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 الدين

 يف عصر الفردانّية والالمنطقّية
 

 

يشعر الكثريون اليوم باندفاع اإلنسان حنو ميوله الباطنّية وذاتّياته ورغباته، 

وينظر اإلميان الديين إىل هذه الظاهرة اآلخذة يف االتساع بالكثري من القلق؛ ألّنه يعترب 

 اإلميان باملتعالي. أّن الذاتّية الدنيوّية تقف على النقيض من

والسؤال األّول الذي يواجهنا وحنن ندرس هذه الظاهرة: ملاذا اّتجه اإلنسان 

أكثر فأكثر حنو ذاته الداخلّية، مبتعدًا عن املعايري اخلارجّية، مبا فيها معيار أعلى 

يسّمى بـ )اهلل(؟ وملاذا بات يلجأ إىل خلق كّل شيء من ذاته الفردّية، وجعلها حمور 

هما شيء، ورفض أن تصبح هذه الذات تابعًة ألحد، أو ملعايري خارجة عنها، مكّل 

 غري ذلك؟ كانت، سواء كانت هي األسرة أم اجملتمع أم الدين أم

 مّثة أسباٌب عديدة لذلك، ميكننا أن نطّل على بعضها:

إحساس اإلنسان عرب التجربة التارخيّية أّنه تعرَّض لظلٍم باسم املعايري  ـ1

ة املوضوعّية. فالظلم باسم اهلل أو األيديولوجيا أو القضايا الشريفة املطلقة اخلارجّي

كان أكرب مّما ميكن للفرد اإلنساني أن يتحّمله عرب تاريخ القرون املاضّية، هلذا بدأ 

الشعور بالرغبة يف االنتماء إىل حموٍر آخر، ميكنه أن حيرِّر اإلنسان وخيلِّصه من هذا 

وى ذاته ملجًأ يثق به، ويطمئّن إليه. وبهذا نفسِّر هروبه من اخلارج الظلم، فلم جِيْد س

 إىل الداخل.
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انهيار عناصر االتصال بني الذات الداخلّية الفردّية واملوضوع أو احمليط  ـ2

اخلارجي. هذا االنهيار له قّصٌة طويلة يف تاريخ الفلسفة والعلوم. فمنذ عصر النهضة 

بدأت العالقة بني الذات واخلارج )املوضوع ـ احمليط( تتدهور، وازداد الشّك بإمكانّية 

لنوع. لقد كانت املفاجآت يف جمال املعرفة والعلوم بناء عالقة موثوقة من هذا ا

كبرية، دفعت اإلنسان للشّك يف أن يكون لديه طريٌق ملعرفة الواقع اخلارجي، وبناء 

 عالقة معه. فكّل تاريخ هذه املعرفة تعّرض هذه املّرة هلّزٍة عنيفة.

لنفسي م( أن يرمِّم االنهيار ا1650لقد حاول الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت)

الذي حصل نتيحة تالشي ما كان ُيعترب حقائق عن العامل اخلارجي مع طبيعّيات 

م(، ثّم عمانوئيل 1776أرسطو وفلكّيات بطلميوس. لكّن معاول ديفيد هيوم)

م(، وصواًل إىل ما بعد احلداثة، أفقدت اإلنسان الثقة بأّن لديه سبياًل 1804كانط)

يُعْد ميلك عالقًة وطيدة سوى بذاته. وهذه املّرة ميكنه أن يربطه باخلارج احمليط، فلم 

تعين الذات تلك الذات الفردّية اخلالصة فَحْسب، فاإلنسان الكّلي الذي كان يتحدَّث 

م( بدأ بالتالشي لصاحل اإلنسان الفرد؛ فاألنظمة الفلسفّية الكلّية 1831عنه هيجل)

( يف الغرب زاد االعتقاد Existentialismتغيِّب األفراد. وبقّوة نفوذ املدرسة الوجودّية )

بأّن اإلنسان الفرد هو َمْن ميكنه أن يصنع وجوده وهوّيته باختياره.. هذه الرغبة 

الوجودّية باالختيار هي رغبٌة مقابل القوانني الصارمة لالجتماع والسياسة والّدين 

بوصفه واأليديولوجيا، واليت تعيد تشكيل اإلنسان بواسطة مقاييس خارجة عنه، 

فردًا يتلّقاها صيغًا ناجزة، وأّن عليه أن يتماهى معها. فالدين يتحّدث عن اإلنسان 

الكامل الذي علينا أن نقرتب من متثُّله يف احلياة، بينما الوجودّية والليربالّية هذه املّرة 

تلغي التنميط، وترفض األمناط، وتبطل الصور األمنوذجّية، وتدعو الحرتام تغاير 

وإنهاء عصر استنساخ النوع يف األفراد، كما يقول املفكِّر الليربالي أشعيا  األفراد،

 م(.1997برلني)

وبظهور الفلسفة النفعّية الذرائعّية األداتّية الرباغماتّية يف بدايات القرن 

م( وجون 1910فهذه الفلسفة اليت طرحها وليام جيمس) العشرين، حصل حتوُّل مهّم،

الفكر منذ عصر اليونان قد أضاع وقته بتتبُّع حقائق  م( صارت ترى أّن1952ديوي)

األشياء، فيما الفلسفة احلقيقّية هي اليت جتعل اإلنسان يّتخذ معرفته وسيلًة لتحقيق 
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غايات يصل إليها عملّيًا. فاملعرفة أداة ووسيلة، وليست غاية، إّنما غايتها العمل 

ف إىل توظيف الدرس الفلسفي والعلمي والتجربة. فالفلسفة الذرائعّية فلسفٌة عملّية تهد

يف احلياة العملّية، وإخراجهما من ُأفق التنظري املتعالي. وهي بهذا جتعل كّل املعلومات 

واألفكار والنظريات جمرَّد خطط عمل للوصول إىل نتائج ملموسة يف احلياة. وهلذا 

لفكر عن الواقع، السبب ال يهتّم الذرائعيون الرباغماتّيون ملدى كشف املعلومات أو ا

 بل يهتّمون لقدرة األفكار على خدمة اإلنسان عملّيًا، سواء كانت مصيبة للواقع أم ال.

وبهذا صار العلم الذي فقدنا الثقة بقدرته على كشف الواقع جمرَّد وسيلة 

خلدمة الذات؛ فإذا خدمها فهو صحيٌح؛ وإاّل فال قيمة له؛ ألّنه ال ميكنه أن يعرِّفنا 

 كٍل موثوق.الواقَع بش

م(، 1855وحّتى أولئك الوجودّيني اإلميانّيني، وعلى رأسهم سورين كريكجارد)

أطلقوا اإلميان القائم على املخاطرة النفسّية. لقد برهن كريكجارد على ضرورة بداية 

رحلة اإلميان من الذات، لتنتهي بالذات، عرب نقضه يف براهينه الثالثة املعروفة 

العلوم يف إثبات احلقيقة املطلقة، وال سيَّما التاريخ، الذي ميلك  جدوائّية االعتماد على

مكانًة رفيعة يف األديان اإلبراهيمّية. وهذه احلقيقة املطلقة هي اهلل أو النبّوة أو 

الصليب والفداء. وهلذا فضَّل أن جيعل اإلميان ساحًة أعلى من األخالق والقانون والِقَيم 

إّنها ساحة قفزة معنوّية روحية يتَّخذها اإلنسان يف أعماقه  واحلّسانية املؤمنة باللّذة،

بقراٍر شخصّي منه، ال بضغط املنطق الذي تقدِّمه له الفلسفة والعلوم؛ فهذه العلوم قد 

 أفقدت كريكجارد إمكان إثبات األديان التارخيّية.

حل إذن حنن هنا أمام فقدان ثقة بالعلم واملعرفة والفلسفة وامليتافيزيقا، لصا

الثقة بالذات واملنفعة واملصلحة العملّية. فالعلم له ُأبَّهته اليوم؛ ألّنه حيقِّق مصاحل الفرد، 

تلك املصاحل اليت جتعله حييا سعيدًا باملفهوم اخلاّص للسعادة هذه املّرة، وهي السعادة 

 املبنّية على اللّذة، أو ما ُيْعَرف بأخالق اللّذة.

 يف القرن العشرين، وما أفرزتاه من شعور اإلنسان وقائع احلربني العاملّيتني ـ3

بالفراغ املطلق، وانهيار كّل اجلدران اليت كان ميكنه أن حيتمي بها أو يلجأ إليها. 

إّن انشغال اإلنسان بعد احلربني بنفسه؛ للخالص من اجلحيم الذي نزل به، عزَّز عنده 

ودي بعد احلرب العاملّية الثانية أكثر فأكثر اقرتابه من ذاته. لقد تداول الالهوت اليه
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سؤال: أين هو اهلل الذي أخرجنا مع موسى عرب البحر؟ لو كان موجودًا بالفعل لفعل 

شيئًا لنا يف هذا الزمان؟ كان َوْقُع هذا السؤال على العقل الديين اليهودي واملسيحي 

إلنسان، وهو يراه معًا كبريًا جّدًا، لقد حتوَّل اهلل إىل صورٍة جامدة غري متعاطفة مع ا

 مسفوك الدم متهاويًا يف لعنٍة أبدّية.

حّتى اهلل صار غري موثوق به؛ ألّن خدماته مع البشر مل متكِّنهم من تسكني 

آالمهم، بل غدا جاّفًا يف عالقاته معهم. وهلذا ازداد شعور اإلنسان الفرد بأّنه ليس له يف 

يعينه أحٌد يف تسكني آالم هذه الذات إاّل  هذا العامل إاّل ذاته اخلاّصة، وأّنه ال يرجو أن

نفسه. فهذه الذات املتأّلمة بات من حقِّها أن تنطلق وتتحرَّر من كّل قيود احمليط، لتعبِّر 

عن نفسها بأّي وسيلٍة ممكنة. فكّل تلك القيود واالعتبارات الدينية واالجتماعّية 

، فعليها إزالة األمل باالنطالق والعرقية والقومّية مل جتّر على هذه الذات سوى اآلالم

حنو حتقيق كّل رغبٍة، ليبدأ عصر اإلحساس والعاطفة واللّذة واهلوى واألنا الفردّية 

املختارة يف تشكيل ذاتها، وحتى هوّيتها اجلندرّية. وكأّني باإلنسان شعر بأّنه حيتاج 

 لفرتة راحٍة واستجمام حترِّره من كّل التزاماته.

كلَّم عن هل أّن الدين ـ بوجوده التارخيي ـ كان سببًا يف جّر ال أريد اآلن أن أت

اإلنسان حنو الفرار إىل داخل ذاته وملّذاته، أو أّن ما أوصل اإلنسان احلديث إىل ذلك 

هو بعض ِقَيم عصر األنوار واحلداثة نفسها، وتنامي الداروينّية االجتماعّية، اليت يعترب 

احلرب العاملّية الثانية، ولو مبساعدة أفكار مثل: بعضهم أّن هلا َدْورًا عميقًا يف 

م(، برتكيزها على أخالق السادة وأخالق 1900الفيلسوف األملاني فريدريك نيتشه)

العبيد، وعلى اجلنس األفضل الذي يلزمه البقاء؛ ألّنه األقوى وفقًا لقانون تنازع البقاء 

 واختيار األصلح.

 

إّن البحث عّما هو السبب يف وصول اإلنسان إىل هذه املرحلة هو حبٌث تارخيي 

نفسي اجتماعي معّمق. وهو ـ رغم ضرورته ـ خيوض يف األسباب، فيبتعد عن العالجات 

شيئًا ما. لكّن ما أريد أن أسلِّط الضوء عليه هنا هو: كيف ميكن للدين اليوم أن 

مة، ويرفع سوء التفاهم؟ ومن الطبيعي أّنين أفرتضها يساهم يف حّل هذه املشكلة القائ
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مشكلًة، رغم أّنين مل أُقْم بالربهنة على ذلك، لكّنين سأعترب هذا األمر حاليًا أصاًل 

 موضوعًا مفروضًا؛ ألبين على الشيء مقتضاه.

يف هذا الزمان، وضمن هذا السياق، جيب أن نعرف أّن كل ديٍن يقّدم على 

ري خارجّية صارمة تفرض ذاتها على اإلنسان؛ ليشّكل هوّيته من شكل قوانني أو معاي

خالهلا.. وكّل دين يقّدم على أّنه سلطة خمارجة للذات الفردّية، فهو على خصاٍم ـ شئنا 

أم أبينا، ومهما كان السبب، وعلى َمْن تقع املسؤولّية ـ مع اإلنسان املعاصر يف نزعته 

حقيقٌة موضوعّية قائمة، سواء أحببناها أم ال. ومن الفردّية الرغبوّية. هذه يف تقديري 

 َثمَّ لكي يلعب الدين َدْورًا اليوم ُيفَتَرض تغيرُي قواعد اللعبة.

كثريون اليوم يتكلَّمون عن استحالة الدين يف العصر احلديث. فاهلل قد اختفى 

. م(1965وذهبت مشسه خلف السحاب، على حّد تعبري الفيلسوف الديين مارتني بوبر)

وحنن نعيش اليوم يف مدار اإلنسان بعد قرون من العيش يف مدار اهلل. فهل ميكن 

 ختّطي الدين يف هذا العصر لسؤال اإلمكان يف ظّل هذا الوضع؟

لسُت أريد هنا أن أفكِّر ذرائعيًا وبراغماتيًا؛ فلست أريد أن أطوِّع الدين 

ك صراٌع طويل بني ثنائية القّوة بالطريقة اليت أمتكَّن من خالهلا من احلفاظ عليه؛ فهنا

والبقاء من جهٍة واخللوص والصفاء من جهٍة أخرى. فكثريًا ما نذهب حنو احلفاظ على 

قّوة الدين وبقائه على حساب خلوصه وصفائه؛ ويف املقابل كثريًا ما نضّحي ببقاء 

صراع بني الدين وقّوته يف احلياة؛ محايًة لصفائه وعدم تغيريه بفعل ضغط الواقع. هذا ال

البقاء والصفاء ليس سهاًل على أّي باحث اليوم، وخاّصة يف الغرب. لكّنين سأحاول أن 

 أفكِّر بعيدًا عن ضغط هذه الثنائّية، آماًل أن أوفَّق لذلك بعوٍن منه سبحانه.

 

سمح به سأقتصر هنا على نقطٍة من نقاط احلّل يف ظّني املتواضع؛ نظرًا ملا ي

اجملال. وسأشرع من مقولٍة يذهب إليها الكثري من الباحثني يف جمال تاريخ األديان. 

فاألديان تتعّرض للتحريف ليس عرب حذف بعض مفاهيمها منها، أو إقحام مفاهيم 

غريبة عنها فيها بالضرورة، بل أحيانًا أنت ال تقوم بإقحام أّي مفهوٍم جديد، وال ُتْحِدث 

تحريف ـ وهو األخطر يف تقديري ـ يقع عرب تغيري موقع األحجار أّي نقٍص، بل ال
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الصغرية اليت يتشكَّل منها الدين. فلو كان عندي لوحٌة فنّية فسيفسائّية رائعة، 

ُصِنَعت من أحجارها الصغرية، فإّن حتريف صورة اللوحة ال يكون بالضرورة عرب 

ل يكون عرب تغيري موضع إخراج بعض أحجارها الصغرية، واإلتيان بأحجار أخرى، ب

 بعض األحجار نفسها... إّن الصورة سوف تتعرَّض للتهشيم نتيجة ذلك.

عندما تتعرَّض األديان ملثل ذلك فهذا ما نسمِّيه: إعادة َمْوَضَعة القضايا الدينّية، 

ومن ثّم إعادة رسم األولوّيات، وتغيري شكل اهلرم. فاملسألة البسيطة يف الدين، واليت 

رعًا لغصٍن فيه تتحوَّل إىل َجْذٍر من جذوره، وأصٍل من أصوله، وبالعكس متثِّل ف

متامًا، تتحوَّل أكرب وأهّم جذوره إىل قضايا فرعية مهمَّشة، أو ُتساوى بغريها. إّن هذه 

العملّية تصنع دينًا جديدًا مبعنى من املعاني، أو تكون بنفسها سببًا يف والدة مذاهب 

 احد.متعدِّدة داخل الدين الو

 

بناًء على ذلك، أعتقد ـ وأنا أتكلَّم حاليًا عن اإلسالم بصفٍة خاّصة ـ أّن بعض 

اخلطوات ميكن أن تساعدنا يف إدارة الوضع القائم. ولسُت ممَّْن يدَّعي أّن هناك حلواًل 

 ى األقّل.نهائّية ملشكالٍت عميقة من هذا النوع، بل هي حماوالٌت إلدارة املشكلة عل

 تقوم فكرتي املتواضعة على:

 

إعادة موضعة العبادة ضمن ثنائّية اجلوهر والصورة، وأعين بذلك أّن اجلوهر 

طًا العبادي يف الدين هو ذلك االرتباط الروحي احلقيقي باهلل، لكّنه ليس ارتبا

اعتبارّيًا، كأْن أصّلي وأقصد القربة هلل، أو أعترب أّن صالتي هي هلل، كما يفعل 

شخٌص عادّي مثلي على سبيل املثال، بل االرتباط الروحي هو ما كان الوجودّيون 

اإلميانّيون يسّمونه بالعالقة املكّونة هلوّيٍة. وعلى سبيل املثال: إّن العالقة بني األّم 

د اعتبار أو مفهوم تستحضره األّم عندما تريد االهتمام بأوالدها، بل وولدها ليست جمّر

هو جزٌء مكوِّن هلوّيتها. فقبل األمومة هي شيٌء، وبعدها هي شيٌء آخر؛ ألّن طرفًا 
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أساسّيًا دخل يف كيانها، وهو الولد، ودخوله سبَّب إعادة تكوُّن حياتها الروحّية 

 لدت بوالدٍة جديدة..والنفسّية وكّل شيء فيها، فكأّنها ُو

إّن دخول اهلل على خّط العبادة، بوصفه طرفًا يف العالقة العبادّية، اليت تعيد 

تكوين هوّية اإلنسان ووالدته، خيتلف كثريًا عن دخوله االفرتاضي عند ممارسة 

 العبادة.

