، مّد إيران، واُضّم

واستقّر فيها، وهو يف الثامنة عشرة من عمره،  .شديد األشرف، حيث وصلها بعد عناٍء

ى أصبح من أبرز الفقهاء راسة العلمية احلوزوية جبدٍّ وإتقان، حّتوقطع مراحل الد

 املراجع يف النجف األشرف. 

يتابع حبوث الشيخ الفّياض، ويقرأ كتبه العلمية، ويتأّمل فتاواه الفقهية،  ْنوَم

 ب ألطراف كّل مسألة. جيد فيها العمق العلمي، واألسلوب البليغ، والطرح املستوِع

يف تقاريره لبحث أستاذه السيد اخلوئي )حماضرات يف أصول يظهر ذلك جلّيًا 

الذي يقع يف أربعة عشر  ،ويف كتابه )املباحث األصولية( ؛داتيف عشر جملَّ ،الفقه(

ومن  .بعت يف عشرة أجزاءاليت ُط ،ويف تعاليقه املبسوطة على العروة الوثقى ؛دًاجملَّ

 وك(. وكتاب )أحكام البن ؛كتاب )األراضي( :كتبه املهمة

ل أمنوذجًا وما يهّمنا التأكيد عليه يف هذا اجملال أن فقه الشيخ الفّياض ميثِّ

فاملمارسة الفقهية لدى الشيخ الفّياض حمكومة  .رائعًا للتوفيق بني األصالة واالُفتاح

رة، ويف إطارها العلمي الدقيق، وبأدوات الصناعة املتداولة يف البحث بالضوابط املقّر

، حيث يبذل الشيخ الفّياض اجتهادية بامتياٍز ها ممارسٌةي، لكّناألصولي والفقه

 .د بفهم السابقنيأو تقيُّ كامل، دون رهبٍة قصارى جهده للتعامل مع األدلة، باُفتاٍح

للوصول  ؛وإىل جاُب تفّحص الدليل، جيتهد الشيخ الفّياض يف مقاربة موضوع البحث

ألن  ؛عاصر، وصورتها احلاضرةإىل التشخيص الواقعي للموضوعات يف واقعها امل

 ر يف حتديد املوقف منه، وتطبيق العنوان عليه. رات يف املوضوع تؤّثات واملتغّياملستجّد

 

وتأتي رؤية الشيخ الفّياض ملوقع املرأة يف النظام السياسي اإلسالمي أمنوذجًا 

مساحته عن مخسة وعشرين سؤااًل  حيث أجاب ؛زةمشرقًا ملمارسته االجتهادية املتميِّ



 

 االجتهاد والتجديد 

ه من اُفتاح ْتخمتلف األوساط، مبا عكَس ْتتفصيلّيًا حول هذا املوضوع بفتاوى فاجَأ

إذ تبالغ األوساط الدينية التقليدية يف التحّفظ على دور  ؛شائكة عصرّي على قضيٍة

 املرأة السياسي واالجتماعي. 

 ؛ني تّياري االُغالق واالُفتاح يف األمةل هذه القضية مشهدًا بارزًا لالشتباك بومتثِّ

حيث يصّر التيار األول على حصر دور املرأة يف وظيفة الزوجية واألمومة بني جدران 

منزهلا، وحتت اهليمنة املطلقة لزوجها، دون االعرتاف هلا بأّي حقٍّ أو دور يف شؤون 

ن لبعض النصوص الدينية، معّي ك هذا التيار بفهٍمويتمسَّ .الواليات العامة وإدارة اجملتمع

 رًا بالعرف السائد، والتقاليد املتوارثة. متأثِّ

حملاكاة التجربة الغربية  ؛بينما يتجاوز التّيار اآلخر كّل القيود واحلدود الدينية

ة بني الرجل واملرأة، مع ما حتمله تلك التجربة من مساوئ ومفاسد، يف املساواة التاّم

 ومتاسك الكيان األسري.  ،عيد األخالقيوخاصة على الص

 .وتفريط تيار االُفتاح ؛إفراط التيار احملافظ :وعاشت األمة يف هذه القضية بني

تنطلق  ،شرعية عصرية ع إىل رؤيٍةوكاُت أُظار الغيارى والواعني من أبناء األمة تتطلَّ

رات احلياة ات العصر، وتطّومن فهم أصيل لتعاليم الدين، ومعرفة موضوعية مبستجّد

 الجتماعية. ا

تتفاخر فيه اجملتمعات مبشاركة كّل أفرادها يف  مقبواًل يف عصٍر ْدفلم يع  

م َرإدارة شؤون حياتهم العامة، ويكون فيه الشعب مصدرًا لكّل السلطات، أن ي ْح

  من أّي مشاركة سياسية واجتماعية. ،اًل يف املرأةمتمثِّ ،ُصف الشعب

ي من قبل فقهاء اإلسالم طوياًل، وال زال االستجابة هلذا التحّد ْتَروقد تأخَّ

عددًا من  لكّن .ظًا جتاه هذه القضية، ومتمسكًا باآلراء التقليديةبعضهم متحفِّ

الفقهاء املعاصرين خاضوا غمار البحث يف األدلة الشرعية، بروٍح اجتهادية منفتحة، 

 ،شأن العاّمشاركة املرأة يف الهم إىل تقديم رؤية شرعية، تفسح اجملال ملْتأوصَل

لتقوم بدورها إىل جاُب شقيقها الرجل يف إدارة احلياة، ومسار  ؛ياسي واالجتماعيالس

 التنمية، وحركة املعرفة والعلم. 

 ل فقيٍهَبنته من فتاوى تفصيلية، من ِقوال َشكَّ أن صدور هذه الرؤية، مبا تضّم

ل دعمًا االُفتاح، وميثِّل اُتصارًا كبريًا خلّط األصالة ويف مقام الشيخ الفّياض يشكِّ
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 قوّيًا حلقوق املرأة، وملشاركتها الفاعلة يف بناء األوطان واجملتمعات. 

ر، أو صاحب فضيلة علمية، بل هو د باحث أو مفكِّفالشيخ الفّياض ليس جمرَّ

ضليع يف الفقه واألصول، حيتشد يف  ديين بارز يف الساحة الدينية، وأستاٌذ مرجٌع

مات املرجعية والفقاهة واإلفتاء، كما الء، وميتلك أعلى مقّوجملس درسه مئات الفض

 حيظى بثقة وتقدير خمتلف األوساط العلمية والدينية. 

 

ما يلي ُستعرض أبرز آراء الشيخ الفّياض ورؤيته حول دور املرأة السياسي  ويف

 مت إليه. دِّباته عن األسئلة اليت ُقمن خالل إجا ،واالجتماعي

 

جيب على املرأة املسلمة أن تسرت بدُها من األجنيب، وأن حتافظ على كرامتها 

وشرفها وعّفتها من تدُيس كّل دُس.. فإذا كاُت املرأة املسلمة كذلك جاز هلا 

أكان ذلك العمل عماًل   اإلسالم، سواٌءال ينايف واجباتها يف التصّدي لكّل عمٍل

كقيادة  ،اجتماعّيًا، كرئاسة الدولة مثاًل، أو غريها من املناصب األخرى، أم فردّيًا

 السيارة والطائرة وحنوها. 

وعدم  ،ب منها السفورومن الواضح أن تصّدي املرأة لألعمال املذكورة ال يتطلَّ

دها لمة، بل حمافظتها عليها يف حال تقلُّمس احلفاظ على كرامتها اإلسالمية كامرأٍة

ملناصب كبرية يف الدولة تزيد من شأُها ومكاُتها االجتماعية، وصالبتها يف العقيدة 

 واإلميان. 

وصلبة يف عقيدتها  ،يف إرادتها ًةواخلالصة: إّن املرأة املسلمة إذا كاُت قوّي

ة أن تتصّدى لكاّف وإمياُها باهلل تعاىل، وحمافظة على شرفها وكرامتها، فلها

 املناصب املشار إليها، وال فرق من هذه الناحية بني الرجل واملرأة. 

 

ي املرأة ملنصب السلطة احلاكمة إّن أكثر الفقهاء العظام ال يقولون بثبوت توّل
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وط هذا ة شررت يف املرأة كاّفيف الدولة القائمة على أساس مبدأ الدين، إذا توفَّ

 .املنصب

دعوى  ث إُه ال دليل على عدم الثبوت إاّلحي ؛ٍةالثبوت ال خيلو عن قّو ولكّن

إذا أحرز أُه كان ثابتًا يف  إاّل ًةواإلمجاع يف ُفسه ال يكون حّج .اإلمجاع يف املسألة

ق يوال طر .وطبقة بعد طبقة ووصل إلينا من ذلك الزمان يدًا بيٍد ،^زمن املعصومني

 راز ذلك أصاًل. لنا إىل إح

ال يقولون بالوالية العامة  ،رينمني واملتأخِّمن املتقدِّ ،إّن أكثر فقهاء الطائفة

يقول بها  ْن، وأما َمبها بينهم قليٌل األعلمية، والقائل  :ومنها ،للفقيه اجلامع للشرائط

ا، كاألعلمية والعدالة والكفاءة وحنوه ،رت شروطها فيهإذا توفَّ :للفقيه فإمنا يقول

 .عند أكثر الفقهاء ،بل منٍع ،وأما ثبوت هذه الوالية للمرأة املسلمة فهو حمّل إشكاٍل

من  ،ًةرت شروط الوالية فيها كاّف، إذا توفَّبعيٍد الثبوت عندُا غري  ولكّن

 دها مناصب أخرى. األعلمية والعدالة والكفاءة وغريها، فضاًل عن تقلُّ

اع على املنع عن تصّدي املرأة ملنصب القضاء ا اإلمجْوَعقد ادَّء إّن أكثر الفقها

 . وال إمجاع يف البني .واإلفتاء والوالية العامة يف الدولة اإلسالمية

 ،ة أشكاله وألواُهبكاّف ،ال فرق بني الرجل واملرأة يف النظام اإلسالمي العاّم

 ما عدا املناصب ،من العقائدي والعملي والسياسي واالقتصادي واحلقوقي وغريها

 الثالثة املشار إليها آُفًا عند الفقهاء. 

 

الذي ال يكون مبنّيًا على ثبوت الوالية والزعامة  ،يف بني الناسْرالقضاء الع 

 الدينية للقاضي، ال فرق فيه بني الرجل واملرأة. 

 

 ،أو يف سائر اجملالس النيابية ،ح ُفسها للدخول يف الربملانجيوز للمرأة أن ترشِّ

 مسلمة.  وكرامتها كامرأٍة ،شريطة أن حتافظ على كياُها اإلسالمي
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 وجيوز توّليها رئاسة الربملان.  ،جيوز توّلي املرأة رئاسة اللجان الربملاُية

جيوز للمرأة أن تشرتك يف اُتخاب رئيس الدولة وأعضاء السلطة احلاكمة 

 . ًةئر اجملالس االُتخابية كاّفوأعضاء السلطة التشريعية وسا

 

 أو أن تكون شرطية.  ،فارة عن البالد يف اخلارجال ماُع أن تقوم املرأة بدور الس

 

إهلية واجبة على الكّل، بال فرق  إّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فريضٌة

،  الرجل واملرأة. وأما اختصاص هذه الفريضة بالرجل دون املرأة فهو غري حمتمٍلبني

كاختصاص سائر الفرائض اإلهلية؛ ألّن املرأة أيضًا معنية خبطاب اآلية املباركة 

دون أخرى  سة بطائفٍةفإّن اختصاص حكم يف الشريعة املقّد ؛واألحاديث الشريفة

ض واالستحاضة ْية دون األخرى، كأحكام احَلق موضوعه يف هذه الطائفبتحقُّ منوٌط

حيث إّن اختصاصها بطائفة النساء من جهة اختصاص  ؛والنفاس وما شاكلها

فإذن وجوب األمر  .بني اجلميع فأحكام الشريعة مشرتكٌة وإاّلموضوعها بها، 

 يباملعروف والنهي عن املنكر كوجوب الصالة والصيام واحلج وحنوها، وال مقتض

 هة للذكور ال يدّل على االختصاص. د أن اخلطابات القرآُية موجَّوجمّر .لالختصاص

سة ال حيتمل فألّن األحكام الشرعية اجملعولة يف الشريعة املقّد اًل:أّما أّو

 تطبيقًا لقاعدة االشرتاك يف التكليف ألهل شريعٍة ؛دون أخرى اختصاصها بطائفٍة

 واحدة. 

هة إىل الناس أو اإلُسان، وهو ب النوع موجََّسإّن اخلطابات القرآُية حَب وثاُيًا:

 . يعّم الرجل واملرأة، هذا من ُاحيٍة

أخرى إّن فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ذات مراتب،  ومن ُاحيٍة

تنفيذية،  أن يكون باللسان، وال يعترب فيه أن تكون لدى اآلمر والناهي سلطٌة :منها

 وجب.  ،نسبة إىل عائلته فقطولو بال ،كان قادرًا عليه ْنفَم
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إّن املشاورة بني أفراد األمة الكفوئني من الرجال والنساء، يف متام أجهزة 

الدولة، وتشكيل الشورى، من واجبات الدولة؛ ألّن تبادل األفكار واخلربات العلمية 

ة واالقتصادية واألمنية والثقافية والعملية، واملشاورة يف األمور االجتماعية والسياسي

وال فرق بني  .، سواء أكاُت شرعية أم الضروري يف كّل دولٍة أمٌر ،والتعليمية وغريها

د املناصب احلكومية ال كون أفراد األمة الكفوئني من الرجال أو النساء؛ ألّن تقلُّيأن 

وعليه فيجوز  .ب دَّ أن يكون حبسب الكفاءة واللياقة، سواء أكان رجاًل أو امرأة

للمرأة ترشيح ُفسها لعضوية اجملالس الربملاُية، إذا كاُت عندها الكفاءة واللياقة 

 واخلربوية، سواء أكاُت يف الدولة اإلسالمية أم غريها. 

 

 ال ت ستثنى املرأة من مساواتها بالرجل يف احلقوق االجتماعية والفردية

ة االستثمارات واألُشطة وإبداء الرأي، والدخول يف كاّف ،ية التعبريوحّر ،والفكرية

ة الثروات الطبيعية، وإحياء املالية يف األسواق والبورصات العاملية، وحيازة كاّف

فال يسمح  .عْرذلك يف احلدود املسموح بها من قبل الشَّ األراضي البائرة وغريها، كّل

ة االقتصادية احملذورة املعيقة للقيم واملثل الدينية واألخالقية، باالستثمارات واألُشط

 ،واالحتكار ،راتجار باخلمور وامليتة وحلم اخلنزير واملخّدبا، واالّتكاالستثمار بالرِّ

 .وغري ذلك، هذا من جاٍُب ،والغّش

ل مجيع احلقوق لإلُسان ومن جاُب آخر: إّن الدولة اإلسالمية الشرعية تتكفَّ

يف احلدود املسموح بها  ية بكل االجتاهات واألُشطة، ولكْنم له احلّروتقدِّ املسلم،

ية إىل تفويت حقوق اآلخرين، وأْن ال تعيق ال مطلقًا، بأْن ال تؤدي هذه احلّر ،شرعًا

ّرًا فيها، كالكذب والغيبة وحنوهما، فإُه ليس ح  ،القيم واملثل الدينية واألخالقية

 واملرأة. وال فرق يف ذلك بني الرجل 

إّن شهادة املرأة يف مجيع القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية 

وأما أن شهادة  .ق بينهما، وكذلك صوتها كصوت الرجلْرتعادل شهادة الرجل، وال َف

 اخلاّص يف الشرع.  ّصللن ؛ةما تكون يف موارد خاّصاملرأة ُصف شهادة الرجل فهي إُّ
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َوَله نَّ ِمْثل  الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعر وِف ﴿إّن املراد من الدرجة يف اآلية الكرمية 

املنزلة، حيث إن منزلة الرجل يف داخل األسرة  (228البقرة: ) ﴾َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة

فإُه متى شاء االستمتاع بها  هي أُه قّوام على املرأة، ومعنى ذلك أن أمر املرأة بيده،

 .ليس هلا االمتناع، كما أن إطالق سراحها بالطالق بيده

 .بداخل األسرة وهذا احلكم خمتصٌّ

كالنفقة،  ،ّن للمرأة حقوقًا عليهفإوبدل املنزلة الثابتة للرجل يف ُظام األسرة 

واملعيشة  مبا يليق بشأُها وكرامتها وحاهلا، من املسكن وامللبس واألطعمة واألشربة

 .وأمن، وغريهما من احلقوق معه بسالٍم

ق بني الرجل واملرأة يف مجيع أدوار احلياة العامة ْروأّما يف خارج األسرة فال َف

 من احلياة السياسية واالقتصادية والتعليمية وغريها.  ،وشؤوُها

فال  إّن قوامة الرجل على املرأة تقتصر يف احلياة األسرية، وأما يف احلياة العامة

 م. كما تقدَّ ،فرق بينهما

 

يف وصف املرأة بأُها ُاقصة عقل ودين  |عن رسول اهلل املروّي إّن احلديَث

 .|، فال يصّح ُسبته إىل الرسول األكرممعترٍب غري 

ضرورة أُه خالف ما هو احملسوس  ؛للتصديق إىل أُه غري قابٍل هذا إضافًة

اخلارج؛ ألّن املشاهد واحملسوس فيه أن عقل املرأة ال يقّل عن عقل الرجل، واملشاهد يف 

 .ووجود ة امليادين العلمية اليت للمرأة فيها حضوٌريف كاّف

ق بني الرجل واملرأة يف ْرهذا إضافة إىل أُه يظهر من اآليات والروايات أُه ال َف

 .ذلك

ب النوع َسأن طبيعة املرأة حَب إىل ُاظٌرـ على تقدير اعتباره ـ ولعّل هذا احلديث 

ة القلب، وامليل إىل الزينة واجلمال، أكثر من طبيعة حّساسة، وذات مشاعر احلّب ورّق

الرجل، فلهذا قد تغلب هذه اإلحساسات واملشاعر على عقلها وتفكريها يف احلياة 

ة قلبها ّوأكثر صالبة يف إرادتها وق إذ قد توجد امرأٌة ؛ة، ال أّن كّل امرأة كذلكالعاّم
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 ى باملرأة احلديدية. سّممن الرجل، وهلذا ت 

 غري  «ا أمرهم امرأةْولن يفلح قوم ولَّ»: |الذي ينسب للرسول إّن احلديَث

ن من إدارة للتصديق؛ ألّن معناه أن املرأة مبا هي امرأة ال تتمّك قابٍل ، بل غري معترٍب

 .سقوطها بتمام اجتاهاتها احليوية ي إىلة، وأّن واليتها عليها تؤّدالبالد وشؤوُها كاّف

م أن هذا خالف وقد تقدَّ .وقصور تفكريها ،من جهة ُقصان عقلها وهذا ليس إاّل

 . ة املعاهد العلمية والساحات االجتماعية اليت للمرأة فيها حضوٌرالوجدان يف كاّف

األحزاب: ) ﴾اِء ِحَجاٍبَوِإَذا َسَأْلت م وه نَّ َمَتاعًا َفاْسَألوه نَّ ِمْن َوَر﴿إّن هذه اآليات 

 . |األكرم بنساء النيّب ٌة، خمتّص(33األحزاب: ) ﴾َوَقْرَن ِفي ب ي وِتُكنَّ﴿، (53

 

أراد، وال حيّق  إّن حّق الزوج على الزوجة االستمتاع بها متى شاء، ويف أّي وقٍت

 .للزوجة االمتناع، واخلروج من البيت املنايف هلذا احلّق

وليعلم أن ثبوت هذا احلّق للزوج على الزوجة إمنا هو باملقدار املتعارف 

 .االعتيادي

وخروجها من البيت مبقدار سّت ساعات أو  ،وهذا املقدار ال ينايف توظيف املرأة

 .مثاٍن، باعتبار أّن الرجل ُوعًا خيرج من البيت بهذا املقدار يف ُفس الوقت

واملنع من التوظيف، فهل جتب على  ،العنادوأّما إذا كاُت املطالبة من باب 

 املرأة اإلطاعة؟ 

هذا ُظري ما إذا طلب من املرأة االستمتاع  .وال يبعد عدم الوجوب .فيه وجهان

ة عن مثل ( ساعة، فإن إطاعته غري واجبة يف هذا الفرض؛ الُصراف األدّل24طول )

 هذه الفروض. 

ل ولّي َبالدولة اإلسالمية من ِقعلى املرأة يف  لو كاُت الوظيفة واجبًة ،ُعم

 كاُت منافيًة عامة، فال حيّق لزوجها أن مينعها من الوظيفة، وإْن ملصلحٍة ؛األمر

 ى تصلح أن تزاحم الواجب. فالوظيفة غري واجبة على املرأة حّت وإاّلحلّقه، 

تكون معلمة أو متصّدية  يف الدولة، كأْن فًةلو كاُت املرأة موظَّ ،ُعم 

فة، املناصب فيها، وأقدم الرجل على الزواج بها على الرغم من أُها موظَّملنصب من 
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وقبلت املرأة شريطة أن تبقى يف الوظيفة، وجرى العقد بينهما على هذا الشرط، فال 

على الرجل ضمن عقد  ْتحيّق للزوج حينئٍذ أن مينعها من الوظيفة، أو أّن املرأة اشرتَط

رضي الرجل بالعقد كذلك، وجرى العقد بينهما  الزواج التوظيف يف احلكومة، فإذا

 .على هذا الشرط، فليس له أن مينعها من ذلك

 ال العكس.  ،وأما املضاجعة فهي حّق الزوجة على الزوج

ق إّن للمرأة أن تشرتط على الرجل يف ضمن عقد النكاح شروطًا تتعلَّ

وجرى  ،لرجل بهاواخلروج من املنزل، فإذا رضي ا ،املضاجعةك ،بالواجبات الزوجية

 وجب عليه الوفاء بها.  ،العقد بينهما على هذه الشروط

 

باعتبار أُها  ؛عامة جيوز حتديد املهور إذا رأى احلاكم الشرعي فيه مصلحًة

نة إذا رأى معيَّ ٍةوكذلك له حتديد غياب الزوج إىل مّد .سةدة يف الشريعة املقّدغري حمدَّ

 كذلك.  فيه مصلحًة

وأما تغيري احلكم الشرعي فهو ليس من صالحية احلاكم اإلسالمي، مهما 

ليس له ذلك؛ ألُه مبقتضى اآلية  |األكرم ى النيّبحّتو .كاُت مرتبته ومقامه

 ليس له هذا احلّق.  ﴾َوْحٌي ي وَحى َوَما َيْنِطق  َعِن اْلَهَوى* ِإْن ه َو ِإالَّ﴿الكرمية 

 

 ْنفَم .م بإعالن اإلميان بالتوحيد والرسالةيرى الشيخ الفّياض أن اإلسالم يتقوَّ

ى مع العلم مل يعلم موافقة قلبه للساُه، بل حّت أظهر الشهادتني حكم بإسالمه، وإْن

 والسرية.  ،ة الشريفةوالسّن ،لنّص الكتاب العزيز ؛باملخالفة أيضًا

الذين ُّص الوحي  ،إلسالم املنافقني |سول اهللويف ذلك إشارة إىل قبول ر

َك اْلم َناِفُقوَن َقاُلوا اَءا َجِإَذ﴿على كذبهم يف إظهارهم لإلسالم، كما يف قوله تعاىل: 

 ﴾َُْشَهد  ِإََّك َلَرس ول  اهلل َواهلل َيْعَلم  ِإََّك َلَرس وُله  َواهلل َيْشَهد  ِإنَّ اْلم َناِفِقنَي َلَكاِذب وَن

 . (1نافقون: امل)

للكفر،  مستقالًّ ى إُكار املعاد ليس سببًاويرى الشيخ الفّياض أُه حّت
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إذا  إاّليف اإلسالم،  كالتوحيد والرسالة، كما أن اإلميان باملعاد ليس قيدًا مستقالًّ

عاد إُكار املعاد إلُكار الرسالة، بلحاظ أن إُكار الرسالة يستلزم إُكاره، 

اإلميان به من أظهر ما اشتملت عليه الرسالة  عاد، فإّنوالتصديق بها تصديق بامل

 السماوية. 

ملا اصطلح عليه بعض الفقهاء من أّن إُكار  وال يرى الشيخ الفّياض موضوعيًة

 للكفر؛ ألُه ال دليل على أن إُكار الضروري سبٌب ٌبشيٍء من ضروريات الدين موِج

 .يف اإلسالم للكفر، وعدم إُكاره معترٌب مستقّل

ه ال خيتّص ولكّن .إّن إُكاره مع االلتفات إىل أُه إُكار للرسالة كفٌر بل

ا جاء به شرعي مع االلتفات إىل أُه مّم بالضروري، بل إُكار كّل حكٍم

 باعتبار أُه تكذيب للرسالة.  ؛مل يكن ضرورّيًا ، وإْنكفٌر |الرسول

اليت جتعل  ،فريهات التكوبهذا التأصيل الديين يضع الشيخ الفّياض حّدًا لتوجُّ

رًا الُتهاك حرمات املسلمني املخالفني، ويرسي من االختالف املذهيب أو الفكري مربِّ

 دية يف إطار االُتماء لإلسالم. والقبول بالتعدُّ ،التسامح ةهذا التأصيل أرضّي

 ،اعرتف بالوحداُية والرسالة فهو مسلٌم ْنواُطالقًا من هذا التأصيل فإن َم

 ض واملال. حمقون الدم والعر

رًا للقول بنجاسة أّي مربِّ ،خالفًا ملعظم الفقهاء ،لذلك ال يرى الشيخ الفّياض

ة أهل البيت ينصبون العداء ألئّم ْنى النواصب، وهم َمحّت ،من املسلمني طائفٍة

يثبت  لعدم وجود دليٍل ؛وال جناسة اخلوارج ،وُهم، فإُه ال يرى جناستهمويسّب

 جناستهم. 

ة، وإمنا خصوص من د به أهل السّنَصن مصطلح النواصب ال ي ْقُشري هنا إىل أ

بون إىل اهلل حبّب وشيعة يتقرَّ ًة، واملسلمون سّن^يظهر العداء والبغض ألهل البيت

 يهم. هم وتولِّته حببِّأّم |تهم يف كتابه، وأوصى النيّبحيث أمر مبودَّ ،^أهل البيت

واإلخراج  ،االرتداد عن الدينع يف إصدار حكم ويرفض الشيخ الفّياض التسرُّ

واحلكم  ،حيث أجاب عن سؤال اّتهام بعض الكّتاب باالُتقاص من الدين ؛منه

املعيار يف الكفر واالرتداد إمنا هو بإُكار التوحيد »عليهم بالكفر، أجاب مساحته: 

روري مع االلتفات إىل أن إُكاره يستلزم تكذيب الرسالة فإُكار الض .والرسالة
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 . «هو املعيار يف الكفر واالرتداد، وال يثبت بغري ذلكهذا  .كفٌر

آخر ال خيرجه عن دائرة اإلسالم، وال  وخروج املسلم من مذهبه إىل مذهٍب

ختّلى عن مذهب أهل  ْنحول َم هكذا أجاب الشيخ الفّياض عن سؤاٍل .يصبح مرتّدًا

 ْناملرتّد هو َم»هل يعترب مرتّدًا؟ فأجاب مساحته:  ،يواُتحل املذهب السّن ،^البيت

 . «األكرم خرج عن دين اإلسالم، إّما بإُكاره األلوهية والتوحيد أو رسالة النيّب

من احلكومات ملمارسة الضغوط  ه أّي حكومٍةر الشيخ الفّياض من توجُّوحيذِّ

ال حيّق ألّي دولة حتميل »ة والشيعة وغريهم: من السّن ،على أتباع املذاهب األخرى

بينما إذا  .ه قد يثري البلبلة والفتنة والنفاق يف البلدآخر، فإُّ هٍبعلى أهل مذ مذهٍب

يوجب االستقرار  ذافه م،وإقامة شعائره م،يف مذهبه أحرارًاكان أهل كّل مذهب 

 . «واستتباب األمن ،فيه

ويرى الشيخ الفّياض أّن اختالف املذهب ال خيّل بشرط التكافؤ يف التزاوج بني 

وال يضّر االختالف  ،املسلمة ؤألن املسلم كفج باملسلمة؛ التزوُّ ال ماُع من» :املسلمني

 . «يف املذهب

ويوصي الشيخ الفّياض بعدم االجنرار إىل أسلوب املهاترات الطائفية، 

 .والشتم يف اخلالفات املذهبية، والتزام املنطق العلمي واستخدام لغة البذاءة والسّب

املسيئة للشيعة ومذهبهم، قال حفظه اهلل: حول اُتشار الكتب  ففي إجابته عن سؤاٍل

بدون  ،سلمية ومنطقية الوظيفة أمام هذه الظاهرة هي الدفاع عن املذهب بصورٍة»

 . «للفتنة ومنشٌأ ،الشجب واالستنكار، فإُه يثري عواطف اآلخرين سلبًا

الوظيفة الشرعية »ر أحداث التاريخ قال مساحته: وحول الكتابات اليت ت زوِّ

كتب هؤالء من تغيري للحقائق هي بيان ما هو الواقع واحلقيقة، بالكتابة جتاه ما 

موضوعي، وباحلكمة واملوعظة احلسنة، واإلشارة إىل ما وقع فيه  واإلعالم، بشكٍل

وهذه الطريقة  .من االشتباه والتغيري وقلب احلقائق يف الكتاب، بدون الطعن والشتم

 . «ر سلبيًاجيابّيًا، بينما املواجهة مع هؤالء قد تؤثِّر فيها تأثريًا إأوقع يف النفوس، وتؤثِّ

 نية يف احلرمويفيت الشيخ الفّياض باستحباب الصالة يف مجاعة أهل السّن

 .وليست بواجبة ،م وغريه مستحبٌةَرة يف احَلإّن صالة اجلماعة مع أهل السّن»الشريفني: 

وال يكتفي بقراءة  ،هوعلى املصّلي إذا صّلى معهم أن يقرأ احلمد والسورة لنفس
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 . «اإلمام

 عليِك»ية بقوله: شيعية عن التعامل مع جارتها السّن وينصح الشيخ الفّياض سائلًة

بة، وتزوريها يف بيتها ودارها، وتسألي عن أحواهلا، حسنة وطّي أن تتعاملي معها معاملًة

سم املشرتك ًا؛ ألّن القايوال فرق من هذه الناحية بني أن يكون جارك شيعّيًا أو سّن

 . «اإلسالم، وهو األهّم، وهو احلاقن للدم والعرض واملال

ة اإلسالم لكّل أبنائه، على هكذا تبدو رؤية الشيخ الفّياض، وُظرته جلامعّي

اختالف مذاهبهم، وضرورة حفظ التعايش واالحرتام املتبادل بني املسلمني، اُطالقًا 

 .ةكتاب والسّنمن فهمه وقراءته العلمية االجتهادية لنصوص ال

وما أحوج ساحة األمة هلذه الرؤية األصيلة املنفتحة املتساحمة، يف مقابل 

د بتمزيق أوصاهلا، واحرتاب التحّديات اخلطرية اليت تعيشها األمة، واليت ت هدِّ

  !جمتمعاتها، وجتزئة أوطاُها

 

ة حفظ النظام العام للمجتمع، يد املرجع الديين الشيخ الفّياض أهمِّيؤكِّ

للمال العام، ومصاحل املواطنني،  محايًة ؛رات اليت تضعها الدولةورعاية القواُني واملقّر

فني ب املوظَّر الوطن والشعب من الفساد والتالعب بثرواته، ومن تسيُّحيث يتضرَّ

 وتساهلهم يف القيام بواجباتهم الوظيفية. 

مؤّكدًا التزام  ،تفتاءات حول هذا املوضوعوقد أجاب مساحته عن عشرات االس

 ب والتالعب. راتها، وحرمة املخالفة بالفساد والتسيُّأُظمة الدولة ومقرَّ

 ما يلي بعض النماذج:  ويف

ويف بعض  ،ةوأعمل يف أحد خمازن وزارة الصّح ،يف الدولة ي موظٌفسؤال: إُّ

ر على املركز دوية ال تؤثِّعلمًا أّن األ ،األحيان يوصيين األصدقاء عن بعض األدوية

 حيتاجها فعاًل؟  ْنُها تذهب إىل َمإو ،الصحي املأخوذة منه

إذا كان عملك هذا خمالفًا للقاُون والتعليمات الصادرة من قبل  اجلواب:

 الدولة فال جيوز. 

ة بيع الوقود البنزين والنفط وغريه سؤال: أرجو بيان رأي املراجع العظام بشرعّي
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وبيعه يف األسواق بالسعر  ،أو باسم السلطة ،ات باسم الدينّطبأخذه من احمل

 بات شخصية؟ أو استخدامه ملتطّل ،التجاري

 خمالف للنظام العام.  عمٍل ز كلَّال جنوِّ اجلواب:

فون يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية يأخذون مبلغًا من سؤال: يوجد موظَّ

مما  ،ًادة جّدية جّيوحالتهم املاّد ،ّقنيألشخاص غري مستح ٍةاملال مقابل إصدار هوّي

 ني من حقوقهم، فما حكم ذلك؟ حيرم الفقراء واملستحّق

ال جيوز مثل هذه األعمال اليت تضّر بالبلد وشعبه؛ ألُه يدخل يف  اجلواب:

 الفساد اإلداري واملالي املستشري يف البلد، من املراتب العالية إىل الداُية، وهو إرهاٌب

 ستضعفني. امل ثاٍن ضّد

يف اجليش املنحّل ـ يف العراق ـ،  ت ألُين كْن ؛سؤال: أستلم راتبًا من الدولة

ما هو احلكم الشرعي بالنسبة  .مع وزارة الرتبية )محاية املنشآت( واآلن أعمل يف عقٍد

  ؟ألخذ الراتبني معًا

 إذا كان على خالف ُظام الدولة فال جيوز ذلك.  اجلواب:

ل هذه وأُا أسجِّ ،د أحتاج بعض األدوية لي ولعائليتوق ،سؤال: أُا طبيٌب

وذلك بإضافة  ،األدوية على باصات املرضى الذين صرف هلم العالج من الصيدلية

 لي؟  بدون اإلضرار حبّق املريض، فهل هذا جائٌز ،العالج الذي أحتاجه

 زه. جوِّخيالف األُظمة والقواُني املعمول بها يف البلد ال ُ  ْفتصرُّ كلُّ اجلواب:

 

ولعّل من املفيد أن ُستطرد يف عرض بعض آراء املرجع الديين الشيخ الفّياض 

حول بعض القضايا الفكرية واالجتماعية، كشواهد على ممارسته لالجتهاد الفقهي 

 ر احلياة: وتطّو ،املنفتح على حاجات اجملتمع ،األصيل

 

من منظور الشرع، أن يدافع عن احلّق بالوسائل املتاحة  ،كّل مسلم وظيفُة

املمكنة له، ال أكثر، ويبتعد عن تربير الباطل بصورة احلّق، وبيان أن الدين 
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ة م والسالم والعدل، وأن اإلسالم شجب اإلرهاب بكاّفْلاإلسالمي هو دين السِّ

َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأََّما َأْحَيا ﴿بقوله تعاىل:  ،نفسأشكاله وألواُه، واهتّم حبفظ ال

َمْن َقَتَل ﴿بقوله تعاىل:  ،رقتل النفس بغري مرّب ٍةوشجب واستنكر بشّد ،﴾النَّاَس َجِميعًا

َُْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأَلْرِض َفَكَأََّما َقَتَل النَّاَس َجِميعًا  . ﴾َُْفسًا ِبَغْيِر 

يف العامل أقوى من ذلك، يف االهتمام حبفظ حقوق  ُظاٍم يف أّي وهل هناك ُصٌّ

 والتأكيد عليها؟  ،اإلُسان

بني املسلمني تقوم  ولكْن من املؤسف جّدًا أُه توجد يف اآلوُة األخرية طائفٌة

إُساُية، كقتل األبرياء من النساء والرجال واألطفال والشيوخ  باألعمال اإلرهابية الال

 منهم.  باسم الدين، واإلسالم بريٌءفجيع ال إُساُي  بشكٍل

رّص صفوفهم، وتوحيد  ،من الدينيني والسياسيني ،ومن هنا على قادة املسلمني

ة الوسائل ة السرطاُية عن جسم األمة اإلسالمية بكاّفكلمتهم، يف إزالة هذه الغّد

 .وغريهما ،ةى أشكاله، وإعمال القّواملمكنة واملتاحة، كاإلعالم بشّت

لظاهرة اخلبيثة يف جسم األمة يتيح الفرصة لدخول األعداء يف ووجود هذه ا

وأخرى  ؛فج لإلرهاب والتطرُّبذريعة أّن الدين اإلسالمي ي روِّ تارًة ؛البالد اإلسالمية

  ني عن بالدهم.بذريعة أن املسلمني غري قادرين على دفع اإلرهاب واإلرهابّي

 

ما هو العامل  روا وجبدٍّفني والسياسيني من األمة أن يفكِّقَّرين واملثعلى املفكِّ

  ؟رات األمة اإلسالميةاألساس لسيطرة هؤالء )املستكربين( على العامل ومقدَّ

  ة ُقاط:ضح يف عّدإّن العامل األساس هلا يّت: واجلواب

 رغم الثروات الطبيعية املوجودة يف ،ضعف الدول اإلسالمية يف االقتصاد :األوىل

 أراضيها. 

ف املسلمني يف العلوم املعاصرة والتقنيات العالية والتكنولوجيا ختلُّ :الثاُية

ف من العامل األساس لضعفهم يف االقتصاد، وعدم االستفادة من وهذا التخلُّ .مةاملتقّد

إىل  الثروات الطبيعية يف البالد كما ينبغي؛ ألّن االستفادة منها كذلك حباجٍة

  واخلربة. التقنيات العالية



 االجتهاد والتجديد

لفرقة واخلالف بني القادة السياسيني للدول اإلسالمية، وعدم وحدة ا :الثالثة

دًا جتاه الشرق والغرب، واهتمامهم الصف والكلمة بينهم، وعدم اّتخاذهم موقفًا موحَّ

حبفظ مصاحلهم الشخصية وكرسي الرئاسة أكثر من اهتمامهم حبفظ املصاحل 

د يف االجتاهات العامة لبلداُهم موحَّ هلم موقٌفومن هنا لو كان  .العامة للشعب

كان الشرق والغرب مجيعًا حيسب هلم إزاء لالسياسية واالقتصادية والتعليمية وغريها 

 ذلك ألف حساب. 

للدخول يف البالد  ،وهذه العوامل تتيح الفرصة لألعداء، وتفتح الطريق أمامهم

االقتصادية والسياسية  اجملاالتة ّفة يف كارات األّماإلسالمية، والسيطرة على مقدَّ

والغرض من وراء كّل ذلك هو إبقاء  .والثقافية والتعليمية والعسكرية واألمنية وهكذا

والسيطرة على  ،لبقائهم فيها ف ذريعًةى يكون هذا التخلُّحّت ؛فةالبالد اإلسالمية متخّل

اقتصادّيًا وعلمّيًا يف العصر ومن الطبيعي أّن البلد إذا كان متخّلفًا سياسّيًا و .راتهامقّد

إلشباع  ؛احلاضر فهو غري مستقّل، وال ب دَّ حينئٍذ أْن يدور يف فلك الغرب والشرق

 وهذا مؤسٌف جّدًا جّدًا.  .حاجياته

ومن هنا على القادة السياسيني يف البلدان اإلسالمية، وأهل احلّل والعقد،  

العصر احلاضر، وهو عصر العلم  التفكري اجلاّد يف القضايا املصريية لشعوبهم يف

وهلذا عليهم حبكم وجداُهم  ؟!وإىل متى تبقى البلدان اإلسالمية متخّلفة .والفضاء

 ومسؤوليتهم أمام اهلل وأمام شعوبهم: 

  جتاه الشرق والغرب. اجملاالت،رصُّ صفوفهم وتوحيد كلمتهم يف كاّفة  :اًلأّو

احل األمة العامة، وُبذ كّل فرقة االهتمام اجلاّد واحلثيث يف حفظ مص :ًاوثاُي

  وخالف بينهم يف هذا اجملال.

ة إىل بلداُهم، وبكاّف اجملاالتالقيام جبلب التقنيات العالية يف خمتلف  :ًاثالث

رها ووصوهلا إىل مستوى العامل الوسائل املمكنة واملتاحة، واالستفادة منها يف تطوُّ

  املعاصر.

 

رين بتشويق املفكِّ ة احلكومات اإلسالمية أن تكون جاّدًةإّن على كاّف
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للقيام بعملية اإلبداع والتفكري  ؛ة الوسائل املادية واملعنوية هلمواملبدعني، وتوفري كاّف

 .جليلة لألمة، بل لنفسها أيضًا م خدمًةيف خمتلف اجملاالت العلمية، فإُها بذلك تقدِّ

واملبدعني من األمة عدم التنازل أمام احلكومات رين كما أّن على املفكِّ

كني ومؤمنني بها إمياًُا راسخًا اجلائرة عن مبادئهم األساسية، وأن يكوُوا متمسِّ

 .قوّيًا

ة الوسائل املتاحة، باإلبداع وعليهم االهتمام البالغ، والسعي احلثيث، وبكاّف

 .ألمةل خدمًة ؛والتفكري يف خمتلف االجتاهات العلمية والتقنية

باحلكمة واملوعظة احلسنة،  كما أّن هلم املنازلة مع هذه احلكومات، ولكْن

ه ليس كّل فكٍر أُّالتأكيد على مقبول، و وبكالٍم ،طّيب وبيان أخطائها بلساٍن

كان خيدم األمة  ف، وإْنوتطرُّ قة إرهاٌبوإبداع ال يكون موافقًا ملصاحلهم الضيِّ

 واجملتمع. 

 

لو كان  ،ُعم .يف حدِّ ُفسها ،أو املناقشة فيها ،س بدراسة الفلسفةال بأ

له  ْزمل جُي ،ي إىل احنرافه وإضاللهبأن كاُت تؤّد ،ل لدراستهاالشخص غري مؤهَّ

 دراستها. 

 

#

 ة بن احلسندهم اهلل تعاىل االعتقاد بإمامة اإلمام احلّجالواجب على املؤمنني أيَّ

وأما زمن الظهور فال علم ألحٍد مّنا  .واالعتقاد بوجوده، واُتظار ظهوره ،×العسكري

 بذلك. 

 

 ،يف الشارع باحتفاالٍت ^سؤال: ُقوم يف مواليد أهل البيت يف اإلجابة عن

أحد اإلخوة و .م وطننا اململكة العربية السعوديةَلوكذلك ُقوم بوضع َع ،وُضع الزينة

 ة هذا الكالم؟ ما صّح .أفادُا أُه ال جيوز وضع علم بلدُا ضمن االحتفال
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 م ضمن االحتفال.َلمن وضع الَع ال ماُع: الشيخ الفياض قال

 

 ،سؤال: ما هي أقدم وأفضل مراسيم العزاء يف ذكرى عاشوراءيف اإلجابة عن 

  يها املؤمن؟اليت ميكن أْن يؤدِّ

: األفضل إقامة اجملالس التثقيفية لبيان األحكام الشرعية مساحته قال

خصوصًا اإلمام و ،^مع ذكر املصائب الواردة على أهل البيت ،االبتالئية

 وإطعامهم.  ،والفقراء ،وكذا مساعدة الزّوار .×احلسني

 

 ؛سةيف الشريعة اإلسالمية املقّد ،وال ُفسيًا ،ًاال جيوز تعذيب املسلمني جسدّي

وال قيمة لالعرتاف  .الُتزاع االعرتاف منهم باجلرائم، وإْن كاُت من اجلرائم اخلطرة

وميكن إثبات اجلرمية من وجهة النظر اإلسالمية بأحد الطرق  .بها حتت التعذيب

 التالية: 

أُه  ما إذا رأى مجاعٌةك ،العلم الوجداُي بوقوع اجلرمية من شخٍص :لاألّو

 ارتكب اجلرمية الفالُية. 

 من الشخص الفالُي.  ْتالشياع املفيد للعلم بأن اجلرمية وقَع :الثاُي

وإجبار؛  وعقل واختيار، بدون إكراٍه اعرتاف اجملرم جبرميته عن شعوٍر :الثالث

 ة عند العقالء، ويف الشرائع السماوية. ألن االعرتاف سّيد األدّل

نة، وهي شهادة شخصني عادلني بوقوع اجلرمية من الشخص البيِّ :الرابع

 الفالُي. 

واحلاكم الشرعي يف احملاكم اإلسالمية يعتمد إثبات اجلرمية على أحد هذه 

وال حيّق للسلطات يف الدولة اإلسالمية أن تقوم باُتزاع االعرتاف من  .بْسالطرق فَح

وليس هلذا األسلوب  .ديةَسلنفسية أو اجَلهمني باإلكراه واإلجبار، وحتت الضغوط ااملتَّ

 شرعّي يف اإلسالم.  أّي خمرٍج
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ومسّو أخالقه، حيث  ،فت على الشيخ الفّياض أدهشين عظيم تواضعهحني تعرَّ

ة ل حديثه االبتسامة، ويتعامل مع زائريه وتالمذته بعفوّيتعلو حمّياه البشاشة، وتتخلَّ

فهو ال  .أو قلق ٍبدون تهيُّ ،جتعلك منطلقًا يف احلديث معه واالُفتاح عليهوبساطة، 

أو اُفعال، مهما  بالتعالي، وال يقابل أحدًا بغضٍب ،مهما كان مستواه ،ي شعر جليسه

غي للرأي واحرتام، وي ْص ر عن رأيه بهدوٍءي عبِّ .كاُت درجة سخوُة موضوع النقاش

 وحكمة.  اًل مبوضوعيٍةَليناقشه إْن رأى فيه َخرآه صحيحًا، و اآلخر، فيقبله إْن

ق الكريم أتاح الفرصة ملختلف األطراف أن تتواصل معه، ومل جيعل ُلوبهذا اخُل

ظه على أحٍد سببًا للقطيعة والعداء، بل يرى يف التواصل والعالقة مع اختالفه أو حتفُّ

 هم. اآلخرين سبياًل لتصحيح آرائهم ومواقفهم، أو التقليل من أخطائ

ة من قبل القيادات وال َشكَّ أّن هذا النهج األخالقي يف التعامل مع الناس، وخاّص

رة ِطالدينية، هو ما ينسجم مع تعاليم الدين األخالقية، ويتوافق مع ما تنقله السرية الَع

 . ^ة اهلداة من آلهواألئّم |من أخالق رسول اهلل

ى يف قاطعة املخالفني يف الرأي حّتة واالُفعال، وميف واحلّدأما التعالي والتكلُّ

احة الدينية، جات يف السراعات والتشنُّمن الص ب كثريًااألمور اجلاُبية، فهو ما سبَّ

 ويف أوساط املؤمنني. 

سعت فيه رقعة التعليم واملعرفة، ووسائل االتصال وحنن ُعيش عصرًا اتَّ

هات الفكرية راء والتوجُّدت اآلواالّطالع، وازدادت فيه ثقة األفراد بأُفسهم، وتعدَّ

رات سع صدر القيادات الدينية الستيعاب هذه التطوُّياسية، مما يستدعي أن يّتوالس

 هات. والتوجُّ

له وجهة  ْنَم رامة جتاه كّليادات الدينية أسلوب احلّدة والصفإذا ما اختذت الق

ن صراعات هلا إىل ميدار ساحة اجملتمع الديين، وحيوُِّظر خمتلفة فإّن ذلك سيفجِّ

 من املوارد واملواقف.  وخالفات، كما حدث ذلك بالفعل يف عدٍد

هم ُهج االستيعاب واحلكمة يف ُزع فتيل الصراعات واخلالفات، بينما ي ْس

 وضبط حالة االختالف، واحلفاظ على متاسك اجملتمع ووحدته وتآلفه. 

 ْتَمهذا النهج، فقدَّد السيستاُي أمنوذجًا رائعًا اللتزام مرجعية السي ْتَلوقد مثَّ
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 ، ولألمة اإلسالمية مجعاء، وبشكٍل^كبرية لساحة املوالني ألهل البيت خدمًة

بهذا النهج  ؛ة السيد السيستاُيعنه مرجعّي ْتخاّص للشعب العراقي الذي دفَع

حّساسة دقيقة، بعد سقوط النظام  رور واملخاطر، يف مرحلٍةمن الش كثريًا ،احلكيم

 حتالل األمريكي. وهيمنة اال ،الصدامي

 ،اعمني ملواقف السيد السيستاُيشيخ الفّياض من أبرز املراجع الدوكان ال

 واملتبّنني لنهجه. 

وحصلت  ،&وحني برزت مرجعية الشهيد السيد حممد حممد صادق الصدر

ياسي وبني املنهجية السائدة يف احلوزة نهجيته يف احلراك االجتماعي والستباينات بني م

السيد الصدر وبني الشيخ الفياض، بل كان  تنقطع الصلة بني مرجعية العلمية، مل

 حيظى منها باالحرتام والتقدير. 

على منح ثقته  ْظوعند تصّدي الشيخ الفّياض للمرجعية الدينية مل يتحفَّ

هات، بل كان معياره أخرى ختتلف معه يف بعض التوجُّ يرتبط مبرجعياٍت ْنووكالته مَل

 من أجل خدمة الدين واجملتمع.  ؛يف احتضاُه د مصلحٍةووجو ،ة الشخصأهلّي

، ÷ريت مسألة اخلالف حول بعض تفاصيل مظلومية الصديقة الزهراءثوحني ُأ

للنزاع وشّق الصف الشيعي، رفض الشيخ الفّياض االجنرار إىل هذه  لت إىل مادٍةوحتّو

عات، واستفادتهم ر من دور األعداء يف إذكاء مثل هذه النزااملعركة املفتعلة، وحذَّ

وأما مظلومية السيدة فاطمة »منها، حيث أجاب عن سؤال حول املوضوع بقوله: 

وأما النقاش حول هذه  .ُّصًا وتأرخيًا ،فال شبهة فيها |بعد أبيها ÷الزهراء

 املسألة، واجلدال والسباب والشتائم والشجب واالستنكار، فال يفيد الطائفة إاّل

وحّل مثل هذه القضايا ال ب دَّ أن يكون باحلكمة  . األعداء، وال يستفيد منها إالفرقًة

فإُّه يزيد يف تعقيد القضايا  ؛واملوعظة احلسنة، ال بالشجار والشجب واالستنكار

أن يكون احلّل بني األطراف الصاحلة، وهدفهم الوحيد من ]ينبغي[ و .أكثر فأكثر

 . «خدمة املذهب ومصاحل الطائفة العامة ،وراء ذلك

تنفصل هذه املنهجية لدى الشيخ الفّياض عن جممل تكوين شخصيته وال 

 ،ة لعبادهاألخالقية، فهو يعيش صفاء النفس، وطيب القلب، واإلخالص هلل، واحملّب

 ة املؤمنني. وخاّص
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يقول عنه أحد تالمذته  .سم تعامله مع اجلميع باالحرتام والتواضعلذلك يتَّ

رف الشيخ الفّياض بالتواضع اجلّم، بل اشتهر ع »القريبني منه، الشيخ علي آل حمسن: 

 لقيه.  ْنعنه ذلك، وعرفه عنه كّل َم

يف بيته يفتح له الباب بنفسه،  إذا زاره أحٌد ،ى بعد تصّديه للمرجعيةحّت ،وكان

ى أو خادم، حّت يعتمد على ولٍد ْناي، ويقوم بواجب الضيافة، ومل يُكوي حضر له الش

لكثرة االغتياالت اليت حصلت يف  ؛ يفتح الباب بنفسهالن أصرَّ عليه بعض حمّبيه أ

 . إىل أن يستعني خبادٍم النجف يف تلك الفرتة، فاضطّر

وأما تواضعه العلمي فإّن شيخنا األستاذ ال يستنكف أن يطرح آراء زمالئه 

قرأ كتبه الفقهية واألصولية، وال يقتصر على  ْنومعاصريه، كما يالحظ ذلك َم

ح للمناقشة َرما ي ْط عنده يف وجهابذة الفقه واألصول؛ ألن املهّم ذكر آراء أساتذته

 النظر عن قائله.  بغّض ،تهة القول ودّقالعلمية هو قّو

ه َره حليمًا عندما ي سيء إليه اآلخرون، وصبورًا على ما ي صيبه منهم، ومل َأرأيت 

أساء إليه،  ْنم على َم، أو يتكلَّفيها مبعرفته حيقد على أحٍد ت طول السنني اليت تشرَّْف

، أو مقابلة إساءته ومل أعرف عنه أُه أراد اإلضرار بأحٍد، أو عمد إىل اإلساءة إىل أحٍد

 باإلساءة. 

ل من شأُه، فكان ورمبا بلغ الشيخ أن بعضهم اُتقصه، أو وقع فيه، أو قلَّ

 باملثل. يسمع ذلك، وال ي عريه شيئًا من اهتمامه، وال جيعل مساع ذلك سببًا ملقابلته 

وأذكر أُي كنت مع مساحة الشيخ يف أحد املطارات، وكان يريد السفر، 

شه ألسباب طائفية، وأن يفتِّ ؛سيء إىل الشيخفلما دخل املطار، أراد املوظف أن ي 

كبري، كيف  : هذا مرجٌعف بغضٍبللموظَّ ت فساءُي ذلك، وقْل ،تفتيشًا شخصيًا

 ه يفعل ما يريد. ْعَدتصنع معه ذلك؟ فقال لي الشيخ: ال بأس، 

ثين عليهم، علمًا، شيد باملراجع املعاصرين املعروفني، وي ه ي ت وكثريًا ما مسْع

 غري منتظر منهم رّد الزيارة له. ، منهم عًا، بل كان يزور مجلًةَروتقوى، وَو

ليلة مخيس، كما  يف النجف يزور السيد السيستاُي كلَّ ت ه ملا كْنت وكم رأْي

  كان يزور غريه.

ديه قصدوا منزله يف إحدى ليالي عيد وقد حدث أن مجعًا حاشدًا من مقلِّ
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ه مل الفطر، واُتظر الناس من الشيخ أن يعلن عن ثبوت العيد عنده أو عدم ثبوته، لكّن

يا شيخ؟ فقال الشيخ:  ،منهم بصوٍت عاٍل: هل ثبت عندك العيد يفعل، فسأله شخٌص

فقال له  ،عيٍد سيد السيستاُي أن غدًا يوم لقد ثبت عند املرجع األعلى للطائفة ال

د السيد السيستاُي! فغضب الشيخ، وقال: إذا ثبت عند دك، وال ُقلِّالرجل: حنن ُقلِّ

 السيد السيستاُي فهذا كاٍف... 

للجميع أن يصف الشيخ الفّياض السيد السيستاُي بأُه  وقد كاُت مفاجأًة

 ديه! املرجع األعلى للطائفة أمام تالمذته ومقلِّ

 ، وما رأيت ر من شأن شخٍصه يزجر طالبًا، وال يهني شخصًا، وال حيقِّما رأيت 

 . «منه ومسمع فسكت سيء إليه مبرأًىهني يف حضرته أو ُأأحدًا ُأ

ي اإلسالم عليها أبناءه، واليت جيب امية اليت يرّبيات األخالق السهذه هي جتلِّ

ة اهلداة وباألئّم |يًا برسول اهللمتأسِّصف بها املرجع والعامل الديين، ليكون أن يّت

 .ره التاريخ عن سرية املراجع العظام والعلماء املصلحنيوهذا ما يسطِّ .^من أهل بيته

 .ة والدينرًا لألّمْخرحم اهلل املاضني وحفظ الباقني، وأدام اهلل الشيخ الفّياض ذ 

 

  



 

 

 

 

 والدين يف جمتمٍع متنوِّع املواطنة

 سياٌق إسالمي «السياسّية لالعرتاف واألخالق ةاهلوّي»
 

 

 بني العالقة التباس على تقوم ةـ فرضّي بآخر أو ـ بشكٍل أعاله العنوان نيتضمَّ

 هذا معنى عن النظر بغّض ،ـ وفريد خاص اُتماٍء عن تعبرٌي هو ـ مبا والديين املواطنة

 ىحّت ،بداهًة ينهض التباٌس وهو. عليها يقوم اليت األرضية عن وطبيعته، أو لتباساال

 مفهوم خالهلا من رتطّو اليت بالكيفية كافية معرفة ميلكون ال الذين أولئك عند

 القومية الدولة ُشوء خضّم يف ،احلديث للغرب ـ السياسي الفكري السياق يف املواطنة

 إىل استنادًا ،املواطنة ملعنى عمتوّس ليربالي مفهوم تصاراُ خضم يف أواًل، ثم خهاوترّس

 خمتلفة، تتشارك فاعلة وذوات الدولة بني للعالقة كوسيط املشرتك الفضاء فكرة

 ال الذين أولئك عند كذلك ىيتبّد وهو. (1)االعرتاف على يقوم دًاموّح سياسيًا اجتماعًا

 أن املواطنة ملفهوم قدِّر الذي ـ املعريف القيمي باملضمون الكافية املعرفة ميلكون

ـ  الدولة ُشوء بداية مغزاه، منذ وامتالء ،داللته واكتمال ،لهتشكُّ مسار يف حيمله

 . والقاُوُي السياسي هاْيَدْعبب  ،العصرية بالدولة فَرْعي  بات ما املدينة، إىل

 نع لنا تكشف والديين قد السياسي ـ بني ـ تارخييًا العالقة قراءة إعادة إن

 أمامنا وغربًا، وتضع شرقًا ،السياسي االجتماع جمرى يف االلتباس هلذا األعمق املغزى

 لتتشكَّ اليت القيم مستوياتها، وتنازع دوالتباساتها، وتعدُّ اهلوية مشكلة جديد من

 على ـ مفهوميًا ويعقده ،يهويغّذ ،االلتباس هذا تعميق ي عيد أظّن ما يف ذلك لكّن. منها
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 دتهولَّ اليت والعوامل الظروف إن إذ ؛هحّل على يساعد أو ،حهيوضِّ امّم ـ أكثر األقل

 محوالت من تارخييًا ىيتغّذ بها، وهو اإلحاطة معه يصعب مبكاٍن التعقيد من هي

 السلطة ة؛ وتصوراتاألّم ومتداخلة، كمفهوم دةومعّق بةمرّك جّد مفهومية

 يعمل اليت واجملتمع؛ واآلليات ريةالبش الطبيعة حول املتشابكة واملشروعية؛ واألفكار

 . ههوتوجِّ كهحترِّ اليت والقوى ،بها

 ـ يف سياقاته اختالف ـ على رسوخًا األشّد صورته يف االلتباس هذا ىتبّد ولقد

الوسيط،  السياق يف ـ للديين مبحكوم حاكم عالقة هو ـ مبا للسياسي راسخ ارتهاٍن

 هوية وحدة إىل الديين، أعين أولية ىلإ استنادًا للمجتمع هوية لتتشّك راحت حيث

 يف السياسي الفعل استيعاب على قادرًا مبوجبها أصبح تفسريات للديين وقدمت... دينية

 . املركز بؤرة عن ـ لالختالف تقدير أقّل على ـ شكلي جذري شبه تغييٍب سياق

 اخالهل من اكتمل اليت الراهنة، وللكيفية صورته يف املواطنة ملفهوم فهمًا إن

 املصاحل وتعارضات والثقافية اتيةاهلوّي واالختالفات التنوعات مجلة ليستوعب عوتوّس

 هذا لتفكيك أزعم ما يف والثقافية، كاٍف اخلصوصية، القيمية املرجعيات ومجلة

 جمتمع يف والديين السياسي بني العالقة توضيح إعادة خيدم مبا وتبسيطه االلتباس

 هلذه التارخيية التجربة تظهري إىل حاجٍة غري العرتاف، منوا املشاركة على يقوم عمتنّو

 معرفية رهاُات على مبجملها متباعدة، وتقوم جّد وحضارية ثقافية مناخات يف العالقة

 هاالتباين، تغري، ولكّن أشد متباينة ميتافيزيقية راتتصّو متعارضة، وعلى ووجودية

 . املأزق قتعمِّ

ومضموُها،  مغزاها يف املواطنة من الراهن مياإلسال املوقف هو يعنيين ما وألن

 حقيقتها وبيان توضيحها أجل من اجرتاحه ميكن الذي ربالديين، والتبصُّ وعالقتها

 سياق يف املفهوم ـ بفحص ـ اختصارًا أبدأ فسوف ،...كوُية رؤى إىل استنادًا ،تعنيه وما

استثماره،  يفيةك ويف ،وطبيعته مغزاه يف منه املواقف بعض إسالمي، واستعراض

 . يهاْعَو السلطة، ويف جتربة يف تارخيية خلفية على معطوفًا

 

 اإلسالمية، تلك الثقافة عن متامًا غريٌب املواطنة مفهوم بأن لويس برُار جاهر
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 ملفهوم وجود ال أن كذلك افرتض وهو .لَداجَل تقبل ال وثقافية تارخيية حقيقٌة بنظره

(Citizen،) رعبَّ اليت اللغات الرتكية، وهي يف وال ،الفارسية يف وال ،العربية يف ال 

 ... تراثه ثقافته، ودّون بها ُفسه، وكتبت عن بها اإلسالم

 تعين وهي (،نتوّط)و ،(واطن)و ،(وطن) مفردة هو الثقافة هذه يف جنده ما

 االشرتاك هو الساذج البسيط ومعناه .كنالس نساكن، والتوّط مع، وواطن السكن

 اليت إحياءات كتلك أو مضامني أّي من كبرية بدرجٍة ختلو لكنها .املكان سكن يف

 ـ التينية، وتعين إغريقية أصول من رتتحّد اليت (،Citizen) ليزيةاإلجن الكلمة حتملها

 .(2)نالشؤو هذه مثل يف املشاركة املدُية، أو الشؤون يف يشارك الذي الفرد

 .الرأي ُفس إىل عرب رونمفّك ذهب ولقد

 األُظمة مسات من مسًة تكن مل القاُوُية املساواة بأن» مثاًل أمني مسري فاعترب

  .(3)«العربية التقليدية

 أّي من خيلو اإلسالم يف السياسية اجلماعة مفهوم أن أركون حممد ورأى

ب، ْسفَح القاُون حكم لنشوء ضروري، ليس كشرٍط املواطنة سياق لتطوير حماولة

  .(4)«وتقييدها الدولة على السيطرة يستطيع الذي املدُي اجملتمع لظهور بل

 عند استحضرُا ما إذا املصداقية من بالكثري عيتمتَّ الرأي هذا مثل أن يبدو وقد

 الثقافة يف رتطوُّ سياقات يف حيملها بات اليت الدالالت واملواطنة الوطن عن حديثنا

  .(5)املمارسة ويف ،اهنةالر الغربية

 حتتم حقوق وله واجبات عليه سياسي، الذي جمتمٍع يف املواطن فكرة لكّن

بها،  أمره، وُادى لأّو يف اإلسالم عرفها العامة، فكرٌة احلياة يف املشاركة عليه

 .(6)األقّل على ًاُظرّي مضموُها خورّس

 السطحية املقارُة راكش يف الوقوع من أُفسنا رُاحرَّ لو فيما عليها ُقع وحنن

 .املفاهيم بني

 املفهومي السياق يف مسلم كلمة تقابلها الغربي السياق يف مواطن كلمة إن

 هويته قامت االجتماع هذا مثل أن ذلك سبب. (7)التقليدي اإلسالمي السياسي لالجتماع

 دئهمبا ظّل يف إليه، ويعيشون ينتمون ْنَم لكّل اجلامع العنصر الدين، باعتباره على

 يف وكاملة فورية ٍةبعضوّي ،كذلك كوُه حبكم ؛عيتمتَّ املسلم كان ولقد. (8)وقواُينه
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 تهمذّم املسلمون»: البخاري رواه ما ذلك على يدّل .إليه ينتمي الذي السياسي اجملتمع

 والناس واملالئكة اهلل لعنة فعليه مسلمًا أحقر ْنأدُاهم، فَم بهم واحدة، ويسعى

 . «أمجعني

 وعالقته املواطنة مبفهوم االُشغال سياق يف بالفعل عليه الرتكيز غيينب وما

 املمارسة يف وال ،التقليدي اإلسالم أدبيات يف غيابه أو املفهوم حضور ليس بالديين

 سياق يف ودالالته مضامينه يف عالتوسُّ إعادة ضرورة ْتحتََّم اليت العوامل الرتاثية، إمنا

 شيئًا تتعاظم راحت اليت التعارضات احتواء قصد ؛...ُفسه السياسي االجتماع دتعقُّ

 اللحمة متاُة من حضورها طريق يف فقللت ،...دهوتعّق االجتماع هذا عتوسُّ مع فشيئًا

 وهو. االجتماع هذا لوحدة ضامنًا ،بتوفريها كفياًل وحده الديين االُتماء كان اليت

واملذاهب،  الرؤى بتشعُّ ومنللخصوصيات،  املندفعة العودة من احلقيقة يف ُتج شيٌء

 برهًة اإلسالم دهاحيَّ اخلاصة، اليت واهلويات الطبيعية التقليدية الوالءات اُبثاق وعودة

 ،الديين باالُتماء عميق شعوٍر إىل املستندة الوحدة رمزية من اإلعالء عرب ،الزمن من

 . دهجتسِّ اليت العقيدة وبوحدة

 الدين جتاه داملتوقِّ العاطفي االُدفاع فعلـ ب (9)لاألّو اإلسالم يف أمكن ولقد

 وتقاليد وخصوصيات ،مصلحية أو عرقية أو قبلية ،طبيعية والءاٍت ـ تغييب اجلامع

 ،اإلمياُية األخوة مفهوم تغليب خالل ومبادئ، من ،راسخة وقيم وأعراف ،اجتماعية

 .والواجبات احلقوق ويف ،واملنزلة املكاُة يف املؤمنني بني يتسّو اليت

 أن مهيمن جامع ديٍن على وحدته تقوم سياسي الجتماع السهل من وكان

 أو التعاهد عرب ،أقلوية دينية مجاعاٍت وجود من الناشئ دالتعدُّ كذلك يستوعب

 املسلمني مع ةأّم الكتاب أهل جعل حينما ،املدينة وثيقة يف حصل كما ،(10)التعاقد

 هلم تكفل ة، اليتـ األّم اجلماعة ىلإ السياسي االُتماء حّق الناس، مبنحهم دون من

 على ـ ُظريًا والثقافية الدينية خصوصيتهم والعمل، وممارسة واألمن احلياة يف احلّق

 تصدر اليت النظرية مرجعيتها إىل استنادًا ،السلطة بشرعية اعرتافهم إطار ـ يف األقّل

 كان .(11)عليه قوموت عنه وتدافع إليه وتدعو عنه رتعّب الذي العقدي عنها، واملشتمل

األفراد،  ْدرَق على ذلك بوأهدافها، ويغلِّ اجلماعة قدر يعلي جمتمٍع يف كافيًا ذلك

 دتعدُّ مقابل يف ،...الدين على تقوم آٍن يف وعاطفية مثالية هوياتية جامعة بوحدة وحيتفي
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عة، اجلما أهداف خيدم ما رْدبَق به والثاوي، ي عرتف والثاُوي اخلاّص مستوى إىل يدفع

 وصفاء ،األمة وحدة على خطرًا اخلاّص حضوره يف ليشكِّ ال دام ما الشرعية وي منح

كافيًا  يكن مل التدبري هذا مثل لكّن. توجهها اليت والقيم ،أهدافها يةوكّل ،تهاهوّي

 إزاءه ي تَّخذ الذي اآلن، واملوقف بها ي قيَّم اليت الطريقة عن النظر ، بغّضْتتَل ظروٍف يف

 الطبيعية الوالءات عادت ىحّت طويل وقٌت ِضْمَي مل إذ ؛فيه لدو  الذي الظرف يف

 اهلويات ْتاُدفاعته، واستعاَد صوتقلُّ الديين الشعور خفوت بفعل ؛الظهور إىل التقليدية

 على تطغى مها، وراحتْخاجلامع، َز العام ملصلحة دتيِّح  اخلاصة، اليت الشخصية

 باتوتقلُّ اجملتمع راتتوتُّ يف فشيئًا شيئًا رهحضو يبهت بدأ الديين، الذي الشعور

 . واخلاّص العاّم تنازع سياق يف مصائره، ويتهاوى

 املختلفة التفسريات تعارض سياق يف مضموُة ْدتع  مل ُفسها اهلوية وحدة وألن

 االجتماع وحدة عليها قامت اليت القاعدة وعناصرها، وألن اهلوية هذه لطبيعة

 تقوم قهرية بوحدة ذلك تعويض متَّ التأويالت، فلقد دتعّد خضم يف عراها كتتفّك

 وحدة عرب ُزاع، بل موضع ْتباَت هوية عرب اجملتمع، ال توحيد متَّ السلطان، أعين على

 عرب صوريًا فرضه للدين، يتّم دحمّد تفسري من مشروعيتها تستمّد قاهرة طيةتسلُّ

 وحّق واالُتماء الشعور وحدة مسيِّرة، تكفل، ليس وأُظمة وتشريعات قواُني

 ُسق بتقرير أهدافها يف ت عنى للسلطان، وال الوالء وحدة ب، بلْسفَح والفعل املشاركة

 الفرد املواطن لوالطاعة، فتحوَّ اخلضوع واجب بفرض واحلقوق، بل للواجبات منتظم

 عضوية سياسية وحدة من اجملتمع لة، وحتّورعّي دجمّر إىل العامة احلياة يف مشارٍك من

ته وقّو السلطان رهبة اإلخضاع، تكفلها على قائمة صورية وحدة الديين إىل يكفلها

 . سطوته وشدة بهوتغلُّ

 بنفسها احلدود، تدفع أبعد إىل ةهّش وحدٌة حقيقتها يف هي كهذه وحدًة وألن

 أو األمان عن البحث يف رغبة ؛اتاخلصوصّي يف التموضع إعادة إىل اجملتمع عناصر

 السبيل كاُت وحدها ةالقّو واخلري، فإّن املصلحة أو واملنزلة قيمةال الكرامة، أو

 الذي املتعارضة املصاحل االُكفاء، وتصادم هذا مثل دهيولِّ الذي التدافع لقمع الوحيد

 وحدة على صورية، تعتمد جامعة هوية بني ىشّت صراعات ذلك فولد. إليه تقود

؛ خمتلفني وأفراد سلطة بني؛ خًارسو أكثر ةخاّص بالقهر، وهويات وتفرض السلطان
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 وبني ،ومتباعدة باألوهام، متنافرة تعارضها يتغّذ راحت ،متعارضة خصوصيات بني

 سلطة أن على فًاْطَع. عليها ممتساَل ةعاّم قيمٍة إىل تستند ال ةهّش مثالية صورية وحدة

 من ىاألدُ احلّد متتلك أن ميكنها جامعة ال حقيقية كلية قيمٍة إىل تفتقد صورية

 التعارضات، والتقليل هذه ةحّد من التخفيف خالهلا من تستطيع اليت العقالُية اآلليات

 على دهاد، وتوحُّموحَّ عاّم فضاٍء يف اُصهارها يصعب بات اتهوّي بني التنازع خطر من

 . فقوتّت اإلرادات عندها تلتقي متقاربة ومصاحل وغايات مشرتكة أهداف

 الوسطى، منذ القرون يف تهبرّم إلسالميا السياسي الفكر أن وامللفت

 الوسائل اقرتاح على ينصّب اهتمامه اخلالفة، كان عصر اُتهاء ىوحّت... (12)املاوردي

 لآلليات التنظري وعلى ؛ُفوذه ب، وترسيخبالتغلُّ ولو ،هيمنته بسط للسلطان تكفل اليت

 والدينية واملذهبة عرقيةال واالُتماءات امليول خمتلفة عةمتنّو مجاعة إبقاء له تكفل اليت

 إلرادته لسلطاُه، منصاعة اخلضوع واألهداف، مضموُة والرؤى املصاحل دةمتعّد

 ال لقمٍع الديين التربير توفري وعلى ؛والتدبري والتقنني التشريع لسلطة املالكة اجلامعة

 دةوبالوح ،بهيبته معارضة ختّل أو متايز أو اختالف إعالن أو اختالٍف لكّل فيه هوادة

 . وجوده يوفرها اليت الصورية يةالكّل

 الدولة وقيام اخلالفة بزوال ؛اإلسالمي لالجتماع الصورية الوحدة زوال مع

 الغربي السياسي والفكر احلديثة الدولة مكتسبات إىل استنادًا ،القطرية

 ومبدأ السلطة مفهوم يف رتطوُّ من ذلك محله ما مع ،ـ االشرتاكي أو قراطيوالدمي

 العام اخلري ومعنى واملشاركة املواطنة مفهوم ويف ،صالحياتها وحدود اشرعيته

 إرادتها يةحّر متلك قاُوُية كوحدٍة الفرد املواطن مفهوم املشرتكة، وبروز واملصلحة

 خصوصيتها عن واإلعالن قناعاتها وممارسة ُفسها عن التعبري يف هاوحّق وقرارها

 يف التفكري إعادة أن بداـ  حتتويها اليت عةاجلما حدود إىل اُتمائها وطريقة وهويتها

 يف التفكري كذلك ًاملّح بات كما .ًاملّح أمرًا بات اإلسالم ضوء على املواطنة مفهوم

 كان اليت صورته غري على بدا إسالمي جمتمٍع يف اجرتاحه ينبغي الذي التدبري شكل

 . مضى ما يف عليها

 

 السياسي اجتماعهم للمسلمني، واُهيار السياسية الوحدة كتفكُّ مينع مل
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 يفـ  احلديث باملعنى الدولة بروز دهاوّل اليت التعقيدات اخلالفة، وال على القائم اجلامع

ـ  االستعمار وصاية حتت من اخلارجة اإلسالمية األقطار يف الدولة تشكيل إعادة خضّم

 شكل الدينية، على الدولة بأن ةتاّم قناعٍة على زالت وما كاُت اتأصو بروز من

 وحدها اإلسالمي، وهي السياسي االجتماع ملأزق األمثل احلّل اخلالفة، هي منوذج

 مبادئ إىل استنادًا ،العاّم اخلري مبادئ وتأكيد ،العدالة جمتمع لتحقيق الصاحلة

 .(13)وأحكامها الشريعة

 ظّل صحتها، يف على يشهد تارخيي سنٍد إىل تقدتف القناعة هذه مثل وألن

 تراث استحضار يتّم أن الطبيعي من كان صعيد، فلقد غري على التجربة إخفاقات

 التأصيل االعتبار بعني يأخذ رتصوُّ تشكيل إعادة أجل من ؛املسلمني السياسيني ارالنّظ

 ان، ويأخذبالسلط املرتبطة واألحكام واجلماعة األمة ملفهومي الفقهي الشرعي

 .املسلمني واقع كذلك باالعتبار

 ريةْذَج التحتوُّ سياق يف كهذه قناعٌة أثارته الذي لَداجَل عن النظر وبغّض

 يكادون الذين ريناملنظِّ من صاًلمّت ارًاتّي جتد أن هلا دِّرُق وكوُية، فلقد حملية

ملشروعهم،  عالنواإل الرتويج طريقة يف اختلفوا والقناعات، وإْن الثوابت يف يتشابهون

 . قناعاتهم عن بها رونيعبِّ اليت اللغة ويف

 األكثر اهلندي راملودودي، املفكِّ األعلى أبو هو ًاّوُلُغ الدعاة هؤالء وأكثر

 ،بعد فيما (14)قطب سيد يف عنه حميد ال بشكل رأثَّ الذي وهوـ  جيله أبناء بني ًةأصولّي

 هي والء قاعدة على يقوم اإلسالمي اجملتمع أن اعترب وهو ،ـ العربية السلفية تيار ويف

 كمجال اجملتمع بني بذلك خالطًا ،...طَسالَو للحلول ذلك يف حمّل ال وأْن ،...الدين

 اجملتمع يقتصر أن بضرورة جادل وهو. السلطة وبني... واجلماعات لألفراد حراك

 اإلسالمي تمعاجمل هوية بأن راسخة قناعٍة على كان وألُه ،...املسلمني على اإلسالمي

 وحدة أو ،اإلمياُي الشعور وحدة على أو ،اجلامع الديين االُتماء وحدة على تقوم

 قاعدة إىل استنادًا ،الباكستان تأسيس رفض الشريعة، فلقد تكفله الذي القاُون

 أّي مع تتعارض اليت اإلسالمية الدولة بأن إمياُه أعتقد هو ما يف قناعته ومنشأ... قومية

 ال عامة ُظرًة ومتتلك ،عقائديًا إقرارها يتّم سياسية جمموعٌة للدولة هي آخر مفهوٍم

 . لمواطنةل كقاعدة بالقومية وال بالنسب وال فْربالع  تعرتف



 االجتهاد والتجديد

 مبادئ إىل ـ املستندة ـ بنظره احلديثة القومية للدولة األخالقية القاعدة جممل إن

 على تسمو اليت ،ةاحلّق سلمةامل للدولة متامًا النقيض ضيقة هي عرفية ووالءات ُفعية

 . اهلل سلطة بغري تعرتف اإلُساُية، وال عموم حنو هوتتوجَّ ،الضيقة الوالءات

 على القادرون هم فقط نياحلقيقّي املؤمنني بأن راسخة لقناعة جيروِّ راح وهو

 إلُشائها املثلى والطريقة ؛ألجلها العمل عن ة، ُاهيكاحلّق اإلسالمية الدولة إُشاء

 ذلك ليعقب ،واملعاُاة النضال خالل من حقيقي إسالمي جمتمٍع خبلق البدء يف لتتمثَّ

 . (15)االقرتان من النوع هلذا طبيعية كثمرٍة ،الدولة

 على معامل كتابه يف الرؤية هذه مثل عن تعبري خري (16)قطب سيد رعبَّ ولقد

 .أيامه آخر إىل هلا ًاوفّي وبقي. الطريق

 جمتمع يف املسلمني لغري بالنسبة مواطنة مشكلة يوجد ال رالتصوُّ هلذا وطبقًا

 غري وعلى... وألجلهم املسلمني قبل من تنشأ إمنا اإلسالمية الدولة ألن ؛إسالمي

 يةكأقلِّ يعيشوا وأن ،لقواُينها خيضعوا أن املسلمة الدولة يف العيش أرادوا إْن املسلمني

 ال داموا عليها، وما قامت اليت الطبيعته الوالء تشريعاتها، شرط وفق احلقوق حمفوظة

 . اُتظامها وسالمة لوحدتها تهديدًا لونيشكِّ

 ُصف على يزيد ما بعد معاصرين رينمفكِّ عند صدًى اآلراء هذه ْتَدَجَو ولقد

 اليت امللتبسة والظروف ،ولدتها اليت والصراعات ،...كتهحرَّ الذي لَداجَل من قرن

 .بها أحاطت

 كتابات يف األصل طبق ُسخة تكون تكاد ورٍةص على مثاًل جندها وحنن

 ياسني، والقرضاوي، وفتحي السالم وعبد ،فرج السالم وعبد ،مشهور مصطفى

 .وآخرين ،الغنوشي يكن، وراشد

 على تعتمد اإلسالمية السياسية احلياة يف املواطنة بأن جيادل مثاًل واألخري

 املدينة، شأُه وثيقة من هدوّل هأُّ أظّن شيٌء وهو .واإلقامة ؛الديين االُتساب :معيارين

 يف قتضياتاملو ،القاُوُية لوازمه يبني أن غري من ،الوسطى العصور ريمفكِّ شأن

  .(17)تدبريه

 أن هلم حيّق ال ،فيها املقيمون املسلمني الدولة، وغري يف املقيمني غري فاملسلمون

الدولة،  بشرعية قبوهلم حالة يف مواطنني يصبحون بالكامل، وقد مواطنني يكوُوا
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 يف رئيسة مناصب متسلُّ مثاًل هلم حيّق بالكامل، فال مواطنني يصبحون ال لكنهم

 من مسلمة دولٍة يف املسلمني غري حبرمان القاضي التقليدي املوقف رًامكرِّ .،..الدولة

 ،احلساسة املناصب إشغال السياسي، أو التدبري شؤون يف أو ،احلكم يف املشاركة

 إىل استنادًا ،احلكم هذا يةكّل من فيتخفَّ هلكّن... والعسكر ضاءوالق كالوزارة

 غري دةمقّي احلديثة الدولة يف املناصب هذه دامت ما ذلك فيجوز ،...اخلطر خوف عدم

 . (18)القاُون حبدود فالتصرُّ حمدودة ،مطلقة

 بال بقيت رغبٍة عن العموم يف رمثاليًا، يعبِّ للدولة ارالنّظ هؤالء رتصوُّ بقي لقد

ـ  ديين شعور إىل ـ استنادًا الذين أولئك يراود مًاُلح  بقيت تارخيي، وهي سياٍق يف قحتقُّ

 األخوة أو اإلميان وحدة قاعدة إُساُي، على جمتمٍع يف العدالة حتقيق بإمكاُية آمنوا

 اليت التارخيية اللحظة بأن قناعتهم من املخفقة التجارب رتغيِّ مل والذين ،...اإلمياُية

 .حمالة ال آتيٌة ذلك فيها قتحقَّي

 أعوزها ،...جدالية، عاطفية األغلب األعّم يف كتاباتهم كاُت ذلك وألجل

 لوعناصرها، ولتشّك وقواه، وللهوية اجملتمع لطبيعة ـ التارخيي املنطقي التحليل

 الديين ووظائفها، ولعالقة مشروعيتها وطبيعة السلطة وزواهلا، وملعنى الوالءات

 ...متنوع جمتمٍع يف بالسياسي

 احلديث اجملتمع بروز دهاوّل اليت التعقيدات فهم يف كذلك هؤالء أخفق ولقد

 وجه على تفهم ، والاألعّم يف منظورة غري ،...أهدافه صريورة يف فاعلة قوى وُشوء

 يف متارسها أن ميكن اليت ُفسها، والسلطة عن بواسطتها رتعّب اليت الكيفية ةالدّق

 .واملصائر الرهاُات هتوجي أو حتديد

 وهويات دينية ةهوّي بني دةاملعقَّ للعالقة يهاْعَو عدم كذلك يعيبها كان ولقد

وعناصرها،  ُفسها ةالدينّي ةاهلوّي ولطبيعة، ...الظروف بْسَح وختتفي تربز مقارُة

 ذلك كّل. واألهواء الفردية املصاحل تعارضات سياق يف حضورها حيكم الذي لَدواجَل

 تطوير إىل .،..والتاريخ القيم احلداثة، وجلدل ملقتضيات يًاْعَو أكثر رينمفكِّ دفع

 هويدي، طارق فهمي ،عمارة حممد :أمثال من) ريةْذَج إقناعًا، وأقّل أكثر راتتصّو

 (. وآخرين ،الفاسي اجملد، عالل أبو كمال ا، أمحدالعّو البشري، سليم

 املواطنة ملفهوم التقليدية اإلسالمية الصيغة بأن (19)هويدي فهمي اعرتف لقد



 االجتهاد والتجديد

 مفهوم وظهور احلديثة راتالتطّو قبل من جتاوزها متَّ هازماُها، لكّن يف مةمتقّد كاُت

 .املتساوية املواطنة

 تستوعب صيغة عن البحث إلعادة ةوالسّن القرآن مبادئ إىل العودة إىل دعا وهو

 يف ارالنّظ اجتهادات جتاوز ضرورة عن وصريح واضح إعالٍن مات، يفالتقدُّ هذه مثل

 القدمية السلطة، والتفسريات حول املرتاكمة واحلديثة، والتقاليد الوسطى العصور

 من دتهاوجرَّ ،بنظره قيمتها ْتألَغ األزمان التحتوُّ أن يبدو املصادر، واليت هلذه

 .للحياة قابليتها ومن ،فاعليتها

 ويلتزم ،يتجاوزها ال حدوٍد عند الدينية للسلطة ُقده يف يقف هويدي لكّن

 إىل الدولة اُشداد ينفي أن كذلك مبقدوره يكن ومل .للدولة إسالمي مبضمون

 أفكار عمارة، ُفس حال هو د، كمايردِّ وهو .إليها اإلسالم وحاجة ،اإلسالم

 . احلديث السياسي القاموس من مبفردات عودة القادر وعبد االبّن وحسن القرضاوي

 التضاّد أمساه ما على تعتمد جريئة أطروحًة تاباتهك جممل يف العوا سليم روطّو

ـ  ـ بنظره التقليدية السياسية اجلماعة تعاملت لقد. التحرير وشرعية الفتح شرعية بني

 داخلها حتتويهم أن عهاتوّس ذروة يف أمكنها ألُها .؛..مقهورة كشعوب املسلمني غريمع 

 صراع ُتيجة الوجود إىل ثةاحلدي اإلسالمية الدولة جاءت الفتح، ولقد أساس على

 ونيستحّق لذلك فهم. املسلمني مع متساوية بصورٍة فيه املسلمني غري ساهم الذي رالتحرُّ

 الفتح أساس على املواطنة هذه، صيغة ، واحلالْدتع  ومل... كمواطنني كاملة حقوقهم

 . (20)للتطبيق قابلًة

 مفهوم على ال ،...خطري مقايضة مبدأ على تقوم لكنها .ميةتقدُّ كهذه ُظرة

 أساس على تقوم إمنا هنا املواطنة شراكة فكأّن ...الذاتي لالستحقاق راسخ

 حلّق ذاتي استحقاٍق من النابعة العضوية ر، الالتحرُّ صناعة يف املشاركة مكتسب هو

 يقوم أن يفرتض اليت األساسية للمبادئ التنظري تغفل جوهرها يف رؤية وهي. املواطنة

 كافيًا يعد الديين مل االُتماء كان التحرير، إذا بعد ما جمتمع يف واطنةامل مبدأ عليها

 .ممنّظ سياسي جمتمٍع يف دهبتعدُّ القبول إقرار لذلك، مع أساسًا ليكون

 .بإسهاٍب الغنوشي رهقرَّ ما البشري طارق ُاقش اجلدال من ذاته السياق ويف

 رفض التنفيذ، ثم ووزير التفويض وزير املاوردي، بني إىل ز، استنادًاميَّ وهو
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 ختّل أن ميكن مطلقة سلطة ميلك احلديثة الدولة يف منصب ال أن معتربًا ،مقتضياته

 مجيع تكون أن تها، مقرتحًاوبهوّي الدولة بوحدة املسلمني غري قبل من ممارسته

 .قيود بال ،الدينية هوياتهم دتعدُّ على ،للمواطنني مفتوحة املناصب

احلديث،  السياسي الفكر يف املواطنة حلقوق ُقدية ُظر وجهة ريقرِّ وهو

 دولة، وأن يف املواطنة حبّق جذريًا االرتباط وثيقة العصرية اإلُسان حقوق أن مفرتضًا

 بالسياسي االرتباط أشّد مرتبٌط ذلك إىل وما والتعبري الكريم العيش يف اإلُسان حّق

 .احلديثة للدولة الكلي واملفهوم اهلوية فكرة إليه ترتكز الذي

 هاحقِّ وأقلية، جلهة عرقية أو دينية أكثرية بني للتمييز وزًُا تقيم ال حقوٌق وهي

 .املساواة قدم على مبزاياها عبالتمتُّ

 تقتضي فإُها ،فردية حقوق ألُها فردي، أعين طابع ذات احلقوق هذه وألن

 اجملتمع يف تهمعضوي إىل استنادًا ،بها عالتمتُّ يف املسلمون األفراد يتساوى أن كذلك

 .دينية ال ،سياسية اعتبارات إىل استنادًا العضوية بهذه السياسي، وااللتزام

 التقليدي اإلسالمي اجملتمع يف العضوية ـ حتديد ـ بنظره الطبيعي من كان وإذا

متساوية،  أسس على ياتاألقّل معاملة محتتِّ احلديثة الضرورات وحدهم فإّن باملسلمني

 . (21)املساواة حقوق اجملتمع، ويف يف الكاملة العضوية يعين وهذا

 اإلسالمية الرؤى رات فإنتبصُّ من اجلهود هذه متهقدَّ ما أمر من يكن ومهما

 جمتمع يف دينيًا للمختلفني السياسية املشاركة وحدود املواطنة خيّص ما يف احلديثة

 السياسية بةالتجر على األحداث، وال جمريات على كبري تأثرٌي هلا يكن إسالمي مل

 علماُية، تقوم بقيت اإلسالمية الدول أغلب ألن ؛لالتشكُّ حديث اإلسالمي اجملتمع يف

 الثقافية خصائصها بناء أساسًا، يف فيها الدين يكن القومية، ومل على األعّم يف

 منتهكة فيها بقيت املواطنة حقوق أن من السياسية، بالرغم وقيمها األخالقية وُظمها

 . ومنقوصة دبعي حدٍّ إىل

 رتصوُّ بني توفيقية صيغة إجياد حول العموم يف تدور التنظريات بقيت ولقد 

 الراهنة دالالتها يف املواطنة الدين، وبني أو الشريعة مرجعيته ،للحكم إسالمي تقليدي

 عوالتمتُّ ،السياسية املشاركة يف احلّق منه ، يقصدبامتياٍز غربّي معريف كمكتسٍب

 .احلقوق يف املساواة، والعاّم باخلري



 االجتهاد والتجديد

 اليت للكيفية مقتضبًا تفسريًا لنا متقدِّ أن عن قاصرًة عمومها يف بقيت هالكّن

 مفهوم وبني ،خصوصية على االعتماد والسياسي، بني الديين بني التوفيق بها يتّم

 سياسية وهوية (دينية، عرقية، مصلحية) خمتلفة هويات بني ،املواطنة يف املشاركة

 خاصة ٍةهلوّي كركيزة الديين بني ؛اهلويتني كلتا مبقتضيات إخالٍل غري من ،جامعة

 .املساواة تكفل العاّم اجملال يف كمشاركٍة املواطنة وبني والُتماٍء

 من دتتولَّ اليت للكيفية الكايف رالتصوُّ متنحنا أن عن كذلك عاجزًة وبقيت

 إىل يرتكز عقالُي رٍيتدب إىل استنادًا ،تفكيكها اهلوية، ولكيفية تناقضات خالهلا

 . بها معرتف مشرتكة قيم

 الديين تفكيك على خاّص وجٍه على الرتكيز يتّم أن الضروري من كان لقد

 ُطاق فرز ُطاقات، أعين فرز للدولة، بل علماُيًا رًاتصوُّ بذلك أقصد السياسي، ال عن

 املدُي اجملتمع فضاء ليشكِّ واليت. ـ ..وللجماعات لألفراد املشكلة اخلصوصيات

 مفتوح فضاء يف عمومي ُقاٌش دهاخالصة، يولِّ سياسية هوية وُطاق ،ـ حضورها ميدان

ده، تولِّ اليت اجلماعة ملصلحة واضح حتديد إىل ويفضي ،العاّم اخلري ، يقصدّروح 

 عرب تدبريه، وتكفل فعل سياق يف واالُتظام ،إليه االحتكام وترتضي ،به موتسلِّ

 ليتشكَّ ما مع السياسية جتربته يف يتعايش ُفسه، وأن عن ريعبِّ أن للخاّص متاسكها

 القاُون وحدة على يقوم عقالُي تدبرٍي إىل ، استنادًا(حنن) مقابل يف ((ْمه ـ )ك)

 القيم وحدة اجلماعة، أو حراك إليها ينقاد اليت املصلحة ووحدة ،مثاًل والدستور

إجنازه،  املعاصرة السياسية للفلسفة دِّرُق شيٌء وهو .عنها صدروا اليت األولية يةالكّل

 هنا أرغب ما وهو. ..اهلويات دةمتعدِّ الدولة إىل والقومية الطائفية الدولة فكرة متجاوزة

 . باختصاٍر دةحمدَّ ُظر وجهة يف استثماره يف

 

 كل قبل به االعرتاف ينبغي ما لأّو أنالغربيون  السياسيون روناملنظِّ أدرك لقد

 يالتهّو رسوخًا هو واالختالف يالتهّو شكالأ أكثر أحد أن هو السياسي يف تنظري

 هو كما ،وليربالي رٍّح  مفتوح فضاٍء يف والعقدية، حّتى الدينية االختالفات الديين، أو

 باملعنى سياسية مجاعة لتأسيس حماولٍة أّي وأن ،الكاملة املواطنة جمتمع حال
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 اآللية يف اًل، ثمأّو الديين يف التكفري إعادة تفرتض جامع أساٍس على للكلمة العصري

 وحدة يف الوجود دهيولِّ الذي االُتماء بني ، أعينالعاّم وبني بينه رالتوتُّ فرص لتقلِّ اليت

 إىل االُتماء دتعدُّ جلماعات، بني عةمتنّو اتهوّي إىل االُتماء وبني جامعة سياسية

 . سياسي إمجاٍع إىل االُتماء ووحدة اخلاّص

وأخالقي، ( إذن) فكري حتدٍّ أمام للثقافة الديين املكون استحضار يضعنا

 متايز عنصر الدين كان ملا أُه ذلك ،الدينية الغريية حتصل به الذي الوجه تبني بؤرته

 للحياة خريًا يكون ما لتقرير العلين التدافع قوامه عمومي فضاٍء قيام فإن وفرز ثقايف

 االُتماء بهذا اًلأّو االعرتاف حتقيق تستطيع خاصة عقالُية قيام بيتطلَّ لألفراد العامة

 من اإلعالء عرب التعويض إىل يفضي اجنراح أّي من حبمايته وثاُيًاالعدالة،  قاعدة على

 القبيل هذا من فضاء ُشوء نإذ ميكن فكيف. تهوميات خبلق اخلاصة اهلوية شأن

 عمتنّو مركب جمتمٍع يف اجلمعية أو الفردية للذات الديين ناملكّو ورحض يضمن

 الذات وجود كذلك يضمن مبا الفضاء هذا تدبري ميكن حنٍو أّي اهلويات، وعلى

 . بالعدل عهاومتتُّ ،...هويتها وإعالء ،املواطنة

 ديتجسَّ احلديثة، وهو الدولة مبيالد العمومي الفضاء مفهوم ُشوء  ارتبط لقد 

 العاّم بني الفصل يتهاوى عنده الذي ،الفردي للتدافع املشرتكة املساحة كوُه يف

 إُه. الوسيطة واإلسالمية ـ الروماُية اليوُاُية القدمية املرحلة ختهرسَّ الذي واخلاّص

 ،عامة مصلحة ذات أُشطة يف منخرطني أفراد من فمؤلَّ سياسي جمتمٍع عن عبارٌة

 الدولة رأسها سة، وعلىاملؤّس السلطات إزاء ستقالليةباال مطالبهم تقوم أساسه على

 ميكن واليت ،املواطنني لكّل ولوجها املتاح العمومية املساحة أو ؛ّراحُل التعاقد وليدة

 مبناقشة الفضاء هذا مثل اُتهى ولقد. وصياُته عام رأٍي لوضع االجتماع فيها هلم

 ،عقوهلم على يعتمدون خواّص ألفراد املشرتكة العامة املصلحة قضايا حول ريةْذَج

 . (22)لألمور والتقدير الرأي عن والتعبري واالجتماع حاداالّت حبّق هلم ويعرتف

 األمشل الواقع املواطنة فإن الذات يستلزم العمومي الفضاء هذا مثل كان اومّل

 العامة باحلياة قاملتعلِّ الشامل املفهوم ضمن الدين زحيِّ عن التساؤل يستدعي للمواطنة

 حيث لالختالف، من العقالُي التدبري جناعة عن التساؤل َثمَّ لألفراد، ومن ةواخلاّص

 رْدَق ،املواطنة الذات نتكوُّ يف تسهم ةآلّي هي مبا باهلوية االعرتاف على يقوم ُهإ
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 التسليم إن ...اخلريات وتوزيع االجتماعي بالعدل عالتمتُّ يف هاحّق ضمان يف مساهمتها

 يف حضورها موضوعة معاجلة إذن بيتطّل اهلوية ضمن للذوات الديين ناملكّو باُدراج

 . لالعرتاف سياسي تدبري عرب العمومي الفضاء

 

 عقالُي تدبري إلجناز السعي عييّد مقاٍم يف عليه التشديد ينبغي ما أبرز إن

 باحلال) :بعبارٍة ُفسه، أو ختالفباال اإلقرار باهلوية، هو لالختالف، واالعرتاف

 إىل ُظر دبسببها يتولَّ للهوية، واليت االختالفية احلالة بواقع أو ،(للهوية االختالفية

 دالتعدُّ يصبح بفضله الكائن، والذي ديتعدَّ بفضله الذي باعتباره املفهوم االختالف

  .(23)الذاتية والرتحال مسته االُتقال ويصبح.. اهلوية يةخاّص

 تدبر خارجية سياسة سلوك إىل ةمدعّو ُفسها الفردية الذات نإ ما دروبق

 ؛اجلمعية الذات يف أيضًا مطلوٌب ذلك فإن هويتها يف دوالتعدُّ االختالف واقع بواسطتها

 اهلوية قارُت ما إذا ىحّت. سياسي بنحٍو تضافريًا دتتعدَّ دةاملتعدِّ اهلويات أن ذلك

 السياسة لألُا تصبح الفردي املذكور، املستوى املقتضى إىل استنادًا ،السياسية

 أخرى مقابل يف مجيعة ةهوّي هنا تقوم وإذ ...(حننـ )وال (مه ـ )ال مييز ما هي ُفسها

 معاجلة على سعيه استقّر ما سياسيًا، متى املمكن التدبري وجه عن فلنفحص

  .االجتماعي والعدل االعرتاف مطلب مراعيًا الدولة جهاز ضمن الصراعات

 

والـ  (الـ )ه م بني العالقات واقع مبعاجلة الكفيل هو سياسيًا تدبريًا أن بدا

 إىل( حنن)الـ  اجلماعة أفراد من واحد كل يف تعمل السياسة أن ذلك ةعّل. )حنن(

 واتالذ هلذه ميكن اليت الكيفية لفحص ذوات ات بنيهوّي أو خصوصيات بني التمييز

 . هوياتها تأويل اخالهل من

 أن معًا، جلهة ةواهلوّي بالسياسة تناط التمييز قوة فإن املوقف هذا مثل يف

 اهلوية حدود على غالبًا يعتمد اتياهلوّي التقسيم خطوط كون هو التمييز مكمن

 أن إىل ينظر حني مغايرة، لكْن اتهوّي مع اختالف يف( ومجاعيًا فرديًا) اخلاصة
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 ما هو ذلك فإن معًا واالختالف التحديد جهة على للسياسة مفعول هي فسهاُ اهلويات

 . للتمييز مرجعًا اعتماده يكثر الذي الثقايف الواقع مساءلة ريربِّ

 باخلصائص قةمتعّل قيمة إلسناد سياسية ةقّو ُتاج هي األوىل اهلوية إن

 وإحساس وسلوك تفكري شكل يف ترمجتها يتّم االعتقاد، واليت :ومنها ،املشرتكة

 .بعينها بشرية مجاعة خيّص

 بهوية الصميمي ووصله ،الثقايف زبالتميُّ يْعالَو بتصاعد األطروحة هذه تشي وإذ

 ،دينية أو ثقافية جلماعة أفراد لوحدة معطًى عناصرها لموهومة، وتشّك تكون قد

 ةمبهم اضطالعها يف السياسة تعرتض اليت الصعوبة من يزيد أن ذلك شأن من فإّن

 على منه والديين ،ةبعاّم الثقايف جتاُس الال مسته، حديث جمتمٍع يف العقالُي التدبري

 . خاّص وجٍه

 الكافية بالقوة يكون كذلك ال هو حيث من اهلوية اختالف إن»: رينو كتب

 مسًة ريةْذاجَل فيه تكون تنازعات يفرتض ، والذيوالـ )حنن( (الـ )ه م بني مييز ىحّت

 . (24)«أساسية

 مجاعة مصلحة من يكون التمايزات حينما ةحّد من السياسة تصعد ما ريًاكث

 ختصيص يف يسهم اهلويات، ومبا بني التقسيم حدود علّو من ترفع كما. ذلك فعل ما

 من إن بل. (25)والتهوميات التأويالت صناعة من ىتتغّذ ما غالبًا خبصوصيات مجاعٍة

 قيعّم أو رجيّذ تارخيي ماٍض اعواصطن خلق يف غضاضًة جتد الن أ السياسة شأن

 . واجلماعية الفردية الذات اعتقاد خترتق قناعاٍت إىل وحتويله ،املوهوم االختالف

 بني احلدود ترسيم يف اخلطورة شديدة فاعليًة للسياسية أن ضحاّت ما متى وبذلك

 سيالسيا النزاع شأن من فإن ،العدّو صنع حّد إىل الثقايف االختالف وجتذير ،اهلويات

 ...تبعيد رمرّب كوُه عن بينها، عوضًا تقريب عامل يكون أن اهلويات أغلب ميّس الذي

 البعض، أو ببعضها االعرتاف حتصيل إىل السعي لرينو بالنسبة جيسد الذي وهو

 ذلك؟  كيف .املختلفة اتللهوّي دموّح لتفسري مسعًى دجيّس

 من ُاشئة ليةأّو هوية نيب التمييز عرب يهختّط مفارق ميكن واقع أُه يظهر ما إن

 تنشئة عن الناجتة الثاُوية واهلويات( مدرسة ،أسرة) ليةاألّو االجتماعية التنشئة

 هي األوىل ةاهلوّي بأن االعرتاف ضرورة مع (،ومهنية ،ثقافية، سياسية) ثاُوية اجتماعية
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 . الثاُوية للهويات املعنى يهب الذي األساس

 سواء) سمؤّس سياسي كيان ضمن موقعها دجت جمتمٍع يف شخصية هويٍة أّي إن

 شرط رينو بتعبري إُها .(هيغل عند هو كما ،الذاتي أو االجتماعي بالتعاقد قلنا

 سياق يف حيصل ذلك لكّن. سياسيًا شرطًا ّدَعي  ُفسها هي بها االعرتاف إن بل. سياسي

 اهليغلي رالتصوُّ كان وإذا. الدولة كيان خالل من اجلمعية اهلوية يهّم سياسي تدبري

 والدولة األفراد ، بني(ّلُكـ )وال (أُاـ )ال بني للعالقة أُطولوجي حركي مْهبَف حمكومًا

 األمربيقي الوجود يف مبدأ جيد ذاتية البني اهلوية هلذه ـ السياسي األخالقي التدبري فإن

 أن فكان. واملشاعر االُفعاالت ييراع لذلك وهو. أُطولوجي تعاٍل أّي املعاش، دون

 األمراض تشخيص بلورة يف السيكولوجية على السياسية األتيقا تلك اعتماد حصل

 لدواعي ومناهض ،باالعرتاف ممتقّو عدل من إليه تدعو ما مضمون االجتماعية، ويف

 . األخالقي االجنراح

 ّدَعس، ي املؤّس العمومي الفضاء أو ، الدولةًايكلِّ ًاساتّيمؤّس ًاكياُ فإن وهكذا

 ذا باعتباره ؛الكّل بهذا حتكم وسواء .العمومي للمشرتك عقالُي لتدبري شرطًا

 حتصِّن ىحّت قيامها يلزم سياسية وحدًة ناهاه  أخالقي، فإّن أو أُطولوجي مضمون

 اليت والوحدة السياسي ةأولوّي على ديشّد االصطدام، مبا من اتاهلوّي التقاء جمال

.. .الديين فيها مبا ،عةاملتنّو مبضامينه يفالثقا عالتنّو على لزومًا تتعاىل ينشئها، وحدة

 الثقافية حبموالتها الفردية اهلويات اللتقاء تدبري التدبري هو من الشكل هذا نإ وحيث

 الذي العمومي الفضاء أن ذلك ؛لذاته الفرد ذات من تدبريًا يفرتض ذلك عة فإناملتنّو

 التدبري اًل، فيكونأّو الفرد تهّم بعقالُية املواطنة معينٌّ للذات فضاًء نليكّو يسعى

 . وينجزه املشرتك الفضاء قهحيقِّ الذي األوسع للتدبري العميق الشرط الذات مستوى على

 

 تدبريًا تستدعي ذنإ سياسيًا فهي موضوعًا الشخصية اهلوية أصبحت ما ومتى

 هذا مثل وألن .العمومي الشأن يباشر اكم ،الشخصي الشأن سًا، يباشرمؤّس عقالُيًا

 يتعني رهاٍن أهّم إليها، فإّن ويستند ،السياسية األخالق أساسًا خيّص التدبري من النوع

 ،األخالقي االجنراح مشكالت من بذاتها الذات عالقة جتنيب إىل السعي هو كسببه
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 عقالُي ريتدب كّل فنجاح ذلك وألجل. بها االعرتاف عدم أو راُهاْكُ  من الناشئ

 باهلوية املنوط اإلعالء جهد حرزهي  الذي مالتقدُّ مبدى الدوام على رهنٌي للذات

 لإلُسان، ذاك ديةْرالَف بالقيمة صريح اعرتاٍف دون من عقالُي تدبري فال. الشخصية

 :ومضامينه، ومنها الثقايف اُتمائه واقع كان مهما حتقرٍي كّل سوء بهجينِّ الذي

 . الدينية

 ،املتغايرة اتاهلوّي يف ليتمثَّ الفردية إمنا الذات مستوى يف هنا املعيّن دوالتعدُّ

 وأدواره مسؤولياته حبكم الواحد للفرد بالنسبة تتزامن أو تتعاقب أن شأُها من اليت

 الذي ْسرالَق خيتلف وال... فرضًا مفروضة اتهوّي وهي. التكوين معقَّد اجملتمع يف

 هذه مثل حيوز الذي والفرد ...االجتماعية التنشئة من الناشئ ْسرالَق عن متارسه

 حتصيل إىل اجملتمع، يسعى يف يهيؤّد الذي رْوالدَّ أو موقعه مقتضيات وفق ؛اهلويات

 اليت يكوُه، وبالقيم أن يريد ما مع املالئم النحو على يعيش أن يف هحبقِّ االعرتاف

  .(26)مرجعيته لتشكِّ

 من ،الذاتية هلويته املختلفة األوجه وحيدت إىل الدوام على الفرد يسعى وكما

 اليت املؤسسات له تعرتف ألن كذلك عميقة، يسعى عقدية هوية مع يسري تفاعٍل خالل

 من عليه يكون أن يريد ما مع مالئم حنٍو على بالعيش له تسمح بأن فيها يعمل

 . املفاوضة أو املقاومة أشكال من شكاًل ذلك بتطلَّ لو ىحّت ،خصوصيات

 ،مفاوضة شكل خذيّت واملؤسسة، تفاعٌل األصلية اهلوية بني تفاعٌل نإذ هناك

 عليهم تفرض اليت القواعد تطبيق مالءمة يف همحّق عن التعبري األفراد عربها حياول

 هوية إىل اُتماؤهم بهيتطّل ما السلوك مع أو التعامل أشكال أو القيم من خاصًا منطًا

 ريؤثِّ أن غري والطقوس، من الدينية لشعائرا ممارسة على احلرص :قبيل خاصة، من

 داخل منتجني كعاملني به االُتهاض عليه جيب الذي رْوالدَّ طبيعة على سلبًا ذلك

 .خاصًا للهوية منطًا تفرض سٍةمؤّس

 عن زْجالَع أمل الفرد جتنيب حتاول سياسية حباٍل يشي القبيل هذا من وضٌع

 إذن يقوم فأين... االعرتاف ملطلب سياسية بةاستجا غري ،الشخصية اهلوية دتعدُّ تدبري

 إىل استنادًا ،لالعرتاف سياسية إتيقا ترسيخ ىيتأّت وكيف ؟...املطلب هذا مركز

 . (27)؟عقالُي لتدبري واضح ٍلتشّك
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 حاجة عنده اخلاصة، فتتولد هلويته لهمتّث خيدش غنب يصيبه حني اإلُسان يأمل

 يتصل باجنراٍح الذات تصاب عندما ينهض لالعرتاف مسعًى إىل تعويض، أيال إىل

 . اعتقاد أو مجاعة أو خاصة هوية إىل احلتمي باُتمائها

 حقٍّ عن تعبريًا سياسيًا، أعين يكون أن إاّل ميكن ال هذا االعرتاف مسعى وألن

 اهلوية بني اطاالرتب وجه يف النظر إذن يستدعي األمر فإن .،..دمتعّد مشرتك فضاء يف

 والفلسفة ...باالعرتاف ةخاّص إتيقا ضمن متفصلهما افرتاض خالل والسياسة، من

 الوصل حدود بيان على األخرية القرون يف العميق حوارها قام املعاصرة االجتماعية

 ىيتأّت كيف أُه مفاده ،راسخ مقصٍد إىل استنادًا ،والسياسة اهلوية بني والفصل

 وبني االعرتاف مطلب بني السياسي اجملال يف القائم السجال هّجتو أن سياسية ألخالٍق

 . (28)سياسي الجتماع جامع إطاٍر يف دالتوحُّ دواعي

 

 أخالقي هو ما سياق ضمن عنه الناجم والصراع االعرتاف مطلب يضع ما إن

 إىل مقاومته لتتحوَّ أن كنالظلم، ومي من كضرٍب يعايش ُكراُه أن وسياسي هو

 سياسية عالقة يقيم للسياسة روبولوجيثاألُ األساس فتئ ما ذلك وألجل. دمترُّ حالة

 إىل خمتزلة أُها جهة من الذوات إىل النظر يرفض كان أُه خاصة، مبعنى ٍةهوّي بكّل

 مع السياسية العالقة هذه مثل أن هذا ومعنى... قبلي اجتماعيًا، بنحٍو دةحمّد هوية

 إليها ينظر صار إذ ؛ُفسه السياسة مفهوم يشمل اًلحتوُّ تفرض الذاتية اهلوية أو الذات

 إىل هموّج كمطلب اعرتاف، أو كمطلب دحتّد أصبحت روبولوجي، ولذلكثأُ مبدلول

 ّدَعي  وال... وجوده قيمة يصنع ما مع متوافقًا بالعيش للفرد تسمح كيما ؛ساتاملؤّس

 سياسية، أو اروبولوجيثأُ لكل األخالقي األساس ليشكِّ يالذ ،هذا االعرتاف مطلب

 من واحٍد املختلفة، سوى بهوياته حمماًل اإلُسان فيها يكون اليت ةاحلّق املواطنة مطلب

 وكذا ،اتاهلوّي قيمة لمتّث من األكرب اجلزء أن دام ما ،للسياسة األساسية املظاهر

 باالعرتاف ىسّمي  ما ضمن حيصل ة، إمناالشخصّي للهوية املختلفة األوجه توحيد

 . السياسي
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 الكربى األهمية على التأكيد سياق االعرتاف يف ليةأّو إىل ينظر بات لقد

 بوجود املشروطة بالذات العالقة كون عن تكشف عليها، واليت تقوم اليت لألخالق

 وحدود الشخصية اهلوية حتديد نأ ذلك ؛سياسية بشروط حمكومة املتوسط اآلخر

 السياسة معها تغدو الذات مع اإلجيابية العالقة من ُوع هنا .سياسي فعل ا هومتايزه

 وبيان حتديدهما يف مدينان( ْمه ) الـو( حنن)ـ ال أن باهلوية، ذلك العالقة من ُوعًا

 رغبته إشباع مسعى مََّث االعرتاف، ومن مطلب ارتسم ما وإذا. للسياسة حدودهما

 وجودها ضمن واالجتماعية الفردية الذات إىل باالستناد فذلك ،روبولوجيةثاألُ

 قيام سياسي، يفرض مطلب إُه حيث من ؛االعرتاف مطلب أن أساس الثقايف، على

 . (29)اجلماعة أو الذات نحيّص ما يف مفاعيله فيه، وينجز قيتحقَّ مشرتك عمومي فضاٍء

 بْسـ َح ثالثة مستويات إىل عوالسياسي تتوزَّ اهلوية املعنية بني العالقة أن والواقع

 .ـ رينو

 املقاومة ريفسِّ ما هو االعرتاف مطلب أو الشخصية باهلوية االعرتاف إن

 قمتعلِّ اجتماعي صراٍع إىل حركته حييل االسياسية، مّم وتعبرياتهما ،دوالتمرُّ

 ومواقع أدوار الشخص تتنازع حيث ،احلديث اجملتمع يف الفردي يالتهّو مبسارات

 . اهلوية على ديًاتعدُّ وضعًا تضفي

 هي( اجملتمع يكوُه أن اجملتمع على يتعني ما يف تفكري هي مبا) السياسة إن

 هو مبعطى قيتعّل اته، مثلمابهوّي عالقة حيوز للفرد بأن الساحنة الكوُية النظر وجهة

 (. دموحَّ فضاٍء إىل االُتساب) والتوحيد التنسيب قيد

 ما متى إذ ؛توحيدها ية، وبتدبريللهو املختلفة باألوجه العالقة وعي هي أعين

 يف اجملتمع عن احلديث معه ريتعذَّ حدٍّ إىل اجملتمعي الوجود صميم من السياسة كاُت

 تقتضي عالقة هي مبا ،هوياته مع للفرد ـ كعالقة ـ فرديًا قتتحقَّ السياسة فإُها غيبة

ها، دتعدُّ ضمن الشخصية اهلوية وحدة حيفظ الذي ني،مالقّي تدبري من شكاًل

 مسارات عن مًاْوَد راضيًا يكون ال قد جمتمعي واقٍع مع التناقضات ةحّد وخيفض

 . الفردي يالتهّو

 هي مبا للهويات يًاْفَُ هو ليسووهويات،  ساتمؤسَّ إىل التوحيد هذا مثل يستند

 وعلى ،الشخصية للهوية املتاحة التغري إمكاُات على يقوم تدبري مفروضة، بل هويات
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 بينها والتوفيق ،ديةْرالَف الذات على تعاقبها اهلويات، وتدبري مع عالقةلل ُسيب فهٍم

 . تصادمها إمكان عن الناجم الصراع حل على والعمل

 والوجود السياسة بني التعالق ُوعية الثالثة األوجه هذه تربز هكذا

 أّن يتبني نإذ. عملي هو ما ضمن بينهما الفصل عواصة للذوات، مظهرة روبولوجيثاألُ

 (،ومجاعية ؛فردية) الذاتية اهلوية عن احلديث هو روبولوجياثاألُ يف السياسة مرتكز

 االعرتاف ضرورة عن العلين التعبري هي حيث من السياسة يف روبولوجياثاألُ ومرتكز

 . ُفي أو هلا رانْكُ  كل على واالعرتاض ،باهلويات

 أو بعرٍق اخلاصة اهلويات عن املتعالي للكوُي جتسيدًا السياسة تصبح وبذلك

 باهلوية يتعلق ما ضمن رسوخها جتد تنفك ال هالكّن... إخل ،دينية مجاعة أو عشرية

 هاحّق وعن ،الوجود يف هاحّق عن تعبريًا األعّم يف تصري حبيث ،معها اخلاصة، وتتماهى

 . (30)باالعرتاف ملطلبها د، وتشريعًاوالتمرُّ املعارضة يف

 على ال اإلُسان كوُية أساس على االعرتاف السياسة، مطلب ى، يفيتبّد وبذا

 تكوينًا معينة هويٌة لهمتثِّ الذي عالتنوُّ معها وي صبح.. الضيق االُتماء دعوات أساس

 . األساس هذا على احرتامه ة، ويتعنيبعاّم اإلُساُي الوجود جمرى يف ثقافيًا

 الوضع إىل العودة من دةاملتعدِّ اهلويات توحيد خبصوص حميد فال وبالتالي

 . عليه وتنطوي ،دةاملتعدِّ اهلويات عنه رتعبِّ ـ الذي يأتي سوف ـ كما الكوُي

 يدمج عملية هو كوُي أساس على اُتماء سياق يف اهلويات توحيد حماولة إن

 دحيّد مبا االعرتاف حتصيل على حرصه مع ،به اخلاصة املختلفة األدوار الفرد عربها

دها، تعدُّ على للذات سياسي لمتثُّ إُه... األدوار تلك عن مبعزل يكوُه مبا أو هويته

 حيصل التمثل هذا ومثل. ذاتها عن بها رتعّب اليت يالتهّو وألشكال ؛اُتماءاتها دوتعدُّ

 متفصاًل تقرتح املعاصر، واليت الفكر يف رتوتبل كما ،االعرتاف إتيقا ضمن

 أصحاب بني قام الذي شللنقا القدمية املفاهيم ىيتخّط والسياسة اهلوية بني خصوصًا

 . (31)اإلجرائية والنزعة اجلمهورية النزعة

 سياسي واقع ضمن والسياسة اهلوية بني القائم االقرتان معاجلة يتعني كان وإذا

 كحقٍّ به االعرتاف ي، عربالتهّو أشكال لكّل الفردي الشرط شأن من عليي 

 دحمدَّ ضمن اّلإ بتمامها قتتحّق ال االعرتاف سياسات وكواقع، فإن وكقيمة
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 للعامل زالتحيُّ لزم ما فمتى وبذلك. قاُوُي أو أخالقي فقط روبولوجي، وليسثأُ

 بواقع متعلقة لالعرتاف ثقافية حاجًة تقتضي بالذات العالقة مشاعر حيث ،املعيش

 ومجاعية فردية لذوات اتيًاهوّي ًُامكّو الدين كان ما روبولوجي، ومتىثأُ اجتماعي

 قيامها ممكنًا يكون لن وهي ،ضرورية مركزية آلية تصبح اسيةالسي األخالق فإن

 لنا ىيتأّت كيف. هةموّج معيارية قيمٍة إىل مشرتك يرتكز عمومي فضاء بوجود إاّل

 معايري؟  أّي إىل واستنادًا ؟ههتوّج اليت للقيمة التأسيس ميكن كيفو ؟تصويره

 

 يف املواطنة ملعضلة النهائي احلّل لتشكِّ أن العمومي الفضاء رةلفك يكن مل

 على عمومي، يتّم ُقاش وليدة تكون إتيقية معيارية افرتاض مبجرد احلديث اجملتمع

 العقالُية أن ضحاّت فقد. الدولة كيان يف للفرد األساسية احلقوق ضمان أساسها

 بالقواعد والتعبري، القبول الفعل يف احلّق مبوجب ؛يرفض ْنمَل ملزمة غري... ةيالتواصل

 . سياسية حسابات أو ثقافية العتبارات ؛للدميوقراطية املعيارية

املعاصرة  االجتماعية الفلسفة إطار يف عموّس اجتهاد تطوير من ب دَّ ال وكان

 واقع ضمن االعرتاف شرط قحيقِّ ،العمومي للفضاء جذرية أكثر فهم إىل يفضي

 ويكون. دةموّح إُساُية قيم على تراهن ـ أخالقية سياسية دبريت بآليات مصون دمتعّد

 وجوده تشرتط ،املواطنة من خمصوصًا ُوعًا يقارن أن الفضاء هذا شأن من

 ال سمؤّس سياسي بواقٍع القبول مََّث ومن ،...الثقايف دالتعدُّ مواطنة وهي ،...ويشرطها

 . وحيميه يستوعبه بل .،..الديين االختالف ينبذ

 الفضاء ـ ملفهوم األساس ـ يف الفعلية الوالدة املقرتح هذا مثل لشّك ولقد

واملواطن  اإلُسان حقوق من جتعل كوُية قاعدٍة إىل يستند الذي ،...التواصلي العمومي

 عقالُي حوار حبالة وثيقًا اتصااًل صلتّت قاعدة وهي. الوضعية للحقوق أساسيًا ًأمبد

 . (32)لهفتك اليت واملبادئ املشرتك العاّم خلريا طبيعة لتحديد إكراه أّي من خاٍل

 تواصلية عقالُية قيام العمومي ـ الفضاء الرؤية هذه إىل ـ استنادًا يفرتضإذن 

 اإلُساُية يستتبع بالكرامة االعرتاف بلزوم القاضي األفق أن َبْيَداحلوار،  مبدؤها

 على مهاة، وتقّدالدميوقراطي اللعبة قواعد الكلي، أعين التواصل بقواعد القبول
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 شأن من كان امّل إذ ؛العام اخلري ُسبية تقرير عن فضاًل ،هذا .اجلزئي االُتماء مشاعر

 الفضاء حيتمله ال ما هذا قار، فإن مطلق، ومبضمون بأُه اخلري دحيدِّ أن جزئي اُتماء

 ثقافية مشارب من شرائح فيه تلتقي الذي (،الدولة أعين) سياسيًا داملوّح التداولي

.. .للغري كذلك يكون ال( مجاعية أو كاُت فردية) للذات خريًا يكون وما. غايرةمت

اخلري،  هذا لتحديد ؛دميوقراطية ومناقشة ومشاورة مفاوضة إىل ًةماّس احلاجة فتغدو

 تدبري سوى فيه مطلوبًا يعود ال أُه السياسي، مبعنى املضمون أساسًا عليه يغلب الذي

 أو الفكري النظر ُوع عن ـ الدولة، بعيدًا املدينة يف للحياة األساسية احلاجات

 . تلك أو اجلماعة هذه ْنلد  والعامل، من عينها احلياة إىل األخالقي

 .واحلوار التداول قواعد على يقوم اتفاقًا املواطنة تستدعي املعنى وبهذا

 الفضاء جوهر طبيعتها يف يات، تعرتضحتّد من خيلو ال املخرج هذا مثل أن إاّل

 النقاش، وتنشأ يقبلون ال قد عهميمج الناس أن افرتاض املمكن من إذ ؛ُفسه عموميال

 خدعة، كما دجمّر يعتربوُه فيه، أو يرغبون ال ما إىل قهمْوَس يف لتتمّث أخرى صعوبة

 الدميوقراطية، واالخنراط اللعبة رفض ميكنها اليت الدينية اجلماعات بعض حال هو

 .والستقالهلم الدينية خلصوصيتهم ا، احرتامًاأساسه على يقوم عام ُقاٍش يف

معقولة  تصورات حول قبلي اتفاق قيام ضرورة العمومي الفضاء استلزم إذا ثم

 وجود :قبيل مبعقوليته، من احلكم مّت ما معقولية على يوافقون ال الناس بعض فإن

 . (33)ونآخر ذلك يرفض بينما ؛معقواًل أمرًا عندها املساواة تكون مجاعات أو أشخاص

 تفرتضها معقولة اتفاقات قيام صعوبة أمام :ْللنُق أو ،نييالتحّد هذين وأمام

 يف معقول فاٍقباّت ساحنة قواعد لوجود مكان ال أْن»بـ  قراراإل التواصلية، لزم العقالُية

 السري تستدعي قد جماُبة سياسية إكراهات تنشأ إذ؛ (34)«األحوال كل ويف حني كل

 اللجوء يتم لذلك العمومية، وتبعًا ةاحلّج لقوة للمعقولية، أو متامًا املعاكس االجتاه يف

 دتقيُّ أّي هناك يكون ر، والْكوامَل الكذب إىل السياسية األعمال يف األغلب هو كما

 . العمومي للفضاء والقاُوُية اإلتيقية بالصيغة عقالُي

 فضاًء ّدَعي  الذي املشرتك اجملال فكرة تبلور يف فعاًل أسهم ما هو ذلك إن

 دالتعدُّ مواطنة قاعدة على املرتكز الفضاء إُه. مغايرة مبقتضياٍت لكْن ،عموميًا

 ْدع َي مل اليت ،ُفسها الليربالية شكل يف حموري للتحوُّ األمر لسّج ولقد. الثقايف
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 مجعها يفرتض اليت الثقافة على عنايتها ْتاُصبَّ للذوات، بل الفردي الطابع ًاجّد يعنيها

 أساس على حبقوقهم هؤالء فيها عيتمّت بها، واليت معرتف مجاعة ألفراد حيدهاوتو

ة، ّرح  ثقافات داخل الفرد يةّرح  بتحقيق إذن األمر قيتعّل. اجلماعة هذه يف عضويتهم

 الكينوُية ةاهلوّي إىل الردثّم أعلى  مرجع إىل صوري رّد إجراء األمر لزم إذا ىحّت

 . ُفسه لإلُسان

 هويته قاعدة على املتساوي االعرتاف يف احلّق ميلك الشخص كان إذا وبالفعل

 هذه بأن يقضي رئيس العتباٍر دينية، فذلك أو إثنية هوية أساس على وليس ،اإلُساُية

 . (35)خاصة هوية أّي من رًاجتذُّ واألكثر ،األوىل تههوّي هي

 من لقلِّت واجلماعات األشخاص يف اإلُساُية معطى األولوية فإن هلذه وُتيجة

. الثقافات دةمتعّد مواطنة لصاحل اخلاصة األخرى يالتهّو أشكال من اإلعالء مساعي

 أصيل بشكٍل النهاية يف وإيديولوجية، تلتقي ثقافية اُقسامات واقع البشري فالواقع

 الكبري التنوع حتت عنه ريعّب اإلُساُية، الذي للطبيعة الكوُي املشرتك عند

 . (36)الثقافية لألشكال

 مفاضلة ملعيار ستؤّس أن الثقافات إىل النظر يف اإلُساُية املرجعية شأن منو

 إىل السياسة استندت ما ومتى .الواقع هذا عن دعالب أو القرب تقدير على يقوم بينها

 ُقديًا اخلاصة الثقافات متقّو د فإُهاالتعدُّ مواطنة إلرساء سعيها حني الكرامة معطى

 اخلاصة الكوُية والقيم للقدرات زًامتمّي نًامتعّي تعبريًا بها متقّد اليت الكيفية بَسحَب

 املشرتك، وذلك ولإلُساُي لإلُسان تقديرها مقدار على الوقوف مبعنى، (37)باإلُسان

 على وباقتدارها ،وبرشدها ،بكرامتها االعرتاف تستحّق ذاتًا كوُه على تأسيسًا

 . وجودها إزاء املسؤولية لحتمُّ

 التعبريات حساب على ًاأبد يكون ال اإلُساُي االعتبار تقديم أن واحلاصل

 قهاحتقُّ الواجب الثقافة ألن ؛واالجتماعية الدينية املمارسة يف معيشة هي كما الثقافية

 . واجلماعات للمواطنني الثقايف عالتنوُّ احرتام دولة، هي يف مواطن، بل يف

 اهلويات احرتام هوالثقافات  دةتعّدم الدولة ثقافة هدف إن»: روكفلر كتب

 عن التعبري لقدرتها، قصد الكامل التطوير على املختلفة التقاليد وتشجيع ،اإلثنية

 . (38)«اإلُسان لكرامة األكيد االحرتام واملساواة، وعن يةّرللح  األساسية لث امُل
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 من شكل كّل على اإلُساُي البعد احلّل هذا ميقّد ما وبقدر ،وهكذا

 بذلك يرسي واإلثين، فإُه والعرقي الديين االُتماء :قبيل من اخلاص، االُتماء أشكال

 على اخلاصة، بتشديده اهلويات واقع مع يتعارض ال الذي املشرتك السياسي الفضاء

األخالقي،  القاُوُية، والغموض الشكالُية عن ينأى ،املواطنة من خمصوص ُوٍع

 التحقري أصناف كّل بهاّنواقعيًا، وجي مضموًُا واجلماعات بالذوات لالعرتاف ويعطي

 . والذّل باملهاُة اإلحساس جتلب اليت والنكران، تلك

 مضامينها، فإن مبختلف ةباهلوّي لالعرتاف السياسية األخالق مضمون هو ذلك

 أشكال من مًامتقدِّ شكاًل يكون أن شأُه من وشعرية ممارسًة باالعتقاد مسٍّ كّل

 الشعور يف البشر حّق للعدل، ومن عاملوسَّ املفهوم من ينتقض الذي ،االجتماعي الظلم

 سياسي جمتمٍع يف ملواطنة التأصيل إعادة ميكن فهل. (39)وفقها والعيش بالكرامة

 رانْكُ  أّي من محايتها فيه وجتد ،ُفسها عن فيه وتعرب ،اهلويات فيه حتفظ ،دموّح

 ،البشرية مةالكرا احرتام على تقوم سياسية أخالٍق إىل استنادًا ،حتقري أو ُفي أو

َّا النَّاس  َأيَُّها َيا﴿: تعاىل قوله إىل استنادًا ،االعرتاف أو التعارف ليةأّو وعلى  َخَلْقَناُكْم ِإ

َُْثى َذَكٍر ِمْن  ِإنَّ َأْتَقاُكْم اهلل ِعْنَد َأْكَرَمُكْم ِإنَّ ِلَتَعاَرُفوا َوَقَباِئَل ش ع وبًا َوَجَعْلَناُكْم َوُأ

 ِفي َوَحَمْلَناه ْم آَدَم َبِني َكرَّْمَنا َوَلَقْد﴿، وقوله تعاىل: (13احلجرات: ) ﴾َخِبرٌي َعِليٌم اهلل

 ﴾َتْفِضياًل َخَلْقَنا ِممَّْن َكِثرٍي َعَلى َوَفضَّْلَناه ْم الطَّيَِّباِت ِمَن َوَرَزْقَناه ْم َواْلَبْحِر اْلَبرِّ
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 تبعّية األخالق للدين

 

 

 (|. )النيّب األكرم(1)«د  من العقلَوال مال أْع»

 

أخالق »أو  «أخالق التشريع»خنوض يف هذا القسم من الكتاب يف حبث 

. إن احملور الرئيس ألحباث هذا القسم يتلخص يف بيان العالقة بني الدين (2)«التقنني

ينبغي البحث عن املصادر الرئيسة وألخالق يف مقام التشريع وسّن القواُني. وا

ُصار األخالق العلماُية يف ألالختالف يف أوجه النظر بني أتباع األخالق الدينية و

ق باألخالق يف مقام التشريع أو التقنني. ما يتعّل اختالف رؤية هاتني اجلماعتني يف

ريرات املطروحة يف باب األخالق الدينية واألخالق التق أخرى: إن بعض أهّم وبعبارٍة

ل يف احلقيقة بالعالقة بني الدين واألخالق يف مقام تتمثَّ رة بني أيديناالعلماُية املتوّف

 التشريع وسّن القواُني. 

تكمن األهمية احليوية للبحث والتحقيق بشأن أخالق التشريع أو أخالق 

مات ل واحدًا من املقّدحة بشأن األخالق ميثِّنقَّالتقنني يف أن امتالك ُظرية واضحة وم

صحيح )أخالق املعرفة  والفرضيات الضرورية لفهم وإدراك الدين ومعرفته بشكٍل

صحيح يرتبط ارتباطًا كاماًل  أخرى: إن فهم وتفسري الدين بشكٍل الدينية(. وبعبارٍة
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ن املثالي ع واملقنِّملشرِّ، وإن ا«ع املثالين واملشرِّاملقنِّ»بإدراك ومعرفة وكشف خصائص 

بع األخالق هو الذي يعمل يف مقام التشريع بأخذ آداب هذا املقام بنظر االعتبار، ويتَّ

الناظرة إىل هذا املقام، ويراعي قواعد وضوابط هذه األخالق يف مقام بيان وجعل 

 قواُينه وتشريعاته اخلاصة. 

 كبري بني: هناك فرٌق

ال ختضع قراراته وأحكامه  ،لنا موجودًا مستبّدًا ع املنشود( أن يكون املشر1ِّ)

 ،وإقاالته وتنصيباته للضوابط واملالكات واملعايري

 ( بني أن يكون تابعًا للمصاحل واملفاسد،2و)

 (.م األخالقيةَي)الِق ( تكون قراراته وأحكامه وعزله وتنصيبه تابعًا للحّق3أو )

رات باع واحد من هذه التصوُّاّت وإن املؤمنني باهلل إمنا ينشدون اهلل من خالل

من هذه النظريات خيوض يف فهم  ع املثالي، ويف ضوء واحٍدن واملشرِّالثالثة عن املقنِّ

 وتفسري النصوص الدينية. 

ر. وعليه فإن َكإن العالقة بني الدين واألخالق أعمق وأوضح وأوثق من أن ت ْن

هو  ،والبحث عن جوابه ،السؤال املفهوم الوحيد الذي ميكن طرحه بهذا الشأن

أخرى: إن السؤال  بعبارٍةو ؟(3)السؤال عن ُوع وكيفية هذا االرتباط وهذه العالقة

هل هناك من عالقة بني الدين »املعقول واحلاسم اجلدير بالطرح يف هذا الشأن يقول: 

ما على  هل األخالق تقوم بنحٍو»، بل السؤال يقول: «من األحناء أم ال؟ واألخالق بنحٍو

 ؛«كيفية هذا القيام وتلك التبعية؟هي ما »وإذا كان اجلواب موجبًا  .«لدين وتابعة له؟ا

كان ا وإذ ؛«من األحناء على األخالق وتابع هلا؟ بنحٍو هل الدين قائٌم»كان سلبًا  وإْن

 . «كيفية هذا القيام وهذه التبعية؟هي ما »اجلواب موجبًا 

( 2إلجابات املقّدمة عن األسئلة )سوف ُقتصر يف هذا الفصل على تناول بعض ا

 (، وُوكل البحث بشأن سائر األسئلة األخرى إىل الفصول القادمة. 3و)

بالنسبة إىل اهلل، وثبوت حق  «التقنني»و «احلاكمية»و «الشارعية» ّدَعكما ت 

ات األديان اإلبراهيمية، باع إرادته وأوامره، من ذاتّيالطاعة له على العباد، ووجوب اّت

مها هذه األديان ألتباعها عن ّد جزءًا ال ينفك عن الصورة اليت تقدَِّعلتسليم هلل ي إن اف

 احلياة األخالقية الصاحلة. ويتّم التأكيد على هذه النقطة يف الدين اإلسالمي بشكٍل
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 .ألن اإلسالم يعين التسليم املطلق إلرادة اهلل، وتقديم إرادته على إرادة اإلُسان ؛أشّد

يم يشمل مجيع أبعاد حياة الفرد املسلم. إن أصل التوحيد ـ الذي هو من وإن هذا التسل

تعاليم األديان اإلبراهيمية ـ يقول: إن اهلل هو املرجع األول واألخري واملطلق والوحيد  أهّم

ق واألمر، فهو مصدر ْلق بالتكوين والتشريع، حيث ال شريك له يف اخَلما يتعلَّ يف

شأ الكينوُة والوجود، كما هو منشأ الوجوب واحلرمة م، ومنَيالوجود، ومصدر الِق

 أيضًا. 

الرضا والسعادة باملصري والتقدير  وعلى هذا األساس فإن التسليم أمام اهلل يعين

باع األوامر اإلهلية املنبثقة عن إرادة اهلل الناشئ عن اإلرادة التكوينية هلل، كما يعين اّت

 ،هاّمة الكثري من األديان تصف اهلل بصفاٍتىل ذلك فإن ومضافًا إالتشريعية أيضًا. 

، وإن اهلداية والتوجيه والرتبية من «باملهذِّ»أو  «املرّبي»و «املرشد»و «اهلادي»من قبيل: 

 ل اهلل لعباده تشمل اهلداية والتوجيه على املستوى العملي أيضًا. َبِق

اكمية ه فإن االعتقاد بالتوحيد يف العبودية واحلوعلى الرغم من ذلك كلِّ

واملرجعية املطلقة والنهائية هلل يف مقام التشريع وسّن القواُني يؤدي إىل مفارقة األخالق 

مة عليها( الدينية: إذا كاُت القيم األخالقية مستقلة عن اإلرادة التشريعية هلل )ومتقدِّ

 : التاليةففي هذه الصورة ميكن طرح األسئلة 

 م؟ َيعايري والِقللم «النهائي»ـ كيف يكون اهلل املرجع 1

ـ كيف ميكن اجلمع بني مرجعية اهلل ومرجعية العقل واإلرادة واالختيار 2

 األخالقي لإلُسان؟ 

أما إذا كاُت القيم األخالقية تنشأ عن إرادة اهلل التشريعية فعندها ميكن 

 القول: 

 صف اهلل بالصفات األخالقية؟ ـ كيف يت3َّ

 وجوب إطاعته؟  أو ،إطاعة اهلل ـ كيف ميكن تربير حّق4

م َيـ كيف يتّم بيان دور وموقع العقل والتجربة والوجدان يف معرفة الِق5

 األخالقية وتربير العقائد األخالقية؟ 

على دراسة أُواع العالقات املمكنة  ٌفإن حّل مفارقة األخالق الدينية متوقِّ

الدينية عبارة  سبق أن ذكرُا أن جوهر األخالقوقد رة بني الدين واألخالق. واملتصوَّ
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. «من األحناء إىل الدين ومرتبطة به بنحٍو م األخالقية تابعٌةَيإن الِق»عن االدعاء القائل: 

ميكن لنا احلصول من هذا االدعاء الواحد واجململ على العديد من القراءات،  ولكْن

دة لصاحله، أو ميكن طرح خمتلف املباُي أو ميكن لنا إقامة أدلة متعّد

أخرى: ميكن  بعبارٍةوبشأُه.  «العقالُية»و «النفسية»و «املفهومية»و «األُطولوجية»

 : التاليةى من خالل الصور ة األخالق للدين أن تتجّللدعوى تبعّي

 بني األخالق والدين.  «التارخيي»ق باالرتباط ما يتعّل عاء يفـ اّد1

 يف باب تعريف املفردات واملفاهيم األخالقية.  «لغوي»عاء ـ اّد2

 يف باب ميتافيزيقا األخالق.  «وجودي»عاء اّدـ 3

طبيعة االستدالل  ،بشأن املعرفة األخالقية «معريف»و «منطقي»عاء ـ اّد4

 وأسلوب تربير املعتقدات األخالقية.  ،األخالقي

 ق بالدافع األخالقي. ما يتعّل يف «ُفسي»ـ ادعاء 5

 األخالقي.  د وااللتزامالتعهُّ «عقالُية»ق بـ ما يتعّل ـ ادعاء يف6

من هذه االدعاءات، ويتم تأييدها وتعزيزها من خالهلا.  واحدٍة أو أن تقرتن بكّل

 . (4)هلذه العالقات ومن هنا تتجّلى ضرورة البحث املستقّل

 ل ببيان قراءات وروايات األخالق الدينية املرتبطة بشكٍلوالفصل الراهن يتكّف

 .(5)«أخالق التشريع»مباشر بـ 

بالدين بواحد من  هل األخالق مرتبطٌة»وري يف هذا الفصل يقول: والسؤال احمل

 . «؟مةهذه األحناء املتقّد

 .بني الدين واألخالق «التارخيية»( تدرس العالقة 2والفقرة )

إن هذه الروايات . بشأن األخالق الدينية «اللغوية»( تدرس الروايات 3والفقرة )

 .أو التعريفية والتصّورية إىل الدين تّدعي تبعية األخالق اللغوية أو املفهومية

( تبحث يف روايات )املعرفة األُطولوجية( لألخالق الدينية اليت تّدعي 4والفقرة )

 .تبعية األخالق امليتافيزيقية للدين

( تبحث يف التحقيق بشأن روايات األخالق الدينية اليت تّدعي تبعية 6والفقرة )

 .األخالق العقالُية للدين

للدين يف كتاب )أخالق املعرفة  «املعرفية»و «املنطقية»عية األخالق وأما سبب تب
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: تبعية األخالق األُطولوجية أو اًلأّومن التبعية يفرتض  الدينية(؛ فألن هذا النوع اخلاّص

: يرتبط بأخالق املعرفة الدينية أو أخالق البحث وثاُيًا ؛اللغوية أو العقالُية للدين

 .القاُون، ال بأخالق التشريع والتقننيوالتفكري الديين أو أخالق 

 سنبحثه يف الفصل القادم.  وأما تبعية الدين لألخالق فهو موضوٌع

 

يبدو أن ال شبهة أو ُقاش يف العالقة التارخيية بني الدين واألخالق. إمنا اإلبهام 

لدين واألخالق هل تستلزم سائر أُواع هذه العالقة التارخيية بني ا»يكمن يف أن 

. إن لبعض املفاهيم «؟أيضًا أم ال ،وخاصة العالقة املنطقية منها ،العالقات األخرى

األخالقية جذورًا ضاربة يف أعماق الدين. كما تعّد بعض مكارم األخالق من مجلة 

 «اجلود»و «اخلري لآلخرين حّب»و «اإلحسان»التعاليم األخالقية يف األديان، من قبيل: 

 :، ُاهيك عن بعض املكارم والفضائل األخالقية، من قبيل«الصفح»و «املساواة»و

 . «الفضائل اإلهلية»ّد من مما ي َع ،«مساعدة اآلخرين»و «األمل»

مات خمتلفة يسعى )آُسكومب( و)مك إُتاير( إىل إثبات أن واستنادًا إىل مقّد

العالقة املنطقية بينهما أيضًا، والقول بأن  العالقة التارخية بني الدين واألخالق تستلزم

لألخالق الناظرة للعمل أو القواعد احلديثة واملفاهيم السائدة يف هذه األخالق عالقة 

وثيقة بالعقيدة املسيحية وما قبلها، وبذلك تفقد هذه األخالق مفاهيمها وقواعدها 

 .املعقولة يف العامل اجلديد

 :فاهيم األخالقية اليت هي من قبيليرى )آُسكومب( ضرورة أن ُهجر امل

، وأن ال ُواصل «عدم الصواب»و «الصالح»و «الوجوب»و «التكليف»و «اإللزام»

استعماهلا بعد اآلن؛ ألن هذه املفاهيم إمنا تكون معقولة ويكون هلا مفهوم إذا آمنا 

 .«اإلله الشارع»بوجود 

هيم يف مرحلة ما وقد ذهب )آُسكومب( إىل االعتقاد بأن استعمال هذه املفا

حيث كاُت الثقافة الغربية والدينية لدى الغربيني  ؛رًاقبل احلداثة كان معقواًل ومربَّ

يستعمل هذه  ْنا حاليًا فال يزال هناك من الغربيني َميسودها االعتقاد باإلله الشارع. أّم

هذه رغم أن الكثري منهم ال يؤمن بوجود هذا اإلله، يف حني أُه يزعم أن  ،املفاهيم
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دور يف الشأن األخالقي أبدًا. ويرى أن استعمال هذه املفاهيم خارج  املفاهيم ال تلعب أّي

ن ـ يفرغها من معناها ع واملقنِّشرِّل ـ أي االعتقاد بوجود اإلله املإطارها الفكري األّو

 .وحمتواها

يذهب )آُسكومب( إىل االعتقاد بأن ُبذ هذه املفاهيم عن البحث األخالقي لن 

وأن حنيا حياة  باإلمكان أن تكون لدينا أخالٌق ّنأأو أزمة حاّدة، و ق مشكلًةخيل

طاليس كما كان احلال بالنسبة إىل أرسطوى من دون هذه املفاهيم، أخالقية حّت

 . (6)أيضًا

إن  :نا مع ذلك ُرى عدم متامية كالم )آُسكومب(؛ إذ ميكن القولولكّن

اإلله »لية املفاهيم األخالقية املذكورة ليس هو ن الذي جيب افرتاضه إلثبات معقواملقنِّ

. وعلى الرغم من أن الشاهد املثالي طبقًا للرؤية (7)«الشاهد املثالي»، وإمنا هو «الشارع

ميكن لعقل اإلُسان ووجداُه األخالقي أن يفي بدور الشاهد  الدينية هو اهلل، ولكْن

كار تشريعه ال يستوجب أن تفقد . وعليه فإن إُكار وجود اهلل أو إُ(8)املثالي أيضًا

 املفاهيم األخالقية املذكورة معناها ومضموُها. 

ُتاير( إىل القول بأن أخالق ما قبل احلداثة، أي إأخرى يذهب )مك  ومن ُاحيٍة

موجودًا يف  ْدع ع بإطار جوهري مل َيكاُت تتمتَّ ،األخالق اإلغريقية واألخالق املسيحية

عن اجلبّلة والفطرة اخلاصة لإلُسان،  طار اجلوهري عبارٌةالعامل احلديث. وإن هذا اإل

 .والسعادة والكمال اللذين خلق هلما

 ،ُتاير( أن اإلُسان املعاصر قد فقد إحساسه وفهمه للغاية املنشودة لهإيرى )مك 

 وبدأ يفتقر إىل كماله الطبيعي والعقالُي. 

داثة يشتمل على األركان ُتاير( ألخالق ما قبل احلإده )مك إن اإلطار الذي حيدِّ

 : التاليةالثالثة 

 ـ اإلُسان كما هو. 1

ـ اإلُسان كما ينبغي أو جيب أو ميكن أن يكون، إذا قام بتطوير وتنمية 2

 طبيعته وفطرته اخلاصة. 

يرشد اإلُسان إىل االُتقال مّما هو عليه إىل ما ينبغي  ًاـ األخالق بوصفها علم3

 أو جيب أن يكون عليه. 
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له  ْدع ، ومل َيُتاير( أن الركن الثاُي من هذه األركان قد اضمحّلإ يرى )مك

أخالق الفضيلة، ومن  حمّل ْتيف العامل احلديث، وإن األخالق العملية قد حلَّ من وجوٍد

ُتاير(: إن الطريق إهنا فقدت األخالق مضموُها ومعقوليتها السابقة. يقول )مك 

ُتها ومنزلتها السابقة يكمن يف العمل على املمكن والوحيد إلعادة األخالق إىل مكا

يكمن يف العودة إىل  . وإن إحياء هذا الركن املنسّي(9)إعادة إحياء هذا الركن املنسّي

 أخالق الفضيلة. 

ُتاير( مل يلتفت إىل الفرق بني رؤية اإلُسان املعاصر إويبدو بالنسبة لنا أن )مك 

اجتماعية  خالق يف العامل احلديث مقولٌةواإلُسان التقليدي إىل دور األخالق. فإن األ

من  ،وعالقتهم مع املؤسسات االجتماعية ،ُاظرة إىل تنظيم عالقة الناس فيما بينهم

اإلُسان »ف على تصّور قبيل: الدولة واحلكومة، وإن هذه األخالق قبل أن تتوّق

حني أن األخالق . يف «اجملتمع املثالي»ر ف على تصوُّتتوقَّ «اإلُسان املثالي»أو  «الكامل

وُاظرة إىل كمال الفرد وسعادته،  ،فردية يف مرحلة ما قبل احلداثة كاُت مقولًة

يف أن األخالق الفردية ترتبط  كٍّومن هنا كاُت تدور مدار الفضيلة. ليس هناك من َش

ر ر الفرد لإلُسان الكامل واملثالي، ومن دون وجود مثل هذا التصوُّارتباطًا وثيقًا بتصوُّ

أن مفهوم األخالق االجتماعية ال ربط له  د األخالق مضموُها ومعناها، إاّلستفق

مبعقولية ومضمون األخالق الفردية، حيث متّر من خالل أقنية وأطر خمتلفة. وإن 

 األخالق االجتماعية ال تدور مدار الفضيلة بالضرورة. 

دورًا بارزًا،  أخرى: لقد اكتسبت األخالق االجتماعية يف العامل املعاصر وبعبارٍة

ُتاير( لألخالق الفردية يف إوإن إطار هذه األخالق يشبه الشيء الذي ذكره )مك 

 عن:  هذا اإلطار عبارٌة العامل القديم، وخيتلف عنه يف الوقت ُفسه. وإّن

 ـ اجملتمع كما هو )اجملتمع الراهن( 1

 ـ اجملتمع كما جيب أن يكون )اجملتمع املنشود واملثالي(. 2

الق بوصفها علمًا يرشد اإلُسان إىل كيفية ُقل جمتمعه مّما هو عليه ـ األخ3

 إىل ما جيب عليه أن يكون. 

وعليه فإن االختالف بني األخالق احلديثة واألخالق التقليدية ال يكمن يف إطار 

هذين النوعني من األخالق، وإمنا يكمن يف اجتماعية األخالق احلديثة وفرداُية 
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وبطبيعة احلال فإن الوصف الذي حنصل عليه من اجملتمع املثالي األخالق التقليدية. 

أن اخلصائص املعيارية ملثل  َبْيَدواملنشود يعكس الفضائل والرذائل االجتماعية أيضًا، 

هذا اجملتمع ميكن التعبري عنها وبياُها يف إطار الواجب واحملظور واالستفادة من سائر 

 املفاهيم واملعاُي األخالقية أيضًا. 