إذا مل تتحوَّل العالقات العبادّية إىل هذا النوع الروحّي العميق فهذا يعين أّننا 

أمام املشكلة الطقوسّية. واإلنسان احلديث ال حيّب الطقوس اليت حتوِّل حياته إىل 

وال أعين بذلك صريورة كّل الناس  صورٍة منطّية ُمْسَقطة، وليست نابعًة من ذاته.

عرفاء، فقد حتدَّث األخالقّيون املسلمون عن صعوبة حضور القلب يف متام أفعال 

ره يف تكبرية اإلحرام واجبًا، وأسقط وجوبه عن الصالة، حّتى أّن بعضهم جعل حضو

غري ذلك، بل أعين أّن اخلطاب والتعليم والتوجيه والتبليغ واللغة الدينّية يف قضايا 

العبادات والصِّالت القربّية باملقدَّس جيب أن يصبح خطابًا عالئقّيًا روحّيًا، فيما يكون 

 تقدُّم رو  العبادة على شكلها. ويف الشكل الظاهري للعبادة مفهومًا تابعًا. وهذا يعين

املساجد ال تصبح األولوّية لفقه العبادات، بل لعيش العبادات، وبهذا ال حنوِّل اجلوهر 

 إىل صورٍة.

ويف مقابل ذلك، حيدث تضخيٌم سليّب آخر، وهو الذهاب حنو اجلوهر ونسيان 

الشريعة لصاحل  الصورة. وهذه هي بعض النزعات الصوفية االنعزالّية، اليت غيَّبت

الطريقة، ومل تدرك أّن املساهمة يف تنظيم شؤون االجتماع البشري تنظيمًا أخالقّيًا هو 

مقصٌد من مقاصد الدين، وأّن البشر ليسوا على مستوًى واحد من األداء الروحي. هلذا 

فهم حيتاجون إىل بيئٍة اجتماعّية حاضنة لنمّو احلياة الروحّية فيها، والطقوس يف 

 ها األصلّي متثِّل هذه البيئة احلاضنة.وجود

ومن خالل هذا كلِّه نتفادى حتويل اجلوهر إىل صورٍة، والصورة إىل جوهٍر، 

ونتفادى التضحية بهما أو بأحدهما. لكّننا منيِّز بني الوسائل واملقاصد، وندرك أّن 

الصورة الطقوسّية للعبادات هي وسائل وضعها الدين للوصول إىل مقاصد، وأّن 

املقاصد هي املطلوب األصلي، دون أن يعين ذلك إمكان التخّلي عن الوسائل؛ إذ قد 

 تكشف الشريعة أحيانًا عن حصرّية الوسيلة امُلْفِضية إىل املقصد.
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هذا ما ُينتج لنا أّن الفقه وعلوم الشريعة مل َيُعْد ميكن تقدميهما مبعزٍل عن 

وإّن ما نعيش الكثرَي منه اليوم من فصل الشريعة  الرتبية الروحّية، والعكس صحيح.

عن الرو  هو الذي يفضي إىل حصر الشريعة مبخاطبة اجَلَسد، وتنظيم ماّديات احلياة. 

وهذا ما يتطلَّب إعادة تكوين العالقة بني األخالق والفقه. فعالقة اجلفاء أو التجاهل 

 النسيّب القائمة بني الطرفني غري مفهومة.

ه إذا حتوَّلت العبادة يف الدين إىل مفهوٍم روحّي عميق، يستجيب وبناًء علي

حلاجات اإلنسان الباطنّية، ولتفريغ كّل طاقاته السلبّية باجللوس بني يدي اهلل 

سبحانه، دون أن نهدر قيمتها الصورّية اليت يكفلها لنا الشرع احلنيف، فنحن بذلك 

على النفوذ يف حياة الفرد املعاصر.. إّن  نقدِّم صورة طقوسّية إميانّية للدين أكثر قدرًة

هذه العبادة تسكِّن اآلالم، وتفتح عالقًة ُحبِّية مع اهلل سبحانه، وتستجيب حلاجات 

الفرد بالعشق؛ ألّن العشق هو رو  احلياة، وبدل أن يظّل العشق إنسانّيًا ـ وال مانع من 

يدخل يف عالقة بني اإلنسان  احلّب بني أفراد البشر أبدًا، بل هو مطلوٌب ـ هاهو اآلن

 والوجود كّله )اهلل(.

هذا احلّب املطلق هو الذي يصنع املعجزات. إّنه هو الذي يفسِّر لنا التضحيات 

اليت تفوق اخليال، واليت صنعها األنبياء واألولياء والقّديسون والشهداء عرب التاريخ، 

ة ومعاناته الدنيوّية. لقد وهو الذي جيعل الفرد حيّس باللّذة يف موقع آالمه اجلسدّي

 تغّيرت قواعد اللّذة هنا، فتسامت وحقَّقت استجابًة أكرب للفرد نفسه.

إّن العقل قد ال ميكنه أحيانًا هنا أن يفهم سلوك العاشقني، الذي قد يبدو له 

جنونّيًا؛ لكّن العشق الذي يطلبه اإلنسان احلديث اليوم؛ ألّنه خيلق فيه سكرًة 

ّب يتجّلى بأعلى صوره يف حمّبة اهلل سبحانه. لكّن املؤسف أّن بعَض ونشوًة، هذا احل

تربيتنا الدينّية وبعضًا من خطابنا الديين ال يقوم على احلّب هلل سبحانه، بل على 

 طاعته بوصفه أبًا كبريًا آمرًا.

لسُت أريد أن أجتاهل مكّونات الصفات اإلهلية من اجلالل واجلمال معًا، بقدر 

جتاهل صفات اجلمال اإلهلّية، وعدم جتاهل العالقة احُلبِّية مع اهلل  ما أريد عدم

 سبحانه.
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ولكي أجلي فكرتي أكثر هنا أودُّ احلديث عن موضوع االغرتاب. فنحن 

هوم ما يكون أّول فيلسوف يف العصر احلديث استخدم مفَبم( ُر1831نعرف أّن هيجل)

، ويعين عنده تضييع اإلنسان لشخصّيته وانفصال نه من انعزاٍلاالغرتاب مبا يتضمَّ

ثّم جاء كارل  احلقيقّية لصاحل شخصّيٍة مزيَّفة ُتصنع له صنعًا. األوىل

هذا املفهوم يف سياقه االجتماعي ـ االقتصادي، عندما اعترب  قم( ليطب1883ِّماركس)

من االستالب  جيعل العامل يف نوٍع ربجوازّيةل الَبأّن استغالل الطبقة العاملة من ِق

 ّشًا.ويصبح وجودًا َه ،واالغرتاب؛ ألّنه يعمل لتحقيق غايات غريه، فيفقد بذلك ذاته

القضّية هنا تكمن يف أّن اإلنسان )الفرد أو اجلماعة( عندما يغرتب فهو يقوم 

فهو يفعل ما يريده  .يبدو فيه أّنه غري منسجم أو اإلحساس بوضٍع مبمارسة سلوٍك

ن هوّيته ـ باملفهوم الوجودي ـ اليت يريدها اآلخرون، فهو متشظٍّ وهو يكوِّ ،اآلخرون

ق اهلوّية وبهذا يتالشى وينتهي؛ ألّنه حيقِّ .حدر غري متَّغري منسجم يف ذاته، وهو متكثِّ

ها اآلخر فكأّن اإلنسان يعايش ذاتًا غريبة عنه هي اليت ينحت .اليت يراها اآلخرون فيه

 متامًا. رٌةصاَده ُموال متواملًا أو متصاحلًا معها، بل ذاُت، له، فال يبدو منسجمًا مع ذاته

 رًا يواجه اإلنسان، أو هو أمٌرَدة الكثري من القراءات حول كون االغرتاب َقومثَّ

ز اغرتاب ة الكثري من املواقف يف أّن العصر احلديث هل عزَّكما مثَّ .قابل للمواجهة

د أّن حياة اإلنسان املعاصر بدأت تشعر اإلنسان أو أنقصه؟ لكّن الشيء املؤكَّ

ق ذاته بذاته، جه اإلنسان لكي حيقِّبالكثري من الضغط جتاه قضّية االغرتاب، واّت

 .وينهي االنفصام الذي يعيشه

هل ميكن للدين اليوم أن يساعد على رتق الفتق وردم اهلّوة وسؤالي هنا: 

دون أن يضّحي بالفقه والقانون الشرعّيني، مع قناعيت بأّن اخلروج  ،ابوختفيف االغرت

رحم  ْنَم إاّل ،لإلنسان يف هذه الدنيا مقدوٍر غرُي من كّل أشكال االغرتاب متامًا أمٌر

 ممكنًا؟ م حالًّاهلل؟ هل ميكن لنا أن نقدِّ

 ، وذلك عرب:يف تقديري هذا ممكٌن

ن القائم على عشق اهلل عين بها صناعة التديُّوأ إحياء معنوّية )احلّب والتسليم(،

ولكّن هذا التسليم هنا ليس استالبًا يف وعي  .ويف الوقت عينه التسليم له ،تعاىل
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يف ظّل االندماج مع الوحدة  ،املؤمن العارف، بل هو إحساس الفرد بتكامله احلقيقي

ق الرضا اج حيقِّفهذا االندم .وعودة الكثرة إىل هذه الوحدة ،املطلقة هلل تعاىل..

مستبَطن يف مفهوم  والطمأنينة بالقضاء التكويين والتشريعي هلل سبحانه، وهو اندماٌج

 ز عليه القرآن الكريم.الذي ركَّ، )اإلسالم(

يصل باإلنسان للتسليم املطمئن،  يةبِّالطاعة احُلإّن السري حنو اهلل عرب مفهوم 

َرُسوَل اهلِل َلْو ُيِطيُعُكْم ِفي َكِثرٍي ِمَن اأَلْمِر َلَعِنتُّْم َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم ﴿قال تعاىل: 

َوَلِكنَّ اهلَل َحبََّب ِإَلْيُكُم اإِلمَياَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم َوَكرََّه ِإَلْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق 

واالبتعاد عن  ،يبِّعل ُحفاإلميان ف .(7)احلجرات:  ﴾َواْلِعْصَياَن ُأوَلِئَك ُهُم الرَّاِشُدوَن

ّب، قال عًا على احُل، وهلذا كان االّتباع متفرٍِّهْرناتج عن ُك باطيّن الكفر انبعاٌث

ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َواهلُل ﴿تعاىل: 

كانت غاية اإلميان حتصيل أعلى مستوى من احلّب يف و .(31)آل عمران:  ﴾َغُفوٌر َرِحيٌم

َوِمَن النَّاِس َمْن ﴿ه تعاىل: أعلى يف قلب املؤمن من حبِّ وهو حّب اهلل، فال حبَّ ،القلب

)البقرة:  ﴾...هلِل ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ اهلِل َوالَِّذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اهلِل َأْنَدادًا

ُقْل ِإْن َكاَن َآَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم ﴿(، وقال سبحانه: 165

َوَعِشرَيُتُكْم َوَأْمَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها َأَحبَّ 

َيْهِدي  َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّى َيْأِتَي اهلُل ِبَأْمِرِه َواهلُل اَل ِإَلْيُكْم ِمَن اهلِل َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي

 (.24)التوبة:  ﴾اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي

ه معناه أّن اإلنسان بات يشعر بأّن تسليمه هلل سبحانه ـ ال غري ـ هو إّن هذا كلَّ

أّن السلوك التسليمي نفسه حيمل مصلحة، مبعنى  ،يف نفسه حيمل مصلحًة سلوكّية

حدًا باهلل ي مّتبِّيًا وتساميًا وجودّيًا، وبهذا يصبح اإلنسان يف تسليمه احُلعطيه ترقِّوي

 إّنه تسليم طاعِة عاشٍق، إّنه بذاته انتماٌء .سبحانه، وليس تسليمه تسليم متمّرٍد مقهور

منفصم يف شخصّيته، كما  ،مرهمغلوٍب على أ وليس تسليم مقهوٍر ،هلوّيٍة واكتساٌب

َيِجُدوا ِفي  َما َشَجَر َبْيَنُهْم ُثمَّ اَل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفي َوَربَِّك اَل َفاَل﴿قال سبحانه: 

(، وكما جاء يف احلديث عن 65)النساء:  ﴾ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليمًا َأْنُفِسِهْم َحَرجًا

ًا أن أكون لك عبدًا، وكفى إهلي كفى لي عّزأّنه قال:  ×ببي طالبن أ اإلمام علّي

إّنه  .روحي بل هو فعٌل ،. إّن اإلميان ليس اعتقادًا ذهنّيًا(1)...بي فخرًا أن تكون لي رّبًا
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جًا يف َرم ال جتد َحتسليم ال ينفصل فيه اجلسد املطيع عن النفس، فالنفس وهي تسلِّ

إّنه تسليم جيد اإلنسان فيه ذاته، فيفتخر ويشعر  .بل هي منسجمة متامًا ،أعماقها

بل بهذه الوحدة مع اهلل املنبثقة  .ال واهمًا ،بالعّزة، وال يفقدها، لكّنه جيدها واعيًا هلا

من التسليم احلقيقي يولد اإلنسان والدًة جديدة إهلّية، تسمح له بأن يكون مهيمنًا على 

فيها زهد املستغين، سواء امتلكها ملكّية الغيّن، أو  هو زاهٌدف .األشياء احمليطة

وبهذا تصبح املصائب حمبوبة أكثر من اللذائذ، وليست قاهرًة . فقدها فقدان الفقري

َتْصِرْف َعنِّي  َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه َوِإالَّ﴿للعبد، قال تعاىل: 

 (.33)يوسف:  ﴾َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإَلْيِهنَّ َوَأُكْن ِمَن اْلَجاِهِلنَي

 ،ر اإلنسان أيضًا من اخلوف والقلق الدائَمني القابعني يف أعماقهوبهذا يتحرَّ

ر، وحتّل الطمأنينة حتى وهو ميلك ملّذات الدنيا كّلها، خوف من املستقبل ومن املتغيِّ

َن الظّن باهلل، قال ْسجتّلي مجال اهلل يف قلبه وما حييط به، وهو يعيش ُحالقائمة على 

)الرعد:  ﴾ِبِذْكِر اهلِل َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوُب الَِّذيَن َآَمُنوا َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر اهلِل َأاَل﴿تعاىل: 

 . أليس هذا ما ُيريده اإلنسان املعاصر؟!(28

، ×احلديث املنسوب إىل اإلمام أبي جعفر الباقر نعم، هنا نفهم بعض مغازي

َيا ِزَياُد َوْيَحَك، َوَهِل الدِّيُن ِإالَّ اْلُحبُّ؟! َأاَل َتَرى ِإَلى بي عبيدة زياد احلّذاء: حيث يقول أل

؟! َأَوال ﴾وَبُكْمِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اهلَل َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكْم اهلُل َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُن﴿َقْوِل اهلِل: 

ُيِحبُّوَن ﴿؟! َوَقاَل: ﴾َحبََّب ِإَلْيُكْم اإِلمَياَن َوَزيََّنُه ِفي ُقُلوِبُكْم﴿: |َتَرى َقْوَل اهلِل ِلُمَحمٍَّد

. َفَقاَل: الدِّيُن ُهَو اْلُحبُّ، َواْلُحبُّ ُهَو الدِّيُن﴾َمْن َهاَجَر ِإَلْيِهْم
(2). 