ُتاير( لألخالق احلديثة ينطوي يف احلقيقة على إإن ُقد )آُسكومب( و)مك 

دعوة إىل العودة إىل األخالق اليت تدور مدار الفضيلة، وليست بالضرورة دعوة إىل 

ة ألخالق خاّص كان باإلمكان اعتبار األخالق الدينية قراءًة األخالق الدينية، وإْن

ُتاير( تصّب إكومب( واألعمال الالحقة لـ )مك مقالة )آُس الفضيلة. ومهما كان فإّن

 يف إحياء أخالق الفضيلة يف العامل املعاصر. 

 

ّد العالقة بني لغة الدين ولغة األخالق أو الشأن الديين والشأن األخالقي َعت 

 وإّن .واألخالقفرتاضها بني الدين اب اليت ميكن َسمن أُواع العالقات والنِّ واحدًة

النظرية اليت خيتارها الشخص يف هذا اجملال يف الواقع ُظرية لغوية يف باب املعنى أو 

أخرى: إن أحد معاُي دينية  وظيفة األلفاظ واملفاهيم والعبارات األخالقية. وبعبارٍة

األخالق ميكن أن يكون مبعنى أن لغة األخالق لغة دينية، وإن أحد معاُي علماُية 

عن لغة الدين.  ًةأو العلماُية األخالقية ميكن أن يعين أن لغة األخالق مستقّل األخالق

وعليه ميكن اعتبار اختالف األخالق الدينية عن األخالق العلماُية اختالفًا يف طبيعة 

 .األخالق أو الشأن األخالقي ومفهوم أو وظيفة األلفاظ واملفاهيم والعبارات األخالقية

حول ارتباط لغة الدين ولغة األخالق تندرج ضمن املقوالت  إن النظريات املوجودة

 : التالية ةالثالث

 لغة الدين. لـ تبعية لغة األخالق املطلقة 1

 لغة الدين. لـ تبعية لغة األخالق النسبّية 2

 ـ االستقالل الكامل للغة األخالق عن لغة الدين. 3

على التوالي تشتمالن على  الثاُية من هذه املقوالت ةوإن املقولة األوىل واملقول

 ؛الروايات املتطّرفة والروايات املعتدلة عن الركن أو املبنى اللغوي لألخالق الدينية
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 .واملقولة الثالثة تعكس الركن اللغوي لألخالق العلماُية

 .وسوف ُتناول هذه النظريات بالبحث والنقد على التوالي

ضيحيًا حول مضمون النظريات م حبثًا توقبل ذلك ال ب دَّ من أن ُقدِّ ولكْن

ق باألخالق. ولو أردُا االهتمام بهذه النظريات من الناحية الفلسفية ما يتعلَّ اللغوية يف

 : لتالينيوجب أن تستويف الشرطني ا

 ـ جيب أن ال تكون بشأن التعريف اللغوي لأللفاظ واملفاهيم األخالقية. 1

وظيف األلفاظ واملفاهيم ـ جيب أن ال تكون توصية لألفراد بشأن كيفية ت2

 األخالقية. 

التحليل »اللغويني؛ إذ هو غري  إن التعريف اللغوي لأللفاظ األخالقية من مهاّم

مون ُظرية بشأن ماهية أو هلذه األلفاظ. إن فالسفة األخالق عندما يقدِّ (10)«الفلسفي

غوي لأللفاظ أعمق أو غري املعنى الل وظيفة لغة األخالق، إمنا يكوُون بصدد بيان شيٍء

م تعريفًا وحتلياًل ق بلغة األخالق تقدِّما يتعلَّ األخالقية. إن إحدى النظريات الفلسفية يف

الفعل »فلسفيًا ملعنى ووظيفة األلفاظ والعبارات األخالقية، وتقول لنا أّي فعل هو 

فإن  ق من خالل االستفادة من العبارات األخالقية. وبطبيعة احلالالذي يتحقَّ (11)«القولي

أُهم  ى إذا كاُوا خمتلفني يف طبيعة التعريف والتحليل الفلسفي، إاّلالفالسفة حّت

أكثر من التعريف  جممعون على أن التعريف والتحليل الفلسفي أّيًا كان هو شيٌء

 والتحليل اللغوي، أو هو غريه. 

دت أن ق بلغة األخالق إذا أراما يتعلَّ ىل ذلك فإن النظريات اللغوية يفومضافًا إ

ال  ،(12)«وصفية»تكون على مستوى النقد والبحث الفلسفي فيجب أن تكون 

مبعنى أُها جيب أن حتكي عن املعنى والوظيفة الواقعية للغة األخالق،  ،(13)«توجيهية»

هنا إىل كيفية استعمال هذه وأن تعمل على وصف هذه اللغة كما هي، ال أن توجِّ

 د ما هو املعنى الذي جيب علينا استعماهلا فيه. حتدِّاأللفاظ والعبارات األخالقية، أو أن 

ومن هذه الناحية فإن الطريق الوحيد إىل ُقد ودراسة هذه النظريات، واملعيار 

الشهود ما بعد »رفضها أو قبوهلا، يكون من خالل عرضها على ميزان لالوحيد 

ة هذه اللغة. وهذا ويف مفهوم ووظيف ،ر عندُا يف باب لغة األخالقاملتوفِّ (14)«األخالقي

احمليطة باأللفاظ األخالقية، وإذا  (15)«املرتكزات»و أن يكون هو ذات د ْعالشهود ال َي
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يتنافى وهذا الشهود أو االرتكاز  أو بشكٍل هذه األلفاظ يف معنًى استعمل شخٌص

أخرى: إن شأن  ذلك على عدم مهارته يف فهم واستعمال اللغة. وبعبارٍة اللغوي دلَّ

 «تنظيم»و «تنقيح»و «تنسيق»عن  ق باألخالق عبارٌةما يتعلَّ ما بعد األخالقية يف النظريات

ن األمر كذلك كان الطريق الوحيد إرة لدينا يف هذه اللغة. وحيث الشهادات املتوفِّ

للوقوف على صّحة أو سقم هذه النظريات يكمن يف مقارُتها بالشهادات اللغوية ما 

منذ عصر  ،شتغل عليه فالسفة األخالق على الدواموهذا هو ما ا .وراء األخالقية

 أرسطو وإفالطون فما بعد. 

ق بلغة األخالق هي النظرية األكثر اُسجامًا ما يتعلَّ وعليه فإن أفضل ُظرية يف

م عن هذه الشهادات تنسيقًا أفضل، من الشهادات اللغوية، واليت تقدِّ مع أكرب عدٍد

عاء  سائر النظريات األخرى. ولذلك ميكن االّد، من بنيومشواًل أوسع، وتنظيمًا أدّق

ق بلغة ما يتعلَّ بأن اختالف القائلني باألخالق الدينية والقائلني باألخالق العلماُية يف

بشأن أيٍّ من هذه النظريات الدينية أو العلماُية  األخالق إمنا هو يف احلقيقة اختالٌف

رة لدينا بشأن املعنى لشهادات املتوفِّهذه اللغة أكثر اُسجامًا وتناغمًا مع ا جماليف 

 ووظيفة هذه اللغة وخصائصها. 

 

ة اليت ميكن بياُها إن من بني تقريرات ُظرية األخالق الدينية، أو أحد األدّل

لصاحل دينّية األخالق، هي رؤية يف معنى األلفاظ األخالقية أو تعريف املفاهيم 

ية. يذهب القائلون بتبعية لغة األخالق للدين إىل االعتقاد بأن األلفاظ واملفاهيم األخالق

 ،«الظلم»و «العدل»و ؛«اخلطأ»و «الصواب»و ؛«حْبالُق»و «ناحُلْس»األخالقية، من قبيل: 

أو  «كراهة»و «إرادة»إمنا يتّم تعريفها يف قالب األلفاظ واملفاهيم الدينية، من قبيل: 

الفعل حسنًا من الناحية األخالقية، أو أُه صحيح ». وإن معنى كون اهلل «ُهي»و «أمر»

. وإن «أن اهلل قد أمر به»، أو «قت بهإرادة اهلل التشريعية قد تعلَّ»هو أن  ،«أو واجب

هو أن  «من الناحية األخالقية ًاالفعل قبيحًا أو غري صحيح أو حمظور»معنى كون 

 . «أن اهلل قد أمر برتك ذلك الفعل»، أو «كهقت برتإرادة اهلل التشريعية قد تعلَّ»

ع وكراهته أو أمره وُهيه ـ طبقًا هلذه النظر عن إرادة اهلل املشرِّ وعليه فبغّض
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أو العدل والظلم. وإن  ،ن والقبحر عن احُلْسن أّي تصوُّالرؤية ـ ال ميكن لنا أن ُكوِّ

لدوام مدار إرادة اهلل املنزلة واخلصوصية األخالقية جلميع األمور إمنا تدور على ا

 وكراهته وأمره وُهيه. وإن أصحاب هذه النظرية يستنتجون من هذه الدعوى عادًة

أو أمره  ،ُتيجة معرفية، إذ يقولون: إن الطريق الوحيد ملعرفة إرادة اهلل وكراهته

ي والنقل. ومن دون العودة إىل النصوص الدينية ال ْحميّر عرب الرجوع إىل الَو ،وُهيه

أّي شيء من  ،و خطأأأو صوابية  ،أو حسن أو قبح ،احلكم بعدالة أو ظلمميكن 

ف عليها من طرق ال ميكن التعرُّ، أو أمره وُهيه ،األشياء. وإن إرادة اهلل وكراهته

 مثل: العقل والوجدان والشهود والتجربة.  ،أخرى

ذه ب هأن هذه النتيجة من الناحية املنطقية ال ميكن استنتاجها من ص ْل إاّل

منا أن األلفاظ واملفاهيم األخالقية يتّم تعريفها من خالل مات؛ إذ حتى لو سلَّاملقّد

عاء ال يستلزم يف حّد االّد اأن هذ أو أمره وُهيه، إاّل ،إرجاعها إىل إرادة اهلل وكراهته

أو أمره وُهيه، وتبعًا  ،ذاته القول بأن الطريق الوحيد إىل معرفة إرادة اهلل وكراهته

ي والنقل فقط، بل ْحهو الَو ،م والضرورات واحملظورات األخالقيةَيعرفة الِقلذلك م

فليس  .والوجدان أيضًا العقَل ،أو أمره وُهيه ،ه وكراهتهم إرادَتِهميكن هلل أن ي ْل

بل األمر  .ي والنقل فقطْحيثبت أن اهلداية األخالقية هلل تنحصر بالَو هناك من دليٍل

ة اليت ميكن إقامتها على حيث يوجد الكثري من األدّل ،على العكس من ذلك متامًا

 أن اهلداية األخالقية هلل تشمل اهلداية العقالُية والوجداُية أيضًا. 

أو ميزان  ال ختضع ملعياٍر ،وأمره وُهيه ،إذا كاُت إرادة اهلل وكراهته ،ُعم

أمره و ،أمكن القول يف مثل هذه احلالة باستحالة الكشف عن إرادة اهلل وكراهته

وُهيه، وعدم إمكان الوصول إىل ذلك من طريق العقل االستداللي باملعنى األرسطي 

ف على إرادة باستحالة التعرُّ ،ى يف مثل هذه احلالةحّت ،ميكن القول للكلمة. ولكْن

مبعنى أن النصوص الدينية على  ،من طريق النقل أيضًا ،وأمره وُهيه ،اهلل وكراهته

ي والواقعي هلل؛ ألن مثل هذا اإلله ها يف بيان املراد اجلّدهذه الفرضية ستفقد داللت

مغاير ملراده اجلّدي  م معهم بشكٍلميكنه أن يكذب أو خيدع الناس، وأن يتكلَّ

 . (16)والواقعي، فيستنبط منه خالف مراده

ّد باملقارُة إىل سائر القراءات أكثر َعإن هذه القراءة لنظرية األمر اإلهلي ت 



 االجتهاد والتجديد

 :ة جهاتفًا من عّدتطرُّ

 .: إن هذه النظرية تشمل مجيع األلفاظ واملفاهيم األخالقيةاًلفأّو

ف املؤمنني : إن هذه القراءة ال تقصر بيان معاُي األلفاظ األخالقية على ع ْروثاُيًا

عون بأن األلفاظ األخالقية ال فقط. إن أُصار هذه القراءة لنظرية األمر اإلهلي يدَّ

 .ملعنىتتضمن يف األساس غري هذا ا

: إن تبعية األخالق املفهومية للدين تستلزم تبعية األخالق للدين من سائر وثالثًا

اجلهات األخرى أيضًا. ولو أن الصفات األخالقية كاُت على املستوى املفهومي وبلحاظ 

املعنى مرادفة للمحموالت الكالمية )أو الفقهية( ففي مثل هذه احلالة ستكون 

الناحية األُطولوجية واملعرفية والنفسية والعقالُية أيضًا، يف األخالق تابعة للدين من 

مبعنى أن تبعية األخالق للدين ، عاء أن يكون صادقًاحني ال ميكن لعكس هذا االّد

على املستوى األُطولوجي أو املعريف أو النفسي أو العقالُي ال تستلزم تبعية األخالق 

 للدين على املستوى اللغوي. 

 

 ميكن مناقشة هذه النظرية واإلشكال عليها من عّدة جهات: 

ن إإذ  ؛إن هذه النظرية ال تنسجم مع الشهادات اللغويةل: اإلشكال األّو

 ،صافه بالعدل أو الظلمواّت ،أو صّحته وخطأه ،ح شيءْبن أو ُقر ح ْسبإمكاُنا أن ُتصوَّ

ن أو ع وُهيه يف هذا اجملال. يف حني لو كان احُلْس أمر اهلل املشرِّدون أن ُلتفت إىل

ما أمر به »القبح، أو الصّحة واخلطأ، أو العدل والظلم، مرادفًا من الناحية املفهومية لـ 

 ر. ، ملا أمكن لنا مثل هذا التصوُّ«ما كرهه اهلل أو ُهى عنه»، و«اهلل أو أراده

ة تستلزم اللغوية. فعندما ي ربز شخص حكمًا إن هذه النظرياإلشكال الثاُي: 

ال  ،«لقد أمر اهلل بالصدق»، ثم يضيف قائاًل: «ٌنَسإن الصدق َح»مثل:  ،أخالقيًا

يف حني لو كان مضمون هاتني  .تكون إضافته هذه تكرارًا عبثيًا ال فائدة منه

شيئًا إىل  ْفِضجديد، ومل ت  واحد ملا اشتملت اجلملة الثاُية على معنًى اجلملتني شيٌء

 . (18)وتكرار أو تالعب يف األلفاظ (17)ٍوْشد َحمعلوماتنا السابقة، وكاُت جمرَّ

برهان »املعروف بـ  ،أفضل: ميكن رّد هذه النظرية من خالل برهان مور وبعبارٍة
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ن األخالقي من الناحية ، والذي يقول يف هذا الشأن: إذا كان احُلْس«السؤال املفتوح

هل ما أمر اهلل به »فعندها سيكون السؤال القائل:  «ملا أمر اهلل به» املفهومية مرادفًا

سؤااًل مغلقًا وفاقدًا للمعنى. يف حني أن هذا السؤال  «؟ٌن من الناحية األخالقيةَحَس

دائمًا، وال يكون طرحه فاقدًا للمعنى أو غري معقول، األمر الذي يثبت أن تعابري  مفتوٌح

أو  ،ليست مرتادفًة «ما أمر اهلل به»و «ناحية األخالقيةٌن من الهذا َحَس»من قبيل: 

عاء بشأن سائر األلفاظ ا على ذات املضمون. كما يصدق هذا االّدهميكن محل

 . (19)واملفاهيم األخالقية أيضًا

إن هذه النظرية ال تنسجم مع التجارب احلّسية واملشاهدات اإلشكال الثالث: 

ع، أو ال يعريون اهتمامًا  يؤمنون بوجود اإلله املشرِّاإلُساُية. فهناك الكثري من الذين ال

الكثري من األمور  ،وصّحة وخطأ ،حْبن وُقألوامره، ومع ذلك يعتقدون ويلتزمون حُبْس

 .طة التناقض من الناحية النظرية أو العمليةْردون أن يقعوا يف َو ،على املستوى األخالقي

 ضموُي للغة األخالق عن لغة الدين. وهذه احلقيقة تثبت االستقالل املفهومي وامل

وكذلك احلوار بني  ،نني وامللحديني عترب احلوار بني املتديِّاإلشكال الرابع: 

شائعة  ظاهرًة ،أتباع األخالق الدينية وأتباع األخالق العلماُية يف املوضوعات األخالقية

ذا املورد بفهم ع يف هومألوفة وطبيعية، األمر الذي يثبت أن كال طريف احلوار يتمتَّ

ورؤية واحدة بشأن وظيفة ومفهوم لغة األخالق، رغم اختالفهما يف مورد احلكم 

باُتفاء  كان النزاع واالختالف األخالقي بينهما سالبًة األخالقي ملوضوع حبثنا. وإاّل

 املوضوع. 

يف األخالق العلماُية بشأن  عندما يتحّدث املسيحي أو املسلم مع فيلسوٍف :فمثاًل

جهاض جائز وصحيح من الناحية جهاض، واّدعى أحدهما بأن اإلكم األخالقي لإلاحل

بل هو خاطئ من الناحية  ،األخالقية، واّدعى اآلخر بأن االجهاض غري جائز

وليس لغويًا. وهذا يدّل على أن فهمهما ، األخالقية، يكون اختالفهما اختالفًا أخالقيًا

واحد ومشرتك،  فهٌم «صحيح»و «جائز»يل: ومفردات من قب للمعنى األخالقي لكلماٍت

ثان عن أمرين خمتلفني وجب علينا القول بأُهما غري خمتلفني أساسًا؛ ألُهما يتحدَّ وإاّل

 ال ربط ألحدهما باآلخر. 

لدين الدفاع عن ُظريتهم يف مواجهة لوقد ميكن للقائلني بتبعية لغة األخالق 
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أو ال يعريون اهتمامًا  ،عجود اإلله املشرِّهذا اإلشكال بالقول: إن الذين ال يؤمنون بو

يًا على مألوف ْرألوامره وتعاليمه، إمنا يستعملون األلفاظ والعبارات األخالقية َج

يف واقع األمر، أو أُهم  «ُقل كالم اآلخرين»وعلى شكل  ،االستعمال الشائع

األلفاظ يف املعنى حال فإُهم ال يستعملون هذه  أّي. وعلى «اجملازي»يستعملوُها يف املعنى 

األخالقي، ولذلك فإن جمّرد شيوعها بينهم واستخدامها من قبلهم ال يثبت استقاللية 

 اللغة األخالقية عن الدين. 

ن احلكم بأن هذه إإذ  ؛من املصادرة على املطلوب أن هذا اجلواب هو ُوٌع إاّل

ي على وفق ْرعلى حنو اجَل األلفاظ والعبارات األخالقية يف هذه املوارد مستعملٌة

وترديدًا لكلمات اآلخرين، أو استعماهلا يف املعاُي اجملازية،  ،االستعماالت السائدة

سابقة ـ التعريف الديين هلذه األلفاظ  ف على أن يفرتض الشخص ـ يف مرحلٍةيتوقَّ

 .والعبارات بوصفها معاُي حقيقية واستعماالتها األخالقية

باُتفاء املوضوع بالنسبة إىل النزاعات  هذا مضافًا إىل بقاء إشكال السالبة

 األخالقية على حاله. 

إن القول بهذه النظرية يفضي إىل تفريغ صفات اهلل اإلشكال اخلامس: 

فإذا  ،أخالقية فإن بعض صفات اهلل هي صفاٌت ،األخالقية من املعنى واحملتوى

األخالقية  «رةالضرو»و «ناحُلْس»أو  «الكرم»و «الرمحة»و «العدالة»افرتضنا مفهوم 

بهذه الصفات أمرًا  اهللصاف ، سيكون اّت«ما أمر به اهلل»أو  ،«أراده اهلل»مساوقًا ملا 

ف على امتالك معيار غري معقول وفاقدًا للمعنى؛ ألن وصف اهلل بهذه الصفات يتوقَّ

 م على الدين لتحديد مصداق هذه الصفات. ومتقدِّ مستقّل

ُريد بذلك أن اهلل يف مقام التشريع  «اهلل عادلإن »عندما ُقول:  :أوضح وبعبارٍة

ن من احلكم وجعل األحكام وإصدار األمر والنهي يراعي العدالة. ولذلك كي ُتمكَّ

مستقل لتحديد قاُون وحكم العدل.  بشأن عدالة اهلل حكمًا أخالقيًا حنتاج إىل معياٍر

ن واحُلْس ،لْديف الَعيف تعر ،أو أمره وُهيه ،عيف حني إذا أخذت إرادة اهلل املشرِّ

لن يكون لدينا مثل هذا املعيار، وتبعًا لذلك  ،والصواب واخلطأ األخالقي ،حْبوالُق

مفتقرًا إىل  ،أو وصفه بالصفات األخالقية ،سيكون احلكم األخالقي بشأن اهلل

 املعنى وفاقدًا للمضمون. 
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عاء القائل احل االّدلص دليٍل ىل أُنا طبقًا هلذه احلالة لن يكون لدينا أيُّمضافًا إ

 .صف بالصفات األخالقيةبأن اهلل متَّ

إذا  ومفهوٌم صاف اهلل بالعدالة إمنا يكون له معنًىفعلى سبيل املثال: إن اّت

 ى إذا صدر عن اهلل. للظلم حّت هو مصداٌق أمكن حتديد أن هذا الفعل اخلاّص

 ،ينيةإن هذه النظرية ال تنسجم مع ظاهر النصوص الداإلشكال السادس: 

مبعنى أن االّدعاء القائل بأن مجيع الصفات واملفاهيم األخالقية يتّم تعريفها من خالل 

ال تتناغم مع ظاهر بعض النصوص  ،أو أمره وُهيه ،إرجاعها إىل إرادة اهلل وكراهته

 .الدينية

ِإيَتاِء ِذي ِإنَّ اهلَل َيْأم ر  ِباْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َو﴿جاء يف القرآن:  :فعلى سبيل املثال

حيث يدّل املعنى  ،(90)النحل:  ﴾اْلُقْرَبى َوَيْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلم نَكِر َواْلَبْغِي

الظاهري هلذه اآلية على أن العدل واإلحسان والفحشاء واملنكر ـ وهي من املفاهيم 

وهي  ع.النظر عن أمر وُهي اهلل املشرِّ للتعريف والتشخيص بغّض األخالقية ـ قابلٌة

ع وُهيه مبعنى أن أمر اهلل املشرِّ ،أو دليل ومبنى أمر وُهي هذا اإلله ٌةواحدة عّل بكلمٍة

دون العكس، وإن للعدل واإلحسان  ،للعدل واإلحسان والفحشاء واملنكر تابٌع

نة حتى قبل وهي متعيِّ ،مة على الدينوماهية مستقلة ومتقدِّ والفحشاء واملنكر طبيعٌة

ع وُهيه. وقال يف ف على أمر اهلل املشرِّنها ال يتوقَّي من اهلل، وإن تعيُّصدور األمر والنه

َُا ِبَها ُقْل ِإنَّ اهلَل اَل ﴿القرآن أيضًا:  َُا َواهلُل َأَمَر َُا َعَلْيَها آَباَء َوِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َقاُلوا َوَجْد

ـ  28)األعراف:  ﴾ُقْل َأَمَر َربِّي ِباْلِقْسِط*  ْعَلم وَنَيْأم ر  ِباْلَفْحَشاِء َأَتُقوُلوَن َعَلى اهلِل َما اَل َت

29 .) 

 

تسعى بعض التقريرات اجلديدة لألخالق الدينية إىل إصالح وبيان دعوى تبعية 

 .مةحبيث تسلم من اإلشكاالت املتقدِّ ،لغة األخالق إىل لغة الدين

وهو من أبرز املدافعني عن األخالق الدينية يف  ،ماثيو آدمز(من ذلك أن )روبرت 

 .ل عن ُظرية األمر اإلهليمعدَّ م بتقريٍرتقدَّ، املرحلة املعاصرة

 .«اإللزام األخالقي»ّد ُظرية يف طبيعة أو منشأ َعإن رواية آدمز يف احلقيقة ت 
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حيث قام  ؛وقد عمد آدمز إىل إصالح وتعديل ُظرية األمر اإلهلي من ثالث جهات

إذ قبل باالستقاللية اللغوية  ،«اخلطأ»و «الصواب»بتحديد دائرة هذه النظرية بـ  اًلأّو

 «ناحُلْس»لألخالق عن الدين لسائر األوصاف واملفاهيم األخالقية، من قبيل: 

 .«الظلم»و «العدل»و ،«حْبالُق»و

ما قام اهلل »بـ  ، وإمنا«ما ُهى اهلل عنه»األخالقي ال بـ  «اخلطأ»ف : عرَّوثاُيًا

إله معيارًا لتحديد  ، مبعنى أُه ال جيعل أمر وُهي أيِّ«احملّب لإلُسان بالنهي عنه

فهو يرى أن املأخوذ يف تعريف الصواب واخلطأ األخالقي هو أمر  ،الصواب واخلطأ

 .وُهي خصوص اإلله الذي حيّب البشر

ل جمّرد جزء من ميثِّ: يرى آدمز أن هذا املعنى من الصواب واخلطأ إمنا وثالثًا

ته جمّرد ُظرية يف باب مبعنى أن ُظرّي ،املعنى الذي يقصده املؤمنون من هذه األلفاظ

 . (20)«ف املؤمننيع ْر»معنى الصواب واخلطأ األخالقي يف 

 

 من عّدة جهات: وميكن ُقد ومناقشة هذه النظرية بدورها واإلشكال عليها 

ن أللفاظ من قبيل: احُلْس «األخالقي»علينا أن ُفّرق بني املعنى ل: اإلشكال األّو

 «الشرعي»، واملعنى ح، والصواب واخلطأ، والوظيفة واملسؤولية من جهٍةْبوالُق

ف املؤمنني هو أخرى. إن الذي ُراه يف ع ْر هلذه األلفاظ من جهٍة «احلقوقي»و «يفالع ْر»و

ألن اهلل حكم  ؛أو صحيحة أو خاطئة ،نة أو قبيحةَسا يعتربون بعض األمور َحأُهم إمن

ن أن االمتثال هلذه األمور أو تركها واجبًا أو تكليفًا عليهم. وإذا سئل ْوبذلك، ويَر

هذه األمور؟  ،وصّحة وخطأ ،حْبن وُقأحدهم: ملاذا تفعل هذه األمور؟ أو ملاذا تؤمن حُبْس

 غري أمر اهلل.  لن يأتي على ذلك بدليٍل

مه آدمز عنها غري أن البيان الذي يقدِّ إاّل .إىل بياٍن إن هذه الظاهرة حباجٍة

بالصواب واخلطأ  ف املؤمنني يف هذا الشأن ال خيتّصألن اجلاري يف ع ْر؛ صحيح

مبعنى أن  ،ح وسائر الصفات األخالقية األخرى أيضًاْبن والُقفقط، وإمنا يشمل احُلْس

وإن  .وخاطئ ؛وصائب ،وقبيح ؛نَسة ُظر املؤمنني تنقسم إىل قسمني: َحاألفعال من وجه

 أو أمره وُهيه. ، األدُى هو إرادة اهلل وكراهته معيار هذا التقسيم أحياًُا يف احلّد
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ف املؤمنني ْرَيمي السائد يف ع ق بالشأن املعياري والِقما يتعلَّ أخرى: يف بعبارٍةو

وخطأ  خمتلفة. أي كما يوجد هناك صواٌب  معاٍنتستعمل مجيع األلفاظ األخالقية يف

فيكمن يف  ح شرعي أيضًا. وإذا كان هناك من غموٍضْبن وُقوإلزام شرعي لدينا ح ْس

هو ذات  ،حْبن والُقواحُلْس ،واإللزام ،هل هذا املعنى للصواب واخلطأ»السؤال القائل: 

 . (21)«يضًا أم ال؟أاملعنى األخالقي هلذه األلفاظ 

 :نني يستعملون هذه األلفاظ يف معنيني خمتلفنيعاء بأن املتديِّن االّدرمبا أمك

هو ذات املعنى األخالقي هلذه األلفاظ، حيث يشرتك املتدينون  :لاملعنى األّو

وامللحدون يف هذه املعاُي. وإن هذا االشرتاك املفهومي هو الذي جيعل احلوار والتفاهم 

 .بني املتدينني وامللحدين ممكنًا

ف املؤمنني يف ع ْر ، وهي ال تستعمل إاّلأن هلذه األلفاظ معاُي شرعية أيضًا َدَبْي

 .فقط

ني عن بعضهما متامًا، مبعنى أن وبطبيعة احلال فإن هذين املعنيني ليسا أجنبّي

واحد، وإن قيودًا من  يطلق يف احلقيقة على معنًى ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقاحُلْس

 تعمل على تقسيم املعنى العاّم «يفْرالع »و «العقلي»و «قياألخال»و «الشرعي»قبيل: 

 واملشرتك هلذه األلفاظ إىل خمتلف األُواع واألقسام. 

والصواب  ،حْبن والُقالشرعي واحُلْس ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقإن بني احُلْس

أو  ،وثيقة من وجهة ُظر املؤمنني، مبعنى أن إرادة وكراهة األخالقي عالقًة ،واخلطأ

الشرعي  ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقليست جمّرد منشأ للح ْس ،أمر وُهي اهلل

 ،األخالقي أيضًا ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقللح ْس ب، بل هي كذلك منشٌأْسفَح

اإلهلي  ،أو األمر والنهي ،رغم اختالف املؤمنني بشأن ما إذا كاُت اإلرادة والكراهة

باإلضافة إىل ـ األخالقي أم هناك  ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقوحده هو املنشأ للح ْس

 ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقصاف األفعال باحُلْسرًا يف اّتْوأخرى تلعب َد أموٌرـ ذلك 

 األخالقي. 

باإلضافة إىل الزاوية األخالقية اليت ، ا ال َشكَّ فيه أن املؤمننيحال فمّم أّيوعلى 

ل موضوعًا للحكم ق باألمور اليت تشكِّما يتعلَّ ون ـ يفيشرتك فيها مجيع الناس، يعمل

األخالقي ـ على إصدار األحكام والتقييمات من الزاوية الدينية )الشرعية( أيضًا، 
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مستخدمني يف بيان أو إبراز قيمة أحكامهم الدينية ذات التعابري واملصطلحات السائدة 

ن نية اليت تؤمن باإلله الشارع واملقنِّمبعنى أُنا يف اجملتمعات الدي ،األخالقي اليف اجمل

ـ ُواجه ُظامني معياريني  أدّق ُنا ـ بعبارٍةأُشهد ُوعني من املباُي األخالقية، أو 

النظام املعياري الذي هو يف احلقيقة األخالق الدينية  :أحدهما :خمتلفني ومتمايزين

مر اهلل وُهيه، وال وأ ،جبذوره يف أعماق الشريعة )الفقه(، والذي هو ال َشكَّ ضارٌب

أو  ،األخالق ما وراء الدينية :واآلخر ؛خالف يف تبعيته الكاملة والتاّمة للدين

 . (22)العلماُية، وهناك الكثري من اآلراء املختلفة بشأن منشئه ومصدره

د بيان أن عاه. فهو يكتفي مبجرَّدليل على مدَّ م آدمز أيَّال يقدِّاإلشكال الثاُي: 

أن دعوى أن يكون  خاصة، إاّل ن مفردات الصواب واخلطأ يف معاٍناملؤمنني يستعملو

، وهو ما مستقّل إىل دليٍل هذا املعنى هو ذات املعنى األخالقي هلذه املفردات هي حباجٍة

 فات آدمز. ال ُشاهد له أثرًا يف مؤلَّ

 «مفهوم»يف ُظرية آدمز ال يتّم التفكيك والفصل بني اإلشكال الثالث: 

عاء ـ ويبدو أن هذا مبعنى أُه ميكن االّد ،«منشأ اُتزاعه»أ األخالقي والصواب واخلط

 أيضًا ـ بأن الصواب واخلطأ األخالقي هو دائمًا ولدى مجيع الناس مبعنًى هو احلّق

نني وامللحدين ينتزعون هذه واحد، وإذا كان هناك من تفاوت فهو يكمن يف أن املتديِّ

وتة، وحيملوُها على خمتلف األمور. فإذا كان الصفات من أمور ومناشئ خمتلفة ومتفا

كامل،  عاء صحيحًا فإُه سيعين استقالل لغة األخالق عن لغة الدين بشكٍلهذا االّد

كان وصف اخلطأ األخالقي من وجهة ُظر املؤمنني )يف بعض املوارد( تابعًا يف  وإْن

هي اإلله الشارع ق ُبتعلُّ وجوده للدين، وإن اتصاف )بعض( األفعال بهذا الوصف رهٌن

لغة األخالق، وإمنا  جماليف  ل ُظريًةرؤية آدمز ال متثِّ بتلك األفعال. ويف احلقيقة فإّن

 ميتافيزيقا وصف اخلطأ األخالقي.  جمالهي ُظرية يف 

اتصاف املوضوعات ع يف إن موضوع حبثنا هو بيان دور أمر وُهي اإلله املشرِّ

 .والصواب واخلطأ ،حْبن والُقْسعامة، من قبيل: احُلاألخالقية بصفاٍت 

ع يلعب دورًا يف هذا املورد من جهتني أو على ويبدو لنا أن أمر وُهي اإلله املشرِّ

ع على تربير وتسويغ اُتزاع حنوين خمتلفني. يف النحو األول يعمل أمر وُهي اإلله املشرِّ

لوقت فإن ويف ُفس ا ؛صاف ذلك املوضوع بهذه الصفاتهذه الصفات من املوضوع، واّت



 

 االجتهاد والتجديد 

األخالقي  المعنى هذه الصفات غري املعنى الذي تشتمل عليه هذه الصفات يف اجمل

والصواب  ،حْبن والُقنني وامللحدين. ويف هذا الفرض يكون احُلْساملشرتك بني املتديِّ

 . «الشرعي» ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقمبعنى احُلْس ،واخلطأ

يكون  «ٌنَسإن الصدق َح»ل هذه احلالة: قال يف مثعندما ي  :فعلى سبيل املثال

ن أو الصواب من ْسواضح أن اُتزاع احُلومن ال. «شرعًا ٌنَسأن الصدق َح»املراد منه: 

 ف بشكٍليف هذا الفرض سوف يتوقَّ ،ن أو الصّحةالصدق، ووصف الصدق باحُلْس

جود اإلله ع بالصدق، ولذلك فإن الذين ال يؤمنون بوق أمر اإلله املشرِّكامل على تعلُّ

ن أن هذا اإلله مل يأمر بالصدق، ال يكون هلم مثل هذا احلكم. وعليه ْوأو يَر ،عاملشرِّ

هو من اخلصائص  ع بفعٍلق أمر وُهي اإلله املشرِّفمن وجهة ُظر املؤمنني يعترب تعلُّ

 على املستوى الشرعي.  ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقالصاُعة واملوجدة للح ْس

ز اُتزاع املفاهيم ر وجيوِّع يربِّة الثاُية فإن أمر وُهي اإلله املشرِّوأما يف احلال

األخالقية من املوضوع مورد البحث، ووصف ذلك املوضوع باألوصاف األخالقية، 

نني بذات املعنى املوجود هلذه األوصاف يف الدائرة األخالقية املشرتكة بني املتديِّ ولكْن

ع بوصفه واحدًا من باعتبار أمر وُهي اإلله املشرِّ عى رهٌنوامللحدين. وإن القول بهذا املدَّ

أو الصاُعة  ،حْبن أو الُقأو بوصفه اخلصيصة الوحيدة الصاُعة للح ْس ،اخلصائص

ة على مثل على املستوى األخالقي، وإن لدى املؤمنني خمتلف األدّل ،للصواب أو اخلطأ

 ة اليت ميكن إقامتها لصاحل حّقهذا الفهم. وإن هذه األدلة يف احلقيقة هي ذات األدل

 الطاعة هلل أو وجوب إطاعته. 

 ة أخالقية، وهذا يعين: أن أكثر هذه األدلة هي أدّل َبْيَد

ح االُتزاع ومحل الصفات األخالقية على ع ال يصحِّـ إن أمر وُهي اإلله املشر1ِّ

 مطلق.  وبشكٍل حصرّي موضوع هذه الصفات على حنٍو

اًل وبالذات( ال يلعب دورًا يف احلكم ذاته )أّو ع يف حدِّاملشرِّـ إن أمر وُهي اإلله 2

األخالقي للموضوع، وإمنا يكتسب هذه اخلصوصية والتأثري من خالل االُضمام إىل 

يف املنزلة  أحد العناوين واملقاييس ذات الصلة األخالقية، واليت يكون هلا دوٌر

 األخالقية للموضوع )ثاُيًا وبالعرض(. 

األمرين تداعيات حامسة ومصريية يف بيان العالقة القائمة بني الدين  وإن هلذين
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 كما سنشري إىل ذلك يف املستقبل.  ،واألخالق

 ع بفعٍلق أمر اإلله املشرِّأوضح: إذا أراد املؤمنون القول بأن جمّرد تعلُّ وبعبارٍة

ويكتسب  سيتحّول إىل تكليف، أُهأو  ،نًا أو صائبًاَسيستوجب صريورة ذلك الفعل َح

على املستوى األخالقي، وجب عليهم إثبات أن األمر والنهي الصادر عن اإلله  ،الضرورة

ح، أو الصواب ْبن والُقع يعّد واحدًا من املالكات واملعايري اليت تلعب دورًا يف احُلْساملشرِّ

 عاء املؤمنني جمّرد القولاألخالقية. يف حني لو كان اّد ،واخلطأ، أو الوجوب واحلرمة

نًا أو صحيحًا أو َسع بفعل يستوجب أن يكون ذلك الفعل َحق أمر اإلله املشرِّبأن تعلُّ

؛ لوضوح تبعية مستقّل إىل دليٍل عاء حباجٍةعًا مل يكن إثبات هذا االّدْرتكليفًا َش

ألمر  ،أو التكليف الشرعي ،أو الصواب واخلطأ الشرعي ،ح الشرعيْبن والُقاحُلْس

على  ؛ ألن ذات الدليل الذي يدّلمستقّل ف ذلك على دليٍلدون توقُّع، وُهي اإلله املشرِّ

أو الصواب  ،حْبن والُقسيدّل بنفسه على احُلْس ع وُهيه بفعٍلتعلق أمر اإلله املشرِّ

 الشرعي لذلك الفعل أيضًا.  ،واخلطأ

كيف ميكن إثبات أن أمر وُهي اإلله الشارع »السؤال املطروح هنا:  ولكّن

أو  «معياري» وهذا السؤال هو سؤاٌل .«؟يف احلكم والوصف األخالقيرًا ْويلعب َد

دون اللغة  ،مبيتافيزيقا األخالق ، وهو مرتبٌط«لغويًا»، وليس سؤااًل «وجودي»

 األخالقية. 

مه آدمز عن اخلطأ األخالقي يبدو أن التعريف الذي يقدِّاإلشكال الرابع: 

بوصفه  «احملّب لإلُسان»ذ يأخذ قيد ؛ إ«توصيفيًا»وليس تعريفًا  ،«توجيهي»تعريف 

قيدًا هلل يف تعريف اخلطأ األخالقي، يف حني لو أمكن لنا أن ُنسب هذا التعريف 

ملا أمكن القول بأن مجيع املؤمنني يأخذون هذا القيد يف تعريف اخلطأ  ف املؤمننيلع ْر

اخلطأ األخالقي عاء القائل بأن املؤمنني يستعملون األخالقي. فلو قبلنا بأصل هذا االّد

عاء بأن مجيع املؤمنني يعتربون الفعل اخلاطئ أخالقيًا يف مفهوم خمتلف ملا أمكن االّد

إله بعض املؤمنني إله  مفهومًا مساويًا للفعل الذي ُهى عنه اإلله احملّب لإلُسان. فإّن

الذين يعبدون مثل  ال يعرف من احلّب والرمحة شيئًا، وإّن ،ر وغضوبومتجبِّ مستبّد

هذا اإلله ال ميكنهم أخذ هذا القيد يف تعريف اخلطأ األخالقي. لقد عمد آدمز إىل 

لرفع بعض إشكاالت القراءة التقليدية  ؛أخذ هذا القيد يف تعريف اخلطأ األخالقي
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ل تعريفه إىل تعريف ه مل يلتفت إىل أن أخذه هلذا القيد حيوِّلنظرية األمر اإلهلي، ولكّن

 توجيهي وإرشادي. 

لة لنظرية األمر اإلهلي ال تفصل بني املفاهيم إن الصيغة املعدَّال اخلامس: اإلشك

أو  «قةاملضيَّ»وبني املفاهيم األخالقية  (23)«ظذات احملتوى املغلَّ»أو  «عةاملوسَّ»األخالقية 

 .(24)«فذات احملتوى املخفَّ»

 إن معضلة األخالق الدينية ال تكمن فقط يف استعمال املؤمنني ملفاهيم من

خمتلفة، أو اُتزاعهم هذه املفاهيم من  األخالقي يف معاٍن «اخلطأ»و «الصواب»قبيل: 

خمتلفة. إمنا املشكلة األعمق تكمن يف أن املؤمنني ـ على ما يبدو ـ  موضوعاٍت

أخرى  يف معاٍن «العنف»و «اجلرمية»و «اجلور»و «العدل»يستعملون مفاهيم، من قبيل: 

 .املفاهيم من أمور أخرىأيضًا، أو أُهم ينتزعون هذه 

يعتربه الناس يف الوقت الراهن ظلمًا لن  فلو أن اهلل ـ على فرض احملال ـ أمر بفعٍل

من اآلن فصاعدًا ال يعود هذا »، وإمنا يقولون: «إن اهلل قد أمر بالظلم»يقول املؤمنون: 

طار الوفاء فنا الظلم والعدل يف إ. ولو عرَّ«للعدل الفعل مصداقًا للظلم، بل هو مصداٌق

إن الفكرة الكامنة وراء هذه الرؤية هي أن  :أمكن لنا القول وعدم الوفاء باحلّق

، (27)«وضعية»و (26)«اعتبارية»غري موجودة، وإن مجيع احلقوق  (25)«الطبيعية»احلقوق 

وحيث يذهب )بعض( املؤمنني إىل القول بأن مجيع احلقوق تنبثق عن إرادة اهلل لن 

ى العدل والظلم ن إلرادة اهلل فقط، بل حّتايكون الصواب واخلطأ وحدهما هما التابع

ًا سيكوُان تابعني إلرادة اهلل أيضًا، ولو أن اهلل جتاهل يف حكمه ما يعتربه الناس حّق

مل يكن  كم من وجهة ُظر املؤمنني أن هذا احلّقفسوف يكون معنى هذا احل

 موجودًا، أو أُه غري معترب من قبل اهلل. 

لو  احلياة يعترب واحدًا من حقوق البشر الثابتة. ولكْن فعلى سبيل املثال: إن حّق

إن هذا األمر ظلم، بل سيقولون: إن ذلك  :بريء لن يقول املؤمنون أمر اهلل بقتل إُساٍن

اإلُسان يف احلياة  إذ يرى املؤمنون أن حّق ؛احلياة يف هذا املورد حّقالشخص ليس له 

طى للشخص من قبل اهلل، أو أن يتّم إمضاؤه واالعرتاف به من قبله، وإن جيب أن ي ْع

 حقَّ ، وحيث ال ميتلك شخٌصيعين أُه ال يعرتف له بهذ احلّق حكم اهلل بقتل شخٍص

ه ظلمًا، ولن يكون أمر اهلل بقتله أمرًا احلياة يف هذا املورد فسوف ال يكون قتل
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 . (28)بالظلم

م جوابًا عن إن الرواية املعّدلة لنظرية العدل اإلهلي ال تقدِّاإلشكال السادس: 

، أو «؟هل حنن ملزمون من الناحية األخالقية بإطاعة األوامر اإلهلية»السؤال القائل: 

مبعنى أُه  ،(29)«؟من الناحية األخالقية إطاعة اهلل عماًل صائبًا ّدَعهل ت »السؤال القائل: 

 .ال ميكن اإلجابة عن هذا السؤال يف إطار ُظرية األمر اإلهلي

صف بالصواب واخلطأ على اختياري من شأُه أن يّت إن إطاعة أمر اهلل فعٌل

لة لنظرية األمر األخالقي ال املستوى األخالقي. وعلى هذا األساس فإن الصيغة املعدَّ

ب، بل هي مضطّرة ْسح األخالقي عن الدين فَحْبن والُقاستقالل احُلْسد تفرتض جمرَّ

إىل افرتاض استقاللية الصواب واخلطأ األخالقي عن الدين أيضًا، وهذا يعين التخّلي 

 .عن ُظرية األمر اإلهلي

باإلضافة إىل أُنا إذا استثنينا موردًا من هذه النظرية سي فتح الباب أمام استثناء 

رى أيضًا، وميكن القول بعدم وجود خصوصية هلذا املورد، وكما أدركنا املوارد األخ

باالستقالل عن أمره بإطاعته وُهيه  ،وخطأ خمالفتها ،صوابية إطاعة األوامر اإلهلية

أو ُستطيع إدراكها  ،عن خمالفته، ُدرك صوابية وخطأ الكثري من األمور األخرى

 أيضًا. 

خالل عدم اعتبار الصواب واخلطأ  هذا اإلشكال من وعليه إمنا ميكن حّل

ن وكذلك احُلْس ،مساوقًا ملوافقة وخمالفة األمر اإلهلي، والقول بأن الصواب واخلطأ

من تلك  واحٌد األخالقي ي نتزع من خمتلف األمور، وما إرادة اهلل وأمره إاّل ،حْبوالُق

ُي أو ما وراء إن اإلطالق أو االستعمال العلما :األمور. ويف هذه احلالة ميكن القول

م من الناحية املنطقية على إطالقها واستعماهلا الديين، وإن الديين هلذه املفاهيم يتقدَّ

 . (30)ر باستعماهلا العلماُي وما وراء الديينومؤطَّ استعماهلا الديين م حاٌط

 

ل ركنًا من أركان لغة الدين ي شكِّللغة األخالق عن  إن االستقالل التاّم

حيث ميكن اجلمع بني هذا  ق باألخالق. ولكْنما يتعلَّ النظريات العلماُية يف

االستقالل وبني تبعية األخالق إىل الدين من سائر اجلهات فإن بعض النظريات الدينية 
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خالق عن للغة األ طبيعة األخالق ميكنها أيضًا أن تنسجم مع االستقالل التاّم جماليف 

عن  للغة األخالق عن لغة الدين عبارٌة حال فإن االستقالل التاّم أّيلغة الدين. وعلى 

للتعريف يف إطار األلفاظ  دعوى أن ال شيء من املفردات واملفاهيم األخالقية قابٌل

ع. وإن املؤمنني وغري ومن خالل اإلرجاع إىل إرادة أو أمر اإلله املشرِّ ،واملفاهيم الدينية

مقام »ؤمنني واملتدينني وامللحدين عندما يستعملون األلفاظ والعبارات األخالقية يف امل

 واحد.  ويقصدون بيان مفهوٍم ،واحدًا يريدون معنًى «احلكم األخالقي

لغة األخالق ال ت نكر إمكان أن يكون لأللفاظ  جمالإن اآلراء العلماُية يف 

، وأُها قد تستعمل يف غري دائرة ومقاصد أخرى أيضًا والعبارات األخالقية معاٍن

األخالق أيضًا، وأن بإمكان املؤمنني وغري املؤمنني أن خيتلفوا حول املعاُي واملقاصد 

غري األخالقية هلذه األلفاظ والعبارات. إن استقالل لغة األخالق عن لغة الدين يعين 

صدور حكم  أو جمّرد أن األلفاظ والعبارات األخالقية عندما تستعمل لبيان موقٍف

 واحد مشرتك بني املؤمنني وغري املؤمنني.  أخالقي فإُها تشتمل على معنًى

 ،«جهاض غري صحيحإن اإل»قد ميكن للمسلم أو املسيحي أن يقول:  :فمثاًل

ويكون مراده من هذا التعبري أن هذا األمر غري صحيح من الناحية الشرعية، وعندما 

إن األمر الذي ال »سيقول:  «الناحية الشرعية غري صحيح من»عبارة:  ُطلب منه تعريَف

يعّد صحيحًا من الناحية الشرعية هو األمر الذي يكره اهلل ارتكابه من قبل 

. إن النزاع بني أُصار األخالق الدينية وأُصار األخالق «أو أُه ُهى عن فعله ،فاملكلَّ

تمل على هذا هل تش «اخلطأ»لغة األخالق ليس بشأن أن مفردة  جمالالعلماُية يف 

وإمنا اخلالف بينهما يدور حول أن هذا املعنى أو االستعمال  ؟املعنى أو االستعمال أم ال

 . (31)؟هل هو ذات املعنى أو االستعمال األخالقي هلذه املفردة أو أُه خيتلف عنه

للغة األخالق عن لغة الدين بالرجوع إىل  وميكن إظهار االستقالل التاّم

خالقية اليت حتيط باملفاهيم األخالقية واستعمال األلفاظ الشهادات ما وراء األ

تقول لنا: إن لغة  ،اليت هي ذات املرتكزات اللغوية ،األخالقية. إن هذه الشهادات

عن لغة الدين، وال ميكن تعريف العبارات األخالقية يف إطار  ٌةاألخالق مستقّل

ات اخلصوم ـ إىل بعض هذه العبارات الدينية. وقد سبق أن أشرُا ـ ضمن ُقدُا لنظري

 الشهادات، فال ُرى حاجة إىل اإلعادة والتكرار. 
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 (32)إن النوع اآلخر من أُواع العالقة بني الدين واألخالق هي العالقة األُطولوجية

 .(33)أو املعيارية

أن املعايري والقيم األخالقية من لدين باواملراد من عالقة األخالق األُطولوجية 

 .الناحية الوجودية تابعة ألمر اهلل وُهيه، وأُها تنشأ من إرادته التشريعية

وجيدر بنا الفصل بني ُوعني من العالقات األُطولوجية املمكنة بني الدين 

سمية: العالقات تـ على التوالي ـ واألخالق. وُطلق على هذين النوعني من العالقات 

ة أن الصفات بيية أو الرتتُّوالعالقة التالزمية. ومرادُا من العالقة العّل ؛ةأو الرتتُّبي العّلية

 .بة عليهاأو مرتتِّ، األخالقية من الناحية األُطولوجية إما هي عني الصفات الدينية

ومرادُا من العالقة التالزمية بني الدين واألخالق أن الصفات الدينية واألخالقية من 

ة عن بعضها، ويف الوقت ُفسه متالزمة فيما ُطولوجية واملعيارية مستقّلالناحية األ

وكما سيأتي فإن التالزم بني الدين واألخالق ميكن أن جيتمع مع علماُية  .بينها

 األخالق، وال يستلزم صريورة األخالق دينية. 

بعية ميكن للقائلني بتبعية األخالق األُطولوجية أو املعيارية للدين أن يذعنوا بت

ر وتعريف للمفاهيم األخالقية بغّض النظر األخالق اللغوية للدين، والقول بوجود تصوُّ

م األخالقية مدينة َيهم يف الوقت ذاته يقولون: إن املعايري والِقعن إرادة اهلل وأمره، ولكّن

ع، وأُه قبل اإلله املشرِّ ،أو أمر وُهي ،قها اخلارجي إلرادة وكراهةيف وجودها وحتقُّ

مبعنى أن األفعال واألفراد ، أخالقية صفٍة ره وُهيه، وبغّض النظر عنه، ال وجود ألّيأم

ع النظر عن أمر اإلله املشرِّ وبغّض ،سات االجتماعية يف حّد ذاتهاواألُظمة واملؤّس

والصواب واخلطأ، وإن منزلتها وقيمتها األخالقية  ،حْبن والُقْسصف باحُلال تّت ،وُهيه

ع األمر والنهي الصادر عن هذا اإلله، مبعنى أن ُهي وأمر اإلله املشرِّ تستند متامًا إىل

 ة التامة لتحقق وعروض الصفات األخالقية على املوضوعات األخالقية. هو العّل

ي بدورها إىل تبعية إن تبعية األخالق األُطولوجية أو املعيارية للدين ستؤّد

يف  لقيم األخالقية إذا كاُت مدينًةمبعنى أن املعايري وا ،األخالق املعرفية للدين

ع وُهيه، فإن معرفة وتوجيه املتبنيات قها إىل إرادة وأوامر اإلله املشرِّوجودها وحتقُّ

العدل و ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقواألحكام األخالقية وحتديد مصداق احُلْس
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أيضًا. رغم أن  عف على معرفة إرادة وأمر وُهي اإلله املشرِّسيتوقَّ ،والظلم واإلحسان

صر طريق معرفة وتوجيه املتبنيات قم ـ ال يف واالرتهان ـ على ما تقدَّهذا التوقُّ

 ي والنقل فقط. ْحواألحكام األخالقية على الَو

إن تبعية األخالق األُطولوجية للدين تعين أُه بغّض النظر عن أمر وُهي اإلله 

أو عدله وظلمه؛ إذ  ،صّحته وخطئهأو  ،ح شيءْبن أو ُقع ال ميكن احلكم حُبْساملشرِّ

العدل و ،والصواب واخلطأ ،حْبن والُقع ال وجود للح ْسقبل أمر وُهي اإلله املشرِّ

ث أساسًا. ويف مقام النقد والتقييم وإصدار احلكم األخالقي ال ب دَّ من الرتيُّ ،والظلم

ع ُهيه عن أمر رِّأصدر اإلله املش ع. فإْنواالُتظار ريثما ُرى كيف حيكم اإلله املشرِّ

كان ذلك األمر قبيحًا وخاطئًا وظاملًا من الناحية األخالقية، وإذا أمر بذات ذلك األمر 

ع أباح كان ذلك األمر حسنًا وصائبًا وعاداًل من الناحية األخالقية. ولو أن اإلله املشرِّ

ور القبيحة أمر باألم نًا وصحيحًا وعاداًل، وإْنَسامتالك الرقيق كان امتالك الرقيق َح

 واملذمومة، من قبيل: القتل والنهب والعنف والسرقة والكذب والغيبة والبهتان والغّش

 ،دت هذه األمور من قبحهاواخلداع واالستبداد والدكتاتورية وما إىل ذلك، جترَّ

قبح هذه األمور يف الظروف الراهنة إمنا يعود  نة وممدوحة. وإّنَسلت إىل أمور َحوحتوَّ

 . (34)ع عنهاله املشرِّإىل ُهي اإل

 :ر تبعية األخالق األُطولوجية للدين على صيغتنيميكن تصوُّ

 .: القول بأن الصفات األخالقية يف وجودها عني الصفات الدينيةألوىلا

: القول بأن الصفات األخالقية عارضة بالواسطة، مبعنى أن عروضها الثاُية

ف على على ذلك املوضوع، ومتوقِّب على عروض الصفات الدينية على املوضوع مرتتِّ

 . (35)سابقة ع بذلك املوضوع يف مرتبٍةق أمر وُهي اإلله املشرِّتعلُّ

قيمت لصاحل هذه الرؤية القول بأن األمر والنهي األخالقي ومن بني األدلة اليت ُأ

أخرى: إن القواعد  زه من األمر والنهي البشري. وبعبارٍةيشتمل على خصائص متيِّ

ر عن األوامر والتكاليف األخالقية، وإذا أريد لألمر أن يكون تعبِّ خالقيةواألصول األ

ع بالسلطة وم لزم يتمتَّ ُافذًا ومعتربًا والزم االتباع حبّق املأمور فإُه سيحتاج إىل آمٍر

عليه. إن األوامر والتكاليف األخالقية تتجاوز مطالبنا ومطالب سائر  (36)«الوالية»و

مة رغباتنا ورغبات اآلخرين، وأن ُقوم مبا خيالف ميولنا وميول الناس، وتطالبنا مبقاو
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ليس ألحد  ولكْن ،ي مطالبنا ومطالب اآلخريناآلخرين، أو أن ُعمل على ترك ما يلّب

إن األوامر  :السلطة والوالية على ُفسه وعلى اآلخرين، ولذلك ال ميكن القول

ب دَّ من القول بأن لألخالق وعليه ال  .والتكاليف األخالقية تنشأ من مصادر بشرية

ليكون دستوره فوق مجيع الدساتري البشرية،  ؛مصدرًا ميتافيزيقيًا يفوق البشر

 ع. وليس هذا املصدر غري اإلله املشرِّ .وتكون إطاعته واجبة على اجلميع

م على سائر تتقدَّ (37)«االعتبارات األخالقية»ن إحيث  ،ىل ذلكومضافًا إ

باعهم للقواعد واألصول األخالقية اليت اج الناس ـ يف اّتاالعتبارات األخرى، حيت

ب على مجيع الدوافع وحافز يتغلَّ حتكي عن االعتبارات األخالقية ـ إىل دافٍع

د على األصول والقواعد األخالقية. ومثل هذا الدافع والوساوس اليت تدعوهم إىل التمرُّ

مريد وقادر على مكافأتنا عند  اإلميان بوجود إلٍه يف ظّل ق إاّلال يكتب له التحقُّ

إطاعته ومعاقبتنا عند معصيته، حبيث تطغى مكافآته وعقوباته على مجيع أُواع 

من حيث املبدأ  ،احملروميات واملكافآت يف هذا العامل. وُتيجة ذلك هي أن األخالق

باإلرادة التشريعية هلل،  رهٌن ،ومن حيث املنتهى والضماُة التنفيذية ،واملنشأ

 ع. صار: إن األوامر األخالقية هي أوامر اإلله املشرِّوباخت

ن ن احُلْسإع، ووعلى هذا األساس فإن األمر األخالقي هو ذات أمر اإلله املشرِّ

األخالقي إمنا ينتزع من الفعل  ،رْظح، والصواب واخلطأ، وكذلك الوجوب واحَلْبوالُق

خيلق  ع بشيٍءق أمر وُهي اإلله املشرِّلُّع وُهيه، مبعنى أن تعق به أمر اإلله املشرِّالذي تعلَّ

 .صاف ذلك الشيء بهذه األوصافر اّتفيه هذه األوصاف واخلصائص األخالقية، ويربِّ

وطبقًا هلذه الرؤية ليس هلذه اخلصائص واألوصاف األخالقية أّي منشأ اُتزاع 

أخرى يؤّدي وجودها أو عدمها إىل عروض  خصيصٍة آخر، مبعنى أُه ال يوجد أّي

ل ع ميثِّقًا ألمر وُهي اإلله املشرِّما، وإن كون الشيء متعلَّ الصفات األخالقية على فعٍل

نًا أو قبيحًا، أو صائبًا أو خاطئًا. وعليه َساخلصيصة األخالقية الوحيدة جلعل الشيء َح

 عنه من الناحية اللغوية.  ًةكاُت مستقّل للدين، وإْن دها تابعًةوتكون األخالق يف وج

م أن ذكرُا ميكن بيان تبعية األخالق األُطولوجية واملعيارية للدين قّدوكما ت

 .وقراءته بأشكال خمتلفة

ف عروض مجيع الصفات فة يف هذا الشأن إىل توقُّحيث تذهب القراءة املتطرِّ
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 .ع بتلك املوضوعاتق أمر وُهي اإلله املشرِّاألخالقية على موضوعاتها على تعلُّ

بالنسبة إىل عروض  عتدلة إىل أن ذلك ال يكون إاّليف حني تذهب القراءة امل

 .بعض الصفات األخالقية على موضوعاتها

ح ْبن والُققوا بني احُلْسميكن ألتباع الرؤية الثاُية أن يفرِّ :فعلى سبيل املثال

أخرى. واعتبار وجود  ، وبني الصواب واخلطأ األخالقي من جهٍةاألخالقي من جهٍة

ق أمر وُهي فًا على تعلُّقسمني من األوصاف األخالقية متوقِّوعروض واحد من هذين ال

 ع باملوضوع. اإلله املشرِّ

ع يكون واسطة يف كما ميكن لشخص أن يقول بأن أمر وُهي اإلله املشرِّ

آخر أن  وميكن لشخٍص ؛مطلق عروض الصفات األخالقية على املوضوع بشكٍل

فقط، مبعنى أن األمر والنهي  «ؤمننيف املع ْر»يّدعي بأن هذه الوساطة إمنا تكون يف 

ع إمنا يكون واسطة يف عروض الصفات األخالقية على الصادر عن اإلله املشرِّ

 . (38)ع فقطموضوعها من وجهة ُظر الذين يؤمنون باإلله املشرِّ

ومن الضروري التذكري بأن األخالق العلماُية ميكنها أن تلتزم باعتبار أمر 

أو الصواب  ،حْبوالُق نفه واحدًا من اخلصائص الصاُعة للح ْسع بوصوُهي اإلله املشرِّ

األخالق إمنا  جمالعلى املستوى األخالقي، وإن اآلراء العلماُية املعتدلة يف  ،واخلطأ

 ع. اإلله املشرِّ ،أو إرادة وكراهة ،تنفي حصر هذه اخلصائص يف أمر وُهي

 

ُقد دعوى تبعية األخالق األُطولوجية للدين واإلشكال عليها من عّدة  ميكن

 جهات: 

عاء هو أُه ال ينسجم مع ه إىل هذا االّدإن أهم إشكال يتوجَّل: اإلشكال األّو

املشهادات األخالقية وما وراء األخالقية. فإن هذه النظرية ختفض األصول والقواعد 

ا ال ينسجم مع مشاهداتنا األخالقية وما وراء وهذ .واحد جوهري األخالقية إىل أصٍل

 .األخالقية من عّدة جهات

إن األصل األخالقي الذي ي عترب يف هذه النظرية مبثابة األّس لسائر األصول 

 : التاليوالقواعد األخالقية ميكن تنسيقه على النحو 
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 . «ع بهالفعل احلسن من الناحية األخالقية هو الفعل الذي يأمر اهلل املشرِّ»ـ 1

 أو

 . «ع بهالفعل الصائب من الناحية األخالقية هو الفعل الذي يأمر اهلل املشرِّ»ـ 2

ع مشتماًل على عاء إمنا يصدق إذا كان أمر وُهي اإلله املشرِّوإن هذا االّد

 : التاليتنياخلصوصيتني 

ـ أن يكون هو اخلصوصية الوحيدة املرتبطة أخالقًا، مبعنى أُه اخلصوصية 1

 على املستوى األخالقي.  ،أو الصواب واخلطأ ،حْبالُقون ْسالصاُعة للح  الوحيد

 بشكٍل ،أو صائبًا أو خاطئًا ،نًا أو قبيحًاَسن من جعل فعل َحـ أن يتمك2َّ

 ومن دون قيد أو شرط.  ،مطلق

عاء ال ينسجم مع مشاهداتنا األخالقية وما بعد األخالقية يف أن هذا االّد إاّل

ل واسطة يف عروض الصفات األخالقية على موضوع  متثِّاخلصائص اليت جمال

 احلكم األخالقي؛ ألن هذه الشهادات تقول لنا: 

، «اخلطأ»و «الصواب»و ،«القبيح»و «نْساحُل»ـ إن اخلصائص الصاُعة لـ 1

رة يف ذاتها، وال ميكن متكثِّ ،«اإللزام»و «التكليف»وكذلك اخلصائص الصاُعة لـ 

 رية. ْذة وَجعاّم خصيصٍةإرجاعها وحتويلها إىل 

ذاته  ع ليس واحدًا من هذه اخلصائص يف حدِّـ إن أمر وُهي اإلله املشر2ِّ

مطلق، وإمنا هو بعد ضّم بعض القيود والشروط يقف يف هامش أو يف طول  وبشكٍل

 ر يف الوصف واحلكم األخالقي للفعل. بعض هذه اخلصائص، وبذلك يؤثِّ

الكثري من  ،أو صوابية وخطأ ،حْبن وُقن ح ْسإُنا حنكم بشأاإلشكال الثاُي: 

 ع يف هذا اجملال. األمور دون االلتفات إىل أمر وُهي اإلله املشرِّ

مشمولة  ،مبا فيها تقنينه وتشريعهع، إن أفعال اإلله املشرِّاإلشكال الثالث: 

رغم أن هذا التقييم من وجهة ُظر  ،للتقييم األخالقي، وهي يف معرض النقد األخالقي

أن معيار التقييم بشأن املنزلة والقيمة األخالقية  املؤمنني هو تقييم إجيابي دائمًا، إاّل

 ع ال ميكن أن يكون من أمره وُهيه. ألفعال اإلله املشرِّ

ل التبيني الوحيد الذي ميكن تقدميه إن هذه النظرية ال متثِّاإلشكال الرابع: 

ومن دون  .منافسة أخرى وهناك تبييناٌت .عن املشاهدات األخالقية وما وراء األخالقية
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أو بيان أفضلية هذا التبيني عليها، ال ميكن تربير االلتزام بها.  ،رفض هذه التبيينات

كهم بها، لكي يتمكنوا من الدفاع عن متسُّ ؛أخرى: إن أُصار هذه النظرية وبعبارٍة

الظاهرة »بني أيدينا بشأن ر ل أفضل تبيني متوفِّال ب دَّ هلم من إثبات أن هذه النظرية متثِّ

 أو املشاهدات األخالقية وما وراء األخالقية.  ،«األخالقية

على أساس هذه النظرية ال ميكن اإلجابة أخالقيًا عن اإلشكال اخلامس: 

. «؟عملاذا جتب عبادة اإلله املشرِّ»، أو «؟عملاذا جتب إطاعة اإلله املشرِّ»السؤال القائل: 

وإن هذا السؤال هو سؤال  .ع ووجوب إطاعته فليست بديهيًةملشرِّأما وجوب عبادة اإلله ا

ع عمل ب جوابًا مقنعًا؛ ألن عبادة وإطاعة اإلله املشرِّ، ويتطلَّطرحه معقوٌل مفتوح، وإّن

ع للتقييم واحلكم األخالقي. إن وجوب إطاعة اإلله املشرِّ إرادي واختياري خاضٌع

ع ليسا يف مر ي ثبت أن أمر وُهي اإلله املشرِّميكن أن يكون وجوبًا أخالقيًا، وهذا األ

أو  ،«اخلطأ»و «الصواب»أو  ،«القبيح»و «ناحَلَس»ذاتهما من اخلصائص الصاُعة لـ  حدِّ

حصري، وإن تأثريهما يف  وبشكٍل ،مطلق ، من الناحية األخالقية على حنٍو«الوظيفة»

على املستوى احلكم األخالقي للموضوع يتّم بواسطة عناوين أخرى ذات صلة 

رًا يف احلكم األخالقي للموضوع. وعليه ميكن لنا أن ُستنتج أن ْواألخالقي، وتلعب َد

 . (39)للدين من الناحية األُطولوجية األخالق ليست تابعًة

ره ْووأما القول بأن اإلُسان ال ميكن أن تكون له الوالية على ُفسه فهو بَد

أو  «ُفسني»تعاليم الدينية اليت ترى لإلُسان ة بااللتفات إىل الخاّصوعاء غري صحيح، اّد

. ميكن القول بأن األوامر والنواهي األخالقية تنشأ من األُا العلوية أو «شخصيتني»

النفس اللّوامة لإلُسان، وتتجاوز ميول ورغبات األُا السفلية والنفس األمارة والعقل 

على الرغم من  ،ا. من هناب عليهاملصلحي، وتطالبه مبقاومة الوساوس النفسية والتغلُّ

أو وجداُه اللّوام الوالية  شخٍص أن لعقل كّل وجود سلطة للناس على بعضهم، إاّل

والسلطة على ُفسه، وتكون أوامره فوق أوامر النفس األّمارة. وبطبيعة احلال فإن 

امة ومتييزها من أوامر العقل املصلحي تشخيص أوامر العقل األخالقي والنفس اللّو

إىل منهج، وإن هذا املنهج يف احلقيقة هو ذات النظرية اليت  ارة حباجٍةاألّموالنفس 

أخرى: إن الوظائف والتكاليف األخالقية  تضعها فلسفة األخالق بني أيدينا. وبعبارٍة

اإلُسان »، وإن لإلُسان املثالي الوالية على «اإلُسان املثالي»من اللوازم املعيارية لـ 
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 . «املوجود

 

يذهب إىل القول باملالزمة بني ما حيكم به  ْنهناك من بني علماء الشيعة َم

ما حكم به الشرع  كّل»الشرع وما حيكم به العقل، حيث تقول هذه القاعدة: 

. وميكن اعتبار بعض التفسريات املمكنة يف بيان العالقة بني الدين «حكم به العقل

م ذكرها يف هذا الفصل ـ بوصفها تفسريًا ملضمون هذه القاعدة. ـ اليت تقدَّواألخالق 

د دراسة الناحية األُطولوجية من هذه القاعدة، ويف هذا القسم سوف ُكتفي مبجرَّ

. يرى القائلون بقاعدة التالزم بني حبٍث آخروُرتك دراسة الناحية املعرفية منها إىل 

ن من اإلحاطة مببادئ حكم الشرع ـ أي متكَّ حكم الشرع وحكم العقل أن العقل لو

د حكم الشرع وي مضيه. ولو املصاحل واملفاسد الغيبية واحلقيقية ـ فال َشكَّ يف أُه سيؤيِّ

علمية  إحاطًة ْطى اآلن مل ي ِحُه حّتر حكمًا يف املورد فألِدْصأُه يف الوقت الراهن مل ي 

ة كن للعقل أن يصل من طريق العلم بالعّلبتلك املصاحل واملفاسد. وطبقًا هلذه الرؤية مي

ل هنا املصاحل واملفاسد الغيبية واحلقيقية ـ إىل العلم باملعلول، الذي يعين ـ اليت متثِّ

ة فإُه لن حيصل ُه يف الظروف الراهنة ال علم له بالعّلإحيث  احلكم الشرعي. ولكْن

 على علم باملعلول أيضًا. 

ن باملعلول ـ أي احلكم الشرعي ـ يستلزم ن الظإحيث  ؛يف الوقت ُفسه ولكْن

حبكم العقل من طريق  بالعلة ـ أي املصاحل واملفاسد الذاتية ـ ميكن الظّن الظّن

حبكم العقل، وحيث  حبكم الشرع يستلزم الظّن ي للشرع؛ ألن الظّناحلكم الظّن

الل مستندًا إىل النقل يكون معتربًا. وعلى هذا األساس ميكن من خ يكون هذا الظّن

ا ال ُستطيع الكشف عن كّن ي للشرع الكشف عن حكم العقل، وإْناحلكم الظّن

 حكم الشرع من خالل حكم العقل الظين. 

 

ى ـ من إن هذا التفسري لقاعدة التالزم بني حكم الشرع وحكم العقل قد أّد

 «علم األخالق» حمّل «علم الفقه» تنزيل األخالق إىل الشريعة، وإحالل وجهة ُظرُا ـ إىل
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 . (40)يف الثقافة الشيعية

حنن ُعتقد بعدم وجود هذه املالزمة بني حكم الشرع وحكم العقل؛ إذ ال 

حكم الشرع يتبع املصاحل واملفاسد الغيبية دائمًا، وال حكم العقل هو كذلك على 

لى اهلل أن حيكم دائمًا على طبق املصاحل واملفاسد مبعنى أُه ال جيب ع ،الدوام

)الغيبية الواضحة(، وكذلك ال جيب على العقل أن حيكم دائمًا على طبق حكم 

، ف على دراسة أُواع العقالُية من جهٍةعاء يتوقَّالشرع. إن االستدالل على هذا االّد

ا املوضوع أخرى. وقد حبثن وعلى دراسة مناشئ ومصادر احلكم الشرعي من جهٍة

، أما املوضوع الثاُي فسوف ُبحثه (41)األول يف الفصل الثالث من أخالق املعرفة الدينية

 .الحقًا
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 عالقة علم األصول بالعلوم األخرى

 ودور الشهيد الصدر يف تطويرها
 

 

ى دور أستاذُا الكبري املغفور له الشهيد الصدر حياول البحث إلقاء الضوء عل

لتشمل العلوم  ،علم أصول الفقه بالعلوم واملعارف األخرى ةيف تطوير موضوع عالق

 من جتديداته يف الدرس األصولي املعاصر.  ّدَعمبا ي ، االجتماعية

 

 . ية علم أصول الفقهأهّمـ 1

 . ظاهرة التفاعل بني العلومـ 2

 قة علم األصول بالعلوم األخرى عند األصوليني. عالـ 3

 اُطالقة التجديد األصولي عند الشهيد الصدر. ـ 4

 جتديده يف تصنيف املواد األصولية. ـ 5

 جتديده يف إضافة عنصر التطبيق األصولي. ـ 6

لتشمل  ،جتديده يف توسيع دائرة عالقة علم أصول الفقه بالعلوم األخرىـ 7

 . العلوم االجتماعية

، للتوضيح والتوثيق ؛سابقة عليه من خالل املقارُة بدراساٍت ،مثاالن لذلكـ 8
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 وهما: 

 تعريف احلكم الشرعي. أـ 

 عالقة اللفظ باملعنى. ب ـ 

 

 يهدف البحث إىل:  

من خالل حبوث  ،بيان دور حوزة النجف العلمية يف التطوير األصوليـ 1

 ودراسات الشهيد الصدر. 

م وتعليم العلوم ليكون تعلُّ؛ ن االُفتاح العلمي يف دراسات الشهيد الصدربياـ 2

 . مع تعليمات وُظريات الرتبية الفكرية املعاصرة ًاشيااإلسالمية متم

 

 

من حيث األصالة يف  ،العلوم اإلسالمية علم أصول الفقه اإلسالمي من أهّم ّدَعي 

فلم يكن ، سابقة ر بتجارب مماثلٍةواالستقاللية عن التأثُّ، والعمق يف البحث، الفكر

 . أخرى ٍةأخرى أو أّم ن حلضارٍةهناك قبله علم أصول فقه مدوَّ

ورمبا استمد أصول القاُون يف ، ق بعلم أصول قاُون مدوَّنَبْسكما أُه مل ي 

 ٍتُشأ يف وق ـ أعين أصول القاُونـ ألُه ؛ بعض جتاربه من أصول الفقه اإلسالمي

 ر عن أصول الفقه بكثري. متأخِّ

ُه من إف وأما جلهة ُشأة علم أصول القاُون»يقول الدكتور مسري عالية: 

 ره: اجتازهما يف تطوُّ، مبرحلتني بعد أن مّر، ابتكار العصر احلديث

وقد احنصرت خالهلا ، : بدأت يف منتصف القرن السادس عشراملرحلة األوىل

جذورها  اليت متتّد، در القاُون وفكرة العدل الطبيعيمباحث هذا العلم يف ُطاق مصا

 إىل الفكر اإلغريقي. 