ألّنها تصبح رحلة وجودّية  احلياة معناها؛ ن الدين من منحيتمكَّ، ممبا تقدَّو

...َوإَلْيِه ﴿الذي سيعود يف املآل إىل اهلل  ،عميقة حنو نقطة البداية احلقيقّية لإلنسان

واملعنى هنا هو صريورة كّل  .(15)الشورى:  ﴾..َوِإَلْيِه اْلَمِصرُي﴿(، 83)يس:  ﴾ُتْرَجُعْون

 عنمعيق  هدف، ولن يعود هناك شيٌءاألشياء ذات مغزى، وذات قدرة على إيصالي لل

حتقيق هوّييت؛ ألّن هوّييت يف أعماقي، وليست يف جسدي وقدراته على حتقيق شيء، 

من سليب هوّييت العميقة؛ ألّن اخلريات املادية تساوي املعضالت املادّية  ن أحٌدولن يتمكَّ

واختبار قدرة الذات ية بِّعندي يف أّنها ليست سوى وسائل وفرص لتحقيق الطاعة احُل

ُكلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّرِّ َواْلَخْيِر ﴿ية، قال تعاىل: على حتقيق ذاتها املرتقِّ
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 (.35)األنبياء:  ﴾ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن

ومسؤولّيُة اجلميع حتقيق انبعاث هذا الدين  .هذه الصورة هي وظيفة الدين اليوم

. ي جيعل السلوك الفقهي الشرعي جتّليًا للرو  املعنوّية هذه، وليس مفروضًاالذ

دونهم والدًة باطنّية عميقة، وال يعيدون فاألنبياء كانوا يعيدون تكوين أصحابهم ويولِّ

فهم  .وهلذا كانوا سالطني األروا  .ضبط السلوكّيات اخلارجّية دون نفوذ إىل األعماق

 ر باطنه بإرادته.علون اإلنسان يغيِّبل جي ،رون الباطنال يغيِّ

فإميان  .م وإميان العارفهذا هو الفاصل بني إميان الفيلسوف واملتكلِّ

د قضّية خربّية م هو حتويل احلقيقة الوجودّية العميقة إىل جمرَّالفيلسوف واملتكلِّ

م مستْهَدفة باالستدالل، بينما إميان العارف حيافظ على احلقيقة الوجودّية )مبفهو

فأن تكون لديك  .جتربٍةإىل وحيّوله  ،( لإلميانExistentialismاملدرسة الوجودّية 

معلومات عن لعبة كرة القدم شيء، وأن تعيش هذه اللعبة بكّل وجودك ـ كما 

آخر. إّن  اق هذه اللعبة ورجاالتها الكبار يف ساحات املالعب ـ شيٌءحيصل مع عّش

ر كثريًا ويقلب حياتك الباطنّية، بينما اإلحساس هذا يغيِّ ر شيئًا يف اهلوّيةاملعرفة ال تغيِّ

 ،فاإلميان بناء عالقة .(24)األنفال:  ﴾.ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما ُيْحِييُكْم..﴿ :وروحك متامًا

 م(.1988هانس بالتازار)الالهوتي  :وليس تكوين معرفة، كما كان يقول أمثال

 

املشهد اآلخر الذي يؤّدي إىل تغيري الصورة، ويعيق قدرة الدين على خماطبة 

اإلنسان احلديث، هو ثنائّية االجتماع والفرد. فمن جهٍة حنن نالحظ مبالغة واضحة يف 

تكريس اإلسالم السلطوي الذي جيعل الدين برّمته هو احلضور يف احلياة االجتماعّية 

َحْسب، وبهذا يتّم تقليص الدين ليكون جمرَّد إدارة دنيوّية للحياة، فال والسياسّية ف

يشعر الفرد بأّنه حيظى بأولوّية يف هذا النظام الديين، بل هو جمرَّد حجر من أحجار 

لعبة الشطرنج الكبرية. وهذا ما يقف على النقيض متامًا من حاجات اإلنسان احلديث 

 لباطنّية.يف االستجابة لقضاياه الفردّية وا

ومن جهٍة أخرى تتجه العديد من التّيارات الدينّية احلديثة إىل تقليص الدين كي 

خياطب اجلانب الفردي الباطين من اإلنسان، بسحبه متامًا من التداول االجتماعي 
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والبيئي. وهلذا جند نزوعًا رهيبًا خالل العقود األخرية حنو الدين الباطين، حّتى أّن 

يانًا هنا جمّرد وسيلة من وسائل بعث الطمأنينة النفسّية. وهذا ما الدين قد يظهر أح

يهدِّد ثالثّية الشريعة والعقيدة والتاريخ يف الدين؛ ألّنها سوف تصبح ثالثية مهمَّشة، 

لصاحل العالقة الروحية العائمة. وهلذا جند أّن بعض التيارات اليوم يف العامل عندما 

وى بعث السكينة والطمأنينة والسالم الداخلي برَّرت انتبهت إىل أّن الدين ال يريد س

لنفسها التخّلي عنه بوسائل ميكن أن حتقِّق هذا املقصد من وجهة نظرها. وبهذا صرنا 

نالحظ اليوم تيارات كبرية باتت ُتْعَرف بـ )العرفان بدون اهلل(؛ ألّن الصورة الفردّية 

)اليوغا(، اليت تستهدف بعث الباطنية للدين حتوَّلت إىل جمّرد ممارسة رياضة 

السكينة واكتساب الطاقة اإلجيابّية، متهيدًا لقيام اإلنسان بأنشطته اليومّية مسرورًا 

 سعيدًا.

هذا اخلطأ املتقابل الذي وقع )أعين تقليص الدين إىل هوّية اجتماعّية سياسّية، 

سلبّية كبرية.  وتقليصه إىل هوّية فردّية عالجّية نفسّية( ميكن أن تكون له مردوداٌت

فنحن حمتاجون اليوم بشكٍل فاعل إىل الرو  الباطنية يف الدين. فهذا اجلانب الباطين 

من حياة اإلنسان ميكن للدين أن خياطبه، كما خياطب العقل اجملرَّد، لكّن الدين 

احلريص على اإلنسان ال ميكنه أن يرتك البيئة احلاضنة اليت توفِّر له سالمَة التجربة 

ة؛ فإذا مل يكن للعقل رقابٌة، ومل يكن للوحي إرشاٌد وتوجيه، فمن املمكن أن الروحي

تذهب التجارب الروحّية واملعنوية حنو نتائج خاطئة، ومن ثّم لن نتمكَّن من التمييز 

الحقًا بني احلقيقة واخلرافة، وسنجعل الدين والتجربة الدينّية عرضًة للخرافة 

 سان الفرد، وال اإلنسان بوصفه مجاعة.واألساطري. وهذا ما لن خيدم اإلن

إّن الطريقة الفاعلة هنا هي بتحويل العقيدة إىل معايشة، وعدم إبقائها جمّرد 

سلسلة من اجلمل اخَلَبرّية اليت تهدف إدراك واقٍع موضوعي خارجي. فالقرآن الكريم 

 عندما جاء خماِطبًا مشركي العرب بالكّف عن الشرك مل يفتح كّل هذه املعركة

الفكرّية واحلضارية لكي يتصارع مع اآلخرين على أرقام، فهل اهلل واحٌد أو هو اثنني 

أو ثالثة؟ املسألة ليست مسألة أرقام، إّنما هي مسألة منط عيش وحياة وجتربة روحّية؛ 

ألّن التوحيد ـ كما يقول العاّلمة الطباطبائي ـ لو فصَّلناه فهو اإلسالم كّله، ولو 

فهو التوحيد. فالعبادة والعالقة بني الفرد واهلل وبني الفرد وخملوقات اختصرنا اإلسالم 
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اهلل هي عالقة توحيدّية، وليست املسألة مسألة صراع أرقام وحسابات رياضّية. وبهذا 

ميكن للدين اليوم أن حيّول املعرفة املاورائّية إىل َنَمٍط من العيش، َبَدل أن جيعل 

 ع غري املنتج.القضايا العقدّية ماّدًة للتناز

دعوني أؤكِّد اليوم على فكرٍة: لسنا حباجة يف هذا الزمان، وخاّصة بالنسبة 

إىل اجملتمعات اليت دخلت فضاء ما بعد احلداثة، أن نستخدم ونتعب أنفسنا بالتشييد 

الربهاني للعقيدة. حنن حباجة للتشييد التربيري هلا. يكفي أن نقدِّم عقيدًة حتظى 

بقدرة على اإلنتاج اإلجيابي؛ لكي نقوم بتربيرها عرب ذلك. فاملعرفة بانسجاٍم داخلي، و

يف الدين معرٌب لتغيري احلياة، وهي إنتاٌج جديد لإلنسان نفسه. وهلذا ورد يف بعض 

النصوص احلديثّية الكالم عن علوٍم ال تنفع؛ ألّن مراكمة املعلومات ليست هدفًا، بل 

اهلدف، وقدرة املعرفة على إنتاج الرتّقي  الغائيات واملقاصد من وراء املعرفة هي

 احلقيقي هو اهلدف.

إّن إعطاء الُبْعد الفردي يف الدين حجَمه احلقيقي، وإعطاء الُبْعد  والنتيجة:

االجتماعي حجَمه كذلك، ووقف طغيان أحدهما على اآلخر، هو مدخٌل مقبول 

 ملعاجلة مشكلة عالقة اإلنسان احلديث مع الدين.

 

نعرف مجيعًا أّن عصرنا اليوم ينادي بالالمنطقّية، فهناك الكثري ممَّْن بات 

يعتقد أّن احلياة ال ينبغي بل ال ميكن أن ُتبنى على املنطقّية؛ ألّن منطقّية التفكري ال 

اّصة مع تستلزم صحََّته. وهو أمٌر بدأت أوىل طالئعه من نهايات القرن الثامن عشر، وخ

 الفيلسوف األملاني كانط.

إّن الالمنطقّية هذه ميكن أن تكون نافعًة يف مكاٍن، لكّنها قد تلحق أكرب 

الضرر باإلنسان الفرد واجلماعة؛ ألّن الكائن اإلنساني ال يعيش لوحده، ومن ثّم فإذا 

يتسّنى مل خيضع لقوانني الطبيعة واالجتماع والتاريخ، ولو يف إطار سعيه لتغيريها حيث 

ذلك، فإّنه سوف يصطدم بالواقع. ال ميكنين أن أبين عاملي اخلاّص، أو أن أفسِّر 

العامل من حولي على أّنه عاملي، وال يوجد شيء غري ما أنا أشعر به، إّن هذا املنطق 

الظاهراتي واهلايدغري ميكن فهمه يف سياٍق فلسفّي، لكّنه يف سياٍق سلوكّي 
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 تهديد اإلنسان نفسه على وجه البسيطة. إنسانّي لن يؤّدي إاّل إىل

إّن املبالغة يف الرتكيز على اإلنسان الفرد ميكن أن تطيح مبنجزات البشر يف 

ما خيّص حقوق اإلنسان نفسها؛ إذ ما دمنا نعطي الذات وميوهلا مطلق احلّق، أو 

ري نعطيها األصالة، فمن املمكن فيما بعد أن نصل إىل تشكيٍك يف جدوائّية وضع معاي

إنسانّية حلياة البشر، وبهذا نكون مساهمني يف ابتالع اإلنسان لنفسه واقتضامه 

 ألبعاضه.

ال ميكن حترير احلياة الفردية من العقالنّية، وكذلك من الشبكة 

االجتماعّية العالئقّية، مهما ُأصبنا خبيبات أمٍل من حماوالت التعقيل، ومن طرق 

قة للواقع. فإذا مل خنرت املنطقّية الذهنية؛ بوصفها مسدودة للوصول إىل املنطقّية املطاب

األقرب إىل املنطقية الواقعّية، فليس بأيدينا حلٌّ أفضل ميكن أن يعاجل املشكلة. 

وهذا أمٌر خطري جّدًا؛ ألّن التخّلي عن املنطقّية العقلّية حيمل َقْدرًا كبريًا جّدًا من 

 املخاطرة.

 

 ن إىل حياة اإلنسان املعاصر إاّل:ال ميكن إعادة الدي

وامتالك جرأة هذا اإلصال ، وخاّصة أّن  بإصال  رؤيتنا للدين نفسه من جهٍة،

 الوقت ال جيري لصاحلنا.

إّننا ـ وبأمٍل ـ نتطّلع يف ذلك إىل املفكِّرين والعلماء والفقهاء املسلمني، بل وعموم 

اجلزئّية واملناطقّية، ليتطلَّعوا إىل ما رجاالت األديان يف العامل، أن يتخّطوا قضاياهم 

يأتي به املستقبل من والدة عصٍر جديد، إْن مل نسابق الوقت فيه فلن يكون لنا وجوٌد 

قّط، وخاّصة يف ظّل عاَلٍم يشهد أكرب عملّية تنميط يف تارخيه منذ شروع العصر 

 ختلفة يف العامل.احلديث للعوملة، وما باتت تعنيه هذه الكلمة من إبادة اهلوّيات امل

واالنتباه الدقيق إىل أّن  وبنقد أصول التفكري الفلسفي املعاصر من جهٍة ثانية،

الكثري من األفكار اليت تتسرَّب يف خمتلف العلوم والفنون، واليت نتشرَّبها ـ من حيث 

ال نشعر ـ عرب خمتلف وسائل اإلعالم والتواصل، وخاّصة عرب املنجزات الفّنية والعاملّية 

األفكار ليس يف السينما والتلفاز واملسر  واملوسيقى وغريها..، إّن الكثري من هذه 



 

 االجتهاد والتجديد 20

سوى ترمجٍة لرؤية فلسفّية عميقة، بتنا نأخذ بها دون تفكري، بل دون انتباه جلذورها. 

وال أريد أن أعادي العصر برفضها، بل أريد أن أعطي لنفسي احلّق يف التنقيب والبحث 

فيها قبل أخذها دون وعٍي مسبق. فأكرب املخاطر على اإلنسان احلديث هي خماطر 

ليب؛ إذ يتّم تكوينه عرب هذا األخطبوط املهول، دون أن يشعر هذه املّرة االغرتاب والتع

 أّنه بات مستلبًا.

عسانا بهاتني اخلطوتني املتقابلتني حنقِّق ذواتنا بأنفسنا وَوْعينا، وخندم قناعاتنا 

 وإمياننا، ونبقى رسالّيني بكّل معنى الكلمة، إْن شاء اهلل تعاىل.

 

 

 الهوامش
                                        

 
 

  



 

 

 

 

 وما بعد )تنظيم الدولة(التواصل املذهيب 
 

 

خمتلفة، أعاصري املنطقة  وأصابتعديدة يف هذا العصر،  أزمات باألمةت مّر

ى القتل والتدمري بأبشع الصور، وتتباهى بها ، تتبّنإرهابيةلكن ظهور حركة عنفية 

، وسيب أحياء ألناس وإحراق وإعدامات، من ذبح إعالمهاوتروجها ضمن وسائل 

تعلن عليها خالفتها، وجتد هلا  ٍضارأوتسيطر على  ًا،للنساء، وتدافع عن ذلك علن

لزال ز إنه .التصورات والتوقعات هذا ما فاق كّل، من خمتلف أحناء العامل أتباعًا

 رهيب. 

 ّن اإلنسان ليتساءل عن املشاهد اليت يراها ويسمع عنها: هل هذا واقع؟! إحتى 

 هل ميكن أن حتصل هذه اجلرائم البشعة باسم اإلسالم؟! 

 نعم. لقد حصل ذلك! 

 ومرتليآالف ك 108على حوالي  )تنظيم الدولة( م استوىل2014يونيو  10يف 

إضافة إىل ما كانت استولت عليه من نصف من مساحة العراق.  %40مربع، أي 

 أراضي سوريا. 

 .لف مقاتلأ 50إىل  30يقدر أعداد مقاتليه يف العراق بني و

سافروا للقتال  ،دولة 81من  ،جنيبألف مقاتل أ 40من  أكثرليه إنضم اكما 

 يف سوريا والعراق. 

مما جيعله من دوالر من األموال السائلة واألصول،  ْيوتقدر ثروة التنظيم مبلياَر

 . غنى اجلماعات املسلحة على مستوى العاملأ
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، وارتباطاتها، نهاحول تكّو، كثرية هذا النوع من املنظمات أبعاديف موضوع 

ما يهمنا يف  لكْن .واآلراءتتعدد فيه التحليالت  ِدْعُب وكّل .إدارتهاودعمها، وطريقة 

 . د الطائفي املذهيبْعهذا اجملال هو الُب

ة بل استهدف السّن، فَحْسب الشيعة يقاتل بالطبع إّن هذا التنظيم الطائفي مل

من شّر  فلم يسلم أحٌد .األديانسائر أتباع ديني واملسيحيني وييزضافة إىل األًا، إيضأ

 هذه احلركة اإلرهابية. 

 أعلنت هذه احلركة اإلرهابيةفقد  .د املذهيبْعلُبالكننا يف هذا البحث نتناول 

كت عناصرها للقيام مكان، وحّر حربها على الشيعة، واستهدفت وجودهم يف كّل

 وأفغانستانيف باكستان  رأيناملساجد واحلسينيات واملواكب، كما يف ابالتفجريات 

إعالمها ، وهي تعلن يف بياناتها وعن العراق وسوريا فضاًل ،والسعودية والكويت

 استهدافها للشيعة. 

لقد استفادت هذه  .وهذا ما يطر  ضرورة العودة إىل حبث العالقات املذهبية

ة يف العالقات البينية، احلركة وأمثاهلا من أرضية فكرية طائفية، وأجواء غري مستقّر

 رات اخلالف والصراع املذهيب. مشحون مبرّب وتراٍث

 

رون والعلماء والدعاة والقيادات وعلى رأسها املفكِّ ،أن تعود األمة ال ُبدَّف

 املهتمة، لدراسة هذا الزلزال الرهيب الذي حصل خالل هذه السنوات. 

 أمام خيارين:  وجند أنفسنا 

ما االستسالم ملفاعيل هذا التوجه العنفي الطائفي، وما يرتكه من ارتدادات إ

الضحايا  نفوسرين بها، أو يف واملتأثِّ هذه التنظيمات أتباعالنفوس واألفكار، يف  على

 رين من جرائمها. واملتضرِّ

 ى ال تنمو وتتفجر من جديد. مالحقة هذه املفاعيل حّتواخليار اآلخر 

 املسؤول عن دراسة احلالة واملراجعة واملالحقة؟! هو  ْنولكن َم

فحكومات املنطقة  .نتحمل املسؤولية ملواجهة هذه اآلثار واملفاعيل ًاننا مجيعإ
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تعزيز الوحدة  إطارمعنية بسّد الثغرات، والسيطرة على املشكلة املذهبية، يف 

النظر يف خطابها  إعادةة والشيعة مسؤولة عن واملؤسسة الدينية للسّن .واالندماج الوطين

االستمرار يف ترامي  ًايس صحيحاجلانب املذهيب، ول ما خيّص وطروحاتها يف

املشكلة من الطرف الشيعي،  بأن ترى املؤسسة الدينية عند السنة بأّن، املسؤولية

فهذا ال حيّل ي، املشكلة هي من اجلانب السّن وترى املؤسسة الدينية عند الشيعة بأّن

 املشكلة، وال يوصلنا إىل بّر األمان. 

 قد خنتلف يف تقديرها. ، طأل نسبة من اخليتحّم أنجيب  مّنا كلٌّ 

من  األساسى لو كان اخلطأ يف حّت يف احلوادث املرورية :وكمثال على ذلك

 ًاومسيطر ًامنتبه ، لكنك إذا كنَتلإلشارة ًا، أو قاطعًاكونه مسرع؛ لالطرف اآلخر

ب الكارثة أو ف السليم، فقد تستطيع جتنُّعلى قيادتك للسيارة، واختاذ التصّر

 التخفيف منها. 