ُْوأما الثاُية الذي  ،(م1804ـ  1724)ت(: فقد افتتحها الفيلسوف األملاُي )كا

ُفذ من خالله إىل البحث يف  ،ًاعقلّي ًاوُهج بها ُهج، وضع أسس الفلسفة الوضعية

 . القاُون وأصوله
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ليز جندراسات يف أصول القاُون على يد العلماء اإلوقد تتابعت بعد ذلك ال

  .(1)«اقني يف تطويرهكاُوا السّب نالذي ،واألملان

، وقد اُتهج األصوليون املسلمون يف البحث األصولي اإلسالمي املنهج الكالمي

 بالفلسفة وعلم املنطق.  ًارمتأثِّ

اخل إطار ك الفكر دحيث يتحرَّ ،ق البحثوطبيعة هذه املعارف أُها تعمِّ

 بغية الوصول إىل احلقيقة.  ؛االحتماالت واإليرادات

فتبتعد به  ،ل الرأي الذي ينتهي إليه الباحثكما أن طبيعة هكذا حبوث تؤصِّ

 عن التقليد. 

عرفت بها الدراسات  ،مميزة مساٌتـ  أعين األصالة والعمق واالستقالليةـ وهي 

 اإلسالمية يف العلوم الشرعية. 

 

، ع أهدافهاعلى اختالف موضوعاتها وتنوُّ ،من الظواهر املنهجية يف العلوم

 . األخرىال يفيد من العلوم  فقلَّ أن يوجد علٌم، ظاهرة التفاعل فيما بينها

أخرى استعان بها يف خمتلف أفكاره  أفاد من علوٍم )علم اللغة(: فمثاًل

وعلم ، وعلم الوراثة، وعلم األجناس البشرية ،أمثال: علم االجتماع العام، وُظرياته

، والتاريخ، وأمراض الكالم، وعلم التشريح، وعلم وظائف األعضاء، احلياة العام

 . (2)واجلغرافيا

له عالقته بعلوم ًا، آخر أيض وكمثاٍل ،هو اآلخرف ،وكذلك )علم القاُون(

، وعلم السياسة، تصادوعلم االق، أمثال: علم االجتماع، خرى استعان بها وأفاد منهاأ

 . (3)وعلم األخالق، وعلم الفقه، وعلم املنطق، وعلم النفس، والفلسفة، وعلم التاريخ

م هذا السلوك سالمي ال خيتلف عن سائر العلوم يف ترسُّصول الفقه اإلأوعلم 

 . كثر من عالقة بأكثر من علمأفكاُت له ، ليهإاملنهجي املشار 

 
 

عالقة علم األصول ببقية العلوم واملعارف العلماء األصوليون على دراسة  ْدمل يعَت
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 يف املنهج العلمي احلديث من أساسيات البحوث العلمية.  دَُّعاليت ت  ،األخرى

على  إىل أن املنهج العلمي القديم )علم املنطق( مل ينّصـ ر ما أقدِّ يفـ ويرجع هذا 

ب ْنإىل َج ًابْنودراستها َج، مة العلميةنقطة يف قائمة موضوعات املقّدلزوم إدراج هذه ال

 مع موضوعاتها األخرى. 

ف العلوم ُستطيع أن ُتعرَّ ية وفاحصة للدرس األصوليغري أُنا بإلقاء ُظرة متأِّ

 وهي: ، استعاُها واستفاد منها، بها اليت لعلم أصول الفقه عالقٌة

 علم املنطق. ـ 1

 . علم الكالمـ 2

 الفلسفة اإلسالمية. ـ 3

 الفقه اإلسالمي. ـ 4

 علوم اللغة العربية: النحو والصرف والبالغة واملعجم والداللة. ـ 5

 خ والقراءات. ْسعلوم القرآن: التفسري والنزول والنَّـ 6

 . الرجال وأصول علم الرجال علوم احلديث: الدراية وأمساءـ 7

يف  ،ته بالعلوم األخرى قبل عصرُا هذاع يف عالقاوألن علم األصول مل يتوسَّ

بقي ، فيه من دروس وحماضرات َيلقوما ُأ، تب فيه من رسائل وكتبما ُك كّل

 مه. َدلِق قديٍم لِّوأعاُه على ذلك ظاهرة التقديس لك، يستصحب حالته السابقة

وعندما اُفتحت الدراسة احلوزوية يف النجف األشرف على ُظريات وُتائج 

عون لتطوير مناهج الدراسة يف احلوزة أفاد منها العلماء املتطلِّ عية احلديثةالعلوم االجتما

 لتكون مبستوى مقتضيات املعاصرة.  ؛العلمية

 وعوامل هذا: 

 ريات العلمية. ْوقراءة الدَّـ 1

 قراءة الكتب والدراسات يف العلوم احلديثة. ـ 2

االجتماعية يف برُاجمها من العلوم  وإدخال أكثر من علٍم ،ية الفقهإُشاء كلِّـ 3

والتاريخ ، وأصول التدريس ،والرتبية، وعلم النفس، أمثال: علم االجتماع، الدراسي

وتاريخ األدب ، وعلم القاُون من خالل ُظرية االلتزام، والفلسفة احلديثة، احلديث

 العربي. 
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تاذُا سًا، أجّد ٌةوهم قّل، عني للتطويروكان من أولئك العلماء احلوزويني املتطلِّ

 الشهيد الصدر. 

 

ي أن ر املرّبألستاذُا املفكِّ ْتَأقد هيَّ ما تقدَّمليها فيإكاُت العوامل املشار 

 ليضعه يف موضع املعاصرة املطلوبة له. ؛ صوليينطلق يف تطوير الدرس األ

ىل إعداد إافز املباشر له كان احل ،آخر مهّم ىل تلكم العوامل عامٌلإضاف ي  

ىل مساحته إبه  ْتَمالطلب الذي تقدَّ :هو، كتابه األصولي الدراسي حبلقاته الثالث

 صول الفقه. أملادة علم  ًادراسّي ًاردَّ هلا مقرَِّعصول الدين ببغداد لي أية كلِّ

 د يف املناحي التالية: فقد كان هذا العامل هو الدافع له يف أن جيدِّ

 

ر ة الفقه اليت عبَّصول الفقه يبحث يف أدّلأدراكه أن علم إىل هذا من إاُطلق 

، ه وفق هذاموادِّ من تصنيفـ يه ْديف َهـ فكان ال ب دَّ  )العناصر املشرتكة(، عنها بـ

 ب مستوياتها يف الداللة واالستدالل بها. ْسوَح

 فها كالتالي: فصنَّ

 القطع. ـ 1

 ة احملرزة. األدّل ـ2

 صول العملية. األـ 3

 التعارض بني األدلة. ـ 4

وقد يفيدُا  ؛وهو الدليل القطعي ،ًاقطعّي ًاذلك أن الدليل قد يفيدُا حكم

عند عدم وقوفنا على  ،وقد يعطينا الوظيفة العملية ؛وهو الدليل احملرز ،ًايظّن ًاحكم

 وهو األصل العملي. ، احلكم

ة يف هذه املاّد ،للعنصر التعليمي ًامقارُ ،خال العنصر الرتبويىل إدإف بهذا َدوَه

أن وظيفة علم األصول هي تهيئة  ًاوذلك لكي يستحضر الطالب األصولي دائم؛ العلمية

 على علٍم مًاولكي يكون دائ، ىل احلكم الشرعيإصول االستدالل الفقهي للوصول أ
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 ويف مستوى الرتبة.  ،ستوى اجملالة استخدام القواعد يف عملية االستنباط يف مبكيفّي

 م به يف املقررات الدراسية. َزلَتأن ي  ًاجّد منهجية وتربوية مهمٌّ وهذا من ُاحيٍة

ما مل ُألفه يف الكتب األصولية اليت تعارف طلبة احلوزات العلمية  ًاوهذا أيض

 )الكفاية(؛)املعامل( و)القواُني( و)الرسائل( و :أمثال ،رات دراسيةعلى دراستها كمقرَّ

وحبوث علمية غري  فت كدراساٍتلِّمنا ُأإو، م وتعليمف لتكون كتب تعلُّألُها مل تؤلَّ

 رات دراسية. مستهدف منها أن تكون مقرَّ

 . كثر من املطلوب بكثريأ ًاتستهلك يف دراستها وقت وهكذا كتٌب

لعلم ال تضع الطالب مع الغاية من دراسة ا ألُها تفتقد العنصر الرتبوي ًاوأيض

 لوجه.  ًاوجه

 

 هما: ، نيليه من منطلقني مهّمإالتجديد املشار  &قحقَّ

يتعامل الفقيه مع قواعده يف جمال  ،تطبيقي صول الفقه علٌمأعلم  دراكه أنإـ 1

 قها على مواردها عند االستدالل. فيطبِّ، االستنباط

ر ما يلزم توافره يف املقرَّ وأهّم، ر دراسيمقرَّكان يف معرض إعداد  &هُـ إ2

 ،والتطبيق ؛النظرية :يتكامل العنصران؛ لالدراسي الفكر التعليمي والتطبيق الرتبوي

 يف تكوين الذهنية العلمية لدى الطالب. 

 تربوية.  ومن ُاحيٍة ،تعليمية من ُاحيٍة ،ًازومتميًِّا، مهّم ًاق يف هذا توفيقفِّوقد و 

 

 ،صول الفقه عالقة بهاأمساء وعناوين العلوم اليت لعلم ـ أم فيما تقدَّـ عرضنا 

 من معطياتها الفكرية ومنطلقاتها املنهجية.  ًامستفيد ،تفاعل معهاو

ُسان يف حياته الفردية وحياته ُظام سلوك اإل ُتائج علم الفقه هي مواّد وألنَّ

يف  ٍرْوملا هلا من َد ؛بها ويلّم ،لع على العلوم االجتماعيةاالجتماعية يلزم الفقيه أن يطَّ

 تعريف اجملتمع بواقعه وخمتلف شؤوُه. 

)داللة  :هاومن أهّم، ةصول الفقه يدرس الظواهر اللغوية العاّمأألن علم  ًاأيضو
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وذات ارتباط وثيق بعلم  ،من فروع علم اللغة العاّم مهّم فرٌعـ  اآلنـ وهي  ،األلفاظ(

ليها إلباحث األصولي عن الرجوع لال غنى ، وبعلم االجتماع اللغوي ،النفس اللغوي

 فادة منها. واإل

الظواهر ، ىل جاُب الظواهر اللغوية العامةإ ،صول الفقه يدرسأألن علم  ًاوأيض

ف ْرويف الع  ،ةبالوظائف العملي ًاف أصولّيَرْعما ي  لة يفاملتمثِّ ،االجتماعية العامة

ى العلوم التالية واإلملام ال غنى له عن االطالع عل، سرية العقالء أووبناء ، االجتماعي

علم ، علم االقتصاد العام، التاريخ، علم النفس االجتماعي، علم االجتماع العامبها: 

 علم السياسة. ، علم القاُون، االقتصاد السياسي

 الصدر.  الشهيدستاذُا العظيم أوهذا ما ملسناه عند 

يف املوضوعني  جاءا ،وللتمثيل والتوثيق أعرض منوذجني من هذا اجلديد املفيد

 التاليني: 

 تعريف احلكم الشرعي. ـ 1

 عالقة اللفظ باملعنى. ـ 2

صول أه يف كتابي )دروس يف ت ُْملا دوَّ ؛فمن التصرُّ تعامل معها بشيٍءأوسوف 

  .(4)وهو قيد اإلعداد ،مامي(الفقه اإل

 

وتوضيح املقارُة  ،ف مدلوالت التعريفات األصولية للحكم الشرعيلكي ُتعرَّ

ىل إصول عراب عن دور سيدُا الشهيد الصدر يف توسيع عالقة علم األبغية اإل ؛بينها

د لذلك علينا أن منهِّ، ومصطلحاته هفادة من مفاهيمواإل، التفاعل مع علم القاُون

ألن التعريفات األصولية ارتبطت بهذه ؛ كم الشرعي اليت ذكروهابذكر مراحل احل

، هي عن طريقه معنى احلكم ْتأو استمدَّ ،ها مبعنى احلكمدََّمَأ ًااملراحل ارتباط

 وهي: 

: هاولنسمِّ اهلل تعاىل. مرحلة جعل احلكم من ِقَبل وهي، ُشاء احلكمإمرحلة 

 أو مرحلة التشريع. ، مرحلة االعتبار

جملهول ان للحكم مرحلة صدور اخلطاب املتضمِّ وهي، يغ احلكممرحلة تبل
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 . مرحلة النّص :ها. ولنسمِّ|النيّب وتبليغه للناس من ِقَبل، اهلل تعاىل من ِقَبل

مرحلة تعامل الفقيه مع اخلطاب الستنباط احلكم  وهي، مرحلة فهم اخلطاب

: هاولنسمِّ شرعي.اخلطاب ال ثر أن احلكم يف هذه املرحلة هو إأي ، الشرعي منه

 مرحلة االستدالل. 

 هذه يطلق عليه احلكم؟  فأيُّ

 االعتبار الشرعي )التشريع(. 

 (. أو اخلطاب الشرعي )النّص

 ثر اخلطاب الشرعي )االستدالل(. أأو 

ُه األثر أو املعنى الذي إأي ، «ما ثبت باخلطاب» :ف بعضهم احلكم بأُهعرَّ

 يستفيده الفقيه من اخلطاب. 

 ذا ابن عابدين من فقهاء احلنفية. قال به

 شكل عليه: بأُه ال يشمل مجيع مراحل احلكم. وُأ

 . «ًاوختيري اقتضاًء ،فنيق بأفعال املكلَّخطاب اهلل املتعلِّ: »املشهور بأُه هفوعرَّ

ُه ال يشمل مجيع مراحل إأي ، باقتصاره على مرحلة اخلطابشكل عليه: وُأ

 احلكم. 

ثر اخلطاب أألن احلكم هو  ؛وليس هو احلكم، للحكم ن اخلطاب تبليٌغإ

 اخلطاب.  ُه املعنى املستفاد من ُّصإأي ، املستفاد منه

الذي هو أحد قسمي  ،هذه هو تعريف للحكم التكليفي تهن التعريف بصورإ

وهو احلكم  ،ُه غري شامل للقسم الثاُي للحكم الشرعيإأي ، احلكم الشرعي

ي دخل الوجوب والندب  ،لزامالذي هو الطلب أو اإل ،وذلك ألن قيد االقتضاء؛ الوضعي

ويبقى احلكم الوضعي خارج حريم ، باحةوقيد التخيري ي دخل اإل، واحلرمة والكراهة

 يف مفهوم احلكم.  مع أُه داخٌل، التعريف

ىل التعريف إفوا احلكم من األصوليني عرَّ ْنأضاف غري واحد ممَّ، ومن هنا

فني ق بأفعال املكلَّخطاب اهلل املتعلِّ: احلكم هو»: فقالوا، عْضاملذكور قيد الَو

 . «ًاعْضأو َو ًاأو ختيري اقتضاًء

ذلك أن احلكم  ؛يةفّن من ُاحيٍة ًاـ يبقى التعريف قلق فيما يبدو لي ومع هذا ـ
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بفعل  ق بالشيء الذي له عالقٌةوإمنا يتعلَّ، ف مباشرةق بفعل املكلَّالوضعي ال يتعلَّ

 وشروطه ومواُعه.  كأسبابه، فاملكلَّ

ق ىل التقييد بالتعلُّإهم عن التقييد باالقتضاء والتخيري والوضع وهلذا عدل بعض 

االعتبار الشرعي : »كما يف التعريف القائل بأن احلكم هو، املباشر أو غري املباشر

 . «أو غري مباشر ًامباشر ًاقق بأفعال العباد تعلُّاملتعلِّ

ىل لشموله ْوىل )االعتبار( يكون َأإن )اخلطاب( ع هو مبا فيه من عدوٍل ًاوأيض

 مجيع املراحل. 

)أثر  )اخلطاب( أو ىل أن التعبري بـإه الذي تنبَّ ،ر الشهيد الصدرْووهنا يأتي َد

الذي ينأى بالدارس عن فهم معنى  ،باملصطلح الفلسفي اخلطاب( أو )االعتبار( تعبرٌي

بواقع  ط باعتباره ُظام حياٍةويرتب ،واقعه احلكم الشرعي بالشكل الذي ميّس

فيستعري منه ، أن يفيد من علم القاُون إاّلفرأى أن ليس أمامه ًا، وجمتمع ًاُسان فرداإل

ليربز احلكم مبفهومه الذي يعرب عن ، ويقرُه بالتعريف املناسب، املصطلح املناسب

 . طبيعته وواقعه كنظام حياٍة

 كم. جلميع مراحل احل يكون شاماًل ويف الوقت ُفسه

التشريع : احلكم هو»ه: فه مبا ُصُّرَّفع وقد رأى هذا يف كلمة )تشريع(،

 . (5)«ُسان وتوجيههالصادر من اهلل تعاىل لتنظيم حياة اإل

، كثر من فائدةأق بتعريفه اجلديد مام الصدر حقَّىل أن اإلإوخنلص من هذا 

 ا.صول عالقة بهىل العلوم اليت لعلم األإضافة علم القاُون إمنها: 

 منهما تشريع.  الًّألن ك؛ ملا بينهما من آصرة قربى ؛ضرورّي وهو شيٌء

ستاذُا أكتاب معاصره و ،صولياّل يف كتابه األإوهذا ما مل تقف عليه 

 ة للفقه املقارن(. صول العاّمتقي احلكيم )األحممد الكبري السيد 

 ؛وثيقة ن عالقٍةصول القاُون مأصول الفقه وأملا بني  ؛ق ومطلوبموفَّ ُه اُفتاٌحإ

 كما أشرت. ، صول تشريعأمنهما  ألن كالًّ

 

حيث اُتقل ة، موفق ويف الوقت ُفسه هي ُقلٌة، عظيمة وضرورية وهو ُقلٌة
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ق الغاية منه هي أن حيقِّ، فردي سالمي من وضعه عند اآلخرين بأُه تكليٌفبالفقه اإل

ـ  ىل جاُب ما ذكروهـ إوذلك بالتأكيد ، عبوديته هلل تعاىل من خالل امتثالهُسان اإل

مبا يربز ، خرىيف مقابل األُظمة األ ،ُسان يف هذه الدُياُه ُظام حياة اإلأعلى 

، من خالل خلإباقتصاده وسياسته و ،سالملآلخرين اجلاُب االجتماعي من اإل

 وهي كلمة )تشريع(.  ،ميع مراحلهاحلكم جب استعمال الكلمة املناسبة اليت تعّم

 

 من مهمات مسألة داللة اللفظ حماولة معرفة منط عالقة اللفظ باملعنى. 

وعلماء اللغة  ؛وهي من القضايا اليت تناوهلا بالبحث الفالسفة األقدمون

 . ًاوحديث ًاقدمي ،صول الفقهأولئك علماء أوبني هؤالء و ؛احملدثون

فقد تناوهلا  .غريقيةفيه هذه املسألة هو الفلسفة اإل ْتحَثثقايف ب  اٍرطإوأقدم 

ومن بعده تلميذه ، فالطونأومن بعده تلميذه ، بالدرس الفيلسوف اليوُاُي سقراط

 رسطو. أ

واُتقل خالفهما مع الرتمجات العاملية ، رسطوأواختلف فيها رأيا سقراط و

 ىل الفلسفات األخرى. إغريقية للفلسفة اإل

تعامل معهما من فالسفة  ْنوكان أقدم َم .سالميةفدخال جمال الفلسفة اإل

 اد بن سليمان الصيمري. وعلى رأسهم عّب، مة املعتزلةاملسلمني متكلِّ

ومبا حتمل يف طياتها من الرأي اليوُاُي  وعن طريق املعتزلة اُتقلت املسألة ـ

أثارها على صعيد  ْنن أقدم َموكا .ىل الدراسات اللغوية العربيةإ ـ واآلخر املعتزلي

يف كتابه اللغوي  ،يالفتح ابن جّن ابأصناعتها  يترِِّخالبحث اللغوي عامل اللغة و

 املوسوم بـ )اخلصائص(.  ،مالقيِّ

واستقبلها  ،سالميةعامل البحوث األصولية اإل ْتوكذلك عن طريق املعتزلة دخَل

ويثار  ،دار النظر فيهاي  ْتف. واستمرَّالفقهاء املسلمون بالتحليل والنقد واإلضافة واحلذ

سمت اتَّ ،سالمية يف تعريفهاإصولية أ ٍةكثر من ُظرّيأض عن مبا متخَّ ،اجلدل حوهلا

 بالشمولية والعمق. 

 .هلما كثر من ُقٍدأو ،يف الرأيني اليوُاُيني صول الفقه السين حبٌثأفكان يف 
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 ول(. استوفى ذلك الفخر الرازي يف )احملص ْنولعل أوفى َم

ف حركة االجتهاد يف وتوقُّ ،يةوبعد استقرار املذاهب الفقهية السّن ولكْن

ز الدرس وتركَّ، ي يف املسألةف العطاء الفكري السّنتوقَّ، يالدرس الفقهي السّن

صول أبينما جنده يف  .ي يف اسرتجاع وعرض اآلراء القدمية يف املسألةصولي السّناأل

َُّيًا، جتديد ًارتطوُّ ًارومتطوًِّا، الفقه الشيعي مستمّر ، وىل وبلورهاالنظريات األ َدَقفقد 

ق النظرة ل فيها على مدى تعمُّدلَّ، ة يف جمال التعريفوخباّص ،خرىأ وجاء بنظرياٍت

 ة لديه. العلمية اجلاّد

، ف بعلم الداللةَرْعوعند اُبثاق ما ي ، وائل القرن التاسع عشر امليالديأويف 

فراز ُظريات إيف  ،ًابعيد ًاطْووقطعت فيه َش ،ىل علم اللغة احلديثإ ٍةاملسألة وبقّو ْتدلَف

 علمية مهمة.  جديدة ذات قيمٍة

مباشر أو غري مباشر بتاريخ  هذا الذي يرتبط بشكٍل ا كّلّنوبعد أن تبيَّ

الذي  ،ىل حماولة معرفة منط وُوعية العالقة القائمة بني اللفظ واملعنىإُنتقل ، املسألة

 وهي: ، وذلك من خالل استعراض األقوال يف املسألة، املسألةهو موضوع 

 

يف  ،فالطونأُقله عنه تلميذه  .ليناإوصل  ايف املسألة مّم وهو أقدم رأٍي 

ال ، وصلة طبيعية، ن العالقة بني اللفظ واملعنى عالقة ذاتيةإلته: وحمصَّ .(6)حماوراته

والعلل ، باتهاسباب ومسّبئمة بني األالقا، خرىختتلف عن الصالت الطبيعية األ

 واخلصب والنماء. ، كالصلة بني النار واالحرتاق، ومعلوالتها

 ووجود املعنى يف الذهن معلوٌل، وعلة وجود املعنى يف الذهن فاللفظ سبٌب

أو  ًامساع ،ليه عن طريق احلّسإالذي تنتقل صورته ، ب لوجود اللفظ يف الذهنومسّب

 . ًاأو ُطق قراءًة

لكان كل  اّلإو ،ن هذه الصلة اليت افرتضها سقراط غري واضحةأما ترى وك

ويبدو أن اليوُاُيني . لغات العامل مبجرد معرفته أللفاظها ن يفهم كّلأُسان يستطيع إ

ا تبني هلم غموض هذه الصلة بني ألفاظ لغتهم اليوُاُية مّل»وا رأي سقراط الذين تبّن

ليه إوتطمئن  ،ليه النفسإتسرتيح  ،مقبواًل اًلومل يستطيعوا هلا تعلي، ومدلوالتها
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سلسلة التفسري يف بدء  أخذوا يفرتضون أن تلك الصلة الطبيعية كاُت واضحًة، العقول

أو جند  ،تلك الصلة من اليسري أن تتبني بوضوٍح ْدع ومل َي، األلفاظ ْتَرثم تطوَّ، ُشأتها

 . (7)«ًاوتفسري هلا تعلياًل

 

اصطلح عليها  ،اعتبارية ىل أن الصلة بني اللفظ واملعنى صلٌةإرسطو أذهب 

 ف أو الناس )أبناء جمتمع اللغة(. ْرالع 

 ن رأيه هذا كتاباته يف الشعر واخلطابة. ضمَّ

فه سقراط هو فرق التباين بني الواقع َلرسطو وبني رأي َسأفالفرق بني رأي 

 والتكوين والتشريع. ، واالعتبار

ه لرأي جِّقال بهذا ُتيجة ما رآه من النقد العلمي املتني الذي و منا إرسطو أ ولعّل

 سقراط. 

 

ة يف فصل )االشتقاق وخباّص، يالبن جّن ،ىل كتاب )اخلصائص(إيرجع  ْنإن َم

حام حول احلمى يوشك أن يقع  ْنوَم، سوف يراه حيوم حول محى سقراط كرب(،األ

ى ضرورة وجود املناسبة بني طبيعة اللفظ كصوت د علفهو يؤكِّ. ورمبا وقع فيه، فيه

 ؛ك بها املعتزلة القائلون مبقالة سقراطتلك املناسبة اليت متسَّ، وطبيعة املعنى كواقع

، ال عرفية ،ح الكاشف عن أن العالقة بني اللفظ واملعنى طبيعيةليحققوا وجود املرجِّ

 . كما سيأتي

، كربي يف موضوع االشتقاق األجّن من كالم ابن ًاواحد ًاـ شاهد هنا ولنعرض ـ

ة ين وقعت ـ للقّوأكرب(: تقليب )ج ب ر( فهي ـ أي من االشتقاق األ)ومن ذلك »قال: 

 : منها، والشدة

 منهما.  ت ْدوشَد ،همات ْيذا قوَّإ جربت العظم والفقري

 وتقويته لغريه.  ،تهلقّو ؛واجلرب: امللك

واشتدت ، نهتفقويت م، ذتهور وجنَّمذا جرَّسته األ، إومنها: رجل جمرَّب
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 . شكيمته

وإذا ، وقوي وعي اشتّدوإذا ح فظ الشيء ور ، ألُه حيفظ ما فيه ؛ومنه اجلراب

 . ُأغفل وُأهمل تساقط ورذي

 ة. وهو القوي السُّّر، جبر والب جرةومنها: األ

تأويله:  ،«ريىل اهلل أشكو ع َجِري وب َجإ»ـ:  صلوات اهلل عليه ـ ومنه: قول علّي

 مومي وأحزاُي. ه

ة فهي ذا كاُت يف البطن والسّرإف، عقدة يف اجلسد رة كّلوطريقه: أن الب ْج

 ها وأمرها. مّس فاشتّد ،ة غلظت وُتأتتأويله: أن السّر، رةوالَبْج، رةالب ْج

 في من أحوالي. دي وُأْخري( أي ما ُأْبري وب ْجقوله: )ع ْج ًايضأر وفّس

 ة ما يليه به. وقّو ،ته يف ُفسهلقّو، جومنه: الب ْر

وأُه ليس ، هامرة أهو قّوو، وصفاء سوادها ،لنقاء بياض العني ؛وكذلك الَبَرج

 مستضعف.  بلوٍن

 يت أمره. مته وقوَّذا عّظإ بت الرجلومنها: رجَّ

 اه عن القتال فيه. ّيإلتعظيمهم  ؛ومنه: رجب

تسند  وهو شيٌء، بةدعموها بالر ْج، فمالت ،ذا كرمت النخلة على أهلهاإو

 لتقوى به.  ؛ليهإ

 . ية هلاوهي مقّو، صابعوالراجبة: أحد فصوص األ

. ًافخور ًاوتلقاه رباجّيقال: ، كثر من فعلهأوهو الرجل يفخر ب، الرباجي: ومنها

 . (8)«ويقّوي أمره ،م ُفسهتأويله: أُه يعظِّ

 

هوه من مبا وّج اّل، إاليوُاُينييون على الرأيني صول الفقه السّنأعلماء  ْدِزمل َي

 لرأي سقراط. ُقٍد

وبعض  وأهل التكسري )علم احلروف(،، اد بن سليمان الصيمريى عّبوقد تبّن

منها  ،ذاتية خمصوصة وزعموا أن بني اللفظ واملعنى مناسبًة» ،رأي سقراط ،املعتزلة

 .(9)«ُشأت داللته عليه
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للفظ واملعنى ُشأت بسبب قة بني افقالوا: إن العال ،رسطوأى مجهورهم رأي وتبّن

 الوضع.

أو أن األلفاظ ، أو البشر، أُهم اختلفوا يف الواضع: هل هو اهلل تعاىل اّلإ

 ؟املوضوعة بعضها من اهلل وبعضها من الناس

أو  ؛للمعنى: إّما أن يكون لذاته ًاكون اللفظ مفيد»قال الفخر الرازي: ف

أو بعضه من اهلل تعاىل  ،و من الناسأ، سواء كان الوضع من اهلل تعاىل، بالوضع

 ربعة: أفهذه احتماالت  .وبعضه من الناس

 اد بن سليمان الصيمري. : مذهب عّبلّواأل

 : وهو القول بالتوقيف: مذهب األشعري وابن ُفْوَرك. والثاُي

 بي هاشم وأتباعه. أصطالح: مذهب : وهو القول باالوالثالث

 وفيه قوالن:  ،وبعضه )اصطالحي(: هو القول بأن بعضه توقيفي والرابع

والباقي ال ميتنع أن حيصل ، قال: ابتداء اللغات يقع باالصطالح ْنمنهم َم

 بالتوقيف. 

وقال: القدر الضروري الذي يقع به االصطالح ، عكس األمر ْنومنهم َم

 ماوأ (.سفراييينإلاسحاق )إبي أستاذ وهو قول األ، والباقي اصطالحي، توقيفي

  .(10)«فوا عن اجلزموتوقَّ ،فقد اعرتفوا جبواز هذه األقسام قنيمجهور احملقِّ

اد بأُه لو مل يكن بني عّب واحتّج»ىل دليل الصيمري بقوله: إ وأشار الرازي

ى املعني لكان ختصيص االسم املعني باملسّم يات مناسبة بوجٍه مامساء واملسمَّاأل

 . وهو حماٌل ،حألحد طريف اجلائز على اآلخر من غري مرجِّ ًاترجيح

 . «فذلك هو املطلوب حصلت بينهما مناسبٌة ْنإو

كان ختصيص  كان الواضع هو اهلل تعاىل واجلواب: إْن»وأجاب عنه بقوله: 

دون ما قبله أو ما  ،رمقّد كتخصيص وجود العامل بوقٍت ى املعنياالسم املعني باملسّم

 بعده. 

ـ  يف ذلك الوقت لفظ ـكان الناس فيحتمل أن يكون السبب خطور ذلك ال ْنإو

من غري أن يكون  ،خاّص بعلٍم شخٍص كما قلنا يف ختصيص كّل، دون غريه ،بالبال

 . (11)«بينهما مناسبة
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احملال هو »مامي هلذا الرأي بأن صول الفقه اإلأوأجيب عنه يف بعض مناقشات 

إلمكان ، حال الرتجيح بدون املرجِّ، كوجود املعلول بدون العلة، حح بدون املرجِّالرتجُّ

كتساوي الرغيفني من اخلبز يف ، واحد مطلوب تساوي األغراض يف حتصيل غرٍض

لزم فوات هذا  اّلإو، حلكم العقل بالتخيري حينئٍذ ًافيؤتى بأحدهما ختيري، شباعاإل

ح فواته مع تساوي الدخيل فيه من مجيع إذ مقتضى حمالية الرتجيح بال مرجِّ ؛الغرض

 ،ـ كما هو مقتضى احملاليةـ  ل فيهْخمما له َد تيان بواحٍدبل عدم إمكان اإل، اجلهات

ال وجه  هكما أُ ،تيان بأحدهما بداهًةمكان اإلإل ؛ُه خالف الوجدان والعقلأمع 

  .(12)«لتفويت الغرض املطلوب

ي الرأيني اليوُاُيني دومنا ف عند تبّني توقَّصول الفقه السّنأوامللحوظ هنا أن 

 .ليه من ُقٍدإ ت أشْر يف حدود ما اّلإ ،ضافٍةإ

 ،صول العقليةىل تأكيدهم على دراسة األإـ  رما أقدِّ يف وقد يرجع هذا ـ

 صول النقلية )اللغوية(. كثر من تأكيدهم على األأ ،كالقياس

 

. عْضماميون من الشيعة البحث يف حقيقة الَوصول الفقه اإلأوقد أطال علماء 

 قوال هي: أيه من آراء ولإما اُتهوا  وأهّم

 

 ـب قال يف تعريف الوضع .صول(صاحب )تشريح األ ،علي النهاوُدي وهي للماّل

د الواضع والتزامه بإرادة املعنى من اللفظ يف استعماالت للفظ بال عن تعهُّ ُه عبارٌةأ»

  .(14)«وتبعه يف ذلك أهل لغته» .(13)«قرينة

 

 

(: صولقال يف كتابه )كفاية األ، حممد كاظم اخلراساُي اّلوهي للم

ُاشئ من ختصيصه  ،بينهما وارتباط خاّص ،حنو اختصاص اللفظ باملعنى: الوضع هو»

 . (15)«خرىأومن كثرة استعماله فيه  ؛به تارًة
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وهي للفيلسوف الشيخ حممد حسني . ن اللفظ عالمة ترمز للمعنىأوتعين 

 جعل  اللفظ عالمًة: »قال يف تعريف الوضع: هو(، يف كتابه )ُهاية الدراية ،صفهاُياأل

 . «رادة املعنىإعلى 

 

، وتعين أن الوضع اعتبار له واقع. وهي لألصولي الشيخ ضياء الدين العراقي

ا خرى بأن ممور االعتبارية األأُه خيتلف عن األ اّل، إن الوضع أمر اعتباريإ»وخالصته: 

فهو . مور الواقعيةكسائر األ واقعّي ر له ثبوٌتويتقرَّ ،ق له واقعق به االعتبار يتحقَّيتعلَّ

وخيتلف عن ، عن جعل العلقة واعتبارها مور الواقعية من جهة أُه عبارٌةخيتلف عن األ

 بل يثبت له، ه بعامل االعتبارق به االعتبار ال ينحصر وجود ن ما يتعلَّأمور االعتيادية باأل

 . «يف اخلارج واقٌع

 

بتعريفة الوضع  ،(صولها السيد البجنوردي يف كتابه )منتهى األرها ويقّرويقرِّ

ومثل هذه . عن اهلوهوية واالحتاد بني اللفظ واملعنى يف عامل االعتبار عبارٌة»بأُه: 

 ؛واإلُشاء تارًةد يف عامل االعتبار باجلعل وَجاهلوهوية واالحتاد االعتباري ميكن أن ي 

 . (16)«خرىأوبكثرة االستعمال 

 
 

قال:  (،صوليف )حاشيته على كفاية األ ،بي احلسن املشكيينأوهي للشيخ 

وأُه هل هو ختصيصه  ،ق بني اللفظ واملعنىقد وقع اخلالف يف ماهية الوضع املتحقِّ»

  ؟ه يف ذلك أهل لغتهوتبع ،من الواضع ٌدأو تعهُّ، أو اختصاص لديه، به

ُه من صفات إف ،خبالف الوسط ،ول والثالث من صفات الواضعوهو باملعنى األ

 اللفظ. 

ـ هو العالقة احلاصلة بني اللفظ واملعنى بواسطة جعل  عليه بناًء وحقيقته ـ
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مور القابلة وغريها من األ، بيده االختيار ْنامللكية احلاصلة بإُشاء َم :ُظري، الواضع

 ؛وهذا هو األقوى .قناه يف االستصحاب وغريهعلى ما حقَّ، لتشريعي االستقالليللجعل ا

 . (17)«وال ختصيص ،وليس فيه تباٍن، بكثرة االستعمال ًاحلصوله وجداُ

 

وحتقيق الكالم »جاء يف )الدليل اللفظي(:  ،&وهي ألستاذُا الشهيد الصدر

حساس ل بأن اهلل سبحاُه وتعاىل قد جعل من اإلقان ي أ يف تشخيص حقيقة الوضع

ىل الشيء استجابة إفاالُتقال الذهين ، ىل صورتهإيف اُتقال الذهن  ًابالشيء سبب

 .تكويين وهذا قاُوٌن. طبيعية لإلحساس به

  :عان من دائرة تلك االستجابة الذهنيةويوجد قاُوُان تكوينيان ثاُويان يوسِّ

، دراك مشابههإىل الذهن عن طريق إالشيء قاُون اُتقال صورة : حدهماأ

 مشابه له على الورق.  ٍمْسىل الذهن بسبب رؤية َرإكاُتقال صورة احليوان املفرتس 

دراك الذهن ملا وجده إقاُون اُتقال صورة الشيء إىل الذهن عن طريق : ثاُيهما

كم فيصبح هذا القرين يف ح، أكيد بليغ على حنٍو بذلك الشيء ًاومقرتُ ًامشروط

دثها على الذهن ْحثر واالستجابة الذهنية اليت كان ي جياد ُفس األإمن حيث  ،قرينه

 ،ه الشرطيوهذا هو ما يسمى يف املصطلح احلديث باملنبِّ .حساس بهعند اإل

 واالستجابة احلاصلة منه باالستجابة الشرطية. 

يكون على  نأشراط الذي يوجب االستجابة املذكورة ال ب دَّ ووهذا االقرتان واإل

 ًازمركَّ ًان يكون اقرتاُأبل ال ب دَّ و، أي ال يكفي فيه مطلق االقرتان، خمصوص وجٍه

وهذا ، حساس الذهنإمام أ ًار االقرتان خارجما ُتيجة كثرة تكرُّإ ؛يف الذهن ًاخمرتسِّ

 ولو دفعًة ،فت االقرتاننأو ُتيجة مالبسات اكت ؛ي لرتكيز االقرتانهو العامل الكّم

 وهذا هو العامل الكيفي. ، ه ال ينمحي عن الذهنْتجعَل ،واحدة

فإذا أطلق شخص  .ُسان حتدث استجابته الذهنية وفق هذه القواُني الثالثةواإل

حساس ر ذلك الصوت ُتيجة اإلىل الذهن تصوُّإاُتقل  سدلزئري األ ًامشابه ًاصوت مثاًل

ر الزئري ُتيجة ىل تصوُّإذلك ثم ينتقل الذهن من  ؛وهو تطبيق القاُون األول ،السمعي به

سد ىل صورة األإينتقل من ذلك  ثّم ؛وهذا تطبيق القاُون الثاُوي األول، املشابهة بينهما
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 وهذا تطبيق للقاُون الثاُوي الثاُي. ، مع صوته ًاُفسه الالزم خارج

ني الثاُويني يف مقام ين يستفيد من القاُوُني التكوينأُسان وقد حاول اإل

فاعتمد على القاُون الثاُوي األول يف ، ىل ذهن خماطبهإقصوده وُقله التعبري عن م

ساس أىل الذهن على إشارات التعبريية والتصويرية اليت تنقل املعاُي استخدام اإل

شكال مناشئها على أسبابها و أىل إصوات تقل من األنن يأا كان قد اعتاد ومّل .التشابه

صوات توسيع ُطاق االستفادة من األىل إجه فقد اتَّ ساس االقرتان اخلارجيأ

عن ، باستخدام القاُون الثاُوي الثاُي ًايضأواستخدامها يف جمال تفهيم اآلخرين 

 ًاخمصوص اقرتاُ مبعنًى ًاومشروط ًاخمصوص مقرتُ أو صوٍت طريق جعل لفٍظ

قة ْلوبذلك ُشأت الع  ،من التكرار أو ُتيجة عامل كيفي معني ًاُاشئ ،ًاكيدأ

 ين السببية واالستتباع بني ذلك الصوت املخصوص واملعنى املخصوص. ع، أالوضعية

ع من صيغ وبدأت تتكامل وتتوسَّ ،ُساندت ظاهرة اللغة يف حياة اإلوهكذا تولَّ

 لأللفاظ واملعاُي.  ًاواستيعاب ىل صيغ متكاملة أكثر مشواًلإ ةبدائية حمدود

قران بني ملية اإلب احلقيقة ميارس عَسفالواضع حَب ؛هذا هو حقيقة الوضع

ساس العامل أذا كان على إوهذا االقرتان البالغ  .أكيد بالغ اللفظ واملعنى بشكٍل

ساس العامل أذا كان على إو ؛يني بالوضع التعيُّمِّي ـ كثرة التكرار ـ س الكّم

 . (18)«ي بالوضع التعييينمِّالكيفي س 

 

املوسومة بـ )منتهى  ،صوليةأليف جمموع حماضراته ا ،وهي للسيد الروحاُي

إن »قال: ، الصاحب احلكيم تلميذه الشهيد السعيد السيد عبد :بقلم صول(،األ

 . (19)«عن جعل الربط واملالزمة والعلقة بني اللفظ واملعنى الوضع عبارٌة

 

م( 1835)احملدثني يف املسألة رأي همبولت ل ما يطالعنا من آراء اللغوينيّوأو

(Humboldtالذي ،)  .ذهب يف املسألة مذهب سقراط 

اه من أُصار املناسبة الطبيعية بني األلفاظ والدالالت إّي ًاعرض رأيه هذا معترب
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 :يف كتابه ،(Otto Jespersenالعامل اللغوي جسربسن )

(Language its nature, development and origin, chapter xx)(20) . 

الذي ذكره يف  ،(De Saussure)م( 1913)ي دي سوسريثم ُلتقي بعده برأ

  .(Cours De Linguistique Generale Quatrieme, edition Payot, 1949)كتابه 

 اه أن الكلمة عالمة للمعنى. ومؤّد

هذا عن طريق العالقة املتبادلة بني اللفظ )الصورة السمعية( واملعنى  ويتّم

يث تدعو الفكرُة الصورَة ح، من تداعي املعاُيتلك العالقة اليت هي منط  الفكرة(،)

ُسان عندما يسمع الصوت ن اإلإأي  ،وتدعو الصورُة السمعية الفكرَة، السمعية

 . (21)ىل اللفظإوعندما يرى املعنى ينتقل ذهنه ، )اللفظ( ينتقل ذهنه املعنى

 بني رأي دي سوسري ـ املذكور أعاله ـ ورأي الشيخ حممد حسني ًاوقد ُلمح تقارب

 م ذكره. املقدَّ ،م(1942)صفهاُياأل

لع على رأي دي صفهاُي قد اطَّأن يكون الشيخ األ ًامن املستبعد جّد ولكْن

ر له االتصال باألساتذة كما أُه مل يقدَّ، ُه ال حيسن اللغة الفرُسيةأل؛ اهفتبّن ،سوسري

 العرب اجلامعيني العائدين من فرُسا. 

، فادة هذا الرأي منهإو ،ىل واقع اللغةإ ُظرًةفاألمر ال يعدو أن يكون ذلك منه 

 كما فعل دي سوسري.  ًامتام

وتلمست  ،وهي من النظريات االجتماعية اليت ُظرت اللغة كظاهرة اجتماعية

ليه. وهي ُظرة إلفاظ يف التفاهم وما بناء اجملتمع مع األأُوعية العالقة من خالل تعامل 

 حظة. ساس االستقراء من خالل املالأتقوم على 

وهي ُظرية االقرتان  ،حدث النظريات يف املسألةأُكون مع ًا، وأخري

 يف كتابها )علم النفس اللغوي(، ،اليت استعرضتها الدكتورة ُوال عطية ،التكراري

 إاّل .ما ُتناوله يف لغتنا اليومية العادية ًاكثري ،ومصطلح املعنى مصطلح عامٌّ»قالت: ف

من  ًةمّد ،بطريقة غري موضوعية، هذا املصطلح ة حولأُه قد دارت مناقشات عّد

نة يف إىل الفهم العلمي للعمليات املتضّم فكان اجلدل  الفلسفي الذي مل يؤدِّ .الزمن

 . ية معنى اللفظ يف السلوك اللفظيأهّم ْفِصكما مل َي، تكوين معنى اللفظ

هرت يف قد ظ م معنى اللفظن األسس اليت قامت عليها عملية تعلُّإويف الواقع 
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 .ما لصدور استجابٍة ؛االشرتاط الكالسيكي من حيث االقرتان التكراري بني مثريين

م اللغوي، وهي: أن ( حدوث مثل هذه العملية يف التعل1935ُّ)Osgoodوقد أوضح أوزجود 

 على هذا اللفظ.  الداّلاملثري الشيء معنى اللفظ ينشأ من عملية اقرتان بني اللفظ وبني 

 ًاريات اللفظية )أصوات كالمية( تقرتن مع مثريات شيئية اقرتاُمبعنى أن املث

ات عديدة يف مّر( كرة)حينما تقول األم لطفلها كلمة : مثال ذلك .ًارمتكّر ًامنتظم

( قطة)أو تقول كلمة ة، وهو الكر ،ع فيها إىل املثري الشيئي ُفسهاللحظة اليت يتطلَّ

 عن شيٍء ًابعيد ٍةوتدفع الطفل بشّد ،(ال)أو تقول: ، ة أمام عيين الطفليف حضور القّط

ر منتظم ومتكرِّ يوجد اقرتاٌن ما من يده. ففي كل من هذه احلاالت ًاأو تنزع شيئ، ما

 . (22)«عبارة عن مثري شيئي :واآلخر ؛عبارة عن مثري لفظي :أحدهما: بني مثريين

 ،ردواالقرتان التكراري هو االقرتان الشرطي الذي عرض له السيد الص

 اختاره. و

حيث يقوم على  ،ـ يلتقي وطبيعة منهج البحث يف اللغة وهو ـ كما قلت 

 االستقراء من خالل املالحظة. 

ـ  ت ألُهما ـ كما أحمْل؛ صفهاُي والسيد الصدرذا استثنينا رأي الشيخ األإ ًاوأخري

باعتمادهما االستقراء من خالل  ،بات منهج البحث يف اللغةيتمشيان مع متطلَّ

ـ لدراسة  ًاذ على الفالسفة اليوُاُيني أُهم استخدموا ـ منهجّيؤَخُه ي إف، حظةاملال

 ستنتاجية. ظاهرة عالقة اللفظ باملعنى الطريقة العقلية اال

ضعت لفاظ اللغوية يف مجيع اللغات كاُت قد و ى لو أن األوهذا قد يتأّت

حلادثة للمالحظة خضاع اإستطاع حيث ال ي  ،مَدبكاملها منذ الزمن الغائر يف الِق

 االستقرائية. 

، عنها ْتاستغَن ًاألفاظ يت ِمأما وأن اللغة ـ وكما ُشاهده يف لغتنا العربية ـ ت 

 . ًاريكون استخدام طريقة املالحظة االستقرائية ميسَّ، ليهاإ ْتافتقَر ًاحيي ألفاظوت 

تعمل اجتماعية أن اللفظ يس والذي ُشاهده من خالل إمياُنا بأن اللغة ظاهرٌة

ثم ، تلقائي وبشكٍل، ىل ذلكإبسبب احلاجة  ؛من قبل أبناء جمتمع اللغة يف املعنى

 خ داللته. يشتهر وترتسَّ

تضع ، جمامع اللغة العربية: أمثالة، كما أُنا ُشاهد املؤسسات العلمية اللغوي
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 على ذلك.  وتنّص، لفاظ للمعاُياأل

ُستطيع أن ، تماعي القديمللواقع االج وهو امتداٌد، ومن مالحظة هذا الواقع

أو ، بناء جمتمع اللغةأن اللفظ يرتبط باملعنى بسبب استعمال إ :م ـملا تقدَّ ُقول ـ ُتيجًة

 وتنصيصهم عليه. ، سات اللغوية واملعنيني بذلكبسبب ربطه به من قبل املؤّس

يف كتابه )داللة  ،براهيم أُيسإىل مثل هذا النقد الدكتور إوقد أملح 

 زمنًا والنقاش لَداجَل حمور( العرفية أو الطبيعية) كلمتا ْتوظلَّ»: قولهب ،لفاظ(األ

 من لغويني وفالسفة.  ،ري اليوُانبني مفكِّ طوياًل

 دون سنٍد ،د املغامرة الفكريةس رأيه على جمرَّمن الفريقني يؤسِّ وكان كلٌّ

 من مالحظة دقيقة أو استقراء للحقائق.  ،علمّي

يف كتابه  ،(Stewartchase)صفهم ستيورات شاس كما ي ،ًاهم مجيعولكنَّ

، يندر ُظراؤهم بقوله: إُهم مناطقة أقوياء ،(Tyrammy of words)طغيان الكلمات 

ص عقوهلم من مات البدائية، فلم تتخّلأُهم مل يزالوا على مقربة من املقّد يف العامل، إاّل

الطفل أو معتقد  كما قد حيسب ،سحر الكلمة، وحسبوا أُها ذات قوى كامنة فيها

وشغلوا العقول والنفوس بهذه  ،على )اللوغوس( شيٍء ولوال ذلك ملا أقاموا كّل .الشعوذة

 . (23)«ىل اليومإالفكرة 

رون بعد العلماء واملفكِّ ْفِضأما من حيث الفكرة فلم ي  .هذا من حيث املنهج

رسطو أعلى رأي  وتفريٍع، لرأي سقراط ما رأيناه من ُقٍد اّلإ رسطوأسقراط و

ووفق ، راد منه بيان منط العالقة بني اللفظ واملعنىالذي ي  ،بالتعريفات املختلفة للوضع

 . ال االستقراء ،املنهج الفلسفي الذي يعتمد االستنتاج

ىل أن العالقة بني إوُقد يسلمنا  م من عرٍضالذي تقدَّ كّل ّنإ ،ويف النهاية

وكما هو ، تاذُا السيد الصدرسأليه إكما ذهب ، اللفظ واملعنى عالقة اقرتان

 املذهب النفسي اللغوي املشهور. 

ستاذُا العظيم بأمر تطوير العالقة بني علم أنا على مدى اهتمام ُفوِقكما أُه ي 

 ٍرْوملا هلا من َد ؛بتوسيع دائرتها لتشمل العلوم االجتماعية ،خرىصول الفقه والعلوم األأ

 ،من الظواهر العلمية كثرٍي نكشف عصول على الضروري يف مساعدة علم األ مهّم

 طار اهتماماته. إوداخلة يف  ،اليت هي موضوع حبثه

، تكريم ه بأجّللوجّل ،ألعلىاستاذُا الرائد العظيم يف فردوسه أأعلى اهلل مقام 
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يه يف ْدر على َهْيقنا للسَّووفَّ، عميم ُساُّيإوخري ، علمي عظيم م من فكٍرما قدَّ اَءَفِك

وهو ، التوفيق ه تعاىل وليُُّّإ ،دة الفاعلةواجملدِّ ،ة الشاملةته اجلاّدضوء ُرباس ثقاف

 الغاية.
 
 

 الهوامش
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 احلديث الشريف بني املصادر املذهبّية واإلسالمّية

 قراءٌة استداللّية يف مرجعّية احلديث اإلسالمي

 

 

وهو ما ُسّميه باملاُع الشرعي، أي املاُع الذي ينطلق من مرّبرات  املاُع الثالث:

دينية جتعل األخذ بأخبار غري الشيعي حمظورًا شرعًا بالنسبة للشيعي، واألخذ بأخبار 

فليست القضّية قضية  .غري السّني ومصادره حمظورًا كذلك بالنسبة للسّني مثاًل

وجود حاجة، إُّما هي قضّية وجود ُصوص أو منطلقات فقهّية  اُعدام الثقة أو عدم

 حتول دون إمكان األخذ خبرب غري الشيعي، أو مبصادر احلديث عند سائر املذاهب.

وال ُقصد هنا ما دّل على شرط العدالة يف الراوي، مع أخذ االعتقاد مستبطنًا 

بل ُقصد وجود  .رينللمتأخِّوأُّه غري صحيح، وفاقًا  ،م حبثهفهذا ما تقدَّ ؛يف العدالة

صل بشكٍل أو بآخر بهذا املوضوع، وتعيق جريان روايات أو معطيات فقهية وفقهائّية تّت

 القواعد العاّمة ومقتضياتها يف هذا امللّف.

ومنهجًة للبحث ُرى أّن ما ُسّميه باملاُع الشرعي ميكن جعله على أُواع، 

 أبرزها:

 

وُقصد به وجود روايات عن  .النوع األّول هنا هو املاُع الشرعي الروائي املباشر

فهذه  .أهل البيت النبوي متنع عن الرجوع يف مسائل الدين إىل غري الشيعي اإلمامي

وقد  .والسّني ؛الروايات تشّكل مستندًا قوّيًا لظاهرة القطيعة بني الرتاثني: الشيعي
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 ،الحظنا بعض علماء اإلمامّية يستند إىل بعض هذه الروايات إلثبات خمالفة أهل السّنة

 .(1)ث اجلزائرياحملدِّ :مثل ،ى يف غري حال تعارض األحاديثحّت

ر ْدة الفائقة هلذه النصوص سوف ُستعرضها وُستقصيها َقيوُظرًا لألهّم

 :التاليوداللًة، وذلك على النحو  قة؛ لننظر فيها سندًااإلمكان من مواضعها املتفرِّ

: حيدث األمر ال أجد ×للرضا ، قال: قلت بن أسباط الرواية األوىل: خرب علّي

ًا من معرفته، وليس يف البلد الذي أُا فيه أحٌد أستفتيه من مواليك؟ قال: فقال: ب ّد

 .(2)«فيه ّن احلقَّخبالفه، فإ ه يف أمرك، فإذا أفتاك بشيٍء فخ ْذِتْففقيه البلد فاسَت ِتاْئ»

 فهذه الرواية تدّل على عدم الرجوع إىل السّني من ُاحيتني:

بن أسباط الثقة ـ من أُّه  ما يكشفه فرض السائل ـ وهو علّي الناحية األوىل:

ًا يرجع إليه َفَقد أحدًا من الشيعة كي يرجع إليه، فإّن هذا معناه أُه لو وَجَد شيعّي

 ٍيْعة هذا األمر يف ذهن السائل تدّل على وجود َوفمركوزّي .ويستفتيه لرجع إليه

 يف قضايا الدين. عي بعدم الرجوع إىل غري الشيعّيمتشرَّ

الرضا، حيث طلب منه خمالفة  ما يكشفه جواب اإلمام علّي الناحية الثاُية:

عدم األخذ فقط،  على كمال القطيعة، ليس حدَّ فإّن هذا دالٌّ؛ املستفتى غري الشيعي

 لعمل بعكس ما يقول اآلخر.بل حّد ا

 فالرواية من الروايات واضحة الداللة على املطلوب يف املقام.

 للنقاش يف الرواية، وذلك: أُّه يوجد جماٌل إاّل

إّن الرواية قد وردت يف عيون أخبار الرضا وتهذيب األحكام بثالثة  أّواًل:

وصفه  ،ًاجّد ٌفوهو رجٌل ضعي .د السياري، ترجع كّلها إىل أمحد بن حممأساُيد

واجملفّو الرواية، وهو من مشاهري  ،والضعيف يف احلديث ،فاسد املذهبـ الرجالّيون ب

 .(3)ابنيالكّذ

بن أمحد الربقي، عن  عن علّي ،ورد يف علل الشرائع ،ويوجد للرواية سنٌد رابع

منه ـ مقارًُة  فاخلرب حمذوٌف .بن أسباط أمحد بن أبي عبد اهلل الربقي، عن علّي

 لسند السابق ـ شخصان، وهما:با

 بن أمحد وأمحد بن حممد. الذي كان واسطًة بني علّي ،أـ ماجيلويه

 بن أسباط. الذي كان واسطًة بني أمحد بن حممد وعلّي ،اريب ـ السّي
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 ى لو مل يكن هناك سقٌطوحّت .فالظاهر وقوع سقط يف السند يف علل الشرائع

، سوى أمحد الربقي جمهوٌل مل يذكره أحٌد بن كما ليس ببعيد، فإّن علّي ،يف السند

 .(4)أُه شيخ الصدوق الذي ورد يف املشيخة

 .فاخلرب ضعيٌف

عن باب اإلخبارات، فهي من مسائل شرط اإلميان يف  إّن الرواية أجنبّيٌة ثاُيًا:

، وإُّما يف عدم |ة ما ينقله عن رسول اهلليعن حجِّ فيها حديٌث ِتيت، فلم يْأامُلْف

وهلذا جند  ؛ومن الواضح أّن باب الفتوى خمتلٌف متامًا عن باب الرواية .يفيت بهة ما يحجِّ

 .ومل يشرطوه يف باب الروايات ،الكثري من الفقهاء شرطوا يف مرجع التقليد اإلميان

ة خرب الواحد أّن االجتهاد يف ذلك يعن االستدالل القرآُي على حجِّ وقد قلنا غري مّرٍة

ل فيه الرأي والقياس والنظر َمأُّه كان ي ْع من الروايات، إاّل كان قريبًا الزمان وإْن

ما عند أهل السّنة يف عصر اإلمام الرضا، سيَّ الوواملناهج البحثية اخلاّصة أيضًا، 

كالشافعي ومالك وأبي حنيفة  ،آراء قد ظهرواهلم حيث كان فقهاء كبار 

 .(5)واألُصاري والشيباُي وغريهم، وفاقًا لرأي السيد اخلميين

 ،سندًا ال عالقة هلا مبا حنن فيه داللًة؛ ألّن ُظرها الجتهاداتهم ْتفالرواية لو متَّ

 ال خلصوص رواياتهم.

لو مّت االستدالل بهذه الرواية مل يكن هناك فرٌق بني الراوي السّني يف  ثالثًا:

هاء ز األصولّيون والفقاملصادر السّنية وهو عينه يف املصادر الشيعّية، فكيف ميَّ

خذ بروايات غري الشيعة املوجودة يف مصادر ُأ وجٍه ثون ـ عمليًا ـ بينهما؟ وبأيِّواحملدِّ

 ة؟!الشيع

 وهذا يف احلقيقة إشكاٌل ُقضّي عليهم.

ة، موردًا على يما ذكره السيد ُور الدين العاملي، يف الشواهد املّك رابعًا:

ه ال ميكن األخذ بها؛ ملخالفتها سرتآبادي يف استعراضه هذه الروايات، من أُّاألمني اإل

مًا بعكس ْوى ُعمل َدحّت شيٍء للعقل واالعتبار، فإُّنا ال خنتلف مع أهل السّنة يف كلِّ

 .(6)ما يقولون، فكيف يصّح هذا التعميم؟!

بأُّه تكفي املخالفة يف أغلب األحكام؛ ليعطي  د عليهوَروهذا اإلشكال قد ي 

هلذا فاألفضل تغيري صيغة اإلشكال إىل أُّه  .لواقعاإلمام أمارًة غالبّية تكشف عن ا
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بنا يف زماُنا َسز التوافق بني الشيعة والسّنة يف أكثر األحكام، مبعنى أُّنا لو َحَري ْح

بنا الرأي السّني وما فيه من َسبني الشيعة، وَح هذا الرأي الشيعي وما فيه من اختالٍف

 ،حبيث يأخذ بها األغلب ،عند السّنةبني السّنة، فإّن القضايا املشهورة  اختالٍف

فاق الرأي فيها مع الشيعة وعندهم، لن تكون ز اّتَرا ال ي ْحوتكون يف الوقت عينه مّم

 ؟!حينئٍذ يسريًة، فكيف جيعل األخذ باملخالف أمارًة هذه القضايا إاّل

بني  ا هو مشرتٌكوبعبارٍة أخرى: إُّنا حنرز اليوم أّن أغلب ما هو يف الفقه مّم

إذا  ُوعّية يف هذا السياق؟ إاّل م اإلمام أمارًةلشيعة والسّنة، ومع هذه الغلبة كيف يقدِّا

شاء  ن املخالفة هلم يف ذاتها، كما اختاره بعضهم! وسيأتي الكالم فيه إْنقيل حُبْس

 اهلل.

من الفقهاء بهذا املعيار قبل إجراء الرباءة وبعد  ه ال يعمل أحٌده هلذا كلِّولعلَّ

فهل جتد  .صدق ما ُقول ْدسرية االجتهاد الفقهي عن الشيعة جِت ْظدّلة، فالِحفقده األ

ل إجراء َدفقيهًا شيعّيًا إذا فقد األدّلة احملرزة واألمارات على احلكم الشرعي يذهب ـ َب

 ويعترب ذلك حكمًا شرعّيًا؟! ،ا به يفيت خبالفهْوأصالة الرباءة ـ إىل فقه السّنة، فما أفَت

: ×قال: قال أبو عبد اهلل ،رفعه ،اُية: خرب أبي إسحاق اأَلرََّجاُيالرواية الث

 ×ًاإّن علّي»: ال أدري، فقال: ، فقلت «مرمت باألخذ خبالف ما تقول العاّمة؟ُأأتدري مل »

خالف عليه األّمة إىل غريه، إرادًة إلبطال أمره، وكاُوا يسألون  اهلل بديٍن إاّل ْنمل يِد

ء الذي ال يعلموُه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضّدًا من عندهم؛ عن الشي ×أمري املؤمنني

 .(7)«ليلبسوا على الناس

فالرواية تدّل على أّن العمل خبالف ما عليه أهل السّنة ليس معاُدًة، وإمنا هو 

عاُدت أمري املؤمنني، وهلذا عندما ََُذر   ْنجيال السابقة هي َملسبٍب تارخيي، وهو أّن األ

فإمنا هو من باب الكشف عن املوقف احلقيقّي  ،بعكسهوُعمل  ،ما عندهم

 .وآل علّي ل بعليٍّاملتمثِّ ،للشريعة

 :عليها د ِروهذه الرواية َت

مة عند الكالم يف الرواية السابقة؛ ألُّها تشمل ما يرويه املالحظة الثالثة املتقدِّ أـ

كوُي أُّها إذ يصدق على روايات الس ؛ا دخل يف كتب احلديث الشيعّيةالسّنة مّم

 .حيتاج إىل دليٍل مالقاعدة املذكورة، وإخراجه مروايات السّنة، فينطبق عليه
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دًا هلذه الشيعة على العمل بهذه الروايات ـ بوصفه خمصِّصًا أو مقيِّ وإمجاع 

 ،الثقة بالسكوُي وأمثاله الرواية وأمثاهلا ـ ال ينفع؛ لعلمنا بأُّه ليس مستندهم إاّل

 .آخر لزم تطبيقه بعينه ُاه يف مكاٍنْزته، وهذا العنصر لو أحَروتصحيح مضمون روايا

 فالتمييز املطلق غري واضح منهجّيًا.

وذلك لظهور  ؛مة على الرواية السابقةُاه يف املالحظة الثاُية املتقدِّْرما أَث ب ـ

د، فيقتصر يف وال أقّل من الرتدُّ .ال يف اإلخبار ،كلمة )ما تقول العاّمة( يف الرأي

 ال من جعل روايٍة ،ولعّل الضّد الذي عندهم ُشأ من االجتهاد .نر املتيقََّدداللة على الَقال

 رًا.ْصمن قبلهم َح

واملرفوعة . جاُي رفعها إىل الصادقإّن هذه الرواية ضعيفة السند؛ ألّن األّر ج ـ

ًا ّدجاُي ُفسه رجاًل مهماًل جفضاًل عن كون األّر .ال حيتّج بها على اإلطالق ،مرسلًة

 ، بعد األخذ بعني االعتبار طبقته.(8)ةية والسّنيف كتب الرجال الشيعي

 ما ذكره بعض األصولّيني، من أّن هذه الرواية وأمثاهلا ليس فيها إطالٌق د ـ

 .يأمر باألخذ مبا خالف العاّمة، بل هي حتاول تفسري السبب وراء وجود مثل هذا األمر

حبال التعارض بني أخبار اإلمامّية، فال يكون  فلعّله خاصٌّ ؟أّما أين كان هذا األمر

 .(9)يشمل املخالفة االبتدائّية هلا إطالٌق

ق اإلصفهاُي، الذي فهم من وهذا التحليل يقف على خالف حتليل أمثال احملقِّ

، خرٌب ْدى لو مل يوَجحّت ،هذا اخلرب واخلرب السابق الدعوَة ملخالفة مجهور أهل السّنة

 .(10)بني خربين رٍضفضاًل عن وجود تعا

ح وجود أّن هذه اإلشكالّية ميكن مناقشتها بأّن تعليل اإلمام يف الرواية يوضِّ إاّل

 ،ملسألة الرواية نا أّن اخلرب ُاظٌرْمعاّمة كاُت سائدة، وهي جعل الروايات ـ لو سلَّ حالٍة

 حال وهذا األمر ُسبته إىل .م من مالحظات ـ يف مقابل قول عليٍّبعد جتاوز ما تقدَّ

ل بالتقّية الحتملنا مسألة التعارض، لكّن التعليل فلو أُّه علَّ .التعارض وعدمه متساويٌة

ح يف الداللة ما وبهذا يرتجَّ .كما هو واضٌح ،عاّمة أوسع من باب التعارض هنا له روٌح

 مل ُطابقه متامًا يف املعنى. وإْن ،قاله اإلصفهاُي

شيعتنا »، قال: ×، عن اإلمام الرضاالرواية الثالثة: خرب احلسني بن خالد

مل يكن كذلك فليس  ْنمون ألمرُا، اآلخذون بقولنا، املخالفون ألعدائنا، فَماملسلِّ
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 .(11)«مّنا

 فإّن إطالق املخالفة لألعداء يقتضي رفضًا ملا عندهم مطلقًا، وهو املطلوب.

 وهذه الرواية:

 د ِريثّية الشيعّية، ومن ثّم َتمضافًا لشموهلا للروايات السّنية يف املصادر احلد أـ

 مة.عليها املالحظة املتقدِّ

 .(12)ال توثيق له شيعّيًا ،جمهول بن معبد؛ إذ هو رجٌل ضعيفة السند بعلّيهي  ب ـ

قه بعضهم، لكّنه ووثَّ ،بن معبد ورد عند أهل السّنة امسه علّي يوجد شخٌص ،ُعم

وال ُدري إذا كان هو  .أُّه بغدادي ًا عن هذا الرجل، فيما الوارد شيعّيف باملصرّيو ِص

 من التدقيق. ملزيٍد فاملسألة حباجٍة. عينه

ره، بل الظاهر منها إُّه من البعيد إرادة اإلطالق يف هذه الرواية؛ لعدم تصوُّ ج ـ

وأين هذا من مطلق  .والوقوف يف الصّف املقابل هلم ،يعادي أهل البيت ْنخمالفة َم

 ،فنحن خنالف أعداء األّمة اإلسالمية ؟!منهم يف اجلملةأو االستفادة  ،التعامل معهم

لزم حتقيق القطيعة  لعدم االستفادة العلمّية منهم مثاًل، وإاّل لكّن هذا ليس فيه إطالٌق

وال غري  ،وال مناكحتهم ،االجتماعّية مع سائر املسلمني، والقول بعدم جواز متاجرتهم

 كًا بإطالق املخالفة!متسُّ ؛ذلك

فاخلرب  .سّني أو زيدّي أو فطحّي أو صويف معاديًا ألهل البيت يس كّلإُّه ل د ـ

ه يريد خصوص النواصب والسلطات الغامشة الظاملة الغاصبة فلعلَّ .عىمن املدَّ أخصُّ

 ليس شيعّيًا. ْنحلّق أهل البيت، ال مطلق َم

ه ما ذكره السيد اخلميين واملريزا هاشم اآلملي وغريهما، من أّن ظاهر هذ هـ ـ

موافق  ولو بنحٍو يكون هناك خرٌب ،ال مطلق املخالفة ،الرواية هو املخالفة يف العقائد

 .(13)فنطرحه ألجل املخالفة ،وليس له معارٌض ،هلم

هذه األخبار ال ه يقرب منه ما ذكره املريزا حبيب اهلل الرشيت، من أّن ولعلَّ

 يف حّق ْتلظاهر أُّها ورَدبل ا ،وال باألخبار مطلقًا ،مساس هلا باألخبار املتعارضة

 ،^كاُوا خيالطون ويراودون أعداء الدين بغري إذُهم ،طائفة من ضعفاء الشيعة

على  فوردت هذه األخبار تنبيهًا ،ما يأمرون من غري إذُهم ويستمعون وينقادون هلم يف

 .(14)لهلم عن الباط وردعًا ،غفالتهم
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دي غري ْق باجلاُب الَعوختصيص اخلرب .أّن افرتاض الرشيت ال شاهد له إاّل

 ،دعة إعالن خمالفتهم ألعداء آل حممبل األظهر أّن احلديث يريد من الشي .واضح

باع وهلذا وجدُا الرواية تقابل بني االّت .وعدم االّتباع هلم ،مقابل هلم والوقوف يف صفٍّ

فادة هذا غري االست ر يف ركبهم، لكنَّْيواملخالفة، فال حيّق للشيعي اّتباعهم والسَّ

 والتواصل. ،والتعاون معهم، منهم

زعم أُّه من  ْنكذب َم: »×، قال الصادقل بن عمرالرواية الرابعة: خرب املفضَّ

 .(15)«ك بعروة غريُاشيعتنا وهو متمسِّ

ٌك ة متسُّك بعروة غري أهل البيت، والرجوع إىل أهل السّنفالرواية تنهى عن التمسُّ

 بغري عروة أهل البيت.

  داللة له يف املقام، فإُّه:وهذا اخلرب ال

ك بعروة غري أهل البيت، وحنن إُّما ُرجع إىل يدّل على عدم جواز التمسُّ أّواًل:

إذ من الواضح  ؛|ك بأحاديث الرسولك بعروتهم، بل للتمسُّاملصادر السّنية ال للتمسُّ

وشاهد  .هاك ب، ليكون التمسُّذ طريقًا للوصول إىل أخبار النيّبؤَخأّن هذه الروايات ت 

ٌك بغري أهل البيت من ك بروايات مصادر الشيعة متسُّأّن التمسُّ عي أحٌدذلك أُه ال يدَّ

خذت روايات الصحابة والتابعني غري ألو  ،ُعم .أم سّنة الرواة، سواء كاُوا شيعًة

 هذه الرواية هنا. ْتلصدَق ،مصدرًا، واحتّج بها |املنسوبة إىل الرسول

بني اخلرب والفتوى،  ثّم فرٌق»ره بعض املعاصرين، قال: د ما ُقول ما ذكويؤيِّ

كان  وإْن ،فيقبل منه لو كان من الثقات ،×لكالم املعصوم فإّن ُاقل اخلرب ُاقٌل

ة بأُّه استفاد ذلك من األدّل ،نسب احلكم إىل ُفسهفإُّه َي ،خبالف الفتوى .خمالفًا

ر يف عقائده؟ واملرجعّية احلّقة ر يف الفروع وال يتبصَّالتفصيلّية، وحينئٍذ كيف يتبصَّ

مور وزعامة ذهب احلّق أن يسلَّم مقاليد األن املْهَو نتتلو منصب اإلمامة املعصومة، فم

 .(16)«كان فاسد املذهب وباطل العقيدة ْناملؤمنني إىل َم

 ،فإُّه قد ورد يف سندها حممد بن سنان ؛إّن هذه الرواية ضعيفة السند ثاُيًا:

 .ومل تثبت وثاقته

 ...«.زعم أُّه يعرفنا ْنكذب َم»وهي:  ،أخرى وقد وردت هذه الرواية بصيغٍة

إال على مبنى  ،ومل تثبت وثاقته أيضًا .(17)رواها إبراهيم بن زياد )إبراهيم بن أبي زياد(
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 قنا يف علم الرجال عدم ثبوته.وهو مبنى حقَّ .روى عنه ابن أبي عمري ْنوثاقة كّل َم

يف ضرورة الرجوع إىل أهل  ْتاألحاديث اليت ورَدهذا، وهناك الكثري من 

 .كما هو واضٌح ،ا ال عالقة له ببحثنا إطالقًاوأُّهم مرجع األّمة، مّم ،البيت

حنن »يقول فيه:  ،الصادق، عن أبي عبد اهلل كانْسالبن م  ي شار إىل وجود خرٍب

ام وكظم التوحيد والصالة والصي فمن الرّب ،بّر ومن فروعنا كّل ،خري أصل كّل

ُا وعدّو .قرار بالفضل ألهلهواإل ،اجلار دورمحة الفقري وتعّه يءالغيظ والعفو عن املس

فمنهم الكذب والبخل والنميمة ، قبيح وفاحشة ومن فروعهم كّل ،شّر أصل كّل

 ،ي احلدود اليت أمر اهلله وتعّدبا وأكل مال اليتيم بغري حقِّوالقطيعة وأكل الرِّ

ما وافق ذلك من  وكّل ،والزُى والسرقة ،منها وما بطن وركوب الفواحش ما ظهر

 .(18)«ق بفروع غريُاه معنا وهو متعلِّزعم أُّ ْنفكذب َم .القبيح

ق يتعلَّ ْنمن حيث إّن َم ؛ولعّل ما يف الرواية اليت حنن فيها يرجع إىل هذه الرواية

ق تهم وهو متعلِّق بعروعي أُّه تعلَّيدَّ ْنبعروة أهل البيت يعمل الصاحلات، فكذب َم

 م.واهلل العاِل .عّما حنن فيه فتكون أجنبّيًة .ئاتباملفاسد والسيِّ

إذا : »×، قال: قال الصادقالرواية اخلامسة: خرب عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل

مل جتدوهما يف  فإْن ،...ورد عليكم حديثان خمتلفان فاعرضوهما على كتاب اهلل

وه، وما خالف ر لعاّمة، فما وافق أخبارهم فَذكتاب اهلل فاعرضوهما على أخبار ا

 .(19)وحنو هذا اخلرب خرٌب آخر .«وهذ أخبارهم فخ 

أخرى  فهذا اخلرب جيعل امليزان أخبار العاّمة، على خالف احلال من رواياٍت

رًا على أمارة وعليه تكون هذه الرواية مؤشِّ .ال أخبارهم ،ح يف أقوال العامةتعطي املرجِّ

ومعه كيف يكون لنا الرجوع إىل  .ة مبخالفة أخبار أهل السّنة للواقعغالبّية ظنّي

 مع جعل خمالفتها قرينًة على مطابقة الواقع يف كالم اإلمام؟! ،أخبارهم

 ويناقش هذا اخلرب:

يف  ،إُّه ضعيف السند؛ إذ هو من روايات سعيد بن هبة اهلل الراوُدي أّواًل:

، (20)ة احلديث(ياًل يف كتابنا )حجِّنا هلا مفصَّْضوقد تعرَّ .رسالته يف اختالف األخبار

 واخلرب الثاُي أيضًا كذلك. .وقلنا بضعفها السندي

كاشفة وأمارة  رُاه بأُّه قرينٌةفكيف ـ لو فسَّ .إُّه يشمل مطلق األخبار ثاُيًا:
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ُوعّية ـ مع وجود هذه الرواية عمل الشيعة بأخبار السّنة املوجودة يف كتب الشيعة 

! فمقتضى هذا اخلرب عدم التمييز يف الروايات السّنية بني وجودها يف مصادر باآلالف؟

وُه عن رسول و ْرإذا قيل بأّن املراد يف هذا اخلرب ما َي إاّل .احلديث الشيعي أو غريها

وأّما  .وهذا حيتاج إىل شاهٍد .ال ما يرويه السّني عن أحد أئّمة أهل البيت ،|اهلل

اليت يف مصادر الشيعة باإلمجاع القائم فقد سبق التعليق دعوى إخراج هذه الروايات 

 عليه، فال ُعيد.