مرحلة ا عليه قبل ما كّن ن نسرتسل يفأ ًاليس صحيحف ،علينا أن نصار  أنفسنا

الفرصة  إعطاءهذا يعين  ّنإ .مل حيدث ًاشيئ ، وكأّنالتنظيمات اإلرهابّية األخرية

 ال مسح اهلل.  ،قسىأو شّدأ لتكرار ما حصل، ورمبا بشكٍل

وتتخذ ، ر بهااليت مت واألحداثتدرس الظواهر  األخرىاجملتمعات ونرى أن 

 . القرارات املطلوبة على ضوء دراستها

حينما تقّدم الروس على األمريكان يف غزو الفضاء اختذوا إجراءات طالت 

كالفيزياء  ،ة يف اجلوانب العلمية الطبيعيةمناهج التعليم يف أمريكا، وخاّص

 والرياضيات. 

 .للمراجعة وإعادة النظركنا أن حيرِّ ال ُبدَّوهذا احلدث الكبري يف جمتمعاتنا 

ة للظواهر واملشكالت ال حتظى باالهتمام الالزم ولألسف فإّن مسألة الدراسات اجلاّد

 يف العامل اإلسالمي. 

كثرية عن عدد من  بالذات صدرت دراساٌت)تنظيم الدولة( عن موضوع ف

صدرت سنة  ،مهمة مثرية دراسٌةومن أوائل الدراسات  .مراكز األحباث يف العامل

التابع لالستخبارات  واإلرهابم عن مركز املعلومات حول االستخبارات 2014

سة باحث للدراسات الفلسطينية م مؤّس2016، ترمجته وطبعته عام اإلسرائيلية
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.. .جهادي إرهابي)داعش صورة عن تنظيم : حتت عنوان ،صفحة 360االسرتاتيجية، يف 

 رؤية صهيونية(. 

واألهلية والدينية دراسة هذا احلدث، واختاذ  إّنه ينبغي لكّل اجلهات الرمسية

 اإلجراءات العملية الكفيلة باحلّد من آثاره، وعدم تكراره يف املستقبل. 

 

يف تارخينا اإلسالمي كانت هناك انقسامات دينية يف ساحة األمة، وأمكن 

 جتاوز معظم تلك االنقسامات أو جتميد آثارها. 

يقرأ التاريخ يتعرف  ْنوَم .كانت هناك خالفات بني أهل الرأي وأهل احلديث

حالة  وقد استمّر هذان االجتاهان، لكّن .من الصراع واملواجهات بينهما على ألواٍن

 جتاوزها.  االنقسام مّت

تراجع هذا االنقسام، وبقي  كما حدث انقسام بني األشاعرة واملعتزلة، ثّم

 االختالف يف حدوده العلمية. 

وكانت هناك انقسامات بني املذاهب األربعة، تصل يف بعض املراحل إىل النزاع 

م ة حتّروصدرت يف تلك احلقبة الزمنية فتاوى متبادل .واملواجهات وسقوط الضحايا

لكننا اليوم ال نشهد  .التزاوج بني أتباع املذاهب، أو الصالة خلف إمام مغاير يف املذهب

ربعة إىل جمرد تباع املذاهب األأة، حيث حتول االختالف بني تلك االنقسامات احلاّد

 تباين يف اآلراء العلمية. 

 معاجلته!  ي ـ الشيعي( إىل يومنا هذا، مل تتّموبقي اخلالف )السّن

عن شيء من معتقداتهم وآرائهم  بالطبع ليس مطلوبًا أن يتنازل أتباع أّي مذهٍب

ى ال تصبح حالة املطلوب هو التعايش وجتاوز االنقسام االجتماعي، حّت لكّن .املذهبية

ل مثل هذه التوجهات العنفية االختالف مبعثًا لألخطار على األمة وجمتمعاتها، فتتسّل

 ف املذهيب. اإلرهابية من ثغرة االختال

 

ة والشيعة يف الستينيات من القرن كان جلهود العلماء املصلحني من السّن
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لتواصل ز وحدة األمة، ونبذ اخلالف، وتدعو لكبري يف إنتاج ثقافة تعزِّ املاضي دوٌر

العام، كتأسيس دار التقريب  اإلسالميد احمللية، وعلى املستوى ُععلى الصُّ املذهيب

، وانعقاد املؤمترات املختلفة، وقيام مجاعات ونشاطات اإلسالميةبني املذاهب 

 أنر، وينبغي دََّقر وُتَكْشهذه املبادرات ُت كّل إّن .يةشيعية وسّن أطرافمشرتكة بني 

 . عتتواصل وتتوسَّ

حيح حنو نزع فتيل رهما للسري يف الطريق الصمن توفُّ ال ُبدَّن اهناك أمر لكْن

 هذه املعضلة: 

 

وذلك بأن تتعامل احلكومات اإلسالمية مع مواطنيها ضمن مفهوم املواطنة يف 

 الدولة احلديثة، بعيدًا عن اخلالف املذهيب، ودون أّي متييز يف احلقوق والواجبات.

  

تدعونا للتأكيد على ضرورة  فظاعة ما حصل من هذا الزلزال الرهيب إّن

ل يف تالقي املرجعيات الرئيسة كرب تستجيب لتحديات املرحلة، وتتمثَّأالقيام مببادرة 

ية جياب، واعتماد صيغة للعالقة اإلالدائم ة والشيعة، واتفاقهم على التواصللدى السّن

 بني الطرفني. 

 :اإلسالمييف العامل  أساسيةربع مرجعيات دينية أوهناك 

تتمثل يف مساحة املفيت وهيئة كبار العلماء يف اململكة ، ةمرجعيتان للسّن

 زهر يف مصر. وشيخ اجلامع األ األزهرالعربية السعودية، ويف 

احلوزة تتمثل يف املرجعية العليا يف النجف، ومرجعية  ،ومرجعيتان للشيعة

 العلمية يف قم. 

ن أتقتضي التواصل بني هذه املرجعيات، و مصلحة األمة والعامل االسالمي ّنإ

 فما الذي مينع من ذلك؟  .يكون بينها خطوط ارتباط وتنسيق

وبني  زهرسة الدينية يف اململكة ويف األبني املؤّس وتواصاًل ًاإننا نشاهد انفتاح

 الفاتيكان وبابا املسيحية هناك. 
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 أمحد الدكتور األزهرهـ استقبل شيخ 1438املاضي  شهر شعبانة ففي غّر

 العاملي األزهر مؤمتر)الطيب بابا الفاتيكان، الذي زار القاهرة للمشاركة يف 

 (.للسالم

سالمي يف اململكة الدكتور زار األمني العام لرابطة العامل اإل رائدة ويف خطوٍة

 احلجة ذو 29يوم األربعاء،  اتيكانالكريم العيسى حاضرة الف حممد بن عبد

 ومّت، وكان يف استقباله البابا فرانسيس الثانيم. 2017 سبتمرب 20املوافق  ،هـ1438

من املواضيع ذات االهتمام املشرتك، اليت  خالل اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدٍد

خصوصًا التعاون بني الفاتيكان والعامل ويف صاحل السالم والوئام العاملي،  تصّب

اإلسالمي يف قضايا السالم والتعايش ونشر احملبة. وأعرب الدكتور حممد العيسى 

عن تقدير العامل اإلسالمي ملواقف البابا العادلة واملنصفة جتاه الدعاوى الباطلة اليت 

مع الشيخ العيسى  تربط التطرف والعنف باإلسالم. ويف نهاية اللقاء تبادل قداسة البابا

 اهلدايا التذكارية. 

كما التقى الدكتور العيسى ضمن جدول الزيارة الرمسية أعضاء اجمللس 

 . (1)البابوي

قد أشاد  وكان رئيس اجمللس البابوي بالفاتيكان الكردينال جان لوري توران

تعاون جديدة من الصداقة وال هذا اللقاء فتح صفحًة إىل أّن ًاباللقاء التارخيي، مشري

ملواجهة التحديات واألخطار اليت تواجه العامل  ؛بني الفاتيكان والعامل اإلسالمي

 وحتتاج إىل تكاتف اجلميع. ، اليوم

رابطة العامل اإلسالمي على أمت  د الدكتور العيسى أّنأخرى، أّك من جهٍة

ع املنظمة الدولية اإلنسانية يف مجي( سانت إجيديو)االستعداد للتعاون مع مجاعة 

 . (2)اجملاالت اليت ختدم التواصل احلضاري بني الشعوب واملنظمات

، باجمللس البابوي اًلممثَّ، ر تكوين جلنة اتصال دائمة بني الفاتيكانكما تقّر

 . (3)من املبادرات لبحث عدٍد ؛ورابطة العامل االسالمي

 ومهّم مثل هذه املبادرات واللقاءات مع رأس الكنيسة املسيحية مفيٌد ّنأ ال َشكَّو

 رهابية املتطرفةلتاليف آثار وتداعيات التوجهات اإل ؛ة يف الزمن احلاضروخاّصًا، جّد

 على عالقة املسلمني بأبناء الديانات األخرى. 
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لتفعيل التواصل بني قيادات املذاهب داخل  أيضًاة احلاجة ماّسكذلك فإن و 

وأوطانها من  األمةحلماية جمتمعات  ؛يةوأهّم إحلاحًا أكثروهي  .األمة اإلسالمية

 ق واالحرتاب. التمّز

يفيد ما فذلك  ؛هذه املرجعيات تالقياحلكومات ينبغي أن تدفع باجتاه  إّن

 أنوهو ما يفرتض  ،احلكومات ويساعدها يف ختفيف االحتقان والتوتر املذهيب

ن يطالبوا أسالمية اجملتمعات اإلأبناء الواعني من على  ّنإو .احلكوماتهذه به تتطّل

 مرجعياتهم بتحقيق هذه اخلطوة. 

ر العالقات بني اململكة والعراق، وافتتا  قنصلية سعودية ن يساعد تطّوأونأمل 

 يق ذلك. على حتق ،ـعالم كما جرى احلديث عنه يف وسائل اإلـ  يف النجف

خيدم هذا يف العالقات املصرية العراقية  ًاهناك تطور يف ذات الوقت إّنو 

 . االجتاه

 

ثًا هاّمًا على صعيد العالقات الدينية َدم َح2016فرباير  12شهد العامل يف 

 ؛الكاثوليكية الرومانية الغربية :د يف لقاء رأسي الكنيستنياملذهبية املسيحية، جتسَّ

فقد شّكل  .مرير دام أكثر من ألف سنة واألورثوذكسية الشرقية، بعد خالٍف

الذي حدث واالنقسام بني الكنيسيتني أكرب انشقاق شهدته املسيحية عرب تارخيها، 

الكنيسة الكاثوليكية  :ومنذ ذلك احلني انقسمت املسيحية إىل م.1054سنة 

تبعها غالبية املسيحيني يف العامل، بتعداد يفوق املليار ومئيت مليون من اليت ي ،الغربية

 250وتعداد أتباعها يربو على  ،يف مقابل الكنيسة الشرقية األرثوذكسية ؛األتباع

تلك املوجودة يف العاصمة  :ة كنائس، أبرزها، وهلذه الكنيسة بدورها عّدًامليون

 خص. مليون ش 165ويتبعها حنو  ،الروسية موسكو

عقدية،  اتخالفويعود سبب االنقسام بني الكاثوليكية واألرثوذكسية إىل 

حيث ترفض الكنيسة الشرقية  ؛إىل جانب التنافس على الزعامة بني الكنيستني

اخلضوع للكنيسة الغربية، وتعترب نفسها املمثل احلقيقي للكنيسة، بالنظر إىل انبثاق 

إىل ذلك االّتهامات املتبادلة بالتبشري ملذهب كّل كنيسة يف  ْفأِض .املسيحية يف الشرق
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ة، حيث وسط أتباع الكنيسة األخرى، الذي تشتكي منه الكنيسة الشرقية بقّو

 تي. ااشتّدت هذه االّتهامات بعد سقوط االحتاد السوفي

والالفت يف األمر أّن ذات األسباب الباعثة على التوتر بني الكنيستني 

واألرثوذكسية تكاد تتطابق مع أسباب التوتر بني املسلمني الشيعة الكاثوليكية 

ة، من حيث اخلالف العقدي، والتنافس على النفوذ، إىل جانب الشكوى من والسّن

 التبشري املذهيب املتبادل. 

والذي كان مشوبًا بالعنف ورغم الصراع الطويل بني أتباع الكنيستني، 

، وأقصى ما والعنفهم جتاوزوا حالة االحرتاب أّن إاّلواالحرتاب يف بعض االزمان، 

 بني الطرفني.  (حربًا باردة)ّن هناك إ :ميكن أن يقال على هذا الصعيد

ية حنو ترتيب لقاء مباشر بني رأسي الكنيستني، دِّوقد كانت هناك مساٍع ِج

يف ل بينهما رًا يف ترتيب اللقاء األّوباءت مجيعها بالفشل، إىل أن جنحت اجلهود مؤخَّ

وقد قضى زعيما  .العاصمة الكوبية هافانا، وذلك بعد حنو ألف سنة من االنفصال

ران فيه بعالقة مشرتك، يبشِّ الكنيستني لقاًء دام حنو الساعتني، ثم خرجا ببياٍن

 جديدة أقرب للتعاون بينهما. 

بتعداد يربو ، ل األكثرية املسيحية الغربيةوما يلفت النظر أّن أحد الطرفني ميثِّ

مليون من املسيحيني  250ل اآلخر األقلية بنحو مليون، فيما ميثِّ 200على املليار و

 ،واتفقا على عدد من األمور، ومن أبرزها، أّنهما يف نهاية املطاف التقيا إاّل .الشرقيني

 حبسب وكالة األنباء الكاثوليكية، أمران: 

وخاصة يف الشرق  ،ض له املسيحيون: الوقوف ضّد االضطهاد الذي يتعرَّلاألّو

ف الذي أخذ عنوان األوسط، جلهة خطر اإلبادة والتهجري، نتيجة اإلرهاب والتطّر

 ويتفقا على توحيد اجلهود يف هذا امللف.  ،اإلسالم، ليطوي الطرفان صفحة اخلالفات

أن تتعاون الكنيستان املؤمنتان باألخالق التقليدية على ترسيخ  :األمر الثاني

 قابل سيطرة األخالق الليربالية اليت تسود العامل. هذه األخالق، يف م

 

 أّننرى  (ة والشيعةالسّن)حينما نقرأ تاريخ العالقات املذهبية بني علماء الفريقني 
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سليب ميانع التقارب  يقابله خطٌّ ؛يدعو إىل التواصل والتقارب ًاجيابّيإ ًاهناك خّط

 . وكما يف املاضي هو يف احلاضر أيضًا .ويدعو إىل القطيعة والتباعد، والتواصل

 

 يذكر اخلطيب البغدادي يف تاريخ بغداد: كان عبد الرمحن بن صاحل األزدـ 1

به ويدنيه، فقيل له: يا أبا عبد اهلل، عبد وكان يغشى أمحد بن حنبل، فيقرِّ ،ًارافضي

من أهل بيت  ًاقوم أحّب : سبحان اهلل، رجٌلفقال، يٌّالرمحن بن صاحل رافض

 . (4)هم! هو ثقٌةقول له: ال حتّبأ )صس(النيّب

هكذا كان اإلمام أمحد منفتحًا على هذا الشخص الذي خيتلف معه يف الرأي 

 ر اليوم. تتكرَّ وهي حالٌة .يعرتض عليه يف انفتاحه وتواصله ْنهناك َمكان و .واملذهب

احلسني شرف الدين يف كتاب )املراجعات( عن اعتماد  ث السيد عبدحتدَّـ 2

. وقد أثبت عهمتشيُّمن الشيعة، مع وضو   ثيهم لروايات نقلها رواٌةعلماء السنة وحمدِّ

 .مئة منهم أمساء

وسنن ، سناد أحاديث من صحيح مسلمأجاء يف ، الذي َأبان بن َتْغِلب: ومن هؤالء

وقد ترمجه الذهيب يف ميزان االعتدال،  .ماجةوابن ، والنسائي، والرتمذي، بي داوودأ

محد بن أقه وقد وثَّ .لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته ،دِلَج فقال عنه: شيعّي

 عه. يف تشيُّ ًاورده ابن عدي وقال: كان غاليأحامت، و بوأوابن معني، و، حنبل

 .يوالنسائ، داوود بوأخرج عنه أ ، الذيل بن الكويفمحد بن املفّضوكذلك أ

 . ًال من رؤساء الشيعة، صدوقمحد بن املفّضأوقال عنه الذهيب: كان 

يف كتابه )رجال الشيعة يف  ًاامس 140الشيخ حممد جعفر الطبسي  أحصىقد و

 . ًاربع مؤخَّالذي ُط ،(5)السنة( أسانيد

علماء الشيعة بروايات  من الشيعة، أخذ ة رواًةـ وكما اعتمد علماء السّن3

 . ةمن أهل السّن تالثقا

نقلت وقد  .يسّنراٍو ( هو مساعيل بن أبي زياد السَُّكوِنّي)إ لسَُّكوِنّيا :فمثاًل

مستند بل إن رواية،  1067 مصادر احلديث عند الشيعة هّمأهي و ،ربعةالكتب األ عنه

وقد صّر  الشيخ الصدوق يف املشيخة باألخذ عن  .(6)يف روايـته بعض الفتاوى منحصٌر
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 كتابه. 

، هـ(966)اجلبعي العاملي ث الشهيد الثاني الشيخ زين الدين بن علّيحتّدـ 4

يف ترمجته  ،س يف احلوزات العلمية الشيعية( الذي يدرَّاللمعة الدمشقيةكتاب )شار  

 :منهم، وة يف دمشق ومصرمن علماء السّن ة عشر عاملًاخذ العلم عن سّتأأنه  لنفسه

محد الرَّْملي أالشيخ مشس الدين بن طولون الدمشقي احلنفي، والشيخ شهاب الدين 

الشافعي، والشيخ شهاب الدين بن النجار احلنبلي، والشيخ زين الدين احلري 

 وغريهم.  ،املالكي

قد  ،للشيعة يف إيران أعلىوهو مرجع  ،هـ(1380السيد الربوجردي) وجند أّنـ 5

 األبوابفة حسب مصنَّ، واحد ة والشيعة يف مصدٍرالسّن حاديثأجلمع  ًاوضع مشروع

وعشرون من الفضالء، من  أربعةفيها  ،ل جلنة من تالمذتهواملسائل الفقهية، وشكَّ

يراد روايات إالسيد كان يرى  ّنأوقد نقل  .الشيخ حممد واعظ زاده اخلراساني :بينهم

 ٌلْخَد ًافوائد، وللنظر فيها مجيعإذ يف اجلمع بينها  ؛بواب الكتابأأهل السنة يف ذيل 

القتصار إىل ار رأيه فغيَّ على السيد ة حصلت ضغوٌطوبعد بدء العمل مبّد .يف االستنباط

ني إو، لون هذا يف وقتنا احلاضرالناس عندنا ال يتحمَّ إّن: قائاًل ،الشيعة أحاديثعلى 

أحاديث الشيعة( مناسب. وهكذا صدر كتاب )جامع  ها إىل وقٍتُلِكفَن ،خاف الفتنةأ

 . ًادجمّل 31يف 

 أعمال ختام مجع السيد السيستاني وجمموعة من علماء العراق ـ يف ـ يف لقاٍء6

 املوافق ،هـ12/11/1429 والشيعة، االثنني ةالسّن املسلمني للعلماء الثاني امللتقى

 الشيخ عند درسُت»ي، قال: سّن ث عن تتلمذه على يد عامٍلم ـ حتّد2008/ 10/11

 غري على أنه ببالي خيطر يكن سامراء، ومل يف ةالسّن علماء من الراوي، وهو أمحد

 . (7)«مذهيب

ة ومناذج كثرية ملبادرات التواصل والتعاون بني علماء من السّن وهناك أمثلٌة

املأمول واملطلوب أن تكون هي احلالة الطبيعية  لكّن. والشيعة يف املاضي واحلاضر

 والسائدة بني اجلانبني، وليست موارد معدودة. 

 

تلك األسباب،  ونشري هنا إىل أحد أهّم .متنع التواصل والتقارب هناك أسباٌب
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 وجود قوى املمانعة والرفض يف اجلانبني.  :وهو

هـ / 1368ني املذاهب اإلسالمية يف القاهرة عام )نشئت دار التقريب بُأحينما ف

 الذين رفضوا أّي ،السلفينياملتشددين وخاصة من  ،م( واجهتها ممانعة شديدة1947

 هذا املنحى.  الفتاوى والكتب ضّد وأصدروافكرة أو مشروع للتقارب والتواصل، 

ووظيفتها رسالتها ، ية وشيعيةمن جهات سّن، وتوجد اآلن قنوات فضائية طائفية

 مسعى للتقارب والتواصل بني اجلانبني.  معارضة أّي

ورأينا ذلك يف جتربتنا الوطنية للتواصل مع إخواننا السلفيني يف اململكة، حيث 

 . (8)متبادلة، وكانت ـ حبمد اهلل ـ إجيابية مثمرة ولقاءاٍت بدأنا بزياراٍت

 ؛ية والشيعيةسّنلكنها واجهت نوعًا من الرفض واملمانعة من بعض اجلهات ال

ا بنا من إخواننا أهل ْوشّن هجومًا على العلماء الذين التَق ْنفهناك يف اجلانب السين َم

ة، وكذلك من اجلانب الشيعي أيضًا كانت هناك ردود فعل رافضة ملثل هذا السّن

 د باستضافة بعض الشخصيات السلفية يف القطيف. تندِّ املسعى، حيث صدرت بياناٌت

 

ع بها املعارضون للتواصل والتقارب رات اليت يتذرَّنشري هنا إىل بعض املرّب

 املذهيب، وإىل اخللفية اليت ينطلق منها هذا املوقف، وهي: 

الشرعية  وإعطاءواخلوف من تقديم التنازالت  ،املذهبية القلق على اهلوية ـ1

 لآلخر. 

 . ور مبظهر الغرية على العقيدةاملزايدة والظه ـ2

 . فنزعة التطرُّ ـ3

تستثمر  وإقليميةفهناك قوى دولية ، هات ومشاريع سياسيةر بتوجُّالتأثُّ ـ4

 يف الصراع املذهيب.  ًاسياسّي

 

فهو أساس يف دعم توجهات التقارب والتواصل،  ٌرْوللجمهور َدجيب أن يكون 

احلكومات حتمي نفسها، واملشايخ ؛ ألّن من الصراعات الطائفية األكرباخلاسر 
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 . رونالناس هم املتضرِّ ةعاّم ، لكّنأوضاعهمبون يرتِّ

ن أ جيب يتجاوبوا مع التعبئة الطائفية، بل ن الأا بالوعي، وْوعلى الناس أن يتحلَّ

ي اخلطيب السّنمام أي ن يقف الواعون من اجلمهور السّنأكم هو رائع و .أمامهايقفوا 

  !؟أو يدعوا عليهم، الطوائف األخرى ئ ضّدالذي يعبِّ

ع مام اخلطيب الشيعي الذي يشنِّأن يقف اجلمهور الشيعي أيضًا أ وكم هو رائٌع

 !؟وينال من رموزهم ،على اآلخرين

ن آراء مذهبه جلمهوره، ن يبّيأي نه من املشروع واملطلوب من اخلطيب السّنإ

كما قال تعاىل:  ومطلوب من اخلطيب الشيعي مثل ذلك، ولكْن كما هو مشروٌع

: النحل) ﴾اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَِّك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن﴿

125) . 

َحدُِّثوا الّناَس وَرسوُلُه؟! اهلُل أُتِحّبوَن أن ُيَكذََّب »أنه قال:  ×ورد عن عليٍّقد و

 . (9)«ِبما َيعِرفوَن، وأمِسكوا َعّما ُينِكروَن

أقرئ أصحابنا السالم »: ×قال لي اإلمام الصادق :ويقول مدرك اهلزهاز

ثهم مبا ة الناس إلينا، فحدَّموّد ورمحة اهلل وبركاته، وقل هلم: رحم اهلل امرًأ اجرّت

 . (10)«وترك ما ينكرون ،يعرفون

يقول:  ×أبا احلسن الرضا مسعُت :السالم بن صاحل اهلروي قال عن عبدوورد 

م علومنا : يتعلَّ×ي أمركم؟ قاليله: فكيف حي فقلُت ،رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا»

 .(11)«بعوناالناس لو علموا حماسن كالمنا التَّ فإّن ؛مها الناسويعّل

 

 

 الهوامش
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(7) http: //www. alanba. com. kw/kottab/badr alkhodhari/181966/26ـ 2011ـ03ـ  
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 التداعيات الفقهية ملنطق الفهم القرآني احلداثي

 وفق منهج القراءة األركونية 

 قراءٌة نقدية
 

 

دت الرؤى واملشارب الفكرية يف جتليات احلداثة وما بعد يف العصر الراهن تعدَّ

مهمة يف فهم الدين وعالقة اإلنسان باهلل  ًاحتوالت جذرية وآثاراحلداثة، مما أحدث 

بسبب التحوالت الفكرية يف أوساط املتنورين واملفكرين. إن ما مييِّز  ؛سبحانه وتعاىل

ر جغرافية األفكار لتغيُّ والنماذج املتغيِّرة تبعًا ،العامل اجلديد هو التنوع الفكري

ت على مستوى األحكام الشرعية الناجتة عن فهم راا يستتبع تغيُّومدى انتشارها، مّم

 الشريعة وعن القراءة يف عامل متغري. 

ة هما املصدران الرئيسان للتشريع واستنباط األحكام ويعترب القرآن والسّن

برنارد يفرِّق  ؟وهنا هل النص القرآني خيضع ملفهوم العصرنة أم التغريب .(1)الشرعية

ريب، فريى أن األخذ مبظاهر العصر احلديث يطلق لويس بني مفهومي العصرنة والتغ

األخذ باجلوانب الثقافية فيطلق عليه مصطلح  عليه مصطلح )عصرنة(، أما إذا مّت

يف إشارة إىل العناصر الثقافية املتضمنة للعقالنية واالختالفات االجتماعية  ،)تغريب(

 . (2)هلذه الثقافة

 الفكر تاريخ أستاذ ،اجلزائري حممد أركونر ومن أهم أولئك املتنورين املفكِّ
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الذي حاول إعادة النظر يف تفاسري وشروحات  ،السوربون جامعة يف والفلسفة اإلسالمي

مرتكزًا مشروعه على  ،القرآني بشكل خاص والنّص ،املقدس بشكل عام النّص

كعلم النفس واأللسنيات واألنثروبولوجيا والسوسيولوجيا وعلم  ،مناهج حديثة

بستمولوجي كنتيجة لتلك أبنقد وتفكيك اخلطاب الديين كنتاج  اريخ، حيث اهتّمالت

التحوالت الفكرية يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفلسفية، منتقدًا 

 مبا فيه النّصـ الدراسات اإلسالمية التقليدية، وداعيًا إلعادة قراءة الرتاث اإلسالمي 

مشروع  :هامن أهّم ،شروعات فكرية خاصة بهاوفق مناهج وآليات ومـ القرآني 

 مه نقده للفقهاء يف ممارستهوجَّور فيه( ومشروع )اإلسالميات التطبيقية(. )الالمفكَّ

داعيًا إىل توظيف علم االجتماع وعلم النفس  ،لالجتهاد بطرائق تقليدية

ارخيي يف والفينومونولوجيا واإلنثروبولوجيا واللسانيات والسوسيولوجيا والتفكيك الت

القرآني، داعيًا بلورتها كأحكام شرعية خمتلفة عن األحكام املبنيَّة  دراسة النّص

 نتجت بوسائل وأدوات ال تواكب التطور الفكري. ُأ ،على قراءات قدمية

 

الفقه القرآني أو فقه »فيطلق عليه  ،ق بفقه القرآنترتادف املفردات اليت تتعّل 

اهلل أنها مرتادفات  يرى حّبو .(3)«أو فقه آيات األحكام أو أحكام القرآنالقرآن، 

يتخذ من النص القرآني موضوعًا الستنباط األحكام الشرعية من القرآن  لفقٍه

وأخرى فقهية، تقوم باالجتهاد  ؛وهنا حيتاج الفقه القرآني إىل خربة تفسريية .الكريم

بدراسة آيات األحكام. فما يتوصل إليه  يف آيات األحكام إلنتاج فقه قرآني خمتّص

اجتهادية ترافق عملية  فقهي وبنيٍة الفقه ليس نهائيًا، بل يشرتك فيه العقل ببحٍث

 . (4)القرآني بعيدًا عن العقالنية االستنباط الشرعي، وال يكتفى بدراسة النّص

أن آية أمكن للمجتهد )األصولي والفقيه(  كّل»وتعرَّف آيات األحكام بأنها  

يستعني بها أو كان يرتقب أن يستعني بها يف التوصل إىل حكٍم شرعي إهلي أو إىل 

مة حلكم شرعي أو نقطة تتصل بفهم أو إثبات حكم شرعي إهلي، سواء كان مقّد

صة اهلل إىل إجياد حبوث متخّص . ويدعو حّب(5)«ذلك كله بطريق مباشر أم غري مباشر

شبه الكاملة، منتقدًا ضعف العمق البحثي  وفق نظام الدورات الفقهية الكاملة أو
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حمدَّث،  التقليدي بالنظر إىل اتساع الفقه وحاجة التأليف إىل موضوعات بشكٍل

مقرتحًا أن يراعي البحث الفقهي األساس املوضوعي والبعد التارخيي النزولي لآليات 

قيه أكرب ر عملية فهم القرآن الكريم، ولتكون قدرة الفييسِّ يف فقه القرآن، بشكٍل

وال يعرفه  ،وأدق يف استنباط األحكام الشرعية. وإن اعتبار فهم القرآن غري ممكن

 نستعرضاهلل حني  آلراء حّب ًا. ووفق(6)فقه القرآن مستحياًل سيجعل ،اهلل واملعصوم إاّل

يف أفكار  هناك ما هو مقبوٌلف املتأتية الحقًا يف هذا البحث ـ أفكار حممد أركون ـ

  .وهناك ما يرفض متامًا ؛أركون

 

وإبرازه  ،حياول احلداثيون والعلمانيون جتريد الدين والشريعة من القداسة 

يف حني يعترب اإلسالميون املتدينون  ة؛يديولوجيأيات برؤى وربطه باملاّد ،كظاهرة دينية

ون احلياة، ؤعلى إدارة ش أن الفقه والشريعة ذات قدسية، وأن أحكامها الفقهية قادرة

بينما  ؛دنيوي وأخروي د بها للحصول على مردوٍدة ينبغي التعبُّوهي ذات مصاحل خفّي

اقتنعوا به قاموا بأدائه والعمل  ما يقومون به فإْن إدراك العلة من كّلبيعتقد املثقفون 

 والبشرية مل يتّمة يمل يقتنعوا به يف حدود العقل أو بإدراكه بالتجربة احلّس به، وإْن

 ًابشري ًاأرضي ًاعقالئي وخاّصًة حني يتم القول بدنيوية الفقه واعتباره أمرًاالعمل به، 

سواء ُأدركت  ،بهالة من األسرار أما األمر األخروي والغييب فهو حماٌط ،متامًا

جدل كبري وإشكال يف األوساط  را مثاذه. واحلكمة من حترميه أو حليته أم ال

إلشكال يكمن يف مدى خضوع األحكام الفقهية للقدرات العقلية الثقافية. ا

داته يف ة، ومدى وضو  دور العقل واجلهد العقلي مبجّراملستنبطة من القرآن والسّن

 التوصل إىل األحكام وإدراك املنافع واملفاسد. 

أن يعترب  :إن غموض مفهوم الدنيوية ينطوي على جمموعة من األبعاد، منها 

فرسالة الدين الظاهرية  .من الفقه حني يستهدف جوهر ورو  اإلنسانالدين أعمق 

لكونه  ؛بالتالي يتصف ويصبغ بالدنيويةووالسطحية تظهر يف األحكام الفقهية، 

حبيث يعطي  ،أعمق للدين ًاأما اجلوانب الباطنية فتعطي معرفة وفهم .ظاهرًا وسطحيًا

مصاحل  رى بأن الفقه ال توجد فيه أّيي اٌريف تلك الفكرة تّينشأ الفقه نضجًا روحيًا. 



 37 االجتهاد والتجديد

يف  ؛من أجل جعل احلياة يسرية ذات أبعاد دنيوية تنظيمية فقط أوجد وإمناأخروية، 

ون احلياة يف عباداته ومعامالته، ويف ؤعلى تنظيم ش حني يرى آخرون أن الفقه قادٌر

على تركه اإلنسان  مل يطبق الفقه يستحّق مردود أخروي، وإْنعلى الوقت ذاته ينطوي 

 . (7)عقابًا أخرويًا

 

 :هما ،إىل قسمني أساسني الديين يقسم أركون النّص

مغلق  وهو نصٌّ .وهو القرآن ،األصلي النّص :ويطلق عليه أيضًا ،لياألّو النّص

ت أزمة تشكّلوقد  .مطلق الفهم حيتاج إىل تفسري نقاش، فهو نصٌّ غري خاضع ألّي

 القرآني نصٌّ يف حني يرى بأن النّص .جديدة هي وجود تفاسري تقليدية هلذا النّص

 .بهذا التفسري ن اإلشكال يقع يف غلق النّصإدة، حيث متشعب حيتاج إىل تفاسري متعّد

كما هو احلال يف النص  ،التفسريي أيضًا صفة القداسة كما يكتسب النّص

 .وهو القرآن ،ساألصلي املؤّس

الذي  ،كاحلديث النبوي ،هي النصوص الفرعيةفاآلخر من النصوص أما النوع 

 . للنّص يضيف معنًى إىل املعنى األصلي

  

 .على معنى التالوة وهذه التسمية تدّل .من مصدر الفعل قرأ ًة مشتّقالقرآن لغ 

ال  ،فهو خطاب مسموع .(8)|ب من قبل النيب حممدومكت وال يفرتض وجود نّص

بالتالي يستخدم له مصطلح و .مسموعًا ن النيب حممد سلَّم هذا النّصإأي  ،مقروء

اليت مل  ،اخلطاب القرآني، للتعبري عن القرآن يف وضعه الشفوي قبل عملية التدوين

يف حني أن التدوين  .(9)يف عهد اخلليفة عثمان بن عفان إاّلـ ب رأي أركون ْسَحـ حتصل 

مع يف عهد اخلليفة األول ، وُج|من املصادر بدأ يف عهد الرسول شري كثرٌيكما ت

يطلق عليه مصطلح  ،ًا مكتوبًاوِّن أصبح نّصواحد. فعندما ُد أبو بكر يف مصحٍف

 قرآني(.  )نّص

كالم اهلل  :هما ،ب وجهة نظر أركونْسهناك مستويان يف كالم اهلل َحإذن  
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أما النص  ؛الشفهي املسموع الكالم املطلق هو النّصو .وكالم اهلل النسيب ،طلقامل

 .نسيب املكتوب فهو كالٌم

وجاء على هيئة الوحي الذي نزل  ،الكالم املطلق هو كالم اهلل الذي ال ينفذ

أو  ،وهو اللو  احملفوظ ،من كتاب آخر وهو جزٌء ،متقطع بشكٍل |على الرسول

 ،حيتوي كالم اهلل مبجهوالت وأسرار)أّم الكتاب(، الذي بـ ميه أركون أيضًا سما ي

وال ميكن  ،فكالم اهلل ال ينفذ» :(10)وهو النموج املثالي ،وال ميكن الوصول إليه

فأنواع الوحي اليت أوحيت بالتتالي إىل موسى  ؛استنفاذه، وحنن ال نعرفه بكليته

ليست إال أجزاء متقطعة من كالم  ،وأنبياء التوراة، ثم إىل عيسى، وأخريًا إىل حممد

رمزًا للقول بأن هناك  ي، ونظرية الكتاب السماوي اليت جنهلها ليست إاّلاهلل الكّل

 .(11)«الكتاب( كتابًا آخر حيتوي على كليانية كالم اهلل )أّم

 ،بشرية هي اللغة العربية د كالم اهلل يف لغٍةجتسُّفهو الكالم النسيب أما و

 . (13)وهو )املدونة الرمسية املغلقة( ،(12)ى باملصحفد يسّمورق يف جمّلوجود على الاملوهو 

 

 ،يرى أركون أن هناك مشكالت يف التفسري الكالسيكي للنص القرآني 

التفسريي طابع  كما هو احلال يف تفسري النصوص األرثوذوكسية اليت تعطي النّص

سعيًا منه لتحرير  ؛التفسريي باألرثوذوكسيلنص اوصف أركون وقد . (14)القداسة

كما جرى على النصوص  ،ـ من صفة القداسة التفسريي أي النّص الثاني ـ النّص

 اليت كانت تعطى صفة القداسة، حيث خيضع النّص ،التفسريية األرثوذوكسية

فهم وحصر ، يف إشارة إىل إعطاء الوصاية (15)مات الهوتية قروسطيةالتفسريي إىل مسلَّ

القدرة على فهم اإلسالم، وهي الفئة اليت  وحدهالديها  ،معينة القرآني يف فئٍة لنّصا

فيعيش اجملتمع اإلسالمي حتت وصاية  ،حتتكر تبيني الرسالة اإلسالمية من منظورها

ر التحرُّ واليت مّت ،وهذه الوصاية هي نفسها الوصاية اليت مورست يف املسيحية .فهمها

با بالثورة على مبادئ الكنيسة وسطوة وإلصال  الديين يف أورمن ربقتها بعد عمليات ا

 رجال الدين. 