ا مل عى االُصراف إىل خصوص املتداول بينهم من احلديث النبوّي مّمدَّورمبا ي 

 يكن متداواًل بني الشيعة.

أن يكون غالبّيًا، مع أُّنا جند  دَّب  إذا كان هذا املعيار صحيحًا فال ثالثًا:

فإما أن يكون هذا األمر خاّصًا بفرتة  ؛ًا يف أحاديث الطرفنيًا جّداشرتاكًا كبري

جاّد  راد ـ وهذا احتماٌلأو ي  ؛ْتَرحيث مل تكن أحاديثهم قد تبلَو ،اإلمام الصادق

عند  ٌرد من العاّمة أهل السّنة، بل هذا االصطالح متأخَِّصُطرحه للتداول ـ أُّه ال ي ْق

وحيث  .مقابل أهل احلديث وُّقاده ،صد عاّمة الناسالفقهاء واألصولّيني، وإمنا ي ق

مضاف على احلديث، وتكون  وفيها طابٌع ،األخبار بيد عاّمة الناس تكون غري دقيقة

بعيدًة عن الروح احلقيقّية لإلسالم؛ لكثرة اخلرافة والزيادة واالضطراب عندهم يف 

 .(21)على صّحة احلديث أو سقمه عل ذلك أمارًةهذا األمر، ج 

د تقي احلكيم تفسريًا ملفهوم )العاّمة( يف روايات خمالفة طرح السيد حمموي

: مهّم م فهمًا آخر، حيث يقول يف ُصٍّلكّنه يقدِّ. ا طرحناهالعاّمة، يظهر منه قربه مّم

بركاب  ة هنا أولئك الرعاع وقادتهم من الفقهاء الذين كاُوا يسريوناملراد بالعاّم»

اُتشر  حتى ،مبا يضعون هلم من حديٍث ،فاتهمتصرُّ رون هلم مجلةويربِّ ،اماحلّك

ة يف الصحيحة وأمثاهلا أولئك وليس املراد بالعاّم ...فظيعًا الوضع على عهدهم اُتشارًا

ة ما كان هؤالء األئّم ّنأل ة املذاهب األربعة وأتباعهم،بأئّم بعد حنٍي فواِرة الذين ع األئّم

 عي، وابن حنبل، والذين كاُوا علىكالشاف، ×على عهد اإلمام الصادق همبعض 

ة لفظ العاّم إطالق ليصّح ؛ًاعاّم ُون رأيًاعهده ما كان هلم ذلك الشأن، حبيث يكوِّ

بواسطة السلطة  ـة مل جتمع كلمتهم عليهم ة الناس من السّنوعاّم عليهم وعلى أتباعهم.

بيربس  ظاهرحيث أبطل ال ،×عن عصر اإلمام الصادق ًارة جّدمتأخِّ يف عصوٍر إاّل ـ
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ة اُتشرت يف بقّي ومنه ،وقصرها عليها ،غريها من املذاهب يف مصر البندقداري

 ابنيإىل أولئك الكّذ ه إاّل توجَّمل ×كلمة اإلمام الصادق ّنإف ،وعلى هذا األمصار.

 مراعاًة ؛يستسيغون الكذب والدّس ْنممَّ ،ثنيفقهاء وحمدِّ ،اممن أذُاب احلّك

 .(22)«ة وغريهاسّيلعواطفهم وميوهلم السيا

لو ب ين على اختصاص هذا اخلرب وأمثاله حبال التعارض ألمكن افرتاض  رابعًا:

نة هنا ال من باب أّن أخبارهم ال قيمة هلا، بل من باب أُه قد أّن اإلمام جعل هذه العيِّ

 ،إىل فتواه إضافًة ،ن فتاوى سائر املذاهبيصدر عنه ما يوافقهم تقّيًة، أو أُّه كان يبيِّ

فأراد بيان ما صدر  ،(23)كان يسأله من أبناء تلك املذاهب، كما حيتمله بعضهم ْنمَل

 ّدًا منه، وهذا ال عالقة له بأصل رواياتهم يف ُفسها يف هذا الصدد.ريد ِجُأو ،واقعًا عنه

: ×، قال: قال أبو عبد اهللالرواية السادسة: خرب احلسني )احلسن( بن السري

ومثل هذا اخلرب أخبار  .(24)«وا مبا خالف القومذ تلفان فخ اذا ورد عليكم حديثان خم»

 وغريها من الروايات الواردة يف التعارض. ،مقبولة عمر بن حنظلة :مثل ،أخرى

ال يف  ،ببحثنا؛ لظهوره يف ُظرهم وآرائهم وهذا النوع من الروايات ليس له عالقٌة

وال  ،هم ال يعملون بهايًة لكنَّفقد يوردون روا .ا ُبحث عنه هنارواياتهم ومروّياتهم مّم

وهذه هي سرية علماء اإلمامّية يف التعامل مع الروايات املتعارضة  .ون على وفقهات ْفي 

ا حنن فيه، فتكون أجنبيًة عّم .ال إىل األخبار ،عندهم، حيث يرجعون إىل اآلراء

 ..باإلرسال و. ؛فخرب ابن السري مثاًل ضعيف السند؛ بصرف النظر عن سندها

قرينة الغالبّية، ومسألة  :مثل ،مةضافًا إىل ورود بعض اإلشكاالت املتقدِّم

 ...و ،االختصاص بالتعارض مع فرض التقّية، وغري ذلك

ـ على  ما أُتم ـ واهلِل»قال:  ×، عن أبي عبد اهللالرواية السابعة: خرب أبي بصري

ا هم من احلنيفّية فم ،فخالفوهم ،همما أُتم في ٍءا هم فيه، وال هم على شيمّم شيٍء

 .(25)«على شيٍء

ومعها  .ًا يف الداللة على املفاصلة والقطيعة بني الفريقنيجّد وهذه الرواية قوّيٌة

 كيف ميكن الرجوع إىل مصادرهم احلديثّية؟!

 ميكن مناقشة االستناد إىل هذه الرواية بأمور: لكْن

ر عليها بنفسها حلّد اليت مل ي عث ،وردت هذه الرواية يف رسالة الراوُدي أّواًل:
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، فكيف عرفنا أّن املراد املتقدِّموهذا معناه أن هذا املقطع وصلنا على الشكل  .اآلن

خاصة أو مجاعة  االستئناس؟ فلعّلهم فرقٌة من الضمري يف احلديث هم أهل السّنة، إاّل

وحنن ال ُعرف طبيعة األمر، فكيف ُستند إىل الرواية  .ث عنها اإلمامبعينها حتدَّ

 كان احتماله قوّيًا؟! وإْن، لتعميمل

نا ُقطع ببطالن مضمون هذه الرواية لو ُفهم منه اإلطالق الذي قد إُّ ثاُيًا:

بني املذهب الشيعي ومطلق غري  يقصده املستدّل هنا؛ ذلك أُّها تفيد التباين التاّم

 ،ممّلة اإلسال غري صحيح قطعًا، بل مفادها تكفري كّل وهو أمٌر .كالسّني، الشيعي

وخمالف يف شّقه  ،وهذا مناقٌض للواقع والروايات يف إسالم أهل السّنة .اإلمامّية إاّل

 ،فكيف ميكن التصديق بهذه الرواية .رين يف إسالم أهل السّنةالثاُي ملشهور املتأخِّ

، وهما من املبالغة؟! هل يعقل أّن الشيعي ال يلتقي مع السّني يف شيٍء على ضرٍب إاّل

كاٍت تكاد ال حتصى؟! أال يوحي ذلك بأّن واضع هذا احلديث ـ لو يؤمنان مبشرت

أو على  ،كان موضوعًا ـ ميكن أن يكون قد اُطلق من حاٍل من احلقد الطائفي

 كنا يف ذلك؟!األقّل يشكِّ

يف قضايا العقائد  ىل جعل هذه الرواية واردًةإولعّله هلذا ذهب السيد اخلميين 

إال أّن قضايا العقائد هي األخرى ال تصّح هنا،  .ر، كما سبق منه يف خرب آخ(26)فقط

يف أصول اإلسالم تشرتك املذاهب فيه؟ فلماذا هذا  دَُّعدي ي ْقَع فكم من مشرتٍك

أعيننا؟! كيف ميكن  هذه املشرتكات الواقعّية اليت ُراها بأمِّ التجاهل لكلِّ

 التصديق بذلك على أرض الواقع؟!

مل  ذلك إْن ال خيفى أّنمن أُّه  ،ّر العاملياحُلوبعد هذا، فمن الغريب ما يقوله 

فق الشيعة أُفسهم يف تلك فهل اتَّ .(27)ةغالب يف املسائل النظرّي فهو أكثريٌّ يًالِّيكن ُك

 املسائل النظرّية؟

الذي وصفه ابن  ،بن أبي محزة البطائين إّن اخلرب ضعيف السند بعلّي ثالثًا:

 .وهذا ما يعارض بعض مباُي توثيقه .هممتَّ اٌبي ـ بأُه كّذب ُقل الكّشْسال ـ َحفّض

 .فال حيتّج برواياته

اليت مل تثبت  ،فضاًل عن كون هذا اخلرب قد ورد يف رسالة األخبار للراوُدي

 كما قلنا. ،أساسًا



 االجتهاد والتجديد

ما  ،واهلِل»قال:  ×، عن أبي عبد اهللود بن احُلَصْينوالرواية الثامنة: مرسل دا

ُا يف وافق عدوَّ ْنُا، وَموافقنا خالف عدوَّ ْنباع غريُا، وإّن َميف اّت خريًة جعل اهلل ألحٍد

 .(28)«أو عمل فليس مّنا، وال حنن منهم قوٍل

 على الرواية: د ِروَي

مضافًا إىل ضعفها السندي باإلرسال، إىل جاُب ورودها يف رسالة الراوُدي  أـ

 املفقودة غري الثابتة.

أن  دَّب  حلاظ صيغتها اإلطالقّية، فالأّن العمل بها يف غاية اإلشكال مع  ب ـ

فكيف يعقل أن يكون املوافق  .ألهل البيت ما هو خمالٌف ل على موافقة الغري يفَمت ْح

يها ألهل البيت يف العمل بالصالة خمالفًا لغريهم، مع أّن اآلخر يؤمن بالصالة ويؤّد

رآن خمالفًا ألهل وكيف ميكن أن يكون املوافق ألهل السّنة يف اإلميان بالق !أيضًا؟

ال يف جمّرد  ،كما أُّها تشري إىل موضوع االّتباع الظاهر يف مواالة غريهم !البيت؟

 وما ينقلوُه. ،ووثائقهم ،االستفادة من علومهم

 كما قلنا. ،على أّن كلمة )عدّو( يشكل إطالقها على مطلق املخالف ج ـ

ديث عن الرواية يف تفسري مثل هذه الرواية عند احل هذا، وسيأتي احتماٌل

 الالحقة.

يف حديث سليمان موىل ِطْرَبال، قال:  ،، عن بشريالرواية التاسعة: خرب احلليب

ا جاء به مّم ، ما هم على شيٍءال واهلِل»قال:  ×ذكرت هذه األهواء عند أبي عبد اهلل

 .(29)«استقبال الكعبة فقط إاّل ،|رسول اهلل

 َق إاّلْبى مل َيما جاء به رسول اهلل، حّت فهي تفيد املباينة التاّمة ما بينهم وبني

 رمزّية إىل بقاء بعض القشور الشكلّية الطفيفة. استقبال الكعبة، يف إشارٍة

، واضٍح إّن املشار إليهم من أهل األهواء يف هذه الرواية غري  ش أّواًل:ناَقي  ولكْن

ق َرريد بعض الِفواإلشارة بـ )هذه( حنو ختصيٍص وتعيني؛ إذ يوجد احتمال أُّه كان ي

أو غري ذلك،  ،أو النواصب ،أو الفرق اإلباحّية التأويلّية ،اخلاّصة املنحّلة أخالقيًا

 املذاهب األخرى غري اإلمامّية؟ فكيف ُعرف أُّه يقصد كلَّ

على مطلق غري الشيعي مطلقًا لكاُت مقطوعة  ْتإّن الرواية لو ح مَل ثاُيًا:

على ُقاط  وهذا تاريخ املسلمني شاهٌد .بأمجعها ٍةفهذه األلسنة غري واقعّي ؛البطالن
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ًا، فكيف تصدر مثل هذه املبالغة غري الواقعّية من أهل البيت جّد اشرتاك كثريٍة

 حبيث يبدون وكأُّهم غري منصفني على اإلطالق؟! ،النبوي

 ،الراوي عن سليمان موىل طربال ،إذ إّن بشري ؛إّن الرواية ضعيفة السند ثالثًا:

 متامًا يف هذه الطبقة. جمهوٌل ،يف السندالواقع 

لعّل األرجح يف تفسري هذه الرواية، وبعٌض آخر من الروايات هنا، أُّها ال  رابعًا:

تريد النظر إىل اجلاُب العلمي والعقدي والروائي وأمثال ذلك، بل تقصد النظر إىل 

سالم، وأُّهم ال اجلاُب العملي، فهي تريد أن تقول بأّن ما هم عليه ليس سوى قشور اإل

هم يف حياتهم قشوره وظواهره، لكنَّ رون منه إاّلْجوال ي  ،قوُهوال يطبِّ ،يعملون باإلسالم

ومثل هذا اللسان  .دون على أحكام اهلل تعاىلمتمرِّ ،العبون بالشريعة ،كونمتهتِّ

الذين كاُوا يقولون بأّن ما كان على  ،يف بعض الروايات عن بعض الصحابة موجوٌد

إىل خروج الكثريين عن مقتضى سّنة النيّب  موجودًا، يف إشارٍة ْدع رسول اهلل مل َي عهد

جلاُب العمل  بل هو ُاظٌر .وهذا غري أصل اعتقاداتهم ورواياتهم وأُظارهم .واّتباعه

م عن آخر فهو مثل بعض النصوص اليت تتكلَّ .والسلوك وحتكيم الدين والشريعة

ومن  ،امسه على الناس ال يبقى من الدين إاّل ي زماٌنالزمان أو حنو ذلك، وأُّه سيأت

 رمسه. القرآن إاّل

أبو  ، قال: كتب إليَّبن سويد السابي )النسائي( الرواية العاشرة: خرب علّي

تأخذ معامل دينك، ال  ْنممَّ ،يا علّي ،َتا ما ذكْروأّم»وهو يف السجن:  ،×احلسن

دينك عن اخلائنني،  َتهم أخْذَتْيتعدَّ إْنمعامل دينك عن غري شيعتنا، فإُّك  نَّتأخَذ

فوه إُهم ائتمنوا على كتاب اهلل فحرَّ .وخاُوا أماُاتهم ،الذين خاُوا اهلل ورسوله

لوه، فعليهم لعنة اهلل ولعنة رسوله، ولعنة مالئكته، ولعنة آبائي الكرام الربرة، وبدَّ

 .(30)..«.ولعنيت، ولعنة شيعيت إىل يوم القيامة

هام بالتحريف يف القطيعة املعرفّية، ووصف اخلياُة واالّت ضحٌةوالرواية وا

 والسياق التعليلي يفيد العموم. .ران على سلب الوثاقة عن هؤالءمؤشِّ

 ش:ناَقي  لكْن

ل َمْهبن حبيب املدائين امُل فقد ورد فيها علّي ؛إّن الرواية ضعيفة السند أّواًل:

ي فقط، وال أثر  هذه الرواية الواردة عند الكّشوالذي يبدو أُّه ال رواية له غري .(31)ًاجّد
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 .سّني ،وال رجالّي ،حديثّي مصدٍر كما مل أجد امسه يف أيِّ .له يف الكتب األربعة

 .ه حصل تصحيٌفولعلَّ

ليس املقصود يف الرواية األخذ مبعنى النقل، بل الظاهر أُّه مبعنى  ثاُيًا:

أمور الدين ومعامله يف مقابل األخذ عن  املرجعّية، حبيث يكون هؤالء هم املرجع لك يف

ويشهد لذلك أُّه ليس كّل غري شيعي شارك يف حتريف الكتاب  .أهل البيت النبوّي

 الذين مارسوا ذلك. ،إىل زعماء القوم وتبديله وخياُة اهلل ورسوله، بل هو إشارٌة

ولعّل هذا ما قصده السيد حمسن احلكيم وغريه من قوله بأّن مركز األمر يف 

 ْنممَّ ،ال مطلق اخلالف، وأّن ُظر الرواية إىل مثل القضاة وأمثاهلم ،الرواية هو اخلياُة

 .(32)كاُوا يعملون بالقياس وغريه من السبل غري املشروعة يف مذهب أهل البيت النبوي

على تفسري التحريف يف الرواية بتحريف القرآن  تها مبنّيٌةمَّلكّن هذه املناقشة بر 

وهذا يعين  ،لشمل مفهومها حتريف احلديث حريف املعنوي للقرآن، وإاّلحقيقًة، ال الت

ويكفينا الرتديد  .فوا ُّص الكتاب فكيف يوثق بهم يف سالمة ُّص السّنةأُّهم إذا حرَّ

 للشّك يف الداللة.

أينما وردت  ،لو مّت االستناد ملثل هذه الرواية لشملت مطلق غري الشيعي ثالثًا:

 رارًا.كما تّقدم م ،روايته

، عن أبي جعفر )بن( حممد بن الرواية احلادية عشرة: خرب دعائم اإلسالم

 ،األوالد هاتبيع أّم ×ه روى عن عليٍّأُّ ،السلماُي ه ذكر له عن عبيدةأُّ، ×علّي

ما أراد القوم أن إُّ ،×على عبيدة، أو كذب عبيدة على عليٍّ كذبوا» :قال أبو جعفر

 ثناكمفما حدَّ .حنن أفراخ عليٍّ . يثبت هلم هذا أبدًااحلكم بالقياس، وال ينسبوا إليه

القياس ليس من دين  فنحن ُعلم أّن ؛فهو قوله، وما أُكرُاه فهو افرتاٌء به عن عليٍّ

كم روايتهم )رواتهم(، نَّفال تضلَّ، وال السّنة ،ال يعلم الكتاب ْن، وإمنا يقيس َمعليٍّ

 .(33)..«.فإُّهم ال يدعون أن يضّلوا

ا يدّل على ضرورة د عدم االخنداع برواتهم وروايتهم، مّمذه الرواية تؤكِّفإّن ه

 وعدم االعتداد بها. ،ترك مروّياتهم

ر َكحيث مل ي ْذ ؛إّن الرواية ضعيفة السند باإلرسال الشديد ولكن ي جاب أّواًل:

ني، أو وثاقة رواته غري املعروف ،هلا سنٌد أساسًا. وكتاب دعائم اإلسالم مل تثبت صّحته
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 ناه يف علم الرجال أيضًا.ْقعلى ما حقَّ

ولعّل املراد بروايتهم هنا هو تلك الرواية  .يف مسألة القياس إّن الرواية واردٌة ثاُيًا:

الرواية حتذير الشيعة من أن  ْتجلعله من العاملني بالقياس، فأراَد ؛ها عن عليٍّْواليت رَو

 يف أمر القياس، فال يكون هلا إطالق. ينغّروا مبا يقولوُه هلم من مروّياٍت عن عليٍّ

إىل ضرورة االُتباه واحلذر من املروّيات اليت ال  آخر: لعّل الرواية ُاظرٌة وبتعبرٍي

ل، وعليه فيكون املرجع يف َلحبيث ميكن أن يدخلها اخَل ،تكون بطريق أهل البيت

ميكن  العاّمتصحيح تلك الروايات هو مروّيات أهل البيت، فما وافقها ووافق مزاجها 

فأكثر من هذا املقدار  .ملكان خمالفته لروايات أهل البيت ؛مّت تركه األخذ به، وإاّل

أو  ،: ال تأخذوا بروايتهمْلورمبا يشهد له أُّه مل يُق .لعّله ال يستفاد من مثل هذه الرواية

رب فيجب احلذر من ضالل روايتهم ع .كم روايتهمنَّال ترجعوا إليها، بل قال: ال تضلَّ

 واهلل العامل. .عرضها على معايري

إليه ـ يعين أبا  ، قال: كتبت الرواية الثاُية عشرة: خرب أمحد بن حامت بن ماهويه

فكتب  .آخذ معامل ديين؟ وكتب أخوه أيضًا بذلك ْنـ أسأله: عمَّ ×احلسن الثالث

نا، بِّمسنّت )مسنٍّ( يف ح ما ذكرمتا، فاصمدا يف دينكما على كلِّ ت فهْم»إليهما: 

 .(34)«شاء اهلل تعاىل هما كافوكما إْنوكّل كثري القدم يف أمرُا، فإُّ

 ﴾َفْلَيْنُظْر اإِلَُسان  ِإَلى َطَعاِمِه﴿ده رواية زيد الشّحام يف تفسري آية: وهذا ما تؤيِّ

 ْنإىل العلم الذي يأخذه عمَّ: »×(، حيث جاء فيها عن اإلمام أبي جعفر24)عبس: 

 .(35)«يأخذه

واية جتعل مرجع الدين هو الشيعي، معتربًة أُه يكفي اإلُسان أموَر فهذه الر

ى ُستفيد منه يف قضايا الدين، ومعه فال حاجة إىل غري الشيعي حّت .شاء اهلل دينه إْن

 سواء بالرأي أم االجتهاد أم الرواية.

إّن الرواية ـ بصرف النظر عن احتماهلا لباب اًل: أّو :ميكن اجلواب لكْن

 والتقليد واالّتباع واملعرفة، ال مثل جمّرد النقل والرواية ـ ضعيفة السند:االجتهاد 

ذكره التفرشي يف ُقد الرجال، واعترب  ،ُعم .(36)ًال جّدَمْهتارًة بابن ماهويه امُل أـ

 .(38)ه اجمللسي يف الوجيزة من املمدوحنيولعّله لذلك عدَّ .(37)أّن هذه الرواية تفيد مدحه

إذا قيل بأّن  دت مدحه ـ مع أُّها ال تدّل سوى على األمر، إاّلى لو أفاها حّتلكنَّ
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وثاقتهما، كما قيل مثله يف خروج  هلما من السجن دليل  ُفس خروج مكاتبٍة

على ما حبثناه يف علم الرجال ـ ال تنفع؛  وهو ضعيٌف .التوقيعات يف زمن الغيبة الصغرى

قًا يف كتب احلديث سوى هذه ألُّه هو راويها، ويبدو أُه ال رواية أخرى له إطال

كما ُّص عليه  ،فالصحيح ضعف الرواية .ي يف رجالهاليت ُقلها الكّش ،الرواية

 .(39)السيد اخلميين والسيد اخلوئي والشيخ املنتظري والسيد احلائري

الذي ال توثيق له، سوى أُه ورد يف  ،وأخرى مبوسى بن جعفر بن وهب ب ـ

 .(40)أو ما شابه ذلك من املباُي الضعيفة ،أو كان له كتاب ،كامل الزيارة

 الذي مل تثبت وثاقته. ،جبربيل الفاريابي وثالثًة ج ـ

 ،ذكره ْنعمَّ ،ام ضعيٌف باإلرسال، حيث رواه الربقيكما أّن خرب زيد الشّح

 د املعامل.مضافًا إىل أُّه مطلق غري حمدَّ .عن زيد

على االستحباب وحنوه؛ ألُّه  لَمما ذكره بعضهم، من أّن هذا احلديث ي ْح ثاُيًا:

ولعّل مرادهم أُّه من املقطوع به أُّه ال يشرتط يف أخذ  .(41)لإلمجاع القطعي خمالٌف

فأغلب الرواة  ؛معامل الدين أن يكون املأخوذ عنه بهذه املثابة من املواصفات العالية

 برواياتهم منذ مئات السنني. ْتليس حاهلم كذلك، مع أّن الطائفة عمَل

 .(42)عًا حقيقّيًاع الرجل تشيُّعن تشيُّ ا ميكن الرّد بأّن هذه التعابري كنايٌةورمب

 فلو صّح هذا التفسري ارتفع هذا اإلشكال.

راد باإلمجاع املقطوع به هو عمل الطائفة قطعًا بروايات أهل السّنة اليت يف وقد ي 

رب كتبها، كالسكوُي وحفص بن غياث وأمثاهلما، فلو كان العمل منحصرًا خب

عليه كلمتهم وعملهم، األمر الذي يوجب مهجورّية  ْتالشيعي فهذا خيالف ما أمجَع

بوصف ذلك  ؛نه النوعيْهوهو من موجبات َو ،ر بهذه الطريقةسِّهذا اخلرب عندهم لو ُف

 ال دلياًل. ،قرينًة

ت، ْحَب إّن هذه الرواية تسأل عن حالة شخصّية، واجلواب فيها شخصّي ثالثًا:

ًا أن يكون اإلمام بصدد ومن احملتمل جّد .عام يشري إىل قاُوٍن بتعليٍل وليس مرفقًا

التأكيد على هذين الشخصني السائلني أن ال يذهبا خلف أشخاص ليسوا بتلك املثابة 

وحيث إّن  .من املواصفات العالية، ولو من باب أُّه خياف عليهما الضاللة بعد اهلداية

فال ُستطيع  ،ل هذه االحتماالت واملناشئوحيتمل معه مث ،اللسان لساٌن شخصي
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كة امليداُية ك باإلطالق يف مثل هذه األمور اليت حتتمل بطبيعتها القضايا املتحرِّالتمسُّ

خاّصة عندما تكون العمومات واملطلقات على خالف ما تفيده مثل هذه وواملوردّية، 

 النصوص.

ًا اية أن يكون الشخص حمّبإّن الظاهر من التعبري الوارد يف الرواية كف رابعًا:

وهذا أعّم  .ويأخذ منهم ،د عليهمحبيث كان يرتدَّ ،يديهمأمًا على ومتعلِّ ،ألهل البيت

 .من كوُه شيعّيًا إمامّيًا أو غريه، ومن كون رواياته وردت يف مصادر السّنة أو غريهم

 .ديثووردت روايته يف مصادر السّنة، فيكون مشمواًل هلذا احل ،فقد يكون زيدّيًا

إذا قيل بكون التعابري  إاّل .فالنسبة بني منطوق احلديث وما حنن فيه ليست متطابقًة

 دًا.جيِّ ْلع اإلمامّي اخلاّص، فتأمَّعن التشيُّ كنائيًة

، وهو: الرواية الثالثة عشرة: اخلرب املشهور الذي ذكره الكليين يف الكايف

على أساس أّن هذا التعليل الوارد يف . (43)«وا ما وافق القوم؛ فإّن الرشد يف خالفهمع َد»

ومثل هذا املفهوم  .عاّمة جتعل الرشد يف خمالفة أهل السّنة ل قاعدًةالرواية ميثِّ

الكبري ال ميكن أن ينسجم مع جعل كتبهم وأحاديثهم وعلومهم مرجعًا أو  القواعدّي

وما شاكل  ،ه بهموعدم التشبُّ ،وهجراُهم ،بل األصّح خمالفتهم .ماّدًة لالستفادة منها

 ذلك.

أصاًل ال يؤخذ  من أكابر العلماء الشيعة إىل جعل هذا النّص وقد ذهب مجاعٌة

على ذلك،  ٌرألجل قضية التقّية؛ ألّن الرواية ليس فيها مؤشِّ ؛به يف باب التعارض فقط

أّن املخالفني للحّق لذواتهم املنكوسة وقلوبهم املعكوسة ال يرتضون »بل املخالفة ألجل 

وهذا ُظري ما  .الف قوهلم أقرب إىل الصّحة والصوابختفالرواية اليت  .الباطل البًا إاّلغ

من مجلة »كما أّن . (44).«.من األمر مبشاورة النساء وخمالفتهّن. |روي عن النيّب

 مسألٍة هم يف كلِّفأضلَّ ،ة والشيطانى بني العاّمه خلَُّعماء اهلل على هذه الطائفة أُّ

على حّد تعبري احلّر العاملي يف رسالته  ،(45)«لنا ًةاألخذ خبالفهم ضابطليكون  ؛ةُظرّي

 ،ومبا هي ،يف الغناء. بل احتمل صاحب الكفاية أن تكون املخالفة يف ُفسها حسنًة

 .(46)بقطع النظر عن أُّهم يوافقون الباطل وما شابه ذلك

ما »... :×من قوله ،ومثل هذا اخلرب أيضًا ما جاء يف مقبولة عمر بن حنظلة

 وهذا النّص وإْن .والواردة يف مورد اخلربين املتعارضني ،(47)«خالف العاّمة ففيه الرشاد
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يف غري باب التعارض، غري أّن ُقل الطربسي يف االحتجاج له  مل يظهر منه التقعيد العاّم

ر إىل ما هم إليه مييلون، فإّن ما خالف العاّمة ففيه َظي ْن»جاء على الشكل التالي: 

 ية.كلِّ التعليل بكربًى حيث سيق النّص مساَق، (48)«شادالر

 وميكن التعليق على هذين اخلربين:

سوى يف  ،حديثي ه يف أّي كتاٍبْدًا مل جِنإّن اخلرب األّول املشهور جّد أّواًل:

ن للسائل الذي كتب له للكليين، حيث ذكره وهو يبيِّ ،مة كتاب الكايفمقدِّ

له، بل دون  ٍدَنَس دون ذكر أيِّ، ارض، فذكر اخلربالكتاب ما العمل يف حال التع

إذ ال قيمة  ؛ى لو أرسله إرسال األمر الواضحفيكون يف غاية الضعف، حّت .ذكر راويه

ما أّن هذا اخلرب مل يذكره سيَّ الوله وعليه،  وهو حّجٌة ،فغايته يقينه بصدوره .لذلك

والطوسي، فكيف ميكن  ؛الصدوق :ى بعد الكليين، مثلثني حّتأحٌد من احملدِّ

وحنن حنتمل أن يكون أصل هذا اخلرب هو مقبولة  !االعتماد عليه وهو بهذه احلال؟

 وأمثاهلا، فال يكون هناك خربان أساسًا، بل خرٌب واحد. ،عمر بن حنظلة

رغم  ،كما ذكرُا سابقًا ،وأما مقبولة عمر بن حنظلة فهي مل تثبت سندًا

ا ليست من املشهورات الروائّية، حيث مل يذكرها سوى رين؛ ألُّهاشتهارها بني املتأخِّ

 ،رون. ُعمال غري، وإُّما أخذها بعد ذلك الطربسي، ثم املتأخِّ ،الكليين يف الكايف

ري األصحاب بهذه الطريقة نا ال ُرى عمل متأخِّرين، لكنَّهي معمول بها بني املتأخِّ

 جابرًا لضعف السند.

 ا حتتمل احتماالت:إّن هذه الرواية وأمثاهل ثاُيًا:

د خمالفة أهل السّنة حبيث تكون هذه املخالفة طريقًا َص: أن ي ْقاالحتمال األّول

ويف هذه احلال ال تفيد هذه  .إىل إدراك الواقع، مع األخذ بعني االعتبار حالة التعارض

الرواية شيئًا هنا؛ ألّن معناها أُه عندما يقع أمامك خربان متعارضان فاُظر املخالف 

؛ إذ حيتمل أن تكون هذه القاعدة قد وهذا املقدار صامٌت .به ْذوخ  ،هل السّنةأل

كما حيتمل أن يكون قد  عاّمة؛ ل اإلمام على أساس أُها قاعدٌةَبعطيت من ِقأ

نا رًا يدلُّألجل التقّية مبعاُيها، فتكون مؤشِّ ؛أعطاها على أساس غلبة احتمال املوافقة

يًا مبا يفيد أُّهم غالبًا رًا كلِّمام يف أقواله املتعارضة، ال مؤشِّي عند اإلدِّعلى املراد اجِل

 ..على خالف احلّق.
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ومن الواضح أّن مقبولة عمر بن حنظلة يصعب تعميمها لغري حالة التعارض بهذا 

كّلية، فإّن  حيث ال تعليل بكربًى ؛ما على غري صيغة كتاب االحتجاجسيَّ الواللحاظ، 

ب أن يكون املراد باالسم ومن املرتقَّ .ا خالف العاّمة ففيه الرشاداملقبولة اعتربت أّن م

وهذا ما يستوي فيه كوُهم  .أي إّن حديثي املخالف هلم هو احلّق ،املوصول )احلديث(

أو لسبب ثالث ال  ،خمالفني دائمًا للحّق، وكون اإلمام يصدر خالف احلّق تقّيًة منهم

وهلذا فخالف السّنة ليس دلياًل  .همه الفقهاءُعرفه، ولو يف بعض املوارد. وهذا ما ف

بصرف النظر  ،بوصفه كاشفًا ولو ظنّيًا أو غالبّيًا عن الواقع ،لوحده يف الفقه عندهم

 عن باب التعارض.

أن تكون املخالفة طريقًا إىل إدراك الواقع بصرف النظر عن  االحتمال الثاُي:

مسبق، وهو دوام أو  من افرتاٍض دَّب  وهنا كي يكون هذا الطريق منطقّيًا ال .التعارض

ًا مع األخذ بعني ا سابقًا أّن هذا الكالم صعٌب جّدّنوقد بيَّ .بة خمالفتهم للواقعَلَغ

هذه القاعدة للزم منها  ْتفلو صحَّ .االعتبار اختالفاتهم واختالفاتنا فيما بينهم وبيننا

 فًا.ْرَجن ع ْهختصيص األكثر املسَت

ة خمالفتهم للواقع يف ما مل يصدر عن أهل البيت موافٌق له ودعوى أّن املراد غلب

ال تنفع هنا، فهي ـ مضافًا إىل عدم وجود قرينة عليها يف النّص ـ تارًة ي فهم منها ما مل 

يف خمالفة ما ذهب إليه أهل  كَّيصدر واقعًا من النيب وأهل بيته، ففي هذه احلال ال َش

ر لنا؛ إذ كيف ُعرف أُّه مل يصدر واقعًا عنهم بعد ه ليس هو املنظوالسّنة للواقع، لكنَّ

فرض ورود روايات ُبوّية من طرق أهل السّنة عن املعصوم يف ذلك، وعدم وجود ُاٍف هلا 

يف روايات الشيعة؟! وأخرى يفهم منها غري الواصل لكم من رواياتنا، وهذا مفهوم 

عيار هو خمالفة أهل المي؛ إذ خيتلف غري الواصل بني شخٍص وآخر، فإذا جعل امله 

كون أغلب ما عندهم  السّنة مع كون غري الواصل خمتلفًا، فال معنى هلذا املعيار إاّل

كما قلنا مطلع  ،إىل مناقضة هذا املفهوم للوح الواقع ٌدْوخمالفًا للواقع، ومن ثّم فهذا َع

 هذه املالحظة.

نى ذلك أّن كّل ما لع ضاف إىل ذلك أُّه لو صّح هذا النّص بهذا التفسري العاّمي 

احلديثي ـ هو الواقع احلقيقي، ومن  عند أهل السّنة فإّن خالفه ـ مبقتضى هذا النّص

ا هو مشرتك كتابي أو حديثي، مّم ثّم لزم إخراج كّل ما ثبت عند اإلمامّية عرب مستنٍد
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 مورٍد مورد، وبالتالي وهذا اإلخراج يقع من خالل األدّلة التفصيلية لكلِّ .مع السّنة

وُظرًا لكثرة التخصيصات سوف يؤّدي  .د يف خالفهمْشصًا لقاعدة الرُّل خمصِّيشكِّ

نات هذا اخلرب؛ ألُّه يسوف يعارضه وِهفًا، وهو من م ْرن ع َجْهذلك إىل التخصيص املسَت

 دًا.جيِّ ْليف، فتأمَّْرى التخصيص الع تتعدَّ ،هائل من املخصِّصات عدٌد

بصرف  ،ّن ُفس املخالفةإصلحة السلوكّية، أي راد املأن ي  االحتمال الثالث:

 وهذا االحتمال: .، كما احتمله صاحب الكفايةممدوحٌة ،النظر عن الواقع

اليت هي بصدد ترجيح رواية  ،مقبولة عمر بن حنظلة :غري ظاهر من سياق مثل أـ

أو حكم على آخر، وذكر سبل الوصول ملعرفة الصادر الواقعي، وليست بصدد تعيني 

 ضة.ْحعملّية َم ٍةوظيف

ال عالقة له ببحثنا؛ ألُّنا ُبحث يف الس ب ل إىل الواقع الشرعي، ال يف  ب ـ

 ز الشيعة عن السّنة، فقد ال يعملون خبرٍب وارد عندهم وقد يعملون.املخالفات اليت متيِّ

ون به لزم ت املخالفة هنا على قضاياهم الشرعّية ورواياتهم وما ي ْف ْتمَلإذا ح  ج ـ

ذور عينه املوجود يف االحتمال الثاُي، فكيف يؤخذ بإطالق هذه الرواية مع كون احمل

 ؛فًاْرن ع َجْهفيلزم ختصيص األكثر املسَت ؟!عند غريهم ا هو موجوٌدأغلب ما عندهم مّم

ا هو مّم ،إال يف كذا وكذا وكذا ،ما عندهم إذ سيصبح املعنى: خالفهم يف كلِّ

 ًا.جّد كثرٌي

على عاداتهم وأعرافهم كمجتمعاٍت سّنية فهذا ما ال ربط له  ْتوأّما إذا ح مَل

 ،ه بالكّفارببحثنا هنا إطالقًا؛ إذ هو سيشبه ما جاء يف بعض الروايات من ترك التشبُّ

وهذا املفهوم  .يف عاداتهم ومالبسهم، عندما حنملها على ذلك ،أو ترك التشّبه بالعجم

ار عندُا، فلو ثبت عندُا خرج من حتت فرع عدم ثبوت هذا الشيء الذي يفعله الكّف

ما هو الداخل عندُا  واملفروض أّن حبثنا هنا يف. واضح ه بشكٍلعموم النهي عن التشبُّ

يف الشرع أو ال؟ ويف أّن روايات غري الشيعي هل ميكن اعتبارها من ضمن السبل اليت 

إىل دخول شيء  ْلُصل من خالهلا إىل ما هو الداخل عندُا أو ال؟ فإذا حبثنا فلم ُتوصَّ

ون إليها يف املذاهب ع ْدف وعادة قائمة وجارية َييف الدين اإلسالمّي، ثم رأينا أُّه ع ْر

 ؛دًاجيِّ ْلفال معنى لتطبيقه، فتأمَّ ق هذا احلديث بهذا املفهوم، وإاّلاألخرى، فهنا ُطبِّ

 فإّن رتبة حبثنا أسبق من رتبة تطبيق هذا املفهوم.



 

 االجتهاد والتجديد 

من الرواية خمالفتهم يف اعتقاداتهم وآرائهم، ال خمالفتهم إّن الظاهر  ثالثًا:

واليت  ،لزم ترك مجيع علومهم ، وإاّلوُه أو ما يطرحوُه من علوٍمو ْرمبعنى ترك ما َي

كتب التاريخ والتفسري وأسباب النزول، والعلوم الطبيعّية وغريها، فهذه األمور  :منها

 اليت يذهبون إليها اعتقادًا.عنها الرواية إىل قضاياهم الدينية  منصرفٌة

خاّصًة لو الحظنا مقبولة وقال بأّن الصحيح أّن الرواية أعّم من االعتقاد، وقد ي 

 .واضٍح عمر بن حنظلة، فتخصيص هذه النصوص باالعتقادات غري 

إذا أخذُا  ،حنن ال ُعرف كيف ميكن التمييز يف التعامل مع أهل السّنة رابعًا:

اتهم يف مصادرُا وغريها، وبني علم الفقه والعقيدة وغريها من بهذه الرواية، بني رواي

، ومن ثّم يكون العمل اجملمع عليه عند اإلمامية يف األخذ بروايات ، وهكذا...العلوم

ه فهذا كلُّ .أهل السّنة الواردة يف كتب اإلمامّية ُاقضًا هلذا املفهوم من هذه الرواية

مة، االحتمال األّول من االحتماالت الثالثة املتقدِّ اّلراد بهذا اخلرب إعلى أُّه ال ي  دليٌل

حيث جندهم  ،ي الشيعة وفقهائهموالذي عليه اعتقاد الكثري وعملهم من أصوليِّ

 .ر هلذا الرتجيح يف باب التعارضة يف هذه املوارد بوصفها املفسِّظون باحتمال التقّييتلفَّ

 آخر. ورمبا يعثر اإلُسان على تفسرٍي

ة يف غري باب ية وأمثاهلا يصعب االستناد إليها بوصفها قاعدًة عاّمفهذه الروا

 التعارض.

 ال خري يف: »×، قال: قال أبو عبد اهللالرواية الرابعة عشرة: خرب بشري الدهان

بفقهه احتاج إليهم؛  ِنيا بشري، إّن الرجل منهم إذا مل يستْغ .ه من أصحابناال يتفقَّ ْنَم

 .(49)«يف باب ضاللتهم وهو ال يعلمفإذا احتاج إليهم أدخلوه 

احتياطًا على  ؛ر من الرجوع إليهم يف قضايا الدينعلى التحذُّ والرواية داّلٌة

 الدين، فتدّل على ضرورة االستقالل العلمي للشيعة عن أهل السّنة يف الفكر والرواية.

 ويناقش االعتماد على هذا احلديث:

باالحتياط خمافة الضاللة، وهذا معناه أُّه طاِلب الظاهر أّن اإلمام هنا ي  أّواًل:

، مل يكن هناك بأٌس ،ولو مع الرجوع إىل علومهم وروايتهم ،إذا أحرزُا عدم الضاللة

 ْنيرجع إليهم أو أغلب َم ْنَم إذا كان ذلك إعالًُا من اإلمام بعلمه الغييب أّن كلَّ إاّل

 يرجع إليهم يقع يف الضاللة.
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ّر العاملي من اعتباره هذه املفسدة شكال هو مراد احُلما قلناه يف هذا اإل ولعلَّ

 .(50)أقرب إىل األوالد الصغار؛ لضعف متييزهم

مة اجمللسي يف إّن هذا احلديث ضعيف السند، كما اعرتف بذلك العاّل ثاُيًا:

ًا عند املسلمني ل جّدَمْهوالظاهر أّن الضعف جاء من أبي إسحاق امُل .(51)مرآة العقول

 ،وليس املراد به أبا إسحاق الكندي .لعّله ليس له سوى هذه الروايةو .(52)مجيعًا

ألّن  ؛(53)الذي ُقل اخلطيب البغدادي توثيقه عن الدارقطين ،املعروف بابن اخلنازيري

فيما يقع الراوي هنا يف الطبقة الرابعة قبل الكليين  ،هـ312ابن اخلنازيري تويف عام 

 .انهي بشري الدّه ،واحدة هـ( واسطٌة148)لصادق اإلمام اهـ؛ وبينه وبني329ى املتوّف

 قناه يف حمّله.كما حقَّ ،فالرواية ضعيفة، فضاًل عن عدم وثاقة بشري

 ،ـ ـ يف حديٍث ×، عن الصادقالرواية اخلامسة عشرة: خرب يوُس بن ظبيان

ُك صالتهم وصومهم )وكالمهم( ورواياتهم وعلومهم، فإُّهم ح م ر ال تغرَّ»قال: 

: يا ، فقلت «.العلم الصحيح فعندُا أهل البيت.. َتأرْد ثم قال: يا يوُس، إْنمستنفرة، 

كان من  ْن)كما ورثتم( َم َتكان من أهل البيت ورث ما ورْث ْنبن رسول اهلل، كل َما

 .(54)«األئّمة االثنا عشر ما ورثه إاّل»وفاطمة؟ فقال:  ولد عليٍّ

ى يرجع إليهم، وقد رين حّتعند اآلخ فالرواية كالصرحية يف عدم وجود شيٍء

 مشلت الروايات والعلوم، وهذه قّمة القطيعة.

 ويناقش:

عي اإلمامة تتحّدث الرواية، بل لعّل ُظرها إىل بعض مدَّ ْنإُنا ال ُعرف عمَّ أّواًل:

وذلك بقرينة الدليل املشري إىل عدم علم  ؛اليوم ْتق الشيعّية الصغرية اليت تالَشَرمن الِف

 هلا يف املقام. ك بإطالٍقثين عشر، ومن ثم يصعب التمسُّأهل البيت اال غري أوالد علّي

قال بأّن الرواية ليست بصدد بيان عدم الرجوع إليهم، بل هي بصدد قد ي  ثاُيًا:

عدم االغرتار مبا عندهم، مبا يوحي وكأُّهم أصحاب العلم، يف مقابل التأكيد على 

د ُفي قيمة علومهم ورواياتهم باملطلق، بل فهي ال تري .أّن العلم احلقيقي جتده عندُا

فهي أشبه  .، وليست شيئًا أمام علوم أهل البيتتريد القول بأّن هذه العلوم غري كافيٍة

 ا حنن فيه؟!باحلصر اإلضايف، وأين هذا مّم

ل َمْهم  فهو رجٌل ،العبدي بعمر بن علّي ؛ًاإّن الرواية ضعيفة السند جّد ثالثًا:
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إليه رجاليٌّ  ْرِشومل ي  .ليس له سوى روايتني أو ثالث يف املصادر احلديثيةولعّله  .(55)للغاية

ما مع ورودها فقط يف سيَّ الوًا، ف الرواية جّدفمثل هذا اإلهمال ي ضعِّ .شيعي أو سّني

 هـ(.400)از القّميللخّز ،كتاب كفاية األثر

الذي ضّعفه  ،ّوهم بالغلضاف إىل ذلك ورود يوُس بن ظبيان يف السند، وهو املتَّي 

وأّن كّل  ،وأُّه ال ي لتفت إىل ما رواه ،ووصفه النجاشي بالضعيف جّدًا .الغضائري

 .(56)ي بعض الروايات الذاّمة أيضًاوأورد فيه الكّش .كتبه ختليط

: إُّا ×ألبي عبد اهلل قال: قلت  ،الرواية السادسة عشرة: خرب هارون بن خارجة

يكون حّجًة لنا عليهم؟ قال:  ،نسمع( منهم احلديثُأتي هؤالء املخالفني، لنستمع )ف

 .(57)«هم، وال تستمع )تسمع( منهم، لعنهم اهلل، ولعن مللهم املشركةِتال تْأ»

 :ويناقش

هـ( إىل أبان بن 598)هالة طريق ابن إدريس احلّليإّن اخلرب ضعيٌف، جب اًل:أّو

 مع وجود بعض املشاكل األخرى املعروفة. ؛تغلب

كي حيتّج عليهم  ؛سائل يسأل عن الذهاب إليهم لالستماع منهمإّن ال ثاُيًا:

يف ذلك  من محل النهي على خصوصّيٍة دَّب  حبديثهم، ومع ذلك ينهاه اإلمام، فال

يف تلك  أو خلصوصّيٍة ،خشى عليه من االحنراف مثاًلمن حيث كوُه ي  ،الشخص

 .أّن القصد هو الرّد عليهمل أن ينهاه عن ذلك، مع َقفال ي ْع الفرتة أو حنو ذلك، وإاّل

فيحمل على  ،ريد األخذ بإطالقهألو  ،متامًا ومهجوٌر ،فهذا املضمون يف غاية النكارة

 ولعّله هلذا استخدم اإلمام صيغة املفرد يف اجلواب. .خاّص لذلك الشخص أُّه خطاٌب

 قال: سألت  ،بن يزيع حممد بن إمساعيلالرواية السابعة عشرة: صحيحة 

فذكرت له قول بعض ، «ال»ع بعد العصر؟ فقال: صالة طواف التطوُّعن  ×الرضا

الصالة بعد العصر  إاّل ’الناس مل يأخذوا عن احلسن واحلسني ّنإ: »^آبائه

 ّنإ: ، فقلت «هْبِنفاجَت يٍءعلى ش قبلونالناس ي  َتإذا رأْي ولكْن ،ُعم»فقال:  ،«ةمبّك

 .(58)«م مثلهملست »فقال:  ؟هؤالء يفعلون

وقد فهم منها  .لرواية تفيد ضرورة اجتناب ما يقول به مجهور الناسفهذه ا

د مبدأ ث البحراُي قاعدًة عاّمة خارج حبث التعارض أيضًا، وأُّها تفيد وتؤكِّاحملدِّ

 .(59)املستفاد من سائر األخبار هناهو و ،أُّهم ليسوا على احلنيفّية يف شيٍء
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من  من القول بشيٍء دَّب  ريقة، بل الإال أّن هذه الرواية ال يعقل فهمها بهذه الط

والسبب يف ذلك أّن اإلمام يقّر بكون صالة  ؛أو تقديم تفسري آخر ،اإلمجال فيها

بعوا يف ذلك ما قاله هلم احلسن واحلسني، ع بعد العصر شرعّية، وأّن املسلمني اتَّالتطوُّ

ل اجلمع بني َقف ي ْعب ما عليه الناس! فكيومع ذلك يقول البن بزيع بأّن عليه أن يتجنَّ

وهل ميكن أن يستفاد من ذلك أّن كّل ما ثبت عن أهل البيت جيب  !هذين املفهومني؟

 أيضًا؟! ^ف عن العمل به إذا كان الناس قد أخذوه من النيّب وأهل البيتالتوقُّ

ل، َقآخر هلذه الرواية ميكن أن ي ْع هلذا صار بعض العلماء بصدد تقديم تفسرٍي

رت من رفع اليد عنها لو فسِّ دَّب  فذهب السيد اخلميين إىل أُّه ال ؛هاأو رفع اليد عن

آخر أّن اإلمام ُهاه عن ذلك خوفًا من أن  ستوحى من بعٍضفيما قد ي  ؛(60)مطلق بشكٍل

بعد  ،وُاقش آخرون يف هذا بأُّه غري واضٍح ؛عهمعن تشيُّ يفهم اآلخرون فعلهم أُّه ُاتٌج

 فرض أُّهم يعملون مثلهم.

دة ال خنوض فيها الساعة، فيصعب حتتمل تفاسري متعدِّ ،رواية عندي جمملٌةوال

 هنا. االستدالل بها على شيٍء

إّن الرواية ليست يف مقام احلديث عن مرجعّية علومهم ورواياتهم، بل هي  ثالثًا:

وأهل  ولو على أساس ما وصلهم عن النيّب ،يف مقام احلديث عن سلوكهم وما يفعلوُه

لكّنهم ال يعملون  ون روايًةو ْرتساوي مطلقًا يف النسبة بني املفهومني، فقد َي البيت، فال

 بها.

، حيث جاء الرواية الثامنة عشرة: خرب التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري

هم اهلل د من عوامنا ]من[ مثل هؤالء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمَّقلَّ ْنفَم».. فيه: 

لدينه،  حافظًا لنفسه، كان من الفقهاء صائنًا ْنفأما َم قة فقهائهم.بالتقليد لفس تعاىل

]يف[ بعض فقهاء  وذلك ال يكون إاّل دوه.فللعوام أن يقلِّ، مر موالهأل هلواه، مطيعًا خمالفًا

ة والفواحش مراكب فسقة فقهاء العاّم ركب من القبائح ْنَم ّنإف ؛ال مجيعهم ،الشيعة

ا أهل ل عّنما يتحّم كثر التخليط يف ماوإُّ .، وال كرامة هلما شيئًافال تقبلوا منهم عّن

عون األشياء فوُه بأسره جلهلهم، ويضحيرِّ فهم لون عنا،الفسقة يتحمَّ ّنأل ؛البيت لذلك

وا ليجّر ؛دون الكذب عليناوآخرين يتعمَّ، ة معرفتهملقّل ؛وجوههاعلى غري ]مواضعها و[

 .(61)«مهّنُار ج من عرض الدُيا ما هو زادهم إىل
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 ،النظر عن ضعف سند هذا التفسري، بل قال بعضهم ـ بغّض ولكّن هذا اخلرب

ما ادُّعي  ،كالسيد السيستاُي ،آخر ، ورفض بعٌضبأُّه موضوٌع ،كالسيد اخلوئي

؛ فإُّه يشري إىل فسقة ال عالقة له مبا حنن فيهـ  (62)من ظهور عالمات الصدق عليه

فغايته أّن ظاهرة الفسق يف فقهاء  .ع فقهاء العاّمة فسقةفقهاء العاّمة، وهذا غري أّن مجي

 ْظ، ال أّن كّل فقهاء العاّمة هم فسقة، فال يؤخذ بكالمهم، فالِحالعاّمة منتشرٌة

فالرواية ال تنفع يف تأسيس مبدأ عدم الرجوع، وهلذا ال حيتّج بها لرتك روايات . جّيدًا

طني يف ابني عليهم واملخلِّرة الكّذبسبب أُها تشري إىل كث ؛أهل البيت عند الشيعة

 الشيعة أُفسهم.

ز عن ه هلذا فهم الشيخ األُصاري من هذا احلديث أّن املعيار هو التحرُّولعلَّ

 .(63)كان يظهر منه العدالة وإْن ،وليس العدالة ،الكذب

ال  ،إذا قيل بأّن اإلمام ينفي وجود الفقهاء الصاحلني إال يف بعض الشيعة إاّل

 ، لكّنها ضعيفة السند.فتدّل ،غري

 

 .الروايات ذات الصلة بشكٍل من األشكال مبوضوع حبثنا هذا هو مهمُّ

 وبالرجوع إىل مصادر احلديث جند:

ًا يف مصادر عاّمة املسلمني من الروايات الداّلة على ّن هناك الكثري جّدأ ـ1

أهل البيت النبوي، وعدم جواز تركهم إىل غريهم، وأّن كل ما مل خيرج من مرجعّية 

الرجوع إىل مصادر احلديث  وهذه ال عالقة هلا ببحثنا؛ ملا قلناه من أّن .عندهم فهو باطٌل

 ة أو السّنية إُّما هو على سبيل الطريق للرجوع إىل كلمات النيّب وأهل بيته.الشيعي

ا هو الناهية عن األخذ ببعض أساليب االجتهاد مّم مّثة الكثري من الروايات ـ2

ما وقع عندهم من  ر بهم يفكالقياس، وعدم التأثُّ ،متداول عند مجهور أهل السّنة

وهذا أيضًا خارٌج عن حبثنا؛ ألُّنا ال ُتكّلم يف  .أخطاء يف مناهج العمل االجتهادي

ذهب، بل يف الروايات وجمال وال يف الرجوع إىل فتاوى املخالفني يف امل ،مناهج االجتهاد

وال باملسلمني، بل يشمل  ،كما أّن هذا ال خيتّص بالسّنة .بْسالنقل والتحديث فَح

وهنا املفروض النظر يف ُصوصهم  .بعض الشيعة أيضًا يف أخطائهم يف مناهج االجتهاد
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رة الستخراج املفيد منها طبق القواعد املقرَّ ؛وعلومهم وحتقيقها وُقدها ومتحيصها

 اًل.ْقاًل وَُْقن عليها َعَهْرفًا، واملَبَلَس

والنهي عن  ،ومن هذا النوع الروايات الداّلة على عدم الرجوع إليهم يف القضاء

وأخرى إىل  ؛تارًة إىل عدم جعلهم ُافذين يف جمتمع الشيعة الرتافع إليهم، فهذا راجٌع

 وال عالقة له مبا حنن فيه. .ختطئتهم يف استنتاجاتهم الفقهّية

وأهل بيته  ّن هناك العديد من الروايات أيضًا تدّل على ابتالء النيّبأ ـ3

مجيع إىل وهذا أيضًا ال عالقة له ببحثنا أبدًا؛ ألُّه متساوي النسبة  .بالكّذابني عليهم

فدعوى أّن هذه النصوص تريد أن ت لزمنا برتك أحاديث سائر  .املذاهب اإلسالمّية

ومن  .وقد يكون غري ذلك ؛الكذاب مغاليًا وشيعّيًا املذاهب غري واضحة؛ فقد يكون

ثّم فيجب وضع قواعد لتمييز األحاديث الصحيحة من الكاذبة، بال فرق يف طريق هذا 

 احلديث أو ذاك، وال يف مصدره أو مرجعه.

ناه القطيعة املعرفّية، ْيمّثة العديد من الروايات حتتمل الداللة على ما أمَس ـ4

ب ما يكون له ترقُّ ا رأيناه يستحّق أن ي درج يفعنا مّمما تتبَّ وهي ما ذكرُاه حبسب

 وحاصل ما استخلصناه: .ًا بهاحتمال الداللة احتمااًل معتّد

ب داللي يف لقد رأينا أّن هناك مثاُي عشرة رواية قد يكون هلا ُوع ترقُّ أـ

ابن بزيع ، وهي صحيحة واحدًة إاّل ،ها ضعيٌف من حيث اإلسنادومجيع  .موضوع حبثنا

 وهذا بصرف النظر عن الداللة يف هذه النصوص. .(17)رقم 

ّن الالفت يف هذه اجملموعة من الروايات هو أّن أمساء الرموز الكبرية إ ب ـ

فق على توثيقها ومكاُتها من الثقات األثبات يف عامل الرواية عند فق أو شبه املتَّاملتَّ

وُس بن عبد الرمحن، وزرارة بن أعني، مثل: حممد بن مسلم، وي ،الشيعة غائبة عنها

ار، وأبي محزة الثمالي، والفضيل بن يسار، ومجيل بن وبريد العجلي، ومعاوية بن عّم

كان، وسائر كبار وجوه الشيعة األخرى الغائبة عن هذه ْساج، وعبد اهلل بن م دّر

فني وُدر، بينما جند أمساء جماهيل كثرية ومهملني ومضعَّ ما شذَّ الروايات، إاّل

أو روايتني، ومل ي رتجم  على روايٍة همني بالغلّو، كما رأينا، بل بعضهم مل ُعثر له إاّلمتَّ

رواية على  ا ذلك عند احلديث عن كّلنيف كتب الرجال والرتاجم والفهارس، كما بيَّ

 ة.َدِح
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ًا، حيث ورد يف ّن ضعف أغلب هذه الروايات السندي من النوع القوّي جّدإ ج ـ

ة، والرجال، ال السّنية وال الشيعي منها رواة ال أثر هلم يف مصادر احلديث غري واحٍد

كيوُس بن ظبيان  ،بوجود مضعَّفني يف هذه الطرق وبعض األساُيد ـ كما قلنا ـ تالفٌة

 وغريه.

 منها يف الكايف إاّل ْدِرلو رجعنا إىل مصادر هذه الروايات لوجدُا أُّه مل َي د ـ

يف التهذيب  ْدِرومل َي ؛مةولة ابن حنظلة مع مرسل الكايف يف املقدِّدُا مقبلو وحَّ ،خربان

أّما سائر  ؛وآخر يف رجال الكشي ؛واحد يف حماسن الربقي وورد خرٌب ؛خربان إاّل

ل ثلثي هذه الروايات ـ فوردت يف الروايات ـ أي اثنتا عشرة رواية أخرى، وهي تشكِّ

اليت ظهرت يف القرن  ،سالة الراوُدير :مصادر من الدرجة الثاُية والثالثة، مثل

 ؛للصدوق ،وعلل الشرائع وصفات الشيعة ومعاُي األخبار ؛احلادي عشر اهلجري

والتفسري املنسوب  ؛للقاضي النعمان ،ودعائم اإلسالم ؛يللخزاز القّم ،وكفاية األثر

 دة املصادر وال الطرق غالبًا.وكّلها بأساُيد واحدة منفردة غري متعدِّ ،للعسكري

بعد البحث والفحص وجدُا أّن عدد الروايات اليت ال داللة فيها هو أغلب  هـ ـ

م توضيحه؛ إذ ل ثلثي هذه الروايات ـ على ما تقدَّهذه الروايات ـ ويف احلّد األدُى يشكِّ

كما رأينا أّن القليل الداّل منها ـ  .رأينا أُّها من حيث الداللة ال تدّل على املطلوب هنا

لتفاسري فيه ـ يعارض بعض ه حقائَق الواقع والتاريخ، حبيث ال ميكن وفقًا لبعض ا

على معارضة بعض إطالقات هذه النصوص  األخذ بإطالقه، بل إّن سرية املشهور قائمٌة

ل إىل ُتيجة بهذه اخلطورة ـ أي القطيعة وبناًء عليه كيف ميكن التوصُّ .كما رأينا

ة خرب الثقة أو املوثوق، يواء على مبنى حجِّاملعرفّية ـ ببضع روايات من هذا النوع؟! س

خاّصة يف وة خصوص اخلرب االطمئناُي والعلمي فقط، يا بنينا عليه من حجِّفضاًل عّم

 القضايا بالغة اخلطورة.

ّن زيادة هذه الروايات اليت هذه حاهلا من حيث املصادر واألساُيد أي ضاف إليه 

الداللي؛ ألّن داعي الكذب فيها موجود  ى لو جتاهلنا ضعفهاحّت ،ل تواترًاال حيصِّ

ف منطقّيًا وهذا ما يضعِّ .ز املذهيب املهيمن آُذاك على حياة املسلمنيوعاٍل، وهو التحيُّ

من قّوة الضّخ االحتمالي يف هذه النصوص، ويعجزها عن ختصيص عمومات ومطلقات 

 ة خرب الثقة أو العادل.ية على حجِّاألدّلة الداّل
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على األخذ مبا اشتهر بني أصحابك، لو صّح سندًا، ال ينفع هنا، إّن ما دّل  و ـ

ما حتتمله عبارته يف حاشيته على مدارك  خالفًا ملا أفاده الوحيد البهبهاُي يف

؛ فإّن الشهرة بني أصحابك جاءت يف مقابل الندرة والشذوذ، ال أّن عنوان (64)األحكام

ليست يف مقام البيان من هذه )أصحابك( جاء يف مقابل غري أصحابك؛ إذ الرواية 

 دًا.جيِّ ْظبة، فالِحَلالناحية، فيصّح إطالقها مبالحظة الَغ

ببعض النصوص  رمبا ميكن أيضًا االستئناس ـ يف مقابل هذه الروايات ـإُّه  ز ـ

احلديثية، ولو الضعيفة سندًا، أو غري املباشرة داللًة، واليت ت عطي ثقافًة معاكسة، 

 .ية اخلربطلقات دليل حجِّإىل جاُب عمومات وم

 ال احلصر: ،ُذكر منها على سبيل املثالو

ه قال: أُّ ،الصادقمرسل الطوسي يف العّدة، عن اإلمام جعفر  الرواية األوىل:

ا عن ْوَوفاُظروا إىل ما َر ،اا عّنْوَوما َر ال جتدون حكمها يف إذا ُزلت بكم حادثٌة»

الطائفة مبا رواه  ْتوألجل ما قلناه عمَل»ل: ب الطوسي بالقو. وعقَّ«فاعملوا به ×عليٍّ

ة والسكوُي، وغريهم من العاّم اج،حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، وُوح بن دّر

 .(65)«ومل يكن عندهم خالفه ،ما مل ينكروه يف ^تناعن أئّم

 ،قوأما املوثَّ»وقد ذكر الشيخ حسني بن عبد الصمد يف هذا الصدد فقال: 

علم من مذهب الشافعي ي  قني، كماعن املوثَّ اق فضاًلعلم بالفّسُقل املذهب قد ي  ّنفأل

ال جتدون  ذا ُزلت بكم حادثٌةإ :×لقول الصادق ؛لْدمل ينقله عنه َع كذا وإْن

 .(66).«..حكمها

على األخذ بروايات  دّل»قًا على هذا احلديث: ويقول الشيخ األُصاري معلِّ

 .(67)«ةرض من روايات اخلاّصاملعا ة مع عدم وجودالشيعة وروايات العاّم

احلكمة  ْذاحلكمة ضاّلة املؤمن، فخ : »×عن أمري املؤمنني الرواية الثاُية:

وقد وردت هذه الرواية مرسلًة يف ُهج البالغة، ووردت مسندًة  .(68)«ولو من أهل النفاق

فحيثما وجد »عن اإلمام الصادق، ويف ذيلها:  ،اببعمرو بن مّشر الكّذ ؛ضعيف بسنٍد

وجاءت مرسلًة يف ، (69)ب ُقل الكليين يف الكايفْس، َح«كم ضاّلته فليأخذهاأحد

 .(70)«فليطلبها ولو يف أيدي أهل الشّر»ويف ذيلها:  ،حتف العقول

للشريف  ،ومبضمون هذا احلديث ما جاء يف ُهج البالغة وخصائص األئّمة



 

 االجتهاد والتجديد 

ن يف صدر خذ احلكمة أُّى أتتك؛ فإّن احلكمة تكو: »×اًل عن عليٍّمرَس ،الرضي

 .(71)«فتسكن إىل صواحبها يف صدر املؤمن ،ى خترجاملنافق، فتلجلج يف صدره حّت

بسنٍد  ،عن أبي هريرة ،|إىل رسول اهلل منسوبًة ،بل وردت هذه الرواية أيضًا

يف  ،وعن أبي بردة موقوفًة ؛(73)وكذلك يف سنن الرتمذي، (72)ضعيف يف سنن ابن ماجة

ومرسلًة إىل  ؛(75)يف مسند الشهاب ،ًة إىل زيد بن أسلمومسند ؛(74)ف ابن أبي شيبةمصنَّ

 وغريها من املصادر. ؛(76)البن عبد الرّب، يف جامع بيان العلم وفضله ،بن أبي طالب علّي

ال بصاحبه، وعدم الوقوف  ،فهذا احلديث يرّبي على االهتمام مبضمون الفكر

 .عند الرجال، بل العبور منهم إىل األفكار واحلكمة واملعرفة

قال: قال  ،مرفوعًا ضعيف السند ،ما جاء يف حماسن الربقي الرواية الثالثة:

 .(77)«خذوا احلّق من أهل الباطل، وال تأخذوا الباطل من أهل احلّق: »×املسيح

عن  ،×الضعيف بالنوفلي، عن أبي عبد اهلل ،خرب السكوُي الرواية الرابعة:

 ؛من سفيه فاقبلوها مٍةغريبتان: كلمة حك»قال:  |، عن رسول اهلل^آبائه

 .(78)«وكلمة َسَفٍه من حكيم فاغفروها

خذوا ... :×قال املسيح»، قال: ×خرب زرارة، عن أبي جعفر الرواية اخلامسة:

 .(79)«عنده، وال تنظروا إىل عمله ْنالعلم ممَّ

خرب أبي بصري )وهو صحيح السند على بعض املباُي  الرواية السادسة:

بوا احلديث إذا ال تكذِّ»قال:  ،×أو عن أبي عبد اهلل ×الرجالّية(، عن أبي جعفر

من  ه شيٌءينسبه إلينا، فإُّكم ال تدرون لعلَّ ،وال حرورّي ،وال قدرّي ،أتاكم به مرجٌئ

 .(80)«ب اهلل فوق عرشهاحلّق، فيكذَّ

ألبي عبد  خرب هشام بن سامل يف بصائر الدرجات، قال: قلت  الرواية السابعة:

يصّح؟ قال: فقال:  شيٌء |، عند العامة من أحاديث رسول اهللعلت فداك: ج ×اهلل

وفصل ما بني  ،أُال وأُال وأُال، وعندُا معاقل العلم |ُعم، إّن رسول اهلل»

 .(81)«الناس

ب َسد وجود الصحيح عندهم، غايته أهل البيت هم الفصل حَبفهذا يؤكِّ

 الثبوت.

 ،قي يف ُفس املضمونة، تلتأخرى تزيد عن سّت ومبضمون هذا اخلرب أخباٌر
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 .(82)وتتقارب يف التعبري

خذ عنصر أإذا ، (83)«اطلبوا العلم ولو يف الصني: »|قوله الرواية الثامنة:

والرواية  .دكفر أهل الصني باالعتبار، ال ما إذا اعتربت الصني إشارة إىل حمض الب ْع

 ًا.ضعيفة السند جّد

اليوم الذي  ئل عنه س ُّأ ،×اهلل عن أبي عبدخرب أبي بصري،  الرواية التاسعة:

يثبت شاهدان عدالن من مجيع أهل  أن ه إاّلِضْقال َت»فقال:  ،قضى من شهر رمضاني 

 .(84)..«.ى كان رأس الشهرالصالة مّت

 ،وهو بصدد تصحيح العمل بروايات غري الشيعي ،يقول املريداماد

صحيحُة أبي  ،ًاكان عاّمّي وإْن ،ل الواحدْدوتدّل على قبول خرب الَع»كالسكوُي: 

يوم ثالثني من شعبان، ثّم قامت الشهادة على  ْممل يص  ْنَم يف ،×الصادق عن ،بصري

وجه الداللة أّن شهادة عدلني يف باب ـ  :مة، ثم قالـ وذكر الرواية املتقدِّ رؤية اهلالل

شاء اهلل العزيز،  على ما سيستبني لك إْن ،الرواية الشهادة كإخبار عدل واحد يف باب

ل ْدأهل الصالة معتربًة فكذلك تكون رواية َع إذا كاُت شهادة عدلني من مجيعف

 .(85)«واحد معتربًة منهم مجيعًا

 احلسني بن روح، قال: خادم الشيخ ،عبد اهلل الكويفخرب  الرواية العاشرة:

 عن كتب ابن أبي العزاقر بعدما ذّم ـعنه  يعين أبا القاسم رضي اهلل ـئل الشيخ س 

أقول فيها  ؟ فقال:الٌءُعمل بكتبه وبيوتنا منها ِم اللعنة، فقيل له: فكيف وخرجت فيه

كتب بين  ئل عنوقد س  ،صلوات اهلل عليهما ما قاله أبو حممد احلسن بن علّي

ذوا خ »فقال صلوات اهلل عليه:  ؟الٌءال، فقالوا: كيف ُعمل بكتبهم وبيوتنا منها ِمفّض

 ال من الفطحّية.. وبنو فّض(86)«اْوَأروا ما َروَذ ،اْوَومبا َر

ألبي احلسن  صحيحة عبد اهلل بن املغرية، قال: قلت  الرواية احلادية عشرة:

ولد على الفطرة  ْنكّل َم»ق امرأته وأشهد شاهدين ُاصبّيني، قال: : رجل طلَّ×الرضا

 .(87)«شهادته ْتوع رف بالصالح يف ُفسه جاَز

عتقاد، وإمنا ربطت األمر بالصالح فالرواية مل تأخذ يف شهود الطالق مسألة اال

 ٌط يف الشاهد.ْريف النفس، رغم أّن العدالة َش

 .،عن.. ×أبا احلسن صحيحة البزُطي، قال: سألت  الرواية الثاُية عشرة:
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ْ َم»أشهد رجلني ُاصبّيني على الطالق، أيكون طالقًا؟ فقال:  : فإْنقلت  ولد على ن

 .(88)«ف منه خرٌيَرن ي ْعجيزت شهادته على الطالق بعد أالفطرة ُأ

، أُّه قال: ×خرب سلمة بن كهيل، عن أمري املؤمنني الرواية الثالثة عشرة:

منه، أو معروف  ْبمل يت  جملود يف حدٍّ واعلم أّن املسلمني عدوٌل بعضهم على بعض، إاّل»

 .(89)«ور، أو ظّننيبشهادة الزُّ

ال بأس »قال:  ×هللصحيحة أبي بصري، عن أبي عبد ا الرواية الرابعة عشرة:

ما يف سيَّ الومطلق،  فإّن الضيوف عنواٌن .(90).«.بشهادة الضيف إذا كان عفيفًا صائنًا.

 حيث كان اختالط املسلمني ببعضهم. ،تلك األزمنة

ألبي عبد  صحيحة عبد اهلل بن أبي يعفور، قال: قلت  الرواية اخلامسة عشرة:

أن »ى ت قبل شهادته هلم وعليهم؟ فقال: مني حّتف عدالة الرجل بني املسلَر: ِبَم ت ْع×اهلل

د مجلًة من الواجبات )وعدَّ .تعرفوه بالسرت والعفاف، وكّف البطن واليد واللسان و..

 .(91)«مات(واحملرَّ

حيتّج  ْنوغريها من الروايات اليت عندما طرحت عدالة الشاهد أو غريه، وهو ممَّ

ويف سياق تعريفها للعدالة مل تتعّرض ملثل خبربه، مل تأِت على ذكر مذهبه أو اعتقاده، 

 هذا املفهوم.

ز على املضمون، والوثاقة والسمة اليت تركِّ ،(92)إىل غريها من النصوص

 .قّية، ال على األشخاص من حيث االُتماء العقدي واملذهيبُلاخُل

ا ُناقش سندًا أو داللًة يف أغلب هذه النصوص، لكّننا أتينا بها كّن وحنن وإْن

 لالستئناس فقط.هنا 

فة، يظهر أّن صدورية والداللية والعناصر املضعِّوبهذا، وُتيجة هذه املعطيات ال

ة اخلرب يخاّصًة على مسلك حجِّواملاُع الشرعي الروائّي املباشر مل يثبت يف املقام، 

 االطمئناُي.