واضعني للقرآن  ،رين قاموا بتفسري القرآن تفسريًا كالسيكيًا قدميًاإن املفسِّ 
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من فهمهم  لديهم جيب أن تستمّد ن أدوات التفسري وفهم النّصإحيث  ؛(16)قوالب جامدة

. ويرى أركون أن هذه التفسريات (17)يف عصرهم والقراءة مبنطق العلوم أللسنية النّص

، فهي سياقات ثقافية (18)مذهب من املذاهب اإلسالمية من الرتاث الفكري لكّل نابعٌة

 . (19)دت فيها القراءات والرواياتتعّد

إن عدم موافقة أركون لقراءة اخلطاب القرآني بطريقة التفسري الكالسيكي 

على الرغم من أنه يشيد ببعض  ،االستفادة من التفسرياتتعترب مبثابة دعوة إىل عدم 

كالفخر الرازي، إال أنه يأخذ بعني االعتبار مسألة التفسري والقطيعة  ،ريناملفسِّ

 . (20)احلاصلة يف جمال املعرفة البشرية

غري  واحد من أنواع تفسريات وتأويالت القرآن يعترب نظرًة إن النظر إىل نوٍع

 فكّل .ومدارس ذات انتماءات وأساليب تفسريية ومذهبيةفهناك مذاهب  ؛صائبة

وفق قناعاته املذهبية للتفسري واستنباط األحكام يفسِّر القرآن من املذاهب  مذهٍب

مساعيليني، والتفسري الظاهري الشرعية منه، كالتفسري الباطين والرمزي لدى اإل

ارس العقلية لألشاعرة والباطين اعتمادًا على روايات أهل البيت عند الشيعة، واملد

ر مفسِّ لكّلو .ر من املفسرين حسب انتماءاته التفسرييةمفسِّ ن كّلتلوَّوقد  .واملعتزلة

تنوعت االجتاهات األدبية مبختلف اجتاهاتها الفقهية أو وقد  .مشربه ومذاقه اخلاص

 . (21)الفلسفية أو االجتماعية أو األخالقية أو التارخيية أو العلمية

وغري  ،غري صائب أمٌرجملرَّد كونه قدميًا،  ؛ون ملناهج األقدمنيإن رفض أرك 

بني علم  تقارٍب علىفقد دلت بعض الدراسات اللسانية احلديثة  ؛وغري منهجي ،علمي

أصول الفقه وبني املنتجات احلديثة للسانيات التداولية. وقد قدَّم حممد حممد يونس 

الشروط الضرورية  إسالمي حائز على كّل علي حبثًا يف منهجية أصول الفقه كعلٍم

ل على القدرة والعبقرية لوصفه بالعلمية من منظور لساني، متوصاًل إىل نتيجة تدلِّ

 . (22)التخاطبية اليت اهتدى إليها العقل اإلسالمي منذ بداياته األوىل

 

وهو يعترب  ،املسيح نفسه يرى حممد أركون أن املقدس لدى املسيحيني هو

ن اهلل قد إد فيه األب، ورو  القدس، وكلمة اهلل، أي طبيعة فوق بشرية، حيث جتسَّ
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ما هو  |أما عند املسلمني فالنيب حممد .×حوهو املسي ،جتسد يف طبيعة بشرية

فما يعادل املسيح عند  .بشر ال يعطى صفة القداسة كاليت أعطيت للمسيح إاّل

اإلجنيل والتوراة من  مساوي كنّص ويف الواقع إن القرآن هو نصٌّ .آناملسلمني هو القر

فما املانع من أن يشمل هذا النقد القرآن  ،قبله، وقد خضعا للنقد والتحليل والتفكيك

على الرغم من كونه ـ ، مثله مثل التوراة واإلجنيل ،بشرية ًا ُأنتج بصورٍةباعتباره نّص

  ؟!، غري خاضع للتغيري والتبديل أو إعادة اإلنتاجية مغلقةأي القرآن ـ مدوَّنة نّص

تسييجه بسياج دوغمائي، وهو غري  مّت ،هذا النص القرآني، أو املدوَّنة املغلقة 

ينبغي أن يدرس وينقد تارخييًا،  ًاتارخيي ًاخاضع للنقد عند املسلمني، رغم كونه نّص

ومنهجية إنثروبولوجية يف  جيب أن ختضع إىل رؤيٍة وأحكامه وثقافته يف زمكان النّص

ميكن إعادة قراءة القرآن مبقتضيات الثقافة اليت أنتج بها، فهو جمموعة ودراسته. 

يدرس مبنهج  ،به إنتاجه يف إطار ثقايف خاّص بشري مّت نّص مثله مثل أّي ،يةنّص

 إنثروبولوجي. 

يف  ،املنهج اإلنثروبولوجي :منها ،ويستعني أركون مبناهج غربية حداثية 

كما درس اإلجنيل واملسيحية بها مسبقًا.  ،عمليات التفكيك والدراسة والنقد

 ًاأركون يسعى إىل أن يسقط على القرآن واإلسالم وما يتعلق به من خصوصيات تطبيق

ملا جرى من أحداث وأوضاع كنسية وحروب دعت إىل حترير اإلنسان الغربي من  ًاعاّم

ال الدين والكنيسة، بالدعوة إىل استخدام الوصاية الدينية، وقد مورست من قبل رج

فقد صنع  ،ال يتعارض مع العلم العقل وعقلنة الدين والتدين. يف حني أن اإلسالم ديٌن

 للمسلمني تارخيًا مشرفًا، ونهض باألمة العربية واإلسالمية علميًا وثقافيًا وفكريًا. 

حيث  ،لسنياتيدعو أركون لقراءة القرآن مبنهج فيللولوجي من خالل علم األ 

ًا لغويًا كتب باللغة فعندما يصبح القرآن نّص .ن القرآن الكريم قد كتب بلغة بشريةإ

 ،معتمدًا على ذاكرة البشر ،مكتوب العربية بعد ترمجته من خطاب شفهي إىل نّص

يرى و .انطالقًا من كونه ظهر باللغة العربية ؛ميكن إخضاعه إىل التحليل األلسين

ن من حروف وكلمات وتراكيب عتمد على اللغة العربية ألنه مكوَّأركون أن القرآن ي

كانت اللغة تعرب عما  وإْن ،د، وبلغة أرضيةلغوية نزلت يف قريش بلغة زمكان حمّد

لفهم العربي لزمن  ًةإذ أوجد مقارب ؛القرآني لغويًا يقرتب من فهم النّصوهو يريده اهلل. 
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فبالبعد عن  .ه التارخييئوفضا بظهور ذاتي رهني مبدى القرب يف عصر النّص النّص

 .لزمكان النّص (24)أو ظهور موضوعي (23)بظهور ذاتي ينبغي الظهور للنّص عصر النّص

احلاجة هنا و. (25)اهلل يف مقالته املدخل إىل الفقه القرآني وهذا املعنى يشري له أيضًا حّب

 ،لنقدلونه قد نزل يف زمكان معني، وينبغي أن خيضع لك ؛أيضًا للتفكيك التارخيي

 ،اللذان خضعا للنقد ،وهما التوراة واإلجنيل ،شأنه شأن الرساالت السماوية السابقة

 ومل يعطيا صفة القداسة. 

إىل بالضرورة ر اللغوي واستخدامات اللغة يف الوقت الراهن تفضي إن التطوُّ 

من وجود آليات للسعي إىل  ال ُبدَّوبالتالي  .منمبرور الز وجود تغيريات يف فهم النّص

ومفرداتها وذوقها  (26)بأبعاد اللغة املستخدمة ،التطابق الفعلي والواقعي مع ذلك العصر

. منط التعايش مع النّص ، لَتَمثُّلاألدبي والفين واجلمالي بثقافة العربي ومنط املعيشة

ففي زمن  ؛دالالتها واستعماالتها اللغوية لدينافاستعمال العربي مثاًل ملفردة ثياب ختتلف 

 ﴾َفَطهِّْر َوِثَياَبَك﴿ :القرآني يقول تعين القلب وإرادة القلب يف لغة العرب، والنّص النّص

هلب يف قوله  االقرآني أب بالقلب. وحني خياطب النّص (، فالداللة هنا مرتبطٌة4ثر: )املدَّ

 ؟(، كيف كان املسلمون األوائل يقرؤونها1)املسد:  ﴾َتبََّو َلَهٍب َأِبي َيَدا َتبَّْت﴿تعاىل: 

داللة ، من وهو يقرأ تلك اآليات ،وهل الشخص يف مأمٍن ؟وكيف هو وقعها زمكانيًا

، وإحساسه الداخلي به، وبالتالي جيب الوجدانية وفهم اآلخر هلذا النّص النّص

ائن والشواهد ببنية استظهار اللغة بدالالتها الوجدانية وسياقاتها مع مجيع القر

 لوجية وزمكانية. وفيل

يستعني أركون باملبادئ الالهوتية، ويرى عدم وجود وحدة نصية يف كثري من  

فعلى الرغم من أنه  .كما هو احلال يف قراءته لسورة الكهف ،سور القرآن الكريم

أنه ال يراها يف سورة  إاّل ،رغم طوهلا ،يرى وجود هذه الوحدة موجودة يف سورة البقرة

آيات منها، ثم جاءت  يل مثانب نظرة أركون بدأت السورة مدنية يف أّوْسَحف .الكهف

ر مبقاالت املستشرق وهنا يبدو أنه قد تأثَّ .يةموضوعاتها متعلقة بنهاية الفرتة املّك

ث عن قصة اليت تتحّد ،25إىل  9نولدكه. ثم يقرأ آيات سورة الكهف من اآلية 

اليت يرى أنها مقتبسة ومنقولة عن املخيال الثقايف واملوروث للشرق  ،لكهفأصحاب ا

إن »عن املستشرق الفرنسي بالشري، ويقول: أي أركون ـ  ـما نقلها َباليت ُر ،(27)القديم
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أساطري جلجامش واإلسكندر الكبري والسبعة النائمني يف الكهف جتد هلا أصداء 

 اقية أقيمت وأشكلت على القرآن. ، فهي دعوى استشر(28)«واضحة يف القرآن

ال عالقة هلا  59ى اآلية حّت 27ويرى أن اآليات يف سورة الكهف من اآلية  

آية حول الرجل  ةزت بثالث عشربقصة الكهف، وبقصة النيب موسى واخلضر، وعّز

 خمتومٌة 110ى اآلية حّت 99الذي له جنتان من أعناب. ثم يقول بأن السورة من اآلية 

ر للمؤمنني والكافرين واجلنة والنار. واجلدير بالذكر أن تبشريي مكّر خبطاٍب

 يف سورة الكهف يف كلمة )سنني(.  أركون يشري إىل وجود شذوذ لغوّي

ث عن التناسب والوحدة املوضوعية للقرآن والنظم حتدَّ َمْنرين هناك من املفسِّ 

سور اليت تعرض هلا الرازي ومن ال .وأثبتوا هذا التناسب ،املوجود يف القرآن الكريم

فالرازي مل  حوهلا؛ اليت ينبغي ألركون أن يناقش ما كتبه الرازي ،سورة الكهف

بل أوجد الروابط بني سورة الكهف وما  ،يتحدث فقط عن الوحدة داخل السورة

 . (29)وهي سورة مريم ،وما تالها ،وهي سورة اإلسراء ،سبقها

يف املقطع األول أنه   مقاطع السورةدعوى أركون بعدم وجود اتصال بني رّديو 

، (9)الكهف:  ﴾َوالرَِّقيِم اْلَكْهِف َأْصَحاَب َأنَّ َحِسْبَت َأْم﴿ :مثاًل أداة )أم( يف قوله تعاىل

وجود عالقة مع اجلزء السابق، من البديل التناوبي املعدوم يف الواقع، تدّل على  وهي

قصة أصحاب الكهف، فسألوا عنها على بوا من علم أن القوم تعّجا» :قد قال الرازيو

 آَياِتَنا ِمْن َوالرَِّقيِم َكاُنوا اْلَكْهِف َأْصَحاَب َأنَّ َحِسْبَت َأْم﴿ :فقال تعاىل ،سبيل االمتحان

 . (30)«﴾َعَجبًا

اعلم أنه من هذه اآلية إىل قصة موسى واخلضر »زي: ايقول الر 27ويف اآلية  

يدل على أن قصة موسى واخلضر مشمولة بهذا ، وهذا (31)«كالم واحد يف قصة واحدة

أنه يعني على  إاّل ،يف نفسه مستقالًّ وإن كان كالمًا»يقول الرازي: و .الكالم الواحد

. وختم الرازي استدالالته على الروابط يف (32)«ما هو املقصود يف القصتني السابقتني

علم أن اهلل تعاىل ملا ذكر ا» :ليعزز آخرها أوهلا بقوله ؛السورة باملقطع األخرية للسورة

نبَّه على كمال حال  ،وشر  أقاصيص األولني ،يف السورة أنواع الدالئل والبينات

 َتنَفَد َأن َقْبَل اْلَبْحُر َلَنِفَد َربِّي ِلَكِلَماِت ِمَدادًا اْلَبْحُر َكاَن لَّْو ُقل﴿فقال:  ،القرآن

 . (33)«(109)الكهف:  ﴾َربِّي َكِلَماُت
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إضافة إىل قراءته لسورة  ،حتليلية لسورة الفاحتة أيضًا قراءًةم أركون قّد

يدعو وحبوثه حول القصص يف القرآن الكريم يف ضوء سورة الكهف.  ،الكهف

تستبدل املناهج القدمية  ،أركون إىل قراءة القرآن قراءة علمية مبقاسات جديدة

ات أنتجت يف زمان لكونها قراء ؛مبناهج أخرى حديثة، بإعادة قراءة مناهج األقدمني

هلا ميزاتها الثقافية والسياسية. هذا اإلنتاج  ،دةومكان وبيئة ثقافية وفكرية حمّد

قائم كامل وصاحل لكل  جود علٍموالثقايف الذي يدعو له أركون جاء من منطلق عدم 

 .منهجية تعتمد على مفهوم التجديد من استبداهلا بقراءاٍت ال ُبدَّزمان ومكان، ف

أن  ال ُبدَّو ،اعتمدوا أدوات وأساليب قدمية ،كالطربي والسيوطي ،القدماءن ورفاملفّس

ر الذي تعيشه العلوم م العلمي والتقين والواقع املتطّوتكون القراءة وفق معطيات التقدُّ

الذي يثين على  ،ر علي حربهذا الرأي املفكِّ هاحلياة. ويشاطر نواحييف خمتلف 

وكالم  ،مفتو  فهو نصٌّ د،ميكن أن تنف تأويلية الإن قدرة القرآن ال» :أركون بقوله

 . (34)«يًاإعجازًا نّص ّدَعُي ف عن توليد املعنى، وهو أمٌرال يتوّق

رين ما يتعلق بالنص القرآني والوحدة القرائية أشكل أركون على املفسِّ يف

أمساء  بداللة وجود ،القرآني بأنهم جعلوا الروايات الواهية واإلسرائيليات مبنزلة النّص

مما  ،ياتهم اإلغريقية وكهفهم وكلبهم وقريتهم ومدينتهمأهل الكهف مبسّم

تارخيوي »بوصفه للتفسري اإلسالمي التقليدي بأنه ، يستدعي غربلة هذا الرتاث

 . (35)«ى ماديبل وحّت ،علموي

وليس  ،بشري طابٍع وبأن القرآن ذويف دعوى أن هناك خلفية استشراقية  

ُيشكل على القرآن كما يشكل على املستشرقني بأن قصص خاصة أنه و، ًاإهلي

إضافًة إىل املخيال الثقايف  ،وأخرى من اإلجنيل ،أصاًل من التوراة القرآن مأخوذٌة

رًا بنظرية أستاذه فلهاوزن بأن يقول أركون ذلك متأثِّ ال َغْرَووالبيئة احمليطة، ف

ستشرق األملاني نولدكه د املصادر يف الكتب املقدسة، ونظرية املاخلاصة بتعّد

 ة بالرتتيب الزمين لسور القرآن الكريم. اخلاّص

عليها  فقد ُردَّ ،على هذه الشبهات االستشراقية للرّد مقاٌمهاهنا ليس و 

عاءاتها. كان واضحًا تبين ضع متعددة، وتبني زيفها وبطالن اّدابالتفصيل يف مو

ر يف تكوين اخللفية ا أثَّمم ،حيث تتلمذ على يدهم ،أركون ملواقف املستشرقني
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 على الرغم من انتقاده هلم ولدراستهم لإلسالم.  ،الفكرية ألركون

 

م مشروعه الفكري انطالقًا من فهمه العميق استطاع حممد أركون أن يقّد 

، ويطبقها ًاعملي ًاللمعارف والعلوم احلديثة النظرية، فحاول أن يكوِّن هلا واقع

بآليات ومنهجيات غري منفكَّة  ،القرآني كمناهج حديثة على القرآن الكريم والنّص

املقدس يف اإلجنيل أو التوراة  تصلح أن تطبق على النّص ،عن كونها غربية معاصرة

تستوعب كل معطيات  ،د قراءة حداثية للقرآنوقد حاول أن ُيوِجبالدرجة األوىل. 

إلخراج الفكر اإلسالمي من حالة اجلمود  حلٍّإىل إجياد  سعيًا ؛احلداثة الغربية

 منتقدًا العقل الشرعي األصولي، ومستعينًا بكّل ،بإسالميات تطبيقية ،والركود

مبنهجيات علمية إشكالية، أي على مستوى  ،املعريف الغربي الات اجملمستجّد

 اإلشكال وطر  األسئلة احمليِّرة. 

تكشف عن البنية التأويلية  الوسائل اليت ميكن أن حبث أركون عن أهّم 

وتفسري حداثي  ،جديدة علمية والتعرف على خصائصه بقراءٍة ،القرآني قة للنّصاخلاّل

القرآني تبعًا ملعطيات  الذين فسروا النّص ،غري تقليدي موروث من قبل األقدمني

معتمدًا على  ،د مقاربة سيميائية وألسنيةحاول أركون أن يوِجومنهجيات تقليدية. 

مستثمرًا تلك املناهج اليت  ،القرآني اءة التارخيية والسوسيولوجية والبنيوية للنّصالقر

 س على التوراة واإلجنيل. املقدَّ قت مسبقًا يف قراءة النّصُطبِّ

استوحى حممد أركون فكرة اإلسالميات التطبيقية من اإلنثروبولوجي  

هذه التسمية من كتاب استوحينا » :بقوله Roger Bastideالفرنسي روجيه باستيد 

. ويعرِّف أركون (36)«صغري لروجيه باستيد بعنوان )اإلنثروبولوجيا التطبيقية(

من  دة االختصاصات، وهذا نابٌعممارسة عملية متعّد»اإلسالميات التطبيقية بأنها 

اهتمامات املعاصرة، فهي تريد أن تكون متضامنة مع حاجات الفكر املعاصر 

 . (37)«وخماطره

ز على جانب املمارسة التطبيقية للفكر املعاصر ظ أن أركون يركِّالَحوُي 

حًا كيفية العمل بصورة تطبيقية. فجاء التعريف بصورة عملية موّض ،واملعرفة احلداثية
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تأثرياتها على األحكام واستنباط  فما ترمي إليه هذه اإلسالمية يف مستويات متتّد

اإلسالميات التطبيقية تنطلق من »أن ة عندما يرى أركون بخاّصو ،األحكام الشرعية

ق بها من تعاليم إىل ما يتعلَّ واقع املسلمني وحاضرهم ومشاكلهم، فبالتالي هي حباجٍة

من عوامل التأثري يف  كعامٍل ،كاألغراض السياسية مثاًل ،دينية وأغراض أخرى

 . (38)«احلركة التارخيية الشاملة للمجتمعات

 ،تطبيقية يف إطار نقده للعلوم الكالسيكيةمشروع أركون إلسالميات جاء  

أكادميي، ليخرج من إسالميات مبفهوم  د فقط بشكٍلواليت تصف فقط ما هو موج

على و ،عاب فيه على اإلسالم الكالسيكي ،بستمولوجيإق حنو مشروع إصال  ضّي

اكتفاء املسلمني باملدونات الكالسيكية، وهو ما يطلق عليه أركون اسم اإلسالم 

مشريًا إىل نشأته وجتربته  ،يف إشارة إىل البناء اإلنساني لإلسالم ،وذوكسياألرث

ومعايشته هلذا الواقع يف إطار فهم اإلسالم  ،الشخصية يف هذا اجملال يف اجلزائر

دينية، من خالل  ، وفهم اإلسالم كظاهرٍةثقافة االكتفاء بشر  النّصلوممارسته 

 لديين واهلوية اإلسالمية ألتباعها. ل الوعي اسات احلاكمة اليت تشكِّاملؤّس

هو ما مييز هذه و ،ومع وجود االختالف الثقايف والعقائدي بني البشر 

خاصة علم و ،الشعوب، يدعو إىل إعمال مكتسبات العلوم االجتماعية واإلنسانية

يفسح اجملال للمجتمعات  اإلنثروبولوجيا يف فهم ما حيصل يف العامل اإلسالمي بشكٍل

لفهم. لدود احملق بعيدًا عن اإلطار الضّي ،ةر عن اختالفاتها الَعْقدييف أن تعّب رةاملتحّر

هو احتكار للمجال الديين، يف حني أن البحث  يفتكريس املوقف األصول

بعيدًا عن هذه املعركة، فهو ينظر  ظّلـ يف نظر أركون ـ اإلنثروبولوجي والفلسفي 

أكادميي يأخذ بعني االعتبار الرهانات التنويرية للعلوم اإلنسانية يف حتليل  مبنظاٍر

 الظاهرة الدينية. 

اليت  ،من العلوم اإلنسانية ًايستخدم أركون العلوم االجتماعية باعتبارها جزء 

وحياول أن  .ل فيها مالحظاته النقدية املقاربة بني العلوم االجتماعية والعلوم الدينيةيسجِّ

فبداًل من التحرك يف إطار  .اجتماعي عامة هلا طابٌع ش اإلسالم كظاهرٍةيناق

ت عند الباحثني يف الدراسات االجتماعية حياول أن خيرق بعض القوانني ْحأكادميي َب

 ،نةيعلمية رص بتحويل املنظومة الفكرية إىل مفاهيم علمية بلغٍة ،يف هذه الدراسات
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فاإلسالم يف نظره ال  .ثنائية اإلسالم واملتيافيزيقياِرج اإلسالم من شرنقة ميكنها أن ُتْخ

اليت ينبغي  ،التجربة التوحيدية اليهودية واملسيحية ، وهييزال حبيس ثنائية سبقته

تعامل أركون معه  ًااستشراقي ًاالعلوم االجتماعية واعتباره علم االستفادة منها. ويف ظّل

 السلوك التديين عند نقد النّص البحوث اليت ال تربط بني على هذا النحو يف ظّل

 علمي رصني.  الديين بشكٍل

متجاوزًا عيوب مقاربات  ،ق إسالميته التطبيقيةأراد أركون أن يطّب 

 ؛احلدث اإلسالمي :هما ،نيياملستشرقني للظاهرة الدينية اليت تتحرك يف مستو

اإلسالمي والقرآني احلدث أن مير يف  ال ُبدَّتفكري  أّيأن يعترب و .والظاهرة القرآنية

 .ن والنفوذ والسلطةر يف ظاهرة التديُّاليت تؤّث ،ة العمودية للوحي اإلسالميوالبني

 القرآني.  مبا يف ذلك النّص ،فاخلطاب الديين يدرسه أركون يف ضوء تارخييته

 ،للعقل التشريعي وما تنطوي عليه من نقٍد ،وبتطبيق اإلسالميات التطبيقية 

س، ورفض وصاية ووالية رجال الدين على الدين، ر مما هو مقدَّتحرُّإىل ال تتّم الدعوة

مهيئة يف  نثروبولوجية إذا مل تكن هناك لغٌةحيث يتعارض الفقه ضمنيًا مع املفاهيم اإل

فلسفية تفكيكية  من وجود نظرٍة ال ُبدَّقبل ذلك . كما يرى أنه (39)ثقافة الفرد

)حترير ـ ترمجت ب، ةدين قراءة تفكيكية حّرف قراءة الجتعل مسؤولية املثقَّ ،حتليلية

الوعي اإلسالمي حنو اخلروج من السياجات الدوغمائية املغلقة(، وهو اخلروج من 

ر من االنتماءات الدينية القفص العقائدي والسجن الديين والالهوتي املغلق، بالتحرُّ

الق التارخيي نغخذ من املنهج التفكيكي أسلوبًا خيرج به من االيتَّ ،إسالمي بوعٍي

 . (40)واالنطالق حبجج واقعية منطقية

غلق من حيث إمكانية التغيري والتعديل فيه، مالقرآني  يعترب أركون أن النّص 

ل آيات ونصوص قرآنية وآيات توصف بأنها مغلقة، وأخرى متثِّ هناك نصوٌص ولكْن

 آَمَن َمْن َوالصَّاِبِئنَي َوالنََّصاَرى َهاُدوا َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن إنَّ﴿كقوله تعاىل:  ،منفتحة

 ُهْم َوال َعَلْيِهْم َخْوٌف َوال َربِِّهْم ِعنَد َأْجُرُهْم َفَلُهْم َصاِلحًا َوَعِمَل اآلِخِر َواْلَيْوِم ِباهلِل

 َغْيَر َيْبَتِغ َوَمن﴿بينما قوله:  .فاالنفتا  هنا يشمل غري املسلمني .(62)البقرة:  ﴾َيْحَزُنوَن

 نّص هو(، 85)آل عمران:  ﴾اْلَخاِسِريَن ِمَن اآلِخَرِة ِفي َوُهَو ِمْنُه ُيْقَبَل َفَلن ِدينًا الِماإِلْس

ب وجهة نظر أركون بآيات ْسبالتالي تتنوع النصوص القرآنية َحو .مغلق بسياج عقائدي
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القرآني ببعض العقائد  مغلقة وأخرى مفتوحة. وكذلك يقوم الفقهاء بإغالق النّص

هنا حياول أركون أن يبلور و .ل يف النارلكفكرة الفرقة الناجية وباقي امل ،واألفكار

يشمل كل األديان واملذاهب  ،دون )سياج دوغمائي مغلق( ،سع للجميعإميانًا واسعًا يّت

ن مجيع املذاهب فإ رغم اختالف العقائد والطقوس ؛ إذعلى أساس نواة أخالقية كربى

 . (41)والسرقة والذبح م الكذب والغّشّرم وجتاألديان حتّرو

 ،ويف هذا اإلطار يرفض حممد أركون أن يطلق على األديان أهل كتاب 

ر هذا املصطلح وبالتالي يغيِّ .حيث يرى بأن املسلمني ال يشملهم مصطلح )أهل الكتاب(

معهم من األديان السماوية حتت  ْن وَمنياملسلملُيدِخل  ،إىل مصطلح )جمتمع الكتاب(

لفظة أطلقها أركون لتجمع  . وهنا مل يكن هذا املصطلح إاّل(42)ة هذا املصطلحمظّل

أن القبول بهذا اللفظ  أراد بها تكوين خطاب جيمعهم. إاّلو ،(ني)أهل الكتاب واملسلم

داولة رية مهمة يف إطار املفاهيم واملصطلحات الفقهية املتْذيتبعه مجلة تغيريات َج

 وما يرتبط بها من أحكام فقهية.  ،ملصطلح أهل الكتاب

 ، حيث يعتقد بأن حميط وزمان وتاريخ النّصيرتبط القرآن بزمكان النّص

أن يكون حاضرًا لفهم القرآن والسياق التارخيي للقرآن يف عصر  ال ُبدَّوظروف النزول 

ب النزول باالعتماد على وأسبا النزول، وبالتالي حتتاج إىل مدخل تارخيي لفهم النّص

كتابًا مساويًا جلميع البشر  القرآني. إذا كان النّص املنهج التفكيك التارخيي للنّص

 ويكون النّص ،برهانات تارخيية يصبح ظاهرة تارخيية إىل يوم الدين فإذا حبس النّص

هلذا الزمن، إمنا يراهن على  ًاال يكون بذلك صاحل غري منفك عن التاريخ، والنّص

سيولوجية وتارخييًا، واالستعانة مبناهج إنثروبولوجية وس عي الفقيه مبدخل النّصو

بثقافة اجملتمع الذي نزلت فيه اآليات القرآنية،  كمداخل حبثية يف دراسة النّص

يديولوجي، وبالتالي يعطي أإشكال  ّيأر من لتصبح عادات وأعراف تارخيية حتّر

 القرآني.  الفقيه فهمًا جيدًا ملخارج النّص

 

 ،يف شكل خمتلف |قد رآها النيب حممد ن الوحي رؤيٌةأيعتقد أركون  

الوحي عند »بشرية مفهومة بوصفه هلا حبروف اللغة العربية.  بلغٍة عنها |روقد عبَّ
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 ،نعم .رهف عليها، وإمنا هو موجود من خالل تأثُّل حقيقة ميكن أن نتعّرأركون ال ميثِّ

يعتقد أن احلقيقة إمنا هي  ،(43)حياول أركون أن يكون هوسرليًا ظاهراتيًارمبا 

وإذا كان األمر  ،ومهما يكن املقصود فلن نصل إىل حقيقة ما وراء األثر ،الظواهر

. يرى السعدي أن الوحي إعجاز، (44)«كما يقول فكيف تكون ظاهرة خارقة للطبيعة؟

 ،ألركون ال تتوافق مع ميتافيزيقية السعدين وجهة النظر العقلية واملادية فإوبالتالي 

يفوق طاقة الفهم البشري وخوارق الطبيعة. إن أركون ال  ن الوحي إعجاٌزأالذي يعتقد 

ألنبياء آخرين، ولكن  بل هو وحٌي ،على القرآن الكريم فقط يرى أن الوحي مقتصٌر

الوحي اليت نزل عليه الوحي، وقد أبرز النيب حممد لغة  ْنهو آخر َم |النيب حممد

 . (45)هي نداء اهلل

وتقبل  ،سم بالثباتال تّت لغٌة ـ كما يرى أركونـ إن اللغة اليت ظهر بها الوحي 

فالتدوين ال يراعي اخلصوصيات الشفوية اليت ال  .ألنها عبارة عن رموز ؛مئات القراءات

ك آيات ر عنها بلغة الكتابة. وقد أغفل أركون أن هناعبَُّيتدوينها أو  ميكن أن يتّم

من  بداللة كثرٍي ؛بل نقله كما هو ،مل ينقل املعنى |كثرية تدل على أن النيب

 َوَلْو﴿(، وقوله تعاىل: 18)القيامة:  ﴾ُقْرآَنُه َفاتَِّبْع َقَرْأَناُه َفِإَذا﴿كقوله تعاىل:  ،اآليات

 ،تلقى القرآن لفظًاهي تدل على أن النيب و(، 44)احلاّقة:  ﴾اأَلَقاِويِل َبْعَض َعَلْيَنا َتَقوََّل

 وليس معنى. 

إن القوة اليت ُتنزل احلقيقة واملعنى العقلي، ومتيط اللثام بشأنها عن مرتبة عقل «

هي اليت تنزهلا بالكشف الصوري، وتطبعها على صفحة عامل اخليال  ،النيب األكرم

وال يعين هذا أن تلك القوة حاضرة يف أدنى مراتب الوجود، وأن  .واملثال واحلّس

ع الناس َسهو الذي يعطيها مضمون الوحي وشكله، وأنه من دون ذلك ال َي |النيب

ـ الذي يرسل الوحي  فهل يعجز مبدأ الغيب .فهم وإدراك ذلك املعنى العقلي السامي

لك املعنى وإدخاله يف ذـ عن تنزيل  املعنى واملضمون بالكشف املعنوي ويكشف للنيّب

وجعله قاباًل لفهم اجلميع؟ وهل يدرك النيب يف بالكشف الصوري،  وعاء خيال النيّب

ـ أكثر من قدرة مبدأ الوحي الغييب؟ وهل جيهل ذلك  على مستوى الوحي هذا اجملال ـ

ة إذا افرتض أن خاّصووثقافة الناس الذين نزل الوحي لتكاملهم،  املبدأ علم النيّب

 . (46)«يًا مل يقرأ ومل يكتب؟النيب كان قبل ذلك أّم
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لغوية ولفظ  يقول بأن القرآن هو ظاهرٌة ْنيطر  أيضًا على َم إشكاٌلوهناك 

تصر  بأن هناك أكثر من  فقط، فكيف يكون القرآن لفظًا يف حني أن هناك آياٌت

 اْلُقْرآَن اَذَه َزْلَناَأْن َلْو﴿ففي قوله تعاىل:  ًا.ولفظ ًارمبا هو ليس حروفوحقيقة للقرآن، 

( ما هي حقيقة القرآن 21)احلشر:  ﴾اهلِل َخْشَيِة ِمْن ُمَتَصدِّعًا َخاِشعًا َلَرَأْيَتُه َجَبٍل َعَلى

 ؟هل هو قرآن بلفظ وشكل عربي لغوي أم له حقيقة أخرى ؟الذي لو ُأنزل على جبٍل

)أنا  :يف حربه مع معاوية بقوله ×وما هي احلقيقة األخرى اليت يشري إليها اإلمام علّي

نا، ورمبا يكون يإىل املصحف الذي بني أيد اإلمام علّيهنا ال يشري  ؟القرآن الناطق(

 حبقيقة أخرى.  من قرآٍن ًااإلمام نفسه جزء

فله حقيقة أرضية  ؛أكثر من حقيقة |حممد أيضًا بأن للنيّب وهناك اعتقاٌد

يعتقد بأنه يتواصل يف عامل املثال بعامل نوراني يأخذ فيه و .وله حقيقة نورانية ؛بشرية