 

 ـ يتبع ـ
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 الرؤية السياسّية املعاصرة 

 د املطهَّرييف املشروع الفكرّي عن
 

 

لقد أتى املشروع السياسي عند املطهري يف سياق مشروعه احلضاري املعريف 

من الفلسفة والكالم الذي تناول فيه خمتلف اجلواُب الفكرية واملعرفية اإلسالمية، 

املعارف والعلوم  واالجتماع واألخالق والرتبية إىل الفقه وأصوله وغري ذلك من

اإلسالمية، واليت ُّظر هلا وأضفى عليها رؤيته املعاصرة واملواكبة لروح العصر 

 وتطوراته وسريورته. 

 تأِت متكاملًة ـ ملظ يف املقام أن األطروحة السياسية عند املطهري من املالَحو

املشّددة  إىل املراقبة الفكرية ذلك عائٌد علول ،ُظري ما هي عليه عند الصدر مثاًل ـ

 :رين والعلماء املسلمني، وخاصة أمثالاليت كان ميارسها ُظام الشاه على املفكِّ

ل عامل جذب واستقطاب الت وقدرات وأفكار تشّكمبا ميتلك من مؤّه ،املطهري

من طالب اجلامعات،  َبويْخوكذلك النُّ، رة يف الوسط الشعيبلشرائح فاعلة ومؤّث

رًا إىل ما بعد ، جاء الطرح السياسي للمطهري متأخِّصني. ومن هنافني ومتخصِّومثقَّ

م(، حيث كاُت له إسهاماته الفكرية 1979اُتصار الثورة اإلسالمية يف إيران عام )

وماهية  ،واإليديولوجية على صعيد تظهري وإبراز طبيعة ومفهوم اجلمهورية اإلسالمية

ياسية يف العامل، وامتيازها عن األُظمة الس ،ُظام احلكم فيها، وشكل احلكومة

ية صل بدعائم وركائز الثورة اإلسالمية تدور حول احلّرإضافة إىل حماضرات تّت

إىل دراسة  إىل العدالة االجتماعية، إىل االجتاهات املعنوية فيها، إضافًة ،واالستقالل
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هذه  ْتوكيفية احملافظة عليها. وقد ج مَع ،جناحها حقيقة الثورة اإلسالمية، وسّر

مقاالت »واملقابالت يف العديد من الكتب اليت محلت عناوين خمتلفة منها:  احملاضرات

مسائل النظام »، و«قضايا اجلمهورية اإلسالمية»، و«حول الثورة اإلسالمية يف إيران

 . «والثورة

وتقدميها  ،املطهري لبلورة ُظريته السياسية ْليد اإلجرام مل متِه ولكّن

قليلة من  م(، بعد أشهٍر1979اغتياله سنة ) مّتبشكلها املرتابط واملتكامل، حيث 

 ُتصار الثورة اإلسالمية. ا

م من غياب األطروحة الفكرية السياسية املتكاملة عند إىل هذا، فإن ما تقدَّ

مه املطهري من أطروحات إيديولوجية واجتماعية املطهري ال يسقط من احلساب ما قدَّ

ومعيش، والذي يرتكز على  حّي اقٍعر لوجود اجملتمع اإلسالمي كوودينية تنظِّ

يف  وهذا ـ يف احلقيقة وواقع احلال ـ يصّب .أحكام اإلسالم وأصوله ومبادئه وتشريعاته

اًل بدولة إسالمية حديثة ومعاصرة، مقابل األطروحات خدمة قيام النظام اإلسالمي ممثَّ

وتبيان تهافتها،  ،االجتماعية والسياسية الوضعية اليت عمل املطهري كثريًا على ُقدها

 وعدم صالحيتها للحكم والتطبيق على جمتمعاتنا وأمتنا اإلسالمية. 

ق باحلكم وماهيته، وأُا هنا سأقف عند ما طرحه املطهري من أفكار تتعلَّ

ا هو سائد يف النظم السياسية وشكل الدولة اإلسالمية وُوعها، ومتايزها عّم

مدى مساهمتها وحضورها يف احلياة و ،املعاصرة، ودور األمة يف اختاذ القرارات

ة وفاعليتها السياسية؟ ل رجال الدين مع دور األّمالسياسية العامة، وهل يتعارض تدخُّ

وهل يتوافق النظام اإلسالمي مع الدميوقراطية؟ وما هو مدى مروُته يف مسايرة روح 

 وما ينتج عن ذلك من مواقف ومضاعفات؟.  ،احلداثة واملعاصرة

ملقام أن األطروحة السياسية اليت عمل املطهري على تقدميها واملالحظ يف ا

وتربيرها وشرح أصوهلا ومقتضياتها، وإبداء حماسنها، ودفع الشبهات واالعرتاضات 

د ْي. فالساحة اإليراُية ب َعكالمي إيديولوجي بامتياٍز عنها، كاُت تنطوي على فعٍل

اُت تعيش خماضًا فكريًا اُتصار الثورة وبداية تبلور اجلمهورية اإلسالمية ك

لتحديد طبيعة وهوية النظام واحلكومة  ؛واجتماعيًا، ورمبا عنفيًا يف بعض منعطفاته

ومذاهب واجتاهات متنوعة  ُطرحت رؤى وأفكاٌر اليت ستلي الثورة. ويف هذا اخلضّم
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وخمتلفة حول طبيعة احلكم وأهدافه ومآالته. وهنا أتى مشروع املطهري ورؤيته 

ُظام ال يلتزم  وعدم شرعية أّي ،د على إسالمية الدولة والنظامؤّكالسياسية لت

مسلم. فالنظام اإلسالمي ميتاز باُسجامه مع  بالعقيدة والشريعة اإلسالمية يف جمتمٍع

د الفكري والتارخيي لإلُسان املسلم، وهذا ْعالواقع احلياتي والنسيج االجتماعي والب 

َقطة على هذا الواقع، والغريبة عن ّعية امُلْسعلى خالف ما هو عليه يف األُظمة الوض

 . (1)مناخه الفكري، وُظرته للحياة وإرادتها

وإشكاالت خمتلفة حول  وقد عمل املطهري على تقديم إجابات حول اعرتاضاٍت

ر الزمان، ق مبدى اُسجامه مع مقتضيات العصر وتطوُّالنظام اإلسالمي، منها ما يتعلَّ

وكيفّية املواءمة بينها وبني حكم رجال الدين، ومنها  ،طيتهصل بدميوقراومنها ما يتَّ

النظام اإلسالمي، ومدى مشاركة الناس  ية الفكرية والسلوكية املتاحة يف ظّلاحلّر

ه يتبّدى املنحى الكالمي يف وفاعليتهم يف احلياة السياسية العامة. ومن خالل ذلك كلِّ

 الفكر السياسي عند املطهري. 

 

قبل الدخول مع املطهري يف رحاب رؤيته للدولة وُظام احلكم سنتوقف عند 

 .ُظرته حلقيقة وماهية الثورة اإلسالمية، وجذورها وأسبابها

 وعند دراسته لفلسفة الثورات وحقيقتها يرى املطهري أن هناك اجتاهني يف ذلك: 

ت كلها ذات ماهية واحدة، فهي وليدة التناقض : وهو الذي يعترب أن الثورااألول

 ،رها. وهذا هو االجتاه يف املدرسة املاركسيةالطبقي املرتبط بوسائل اإلُتاج وتطّو

 . «االجتاه اآللي» ـب والذي أمساه املطهري

حصرها  دة، وال يصّح: وهو الذي يرى أن الثورات ذات ماهّيات متعّدالثاُي

قتصادي. ويعطي هذا االجتاه دورًا أساسيًا لطبيعة اإلُسان بالعامل الطبقي يف اإلطار اال

وقطب احليواُية.  ؛قطب اإلُساُية :املنطوية على قطبني متصارعني يف النفس البشرية

جه حنو التكامل التدرجيي. وهذا وبالتالي فحركة اإلُسان من خالل هذا الصراع تّت

إن ». يقول املطهري: (2)«اإلُساُي االجتاه الفطري أو» اسماالجتاه يطلق عليه املطهري 

الثورات ليست بذات صفة اجتماعية حمضة، بل ذات جذور متتد إىل طبيعة اإلُسان. 
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ي إىل تكامل واستقالل بعض أفراد البشر، وهذا الصراع الداخلي يف اإلُسان يؤّد

ّطني بدوره يؤدي إىل صراع بني األفراد املؤمنني امللتزمني العقائديني، واألفراد املنح

الراسخني يف أغالل احليواُية. وهذا الصراع هو الذي يعّبر عنه القرآن الكريم 

م، فإن هدف الثورة قد يتخطى . واُطالقًا مما تقدَّ(3)«بالصراع بني احلق والباطل

اهلدف من »ليتخذ املنحى العقائدي الروحي. يقول املطهري:  ،مسائل العيش ورفاهيته

ظرية الفطرية ـ قد يتجاوز إطار املسائل الرفاهّية واملعيشّية، الثورات ـ استنادًا إىل الن

خذ صفة عقائدية. وقد تأبى الطبقة احملرومة أن تضفي على مظاهراتها وإضراباتها ويّت

كما أن القيادة قد تطرح  ،قتصادية ـ كما حدث يف إيران خالل الثورة ـاصفة مادية 

خذ لتّت، صادي، بل تتجاوز هذا النطاققتعلى الساحة شعارات ال تنحصر يف النطاق اال

 . (4)«صبغة اآلمال اإلُساُية واملعتقدات السامية

ستبداد امثل:  ،منها د املطهري مجلًةوأما جذور الثورة اإلسالمية وأسبابها فيعدِّ

االستعمار اجلديد، وفصل الدين عن السياسة، والدعوة إىل عصر ما قبل اإلسالم 

النقض الواضح والصريح للتعاليم وواملذابح الوحشية، بثقافته وعاداته وأفكاره، 

 ؛: فشل الليربالية الغربيةلاألّواإلسالمية... هذا إضافة إىل عاملني يذكرهما املطهري: 

شرتاكية الشرقية. ومن هنا كاُت هذه الثورة وعرب قيادتها مال من االد اآل: تبدُّوالثاُي

يراُي املسلم يف العودة إىل أصالته وتراثه ـ حبسب املطهري ـ تعبريًا عن وعي الشعب اإل

املسلمون اجتازوا ». يقول املطهري: (5)وهويته اإلسالمية، وإحساسه بكرامته الذاتية

ومع هذه العودة  .مرحلة الذوبان وفقدان الشخصية، وها هم اليوم يعودون إىل أصالتهم

 . (6)«ى الشرق والغربثالث يتحدَّ تبدو يف األفق طالئع والدة عامٍل

 

م من خالهلا الرؤية السياسية لطبيعة ُظام دة ُرتسَّف عند ُقاط متعدِّهنا سأتوقَّ

 احلكم اإلسالمي عند املطهري. 

 

يرى املطهري أن مسألة وجود حكم وإدارة هي من األمور الضرورية والالزمة 
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ًا أم وضعّيًا ـ ال فوجود القاُون ـ سواء أكان دينّي .ال غنى عنها لالجتماع البشري اليت

وشيعة. يقول  سّنًة ،ا اتفق عليه مجيع املسلمنيوهذا مّم .يغين عن وجود احلكومة

وجود القاُون ـ ولو كان قاُوًُا دينيًا ـ ال ي غين الناس عن احلكومة أبدًا؛ »املطهري: 

 ،ى اخلوارج يقّرون بهاوحّت ،ة والشيعةفق عليها بني السّنالفة متَّولذلك فإن مسألة اخل

 . (7)«بعد أن كاُوا يرفضوُها أول األمر

 

السياسة اإلسالمية عند املطهري هي اليت حتكمها املبادىء واملفاهيم الدينّية 

أمام الباطل، وال تأخذ باملصاُعة  ادن يف مسألة احلّقواألخالقية السامية، واليت ال ته

وخباصة الغربية  ،ر. وهذا خبالف ما هو معروف يف السياسة الدوليةْكوال اخلداع وامَل

ر واملراوغة واخلداع، سياسة الوصول إىل الغاية واملصلحة اليت ْكمنها، بأُها سياسة امَل

دها عن ْعبلغت درجة عنفها والتوائها وب ر مجيع الوسائل واألدوات املتاحة، مهما تربِّ

ل السياسة اإلسالمية إىل هذا اللون من السلوك الروح اإلُساُية. وعليه، عندما تتحّو

إسالمية. إىل هذا، فإن هذه االستقامة وعدم  السياسي حينئٍذ خترج عن كوُها سياسًة

ن اعتباره ـ عند املساومة على حساب االلتزام باملبادىء واألخالق اإلُساُية ال ميك

املطهري ـ فشاًل وعدم مروُة وقدرة على االُسجام مع مقتضيات العصر ومتطلباته 

رين الغربيني تصوير السياسة اإلسالمية مية، كما حاول بعض املفكِّوسريورته التقدُّ

على مواكبة الزمان  على هذا النحو، بل وتعّداه إىل التشكيك بقدرة اإلسالم ككلٍّ

 . (8)رهوتطّو

أن هدف اإلسالم هو إقرار املساواة بني »معتربًا  ،وهذا ما يرفضه املطهري

ب َكْست؛ أي مثاًل ل، ولو شّرع اإلسالم مبدأ ُفعيًا على النحو املؤقَّتاّم الناس بشكٍل

بعض الناس واالستفادة منهم، ثم بعد ذلك ُقضه، ملا كان إسالمًا حقيقيًا مبعنى 

أُها تسّن مبدأ، ثم تنسفه من  ،أب السياسة األوروبيةالكلمة. وال َشكَّ فإن هذا هو د

تصدر وثيقة حقوق اإلُسان لتنضوي بقية الشعوب حتت  :فمثاًل .وحي الدوافع املصلحية

هذا الكالم ال طائل حتته  فإُها تقول هلا: كّل ْتسلطتها وهيمنتها...، وإذا ما اُضَو

 ء. إُهم يقولون: إن اإلسالم فظٌّوال قيمة له. هذا هو أسلوب التفكري السائد عند هؤال
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مع السياسة. وحنن ُقول: إن  :أخرى بات العصر، وبعبارٍةغري مرن وال ينسجم مع متطّل

بات اإلسالم جاء حملاربة أمثال هذه السياسة املنحرفة يف العامل، إُه ال يعتقد مبتطّل

إُه  .موالتقدُّر كمستلزمات حقيقية للتطوُّ ،بها وال يقّر ،العصر اليت يريدها هؤالء

 . (9)«هاووقوفه ضّد ،ال متطلباته، ويعلن حماربته هلا ،حنرافات العصرايعتربها 

 

خيلص املطهري  «اإلسالمية»و «اجلمهورية»اُطالقًا من حتليله ملفهوم كلميت 

ري، يكون لألمة فيه حق تقرير إىل اعتبار أن ُظام احلكم اإلسالمي هو ُظام مجهو

ليها يف السلطة التشريعية، واليت بدورها تنبثق عنها اإلرادة واُتخاب ممثِّ ،املصري

أي احلكومة. وكذلك تقوم تلك السلطة بتشريع القواُني املنسجمة  ،التنفيذية

ياتها، بعيدًا عن األهواء واملصاحل واملطابقة ملقتضيات الشريعة اإلسالمية وكّل

 . (10)صّية والفئوية، وتقوم احلكومة بدورها بتنفيذ تلك القواُنيالشخ

يرى  «اإلسالمية»و «اجلمهورية»م، ومن خالل وقوفه على مفهومي وإىل ما تقدَّ

فتحّدد  «اإلسالمية»تعين شكل احلكومة، وأما  «اجلمهورية»املطهري أن كلمة 

احية مفهوم . فمن ُ(11)حمتوى هذه احلكومة ومضموُها اإلسالمي التوحيدي

حكومة »د كون احلكومة هي ر املطهري أن هذا املفهوم يعيِّن وحيدِّيقّر «اجلمهورية»

دون  ،االُتخاب ع فيها مجيع الناس حبّقعامة الناس... وهي تعين احلكومة اليت يتمتَّ

بينهم يف اجلنس أو اللون أو العقيدة، والشرط الوحيد يف املنتِخب هو البلوغ  متايٍز

معينة،  إىل ذلك، اهليئة احلاكمة املنتخبة حتكم لفرتٍة عقلي ال غري... إضافًةوالنضج ال

إبقائها أو تغيريها بعد اُقضاء تلك الفرتة... وهذا الشكل من أُظمة  وللشعب حّق

 . (12)«، وهو الشكل املقرتح لنظام احلكم يف إيران«اجلمهوري»احلكم هو 

كالنظام  ،لفردية الوراثيةومن هنا، فهذه احلكومة تتمايز عن األُظمة ا

رًا ْصوكذلك ختتلف عن األُظمة األرستقراطية اليت يكون احلكم فيها َح ؛امللكي

إىل اختالفها مع  صني( دون أخرى، إضافًةلطبقة )فالسفة، أشراف، متخصِّ

 ... (13)ذينحكومات أصحاب رؤوس األموال املتنفِّ

ون وُهج هذه احلكومة فهو يعين أن مضم «اإلسالمية»وأما من ُاحية مفهوم 
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ملا ينطوي عليه اإلسالم من مدرسة فكرية  ؛يرتكز على األصول والتعاليم اإلسالمية

 . (14)أبعادها وشؤوُها وإيديولوجية ورؤية كوُية واجتماعية لتنظيم حياة البشر بكّل

ومن خالل دراسته للحكم واإلدارة يف ُهج البالغة يرى املطهري أن احلكومة 

سة يف منطق ُهج البالغة. يقول ايري احلق والعدل تعترب حكومة مقدَّاليت تلتزم مع

سها تقديسًا عظيمًا إذا كاُت مستقيمة غري منحرفة عن يقدِّ ×ولكنه»املطهري: 

، وهو أن تكون وسيلة إىل إجراء العدل وإحقاق احلق سبيلها األصيل والواقعي احلّق

ملنتهز لفرص الوثوب على حقوق الناس. وخدمة اخللق، وماُعًا عن تغّلب الرقيب الباطل ا

ص باحلق الدوائر، يكافح هذا الرقيب الباطل الثائر الذي ما زال يرتبَّ ×وهلذا فهو

س حلفظها حينئٍذ وحراستها عن أيدي املنتهزين وال يألو جهدًا عن اجلهاد املقدَّ

 . (15)«الطامعني

لبعض من وعطفًا على موضوع احلكومة وشكل النظام املقرتح فقد طرح ا

رين ُظامًا اعتربه األصلح للبشرية، يقوم على الرتكيب بني الدميوقراطية املفكِّ

شرتاكي، شرتاكية، وميكن للمجتع املسلم أن يثري هذا النظام الدميوقراطي االواال

 . (16)م األخالقية اإلسالمية فيه وإقامته على أساسهاَيالِق من خالل بّث

طهري أن هناك تناقضًا بني الدميوقراطية ه على هذا الطرح يرى املويف ردِّ

فالدميوقراطية تقوم على أصالة الفرد  ؛شرتاكية، فال ميكن الدمج بينهماواال

وتقديم حقوقه على  ،شرتاكية على أصالة اجملتمعبينما تقوم اال ؛واملناداة حبقوقه

بالقيم  فإن تطعيم هذا النظام املقرتح ثاُية ومن جهٍة .هذا من جهٍة ،حقوق األفراد

واألخالق اإلسالمية غري ممكن يف اإلطار اإلسالمي؛ وذلك ألن فصل اجلاُب اخُلُلقي 

له؛ ألن اإلسالم عبارة عن  ٍخْسعن باقي اجلواُب واألبعاد يف اإلسالم هو مبثابة َم

 . (17)جواُب احلياة منسجمة تغطي كّل أطروحة متكاملة ومرتابطة يف وحدٍة

ده املطهري للحكم هو: شعيب ذو م الذي حيدِّوخالصة املطاف إن شكل النظا

 حمتوى إسالمي. 

 

يف معرض كالمه عن دور علماء الدين وموقعهم وأثرهم يف احلياة االجتماعية 



 

 االجتهاد والتجديد 

د املطهري على ق بالثورة اإلسالمية يف إيران، شدَّما يتعلَّ ة يفوالسياسية، وخاّص

ستمرارية اماء الدين على رأس القيادة العليا يف إيران، وأن ضمان ضرورة كون عل

معتربًا أن هذه السلطة  ،بذلك، بل ترّقى إىل أكثر من ذلك الثورة واُتصارها مرهوٌن

أو  ،من الزمان خ ويزول بعد قرٍنَسمن أيديهم فإن الدين سي ْم ْتَعلعلماء الدين إذا ما ُ ِز

 . (19)هب تعبريَسحَب ،من اآلن بعد جيٍل

ية الكربى لعلماء الدين فمن الطبيعي ـ عند املطهري ـ واُطالقًا من هذه األهّم

عاته وأشكاله االجتماعي والسياسي أن تكون هلم الوالية على واقع أمتهم مبختلف تنوُّ

 والديين و... ولكن ما هو مقصود املطهري من والية الفقيه؟ 

صالحيات مطلقة، ويكون  هل يعين ذلك كون الفقيه حاكمًا فعليًا ذا

أم أن له دورًا آخر غري  ،ةة والتنفيذّية والقضائّيممسكًا بالسلطات الثالث التشريعّي

 ذلك؟ 

ر اإليديولوجي دوره دور املنظِّ هنا يرى املطهري أن والية الفقيه تعين أن الولّي

نفيذي للنظام، وليس دور احلاكم الفعلي الذي ميارس السلطة عمليًا على الصعيد الت

فيعين أُه جيب عليه اإلشراف على التنفيذ  ًارأو القضائي. وإذا كان دوره منظِّ

دي رأيه يف الصالحية الدستورية والشرعية ألعضاء بأن ي ْب ،الصحيح للنظرة اإلسالمية

ما له صلة بتطبيق  متهم رئيس اجلمهورية، وكذلك يف كّلاهليئة التنفيذية، ويف مقّد

ال يصبح مبركز الوالية واإلشراف  . إىل هذا، فإن الفقيه الولّي(20)النظرية اإلسالمية

عرب اُتخابه من قبل اجلماهري، وبذلك تكون والية الفقيه بهذا املعنى واملفهوم عني  إاّل

. وبالتالي ينفي املطهري أن تكون اجلمهورية اليت حتمل عقيدة (21)الدميوقراطية

ىل الكون واحلياة هي مجهورية رجال يديولوجيته يف النظرة إإاإلسالم وشريعته و

ة، كطبقة رجال الدين، إذ إن اجلمهورية خاّص الدين؛ فاإلسالم ليس دين طبقٍة

ر فئاته وشرائحه املختلفة ـ الذي حيمل التصوُّ ـ بكّل اإلسالمية متّثل اجملتمع اإلسالمي

ويعين  ،عملياإلسالمي الذي ينطوي على رؤية كوُية توحيدّية، ي عّبر عنها بالتوحيد ال

ذلك بلوغ اإلُسان درجة التوحيد األخالقي والتوحيد االجتماعي، وهذا معنى قوله 

د ، حيث تؤكِّ(63)آل عمران:  ﴾...َواَل َيتَِّخَذ َبْعض َنا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن د وِن اهلِل﴿ :تعاىل

 ،ق أشكاهلماية والدميوقراطية بأعماآلية على التوحيد العملي االجتماعي املقارن للحّر
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 . (22)ب تعبري املطهريَسحَب

 

ميكننا الوقوف على بعض الصفات واخلصائص اليت يشرتطها املطهري يف 

 .(23)ض هلا يف بعض كتبه وأعماله، وذلك يف طّيات مواضيع تعرَّالقائد أو الولّي

ما يعنيه مصطلح  جتهاد، وهذاأي اال ،مة هذه الصفات الفقاهةوجند يف مقّد

غري مقلِّد ألحد يف اجملال الفقهي  ،، فهو جمتهٌد«والية الفقيه»ُفسه يف قولنا:  «الفقيه»

 .التشريعي

ـ وحدها ـ يف املقام؟ بطبيعة احلال إن ذلك غري  هل تكفي الفقاهة ولكْن

تمرِّسًا وم ،والقائد. فإضافة إىل كوُه عاملًا بالفقه ري للولّيطبقًا ملنظور املطهَّ ،كاٍف

ودراية وافية وعميقة وشاملة  على علٍم جيب أن يكون الولّي ،يف أصوله وفروعه

 .مبختلف العلوم واملعارف اإلسالمية، من الفلسفة واألخالق واالجتماع والسياسة

كاملة برؤية اإلسالم إىل احلياة والوجود واملبدأ  وكذلك ال ب دَّ أن يكون على معرفٍة

إضافة إىل فروعه  ،أن يكون مستوعبًا ألصول الدين وأسسه أي ال ب دَّ ،واملصري

وأحكامه. وي ضاف إىل ذلك وجوب معرفته وإحاطته بنظرة اإلسالم إىل اإلُسان، جلهة 

هاته وحاجاته وشؤوُه بنائه وتربيته وصالحه، وطريقة سلوكه ومعيشته، وخمتلف توجُّ

أن يتحمل هكذا  يستطيع أحٌد ومن البديهي أُه ال». يقول املطهري: (24)يف هذا الوجود

أن يكون قد ترّبى وترعرع يف صميم الثقافة  إاّل ،الت والشروطقيادة، وبهذه املؤهَّ

كاملة.  ة والفقه واملعارف اإلسالمية معرفًةاإلسالمية، وأن يكون عارفًا بالقرآن والسّن

 تها إاّلّيل أعباء مسؤولوعلى هذا األساس ال يستطيع قيادة النهضة اإلسالمية وحتمُّ

لعًا . وعطفًا على ذلك، ووفقًا هلذا املنطق، ال ب دَّ أن يكون الولي مطَّ(25)««علماء الدين»

باته. يقول املطهري: على أحوال زماُه، مواكبًا لعصره، منسجمًا مع مقتضياته ومتطّل

فأقول: إُنا حباجة إىل فقهاء وعلماء  «القيادة»أما ما يرتبط ببحثنا هنا حول »

صدر الدين الشريازي،  سينا، وماّل كنصري الدين الطوسي، وأبي علّي ،ةوفالسف

هؤالء  ولكّن .يوالشيخ مرتضى األُصاري، والشيخ بهاء الدين العاملي، والشيخ احللِّ

هذا القرن، وأبي علي  وإُنا حباجة إىل طوسّي .كاُوا علماء وفقهاء وفالسفة عصرهم
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يلسوف هذا القرن، وفقهاء يصلحون هلذا سينا هذا العصر، وصدر الدين الشريازي ف

موا احللول املناسبة ى يفهموا العصر، ويدركوا آالمه ومشاكله، ويقدِّالزمان، حّت

 . (26)«له

صفة أساسية ـ ولعلها من  م، يشرتط املطهري يف الولّيوإضافة إىل ما تقدَّ

ند تعليقه على عند املطهري ـ أال وهي صفة العدالة. فع البديهّيات الالزمة يف الولّي

ضاق عليه العدل  ْنوَم»: ×كقوله ،يف العدل ×بعٍض من كلمات اإلمام علّي

وإذا ضاق تدبري األمور على الوالي بالعدل »يقول املطهري:  ،(27)«ر عليه أضيقْوفاجَل

 . (28)«رهْوّد عن َجر أضيق عليه؛ ألُه ـ حينئٍذ ـ يف مظّنة أن ي َصْوفتدبري أموره باجَل

ـ أن  ^وملا ورد عن األئمة ؛(29)طهري ـ اُطالقًا من القرآن الكريمومما يراه امل

من صفات احلاكم أن يكون حارسًا أمينًا على حقوق الناس واجملتمع الذي 

 . (30)حيكمه

القائد عند املطهري، وذلك  م، ميكننا إضافة بعض الصفات للولّيوإىل ما تقدَّ

ال »: ×خالل كالم اإلمام علّي من ،ما أتى على ذكره من شروط جناح املصلحني يف

 . (31)«وال يتبع املطامع ،وال يضارع ،ال يصاُع ْنَم يقيم أمَر اهلل سبحاُه إاّل

يقيم أمر اهلل سبحاُه أن ال يكون  ْنوتعليقًا على ذلك يرى املطهري أُه ال ب دَّ مَل

ي ال ب دَّ أ ،مداهنًا وخمادعًا، وهذا هو معنى املصاُعة. وكذلك عليه أن يرتك املضارعة

ئة يف جمتمعه الذي يريد ه بالصفات واألخالقّيات اهلابطة والسيِّله أن يبتعد وال يتشبَّ

 . (32)ر ُفسه من أسر النفعّية وعبودية الطمعقيادته وتغيريه. وكذلك عليه أن حيرِّ

 

 :ب املطهريَسحَب ،ُوعني من الدميوقراطية هنا ال ب دَّ من التمييز بني

منهما فلسفته اخلاصة،  حيث إن لكلٍّ؛ ودميوقراطية إسالمية ؛دميوقراطية غربية

 ية والسلوك البشري. وُظرته املغايرة ألسس ومرتكزات احلّر

ية هي وليدة رغبات اإلُسان وميوله وأهوائه. وهذا الفلسفة الغربية تعترب أن احلّر

ية هو أساس الدميوقراطيات الغربية. وهي يف واقعها ليست سوى ُوع من ّراللون من احل

ب تعبري املطهري. وإىل هذا، واُطالقًا من هذا املفهوم َسحَب ،احليواُية مطلقة العنان
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وال غرابة  ،يغدو تشريع الشذوذ اجلنسي ـ مثاًل ـ عماًل قاُوُيًا ،ية والدميوقراطيةللحّر

 . (33)رغبتها وميوهلا يف هذا االجتاه األكثرية اليت تصّب فيه؛ وذلك ُزواًل عند رأي

إذا ُظرُا إىل الدميوقراطية اإلسالمية فإن املسألة ختتلف جذريًا.  ولكْن

فاإلُسان يف املنظور اإلسالمي ينطوي على ملكات واستعدادات وأبعاد سامية تشّكل 

لسامية، كامليل إىل مالك إُساُيته. ومن هذه األبعاد التفكري املنطقي، وامليول ا

، واخلري اخللقي واجلمال. ومبا أن اإلُسان ينطوي كتشاف احلقائق، وعبادة احلّقا

من غري املمكن إعطاء  واجلسد، فإّن ؛الروح :هما ،كذلك على قطبني متناقضني

ي تلقائيًا وبالضرورة ية يف أحدهما يؤّدمنهما؛ فإن االُطالق باحلّر ية املطلقة لكلٍّاحلّر

فإن الدميوقراطية اإلسالمية ـ عند املطهري ـ تقوم  أّي حاٍلدودية اآلخر. وعلى إىل حم

ية هنا تعين االُعتاق من امليول والشهوات احلّر ية اإلُساُية، ولكّنعلى أساس احلّر

احليواُية، وكسر القيود واألغالل اليت حتول دون حتقيق اإلُسان إلُساُّيته، 

ضًا للشهوات وإماتة هلا، بل يعين تهذيب ْفهذا َر ال يعين وتكامله الوجودي. ولكْن

 . (34)وتنظيمها والسيطرة عليها ،الدوافع والغرائز وامليول والرغبات

 ولكي يظهر الفرق اجلوهري بني الدميوقراطّيتني الغربية واإلسالمية، وأّي

ريخ ح املسألة. فالتامن التاريخ توضِّ منهما الواقعي واحلقيقي، يضرب املطهري أمثلًة

ل إمرباطورية إيراُية ـ عندما فتح بابل أقرَّ س أّويذكر أن امللك )كورش( ـ وهو مؤّس

اهلل إبراهيم  بينما ُيّب ؛أهلها على دينهم، وتركهم أحرارًا يف عبادة األوثان واألصنام

خذ موقفًا آخر من هذه األوثان اليت كان يعبدها قومه، حيث قام اتَّ ×اخلليل

ل ألُه رأى فيها معتقدات منحّطة وآهلة كاذبة، فهي تشكِّ بتكسريها وحتطيمها؛

اإلسالم  ل فكر اإلُسان وعقله. واحلال كذلك عندما قام ُيّبقيودًا وسالسل تكبِّ

ل إصرًا ة عندما دخلها فاحتًا؛ ألُها متثِّبتحطيم األصنام واألوثان مبّك |حممد

ة احلقيقية. إن عمل )كورش( يوأغالاًل يف أعناق البشر، تعيقهم عن الوصول إىل احلّر

)كورش( ي عترب يف املعيار  مليول الناس ورغباتهم. وعليه فـ ب على أُه احرتاٌمَسي ْح

ب املطهري. وأما عمل أُبياء اهلل تعاىل َسحَب ،ية يف التاريخاد احلّرالفردي أحد رّو

 على أساس ،يةم ومبادىء احلّرَيعدواُي خمالف لِق فهو عمٌل |وحممد ×إبراهيم

هذه النظرة وطبقًا ملنطقها. وعليه فمنطق األُبياء خيالف منطق اإلُسان الغربي 



 

 االجتهاد والتجديد 

ية والدميوقراطية احلّر»م خيلص املطهري إىل القول: . وعطفًا على ما تقدَّ(35)املعاصر

 .تقومان ـ يف ُظر اإلسالم ـ على أساس ما يفرضه التكامل اإلُساُي للموجود البشري

ال من  ،الت اإلُساُية لإلُسانمنبثق من املؤّه هو إُسان، حقٌّ لإلُسان مبا ية حقٌّاحلّر

ميوله وأهوائه. الدميوقراطية ـ يف ُظر اإلسالم ـ تعين اإلُساُية املنطلقة، بينما تعين ـ 

 . (36)«ة منطلقةيف قاموس الغرب ـ حيواُّي

بل إن ن أن ال تعارض بني النظام اإلسالمي وبني الدميوقراطية، م يتبيَّا تقدَّومّم

يات الضرورية. يقول وتضمن احلّر ،الصفة اإلسالمية للنظام تنطوي على الدميوقراطية

ختناق إن اجلمهورية اإلسالمية ال ترسي قواعدها على اال»املطهري حول ذلك: 

اهلزمية ستكون مصريها احلتمي.. أّن ذلك فمعناه  ْتالسياسي والفكري... أما إذا أراَد

ا جيول خباطره.. ية الرأي والتفكري والتعبري عّمع حبّرمع يتمتَّفرد من أفراد اجملت فكّل

تامة.  يٍةع حبّريف اجملتمع الذي يتمتَّ واألحداث التارخيية أثبتت أن اإلسالم ال ينمو إاّل

ية اآلخرين، فعلينا أن مننع اخلداع والتالعب تنتهي عند بدء حّر ية حدوٌدللحّر ولكْن

 . (37)«باأللفاظ

أو  ي فكٍراملطهري ينكر على البعض ظّنه بوجود تعارض بني تبنِّإىل هذا، فإن 

السيادة الشعبية.  نة ـ كاإلسالم مثاًل ـ وبني الدميوقراطية وحّقمدرسة إيديولوجية معيَّ

ت رى هل تعين »مستنكرًا وآخذًا على هذا املنطق: ، ل املطهريوهنا يتساء

، أو أن يتخّلى مجيع األفراد من فكري خاّص خبطٍّ فرٍد الدميوقراطية أن يلتزم كّل

على أساس العلم واملنطق  فكرية؟! ت رى هل اإلميان مببادىء قائمٍة التزام مبدرسٍة أّي

والفلسفة والتسليم هلذه املبادىء يعارض الدميوقراطية؟! األكثرية الساحقة للشعب 

وال  ،طلق ذٌُباإليراُي تؤمن إمياًُا راسخًا مببادىء اإلسالم، وليس يف هذا اإلميان امل

النقد  ية غري املؤمنة حّقب أن تسلب هذه األكثريُة القاطعة من األقّلْيالَع ب. لكّنْيَع

 . (38)«واملناقشة واالعرتاض

ويف ُفس السياق يرفض املطهري إشكالية التعارض املزعومة بني والية الفقيه 

أن يكون الشعب هو  املهّم»ثاُية، معتربًا أن  وبني السيادة الشعبية من جهٍة من جهٍة

القاُون، أو أن  ذ للقاُون الذي آمن به وقبله، سواء كان الشعب هو الذي سنَّاملنفِّ

ر قاُوُي، أو أن يكون القاُون الذي ه صاحب مدرسة فكرية أو منظِّيكون قد سنَّ
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 . (39)ه عن طريق الوحي اإلهليْتآمنت به اجلماهري قد تلقَّ

 

باته املختلفة من إن مسألة مواكبة اإلسالم لروح العصر، وتلبيته ملتطّل

الفكر  :اإلشكاالت األساسية اليت طرحت أمام الفكر اإلسالمي املعاصر، ومنه

معاصرة وحديثة  ٍةالسياسي. فهل يستطيع النظام اإلسالمي أن يواكب ويتفاعل بعقلّي

كاجملاالت السياسية  ،االت حياتية جوهريةدة تشمل جمة ومعقَّمع مسائل مستجّد

ات الراهنة قتصادية واالجتماعية والعسكرية وغريها، أم أُه سيعاجل املستجّدواال

 بأحكام وقواُني وقواعد قدمية جاء بها اإلسالم قبل أربعة عشر قرًُا؟ 

 ،ويف مقام إجابته عن هذه اإلشكالية يفرِّق املطهري بني حركة الفرد واجملتمع

ر الفرد واجملتمع  التكامل اإلُساُي والوجودي لكلٍّ منهما. فريى أن تطوُّوبني

مسري التكامل  وحركتهما من األمور الضرورية املنسجمة مع قواُني الطبيعة، ولكّن

ال تتغّير. فمستلزمات احلياة اإلُساُية وحاجاته وشؤوُها  ومعايريه وأهدافه ثابتٌة

إُساُية اإلُسان وقيمه ومعايري  باستمرار، ولكّن رتها وحضارتها تتطوَّومظاهر مدُّي

ل. فهذه املبادىء واملفاهيم واملعايري هي مبثابة دالالت كماله هي حقائق ثابتة ال تتبدَّ

 كي ال يضّل ؛وعالمات على طريق اإلُساُية، يهتدي بها اإلُسان يف مسريته الوجودية

عة مبادىء وأحكام ثابتة ترتبط إىل جممو الطريق. وبناًء عليه، فإن اإلُسان حباجٍة

 رة تسّدأيضًا إىل قواُني وأحكام متغيِّ املقابل هو حباجٍةيف بطبيعته وكماله، و

 لة خالل مسريته التكاملية. وهنا جاء اإلسالم ليسّدعة واملتبّداحتياجاته املتطّورة واملتنّو

إليها اإلُسان احتياجات البشرية من خالل قواُني وقواعد وأحكام كلية ثابتة حيتاج 

يف حركته التكاملية، ولتكون هذه القواُني هي األطر والضوابط اليت تنبثق عنها 

حتياجات املرحلية واليت تسد اال ،بات العصرب متطّلَسرة حَباألحكام املرُة واملتغيِّ

ر هو كيفية فالثابت يف اإلسالم هو األصول واملبادىء، واملتغيِّ». (40)والراهنة لإلُسان

رات العصر اليت تلعب دورها يف تلك األصول واملبادىء، وهذا ما خيضع لتطوُّتنفيذ 

اإلُسان حيتاج ـ إذن ـ إىل قواُني ومبادىء ». يقول املطهري: (41)«تبديل صور التكليف

له املرحلي. أحكام رة ترتبط بتنقُّثابتة ترتبط حبركته املدارية، وإىل قواُني متغيِّ
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رة. غري أن اإلسالم ن املدارية الثابتة، ال املرحلية املتغيِّاإلسالم موضوعة حلركة اإلُسا

 .(42)«رةاحتياجات اإلُسان املتغيِّ مات والتمهيدات واألطر الالزمة لسّدأعّد املقّد

 عملية حول ذلك:  م املطهري أمثلًةويقدِّ

اِط اْلَخْيِل ت ْرِهب وَن ِبِه َوَأِعدُّوا َله ْم َما اْسَتَطْعت ْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَب﴿: قوله تعاىل: منها

. فاحلكم الثابت هنا هو وجوب اإلعداد (60)األُفال:  ﴾َعد وَّ اهلِل َوَعد وَُّكْم

 العسكري للجماعة املسلمة إىل املستوى الذي خيشاها فيه األعداء، وهو مبدٌأ

رة وغري ثابتة. فقد كاُت يف املاضي بالسبق إسالمي ثابت. ولكن الوسيلة متغيِّ

أن هذا  ة النبوية. إاّلاُطالقًا من السّن، اليت أوصى بهما الفقه اإلسالمي ،لرمايةوا

ذ هذا إذ ينبغي أن ي نفَّ ؛عملي يف عصرُا احلاضر له مصداٌق احلكم الفقهي مل َيع ْد

 . (43)ستعداد بالشكل الذي يتناسب وظروف مرحلتنا ومتطلباتهااملبدأ من اال

 . (188)البقرة:  ﴾ُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِلَواَل َتْأ﴿: قوله تعاىل: ومنها

أن تبادل الثروة ينبغي أن يتخذ »وهو  ،د اآلية الكرمية مبدأ إسالميًا ثابتًاحتدِّ

حتياجات األساسية شكاًل مفيدًا من الناحية االجتماعية، وأن يتجه حنو اال

وشرائه. ففي  «الدم»ة معاملة بيع ل هلذه اآلية الكرمي. وكمصداق متبدِّ(44)«للمجتمع

ولذا ؛ ب الفائدة العملية عليهالعدم ترتُّ ؛املاضي كاُت هذه املعاملة من مصاديق الباطل

حياتية  مسألًة «الدم»يف عصرُا احلاضر أضحى  مة يف الفقه. ولكْنكاُت حمرَّ

 .(45)«باطلأكل املال بال»، وال ينطبق عليها مفيدة؛ ولذا أصبحت املعاملة عليه جائزًة

 . (46)رال يتغيَّ ي فهو باٍقر املصداق. وأما احلكم الكّلر احلكم اجلزئي بتغيُّفقد تغيَّ

ل ر العصر وتبدُّلة بتطوُّإىل هذا، فإن استنباط األحكام اجلزئية الفرعية املتبدِّ

 ،جتهادية اليت ميارسها الفقيه اجملتهدبالعملية اال احتياجاته من األصول الثابتة منوٌط

مية. يقول زات اإلسالم، وقواه احلركية احلّية والتقدُّّد أحد مميِّوهذا ي َع .ون سواهد

عصر متصلة  ل يف كّلرات اليت تتبدَّإن من مميزات اإلسالم أُه جعل املتغيِّ»الصدر: 

تغيري؛ أي إُه جعل لألحكام الفرعية التفصيلية عالقة  بالثوابت اليت ال يطرأ عليها أّي

اجملتهد الذي  وال يستطيع أن يكشف هذه العالقة إاّل .ملة يف الشريعةباألحكام اجمل

ة وهذه هي القّو .بها كة اليت خيتّصَلواقعة من خالل امَل يعطي رأي اإلسالم يف كّل

 . (47)«احلركية يف اإلسالم
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 ة ُقاط يف الفكر السياسي للمطهري: ميكننا الوقوف عند عّد

مع تقييد هذه الوالية باإلرادة  املطهري لنظرية والية الفقيه، ولكْن: تبّني اًلأّو

ي السلطة التنفيذية ية تقرير مصريها، وتوّلة، حيث أعطى لألمة حّرّرالشعبية احُل

الفقيه؛ وذلك حرصًا على عدم  مع إشراف من الولّي ،القواُني. ُعم والتشريعّية، وسّن

ة الدين والشرع. ومن هنا كان سلوكها عن جاّداحنراف الدولة بتشريعاتها وقواُينها و

مع  ،ى فيه األمة قيادة ُفسهاُظام احلكم اإلسالمي عنده ُظامًا مجهوريًا شعبيًا، تتوّل

من ِقَبل الفقيه العارف بأحوال زماُه وعصره. واملطهري يقرتب بذلك من  عاّم إشراٍف

 .ةالوالية بني الفقيه واألّممة يف ُظام احلكم، وهي املزاوجة يف ُظرية الصدر املتقدِّ

وهو عدم وجود التأسيس والتأصيل النظري لنظام احلكم  ،يف املقام مع فارٍق ،ُعم

 وهيئته وإدارته باملستوى الذي عرضته أطروحة الصدر السياسية. 

: مل يقتصر طرح املطهري السياسي على عرض ُظام احلكم اإلسالمي ثاُيًا

على إشكاالت خمتلفة تتمحور حول قدرة النظام  الرّد اه إىلواالستدالل عليه، بل تعّد

ره، ومدى تناغمه مع الدميوقراطية، اإلسالمي وتشريعاته على مواكبة العصر وتطّو

ط رجال الدين على واحرتام إرادة املواطنني، وشبهة الوقوع يف الديكتاتورية، وتسلُّ

د املطهري على قدرة هنا أكَّيتها يف االختيار. والسلطة، وتغييب إرادة األمة، وقمع حّر

رة على مواكبة الزمان وجماراة احلداثة وروح اإلسالم بقواُينه وتشريعاته الثابتة واملتغيِّ

د على اُسجام النظام اإلسالمي مع الدميوقراطية؛ إذ إن ُفس وكذلك أّك. املعاصرة

ميوقراطية طرح الصفة اإلسالمية للنظام فهذا يعين أُه ُظام ينطوي على املبادىء الد

هاتهم وأفكارهم، وت بعد بالتالي شبح الديكتاتورية اليت حترتم خيارات الناس وتوجُّ

لقد ميَّز املطهري بني الدميوقراطية الغربية  ،والقمعّية عن النظام والسلطة. ُعم

والدميوقراطية اإلسالمية، معتربًا أن منطلق األوىل هي امليول واألهواء الذاتية، بينما 

األغالل والقيود اليت  ية اإلُساُية، اليت تعين كسر كّلاُية على أساس احلّرتقوم الث

 يف سبيل الوصول إىل حتقيق كماله اإلُساُي.  ،تأسر اإلُسان وتعيقه

: إُنا ُالحظ أن السياسة اإلسالمية عند املطهري سياسة أخالقية إُساُية ثالثًا

ا ريًا عّمْذسامية، وهي بذلك ختتلف َجم واملفاهيم اإلُساُية الَيحتكمها املبادىء والِق
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ش من السياسات الدولية احلديثة واملعاصرة، واليت تقوم على أساس يومع هو معهوٌد

ُت به هذه ر الوسيلة، مهما تلوَّاملصاحل املادية واإلقتصادية، وعلى قاعدة الغاية تربِّ

رة، وقتل األبرياء ملدمِّاحلروب ا ُتهازّية، وشّنالوسيلة من ألوان اخلداع واملصاُعة، واال

م الروحية واملبادىء واملثل َيحيث تغيب ـ هنا ـ عن السياسة معايري األخالق والِق، و...

 اإلُساُية الفاضلة. 

وذلك ، د الكالمي ملحوظًا يف أطروحة املطهري السياسيةْع: لقد كان الب رابعًا

معاصر ومواكب سياسي  من خالل عرضه وبياُه لقدرة اإلسالم على إُتاج ُظاٍم

رات الزمان ومستجّداته، وكذلك من خالل التدليل على متايزه للحداثة، وجماٍر لتطّو

على خمتلف  وأصالته أمام غريه من األطروحات السياسية املعاصرة، وكذلك الرّد

 :على األطروحة اإلسالمية يف احلكم، مثل د ِراالعرتاضات واإلشكاالت اليت َت

النهوض بأعباء ومسؤوليات الدولة احلديثة واملعاصرة، التشكيك يف قدرتها على 

يات العامة للناس، واتهامها بالدكتاتورية وتغييب الروح الدميوقراطية، وتقييد احلّر

 وغريها من االعرتاضات. 

ك برتاثه وأصالته واملتماهي وقد عاجل املطهري ذلك كله بروحية العامل املتمسِّ

 يات غده ومستقبله.الناظر إىل حتدِّباته، ومع مقتضيات حاضره ومتطّل
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 حجِّية الظّن يف أصول الدين
 

 

 ىعّدي ة من الركائز اليت قد يعتقادل العلم واملعرفة يف املسائل االيإن لزوم حتص

يف  ٍدي عن تقل النيقيل الية لزوم حتصي فقهاء اإلمامنياشتهر بقد ها. فيعل ٌعأُها جمَم

وز جيفال  ،معترب ٍقي يف هذه املسائل عن طرنيقيل اليجب حتصيف ،ةياملسائل العقائد

عتقاد وز االجيوال  ،د فيهايوز التقلجيكما أُه ال  .العمل بأخبار اآلحاد يف هذه املسائل

 .هذا من جهٍة ،ستخارةكاملنامات واال ، معتربة شرعًاريغ ق أموٍريعن طر

سواء كان هذا  ،ةييف املسائل الكالم ل الظّنيكفي حتصيال  ىأخر ومن جهٍة

ل هو خرب الواحد أو ظواهر يكما إذا كان الدل ،ستداللالظن ُاشئًا من النظر واال

د يُاشئًا من تقل كما إذا كان الظّن ،منه ئ ُاشريأو غ .،ات أو اإلمجاع أو..ياآل

 ها. ية اليت ُشأ فينيئة الديأو من الب جمتهٍد

ب جيهذا األمر؟ فهل  ىل عليما هو الدل :هنااطرح ُفسه هيل الذي فالسؤا

كون ُاشئًا من األدلة املعتربة؟ وهل يب أن جين؟ وهل ي يف أصول الدنيقيل اليحتص

 ن أم ال؟ ييف أصول الد كتفاء بالظّنوز االجي

تعرض يفلم  ،ةيل يف كتب اإلماممفصَّ بشكٍل هذه املسألة مطروحًة ْنومل تُك

أو  (1)ةيعابرة يف الكتب الكالم بصورٍة ل هذه املسألة إاّليتفاص ة إىلياإلمامالعلماء 

ط مبسَّ ل هذه املسألة بشكٍليتفاص ق إىلتطرَّ ْن. فأول َم(2)ةيبعض الكتب األصول

ما ، بعد«فرائد األصول»يف كتابه  ،&األُصاري ىخ مرتضيب علمنا( هو الشْس)َح
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عتبار  االنيل هذه املسألة وأخذ جواُبها بعيان تفاصيوتبعه يف ب ،ُسدادض ملسألة االتعرَّ

يف كتابه حبر  ،اُييزا مهدي اآلشتريما امليَّوال س ،هذا الكتاب ى علنيأكثر احملّش

ة يق اخلراساُي يف كفابعض جواُب هذه املسألة احملقِّ ض إىلالفوائد. وبعد ذلك تعرَّ

ة هذه املسألة يف منظومتنا يمهذا الكتاب. وأله ىون علضًا احملشُّيوتبعه أ ،األصول

 : نيقع الكالم يف مرحلتيب البحث عن جواُب هذه املسألة. فجية يالعقائد

ل يأي هل حتص ،نييف أصول الد كتفاء بالظّن أم االنيقيل اليأـ لزوم حتص

 ؟ كفي الظّنين أم ية واجبة يف أصول الدينيقياملعرفة ال

ي هل تنحصر املصادر يف األمور أ ،نيعتقاد يف أصول الدد مصادر االيب ـ حتد

د وكل ما يشمل خرب الواحد والتقليأم  ،ات واألخبار املتواترةيكاآل ،اليت تورث القطع

 طمئنان؟ ورث االي

 

 ة جهات: قع الكالم ضمن عّدي

 

بعضهم إمجاع  ىعبل اّد ، وجوب معرفة الباري تعاىلنيم املتكلِّنيقد اشتهر ب

ق ية واملعتزلة سلكوا الطريفاإلمام ؛قهيولكنهم اختلفوا يف طر .(3)ذلك ىة علاألّم

 .ق النقليواألشاعرة أثبتوه بطر ؛العقلي إلثباته

 : نيقوهلم بوجه ىلون علاألّو فاستدّل

 حسن اخلوف ختالف، ودفعاال من احلاصل للخوف اهلل دافعة ةمعرف : إّنلاألّو

 ،خملوق هلل سبحاُه فيه وما العامل أّن إىل اإلهليون ذهب: توضيحه. (4)بالضرورة

 ،خمتلفة أبعاد يف العباد وظائف بيان إليهم لحوَّ وأُبياء سفراء هلل سبحاُه أّن ويّدعون

 مقولتهم صدق ًاجّد حيتمل اإلُسان إّن وحيث. وعقوبات مضاعفات خمالفتهم يف وإّن

 ترك عن يزجره كما ،وحيسنه ،سفرائه ومعرفة معرفته وجوب إىل عقله فيبعثه

ص عن الواقع فقد أمن من الضرر املذكور فإذا أعمل ُظره وتفحَّ. حهويقبِّ ،املعرفة

 موٌنفهو مأ وإاّل ،فبها احلّق إىل ىفإُه إن أّد ،مًاْزح ُفسه من اخلوف َجيوتسرت ،قطعًا
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 معذور. 

فيها،  يعيش اليت مَعالنِّ رهن  اإلُسان حياة أّن كََّش فال  .املنعم شكر : لزومالثاُي

 ّنإ آخر جاٍُب ومن ؛جاٍُب من هذا ،آخر شخص بل ،ُفسه هو مَعالنِّ مصدر فليس

كون يل ؛مبعرفته إاّل الشكر يصّح وال ،إليه أحسن ْنَم شكر إىل اإلُسان يدفع العقل

 . (5)عقاًل معرفته وجوب م، فينتجِعناسب حال املْنيالشكر مبا 

 عن عبارة ر، وهوْكالِف هو ذيوجب النظر ال النظر ىفة علومبا أن املعرفة متوقِّ

 . (6)آخر ٍء شي معرفة إىل بها ليتوصَّ ذهنّية أمور ترتيب

وجوب النظر يف  ىل عليفال دل ،ال ُفسّي ،يٌّريأن هذا الوجوب غ كَّثم ال َش

إذ ال حكم للعقل  ؛اتيثي ذلك من احلريأو خالق أو غ لواجب مبا هو واجٌبوجوب ا

 األعلى عبد بن ادة مّحيشهد لذلك روايو .كٍّه بال َشيده إلل للشرع وتعبُّيوال سب ،بذلك

املعرفة؟  بها ينالون أداًة الناس يف جعل هل ،اهلل أصلحك :×اهلل عبد ألبي قلت : قال»

 اهلل فيكلِّ البيان، ال اهلل املعرفة؟ قال: ال، على فواكلِّ : فهلقلت  ،ال :فقال :قال

ف ياملراد بنفي التكل فلعّل. (7)«آتاها ما إاّل ُفسًا اهلل يكلف وسعها، وال إاّل ُفسًا

 بتدائي العقلي. ف االيباملعرفة هو التكل

 

ل املعرفة. ثم هل وجوب يرض حتصلغ ؛ّيريغ ذكرُا أن وجوب النظر وجوٌب

أم هو وجوب  ،هايعتقاد وعقد القلب عللغرض اال ؛ّيريضًا وجوب غيل املعرفة أيحتص

 ؟ ُفسّي

فزعم بعضهم أن  ؛(8)ان واملعرفةمي اإلرية يف تفسياختلفت املذاهب اإلسالم

 عند من ءجا ما وجبميع وبرسله باهلل املعرفة هو باهلل فاإلميان .ان هو ُفس املعرفةمياإل

 هلل واحملّبة بالقلب واخلضوع باللسان قراراإل من املعرفة سوى ما نإو ،فقط اهلل

 . (9)ميانإب ليس باجلوارح والعمل منهما واخلوف والتعظيم ولرسوله

فذكر أبو احلسن األشعري:  .فساده على ةيعلماء اإلمام ويف املقابل أطبق

 هو اإلميان أن يزعمون الرافضة رهو؟... مجهو ما اإلميان يف الروافض واختلفت»

 فضرورة بذلك املعرفة فأما ،عندهم من جاء ما وجبميع وباإلمام وبرسوله باهلل اإلقرار
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 وليس ،مسلٌم فهو يعرف ومل أقّر وإذا ،مسلم مؤمٌن فهو وعرف أقّر ذاإف ،عندهم

بل هي  ،ان القليبميعن اإل ومنفصلًة ،عتقادعن اال ًةست املعرفة منفّكي. فل(10)« مبؤمن

 يعرفون كاُوا الكتاب أن أهل (11)ذلك ىل عليوالدل .عتقادمقرون باال عبارة عن علٍم

 عنهم تعاىل اهلل أخرب حيث، أبناءهم يعرفون كاُوا كما، |حممد ُبينا ةُبّو

 احلّق يعرف كان ْنَم الكفار من وألن ؛(12)التصديق لعدم ؛بكفرهم القطع مع، بذلك

ُُْفس ه ْم َواْسَتْيَقَنْتها ِبها َوَجَحد وا﴿ :تعاىل قال كما ،واستكبارًا عنادًا وينكره  ﴾َأ

 . (14)النمل: 

ل املعرفة ظاهرة يف أن املعرفة يحتص ىعل ات اليت حتّثيأن الروا مضافًا إىل

 .ست املعرفة مبا هي هي مطلوبةيفل ،عتقادمقدمة لال

 ما أدُى إّن: »×املؤمنني أمري قيس، عن بن مارواه سليم :ومن تلك الروايات

 ُبّيه بالطاعة، ويعّرفه له فيقّر إّياه وتعاىل تبارك اهلل فهيعرِّ أن مؤمنًا العبد به يكون

 له فيقّر خلقه على وشاهده أرضه يف تهوحجَّ إمامه فهبالطاعة، ويعرِّ له فيقّر

والطاعة )كما ذكره أهل  ،مة للطاعةأن املعرفة مقّد يف صرحيٌة وهي .(13)«بالطاعة

 . (14)اديُقهي اإلذعان واالاللغة( 

 أدُى عن هسألت : قال ،×احلسن أبي عن ،يزيد بن : ما رواه الفتحومنها

 موجود مثبت قديم ُّهأُظري، و وال له شبه غريه، وال إله ال بأُّه اإلقرار: املعرفة؟ قال

ر د تصّوست املعرفة جمّرييف أن ل ٌةحيوهي صر. (15)ٌء شي كمثله ليس فقيد، وأُّه غري

ة يبل هي حالة ُفساُ ،اء جاللهيكرب فإن العقول عاجزة عن الوصول إىل، قيدوتص

 . (16)ةيعتقاد بالصفات اإلهلعرتاف واالعبارة عن اال

 منبل املقصود  ،س املقصود من العرفة مطلق العلم أو الظّنيأن ل كَّال َش فعندئٍذ

. (17)عتقاد بهب واالل املعرفة اليت تستتبع عقد القليل املعرفة هو لزوم حتصيلزوم حتص

ث يح ،(18)ال ُفسي ،ّيريفهي واجب غ، عتقادمة لالهذا وجوب املعرفة مقّد ىعل فبناًء

مة كل يوال تكون شكرًا للمنعم. فالق ،إن جمرد املعرفة ال تدفع الضرر احملتمل

 للوصول إىل ٌقيأما الفحص والنظر فهو طر ،عتقادمة للمعرفة اليت تقرتن مع االيالق

 ذاته.  مة للنظر والفحص حبّديان. فال قمياإلعتقاد واال
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 ن: يحنو ىة عليعتقادإن املسائل اال

ثم جيب عليه  ،بهاملعرفة ف حبكم العقل حتصيل : ما جيب على املكلَّلاألّو

 عتقاد به. حبكم العقل أيضًا اال

وال  ،ال حبكم العقل ،املعرفة بهصيل ف حت: ما ال جيب على املكلَّالثاُي

أحياًُا جيب عليه حبكم العقل املعرفة به له  تولكن إذا حصل ،حبكم الشرع

 عتقاد به وعقد القلب عليه. والشرع اال

 

 تمكنيفقد  .التوحيد والنبوة واإلمامة واملعادات مسائل يكّلوهذا كما يف 

من دون اخلوف  ،معترب ٍقية بطرينيقي ح عن معرفٍةيعتقاد الصحل االيف من حتصاملكلَّ

 ليحتص عن العاجز قسم يف دخلي نئٍذيُه حأثناء النظر والبحث )فإ ن خمالفته للحّقم

ومل تكن هناك مشقة  ،|ش يف عهد النيّبيعي(، كما إذا فرضنا أُه باحلّق العلم

 صلوات اهلل نية املعصومش يف عهد األئّميعيأو كان  ،هوطلب املعجزة من ،هيللذهاب إل

صدق يف ،ة دعواهم اإلمامةبحث عن صّحيو ،هميذهب إليفكان بوسعه أن  ،هميعل

 ىعتمد عليبأن  ،ه يف هذا الفرضكتفاء بظنِّوز له االجيبصدق دعواهم عندئٍذ. فهل 

كتفي خبرب واحد يو أ ،الصادق ًا أُه هو النيّبيعتقد ظني ىحّت |اشتهار معاجز النيب

 ؟ نيقيه البحث املورث للقطع واليب علجيأم  ،إمامة إمام زماُه ىعل داّل

 : نيف أقوال العلماء يف هذه املسألة ضمن قوليكن تصنمي

 عن املعروف وهو .واالستدالل النظر من فيها العلم : اعتبارلالقول األّو

 . (19)األكثر

اختلف العلماء يف  ل القطع )وإْنيحتصعتبار اوعدم  ة الظّني: كفاالقول الثاُي

ستدالل أو اخلرب الواحد أو كون ُاشئًا من النظر وااليبأن  ل الظّنية حتصيفيك

 . (20)مطلقًا( ة الظّنيكفا

 ن: يه بأمريعل ستدّليأما القول األول ف

 كفاية وعدم العلم وجوب على ،لةاحملصَّ بل، املنقولة : اإلمجاعاتلاألّو
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 . (21)الظّن

ق يه والتصدان والعلم والتفقُّميوجوب اإل ىة علات واألخبار الداّلي: اآلالثاُي

وذلك  ،(22)ومتابعة الظّن ن وعدم الرخصة يف اجلهل والشّكيُّواإلقرار والشهادة والتد

 ،َمَظاِِّه ِمْن اْلِعْلَم َفاْطُلب وا ،م ْسِلٍم ُكلِّ َعَلى َفِريَضٌة اْلِعْلِم َطَلب : »|كقول رسول اهلل

 َتْسِبيٌح ِبِه واْلم َذاَكَرَة ،ِعَباَدٌة وَطَلَبه  ،هلل َحَسَنٌة َتْعِليَمه  َفِإنَّ ،َأْهِلِه ِمْن ْقَتِبس وه وا

 وَيْعِرُفوا وَيَتَفقَّه وا َيْسَأُلوا َحتَّى النَّاَس َيَسع  ال»: ×وقول أبي عبد اهلل؛ (23)«ثياحلد

اهلل  ِإنَّ: »﴾َفللِه اْلح جَُّة اْلَباِلَغُة﴿ :اىلئل عن قوله تععندما س  ،×وقوله ؛(24)«ِإَماَمه ْم

ََُعْم َعاِلمًا؟ َفِإْن َأُكْنَت :اْلِقَياَمِة َيْوَم ِلْلَعْبِد َيُقول  َتَعاَلى  ِبَما َعِمْلَت َفالَأ :َله  َقاَل ،َقاَل: 

 اْلح جَُّة وَذِلَك ،َفَيْخِصم ه  ،َمَلَتْع َحتَّى َتَعلَّْمَت َفالَله : َأ َقاَل َجاِهاًل ُكْنت  :َقاَل َعِلْمَت! وِإْن

 .(25)«اْلَباِلَغُة

 رادات: ية إستدالل بهما من عّدلو االخيال  ولكْن

كاشفًا عن رأي  ًايدكون إمجاعًا تعبُّيفال  ،ةيأما اإلمجاع فهو حمتمل املدرك

 .املعصوم

 ها: يعل د ِرَيوأما األخبار ف

ة ية الفرعيم املسائل العمليوب تعل: إن بعضها ظاهرة يف أن موردها هي وجاًلأّو

ون ببعض هذه ستدّليأن الفقهاء  ىًا ما ُرريشهد لذلك أن كثيو .ستتبع عماًلياليت 

 . (26)ةيمياألخبار للزوم الفحص يف الشبهات التحر

، العلم حتصيل وجوب يف ظاهٌر فبعضها ؛املفاد خمتلفة املذكورة األدلة نإ: ثاُيًا

االعتقاد وعقد  وجوب يف ظاهٌر وبعضها ؛واملعرفة والعلم هالتفقُّ وجوب على دّل ما وهو

 .نوالتديُّ والشهادة واإلقرار والتصديق اإلميان وجوب على دّل ما وهو، هايالقلب عل

، النفسية الصفات سنخ العلم واملعرفة من وأن، ووجودًا حقيقًة خمتلفان أُهما والظاهر

 بينهما التالزم عدم الظاهر أن كما. يةالنفس األفعال سنخ عتقاد وعقد القلب منواال

 ،خالفه علم مبا عتقاداال فيمكن، اآلخر عن أحدهما اُفكاك ميكن بل، خارجًا

 بظاهر ص من األخذيفال حم ،جحده بقلبه وعرفه ولكْن احلّق ىرأ ْنمَّعفضاًل 

 الطريق وأما العلم واملعرفة فهو .دةيعتقاد بأصول العقوأن الواجب هو اال ،الثاُية

 . كن هو املنحصريمل  وإْن ،حتصيله يف املتعارف راملعذِّ العقلي
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 ن: يه بأمريستدالل علمكن االيوأما القول الثاُي ف

ن يل املعرفة يف أصول الدين وجوب حتصأره يتقرو .ل العقلييالدل ىمقتض :لاألّو

فكما  .لهاية حتصيفيد حدودها وكيل للشرع لتحديفال سب ،ال شرعي ،عقلي حكٌم

خلوف الوقوع يف  ل املعرفة كان حبكم العقل )إما من جهة أُها دافعٌةيجوب حتصأن و

زئ عنه حبكم العقل جية امتثاله وما يفيفك ،الضرر أو من جهة لزوم شكر املنعم(

 ،خلوف الوقوع يف الضرر فعٌةاطمئنان دة املورثة لاليفلو فرضنا أن املعرفة الظن .ضًايأ

ة املعرفة يوحكم العقل بكفا ،متثالالة حصل االفال حم ،ق شكر املنعمتحقَّيوبه 

وجوب  ىل عليفال دل .واإلجزاء عقلي(، ُطباق قهريإن اال :قالية )فكما يالظّن

 ل معرفة أكثر من هذه املعرفة. يحتص

املعرفة الواجبة  ىان أدُيات اليت وردت يف بيفإن الروا ؛اتيإطالق الروا :الثاُي

دها بأن تكون املعرفة ييمن دون تق ،دةيرار بثوابت العقاملعرفة بأُه اإلق ىر أدُتفسِّ

  .يق ظّنيحصلت عن طر وإْن ،هايبل الواجب هو اإلقرار بها وعقد القلب عل ،ةينيقي

 :قال ،×احلسن أبي عن ،اجلرجاُي يزيد بن الفتح عنما : تلك الروايات منو

 قديم وأُّه ،ُظري وال له شبه وال ،غريه إله ال بأُه املعرفة؟ فقال: اإلقرار أدُى عن هسألت 

 . (27)ء شي كمثله ليس وأُّه ،فقيد غري موجود مثبت

 :فقال ؟التوحيد عن ×الرضا سألت  :قال املهتدي بن العزيز عبد : ما عنومنها

 . (28)التوحيد عرف فقد بها وآمن أحد اهلل هو قل قرأ ْنَم كّل

ة باإلمامة ينيقيرفة الل املعين حتصأره يتقرو .عةة املتشرِّريس ىمقتض :الثالث

 ن: يأحد أمر ىفًا علًا ما كان متوقِّريكث ^نية يف عهد املعصوماخلاّص

ين بابًا يفقد عقد الكل ،هّيبوص إماٍم ح كّلصرِّيمن اإلمام السابق بأن  ـ النّص1

 ى وتنّص علريوتش ،ات اليت وردت عن اإلمام السابقيه الروايأورد ف إماٍم لكّل

 . (29)إمامته

وذلك إما من  ،هير أمارات اإلمامة فإلمام ومالحظة توفُّلشخص  جعة كّلـ مرا2

 : ^ةث األئّميأو مشاهدة موار (31)هْيَدي ىأو مشاهدة املعاجز عل (30)خالل األسئلة

 الَِّذي ي ْعَرف  ِبَم َمام اإِل َماَت ِإَذا :×الرَِّضا اْلَحَسِن ِبيأَل ُقْلت : فعن البزُطي َقاَل

 اْلَفْضل  ِفيِه وَيُكوَن ،َأِبيِه و ْلِد َأْكَبَر َيُكوَن َأْن َماٌت: ِمْنَهاَعال َماِمِلإِل َبْعَده ؟ َفَقاَل
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 ِفيَنا ح َوالسِّال ،ٍنُفال ِإَلى :َفي َقاَل ٌنُفال َأْوَصى َمْن ِإَلى :َفَيُقوَل الرَّْكب  َم، وَيْقِدواْلَوِصيَُّة

 . (32)َكاَن َحْيث َما ِحالسِّال َمَع َماَمُةاإِل َتُكون  ،َلِإْسَراِئي َبِني ِفي التَّاب وِت ِبَمْنِزَلِة

َمام ؟ َقاَل: اإِل ي ْعَرف  ِبَم ،ِفَداَك ج ِعْلت  :×اْلَحَسِن ِبيأَل ُقْلت : َقاَل َبِصرٍي َأِبي وعن

 َعَلْيِهْم ِلَتُكوَن ِإَلْيِه َشاَرٍةِبِإ ِفيِه َأِبيِه ِمْن َتَقدََّم َقْد ٍء ِبَشْي َفِإَّه  َأوَُّلَها َأمَّا ؛ِبِخَصاٍل :َفَقاَل

 ِبُكلِّ النَّاَس وي َكلِّم  ؛َغٍد ِفي ِبَما وي ْخِبر  ؛اْبَتَدَأ َعْنه  س ِكَت وِإْن ؛َفي ِجيب  وي ْسَأل  ؛ح جًَّة

 َعَلْيَنا َدَخَل َأْن َأْلَبْث َفَلْم ،َتُقوَم َأْن َقْبَل َمًةَعال ُأْعِطيَك ،م َحمٍَّد َأَبا َيا :ِلي َقاَل ث مَّ .ِلَساٍن

 ×اْلَحَسِن َأب و َفَأَجاَبه  ،ِباْلَعَرِبيَِّة اْلخ َراَساُِيُّ َفَكلََّمه  ،خ َراَساَن َأْهِل ِمْن َرج ٌل

 ُأَكلَِّمَك َأْن َمَنَعِني َما ،ِفَداَك ج ِعْلت  ،َواهلِل :اْلخ َراَساُِيُّ َله  َفَقاَل ،ِباْلَفاِرِسيَِّة

 ُأْحِسن  ال ُكْنت  ِإَذا ،اهلل س ْبَحاَن :َفَقاَل ،ت ْحِسن َها ال َأََّك َظَنْنت  َأُِّي َغْير ِةِباْلخ َراَساُِيَّ

 َأَحٍد م َكال َعَلْيِه َيْخَفى ال َماَماإِل ِإنَّ ،م َحمٍَّد َأَبا َيا :ِلي َقاَل ث مَّ !َعَلْيَك َفْضِلي َفَما ُأِجيب َك

 اْلِخَصال  َهِذِه َيُكْن َلْم َفَمْن ،الرُّوح  ِفيِه ٍء َشْي ال َو ،َبِهيَمٍة ال َو ،َطْيٍر ال َو ،النَّاِس ِمَن

 . (33)ِبِإَماٍم ه َو َفَلْيَس ِفيِه

 ْنممَّ ^تيمذهب أهل الب ىكان عل ْنع َميمل ُعهد حصوهلما جلم ولكْن

ًا من أبناء مدرسة أهل ريفإن كث ؛×أتي عند اإلمام املعصوميكان بوسعه أن 

أتوا يكاُوا يف العراق واخلراسان والشام آُذاك، كان بإمكاُهم أن  ْنممَّ، ^تيالب

 ،ةيبيوعن األمور الغ ،اإلمام عن مسائل احلالل واحلرام اسألويو ،(نة )مثاًلياملد إىل

نة يقيحتصل هلم املعرفة ال ىحّت ،ث اإلمامةيومشاهدة السالح الذي كان من موار

فلذا كان  .نهميومل تكن هذه ظاهرة ب ،ذلكومع ذلك مل تشهد األخبار ب، باإلمامة

عتهم يلش ^األئمة أحدمن  عتاٌب ْدِرَيبل مل  ،إلثبات ذلك بأخبار اآلحاد ىكتفي

ومل  ،ي )أي أخبار اآلحاد(ق ظّنيطر ىباعتبار أُهم اعتمدوا يف معرفة اإلمامة عل

 ة باإلمامة )مثاًل(. ينيقياملعرفة ال ىموا عناء السفر للحصول علتجشَّي

 ،ة واضحًا كالشمس يف رابعة النهارّيكن أمر اإلمامة والوصيمل أُّه ما يَّوال س

 .(35)ةيأو الفطح (34)فْقء أصحاب األئمة وقعوا يف شبهة الَوأن بعضًا من أجاّل ىفلذا ُر

 قبض حني ×جعفر أبي زمان كنا»اء قال: دة احلّذيشهد لذلك ما رواه أبو عبيا ومّم

 ْنَم ،عبيدة أبا يا :فقال ،حفصة أبي بن سامل فلقيت  ،اهل راعي ال كالغنم دُرتدَّ

 . (36)ثياحلد ،هميحممد صلوات اهلل عل آل : أئميتقلت  ؟إمامك
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ة الناس من ف بعاّميفك هم احلّقيء أصحاب األئمة قد التبس علفإذا كان أجاّل

 أن كبار األصحاب كان عندهم احلرص يف معرفة احلّق ىفنر ؟!^تيأتباع أهل الب

ة نا هذه احملاولة من عاّميمل تصل إل ولكْن ،أمارات اإلمامة إىل بالرجوعلباطل من ا

 وليس، عتقاداال هو النفسي كون الواجبين: يبعض األعالم املعاصر قالالناس. فلذا 

 مع االعتقاد حصول فرض فلو ،عقاًل رًامعذِّ كوُه حيث من طريقّي واجٌب إال العلم

 حبكم جيب بل، رًامعذِّ عقليًا طريقًا الظّن يكن مل ْنوإ، الدين قحتقُّ يف كفى الظّن

 يف تقصري دون من ،حتجاجلال الصاحلة الصحيحة بالطرق العلم حتصيل العقل

 تضّر مل فًاْرِص طريقيًا كان امّل املذكور احلكم أن إاّل، األمان به ليتّم، ماتاملقّد

 . (37)للواقع والوصول اإلصابة فرض مع خمالفته

 جلواز العمل باملظنون يف العقائد هو أن الكتاب واخلرب املتواتر وإْنشهد يا ومّم

مرفوضًا ملا  فلو كان العمل بالظّن .ي الداللةيولكنهما ظّن ،ي الصدورّيكاُا قطع

شرتط ي ْنمع أن َم ،يث إن ظاهرهما ظّنيح ،ات واألخبار املتواترةيك باآلجاز التمسُّ

 .ستدالل بظواهر الكتاب واألخبار املتواترةعن االى أبية يف العقائد ال ياملعرفة القطع

ا ُقطع جبواز العمل أُّ (38)ة يف العقائديلزوم املعرفة القطع ىري ْنفلذا ذكر بعض َم

 معه يبعد امّم بالظواهر فًاْرع  والبيان التبليغ طريق احنصار فإّن ؛بالظواهر يف العقائد

 فالتوقُّ واحتمال. ماعالسَّ إال هلا طريق ال األصول من كثرٍي كون مع، يتهاحجِّ عدم

 صلوحها من مينع امّم ،هلا الضابط لعدم ؛ًاجّد بعيٌد الداللة قطعية النصوص على

 . (39)واالحتجاج لالستدالل

عجز وأما إذا  ،ةينيقيل املعرفة اليحتص ىه إذا كان الشخص قادرًا علهذا كلُّ

 . (40)ىلْوَأ ٍقيكون بطري ل الظّنية حتصيفكفا نيقيال ليعن حتص

طمئنان مرحلة اال ة إذا وصلت إىلية املعرفة الظنيهنا كفا ل إىلفقد حتصَّ

 ،طمئنان الشخصيأن املعترب يف ذلك هو اال كَّالذي دون مرتبة العلم. ثم ال َش ،النفسي

فإذا مل  ،ةيريث إن بناء العقالء هو عدم التسامح يف األمور املهمة واملصيح ،ال النوعي

 .زول خوف الضرريطمئنان الشخصي يف أصول العقائد فال الصل لإلُسان احي

صل حي ىفحص حّتيبحث ويلزم اإلُسان أن يفاحلكم العقلي بلزوم رفع خوف الضرر 
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ها يتسامح فيكون يف املوارد اليت يطمئنان النوعي كتفاء باالفإن اال ،طمئنانله اال

د جوز له التعبُّيف ،طمئنان الشخصيل االيق يف حتصيف بعدم لزوم التدقْرالع 

د وال تعبُّ ،عقلي مبا أن وجوب املعرفة حكٌم ولكْن ،ة الناسطمئنان احلاصل لعاّمباال

 طمئنان النوعي. الكتفاء باله اال ْزج َييف احلكم العقلي مل 

، |النيّب من الثبوت ضرورّية صارت أمور الشريعة يف ثم إُه ظهرت

 أن فبعد .إُكارها عدم انمياإل يف كفييف ،والزكاة اخلمسو، ةيوميال كالفرائض

 ةالرّد حروب من رٌيكثو .ةالرّد عالمة مثاًل الزكاة إُكار كان |اهلل رسول ارحتل

 مصطلح يف فتعارف ،احلكومة إىل الزكاة إرسال عن فالتوقُّ هو هاؤمنش كان

 هو الضروري معتقد أن ذكري ومل ،اإلسالم عن خارٌج الضرورّي منكر أن القوم

 . مثاًل املؤمن

 

 الربزخ بتفاصيل األعظم خيل له الشوقد مثَّ .عتقادب االجيفمع فقدان املعرفة ال 

 والنار واجلنة واحلوض وامليزان والكتاب واحلساب والصراط القرب سؤال من ،واملعاد

من  ،ا مضى أو يأتيمّم ،|يّبالن به أخرب ء شي كّل بل، إليه أشري مما ،ذلك وغري

 تإذا حصل ،كاللوح والقلم والعرش والكرسي وحنو ذلك ،أو غري تكليف تكليٍف

بل عليه االعتقاد به  ،ل فيهبه فليس له اإلُكار واجلحود أو الوقف والتأمُّاملعرفة له 

 . فليس مبؤمٍن وإاّل ،وشرعًا عقاًل ،ل واالُقياد لهوعقد القلب عليه والتحمُّ

وإمنا  ،ذلك ىة فال كالم يف لزوم عقد القلب علينيقيكاُت املعرفة  فإذا

فهل  ،ذلكى بأن قامت األمارة عل، يظّن ٍقيما إذا حصلت املعرفة عن طريالكالم ف

 د بها أم ال؟ ها والتعبُّيعقد القلب عل ب عندئٍذجي

 : نيقول ىقد اختلف العلماء يف حكمه علو

 الظّن ةيحجِّ عدم إىل الثاُي ديوالشه ىملرتضا ديوالس خي: ذهب الشلالقول األّو

ل يالدل ىب مقتضَسعقد القلب حَب ب عندئٍذجيفال  ،ةيعقائدال املسائل هذه مثل يف

 .يالظّن
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 ذلك: لوقد ذكروا وجوهًا 

 أصول يف ليالتعو جواز عدم أن ةالعّد يف خيفذكر الش .: اإلمجاعالوجه األول

. (41)ثياحلد أصحاب لةَفبَغ عنهم عرب ْنَم بعض عن إاّل ،فاقياّت اآلحاد أخبار ىعل نيالد

 . (42)ىد املرتضيهو الظاهر من عبارة السأن هذا كما 

 نيب ختالفاال حمّل ةي: إن جواز العمل بالظّن يف األحكام الشرعالوجه الثاُي

 . (43)؟!ةيالعلم ةيعتقاداال باألحكام فيفك ،األعالم

 ه: يوف

 ؛ةيفاقاّتست يإن املسألة لف ،ةيه حمتمل املدركأُ مضافًا إىل، وأما الوجه األول

يف املسائل  يةة الظنجواز العمل باألدّل ة ذهبوا إىليًا من فقهاء اإلمامريفإن هناك كث

 .ةيالعقائد

 ة حمّلييف األحكام الشرع فكون جواز العمل بالظّن وأما الوجه الثاُي

 ىفإن املدار عل ،صول العقائديف أ د بالظّند يف جواز التعبُّيوجب الرتديختالف ال اال

ف بالعمل تامة فال جمال للتوقُّ ةفإذا كاُت احلّج ،د بالظّنجواز التعبُّ ىة علام احلّجيق

 باملظنوُات. 

 األُصاري خيذهب الشوقد  .نييف أصول الد د بالظّنجواز التعبُّ :القول الثاُي

 ةيحجِّ ىفإن مقتض ،ة األماراتيوالوجه يف ذلك هو إطالق أدلة حجِّ .ذلك جواز إىل

 ىعل دّل ما فإّن ؛هايعل قامت اليت املوارد عييف مجاألمارة  ةيحجِّهو  اخلاّص الظّن

 ظاهر ةيحجِّ ىما دل عل وكذلك إّن ،الشمول ملثل ذلك ىأبي ال العادل قيتصد وجوب

  .(44)أصول العقائد من هيعل تدّل مبا نيُّالتد وجوب عن يأبي ال املتواتر اخلرب و الكتاب

فلوال جواز  .العمل بهذه األخبار ىعة علة املتشرِّريث إن سيح ؛حيوهذا هو الصح

ن. فإذا يقة بأصول الدة لذكر أخبار اآلحاد املتعلِّيض أصحاب املعاجم الروائذلك ملا تعرَّ

نا يد والنبوة واإلمامة واملعاد لرأيالتوح ّصخيما  ل العقائد يفيمن تفاص رٍيكث رجعنا إىل

هذه األخبار فما هو السبب يف  ىعقد القلب عل ْزجُيفلو مل  ،منها أخبار آحادًا ريأن كث

ات يد عرض رواكون الغرض هو جمّريًا أن فمن املستبعد جّد .(45)ُقلها يف هذه الكتب

ون ن ْبينا أُهم يعة لرأالحظنا املتشرِّ ا إْنمع أُّ ،ة دائرة معلومات القارئ العاّمريلتكث

 هذه األخبار.  ىة عليمنظومتهم العقائد
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املهم ف .نين القسمي هذنيز بييالكالم يف التم ىبقي نيا حكم القسمّنيَّبعد أن ب

عن  ،بهاملعرفة  ليحتص بجي ما أي ،األول القسم :ليقب من اليت عتقاداتاال زييهو مت

 .هيفة فاملعر ليحتص بجيوالذي ال  ،القسم الثاُي

 : نيقول ىق املعرفة الواجبة عليان مصاديفقد اختلف العلماء يف ب

 ةيتالثبو وصفاته يمعرفة الباري تعالأّن  ي إىلمة احلّلذهب العاّل :لالقول األّو

ومن  ،ها واجبةكّل ،واملعاد ،واإلمامة ،ةوالنبّو ،عنه تنعمي وما هيعل صّحي وما ةيوالسلب

 الفحص بجية يف هذا القسم ينيقيل املعرفة الين وجوب حتصأ ىعل بناًءف .لالقسم األّو

جهلها عن  ْنوَم .بذلك الظّن كفيي ال وإال ،فبها العلم حصل فإْن ،أسيال ىحّت عنها

 . (46)نياملؤمن ربقة عن خرج فقد رٍيتقص

 : أدلة ةبعّد ذلك ىعل ستدليوقد 

 ،(56)الذاريات:  ﴾ِإالَّ ِلَيْعب د وِن َُْسا َخَلْقت  اْلِجنَّ َواإِلَمَو﴿ة: ميالكر ةي: اآللاألّو

 . (47)«عرفونيل» هو «عبدونيل»صود من املق أّن ىبناء عل

ََُفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمْنه ْم َطَفَلْو﴿: : قوله تعاىلالثاُي  ﴾ِناِئَفٌة ِلَيَتَفقَّه وا ِفي الدِّْيال 

 لوجوب بها ×اإلمام تشهاداس نةيبقر ؛ةياإلهل للمعارف مشوله ىعل بناًء ،(122)التوبة: 

 . (48)السابق اإلمام موت بعد ×اإلمام ملعرفة رْفالنَّ

 َبْعَد َشْيئًا َأْعَلم  َما»: ×اهلل عبد أبي عن ،وهب بن ةيمعاو حةي: صحالثالث

 من خصوصًا ،الواجب من ةياألفضل أن ىعل بناًء ،(49)«ِةِة َأْفَضَل ِمْن َهِذِه الصَّالْعِرَفاْلَم

 . الوجوب زمتستل ،الصالة

اهلل ي ِحبُّ  ِإنَّ َأال ،م ْسِلٍم ُكلِّ َعَلى َفِريَضٌة اْلِعْلِم َطَلب »: |: عموم قولهرابعال

 . (50)«ب َغاَة اْلِعْلِم

، (53)احملقق الثاُيو، (52)د الثاُييالشهو، (51)د األولي: ذهب الشهالقول الثاُي

ة هي يبة يف املسائل العقادن املعرفة الواجإىل أ ،خ األُصارييوالش ،الفاضل اجلوادو

 :ليات من قبيها. فمعرفة الكليدون تفاصل ،ةيات املسائل العقائديق بكّليالتصد

 ،لها فهو من النوع الثاُييوأما معرفة تفاص ،هايل املعرفة فيب حتصجي القسم األول

 لها. يب حتصجيفال  وإاّل ،ها فبهايفإذا حصلت املعرفة ف
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 : نيبوجههلذا القول  ستدّليكن أن ميو

كن أن مي)وأُه ال ،ل املعرفة عقلّييوجوب حتص ىل علي: ذكرُا أن الدللاألّو

أو من جهة  ؛فإما أن ُقول بوجوب املعرفة من جهة دفع الضرر عن النفس ،ًا(يكون ُقلي

 لزوم شكر املنعم. 

 ؛فتجب معرفته ،القسم األول :ليُعلم بأن هذا األصل العقائدي من قب ثّم تارًة

 :لييف أُه من قب وتارة ُشّك ؛ل معرفتهيب حتصجيعلم بأُه من القسم الثاُي فال ُ وتارًة

 فعندئٍذ ،القسم الثاُي فال جتب معرفته :ليأو من قب ،جتب معرفته ىالقسم األول حّت

 صّحيال  ولكْن ،(54)ما بقي ة يفص باملتصل أو املنفصل حّجإن العام املخّص :قلنا وإْن

 ؛ل املعرفة يف مورد الشّكيل املعرفة إلثبات لزوم حتصيل وجوب حتصيك بدلالتمسُّ

وهو  ،ن منهقَّير املتَدجب األخذ بالَقيف ،ّيل املعرفة لّبيل وجوب حتصيث إن دليح

من دون ، هايفتجري أصالة الرباءة ف ،لهايدون تفاص ،ةيات املسائل العقائديكل

 . معارٍض

كتفاء ع الضرر احملتمل، فاالل املعرفة هو دفي: إن املدار يف لزوم حتصقلَت إْن

 حتمال الضرر. ال يزيات أصول العقائد ال يل املعرفة يف كليبتحص

فعند الشك يف املوارد  .ل املعرفةيقتضي وجوب حتصي: إن وجوب دفع الضرر قلنا

فالواجب هو  ،واألكثر  األقّلنيدور الوجوب بيل معرفتها وعدمها يب حتصجياليت 

 وجتري الرباءة يف األكثر.  ،ن(قَّير املتَد)أي الَق األقّل

ة الناس ل أصول العقائد لعاّميل املعرفة يف تفاصي: إن وجوب حتصالثاُي

بعد  صل إاّلحية بأصول العقائد ال يليث إن املعرفة التفصيح ،طاقيمبا ال  ٌفيتكل

ة وإحاطة كاملة يوقوة ُظر ،ة استنباط املطالب من األخبار من جهٍةل قّويحتص

 ه لئاّلينبغي عليوز له وما ال جيوما  د وصفات الباري تعاىليالتوح ىة عليلعقل انيبالرباه

من  ة إال لألوحدّيوال حتصل هذه القّو ،ةي العقلنيأخذ باألخبار املخالفة للرباهي

 . (55)الناس

ات أصول يد دائرة املعرفة الواجبة بكّلات حتدِّية روا: إن هناك عّدالثالث

ل ينتفي بتحصيإن مفاد هذه األخبار هو أن خوف الضرر ف ؛لهايدون تفاص ،العقائد

 ة: يليل املعارف التفصيمن دون لزوم حتص ،ات أصول العقائدياملعرفة بكّل
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 َعَلى َأْوِقْفِني :×اهلل َعْبِد ِبيأَل ُقْلت  :َقاَل َصاِلٍح َأِبي َنحة َعْجالي: صحمنهاو

 َجاَء ِبَما ْقَرار واإِل ،اهلل َرس ول  م َحمَّدًا وَأنَّ اهلل ِإالَّ َهِإَل ال َأْن َشَهاَدُة :َفَقاَل ،مَياِناإِل ح د وِد

 ،اْلَبْيِت وِحجُّ ،َرَمَضاَن َشْهِر وَصْوم  ،الزََّكاِة وَأَداء  ،اْلَخْمِس وَصَلَوات  ،اهلل ِعْنِد ِمْن ِبِه

َُا وَعَداَوُة ،َوِليَِّنا َيُةوَوال  . (56)الصَّاِدِقنَي َمَع والدُّخ ول  ،َعد وِّ

 :×اهلل َعْبِد ِبيأَل ُقْلت  :َقاَل اْلَيَسِع َأِبي السَِّريِّ ْبِن حة ِعيَسىي: صحومنها

 َمْن الَِّذي ،ِمْنَها ٍء َشْي َمْعِرَفِة َعْن التَّْقِصري  َأَحدًا َيَسع  ال الَِّتي ِماإِلْسال ِبَدَعاِئِم َأْخِبْرُِي

 ِبَها وَعِمَل َعَرَفَها وَمْن ،َعَمَله  ِمْنه [  اهلل] َيْقَبِل وَلْم ،ِدين ه  َسَدَف ِمْنَها ٍء َشْي َمْعِرَفِة َعْن َقصََّر

َجْهُله ؟  م وِراأُل ِمَن ٍء َشْي ِلَجْهِل ِفيِه ه َو ِممَّا ِبِه َيِضْق وَلْم ، َعَمَله  ِمْنه  وَقِبَل ،ِدين ه  َله  َصَلَح

 ِبِه َجاَء ِبَما ْقَرار واإِل ،|اهلل َرس ول  م َحمَّدًا ِبَأنَّ مَيان واإِل اهلل ِإالَّ ِإَلَه ال َأْن َفَقاَل: َشَهاَدُة

 آِل َيُةَوال ِبَها َوَجلَّ َعزَّ اهلل َأَمَر الَِّتي َيُةواْلَوال ،الزََّكاُة ْمَواِلاأَل ِفي وَحقٌّ ،اهلل ِعْنِد ِمْن

|م َحمٍَّد
 (57) . 

 ج ِعْلت :َله  َفَقاَل ،×اهلل َعْبِد َأَبا َيْسَأل  َسِمْعت ه  :َقاَل َبِصرٍي حة َأِبيي: صحومنها

 ،َجْهُله  َيَسع ه ْم ال َما اْلِعَباِد َعَلى َوَجلَّ َعزَّ اهلل اْفَتَرَض الَِّذي الدِّيِن َعِن َأْخِبْرُِي ،ِفَداَك

 ِإالَّ ِإَلَه ال َأْن َشَهاَدُة :َفَقاَل، َعَلْيِه َفَأَعاَد ،َعَليَّ َأِعْد :َفَقاَل ؟ه َو َما ،َغْير ه  ِمْنه ْم ي ْقَبل  وال

 َمِن اْلَبْيِت وِحجُّ ،الزََّكاِة وِإيَتاء  ،ِةالصَّال وِإَقام  ،|اهلل َرس ول  م َحمَّدًا وَأنَّ اهلل

 ،ِنَمرََّتْي َيُةواْلَوال :َقاَل ث مَّ ،َقِلياًل َسَكَت ث مَّ ،َرَمَضاَن َشْهِر وَصْوم  ،َسِبياًل ِإَلْيِه اْسَتَطاَع

 َأاَل :اْلِقَياَمِة! َفَيُقوَل َيْوَم اْلِعَباَد الرَّبُّ َيْسَأل  وال ،اْلِعَباِد َعَلى اهلل َفَرَض الَِّذي َهَذا :َقاَل ث مَّ

 س َننًا َسنَّ |اهلل َرس وَل ِإنَّ ؛اهلل َزاَده  َزاَد َمْن وَلِكْن ،َعَلْيَك اْفَتَرْضت  َما َعَلى ِزْدَتِني

 . (58)ِبَها ْخذ اأَل ِللنَّاِس َيْنَبِغي َلًةَجِمي َحَسَنًة

 َوَمَعه  ،×َجْعَفٍر َأِبي َعَلى َرج ٌل َدَخَل :َقاَل اْلج ْعِفيِّ حة ِإْسَماِعيَلي: صحومنها

 ِفيِه ي ْقَبل  الَِّذي الدِّيِن َعِن َيْسَأل  م َخاِصٍم َصِحيَفُة َهِذِه :×َجْعَفٍر َأب و َله  َفَقاَل ،َصِحيَفٌة

 اهلل ِإالَّ ِإَلَه ال َأْن َشَهاَدُة :×َجْعَفٍر َأب و َفَقاَل ،ُأِريد  الَِّذي َهَذا ،اهلل َرِحَمَك َفَقاَل ،َمل اْلَع

 َيُةواْلَوال ،اهلل ِعْنِد ِمْن َجاَء ِبَما وت ِقرَّ ،وَرس وُله  َعْبد ه  |م َحمَّدًا وَأنَّ ،َله  َشِريَك ال َوْحَده 

َُا ِمْن واْلَبَراَءُة ،اْلَبْيِت َأْهَل َلَنا َُاأَل والتَّْسِليم  ،َعد وِّ ُِْتَظار  ،والتََّواض ع  ،َواْلَوَرع  ،ْمِر  وا

 . (59)ِبَها َجاَء اهلل َشاَء ِإَذا َدْوَلًة َلَنا َفِإنَّ ؛َقاِئِمَنا

 ال يالَِّذ الدِّيِن َعِن ×َجْعَفٍر َأَبا َسَأْلت  :َقاَل اْلج ْعِفيِّ حة ِإْسَماِعيَلي: صحومنها
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ُُْفِسِهْم َعَلى َضيَُّقوا اْلَخَواِرَج وَلِكنَّ ،َواِسٌع الدِّين  :َفَقاَل ؟َجْهُله  اْلِعَباَد َيَسع   ،َجْهِلِهْم ِمْن َأ

َُا الَِّذي ِبِديِنَي َفُأَحدِّث َك ،ِفَداَك ج ِعْلت  :ُقْلت   ِإَلَه ال َأْن َأْشَهد  :َفُقْلت  ،َبَلى :َفَقاَل ،َعَلْيِه َأ

 ،ُكْموَأَتَوالَّ ،اهلل ِعْنِد ِمْن َجاَء ِبَما ْقَراَرواإِل ،وَرس وُله  َعْبد ه  م َحمَّدًا َأنَّ وَأْشَهد  اهلل ِإالَّ

 َحقَُّكْم. َفَقاَل: َما وَظَلَمُكْم َعَلْيُكْم وَتَأمََّر ِرَقاَبُكْم َرِكَب وَمْن َعد وُِّكْم ِمْن وَأْبَرُأ

ْمَر؟ َفَقاَل: اأَل َهَذا َيْعِرف  ال َأَحٌد َسِلَم َفَهْل :َعَلْيِه. ُقْلت  َُْحن  الَِّذي واهلِل ه َو ،َشْيئًا َجِهْلَت

 ،َأْيَمَن ُأمَّ َأَرَأْيَت :َقاَل ث مَّ ،د ُكْموَأْوال َُِساؤ ُكْم َقاَل ؟ه ْم ُقْلت : َمْن ،اْلم ْسَتْضَعِفنَي ِإالَّ ،ال

ََّها َأْشَهد  َفِإُِّي ُْت ْم َما َتْعِرف  َكاَُْت َوَما ،َجنَِّةاْل َأْهِل ِمْن َأ  . (60)َعَلْيِه َأ

عدم اعتبار الزائد يف أصل  ىواضحة عل داللٌة« ئًايش َتما جهْل» :×فإن يف قوله

 .نيالد

ات يكل ىعتقاد وعقد القلب علة االيات كفايفاملستفاد من جمموع هذه الروا

 .لدفع الضرر احملتملل أكثر منها يمن دون لزوم حتص ،ةياملسائل العقائد

 ة: يخ األعظم يف فرائد األصول( ضمن النقاط التاليعًا للشَبان ذلك )َتيكن بميو

، لذاته الوجود واجب موجودًا بكوُه التصديق الرّب معرفة يف : يكفياألوىل

 الراجعة الصفات وُفي، والقدرة العلم ْيصفَت إىل الراجعة الثبوتّية بصفاته والتصديق

 . (61)تركًا أو فعاًل القبيح منه يصدر ال وأُّه، احلدوثو احلاجة إىل

، به املختّص املعروف بَسبالنَّ شخصه معرفة |النيّب معرفة يف : يكفيةيالثاُ

 معصوما كوُه أعين، بعصمته االعتقاد ذلك يف يعترب فال، وصدقه بنبّوته والتصديق

 . (62)آخره إىل عمره أّول من كةَلبامَل

 ،املعروف بهمَسبَن معرفتهم عليهم اهلل صلوات األئّمة رفةمع يف : يكفيالثالثة

 . (63)منهم واألخذ ،إليهم االُقياد وجيب ،باحلّق دونْهَي أئّمة بأُّهم والتصديق

 ؛حة عجالن أبي صاحليات )كصحيوقد ورد يف لسان بعض هذه الروا

اء به من اإلقرار مبا ج»ن هو يسع( أن من دعائم الديي أبي البن السّر يسيحة عيوصح

ما جاء به  لي بكّليعتقاد التفصس املقصود هو االيالظاهر أن لو ،«عند اهلل

عتقد يكن يمل  ×بعضًا من كبار تالمذة اإلمام الصادق ف وإّنيك ،|النيّب

ن املقصود من ذلك أفالظاهر  ؟!(64)ُيد كالعصمة والعلم اللَّ ،ل مسائل اإلمامةيبتفاص

ًا يْحَو س إاّليث إن كالمه ليح ى،نطق عن اهلويال  |أن النيب ىهو عقد القلب عل
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 ،ح واملطابق للواقعيهو الصح ^واألئمة |ما جاء به النيب فكلُّ .(65)من اهلل تعاىل

لي يعتقاد التفصال وجوب اال ،^واألئمة |فاملعترب هو عدم إُكار ما جاء به النيّب

 .(66)بها

 ستظهار: ات تشهد هلذا االية رواوهناك عّد

 كوُه مبعرفة ×اإلمام حّق معرفة تفسري من األخبار بعض يف ورد : ما قدمنها

 . (67)الطاعة مفرتض إمامًا

 ملو وقفوا جهلوا إذا العباد أن لو :قال ×جعفر أبي عن ،حة زرارةي: صحومنها

 . (68)يكفروا مل جيحدوا

 يا :قلت  ،يةاحلّق هلم قالي  ]اجلنة[ قوٌم ليدخلها إُه ،: واهلِل×: عن الصادقومنها

 . (69)وفضله هحقُّ ما يدرون وال ،هحبقِّ حيلفون لعليٍّ همحبِّ من قوٌم قال ؟هم ْنوَم ،سيدي

 اجلامع الواجب بوجود االعتقاد اإلميان يف يكفي بأُّه فالقول  وباجلملة

 من والرباءة، ^األئّمة وبإمامة ،|دحمم وبنبّوة ،النقائص عن هاملنزَّ ،للكماالت

، السابقة االعتقادات عن غالبًا ينفّك ال الذي ،اجلسماُّي ادباملع واالعتقاد ،أعدائهم

واملراد مبعرفة هذه األمور ركوزها يف  .املستمّرة والسرية األخبار إىل بالنظر؛ بعيٍد غري 

مل  وإْن ،هيف كر أجاب مبا هو احلّقا ذ مّم ه عن شيٍءَتث إذا سأْليحب ،فاعتقاد املكلَّ

ن بسائر يُّ. وأما التدألسنة اخلواّص ىتعارفة عل عنه بالعبارات املريعرف التعبي

كفي عدم إُكارها مع العلم بكوُها من يو ،عتقاد بهاب االجيات فال يالضرور

 . (70)نيالد

 هنا:  ل إىلفتحصَّ

 ًا. يولو كان ظّن ،طمئنان: إن املدار يف املعرفة هو االاًلأّو

ل يفالواجب هو حتص ،دل أصول العقائيل املعرفة يف تفاصيلزم حتصي: ال ًايثاُ

 ات أصول العقائد. ياملعرفة يف كل

 

 ، غالبًا معتربةنيقيال كالم أن املعرفة الناشئة من الطرق اليت تورث ال

أو  ،خبار املتواترةأو املعرفة الناشئة من األ ،ةميات الكرياآل كاملعرفة الناشئة من ُّص
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ة. وإمنا الكالم يف ما عداه من الطرق اليت يهية البدي العقلنياملعرفة الناشئة من الرباه

ستدالل باألمارات املعتربة بعنوان كن االميفهل  ،املعرفة بأصول العقائد تؤدي إىل

هل  ُذكر ريد معتربة أم ال؟ ويف األخياخلاص؟ ثم هل املعرفة الناشئة من التقل الظّن

ستخارة أو املنامات( ة )كاالي املعتربة يف األحكام الفرعرياملعرفة الناشئة من الطرق غ

 ة أم ال؟ حّج

 قع الكالم ضمن ثالث جهات: يف

 

 .اختلف األعالم يف اعتبار خرب الواحد يف أصول العقائد

 ة: ياألقوال التال كن حصر كلماتهم ضمنميو

 .(72)وهو قول األكثر .(71)ة مطلقًايعتقادة خرب الواحد يف املسائل االيـ عدم حج1ِّ

 .(73)ةيعتقادة خرب الواحد يف املسائل االيـ حج2ِّ

 .(74)ة خرب الواحد عند التطابق مع احلكم العقلييـ حج3ِّ

 ة أمور: لقول األول بعّدل واستدّل

ستدالل باخلرب ة أن عدم جواز االخ يف العّدير الش: اإلمجاع. فظاهلاألمر األّو

 . (75)فاقيّتان يالواحد يف أصول الد

 ستدّليمنهم  ًاريث إن كثيح ،من العلماء رٌي: قد خالف هذا اإلمجاع كثهيوف

 للصدوق.  ،ديوالتوح ، للكليين؛ة يف الكايفّيبأخبار اآلحاد املرو

يف العقائد  نفع الظّني، وال هو الظّن ده أخبار اآلحادية ما تفي: إن غااألمر الثاُي

 تواتر فلذا يشرتط، والنفس القلب يف الفكرة ورسوخ القلب اطمئنان فيها ي فرتض اليت

 . (76)العلم يورث حدٍّ إىل استفاضته أو ،النّص

 .ة يف العقائديل املعرفة القطعيلزوم حتص ىعل ستدالل بناًء: إن هذا االهيوف

 ها. يف كتفاء بالظّنوز االجي، لة األوىلكما ذكرُا يف املرح ،ولكْن

وهو  ،هايف ة خمتلٌفية خرب الواحد يف األحكام الشرعي: إن حجِّاألمر الثالث

 . (77)؟!ةية العلميعتقادف باألحكام االيفك، يظّن ٌليدل

ستدالل بأخبار اآلحاد يف الفروع ال ختالف يف االث إن االيح ؛ىفخيه ما ال يوف
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 ل. نها يف األصوْهوجب َوي

 ؛ة أخبار اآلحاد يف أصول العقائد هو األدلةي: إن املدار يف حجِّقالي ح أن يفالصح

 .يف جواز األخذ بها كَّة فال َشة تاّميفإذا كاُت أدلة احلجِّ

 ما سبق:  ذكرُا يف :فنقول عندئٍذ

ل يبغرض حتص ،ّيريغ : إن وجوب النظر والبحث يف أصول العقائد وجوٌباًلأّو

 . ل املعرفة واجٌبين حتصث إيح ؛املعرفة

 ؛بغرض دفع اخلوف من الضرر ؛: إن احلاكم بوجوب املعرفة هو العقلًايثاُ

 ضًا. يأ ّيريغ فهو وجوٌب ،وبغرض شكر املنعم

بل الغرض هو  ،نيذاتها غرضًا للباحث يف أصول الد ست املعرفة حبّدي: لثالثًا

فالغرض  .عتقاد القليباالمة للمعرفة مبا هي هي إذا مل تقرتن بيفال ق ،عتقاداال

ووجوب  ووجوب املعرفة من جهٍة ،عتقادمة لاليالق مة كّليوالق ،عتقاداألساسي هو اال

 عتقاد املطابق للواقع. إمنا هو بغرض اال ىأخر النظر من جهٍة

كتفاء باملعرفة وز االجيبل  ،ًةّينيقيكون تشرتط يف املعرفة أن ي: ال رابعًا

طمئنان من فإذا حصل اال ،املعرفة هو دفع خوف الضررث إن الغرض من يح ؛ةيالظن

 ة. يل املعرفة القطعيف بتحصة فال داعي للتكلُّيالوقوع يف الضرر من خالل املعرفة الظن

زول به خوف الضرر، وال يطمئنان الذي هذا، فالعمدة هي حصول اال َتإذا عرْف

لتزام اال ىعقد قلبه عليث يعتقاد لإلُسان حبما أن املدار يف املعرفة هو حصول االيَّس

ما إذا كان السند يَّعن الثقة )وال س هذا إن خرب الواحد املروّي ىعل فبناًء .باألصول

فإذا قلنا  ،طمئنان اإلُسان بأن مضموُه هو املطابق للواقعاوجب يًا( يحًا أعالئيصح

ل خبرب ستداليف جواز اال كَّة يف جمال العقائد فال َشيكتفاء باملعرفة الظنجبواز اال

 ها. يالواحد ف

أُه إذا كان الغرض من من خ األعظم يف فرائد األصول، يده ما ذكره الشيِّؤيو

ه فال ماُع من وجوب يات هو اإلقرار باللسان وعقد القلب عليعتقادن بااليُّوجوب التد

وجوب  ىعل ما دّل فإّن ؛أن هذا ُوع عمل باخلرب ىعل بناًء ،ن مبضمون خرب الواحديُّالتد

ة خرب الواحد يضًا. فإطالق حجِّيق أيشمل هذا النوع من التصدي ،ق العادل مطلٌقيدتص

 . (78)شمل الفروع واألصول معًاي
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 .ا ذكرُا جواز العمل خبرب الواحد يف العقائد مّمنيفتب

مع أُه ، ك بظواهر الكتاب واخلرب املتواترالسؤال يف جواز التمسُّ ىبقي ،ُعم

 ذكرُا ومّما»يف فرائد األصول:  &خ األعظميالشوحنن ُكتفي مبا ذكره  .يظّن

 ال قد فإُّه؛ الدين أصول يف املتواتر واخلرب الكتاب بظاهر العمل يف الكالم يظهر

 مل اليت األصولّية املسائل من عليه تدّل مبا نالتديُّ وجوب عن الظواهر ةيحجِّ دليل يأبى

 . (79)«مبعرفتها التكليف يثبت

 
 

 .(80)اهلدي تقليد :قالدة، ومنه ذا الغري جعل لغًة إن التقليد

 أُه قبول فذهب البعض إىل ؛دهيصطالح فقد اختلف العلماء يف حتدوأما يف اال

وذهب  ؛احلكم ذلك خصوصية على دليٍل غري من الشرعية األحكام يف الغري قول

أُه  وذهب آخرون إىل ؛(81)االجتهاد إىل املستند الغري قول أُه قبول البعض اآلخر إىل

 .(82)ة حّجري من غريالعمل بقول الغ

 ،د يف العقائدية التقليد اخلوئي يف إمكاُيالثالث أشكل الس ىاملعن ىعل فبناًء

إن  :ا أن ُقول. فإّم(83)ةيال األمور العلم ،ةيباألمور العمل د عندئٍذيتص التقلخيث يح

 يف وأظهر ،اللغوي باملعنى د يف العقائد( أوفقيالتقل ىالثاُي )وهو املالئم ملعن ىاملعن

وا د يف أصول العقائد استدّلي من جواز التقلنيإن املاُع :قاليأو  ،(84)عةاملتشرِّ عرف

ح يف يصح ىد معنيكن للتقليفلو مل  ،عاهمة إلثبات مدَّيات واألدلة العقليببعض اآل

د يالتقل ىبل ُفس بطالن معن ،داللستأصول العقائد ملا كان هناك داٍع لإلطالة يف اال

 يف أصول العقائد كاٍف إلثبات عدم جوازه. 

فقد اختلفت  ،د يف أصول العقائديقع الكالم يف جواز التقليف كان، يوك

 أُظار العلماء يف جوازه أو عدمه: 

 .(85)د مطلقًا يف أصول العقائديعدم جواز التقل ـ ذهب األكثر إىل1

 . (86)مطلقًا اجلواز إىل ـ ذهب مجاعٌة2

 ،هو عاجز عن البحث والنظر ْن َمنيل بيالتفص ي إىلمة احلّلـ ذهب العاّل3

 . (87)ديه التقلوز يف حقِّجيفال  ،النظر ىعل هو قادٌر ْنوَم ،هجوز يف حقِّيف
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 .(88)ض هلايف التعرُّ ى جدوريال كث ىأخر وهناك أقواٌل

 داللتها:  ىومالحظة مقتض ،مراجعة األدلة واملهّم

 ة أمور: د يف أصول العقائد بعّدياملنكرون جلواز التقل دّلاست

 . (89): اإلمجاعلاألّو

د يف أصول ية لبطالن التقليوا بالوجوه التال استدّلني: إن الظاهر أن اجملمعهيوف

ساقط هو ف ومبا أن هذا اإلمجاع مدركيٌّ .ن )كما هو املشاهد يف كتب القوم(يالد

 عتبار. عن اال

د يف معرض يان احلاصل من التقلميفإن اإل ،وجب علمًايد ال يل: إن التقالثاُي

 . (90)دفعًا للضرر احملتمل أو املظنون ؛ستداللته بااليجب تثبيف ،الزوال

نفي يفإن النظر ال  ،ضًا يف معرض الزواليان احلاصل من النظر أمي: إن اإلهيوف

 النظر أّن اإلُصاف أّن: »&خ األعظمي. وذكر الشة املذكورة بوجٍهياملعرض

 بنفسه يفيد ال األصول يف النظر لوجوب ناملتفطِّ للشخص العقلّية بالرباهني ستداللواال

 ش َبهًا ذكروا أُّهم حّتى، الكتب يف ُةواملدوَّ النفس يف احلادثة الشَُّبه لكثرة؛ مْزاجَل

 حال فكيف، الكالم فّن يف ألعمارهم الصارفني قنيللمحقِّ عنها اجلواب يصعب

 معاشه بأمور ذلك بعد ليشتغل، عقائده تصحيح ألجل ؛الزمان من مقدارًا به املشتغل

 . (91)«القليل إاّل شيئًا منها لواحيصِّ ومل  أعمارهم صرفوا مجاعًة شاهدُا وقد ،...ومعاده

 فإن ؛ذلك يعلم أو ال حمقٌّ املقلَّد بأّن عاملًا يكون أن من خيلو ال املقلِّد : إنالثالث

 ؛دييف بطالن هذا التقل كَّفال َش ،خطأ وضالل ىتمل أن املقلَّد علحي يعلم فقد ال كان

أما العلم  ؛بدليل أو ضرورًة ذلك يعلم أن من خيلو ال حمقٌّ قلَّده ْنَم بأن عاملًا كان وإْن

 غري الدليل ذلك يكون أن من خيلو فال بدليٍل علمه وإْن ؛رتفاعاال فهو معلوم ضرورًة

 يكون أو ؛ديالتقل ال إىل ،قيالنظر والتحق إىل ًاراجعكون اعتقاده يف ،التقليد

فإما  ،حتماالتع هذه االيفرتجع مج ،د الثاُييهذا التقل فنحول الكالم إىل ،بالتقليد

 ريغ د إىليلتسلسل التقل وإاّل ،ل فهو املطلوبيد من خالل الدلية التقلعلم بصّحيأن 

 . (92)ٍةيُها

 يقول ْنَم تقليد ألن ؛الضرورة إُكار إىل ييؤّد ديجبواز التقل القول : إّنالرابع

 حدوثها يعتقد أن اإّم فيجب ،حبدوثها يقول ْنَم تقليد من ىلْوبَأ األجسام ليس مَدبِق
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ح رجِّيأو  ؛أيضًا حماٌل االعتقادين، وهو كال عن خيرج ؛ أوحماٌل وقدمها، وذلك

 . (93)بالضرورة وهو باطٌل ،حاآلخر بال مرجِّ ىأحدهما عل

 اَم اتَِّبع وا َله م  يَلِق اِإَذَو﴿: قوله تعاىل :مثل ،ديم التقليحتر ىعل : ما دّلاخلامس

َُْزَل َُآَب َعَلْيِه اَأْلَفْيَن اَم َُتَِّبع  َبْل اُلواَق اهلُل َأ  الَو َشْيئًا َيْعِقُلوَن ال آباؤ ه ْم اَنَك َلْوَأَو ااَء

 اَم ََُذَرَو َوْحَده  اهلَل ِلَنْعب َد َأِجْئَتنا اُلواَق﴿: قوله تعاىل :، ومثل(170)البقرة:  ﴾َيْهَتد وَن

َُآَب َيْعب د  كاَن َُ اِبَم اَفْأِتَن ااؤ  قوله  :، ومثل(70)األعراف:  ﴾الصَّاِدقنَي ِمَن ُكْنَت ِإْن اَتِعد 

َّا اُفوَهم ْتَر اَلَق ِإالَّ َُذيٍر ِمْن َقْرَيٍة  يف َقْبِلَك ِمْن اَأْرَسْلَن اَم ِلَكَكَذَو﴿: تعاىل َُ ِإ َُآَب اَوَجْد  ااَء

َّا ُأمٍَّة  َعلى د يمنع التقل ىات عليهذه اآل . فتدّل(23)الزخرف:  ﴾م ْقَتد وَن آثاِرِهْم  ىَعَل وِإ

 ًا وعتابًا وعقابًا. ار ذّمهؤالء الكّف ملا استحّق وإاّل، مطلقًا

وإقامتهم  ،اء املعاجزيهو أُه بعد إقامة األُب ستداللواجلواب عن هذا اال

بل الظاهر زواله مبشاهدة  ،مْزهلم اجَل ىبقيال  ،ة دعواهمصّح ى واحلجج علنيالرباه

مسلك آبائهم  ىوا علُقار َبفهؤالء الكّف .املعجزات وخوارق العادات الصادرة عنهم

ُُْفِسِهْم ِعْنِد ِمْن َحَسدًا ُكفَّارًا﴿: ذلك قوله تعاىل ىعل دّليكما  ،وعنادًا بًاتعصُّ  ْنِم َأ

ُُْفس ه ْم اْسَتْيَقَنْتهاَو اِبَه َجَحد واَو﴿: وقوله تعاىل ،(109)البقرة:  ﴾اْلَحقُّ َله م  َتَبيََّن ما َبْعِد  َأ

 . (14)النمل:  ﴾ًاوع ُلّو ُظْلمًا

ما قاله  :مثل ،يف القلب ان هو ما استقّرميأن اإل ىة عل: األخبار الداّلالسادس

 ِإالَّ ِإَلَه ال َأْن َشَهاَدُة»ان: ميث سأله عن اإليح ،يف جواب حمد بن مسلم ،×الصادق

 ِمَن اْلُقُلوِب ِفي اْسَتَقرَّ َوَما ،اهلل ِعْنِد ِمْن َجاَء ِبَما ْقَرار اإِلَو ،[ اهلل َرس ول  م َحمَّدًا َوَأنَّ] اهلل

  إاّلنيقيصل الحيوال  ،نيقيملا حصل بال وال استقرار إاّل ،(94)«ِبَذِلَك التَّْصِديِق

 ستدالل. باال

ضًا وال شك يد أيصله التقلحينحصر حصول اإلستقرار باإلستدالل بل ي: ال هيوف

 . (95) مستقر دائمًاريأن كل ما حصله اإلستدالل غ

د يف أصول العقائد وعدمه راجع ي: إن البحث عن جواز التقلقالي ح أن يوالصح

م ذكرها يف األربعة اليت تقدَّ ماتاملقّد ىعل ل املقتضي لوجوب املعرفة. فبناًءيالدل إىل

إن الغرض من  ؛ّيرية أخبار اآلحاد )إن وجوب النظر ووجوب املعرفة يف العقائد غيحجِّ

ة( ُقول: ية املعرفة الظنيكفا ؛عتقادمة لاليح فالقيعتقاد الصحل االياملعرفة هو حتص
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د يلتقلل املعرفة هو دفع اخلوف من الضرر فإذا كان ايمبا أن املدار يف وجوب حتص

ث إن يح ؛عندئٍذ ٌحيد صحيأّن التقل كَّر فال َشَرطمئنان من اخلوف من الضَّورث االي

 ملإذا  ،. ُعموقد حصل عندئٍذ ،ل املعرفة ارتفاع اخلوف من الضررياملدار يف حتص

كتفاء وز االجيوال  ،الفحص والنظر جب عندئٍذيد فيرتفع اخلوف من الضرر بالتقلي

بل من جهة بقاء  ،د يف أصول العقائدية التقليا ال من جهة عدم حجِّوهذ ،اًلْقد َعيبالتقل

ح وعقد يعتقاد الصحفالعربة حبصول اال .ر املقتضي لوجوب النظرَراخلوف من الضَّ

 ه فقد وصل إىليح وعقد قلبه عليعتقاد الصحفلو حصل للمقلِّد هذا اال .هايالقلب عل

ل املعرفة من النظر يلزوم حتص ىل عليفال دل ،وارتفع اخلوف من الضرر ،احلّق

 والبحث عندئٍذ حبكم العقل. 

فوصول  ،عتقاد بهواال احلّق الوصول إىلى : إن املدار هو علىأخر وبعبارٍة

 عدم جوازه.  ىل عليفال دل ،ل للغرضد هو حمصِّيق التقليعن طر احلّق اإلُسان إىل

 وغريهم األعراب من آمن ْن ممَّنيمع أصحابه والتابع |ة النيّبريده سيِّؤيو

عة شرِّتة املري. بل إن س(96)ستدالل والنظر والبحثباال فهميكلِّ فلم ،واإلقرار بالتصديق

عتقاد. فإن هم من دون مالحظة مصدر االيحة لديدة الصحيكتفاء حبصول العقهو اال

د عن ينهم بالتقليقد اعتقدوا بأصول د ^تيمن أبناء مدرسة أهل الب ًا من العواّمريكث

خذة من ة متَّيفلم تكن منظومتهم العقائد ،هايئة اليت عاشوا فيالبب ينرمتأثِّ ،مآبائه

ث لو فرضنا يحب ،هيوا فالذي ترّب للجّو جًةيبل كاُت ُت ،ةيوحجة برهاُ ،عقلي برهاٍن

بل  ،ديوترد ٍلتأمُّ من دون أّي ،بع تلك امللةة أو... التَّية أو ُصراُيهوديلد يف حاضنة أُه و 

 أساس برهاٍن ىة عليوا منظومتهم العقائدن ْبَيضًا مل ية أينيمن طلبة العلوم الدًا ريإن كث

روهم أن اعتقادهم ذِّحيبأن  ،من العلماء جتاه هؤالء ة فعٍلرّد َرومع ذلك مل َُ .حيصح

نسبوا ية الناس مل عاّم حة ولكّني الصحنيكان مطابقًا للرباه ه وإْنفإُّ ؛باطٌل

دته يكاُت عق وإْن ،عاملون معه معاملة اإلُسان املؤمنتيف ،نيهذه الرباه دتهم إىليعق

مع  ىتعاطتعة أن املتشرِّ رشد إىليا ح. وهذا مّميصح أساس برهاٍن ىة علي مبنريغ

عتقاد اا مطابقة ْوَريفبمجرد أن  ،قيب الطرَسال حَب ،جة والواقعيب النتَسدة حَبيالعق

 .دتهير يف عق مقصِّريغ ،اًُا مؤمنًاعتربوُه إُسيحة ي الصحنيالرباه ىالشخص مع مقتض

 .د يف أصول العقائديصحة التقل ىة عل، داّلنيزمن املعصوم راجعة إىلال ،ةريوهذه الس
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 كّل يف األكثرون وهم، إمياُهم على العواّم أصحابهو |النيّب تقرير شهد لذلكيو

 ال كاُوا أُهم مع، وصفاته الصاُع على ةالداّل الدالئل عن االستفسار عدم مع ،عصٍر

 املعارف.  يف دينمقلِّ و باللسان ينمقّر كاُوا وإمنا ،يعلموُها

د قد تمل أن املقلَّحيث يح ،رٌيد كثي: إن احتمال وقوع اخلطأ يف التقلقلَت إْن

 د أصاًل. يكن أهاًل للتقليه أو مل ياشتبه يف رأ

من  ًاريفإن كث ؛ضًايأ : إن احتمال وقوع اخلطأ يف النظر والبحث وارٌدقلنا

أن  ىويف املقابل ُر .عتدادهم بالرأيابسبب  أصحاب الرأي والنظر احنرفوا عن احلّق

ن ال يالذ ،ة الناسة( هم من عاّمياُات السماويما الديَّاُات )وال سيأكثر أتباع الد

وا عقائدهم من آبائهم أو من وإمنا تلقُّ ،قون يف أصول عقائدهمدقِّيبحثون وال ي

ن. بل يالتزامهم بالد ىن بقوا عليد عن اآلخريبالتقل هموا أفكاروألُهم تلّق ،جمتمعهم

ة أو يُفس بل ألسباٍب ،أساس منطقّي ىكون علينه ال ي ديريقوم بتغي ْنإن أكثر َم

 وإّن ،بالبحث والنظر يف جمال العقائد هتّميمن الناس  ٌليفقل .ةيرَسة أو ُأيجتماعا

ضع ملا خيث يحب ،ةيسم بصفة املوضوعتَّي ضًا اليبالبحث والنظر أ هتّمي ْنًا ممَّريكث

اه من تبّنيخبالف ما  قّر بأن احلّقيالبعض منهم  ىفنر ،ةيه من النتائج العلميل إلتوصَّ

 دته. ياُته وعقيره ديِّغيأ عن أن تجّريال  ولكْن ،دةيالعق

صًا يف د )كما إذا كان املقلَّد متخصِّيه إذا كان املقلَّد أهاًل للتقلهذا كلُّ

كن املقلَّد أهاًل له يبل كان جمتهدًا يف هذا اجملال(. وأما إذا مل  ،ل العقائدجما

قع الكالم يف جواز ي( ف|ة النيبأو يف ُبّو د أباه األّمي يف وجوده تعاىلقلَّ ْن)كَم

 د. يالتقل ىعتقاده املبتين علاة وتارة يف صّح ؛دهيتقل

ل يد وحتصين الغرض من التقلث إيح ؛يف عدمه كَّفال َش بتداًءاده يأما جواز تقل

صًا يف كن متخصِّيمل  ْنَم إىل بالرجوعزول اخلوف يوال  ،املعرفة هو دفع خوف الضرر

 ،بدفع خوف الضرر طمئّنيل ؛صاملتخصِّ من النظر أو الرجوع إىل دَّفال ب  ،هذا العلم

مراد  ء. ولعّلعند العقال ة مذموٌمص يف األمور اهلاّم املتخصِّريغ ن الرجوع إىلأما يَّوال س

 الغري بقول األخذ املعنى، أعين هذا الدين هو أصول يف التقليد  بعدم جوازنيالقائل

 د. يللتقل كون أهاًليال  د بأْنللمقلِّ العلم حصول غري من به لتزامواال

 وصادف أّن ،ص يف العقائد املتخصِّريغ ورجع إىل ،فاملكلَّ ىوأما إذا عص
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حصل  ْنحة )وأما َمية الصحية أو الشرعي واحلجج العقلنياعتقاده كان مطابقًا للرباه

ده عندئٍذ(، يدته وخلل تقلييف بطالن عق كَّ مطابق لألدلة فال َشريله اعتقاد باطل غ

وذلك  ؛ه الوقوع يف خالف احلّقيافوا علخيالبحث والنظر إذا مل  دعوه إىليفللعلماء أن 

ب ْسللواقع َح فهو مطابٌق ،كون حمكومًا بالكفريف ،عتقادهامة يال لعدم ق

خصوصًا عند و ،شبهٍة أدُى بطرّو والللز قابٌل التقليدّي االميان بل ألن ،(97)الفرض

سهل يا ر أدوات التواصل يف عصرُا هذا، مّمما مع تطوُّيَّجمالسة أهل الباطل )وال س

بثون ي ْنة ممَّاملضلَّ واألهواء عَدالِب  من أهلنيأفكار املخالف ىف علاإلُسان التعرُّ ىعل

 أصل على ابتنائه لعدم ؛الشبهات بتلك اعتقاده ينهدم افرمب(،  أتباع احلّقنيالشبهات ب

 يف دخل ْنَم: »×عن أبي عبد اهلل ،بةْييف الَغ ،النعماُي ىوقد رو .قائم وأساس ،ثابت

 بالكتاب فيه دخل ْنوَم ؛فيه أدخلوه كما الرجال منه أخرجه بالرجال الدين هذا

 . (98)«يزول أن قبل اجلبال تزال ةوالسّن

 

عتقادات ستخارة يف االالواملنامات أو ا يالرؤ رجع إىلي ْنثم إن هناك َم

عتربة شرعًا يف امل ريغ ،هذه األمور ة الرجوع إىليف صّح قع الكالم تارًةيواألحكام. ف

ح مطابق يصح حصل له اعتقاٌد ْنيف حكم َم ىوأخر ؛رفةل املعيستنباط وحتصاال

حصل  ْنحة من خالل هذه األمور )وأما َمية الصحية أو الشرعي واحلجج العقلنيللرباه

قه يف يدته وخلل طرييف بطالن عق كَّ مطابق لألدلة فال َشريباطل غ له اعتقاٌد

 ه(. ريتفك

 ؛ل املعرفةيه األمور يف حتصهذ ىل علييف عدم جواز التعو كَّفال َش لأما األّو

وجب دفع يعتربة عند العقالء ال امل ريق هذه األمور غيل املعرفة عن طريث إن حتصيح

وز جيفال  ،معرفة املنعم عادًة وصل اإلُسان إىليوال  ،خوف الضرر احملتمل عقاًل

 ل املعرفة. يقًا لتحصيعتربها العقالء طريال  طرٍق ىعتماد علاال

 ،دتهيق عقيستخارة يف حتقأو اال ىالرؤ واستند إىل ،فكلَّامل ىوأما إذا عص

حة ية الصحية أو الشرعي واحلجج العقلنيوصادف أن اعتقاده كان مطابقًا للرباه

ل يحة لتحصيالفحص ومراجعة الطرق الصح دعوه إىليب الفرض(، فللعلماء أن ْس)َح



 االجتهاد والتجديد

للواقع  فهو مطابٌق ؛كون حمكومًا بالكفريف ،عتقادهامة يوذلك ال لعدم ق ؛العقائد

 والللز  والربهان قابٌلريالتفك ى املبتين علريعتقاد غهذا اال بل ألن ،ب الفرضْسَح

ق ينحرف عن طري افرمب ،كن أهاًل لذلك(يمل  ْنمَلد ي)كالتقل شبهٍة أدُى بطرّو

 . نيكشبهات املشكِّ ستماع إىلالصواب مبجرد اال
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 املفيدخ الشييف توثيقات  تأمُّالٌت
 

 

 وكذا رسالته العددية.  ،يف كتاب اإلرشاد توثيقات املفيدب (1)ك مجاعٌةمتسَّ

 . ىأخر ل يف ذلك مجاعٌةأُّه تأمَّ إاّل

مشكل، كما يعلم من مراجعة  (2)االعتماد عليه لكّنقال حفيد الشهيد: 

من دون كتب الرجال، بل وقع  ،بهم اختّص التوثيق املوجود فيه جلماعٍةيف الكتاب 

  ولعّل مراده بالتوثيق معنى .فاقوجه يقرب من االّت  على ،التصريح بضعفهم من غريه

 . (3)آخر

كما ، ٍلال ختلو من تأمُّ استفادة العدالة منها ّنأعندي : وقال الوحيد البهبهاُي

 . (4)رشاد يف مقامات التوثيقل يف اإلال خيفى على املتأمِّ

 ال خيلو من ُظٍر اإلرشاد توثيق املفيد يف إّن استفادة العدالة منوقال النراقي: 

 . (5)رُظر فيه وتدبَّ ْنمَل

 وكيفما كان حنن ُبحث عن ذلك يف مقامني: 

 
 

روى صريح  ْنفممَّ :×على إمامة الكاظم النّص فصليف قال الشيخ املفيد

من شيوخ  ×على ابنه أبي احلسن موسى ×ن أبي عبد اهلل الصادقباإلمامة م النّص

ـ:  رضوان اهلل عليهمـ ته وبطاُته وثقاته الفقهاء الصاحلني أصحاب أبي عبد اهلل وخاّص
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والفيض بن  ،اجوعبد الرمحن بن احلّج ،ومعاذ بن كثري ،ل بن عمر اجلعفياملفضَّ

يطول  ْنوغريهم ممَّ، الان اجلّموصفو ،وسليمان بن خالد ،اجويعقوب السّر، املختار

 . (6)بذكرهم الكتاب

بن  على الرضا علّي روى النّص ْنفممَّ :×على إمامة الرضا النّص فصلوقال يف 

ته وثقاته وأهل الورع من خاّص ،واإلشارة إليه منه بذلك ،من أبيه باإلمامة ×موسى

بن  وعلّي ،اق بن عماروحممد بن إسح ،يد بن كثري الرّقوداو: والعلم والفقه من شيعته

ود وودا ،واملخزومي ،وزياد بن مروان ،واحلسني بن املختار ،القابوسي وُعيم ،يقطني

 . (7)وحممد بن سنان ،ويزيد بن سليط ،ود بن زربيوودا ،وُصر بن قابوس ،بن سليمان

 مطلوبه.  ىعن هذه اجلماعة تدّل عل يف املوضعني رواياٍت ىثّم رو

أّن هذه الروايات بعينها هي الروايات اليت رواها يه إلوالذي جتدر اإلشارة 

×على أبي احلسن موسى باب اإلشارة والنّص الكليين يف
 باب اإلشارة والنّص، و(8)

×على أبي احلسن الرضا
(9) . 

كما أّن بعض  ،مل يكوُوا بأمجعهم من فقهاء األصحاب إال أّن الطائفة األوىل

مل يكوُوا  ،القابوسي ُعيمو ،املخزومي :مثل ،املذكورين يف الطائفة الثاُية

ته وثقاته وأهل من خاصَّفكيف يصّح وصفهم بأُّهم  ،يف هذه الروايات مذكورين إاّل

 ؟! ع والعلم والفقه من شيعتهَرالَو

 .إال أن ُقول: لعّل ذلك من باب التغليب ،الوجه يف ذلك ِرْدومل َُ

 . رجٍلك بذلك إلثبات وثاقة عليه ال ميكن التمسُّ وبناًء

 



شهر رمضان شهر  احلديث بأّن ةا رواأّميف الرسالة العددية: قال الشيخ املفيد

فهم فقهاء أصحاب  ،ويكون ثالثني يومًا ؛يكون تسعة وعشرين يومًا ؛من شهور السنة

موسى بن جعفر وأبي عبد اهلل جعفر بن حممد وأبي احلسن  أبي جعفر حممد بن علّي

بن حممد  وأبي احلسن علّي بن موسى وأبي جعفر حممد بن علّي وأبي احلسن علّي

واألعالم الرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام د، بن حمم وأبي حممد احلسن بن علّي

وهم أصحاب  ،منهم واحٍد وال طريق إىل ذّم ،الذين ال يطعن عليهم ،والفتيا واألحكام
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 وأب، وحممد بن قيس، و حممد بن مسلم، وهم: فات املشهورةواملصنَّ ُةوَّألصول املدا

،  الصباح الكناُي، وأبو  عمر بن الربيع، وار بن موسى الساباطيعّم، واجلارود

إسحاق ، ويوُس بن يعقوب، و امزيد الشّح، و كانْسعبد اهلل بن م ، ومنصور بن حازمو

عبد السالم بن ، ومعاوية بن وهبو، ابن أبي يعفورد، و، وأبو خمّلجابر، وبن جرير

مساعة ، و الفضيل بن عثمان، وهارون بن محزة الغنوي، و عبد األعلى بن أعني، وسامل

 .يعقوب األمحر، و اد بن عثمانمّح، و الفضل بن عبد امللك، وبن مهران

 مطلوبه.  ىعنهم روايات تدّل عل ىورو

األعشى وشعيب  قتيبةام اخلثعمي وعيسى بن أبي منصور وروى كّرثّم قال: و

اجلماعي وعمر  از وفطر بن عبد امللك وحبيبوب اخلّزاد والفضيل بن يسار وأبو أّياحلّد

بن  بن مرداس وحممد بن عبد اهلل بن احلسني وحممد بن الفضيل الصرييف وأبو علّي

احلليب  احلليب وعمران بن علّي احلليب وحممد بن علّي راشد وعبيد اهلل بن علّي

يعقوب األمحر وزيد بن و احلكم وهشام بن سامل وعبد األعلى بن أعنيوهشام بن 

ال حيصى  ْنَم يف ،يوُس وعبد اهلل بن سنان ومعاوية بن وهب وعبد اهلل بن أبي يعفور

 . (10)ويف معناه وفحواه وفائدته ،حبرف فًاْرمثل ذلك َح ،كثرًة

وهو  ،دأبي خمّل :مثل ،ال ينطبق عليهم األوصاف املذكورة إاّل أّن فيه مجاعًة

جمهول ـ كما قال الشيخ
 وحبيب، فطر بن عبد امللكووعمر بن مرداس،  ؛ـ (11)

 ،، وهم مل يكوُوا مذكورين يف الرجالبن عبد اهلل بن احلسني دوحمم، اجلماعي

األعالم الرؤساء املأخوذ عنهم احلالل وال يف األساُيد. فكيف يصّح وصفهم بأُّهم 

وهم  ،منهم واحٍد وال طريق إىل ذمِّ ،الذين ال يطعن عليهم ،واحلرام والفتيا واألحكام

 ؟! فات املشهورةُة واملصنَّأصحاب األصول املدوَّ

ك بذلك األمر فيه كاألمر يف توثيقاته يف اإلرشاد، فال ميكن التمسُّفعليه و

 . إلثبات وثاقة رجٍل
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 عبيد اهلل بن أبي رافع

 (1)والقضايا(وكتاب )األحكام والسنن 
 

 

تصنيف  ،من بني الكتب اإلمامية القدمية كتاب السنن واألحكام والقضايا

ورمبا  ،إىل حدود القرن الرابع مستقّل بشكٍل كان موجودًاو .عبيد اهلل بن أبي رافع

 اخلامس اهلجري.

ن اجملامع احلديثية املشهورة عند أ إاّل ،تب عن شهرة الكتابما ُك رغم كّلو

عدد الروايات يف باقي  دَّمل تنقل عنه، كما مل يتَع ،ة الكتب األربعةخاّصو ،اإلمامية

 ورد يف طريقها اسم عبيد اهلل.  ،كتب اإلمامية ثالث روايات

املقال احلاضر يسعى إىل االستدالل على احتمال أن يكون كتاب عبيد اهلل بن 

، حملمد بن قيس واقع كتاب السنن واألحكام والقضاياأبي رافع هو يف ال

الذي عرض  ،كتاب ابن أبي رافع ُّصعلى فالكتاب األخري يشتمل  ؛(هـ151البجلي)

 إليه.  والروايات اليت أضافها حممد بن قيس البجلّي ،×على اإلمام الباقر

 

ثني والعلماء اإلمامية مسألة البحث حلديث كان أمام احملدِّباملوازاة مع تدوين ا

 ثار احلديثية.ُة والنسخ املختلفة لبعض اآلعتبار األحاديث املدوَّايف 

ر عن اختالف بعضها هـ( يعب450ِّالنجاشي) وقد كان أبو العباس أمحد بن علّي

                                           



 

 اد والتجديداالجته 

ختتلف / خيتلف وكتابه » :أو بالقول ،(2)«له كتاب ختتلف الرواة عنه» :البعض بقوله

له كتاب يرويه » :أو بقوله ،(4)«خيتلف رواياته /كتاب ختتلف »، (3)«الرواية له

 ،(هـ217ُوادر حممد بن أبي عمري)لـ )كما يف توصيفه  ،(5)«خيتلف بروايتهم ،مجاعة

، فهي ختتلف ألن الرواة هلا كثرية ؛فأما ُوادره فكثرية» :حيث كتب قائاًل

 .(6)«باختالفهم...

ابن ُوح أستاذ النجاشي يف كيفية التعامل مع النسخ املختلفة لكتاب وقال 

فيجب أن ...» :خمتلفة ًاومتون جّد ،دةوالذي كاُت له طرق متعّد ،حسني بن سعيد

وال  ،تروى عن كل ُسخة من هذا مبا رواه صاحبها فقط، وال حتمل رواية على رواية

 .(7)«يقع فيه اختالٌف ُسخة على ُسخة، لئاّل

ستغراق يف البحث عن وثاقة األحاديث ل االَدَب ، إىل أن علماء اإلماميةوُشري

مع العلم أن  ،خاّص ، قاموا بالبحث يف ُسخ اآلثار ورواتها بشكٍلواحدًا واحدًا

مشايخ الشيخ  وباألخّص ،علماء قم :مثاًل .هاتهم يف هذا امليدان كاُت خمتلفًةتوجُّ

ون احلديث املنقول من و وكاُوا ال يْر ،اقفةقد أبدوا حساسية من علماء الو ،الصدوق

 لعالقتهم الوطيدة بعلماء الواقفة.  ؛علماء العراق ِقَبل

كان حبيث يقوم بعض علماء اإلمامية الذين كاُت فقد أسلوب الفهارس أما 

يذكرون فيه مروياتهم  ،فات بتصنيف فهرسٍتتنتهي إليهم طرق رواية الكتب واملصنَّ

ويف هذه الفهارس يذكرون الطرق الواردة يف  .لنسخ احلديثيةوطرقهم إىل الكتب وا

 فات والكتب.رواية املصنَّ

أكثر هي وباجلملة فأغلب النسخ والتحريرات اليت ذكرت يف هذه الفهارس 

 .(8)وكذا كاُت طرقها أكثر اعتبارًا ،التأليفات احلديثية اعتبارًا

 صنفًا نديثية قد ال يكوُوة فإن رواة النسخة احلبناًء على بعض الشواهد احلّيو

إىل  حيث ختتلف النسخ من واحٍد ،د تالمذة راوي النسخةإذا تعدَّ خصوصًاو ،واحدًا

 آخر.

 ين، فقد كاُت ُسخٌةْهملعاوية بن عمار الدُّ ،كتاب احلّج :هذه املسألة مثال و

 . (9)وقد ذكرها ضمن فهرسته ،ية القّممن هذا الكتاب عند ابن ب ّط

د فات اإلمامية اليت تستدعي املالحظة تعدُّاخلاصة ببعض مصنَّات ومن احملّط
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 .ف الواحدنَّصالنسخ للم

ملعاوية بن عمار  ،يوجد بعض التدوينات املشهورة لنسخ كتاب احلّج :مثاًل

 .(10)بن أبي عمريابرواية وتهذيب  ،ينْهالدُّ

ثر من وهناك أك .ٌرمتوفِّ ،ملعاوية ،ولإلشارة فالقسم الكبري من كتاب احلّج

 ،لةوتوجد بعض روايات الكتاب مفّص .(11)رةرواية وردت يف مصادر اإلمامية املتأخِّ 300

 .(12)ويف حدود أكثر من صفحة

ُسخة صفوان بن  ،ارملعاوية بن عّم ،ومن النسخ األخرى املشهورة لكتاب احلّج

 رغم اشتماهلا ،بن أبي عمرياعن ُسخة  واليت على الظاهر ال ختتلف كثريًا ،حييى

 .(13)على أحاديث أخرى ال توجد يف ُسخة ابن أبي عمري

بن اعن طريق فهرست  ،ارملعاوية بن عّم ،كتاب احلّج (14)وُقل الشيخ الطوسي

 .(15)بن أبي عمري وصفوان بن حييىاي رواها من طريق ذال ،يالوليد القّم

 ،رت لديه ُسخة كتاب احلّجويظهر من كتاب الكايف أن الشيخ الكليين توفَّ

 .عن الفضل بن شاذان ،من طريق حممد بن إمساعيل ،برواية صفوان بن حييى ،اويةملع

 . (16)حيث مجع فيها بني الطريقني املذكورين ،وقد أخذ معظم رواياته

ملعاوية بن  ،أخرى كاُت متداولة بني األصحاب لكتاب احلّج هناك حتريراٌت

 .(17)دة عنهاوُقلت روايات متعّد ،ارعّم

 ،ارملعاوية بن عّم ،حممد بن خالد الربقي من كتاب احلّج أما ُسخة أمحد بن

 ،ةشاّذ رواياٍت ىفهي تشتمل عل ،عن أبيه ،واليت كاُت برواية حييى بن إبراهيم

 .(18)ويعتقد أُها مل تكن تشبه النسخة املتداولة بني األصحاب

اد بن عيسى وفضالة بن كذلك من النسخ األخرى هلذا الكتاب ُسخة مّح

 .(19)وبأّي

 .ُقلها بطرق خمتلفة باإلضافة إىل أن هذه النسخ قد مّت

 .(20)، فنقلوا املعتربة منها دون غريهاثون بعد ذلك هلذه الطرقوقد اُتبه احملدِّ

باإلضافة إىل  ،بع عند قدامى اإلماميةهذا يكشف لنا أن مبنى التوثيق املتَّ كلُّ

إىل جاُب توثيق  ،نهاكان توثيق الكتب والنسخ والروايات وتدوي ،توثيق الراوي

 ؛ية خاصةلذلك أحرزت طرق ُقل تلك الكتب والنسخ أهمِّو .ف للكتاباملصنِّ
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 ملوضوعيتها يف التوثيق لديهم.

ف طبيعي باملصنَّ ية للمكاُيزمات األخرى املرتبطة بشكٍلهذا أعطى األهمِّو

ق الذي والسند أو الطري ،ف الكتابتصال مبصنِّهتمامهم باالا :من بينهاو ،والكتاب

يكون هلا مكاُة خاصة بني النسخ  ،يتهاألهمِّ ؛وألن بعض النسخ .ُ قل به الكتاب

 ية والضعف.عتبار النسخ للكتاب الواحد خيتلف بني األشّدااألخرى كان 

ر كثرة التوصيفات يف وهذا ما يفسِّ .يف الفهارس وقد كان هذا املبنى مألوفًا

 ،يف فهرسي الشيخ الطوسي والنجاشي ُرى ذلك واضحًا ،ليةالفهارس للنسخ األّو

 ية لدى اإلمامية. الفهارس املتبّق باعتبارهما أهّم

اتهم سعد بن عبد اهلل ومن علماء اإلمامية الذين ثبتت لدينا فهرستهم ملروّي

 ،(22)(هـ310د بن زياد الدهقان الكويف)ْيَمح  ؛(21)(هـ301و أ 299ي)األشعري القّم

ة حممد بن جعفر بن أمحد بن ب ّط ؛لقدمية لإلماميةلية اوالذي يشمل األصول األّو

 .(24)(هـ423دون)املشهور بابن ع ْب ،وأمحد بن عبد الواحد ؛(23)يالقّم

اليت عملها أّن الفهارس ومن املباحث األخرى املهمة يف التعامل مع الفهارس 

ومصداقية  أصحابها على ذكر النسخة أو الكتاب أو التحريرات تكون أكثر قيمًة

وذكر طرقهم  ،أصحاب الفهارس على ذكرها رُة بالفهارس األخرى اليت مل يأِتمقا

 إليها.

 .عتبار واملصداقيةلال كذلك كاُت طرق رواية اآلثار حمرزًة

ُها أحد األصحاب وصلت قد تكون إحدى النسخ اليت دوَّ :ذلكعلى كمثال و

حها ة اليت صحَّ، فتصبح النسخ×أتى بعده إىل املعصوم ْنبواسطة أصحاب آخرين ممَّ

فمن الطبيعي  ×وملكاُة تصحيحات املعصوم .عن النسخة األصلية بدياًل ×املعصوم

الذي  ×النسخة إىل املعصوم ةفيتم ُسب ،أن ختتلف طرق روايتها عن الطريقة األوىل

يف ـ على سبيل املثال ـ وهذا ُالحظه  .السند لعلّو؛ وقام بتصحيحها ،عرضت عليه

ضح لنا السبب حبيث يتَّ ،لعبيد اهلل بن أبي رافع ،«والقضايا السنن واألحكام»كتاب 

ُسبة  فقد مّت ،يف عدم ذكر اسم عبيد اهلل بن رافع يف سلسلة أساُيد الكتاب

 قام بتصحيحها.  ْنالنسخة إىل غريه ممَّ
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وكان  ،وكاتبه ×أصحاب اإلمام علّي من خواّص ،هو عبيد اهلل بن أبي رافع

 |موىل رسول اهلل ،رافعهو أبوه  .×من التابعني. عمل يف حكومة اإلمام علّي

العادة عند العرب أن ال يقتصروا يف ذكر ُسب املوالي  ْتَروَج. ه سلمىأّموومعتوقه، 

سم اب عبيد اهلل سوى َسهلذا مل يذكر من َُ ،لعدم معرفة أسالفهم ؛همئعلى آبا

منذ بداية خالفة  سوى أُه كان كاتبًا ،الدتهتوجد معلومات عن تاريخ و . ال(25)أبيه

×وكان يكتب رسائل اإلمام علّي. (26)يف خدمته وكان دائمًا ،×اإلمام علّي
(27)، 

ع أن وبالتالي يتوقَّ ،العشرين من عمره ا حيتمل معه أن يكون آُذاك يف السّنمّم

 .(28)من ذلك بقليل أو أقّل ،يكون من مواليد السنة اخلامسة عشرة بعد اهلجرة

إىل جاُب اإلمام  ،دائم وبشكٍل ،أبا رافع كان حاضرًا وكما قيل فإّن

وقد حضر مجيع معاركه اليت خاضها  .فّعال يف حكومته وكان له دوٌر ،×علّي

 .(29)ضد الناكثني والقاسطني واملارقني

 .رّيَضأُه م  وذكر خطًأ ،×اإلمام علّي سم ضمن خواّصباال (30)ذكره الربقي

 ،رَيْصمَل تصحيفًا رّيَضإال أن يكون م  ،اللهّم .ه كان من األقباطبينما الصحيح أُ

وكاُت مصري يف كتاب الربقي  ،وقعت عن طريق اخلطأ يف تصحيح كتاب الربقي

  .(31)وهي إشارة منه إىل أصل أبو رافع القبطي ،األصلي

معه إىل أن  واستمّر ،×لإلمام احلسن عمل كاتبًا ×بعد شهادة اإلمام علّي

وبقي بها إىل  ،وعاد معه إىل املدينة ،عن اخلالفة أثناء الصلح املشروط مع معاويةى تنّح

 . (32)ُّيَدولعل هذا هو السبب وراء شهرته بامَل .ةوافته املنّي أْن

 ،×بن أبي طالب وعن علّي ،ُقل عبيد اهلل بن أبي رافع احلديث عن والده

قد  ×دي أن اإلمام الباقروقال اخلطيب البغدا .ومسع عنه آخرون ؛وعن أبي هريرة

 .(33)مسع عنه

 . (34)ةعند الشيعة والسّن ،يف كتب الرجال ثقٌةوهو 

عبد  :هما ،وكان له ولدان ،بن أبي رافع هو أخ عبيد اهلل بن أبي رافع علّي

 ،بن أبي رافع وأبناء أخيه عبيد اهلل وأحفاده وقد وقع اخللط بني أبناء علّي .وحسن ؛اهلل

وكان علي بن أبي  ،(35)األول تقع يف مكان ترمجة أبناء الثاُيفكاُت ترمجة أبناء 
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تذكر  .(36)خزاُة بيت املال نع ومسؤواًل ،×اب اإلمام علّيرافع هو اآلخر من كّت

كلثوم  يه مسؤولية بيت املال حول أخذ أّمة املشهورة يف أثناء توّلكتب الشيعة القّص

 .(37)جواهر بيت املال أماًُة

 فقد كاُت مصدرًا |من رسول اهلل ًاجّد كاُت قريبًة وألن عائلة أبي رافع

يف بعض  |ف على النيب األكرموالتعرُّ ،ف على سريته العطرةيف التعرُّ ًامهّم

|وكاُت دائما ملجأ الناس يف استفساراتهم حول شخص النيّب ،اتاخلصوصّي
(38). 

ألُه كما سبق كان موىل رسول  ؛|اشتهر أبو رافع مبوىل رسول اهلل

 ظًاه الشيعي يف وسطهم مالَحوكان التوجُّ .(39)وموىل أهل بيته ،ومعتوقه |اهلل

 . (40)ومشهودًا

 

أشار إىل أن  ،(41)وعلى هامش ترمجة عبيد اهلل بن أبي رافع ،الشيخ الطوسي

وذكر طرقه إىل  .×ري املؤمننيبعنوان قضايا أم كتاٌب :من بينها ،كثرية لديه كتبًا

 رواية هذا الكتاب.

 ،«السنن واألحكام والقضايا»سم الكتاب اأن  (42)بينما ذكر الشيخ النجاشي

وهو ما يبني مكاُة هذا الكتاب يف املوروث احلديثي  ،ل يف آثار عبيد اهللوفصَّ

 عام. الشيعي بشكٍل

لتساؤل عن السبب وجود عنواُني للكتاب لدى الطوسي والنجاشي يفرض اإّن 

 ب؟وراء هذا التشعُّ

والظاهر أن املنت الذي  ،لنا بداية الكتاب ْلرغم أن الشيخ الطوسي مل ينُقو

وألن هذا الباب  ،من أبواب الكتاب الذي ذكره النجاشي ذكره الطوسي هو باٌب

ألن املبنى األصلي أن  ه، ثّمئفقد كان الكتاب يروى جبز ؛عرف بكتاب القضايا

×اإلمام علّي ءة أبواب حول قضاعلى عّد اب مشتماًليكون الكت
ي مِّفقد س  ،(43)

 الكتاب بأحد أبوابه.

من أبواب كتاب السنن واألحكام  حال فكتاب القضايا هو باٌب أّيوعلى 

من السند الذي ُقل به  وُشري إىل أن قسمًا .(44)الذي ذكره النجاشي ،والقضايا
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 .الذي ُقله به النجاشيكتاب القضايا هو ُفسه السند  (45)الطوسي

وينتهي  ،×أو صالة اإلمام علّي |األكرم الكتاب يبدأ بوصف صالة النيّب

 . ×قضية اإلمام علّيبأ خمتّص بفصٍل

بن اوهو برواية  ،وفق ما عليه التحرير املتداول ،يستهل الكتاب عند النجاشي

ى قال ن إذا صّلأُه كا ×بن أبي طالب ...عن علّي»بالعبارات التالية:  ،(هـ333عقدة)

والزكاة  ، الصالة والصيام واحلّجبابًا يف أول الصالة.... وذكر الكتاب إىل آخره بابًا

 .«والقضايا

غري الطريق  ،أخرى يف الرواية وأشار النجاشي إىل أن الكتاب له سلسلة سنٍد

 نها على التالي: )وروى هذه النسخةوبيَّ ،بني أصحاب الكوفة كاُت متداولًة ،األخرية

 .ثنا حسن بن حسني بإسناده(ري قال: حدَّْبزيد بن احلكم احِل من الكوفيني أيضًا

والظاهر أن الطريق اليت ذكرها النجاشي يف رواية كتاب )السنن واألحكام 

وقد تكون طريق النجاشي إىل النسخة األخرية للكتاب  .والقضايا( هي طريق زيدية

والنسخة  .ثي اإلمامية بهذه النسخةحمدِّهتمام اوهو ما يبني عدم  ،عن طريق الوجادة

بن أبي ااملشهور ب ،برواية زيد بن حممد بن جعفر بن مبارك الكويف

ث الفاضل حسني بن َحَكم والذي مسع الكتاب من العامل واحملدِّ ،(46)(هـ341اليابس)

( الزيدي الكويف. ُقل النجاشي عن شيوخه )ذكر شيوخنا( أن هناك هـ281ري)احِلْب

هي رغم أن النسخة األوىل اليت  ،قليل بني ُسخيت الكوفيني لكتاب السنن ًااختالف

 . (47)دة هي األكملْقن ع اباس برواية أبي العّب

وميكن أن  .ه باإلرباكئاتسمت معلومات النجاشي خبصوص أبي رافع وأبنا

رغم أُنا  .(48)إىل كتابة واستنساخات فهرست النجاشي يكون هذا اإلشكال راجعًا

يعين  ،إلرباك الذي حصل للنجاشي يرجع إىل املصدر الذي اعتمده األخريُرى أن ا

حيث كان املصدر العمدة لدى  ،بن عقدةروى احلديث ال ْنوذكر َم ،كتاب التاريخ

 النجاشي يف ُقل معظم التفاصيل يف ترمجة أبي رافع وآله. 

التاريخ وذكر »طفيف يف العنوان  ختالٍفاالشيخ الطوسي ذكر الكتاب مع 

بن عقدة اوأشار إىل أن  ،«هم العامة والشيعة وأخبارهمروى احلديث من الناس كّل ْنَم

 مل يلحق إمتامه. هلكّن ،من الكتاب كبريًا قد كتب قسمًا



 

 اد والتجديداالجته 

ما أورده  أّنبح وصرَّ ،بن عقدةاصل عن مّت النجاشي أخذ الكتاب بطريٍق لكّن

كما حيتمل أن يكون  .(49)ه كان أخذه من هذا الكتابئيف ترمجة أبي رافع وأبنا

ن كتاب السنن ألبي رافع يف إ» :(50)النجاشي يف املواضع اليت ذكر فيها العبارة التالية

 ؛قاصدًا عبيد اهلل بن أبي رافع «بن أبي رافعالنسخة األصلية اليت اعتمدها كان ال

 بن أبي رافع كتٌبوال» :ن طرق روايته قالبقرينة أُه حني ذكر كتاب السنن وبيَّ

 .(51)«أخرى

كما ألبي أُّه فهم من عبارة النجاشي تلك أُه يريد  (52)أن التستريي مع العلم

 حيتاج إىل قرينة.  وهو قوٌل ،بنه كتاٌبكذلك ال رافع كتاٌب

حال فالواضح أن النجاشي يف ترمجته لعبيد اهلل بن أبي رافع قد  أّيوعلى 

هلل وضع ترمجة أخيه حبيث أُه بدل الرتمجة لعبيد ا ،ًامل يكن تاّم عتمد مصدرًاا

وقال: كان له  ،×وذكره على أُه كان كاتب اإلمام علّي ،بن أبي رافع علّي

ن أُه وصف الذي تبيَّو» ،وباقي أبواب الفقه األخرى ،يف فقه الوضوء، الصالة كتاٌب

 . (53)آخر وليس كتابًا ،آخر لكتاب السنن

قبل  قدميًا وإرباك النجاشي يف إثبات ُسبة كتاب السنن على الظاهر كان

 ،وي عن عبيد اهلللرمبا يرجع السبب يف ذلك لكون الكتاب قد ر وزمن النجاشي، 

 ص من هذا اإلرباك. فاستصعب على الرجاليني بعد ذلك التخلُّ ،(54)وي عن أخيهور 

والذي ُقل منه  ،دةْقبن ع طريقه يف رواية كتاب التاريخ ال (55)ن النجاشيبيَّ

ي املدينة ويف بني علوّي اسبة النسخة اليت كاُت متداولًةوهي باملن ،ترمجة عبيد اهلل

مع قليل من االختالف عن  ،×لصالة اإلمام علّي بوصٍف ْتاستهلَّ ،أوساط الكوفيني

 .(56)واليت قام النجاشي بالتعريف بها ،بداية ُسخة كتاب السنن

حممد  يتعريف أب ، حيث مّت(57)يف سلسلة السند املذكور كما وقع إسقاٌط

 ،×بأُه كاتب اإلمام علّي رافع خطًأ د اهلل بن أبييالرمحن بن حممد بن عب عبد

عن  ،اهلل دُه روى الكتاب، عن أبيه حممد بن عبيوراوي الكتاب، بينما الصحيح أ

 .(58)داهلل بن أبي رافعيه عبجدِّ

اخ الذين ل النّسكما حيتمل أن يكون هذا اإلرباك يف السند حاصل  ِفْع

أن مثل  خصوصًاو ،وليس بالضرورة من النجاشي ُفسه ،جاشياستنسخوا فهرست الن
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 . اخ يف أكثر من مورٍدهذا قد ثبت حصوله من النّس

ي بني علوّي كاُت متداولًة ،اهلل ديلعب ،يذكر أن ُسخة من كتاب السنن 

. وقد كاُت رواية عبد اهلل (59)نيوخاصة العلويني من الزيدية والسادة احلسنّي ،املدينة

آخر زاد  عاماًل ،وأحد وجهائهم ،والذي كان من سادة املدينة احلسنيني ،بن احلسن

مون أبناءهم هذا ى ورد أن العلويني يف املدينة كاُوا يعلِّحّت ،من شهرة الكتاب ورواجه

وأكرب دليل على مكاُة الكتاب لديهم ما  .(60)شتماله على دورة فقهية؛ الالكتاب

ى ه حّتْبِجفلم ي  ؟دعن التشهُّ سأله شخٌصحكى أن عبد اهلل بن حسن الزماُي قد ي 

 ثم أجابه.  ،فنظر فيه ،له بكتاب عبيد اهلل بن أبي رافع ءجي

 .د رواة الكتاب املذكورنت كتب الرجال تعدُّبّي

من دون أن  ،آخر بن حسني بطريٍق فقد رواه عمر بن حممد بن عمر بن علّي

 .×عن اإلمام علّي ،هئباآ عن ُقاًل ،سم عبيد اهلل بن أبي رافعايأتي على ذكر 

 .ختتلف الواحدة عن الثاُية يف املنت وسلسلة السند ،وكاُت توجد ُسختان لتحريره

ملا عليه توصيف صالة  والعجيب أن الروايات األوىل يف الكتاب جاءت مطابقًة

 ْتخمالفة ملا ثبت عند الشيعة. وقد استمرَّ ،ةيف كتب أهل السّن |النيب األكرم

بكتاب قضايا أمري  اهلجرّيني الرابع واخلامس نيي رافع إىل القرُشهرة كتاب أب

 ومل يعرف بعنواُه األصل.  ،×املؤمنني علّي

 ،ة فقطومل تنحصر شهرة كتاب عبيد اهلل بن أبي رافع بني اإلمامية وأهل السّن

خذه القاضي ابن النعمان فقد اتَّ ؛واإلمساعيلية (61)رف حتى بني الزيديةبل ع 

. وحيتمل أن (62)عتمد عليها يف كتابه اإليضاحا( أحد املصادر املهمة اليت هـ363املغربي)

ثبت عنه أُه  الذي ،ار الكويفيكون ُقله عن العامل الزيدي حممد بن سالم بن سّي

 روى الكتاب بطريقه.

 ،الزيدي املذهب ،ر أبو العباس احلسينكذلك استند إليه العامل املتبحِّ

على كتاب األحكام يف  ابه شرح األحكام )وهو شرٌحيف كت ،(هـ356)ساكن الرّي

ُقل عن كتاب  ،((هـ298املذهب) وفقيه زيدّي لعامٍل ىل احلّقإاحلالل واحلرام اهلادي 

زيد  يدة كان قرأ متنها على يد العامل الفاضل أبمتعّد عبيد اهلل بن أبي رافع رواياٍت

عن حسن بن  ،ريْبم احِلعن حسني بن احلك روايًة ،(هـ322عيسى بن حممد العلوي)
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بي أبن  عن حممد بن عبيد اهلل بن علّي ،بن قاسم الكندي عن علّي ،حسني الع رُي

 . (63)وهي ُفس الطريق اليت ذكرها النجاشي .هعن جّد ،عن أبيه ،رافع

ع طرق رواية كتاب عبيد اهلل بن أبي رافع يتبني أن سلسلة األسناد من خالل تتبُّ

 .فسها األسناد اليت ذكرها اإلمامية يف ُقلهم للكتاباليت ذكرُاها ليست هي ُ

 .(64)يف مقابل شهرة الكتاب واُتشاره يف اآلفاق وهذا األمر غريٌب

اإلمامية بنقل ورواية كتاب السنن  والسؤال الذي يفرض ُفسه هنا: ملاذا مل يهتّم

 . (65)فوهم؟من الطرق اليت رواه بها خمال ،لعبيد اهلل بن أبي رافع ،واألحكام والقضايا

ثي اإلمامية الكوفيني املشهورين يف القرن حممد بن قيس الَبَجلي من حمدِّ

ا ثبت أُه قد روى عن مّل ولكْن ،الثاُي. ال تتوفر معلومات كافية حول تاريخ ميالده

إىل  هـ80( فيحتمل أن تكون والدته يف حدود سنة هـ117أو  114)×اإلمام الباقر

البجلي إىل قبيلة جبيلة إحدى القبائل الكربى حملافظة  ينتمي حممد بن قيس .(66)هـ85

على  يدّل ×ه من اإلمام الباقرالكوفة بعد تأسيسها. وكثرة مساع سكن .همدان

 ن أُه سكن الكوفة يف فرتٍةوشهرته بالكويف تبيِّ .من عمره أُه سكن املدينة لفرتٍة

×كذلك روى عن اإلمام الصادق .طويلة
يخ الطوسي فإن ب ما ذكره الشْسوَح .(67)

ضمن  (69)وذكره الشيخ املفيد .(68)هـ151وفاة حممد بن قيس البجلي كاُت يف سنة 

 . فيهم طعٌن ْدِرفقهاء األصحاب الذين مل َي

 

حيث مجع فيه  ،×ترجع شهرة حممد بن قيس إىل كتابه قضايا أمري املؤمنني

×ام علّيقة بقضايا اإلماألخبار املتعلِّ كّل
(70). 

فمن بني الكتابات املشهورة كتابة  ؛دت الطرق والكتابات هلذا الكتابتعدَّ

 ، لكّن(71)بنه عبيداورواية يوسف بن عقيل و ،اطد احلّنْيَمعن رواية عاصم بن ح 

ن الكوفيون يروون التحرير وكا .(72)برواية عاصم األكثر شهرة هي التحرير املروّي

 .(73)للكتاباألخري 

 ،أن كتاب البجلي له طريق آخرى تنتهي برواية عاصم (74)نجاشيوذكر ال

 .من الواقفة لكن مل يذكر يف وسط سندها رجااًل
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اد بن يعقوب ورواه عّب .للكتاب برواية عبيد وتداول زيدية الكوفة حتريرًا

 (.هـ250الرواجين)

رواه عن  وقال الشيخ الطوسي يف ترمجة عبيد بن حممد البجلي أُه له كتابًا

قال:  ،عن أبيه ،أخربُا عبيد بن حممد بن قيس البجلي»ا قاله الطوسي ومّم .بيهأ

، فقال: هذا قول ^بن احلسني عرضنا هذا الكتاب على أبي جعفر حممد بن علّي

وذكر ل الصالة...، ى قال يف أّو، إُه كان يقول: إذا صّل×بن أبي طالب علّي

 . (75)«الكتاب

ال  ،الل كتاب عبيد اهلل بن أبي رافعستهاستهالل كتاب البجلي هو ُفس ا

على أن الكتاب الذي كان يرويه البجلي هو كتاب السنن  وهذا يدّل .(76)فرق بينهما

ن أن أساس كتاب البجلي هي كما أن هذا يبيِّ .×واألحكام وقضايا أمري املؤمنني

وأُها  ،(77)ي املدينةبني علوّي واليت كاُت مشهورًة ،ُسخة كتاب عبيد اهلل بن أبي رافع

مسعها عن اإلمام  وأن البجلي أضاف إليها رواياٍت ،×كاُت مورد تأييد اإلمام الباقر

والذي  ،وبعد ذلك أتى عبد الرمحن بن أبي جنران .×عن اإلمام علّي ،×الباقر

 ،أخرى فأضاف إليه موارد ورواياٍت ،حملمد بن قيس ،كان من رواة كتاب القضايا

بني رواة  اًلوالتحرير األخري هو الذي كان متداَو .(78)بأخرى للكتا م بذلك ُسخًةوقدَّ

 . (79)قم وبغداد

بنه امن كتاب حممد بن قيس برواية  اد بن يعقوب فقد استفاد كثريًاأما عّب

من  (81)وكذلك ُقل القاضي النعمان املغربي .(80)«القضايا»عبيد يف تصنيف كتابه 

 لك ضمن كتابه اإليضاح. وذ ،من كتاب القضايا للرواجين ،كتاب حممد بن قيس

دة لكتاب القضايا حملمد بن قيس البجلي جندها وباجلملة فالروايات املتعدِّ 

 .(82)دْيَمأكثرها برواية عاصم بن ح  ،منتشرة يف الكتب احلديثية اإلمامية

وذلك ضمن  ،كان بشري احملمدي املازُدراُي أكثر واحد ُقل من الكتاب

 .كتابه مسند حممد بن قيس البجلي

حملمد بن  ،من كتاب قضايا أمري املؤمنني كما ُقل إبراهيم بن هاشم ُسخًة

 وهي النسخة اليت كاُت مشتملًة .إىل قم ،برواية عبد الرمحن بن أبي جنران ،قيس

 .على إضافات األخري على الكتاب
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عن  ،وأُه رواه بنفس الطريق ،باسم الكتاب (83)ح الشيخ الصدوقوقد صرَّ

 . (84)وطريقهما إلبراهيم بن هاشم ،ينيشيخ القّم ،سن بن الوليداحلوالده وحممد بن 

من الكتاب املزبور  خاّص عن اُتشار حتريٍر كالٍموإذا ثبت ما سبق من 

لتفات إىل الروايات اليت وقع يف سلسلة عن السبب يف عدم اال ًاسيكون هذا كاشفف

حوا التحرير مامية قد رجَّثي اإلسندها عبيد اهلل بن أبي رافع. فالثابت أن علماء وحمدِّ

لكتاب عبيد اهلل بن أبي  ،ورواه حممد بن قيس البجلي ،×ده اإلمام الباقرالذي أيَّ

يف  ًاُه ُفس عبيد اهلل بن أبي رافع. فكان السبب واضحالتحرير الذي دوَّلى ع ،رافع

 ن علماءإسم عبيد اهلل بن أبي رافع يف سلسلة سند الروايات األخرية؛ إذ اعدم ذكر 

يف  ًاكافي ×صال رواية الكتاب بالرواية عن اإلمام الباقرّتان ْواإلمامية كاُوا يَر

 ،صلمّت ه بشكٍلئباآيرويه عن  ×. فاإلمام الباقر×إثبات الكتاب لإلمام علّي

 .«عن علّي .،عن.. ،يعن جّد ،عن أبي»بدليل 

مع  ثي اإلمامية يف التعاملوالنقطة األخرية تكشف لنا منهج علماء وحمدِّ

حون ضمن الفهارس التحريرات فهم كاُوا يرجِّ ،التحريرات املتداولة للنسخ احلديثية

 .املعتربة وذات السند العالي

ع طرق التحريرات املعتربة لآلثار كذلك كان منهج أصحاب الفهارس يف تتبُّو

 املروية.

 لعبيد اهلل بن أبي ،عدم وجود رواية لكتاب السنن واألحكام والقضايا ولعّل

بعه علماء اإلمامية يف الذي اتَّ ،يرجع للوقوع حتت تأثري منهج ومبنى الفهرسة ،رافع

 . (85)التعامل مع الروايات املعتربة

 :ه املبنائي يف وسط أصحاب الفهارس من اإلماميةآخر عن هذا التوجُّ مثاٌل 

بعنوان  حيث ُسبت الفهارس اإلمامية له كتابًا ،(هـ150كتاب حممد بن مسلم)

 مسألة يف أبواب احلالل واحلرام. عمائةأرب

حملمد بن  ،وأشار مدرسي الطباطبائي يف تعريفه بكتاب أربعمائة مسألة

واحد على  والذي وصفه بأُه جزٌء ،أن اخلطيب البغدادي كان له الكتاب ، إىلمسلم

صل حبريز بن عبد اهلل السجستاُي. كتب اخلطيب مّت ُقله بطريٍق ،اسةشكل كّر

حريز بن عبد اهلل األزدي »ملحق ترمجة حريز بن عبد اهلل السجستاُي:  البغدادي يف
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من شيوخ الشيعة. روى عن زرارة بن أعني، وحممد بن مسلم الثقفي.  شيٌخ :السجستاُي

 ل، ُا أبو بكر عبد اهللاملعّد بن أبي علّي أُا علّي ،...ث عنه: صفوان وعبد اهلل بنحدَّ

ويعرف  ،ُا أبو سليمان أمحد بن ُصر بن سعيد، (86)عبد الرمحن األصم الدوري بن

قدم علينا من ُهروان، ُا إبراهيم بن إسحاق األمحري، عن حممد بن  ،بابن هراسة

، عن حريز بن عبد احلسن بن مشون البصري، عن عبد اهلل بن عبد الرمحن األصّم

سم وعن القا ؛عن أبي عبد اهلل جعفر بن حممد ،عن حممد بن مسلم ،اهلل السجستاُي

، عن أبي (87)ه احلسن بن راشد، عن أبي ُصريبن حييى بن احلسن بن راشد، عن جّد

×بن أبي طالب عبد اهلل قال: إن أمري املؤمنني ـ يعين علّي
مائة علم أصحابه أربع ـ (88)

 ،ء يف دينه ودُياهْرا يصلح للَممّم ،ها يف السنن واألدابوساق األبواب كلَّ ،كلمة

 . «كامل مقدار جزٍء

الشيخ  نت الذي ذكر اخلطيب البغدادي بدايته هو ُفسه الذي أورده كاماًلامل

وُقل بعضه يف باقي كتبه. وهذا ينفي مقولة الدكتور  ،الصدوق يف كتابه اخلصال

وكتاب أدب أمري  ،حملمد بن مسلم ،مائة مسألةداميان آراُي حول وحدة كتاب أربعخ

 .ي، برواية قاسم بن حييى الراشداملؤمنني

ن سلسلة السند اليت ُقلها اخلطيب إحيث ، مهمة هنا  إىل ُقطٍةوُشري

 .هتمام فهارس اإلماميةا مل تكن حمّط ،أو باألحرى طريقه للكتاب ،البغدادي

إبراهيم بن  :، حيث يوجد يف طريق رواية النسخة أفراد مثلوالسبب يف ذلك واضٌح

ا ينتمون إىل بعض الذين كاُو ،وحممد بن حسن بن مشون البصري ،إسحاق األمحري

طبيعي أن خيتار أصحاب الفهارس ومن ال .ة ضمن مذهب اإلماميةالتيارات اخلاّص

 ، يثبتوُها يف فهارسهم.تكون خالية من هذا اإلشكال وأسنادًا طرقًا

 ،والنجاشي ،وُشري هنا إىل أن الطريق اليت أثبتها الشيخ الطوسي يف فهرسته

 ،ثار اإلمامية القدميةالية السند يف رواية اآلهي من الطرق الع ،والصدوق يف املشيخة

 رغم وجود طرق أخرى يف رواية اآلثار املذكورة. 

 

 ،لعبيد اهلل بن أبي رافع ،عنا لطرق رواية كتاب السنن واألحكام والقضاياتتبُّ
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بعة يف تدوين احلديث يف املوروث احلديثي اإلمامي. كشف لنا عن إحدى املناهج املتَّ

إال أن غياب اسم  ،شهرة كتاب عبيد اهلل بن أبي رافع يف وسط عموم الشيعة فرغم

عن  عبيد اهلل بن أبي رافع يف سلسلة أسناد التحريرات والنسخ اليت ُقلوها للكتاب ينّم

 أساب ودالئل خاصة. 

الواقع أن ُسخة من هذا الكتاب قام حممد بن قيس البجلي بعرضها على 

للنسخة قام حممد بن قيس البجلي حبذف اسم عبيد  ×يدهوبعد تأي ،×اإلمام الباقر

ويالحظ كون  .×عن اإلمام علّي ،×عن اإلمام ورواها مباشرًة ،اهلل بن أبي رافع

وصل  لكّن ،ةعند أهل السّن من السند بهذه الطريقة يعترب عامل تضعيٍف حذف اسٍم

أن  خصوصًاو ،اإلماميةعند  (89)عامل تقوية اعتبار السند والكتاب ّدَعالسند باإلمام ي 

رض عليه. وحيتمل أن يكون هذا هو السبب اإلمام قام بتصحيح الكتاب بعد أن ع 

ثيها التحرير األخري للكتاب على حترير عبيد الرئيس يف ترجيح علماء اإلمامية وحمدِّ

يف مثل هذه  وطبيعيٌّ .لا به عن األّوْوواستغَن ،ًةواعتربوه أكثر صّح ،اهلل بن أبي رافع

عن سلسلة  ،ف األصلي للكتاباملصنِّ ،لوضعية أن يغيب اسم عبيد اهلل بن أبي رافعا

 . ×صال عن اإلمام الباقرألن حممد بن قيس البجلي قد رواه باالّت ؛سند الكتاب
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 «الفقه اجلنائي يف اإلسالم، الرّدة منوذجًا»كتاب 

 قراءٌة حتليلّية نقدّية

 

 

، تقوم بها اجلماعات «ُوعية»ال ُسمع فيه بعملية إعدام  يوٌم ال يكاد ميّر

بلحاظ أُّه أصبح لإلعدام فنون وأساليب،  «ُوعية»ها بالـ اإلسالمية التكفريية. ووصُف

أّن احلرق  ي تباهى بها أمام وسائل اإلعالم يف العامل أمجع. والذي يزيد األمر محاسًة

والقتل بالرصاص، والذبح بالسيف، س باألقدام، ْور، واإلغراق باملاء، والدَّبالنا

 ه حيصل باسم اهلل الرمحن الرحيم! وغريها من فنون اإلعدام، كّل

بعده من  ْنوَم |االستغراب؟ طاملا أّن اإلسالم أمر بذلك، والرسول حممد َموِل

ِت ْفأمل ي  جناسة املرتدين!األرض من  اعتمدوا هذه الوسائل لتطهري ^أئمة أهل البيت

أمل  !ب ما فهموا من النصوص، أّن حكم املرتد هو القتل؟َسلنا فقهاء املسلمني، حَب

 َمإذن، ِل .؟!سًا..ْوأحرق بالنار، وأمر بالقتل َد ×ينقل لنا العلماء أّن اإلمام علي

 ؟!االستغراب

 حاولواالمي العامل اإلس فقهاءوالذي يفاقم األزمة أكثر فأكثر هو أن كبار  

وتأمني  ،مبا ينسجم مع رأفة اإلسالم باملسلمني تربير وتوجيه حكم إعدام املرتّد

 احلماية لعقائدهم!

 ْلق هدفه املنشود له، ومل يِصمل حيّق املرتّد إّن حكم إعدامف، لألس ولكْن

بل على العكس، فهو قد ساهم يف  .عى ـكما هو املدَّـ  ر تشريعهإىل الغاية اليت تربِّ
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خيجل  شاّب فتح باب اهلجرة، أقصد اهلجرة عن اإلسالم، ليصبح االرتداد حلم كّل

 . وحمبة من دين القتل، ويطمح إىل دين سالٍم

هذه األفعال الوحشّية، فإُّهم  أما اخلطباء والدعاة، ويف مقام الرّد على كّل 

ويبكون  ،ل والثبور وعظائم األمورْيوينادون بالَو ،دون ويصرخونيستنكرون ويندِّ

فون، وال أدري بعد ماذا يفعلون، ومجهور املسلمني ينظر إليهم ُظرة األسف ويتأسَّ

 واحلزن! 

، بساطٍة وبكّل ،ملاذا؟ ألّن الناس .ُعم، ُظرة األسف واحلزن، واخليبة أيضًا 

املسلمني  الفضفاض الذي ال يعاجل األمر من جذوره، بل كّلتقتنع بالكالم  ْدمل تع 

، واحرتام «العوملة»رهم، وينسجم مع جديد، يواكب تطوُّ عون إىل فقٍهيطمحون ويتطلَّ

 حرمة أحد.  ْكِتْهِد ومل َيَتْعية وإُساُية اآلخر، طاملا هذا اآلخر مل َيحّر

مة الدكتور حسني النتاج الفكري والفقهي للعاّل ةيومن هنا، تربز أهمِّ

لروائية يف املنظومة اإلسالمية اخلشن، الذي يعيد دراسة املباُي الفقهية والكالمية وا

 .الفكرية

، «ة منوذجًاالرّد ،الفقه اجلنائي يف اإلسالم»كتاب ورمبا آخر هذا النتاج كان 

مًا فهمًا جديدًا للروايات، يدرس فيه منظومة العقوبات اإلسالمية من أساسها، مقدِّ

دًا اقشًا ومفنِّدًا القواعد العامة اليت جيب أن حتكم هذه املنظومة الفقهية، منوحمّد

 . «قتل املرتّد»أدلة حكم 

قضّية  ُقدي بارع حبسٍّ ني اخلشنحسمة األستاذ العاّللقد تناول : بكلمٍة

فوضعها على مشرحة البحث . وهي فتوى قتل املرتّد ،اإلسالم خطرية أمجع عليها فقهاء

دُا على قد عوَّ اخلشن مةدًا. وهذا األمر ليس جديدًا علينا! فالعاّلالعلمي ُاقدًا ومفنِّ

 وليس ؛على ما ُقول شاهٌد «العقل التكفريي»فها هو  ؛كتاباته اجلريئة والواقعية

ب يعطي التعصُّ ْنَم صرخة علمية بوجه كّل إاّل «هل اجلنة للمسلمني وحدهم؟»كتاب 

واجبات املسلم  د كّلشاملة حتدِّ أّما كتاب اإلسالم والبيئة فهو دراسٌة ؛لبوسًا دينيًا

 طبيعة، وحرص اإلسالم على البيئة. جتاه ال

االُتشار »صدر عن دار  «ة منوذجًاالرّد ،الفقه اجلنائي يف اإلسالم»كتاب 

منها حتوي  ف من سبعة فصول، كلٌّ. وهو يتأل350َّ إىل صفحاتهيصل عدد و، «العربي
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 قة. ائة وشعناوين إشكالية مهّم

 

فهو ليس . ف عّما هو مكنوٌن يف صدرهنِّ، حيث كشف املصمةبداية مع املقّد

مات اههذا السيل من االّت على كّل ،من األسى حزينًا كثريًا، وال يشعر بكثرٍي

 «نًا فعل هؤالء ويفعلونَسَح»ح يف وجه اإلسالم، بل بعبارة: َرواإلشكاالت اليت ت ْط

نا حتثُّاإلسالم األصيل  هذه احلالة؛ ألّن كل هذه احلمالت الظاملة ضّد يصف كّل

وهذا  .وتدفعنا وجتربُا على إعادة دراسة اجتهاداتنا وما فهمناه من النصوص الدينية

 ن ومطلوب. َسَح شيٌء

ولكّن الدفاع عن اإلسالم ال يكون من خالل كلمات شاعرية، وج مل ذات 

ية البحث دِّ، إىل ِج«من طوباوية الكلمات»ألفاظ مجيلة فقط، بل ال ب دَّ أن خنرج 

لنا إليها، كما هو حال فتوى مشهور رة، وُعيد تقييم النتائج اليت توصَّوعمق الفك

 . «قتل املرتّد»الفقهاء 

اليت ميكن قبول  «اتالرّد»يبدأ الكاتب بعرض بعض أُواع ، لالفصل األّو يف

ل فتنة ه ي شكِّد، أو كان ارتدا«حماربًا» حكم القتل فيها، كما لو كان املرتّد

له  «قتله»عن اجملتمع من عدواُه وفتنته ميكن القول بأّن  للمسلمني؛ عندها ودفاعًا

 عقالئي.  تربيٌر

. «ة الفكريةالرّد»يف زماُنا، وهو  ثم يصل الكاتب إىل النوع األكثر ابتالًء

اليت  ،لعدم قناعته بأحد أصول اإلسالم ؛أحد  املسلمني عن اإلسالم فماذا لو ارتّد

ه كان ملتزمًا القواُني العامة، ، ولكّنيوجب إُكارها الكفر واخلروج عن الدين

 فكريًا مساهمًا يف حفظ أمن اجملتمع، وُاجحًا يف عمله، ويف الوقت ُفسه قد ارتّد

 عن اإلسالم.

رين لتربير ل بعض كبار املفكِّسيقت من ِقَب «تربيرات» أربعةف هنا عرض املصنِّ

 ، وقد ُاقشها ورّدها. «قتل هذا املرتّد»حكم 

اًل املعنى ّوأ. فيذكر «ةتعريف الرّد»ف إىل ق فيه املصنِّيتطّر، اُيالفصل الث أما

ة يف ف إىل دور النّيض املصنِِّف بذلك، بل يتعرََّتاملعنى االصطالحي. ومل يْك اللغوي، ثّم
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فهل ميكن للمسلم أن ينوي إسالمه من دون إبراز أو إشهار إسالمه؟ وماذا لو  .العقائد

 «قحتقُّ»ف إىل كيفية ض املصنِّمل يشهر ذلك؟ ثم يتعرَّ ُوى املسلم االرتداد، ولكنه

أن يكون عارفًا بدينه، أو  «االرتداد على املسلم»االرتداد، فهل ي شرتط يف صدق 

 جاحدًا ملا يعرفه، وليس فقط جاهاًل أو مشتبهًا؟ 

ف مسألة يقع فيها الكثري من الناس، وهي: ماذا لو ويف اخلتام، يدرس املصنِّ

للشخص الذي خيالف الشريعة، أي لو كان السارق معذورًا، أو القاتل، أو  و جد عذٌر

ب يف ارتداده فهل تصدق عليهم هذه العناوين، وُرتِّ ًاله عذر أّنعلى فرض و .«املرتّد»

 ألُهم معذورون؟ ؛ ع عنهمَفآثارها من عقوبات، أم ت ْر

يب يف هذا وجي .«تهوماهّي طبيعة احلّد»يتناول الكاتب ، الفصل الثالث يف

 الفصل عن ثالثة أسئلة، هي: 

ة حكٌم مولوي تشريعي أو أُّه حكٌم تدبريي؟ ّن حّد الرّدأـ هل 1

ة حكمًا تشريعيًا مولويًا فهل هو حدٌّ أو تعزير؟ ـ بناء على كون حّد الرّد2

ة اليت تنطلق من عدم االقتناع ببعض ة اليت توجب القتل هي الرّدّن الرّدأـ هل 3

ق إّما باالحنياز إىل تحّقتة على النظام العام، واليت عتقادية، أو هي الرّداألصول اال

ر عنه م وحدتها، وهذا ما يعبَّْلة وَثاألعداء، أو مبحاولة إجياد شرخ يف األّم صّف

أو يندرج فيها؟  ،باحلرابة

هو أّن القول بتدبريية حّد الرّدة له وجه فالسؤال األول ن ف عأما جواب املصنِّ

ع منح السلطة الشرعية ُوعًا من املروُة يف التعامل مع هذا ، كما لو أراد املشرِّثبوتي

 .د التدبرييةيؤكِّ يبقى األساس يف ُهوض دليل إثباتّي اس واخلطري، ولكْناألمر احلّس

 ض إليه يف حبث الروايات. وهذا طبعًا سيتم التعرُّ

رأي أحد أما السؤال الثاُي، ويف سياق اجلواب عنه يعرض الكاتب 

ًا، حكمًا تعزيريًا، وليس حّد «حكم قتل املرتّد»ل إىل كون الذي توصَّ الباحثني

احلاكم  اواملصلحة اليت يراه ،ب الظروفَسر احلكم حَبوهكذا باإلمكان تغيُّ

 الشرعي. 

ه ذكر شواهد لكّن ،فوبالرغم من أّن أدلة هذا الباحث مل تثبت عند املصنِّ

 |ومن أبرز هذه الشواهد قبول الرسول .ةيف حّد الرّدأخرى لتأييد فكرة التعزير 
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ّن فإ وكما هو معلوٌم .شفاعة عثمان بن عثمان يف أخيه من الرضاعة ابن أبي سرح

 احلدود ال تقبل الشفاعة. 

 من التعزير، قريٌب خاّص هو ُوٌع «حكم قتل املرتّد»ف إىل أّن وقد خلص املصنِّ

 ثبات تدبريية احلكم املذكور. ثم يذكر سبعة شواهد إل .من التدبريية

، ويستهّل «ة أو سقوطهالرّد دور الزمان واملكان يف ثبوت حّد» الفصل الرابع

عن دور الزمان واملكان يف عملّية استنباط احلكم  الكاتب هذا الفصل بسؤاٍل

قه؟ الشرعي، وهل أّن هلما تأثريًا على احلكم الشرعي ُفسه أو على موضوعه ومتعّل

 ، هما: عنواُني أساسينيل إىل لينقسم الفص

 . من رأٍس دور الزمان واملكان يف إسقاط ُظام العقوبات ـ1

 ـ دخالة دور الزمان واملكان يف موضوع العقوبة الشرعية. 2

ع حلماية ألّن ُظام العقوبات إُّما ش رِّ ؛السؤال األول يأتي بالنفي عنواجلواب 

اب املعصوم تقوم السلطة التشريعية ويف غي .ومكان زماٍن الفرد واجملتمع يف كّل

له ُفوذ يف  وإُّما و جد فقيٌه ،ماذا لو مل توجد سلطة تشريعية ذات ُفوذ ولكْن ه.مبهاّم

يف  «اإلمام»املقصود من  هو ْنة، هل ي طبق ُظام العقوبات أم ال؟ وقبل ذلك َمخاّص دائرٍة

 الروايات؟ 

يف  ل املكان دوٌرر الزمان وتبدُّالسؤال الثاُي، وهو ما إذا كان لتغيُّعن وأما  

جازم، بأّن شبكة العالقات  جييب الكاتب، وبقلٍماحلكم الشرعي، موضوع ر تغيُّ

ر على موضوع احلكم ر دائم، وهذا ما يؤثِّالسياسية واالجتماعية واالقتصادية يف تغيُّ

م من ـ يقضي بتوزيع ما ي غن ـ املعلوم يف زمن النّص «حكم الغنائم»ها هو  .الشرعي

، فهل ميكن يف عصرُا احلالي توزيع الدبابات والطائرات على أفراد «العدّو»جيش 

مسلم ما  يقضي بأن ميلك أّي «حكم احليازة»؟! وكذلك ما فازوا حبرٍب اجليش إذا

ويف زماُنا هذا، ومع وجود الوسائل واآلالت احلديثة، ميكن  حيوزه من أراٍض،

فهل ميكن متليكهم  ،ات يف بضع ساعاٍتألصحابها أن حيوزوا عشرات الكيلومرت

 ما حيوزوُه؟! 

دور الزمان »ية دراسة د أهمِّة، ليؤكِّوهكذا، سرد الكاتب مناذج عّد 

، وأّن األوان قد حان لتأسيس قواعد «ر موضوع احلكم الشرعيواملكان يف تغيُّ
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 يف املنظومة الفقهية.  ر هاّمإىل تغيُّ ْتى لو أدَّاجتهادية جديدة، حّت

 فهو أكرب فصول الكتاب، وفيه يناقش الكاتب كّل الفصل اخلامس ماأ

 اًلأّو فبدأ املصنِّ. األدلة اليت اعتمدها الفقهاء يف االستدالل على حكم قتل املرتّد

ل من فماذا لو مل ُتوصَّ .لينقح األصل عند الشّكبالقواعد العامة يف مسألة الدماء، 

؟ ما هو احلكم يف حكم قتل املرتّد لدينا شكٌّخالل األدلة إىل ُتيجة يقينية، وبقي 

 العملي؟ 

ـ قاعدة أصالة الصحة يف 1ثالث قواعد:  قبالبحث العلمي املعمَّ يتناول الكاتب

ء احلدود ْرـ قاعدة َد3 ؛ـ قاعدة عصمة الدماء أو أصالة االحتياط يف الدماء2 ؛املعتقدات

يل واملناقشة، مع حشد األدلة منها بالتفص واحدٍة بالشبهات. ويدخل الكاتب يف كّل

 منها.  على كلٍّ

 حيث، ة بقتل املرتّدوبعد القواعد العامة ينتقل الكاتب إىل عامل األدلة اخلاّص 

لة بالقرآن الكريم والعقل؛ واألدلة غري مها إىل قسمني: األدلة املرجعية، املتمثِّيقسِّ

 لة باإلمجاع والروايات. املرجعية، املتمثِّ

واسعة وشاملة يستنطق بها الكاتب القرآن  القرآن، ومع جولٍةمع  وبدايًة

 ،ذات داللة ل مالحظًة، ثم يسجِّالقرآُي من مسألة قتل املرتّد الكريم، ليستوحي اجلّو

من ذلك أّن الكاتب حاول االستدالل  واألهّم .القرآن من احلكم بقتل املرتّد وهي خلّو

آيات، ليصل إىل  يقارب من سّت لضوء على ماطًا ا، مسلِّبالقرآن على ُفي قتل املرتّد

ومن هنا ينطلق الكاتب  .طويلة ويتوقف عندها وقفًة ،﴾اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن﴿آية 

عيه البعض من دعوى ما يدَّ رافضًا، و&السيد اخلوئيرأي ة مناقشًا اآلراء، وخاّص

حكم »من القرآن على  أُّه ال دليلحامسة  النسخ والتقييد يف اآلية، ليخلص إىل ُتيجٍة

على عدم  وقرائن تدّل ، بل على العكس، ميكن القول بوجود إشاراٍت«قتل املرتّد

 جواز قتله. 

، بل على «قتل املرتّد»ك به إلثبات حكم ال ميكن التمسُّ أما العقل فهو أيضًا

 العكس، ميكن دعوى داللة العقل على قبح هذا القتل. 

 أ الكاتب مبناقشة دعوى أن حكم القتل ضرورٌةأما األدلة غري املرجعية، فيبد

قبل عرض  ثم حيّط رحاله يف ساحة الروايات. ولكْن .فقهية، ويثّني مبناقشة اإلمجاع
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ة تضبط حركة الفكر الفقهي ضمن سياق الروايات ومناقشتها ال ب دَّ من ضوابط عاّم

 عقالئي يف فهم النصوص. 

الروايات، االعتماد على كم لذلك استعرض الكاتب أربع ُقاط وضوابط حت 

ـ اُتفاء 4 ؛ـ النظرة الشمولية3 ؛ـ موافقة القرآن الكريم2 ؛ـ الوثوق باألخبار1هي: 

 احتمال التدبريية والتارخيية. 

ففي النقطة األوىل  .رأَيه اخلاّص ُقطٍة وسيجد القارئ أنَّ للكاتب يف كّل 

ألخبار، وليس مبنى خرب الثقة، يذهب الكاتب إىل الدعوة إىل اعتماد مبنى الوثوق يف ا

الطرق العقالئية، وطبيعة اخلرب وحجم اُتشاره. أما ُسخ ة شواهد كبعّد مستدالًّ

لكل  ُص القرآن الكريم عاّم ًا؛ ألّنالقرآن وختصيصه خبرب الواحد فيتوقف عنده ملّي

املسلمني، فإذا ما صدر حكم واُتشر على مدى سنوات، ووصل إىل اهلند والسند، 

من خالل إصدار رواية هنا  عميكن قبول ختصيص هذا احلكم من قبل املشرِّفال 

ه يتنزَّ وحديث هناك، حبيث يبقى أغلب املسلمني جاهلني بهذا التخصيص، فهذا عمٌل

 ع احلكيم. فضاًل عن املشرِّ ،عنه العقالء

عرض وجوب أما موافقة القرآن الكريم )النقطة الثاُية( فال يكتفي الكاتب ب

 ات املتعارضة على القرآن، لألخذ مبا يوافق الكتاب، بل ال ب دَّ من عرض كّلالرواي

بني الروايات هو السبب  «التعارض»أخرى: ليس  بعبارٍةو ،الروايات على القرآن الكريم

 بل جيب عرض كّل ،ري يف عرض الروايات على القرآن، لنعمل مبا يوافقهْصاحَل

 جامه مع روح القرآن وأهدافه ومقاصده. الرتاث اخلربي على القرآن، وُدرس اُس

النظرة املطلوبة والصحيحة يف االستنباط هي النظرة يرى أّن يف النقطة الثالثة، 

 للروايات. الشمولية، دون النظرة التجزيئية اليت تعيق الباحث عن رؤية املسار العاّم

تمال ويف النقطة الرابعة يرى الكاتب أّن على الباحث أيضًا أن يبحث يف اح

؛ ألّن احتمال أن يكون احلكم صادرًا من املعصوم تدبريية احلكم الوارد يف الروايات

ن يقف عائقًا أمام االستدالل وظرف معيَّ على حنو احلكم التدبريي الوالئي يف زمٍن

 بالروايات. 

ويستعرض ما يقرب من  .ه، يصل الكاتب إىل عامل الرواياتوبعد ذلك كلِّ

ة والشيعة. وسيجد القارئ ُقاشًا موضوعيًا الفريقني، السّن من طرق ،عشرين رواية
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ويف املضمون، ويطرح كل  ،فالكاتب يناقش يف السند .الروايات مستوعبًا لكّل

؛ ليصل إىل أّن هذه الروايات ال تصلح إلثبات االحتماالت الواردة على فهم النّص

ف عددًا من وهنا يذكر املؤلِّ .باملعارض ، وال سيَّما أُّها مبتالٌةاحلكم بقتل املرتّد

 . تصلح ملعارضة روايات قتل املرتّدالروايات اليت 

، وُأحيل القارئ إىل الفهرس، ت  عن ذكر الروايات ألُها كثريٌةولقد أعرْض 

فهرس الكتاب التفصيلي، وميكن من خالله معرفة عناوين الروايات املطروحة من 

 ل الكاتب. َبِق

الستيفاء  الن تكملًةالسادس والسابع، فهما ميثِّ فصل، الأما الفصلني األخريين

 البحث.

م الكاتب عن حركة الزُدقة يف التاريخ اإلسالمي، مع ففي السادس، يتكلَّ

 معهم.  ^وكيفية تعامل األئمة ،من التفصيل عن الزُادقة وأمسائهم شيٍء

ألوىل يف ة اتارخيية إىل الرّد أما الفصل األخري، فيأخذُا الكاتب فيه يف جولٍة

نًا حجمها م عنها، مبيِّليتكلَّ؛ يف زمن اخلليفة أبي بكر ْتاإلسالم، وهي اليت حصَل

الطبيعي، وما جرى تضخيمه فيها، ولينهي هذا الفصل بـتأكيد مشاركة اإلمام 

 ة. مع أبي بكر يف حرب الرّد ×علّي

 

 ،ة قلم الكاتب، وجرأتهرئ هي قّومن األمور اليت ال ميكن أن ختفى على القا

زات اليت ترفع من املستوى العلمي وغريها من املميِّ ،ووضوح فكرته، واستيعابه

 ية من قبل الباحثني. دِّية وِجس ويوىل أهمَِّررأ وي ْدللكتاب، ليصبح جديرًا بأن ي ْق

 

طرح األمور، من املميزات اليت تلفت القارئ مصداقية الكاتب وواقعيته يف 

غني وعدم اقتناعه بالكلمات الفضفاضة والشاعرية. كلنا يستمع إىل اخلطباء واملبلِّ

ية يف الدين، ويهامجون اجلماعات رِّالذين يدافعون عن اإلسالم، ومفهوم احُل

فتستمع ألحدهم  ،ه صورة اإلسالمالتكفريية وما يقومون به من أعمال وحشية تشوِّ
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ل اآلخر، مهما كان هذا يتقبَّ ×إمام اإلُساُية، وأُّهب ×وهو يصف اإلمام علّي

بقدر ما تقتضيه مصلحة اإلسالم،  ، وال يقاتل أحدًا إاّلى على أحٍداآلخر، وال يتعّد

على بغضهم وفكرهم املنحرف، إاّل حني أصبحوا  ×كاخلوارج الذين مل يقاتلهم

كالمه ودفاعه عن  ، بعد هنيهة، يكمل هذا الشيخخطرًا على األمن االجتماعي. ثّم

ر عاقب عبد اهلل بن سبأ فأحرقه بالنار، أو خنقه بالدخان، ويربِّ ×ًااإلسالم بأّن علّي

 هذا العمل بأُّه دفاٌع عن اإلسالم والعقيدة! 

يف البنيان  ه ثغرٌةة الناس، ولكّنهذا التهافت يف الكالم قد ال يالحظه عاّم

، استفاد مبغضو اإلسالم واجلماعات على هشاشة مضموُه. وهكذا ٌرالثقايف، ومؤشِّ

 هذه الشواهد، فأحرقوا وقتلوا وخنقوا باسم اإلسالم. من التكفريية 

، يف هذا اجملال ف يف رؤيته لألمور، أطلق صرخًةومن هنا، من واقعية املصنِّ

يف مقام الدفاع ورّد ـ اظ املسلمني فني والعلماء والوّعلقد اعتاد الكثري من املثقَّ»قائاًل: 

ـ يات العامة وحقوق اإلُسان ما يرتبط باحلّر هة ضّد اإلسالم يفسيل االعرتاضات املوجَّ

ل ية إىل حّد التغزُّمتتدح احلّر ،شاعرية أدبية ية يف اإلسالم بلغٍةعلى احلديث عن احلّر

ي بها إىل درجة االستهالك، دون أن تالمس املشكلة يف العمق، وتالحق والتغّن

م األجوبة املقنعة عليها. وقد آن األوان لنخرج من طوباوية ، وتقدِّاإلشكاالت التفصيلية

ية وحقوق فكرية اجتهادية تأصيلية لقضايا احلّر الكلمات... إّن املطلوب هو بذل جهوٍد

ية على املستوى العقدي تامة ومتابعة شاملة إلشكاليات احلّر اإلُسان، مع مالحقٍة

 . (1)«...والفكري والتشريعي

 
 

ة منطقهم العلمي، وقّو ،ال خيفى أّن هناك علماء كبار امتازوا بصفاء فكرهم

السيد الطباطبائي، وفوا بإُساُيتهم ومجال عقلهم، كالسيد حممد باقر الصدر، وع ِر

 ،الشيخ مشس الدينو ،السيد فضل اهللوالشيخ الشلتوت، ووالشيخ سيد سابق، 

تربيرية  بطريقٍة دين مقاربة فتوى قتل املرتّدوغريهم من العلماء، الذين حاولوا جاه

 ومنسجمة مع إُساُية اإلُسان واحلفاظ على اإلسالم. 

رون، ومل التربيرات اليت ساقها هؤالء املفكِّ ف مل يقبل بكّلولكن املصنِّ
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 «مع احرتامنا الكامل ألصحابها»د، وبعبارة ، بل ُاقش وفنَّ«عظمة األمساء» ر بـيتأثَّ

 ف وضعف. األجدى ترك هذه التوجيهات اليت ال ختلو من تكلُّ خُلص إىل أّن

 .، وتبيان ُقاط الضعف فيهٍةَدتربير على ِح وهكذا، قام الكاتب بدراسة كّل

وعامل توهني يف اإلسالم،  ل ُقطة ضعٍفإّن تربير قتل املرتد بذلك يشكِّ»ومن ردوده: 

ُطباعًا سلبيًا بأّن اإلسالم ال ميلك بهم؛ ألُّه يعطي ا للمسلمني وسوء ظنٍّ ل إساءًةوميثِّ

يف ُفوس أتباعه، مما  ات املتالحقة، أو أُّه ضعيٌفنه أمام بعض الرّدبرهاُية حتصِّ ًةقّو

ة السيف والتهديد بالقتل. كما ويعطي اُطباعًا بأّن املسلم هو يفرض محايته بقّو

من هناك. هذا مع  ٍةمن هنا، أو رّد ًا أمام رّدٍةمن الضعف الفكري جتعله مهتّز بدرجٍة

 . (2)«أّن...

ِف الكاتب برّد التربيرات املساقة، بل قام بطرح تربيرات عكسية، ومل يكَت

ز االجتاه النفاقي ي ويعزِّإّن قتل املرتد يغّذ»، فقال: تربز اآلثار السلبية لفتوى قتل املرتّد

باإلعالن  مرتّدالذي ي ظهر أصحابه اإلسالم، ويبطنون الكفر، باعتبار أّن السماح لل

د ه عن ُفسه سوف يكشفه أمام مجهور املسلمني، فيأخذون حذرهم منه. أّما توعُّ

 . (3)«ة فإُّه سيدفعه إلضمار احلقد على اإلسالم واملسلمني...بالقتل يف حال الرّد

 
 

ال من األمور اليت يالحظها القارئ هي استيعاب الفكرة املطروحة. فالكاتب 

ما ي مكن أن يالزمها ويتعلق مفرداتها، و من دون استقصاء لكّل فكرٍة ض ألّييتعرَّ

 بها.

ف على عرض املعنى اللغوي حيث مل يقتصر املصنِّ ؛ومثال ذلك يف تعريف املرتد

بل ذهب إىل دراسة أركان االرتداد، واألسس اليت  ،ومناقشتهما ،واالصطالحي

. لذلك، بعد عرض ليت تنطبق على اإلُسان حني يرتّد، وا«املرتّد»يرتكز عليها عنوان 

اليت يوجب  «األصول»إىل حتديد مباشرًة ض الكاتب املعنى اللغوي واالصطالحي، تعّر

ة يف اإلسالم ف إىل النوايا، ليسأل: ما هو دور النّيق املصنِّإُكارها الكفر. ثم تعمَّ

وكذلك، الكثري من ؟ ار ذلكوماذا لو ُوى اإلُسان االرتداد من دون إظه ؟واالرتداد

ما توارثوه من  فوا على اإلسالم إاّلة يف بالد الغرب، مل يتعرَّاملرتدين حاليًا، وخاّص
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عن اإلسالم وهو ال  ارتّد ْنعلى َم «املرتّد»وعليه هل ميكن إطالق عنوان  ،أهاليهم

وغه قبل أن قبل بل ارتّد ن، ثّمالذي و لد من مسلَمْي كالصيّب ،يعرف عن اإلسالم شيئًا

، ني مثاًلخوة املسيحّيى يف كنف اإلأو اليتيم املسلم الذي ترّب ،يتعلم عن دينه شيئًا

 ؟ «املرتّد»فاختار املسيحية عندما بلغ، هل يصدق عليه عنوان 

دقيقة، ال غموض  هذه األسئلة، وخيلص إىل ُتيجٍة ف على كّلجييب املصنِّ

ن أأو مسألة ميكن  فكرٍة ومستوعبًا ألّي ،حوضو بكّل «املرتّد»دًا تعريف فيها، حمدِّ

تها وأدلتها الها وحمتمدتتعلق بالتعريف. وهذا االستيعاب يف طرح الفكرة وبيان وجو

 عام.  دة أو املعاكسة هو طابع الكتاب بشكٍلاملؤّي

 
 

 على طاولة النقاش العلمي، والتشكيك «قتل املرتّد»ليس خافيًا أن طرح فتوى 

 ى معساها الكثريون حّتانة، بينما تنبيِّ ل جرأًةبضرورتها الفقهية والتسامل عليها، ميثِّ

 عدم اقتناعهم بالفتوى املذكورة.

اه أو مال ها: ما قّوواجلرأة يف الطرح تطبع الكثري من حبوث الكتاب، ومن أهّم

 .ّدفتوى قتل املرت :ومنها ،إليه الكاتب من احتمال التدبريية يف العقوبات

بعد أن يذكر أّن املعروف واملشهور بني الفقهاء هو أّن حكم  ،فيقول املصنِّ

، ومثة التشريعية يف هذا احلكم ليست بديهيًة»ولكّن  حكٌم تشريعّي مولوّي:املرتد 

خذه اتَّ املذكور هو إجراء تدبريّي للنظر فيها، وإمكاُية القول: إّن احلّد جماٌل

ة وتداعياتها السلبية على المي من خماطر الرّدللمجتمع اإلس محايًة |الرسول

.(4)«..الكيان اإلسالمي حديث الوالدة.

هكذا، يزلزل الكاتب دعائم املشهور يف هذه املسألة، ويبدأ مبناقشة املسألة 

 .من عمقها

ة، حبيث لو هو املولوية التشريعّي ×أو اإلمام |هل أّن األصل يف كالم النيّب

 املولوية؟ شككنا يف ذلك، ُبين على

غ كما أُّه مبلِّ |فإّن الرسول ؛إّن أصالة املولوية غري واضحة»الكاتب:  يرّد

وهذا يقتضي أن  ،عن اهلل تعاىل فهو احلاكم وبيده السلطة وإدارة شؤون اجملتمع
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تدبريية سلطاُية ت عنى بتنظيم شؤون اجملتمع  من األحيان أحكاٌم يصدر عنه يف كثرٍي

عشرات األحكام ـ ما يثبت لدينا  يفـ وقد صدر عنه  .ملهره وتكايف مراحل تطوُّ

يغدو احتمال التدبريية واردًا بنحٍو  |التدبريية. ومع ُفي أصالة املولوية يف أحكامه

 . (5)«على املولوية الوارد يف قتل املرتّد يكون كافيًا ملنع ظهور النّص

 
 

دور الزمان واملكان »الكاتب هي  قة اليت اقتحمهاومن األحباث اجلديدة والشيِّ

جديدة الطرح ُسبيًا،  . ومن املعلوم أُّها أحباٌث«ر موضوعهيف إسقاط احلكم أو تغيُّ

 زالت يف إطار التنقيح والتأصيل. وما

ف يف كيفية مقاربته لدور لزمن واملكان. فهو ال يقتصر على وهنا يربز املصنِّ

ر الزمان واملكان، الفقهية على أساس تغيُّ العمل على إعادة دراسة املنظومة «اقرتاح»

 بل قام فعاًل بدراستها ـ طبعًا بقدر ما تقتضيها هذه الدراسة ـ؛ لذا اُطلق الكاتب وبقلٍم

ك تملُّة مناذج، كجازم إلثبات آثار هذه الدراسات على مستوى الفقه، مستعرضًا عّد

 «دية املرأة»ك مسألة وزماُنا. وكذل غنائم احلرب مثاًل، والفرق بني زمان النّص

يف الفقه، فاستشكل الكاتب على هذا  باعتبارها ُصف دية الرجل، كما هو موجوٌد

وقد  ،مل تكن إُسان منتجًا، خالفًا أليامنا احلكم، معتربًا أّن املرأة يف زمن النّص

 األصعدة.  ًا وسياسيًا واجتماعيًا، وعلى كّلباتت املرأة فيه ُصف اجملتمع، مالّي

إّن زماُنا خيتلف عن زمن  :، ليقول«ةالرّد»ف إىل ا الباب دخل املصنِّومن هذ

ة وحصوهلا، أو من ُاحية أثرها على اجملتمع. ففي بالنسبة لكيفية الرّد ، إْنالنّص

ألّن هوية اجملتمع كاُت آُذاك  ؛بًا للمجتمع اإلسالميحماِر الزمن السابق كان املرتّد

األُظمة  . أما اآلن، ويف ظّلردع عدوان هذا املرتّدهي اإلسالم، لذا كان ال ب دَّ من 

املسلم عن دينه، وهو حيافظ على األمن االجتماعي، وال  اجلديدة، ميكن أن يرتّد

 ر لردعه أو قتله أو عقابه. مربِّ

إّن احلاجة ملّحة إىل دراسة »حازم، يقول الكاتب:  ٍس جتديدّيَفوهكذا، بَن

يف داخل بعض األوساط  ،خجول لو بشكٍلو ،هذا الكالم الذي أصبح مطروحًا

احلوزوية، فضاًل عن سائر الفضاءات الفكرية، وليس صحيحًا أن ُدفن رؤوسنا يف 
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أو ُندفع  ،بهذا النمط من التفكري اآلخذ باالُتشار يومًا بعد يوٍم الرتاب، أو ُستخّف

 . (6)«إىل ختوين أصحابه باُفعاٍل

 
 

الفهم »كان إقحام  وواضح، وإْن ٌنيف قلم الكاتب بيِّإّن االجتاه املقاصدي 

من احملذور، واخلروج عّما هو  فقهية تأصيلية فيها شيٌء ضمن دراسٍة «املقاصدي

، من «حّد السرقة«و «ةحّد الرّد»ف أبدع حينما قارن بني أّن املصنِّ وف وتقليدي، إاّلمأل

 منها.  ُاحية املقاصد التشريعية لكلٍّ

رت ل به يف حال توفََّمّن حّد السرقة ال ي ْعإيف الفقه اإلسالمي،  ٌموكما هو معلو

ل الكاتب ذلك بقوله: بني الناس. ويعلِّ بعض الظروف، ومنها: وجود جماعة وفقر عاّم

ي على أمالك الناس وأمواهلم ومحاية إّن حّد السرقة إمنا يهدف إىل منع التعّد»

ر للناس إسالمي أو غريه يعمل على أن يوفِّ ٌماالستقرار االجتماعي. وعليه، لو و جد ُظا

فال  ،فرص العيش الكريم، ويرفع عنهم شبح اجملاعة، ثم أقدم البعض على السرقة

يف أجواء  ر ذلك النظام، وعاش إُساٌنأّما لو مل يتوفَّ .رًا إطالقًايكون تصرفه مربَّ

  .(7)«ع يده؟َطاجملاعة وحصار الفقر، فأقدم على السرقة، فهل ت ْق

ويسمع املسلم  إاّل يف زماُنا، حيث ال متضي ساعٌة «قتل املرتّد»وهكذا حكم  

إشكاالت وشبهات يطرحها القريب قبل البعيد، وأحياًُا من امللتزمني قبل الفاسقني. 

بني الناس،  عاّم معرفية وعلمية، وفقر فكرّي إُّنا يف زمن جماعٍة :فيمكن القول

 فكرّي دفع عنهم شبح هذا الفقر، ليغين الساحة حبراٍكينْ إىل َم ًةوباتت احلاجة ملّح

 ته يف قلوب املسلمني. ، يعيد اإلسالم إىل ُضارته وقّوعلمي ثرّي

يهدف إىل ـ ة، فإُّه ـ بناء على ثبوته الرّد ولو جئنا إىل حّد»فيقول الكاتب: 

ل على إسالمي يعم ُظاٍم ا يف ظّلوعليه لنا أن ُتساءل: لو كّن، محاية عقيدة الناس

اظ والكّتاب ة من خالل الدعاة والوّعُشر اهلداية وتوفري وسائل اإلقناع وإقامة احلّج

رين، معتمدين على خمتلف الوسائل اليت تدحض الباطل باملنطق والربهان، واملفكِّ

 «معقواًل»ة واحلال هذه وحتاصر فكر اإلحلاد والكفر، فيكون تطبيق حّد الرّد

ذا مل يكن األمر على هذه الصورة، كما هو احلال يف أيامنا، ومقبواًل ومفهومًا. أّما إ
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حيث ُفتقد يف الكثري من بلدان املسلمني ُظامًا إسالميًا يعمل على تبليغ اإلسالم 

وسائل اإلعالم والدعاية غري اإلسالمية تقتحم على املسلمني  عنه.. وال تنفّك والذّب

م عقوهلم وتبعثهم على التشكيك مِّبيوتهم وُواديهم بالكثري من اإلشكاالت اليت تس

 .(8)«ة؟فهل يلزم أو يشرع، واحلال هذه، تطبيق حّد الرّد ،بدينهم

، وهو محاية اجملتمع. أّما إذا مل يكن أفراد هذا اجملتمع فاملقصد واحٌد

يعيشون األمان، األمان من شبح اجلوع والفقر، واألمان من ظلمة اجلهل والشكوك، 

 الفًا ملقاصد التشريع اإلسالمي. خ فيكون العقاب حينئٍذ

 
 

منه، هو  ة الفكرّيجهنا يف فضائنا اإلسالمي، وخاّصامن املشكالت اليت تو

رين جتدهم د التنظري العلمي عن الواقع ُسبيًا. ما أقصده هو أّن الكثري من املفكِّب ْع

ن تطبيقها يف الوقت يبحثون ويدرسون وخيلصون إىل ُتائج قد ال تتالءم أو ال ميك

 وقة املعاهد واحلوزات، دون أّيرأكثر، فتبقى يف أ أو أُّها حتتاج إىل ُقاٍش ،الراهن

 جدوى عملية هلا. 

ًا أن ال تلقى فتواه أّما كاتبنا العزيز فقد استدرك األمر؛ إذ من احملتمل جّد

ل  من ِقَبـ قبواًل «احملارب واملعتدي إاّل ،عدم جواز قتل املرتّد»اجلديدة ـ وهي 

 إىل ُقاش ودراسة.  ة أُّها حباجٍةمني على اجملتمع اإلسالمي، حبّجوالقيِّ «املسؤولني»

، واليت «قتل املرتّد»ُظريًا علميًا لوقف العمل بفتوى  ف حالًّم املصنِّومن هنا، قدَّ

فوضوي لتشويه صورة اإلسالم؛ وذلك من  تعتمدها احلركات التكفريية بشكٍل

 عمل هذه لفتوى. خالل جتميد ال

ال »: ×عن الباقر ،ة، منها: خرب الكناسيعّد وقد استند الكاتب على رواياٍت

الرواية على أّن  ْتفقد دلَّ»قال الكاتب:  ، ثّم«يعفي عن احلدود اليت هلل دون اإلمام...

اهلل تعاىل، ومنها حّد  ل اُتهاكًا حلّقلإلمام أن ي صدر عفوًا عن احلدود اليت متثِّ

 ْتودفعًا للمفسدة، فإذا أدَّ ،عت للمصلحة العامة... ثاُيًا: إّن احلدود إُّما ش رِّةالرّد

 . (9)«إقامتها إىل عكس ذلك فيكون جتميدها أجدى من تطبيقها

م بالكالم، حيتكم الكاتب يريد النقاش، ومل يسلِّ ْنوعلى فرض وجود َم
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ينكر قاعدة ذا الذي  ْنللعقل، العقل الذي ال ميكن ختصيص أحكامه، وَم

اآلن، يف واقعنا املأزوم، بأّن  ذا الذي يشّك ْنوَم ؟!على املهّم م األهّميدالتزاحم، وتق

ف: يقول املصنِّ ؟!جتميد العمل بها هلا آثار سلبية تفوق بكثرٍي العمل يف فتوى قتل املرتّد

 ألهّممن تقديم ا ،إّن املسألة تدخل يف باب التزاحم، وتنطبق عليها أحكام ذلك الباب»

يف التشريع اإلسالمي هو  ة القول بأن حكم املرتّدهذا على فرض متامّي .على املهّم

 . (10)«القتل

 
 

بعة، ة اخلطوت املتَّودّق ،زات اليت تربز يف هذا الكتاب منهجية البحثمن املميِّ

 سواء بني الفصول أو يف الفصل ُفسه. 

 جد تداخٌليوبني املوضوعات، حبيث ال  تاّمبني الفصول، الواضح هو الفصل ال

إذ ما لفتين هو  ؛لكالم هو يف الفصول ُفسهاا أو عشوائية يف ترتيب األحباث. ولكّن

 ة ومناقشتها. بعة يف الفصل اخلامس، يف عرض األدّلملتَّااملنهجية 

م ثم قسَّ .ةوأدلة خاّص ؛قواعد عامة :م األدلة إىل قسمنيز أّن الكاتب قسَّفاملميَّ

من  . وأدرج حتت األدلة املرجيعة كالًّوأخرى غري مرجعية ؛أدلة مرجعية :األدلة إىل

الن مرجعية يف املسلمني، ويشكِّ ة على كّلوحّج ًةالقرآن والعقل، باعتبارهما أدّل

ة غري املرجعية، أدرج الروايات يف األدّل حتكيم النصوص، وإمكاُية قبول داللتها. ثّم

 رين.  وجود اخلالف واالختالف بني املفكِّواضحة إىل يف إشارٍة

 واحدٍة د املرجعية خاض الكاتب يف حبر الروايات، ليفرد لكّلوبعد أن حدَّ

 يف الداللة والسند.  ُقاشًا مستقالًّ

ب سندها إىل َسم الروايات حَبف بهذا الرتتيب الدقيق، بل قسَِّف املصنِّومل يكَت

 .«الشيعة»مصادر  يفروايات واردة ، و«ةالسّن»مصادر  يفواردة  رواياٍت

 ومناقشتها.  ،دراسة األخبار ْتضحة متَّاوبهذه املنهجية الدقيقة والو

تفصيالتها؛  ع األدلة، ودراسة النقاشات بكّله يعني القارئ على تتبُّهذا كلُّ

إىل قراءة البحث خالل  ة إذا اضطّرويساعده أيضًا على االستيعاب والرتكيز، وخاّص

 أو شهرين مثاًل، فلن يشعر بالضياع أو امللل.  باعدة، كما لو قرأه خالل شهٍرمت أوقاٍت
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الشيعية، هما وية ع أّن الساحتني الفكريتني، السّنال خيفى كثريًا على املتتبِّ

ما جتد ل إليها. وقلَّمنها أحباثها ودراساتها وُتائجها اليت تتوصَّ . فلكلٍّشبه منفصلتني

أّن الكتاب الذي بني أيدينا خيتلف عن  يستفيد منه كال املذهبني. إاّل ًا مشرتكًاحبث

 فه كان حريصًا على تناول املسألة من كّلغريه من الكتب واألحباث، فمصنِّ

د إشكاالت ة، كما الشيعة، ويفنِّجواُبها؛ لذلك جتده يعرض آراء علماء السّن

ايات، تلك اليت من طرق الشيعة، وتلك اليت أُّه درس وُاقش كل الرو واألهّم .الطرفني

 . من طرق السنة أيضًا، دون متييٍز

لذا كان من الواضح أّن هذا البحث يستفيد منه أتباع الفكر الشيعي، 

، يناقش فتوى إسالمي بامتياٍز : هو كتاٌبي، وبكلمٍةوكذلك أتباع الفكر السّن

 األدلة.  مبناقشة وتفنيد كّلاملذاهب، وقام الكاتب  فقت عليها كّلإسالمية، اتَّ

 

 ؛واستفسارات على اإلطالق من إشكاالٍت ، ال خيلو كتاٌبوكما هو معلوٌم

أحياًُا عن إيصال مراد  من وسائل التعبري، وتبقى عاجزًة رمبا ألّن الكتابة هي وسيلٌة

 ويتساءل عن أمٍر هنا، الكاتب ومقصوده الدقيق من فكرته، فيقع القارئ يف التباٍس

 آخر هناك. 

ومن األمور اليت ميكن أن ي ستشكل بها على الكاتب والكتاب، وهي أمور 

 : ما يليية شكلية، فنِّ

 

تعبريية أمام  ٍدَقأشبه بع أُّها هي  مشكلة املشاكل يف الكتب احلوزوية

يت سعى الكاتب جاهدًا تكون املشكلة يف املصطلحات، وال اآلخرين. وليس دائمًا

ة يف ل، وكثافة األفكار احملشّوَمك اجُلْبلتفسريها يف اهلامش، بل األزمة هي يف َس

 . اًلّيها تريد اقتحام ذهن القارئ أّوأها تتنافس الفقرة الواحدة، وكأُّ

ااًل، يشعر معه القارئ بالراحة ميتلك قلمًا سّيـ ولإلُصاف ـ ومع أّن الكاتب 
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علمية  ى يقع يف فقرٍةأّن هذه الفرحة ال تكتمل حّت ، إاّلأحياًُا واملتعة الفكرية

، ليسأل يف «قيل إْن»و «اللهّم»من األقوال والردود، و حمه يف شبكٍةصية، ت ْقختصُّ

 لة من ذلك كله. ُهاية املطاف عن احملّص

هل هذا ي عترب إشكااًل؟ باعتبار أّن هذه األحباث  ؟ وأصاًلال أدري ما هو احلّل

يبقى األمل  ة. ولكْنصية حوزوية، ال ميكن تنزيلها إىل مستوى الثقافة العاّمختصُّ هي

لعوا على في العامل، ليطَّوالطموح هو وصول هذه الدراسات إىل أكرب قدر من مثقَّ

 ر والتجديد. ر، واحلركة االجتهادية اآلخذة بالتطوُّالفكر الديين املتنوِّ

 

حكم قتل »ه من خالل العنوان، أّن هدف الكاتب ليس فتوى أقلُّمن الواضح، 

منظومة العقوبات يف  تغيريية يف كّل ف يصبو إىل دراسٍةب، بل املصنِّْسفَح «املرتّد

الفقه اإلسالمي. ومع أّن ذلك يظهر يف ثنايا هذه الدراسة، حيث جتد الكاتب، وعند 

يتها، ويعمل على مناقشة القواعد ض هلذه املنظومة بكلِّساحنة، يتعرَّ فرصٍة كّل

جديد، وبناء منظومة  مًا طروحات جديدة تساهم يف فهٍمل بها، مقدَِّمالعامة اليت ي ْع

 تواكب زماُنا هذا. 

د لنا هلذا األمر. ومل حيدِّ خاّص يبقى اإلشكال هو يف عدم إفراد فصٍل ولكْن

والقارئ إذا أراد أن يقرأ  ؟هوما هي أهم معامله ومزايا ؟املقصود بالفقه اجلنائيهو ما 

، وبعض مناقشاته يف ارتكازات هذه املنظومة، عن رأي الكاتب يف املنظومة ككّل

أو  خاّص عه ذلك؛ وذلك بسبب عدم إفراد فصٍلَس، فلن َيال يف جزئية فتوى قتل املرتّد

 بهذا األمر. عنوان مستقّل
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 ة مثن النسخ

 لرية  5000لبنان لرية  150سوريا دينار  2.5األردن دُاُري  3الكويت 

 دينار  3000العراق درهمًا  30اإلمارات العربية دُاُري  3البحرين قطر

 7مصر ريال  400اليمن رياالت  3عمان ريااًل  30السعودية ريااًل  30

اجلزائر دُاُري  5ليبيا شلنًا  150الصومال دينار  200السودان جنيهات 

تركيا أوقية  500موريتاُيا درهمًا  30رب املغدُاُري  3توُس دينارًا  30

 10أمريكا وأوروبا وسائر الدول األخرى جنيهات  5قربص لرية  20000

.دوالرات
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