قبل أن خيلق آدم كان النيب يف عامل األنوار، وهو ما يستفاد فلعامل، الوحي يف ذلك ا

 َقْوَسْيِن َقاَب َفَكاَن * َفَتَدلَّى َدَنا ُثمَّ﴿قال تعاىل: حيث  ،منه يف حديث اإلسراء واملعراج

 َما َعَلى َأَفُتَماُروَنُه * َرَأى َما اْلُفَؤاُد َكَذَب َما * َأْوَحى َما َعْبِدِه ِإَلى َفَأْوَحى * َأْدَنى َأْو

 َيْغَشى ِإْذ * اْلَمْأَوى َجنَُّة َدَهاِعْن * اْلُمنَتَهى ِسْدَرِة َدِعْن * ُأْخَرى َنْزَلًة َرآُه َوَلَقْد * َيَرى

النجم: ) ﴾اْلُكْبَرى َربِِّه آَياِت ِمْن َرَأى َلَقْد * َطَغى َوَما اْلَبَصُر َزاَغ َما * َيْغَشى َما السِّْدَرَة

 م الحرتق. ولو تقدَّ ،كان جربائيل غري قادر على التقدمو،  (18ـ  8

 تصر على جربائيل، بل اهلل تعاىل خيلق الصوت يف شيٍءقأما نزول الوحي فال ي

كتكليمه للنيب موسى، وإحيائه  ،يريد من أنبيائه ورسله أو خملوقاته ْنم به َمما يكلِّ

برو  د مؤيَّ |رو  القدس، وأن النيب حممدأخرى متعلقة ب للنحل. وهناك عقيدٌة

 ده اهلل بها. جربائيل نفسه، وقد أيَّ ةة فوق قوالقدس، ورو  القدس قّو

عندما ينزل الوحي متوافقًا مع الواقع الثقايف  ،على أركون ويف الرّد 

 هو ضرورٌةف ،فقًا مع لغة اخلطاب للشعب الذي بعث فيهاواحلضاري للمجتمع، ومتو

قد يبدو بأن اللغة الظاهرية تقيِّد احملتوى بأطر  .لوجود لغة ختاطب مفهومة وواضحة

جت آيات القرآن الكريم أنها ال تقيِّد حمتواه بنطاقه الضيق. وعندما تدّر ة، إاّللّيشك

كان انطالقًا من الثقافة واللغة اليت  ،من السهل إىل املركب، ومن البسيط إىل املعقد

ع يف أفق مدركاتها الثقافية وترقِّيها علميًا، وهو ما المية تتوّسجعلت األمة اإلس
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يف خطبتها، بأن اهلل تعاىل أنقذ األمة بالنيب  ÷أشارت إليها السيدة فاطمة الزهراء

فاهلدف من الوحي هو االرتقاء  .ة خاسئنيورفعها بعد أن كانوا أذّل ،|حممد

وهذا ما يشهد له الواقع  .لمجتمعالذي هو مبنزلة العقل الفاعل ل ،العلمي والثقايف

 وتدعِّمه التجارب. 

، وهو علم ن املعارف البشريةإن الغيب والوحي يعترب علمًا متعاليًا ع 

ق فالنيب يسعى إىل حترير الناس من ربقة التعّل .ميتافيزيقي برؤية ملكوتية للغيب

 ،عمارهه على بيان شؤون هذا العامل وإفال ينصب هّم» ،باملاديات والدنيويات

 . (47)«ق بالدنيويات واملاديات)...( متعلقني ومييلون إىل التعلُّ خصوصًا أن الناسو

 

ن البحث يف مسألة الصحة اإلهلية للقرآن مسألة مهمة يف أيعترب أركون  

إن جمرد طر  مسألة الصحة اإلهلية للقرآن »فيقول:  ،منظور جتديد الفكر اإلسالمي

ليس داخل إطار الفكر  ،املنعش من أعمال الفكر احلّي ممارسة عمٍل اليوم تعين

يد الفكر الديين دإمنا داخل املنظور األكثر اتساعًا لتجو ،اإلسالمي فقط

من  ّدَعالذي ُي ،ة القرآنوبالتالي تكشف هذه العبارة التشكيك يف صّح .(48)«ككّل

من أسس  ًالديين، وأساسيد الفكر ادمرتكزات املشروع األركوني الالزم لتج أهّم

 سمستفيدًا من البحوث العلمية االبتكارية النقدية اليت ُأسِّ ،جتديد الفكر اإلسالمي

 .يخاصًة أن القرآن مليء بالرباهني اليت تدعو للتحّرو، (49)هلا يف اليهودية و املسيحية

َلَك َحتَّى َتْفُجَر  َوَقاُلوا َلْن ُنْؤِمَن﴿كقوله تعاىل:  ،دةكما يستشهد أركون بآيات متعّد

َهاَر ِخاَلَلَها َأْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن َنِخيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجَِّر اأَلْن *اأَلْرِض َيْنُبوعًا  َلَنا ِمَن

 َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَلْيَنا ِكَسفًا َأْو َتْأِتَي ِباهلِل َواْلَماَلِئَكِة َقِبياًل *َتْفِجريًا 

َأْو َيُكوَن َلَك َبْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف َأْو َتْرَقى ِفي السََّماِء َوَلْن ُنْؤِمَن ِلُرِقيَِّك َحتَّى ُتَنزَِّل َعَلْيَنا  *

(، وقوله 93ـ  90اإلسراء: ) ﴾ُت ِإالَّ َبَشرًا َرُسواًلِكَتابًا َنْقَرُؤه ُقْل ُسْبَحاَن َربِّي َهْل ُكْن

وا ُؤَفُروا ِإْن َهَذا ِإالَّ ِإْفٌك اْفَتَراُه َوَأَعاَنُه َعَلْيِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاَوَقاَل الَِّذيَن َك﴿تعاىل: 

ُقْل  *َوَقاُلوا َأَساِطرُي اأَلوَِّلنَي اْكَتَتَبَها َفِهَي ُتْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرًة َوَأِصياًل  *ُظْلمًا َوُزورًا 

َهَذا ِل َوَقاُلوا َما *َواِت َواأَلْرِض ِإنَُّه َكاَن َغُفورًا َرِحيمًا اسََّمَزَلُه الَِّذي َيْعَلُم السِّرَّ ِفي الَأْن
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َأْو  *ِزَل ِإَلْيِه َمَلٌك َفَيُكوَن َمَعُه َنِذيرًا الرَُّسوِل َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اأَلْسَواِق َلْواَل ُأْن

ُكُل ِمْنَها َوَقاَل الظَّاِلُموَن ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجاًل ٌز َأْو َتُكوُن َلُه َجنٌَّة َيْأُيْلَقى ِإَلْيِه َكْن

َوَكَذِلَك َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب َفالَِّذيَن  ﴿، وقوله تعاىل: (8ـ  4الفرقان: ) ﴾َمْسُحورًا

 ﴾ آَتْيَناُهْم اْلِكَتاَب ُيْؤِمُنوَن ِبِه َوِمْن َهُؤاَلء َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َوَما َيْجَحُد ِبآَياِتَنا ِإالَّ اْلَكاِفُروَن

اِب ُهَو اْلَحقُّ ُمَصدِّقًا اْلِكَت ِمَن َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ﴿(، وقوله تعاىل: 47العنكبوت: )

يرى بأن كل تلك اآليات و، (31فاطر: ) ﴾ ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِإنَّ اهلَل ِبِعَباِدِه َلَخِبرٌي َبِصرٌي

وحتوي إشارات تشكيكية يف النصوص القرآنية  ،لنظر يف صحة القرآنإىل اتدعو 

 ق منه. القرآني نفسه للتحقُّ اليت يدعو النّص

 وجود إشكال يف النّصبأو  ،ه التحريفأو مّس ،بأن القرآن بشري إن االعتقاد 

القرآني  أن النّصب االعتقادالقرآني، أو  يف سقوط أجزاء من النّص شّكالأو  ،القرآني

رغم أن أركون  .ة اعتبارات فقهيةب عليه عّدظهر بلغة بشرية وهو من صنع البشر، يرتّت

ر عما يريده اهلل، فالقرآن حني يرى بأن القرآن صناعة بشرية ال يتنافى يف كونه يعبِّ

 ر عن اهلل. إال أنه يعبِّ ،كان بشريًا الذي بني أيدينا وإْن

، ويفرتض وجود خلل أو سقوط شيء من القرآن ،يف النص القرآني عندما يشّك

ية الداللة بالتالي يفضي ذلك إىل سقوط حّجو، يف دالالت النّص ًادفإن هناك ترّد

ـ المينع  وهو غري ثابت حتى لو ثبت التحريف ـ»إال أن السيد اخلوئي قد قال:  .القرآنية

 أّيحتمًا القول بوجود حتريف سريبك  . ولكّن(50)«عن األخذ بظهورات القرآن الكريم

ن من الدالالت القرآنية يف تيقَّاألخذ بالقدر امل أن يتّم إاّل يبقىوال  .هاد لفقه القرآنتاج

 حتصيل النتائج الفقهية املستندة إىل القرآن. 

ويرتبط الفقه القرآني ارتباطًا وثيقًا بنظريات اللغة بدالالتها وجمازاتها  

اليت وردت يف القرآن مبختلف أساليب البيان والتعبري  ،وكناياتها املختلفة اواستعاراته

ترب أن مجيع تلك املفردات بتكراراتها وجمازاتها وما يتعلق فالفقيه إذا مل يع .والبالغة

فلو أخذنا  .(51)بها صادرة من اهلل فلن تكون النتائج الفقهية بالدالالت اللغوية صحيحة

مثال املسح يف الوضوء والغسل، جند أن تأويالت هذه النصوص الفقهية خاضعة 

 متعلقة بتشكيل اللغة العربية، فمع االعتقاد بوجود خلٍل ،ةلدالالت لغوية بالغة الدّق

بة على هذه اإلشارات اللغوية برتتيب الوضوء وكيفيته. إن ر األحكام املرتتِّلغوي ستتغيَّ



 

 االجتهاد والتجديد 52

من عمل الفقيه بنظره إىل لغة  أصول الفقه القرآني يقيِّد وحيّد وجود مباحث األلفاظ يف

ر مباشرًة يف فهم آيات أو جمازية، الذي سيؤّثسواًء كانت تعبرياتها حقيقية  ،القرآن

 . (52)األحكام

حيث مل تؤثر فيه  ،يوحى القرآن الكريم ينفي عن نفسه البشرية، فهو وحٌي 

َوَكَذِلَك ﴿بقوله تعاىل:  ،ورؤيته الشخصية واجتهاده اخلاّص |نظرة النيب حممد

َزْلَناُه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا َلَعلَُّكْم ِإنَّا َأْن﴿له تعاىل (، وقو7)الشورى:  ﴾َأْوَحْيَنا ِإَلْيَك ُقْرآنًا َعَرِبّيًا

 ﴾ِذَرُكْم ِبِه َوَمْن َبَلَغَوُأوِحَي ِإَليَّ َهَذا اْلُقْرآُن أُلْن﴿(، وقوله تعاىل 2)يوسف:  ﴾َتْعِقُلوَن

)طه:  ﴾ِإَلْيَك َوْحُيُهَواَل َتْعَجْل ِباْلُقْرآِن ِمْن َقْبِل َأْن ُيْقَضى ﴿(، وقوله تعاىل 19)األنعام: 

ُقْل ِإنََّما َأتَِّبُع َما ُيوَحى ِإَليَّ ِمْن َربِّي َهَذا َبَصاِئُر ِمْن َربُِّكْم َوُهًدى ﴿(، وقوله تعاىل: 114

 (. 203)األعراف:  ﴾َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن

 

ليم وعند التس .تتولد جمموعة من اإلشكاليات يف فهم احلداثيني للقرآن

مما تتعمق األسئلة أكثر فأكثر،  ،ر حممد أركونوباخلصوص آراء املفكِّ ،بآرائهم

عة ينبغي ح اجملال أمام مباحث جديدة وأبواب متفّرتلتف ؛أكثر ًةجيعلنا نزداد حري

هل حنن أمام اإلسالم يف كينونته الذاتية؟ أم حنن أمام إسالم تارخيي ساهمت ف .حبثها

من مداخل  ال ُبدَّو ،انية، فانطبع بطابع اجتماعي تارًةكزم يف تكوينه فرتات تارخيية

 أخرى؟  سياسي ومذهيب تارًةبطابع أو ، سوسيولوجية وإنثروبولوجية

حياول أركون نزع القداسة واإلهلية آليات القرآن الكريم، وإكسابها صفة  

تارخيي كتب بلغة عربية حتتاج إىل  ونقده كنصٍّ ،إلمكان التفكري فيه ؛البشرية

يف  ،مبراجعة نقدية ،التأويل والتفكيك والنقد والتحليل من منظور حداثي أكادميي

س، قت يف الغرب على الكتاب املقدَّبِّسبق وأن ُط ،رةمة متطّوضوء منهجيات متقّد

 س.ه القرآني املقدَّقها على اإلسالم ونّصأراد أن يطبِّو
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 الهوامش
                                        

)2) Lewis, B. (2002). What Went Wrong? The clash between Islam and Modernity in 

the middle east. London: Weidenfeld & Nicolson. 
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https: //www. youtube. com/watch?v=NckzaLg8fVE 
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 تأثري الزكاة يف االستهالك واملتغريات االقتصادية
 

 

 

اإلمجالي يف االقتصاد، ودراسته يعترب االستهالك أحد أهم مكونات الطلب 

من عالقته  يته أيضًاكما تنبع أهّم .لدوره يف التأثري على الناتج الكلي والعمالة ؛مهمة

 خر، وهذا بدوره يكون متاحًادَّباالدخار، فاجلزء الذي ال يستهلك من الدخل ُي

 .دافعة حنو النمو االقتصادي الذي يعترب قوًة ،لالستثمار

ف القابل لإلنفاق يقتطع من دخل املكلَّ لزكاة على أنها جزٌءوإذا نظرنا إىل ا

 .خاريف ختصيص الدخل الصايف بني االستهالك واالّد هامًا يف أن هلا أثرًا كَّفال َش

 عالقة دراسة حنو اإلسالمي االقتصاد جمال يف الباحثني من دًاوهذا ما دفع عد

 . (1)يالكّل باالستهالك الزكاة

د الدراسات اليت حاولت االقتصاد اإلسالمي املعاصرة إىل تعدُّتشري أدبيات 

 ي. ف على أثر الزكاة يف االستهالك الكّلالتعرُّ

ومناذج التحليل  ،من هذه الدراسات أسلوب التحليل الرياضي واستخدم عدٌد

 ،ومع أن بعض الباحثني حاولوا صياغة نظرية لالستهالك ضمن إطار إسالمي .الكلي

حيث  ،أن معظمهم استندوا إىل اإلطار الذي وضعه )كينز( ـ نظرية الدخل املطلق ـ إاّل

ع أثر بعض يعترب االستهالك معتمدًا على الدخل اجلاري القابل لإلنفاق، ثم قاموا بتتبُّ

 واستبعاد اإلسراف.  ؛إيتاء الزكاة :مثل ،املتغريات اإلسالمية على االستهالك
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هوا إىل أن بعض مستحقي عددًا من الباحثني تنّبمع أن  لزكاةإىل اوبالنسبة 

أنه عند صياغة دالة االستهالك لدراسة  الزكاة ميكن أن يكونوا من األغنياء، إاّل

وهم دافعو  ،حبيث تقوم اجملموعة األوىل ؛تقسيم اجملتمع إىل جمموعتني أثر الزكاة مّت

زكاة( إىل اجملموعة بتحويل جزء من دخلهم )ال ،الزكاة )األغنياء، مالكو النصاب(

وهم مستحقو الزكاة. كما افرتضوا أن اجملموعة الثانية تتألف يف معظمها  ،الثانية

هلا  ،واحدة ة للزكاة بفئٍةالثمانية املستحّقصناف األمن الفقراء، ولذلك قاموا بتمثيل 

ي لالستهالك عند الذي اعترب أكرب من امليل احلّد ،ي لالستهالكنفس امليل احلّد

 ل بعضهم إىل أنه يف االقتصاد اإلسالمي يكون كلٌّوتوصَّ ،ياء دافعي الزكاةاألغن

أعلى مما هو  ،وكذلك االستهالك الكلي ،ي )واملتوسط( لالستهالكمن امليل احلّد

 عند منه أقل الزكاة دافعي الستهالك ياحلّد امليل عتربيو .عليه يف االقتصاد الوضعي

ناس الذين يستحقون ال من كاٍف عدٌد اإلسالمي البلد يف دائمًا يوجد مستلميها، وأنه

ي إىل إنقاص ن فرض الزكاة على الدخول الصافية لألغنياء يؤّدأالزكاة، و

ي لالستهالك، معينة تعتمد على ميلهم احلّد استهالكهم من السلع الكمالية بنسبٍة

قدار منهم مب صنٍف ي إىل زيادة دخل كّلن حتويل الزكاة إىل املستحقني يؤّدأو

 حددت اليت الكيفية على ًااعتماد ،نصيبهم من الزكاة، ومن ثم زيادة استهالكهم

 . (2)بالزكاة فللتصرُّ

 

 استهالك نهائي. و ؛و وسيطأاستهالك إنتاجي  :ينقسم إىل

 

عن جمموع السلع )من غري  االستهالك الوسيط )اإلنتاجي( على أنه عبارٌةيعرف 

املستخدمة من قبل وحدات  ،اخلدمات اإلنتاجية املنتجة أو املستوردةوسلع التجهيز( 

حبيث ال يتضمن االستهالك  ،الدراسة اإلنتاج أثناء عملية اإلنتاج يف الفرتة حمّل

ن االستهالك الوسيط وسيط اخلدمات غري اإلنتاجية اليت ال تستهلك، كما ال يتضّمال
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 الذي يعترب استهالكًا ،هالك أو تناقص قيمة السلع التجهيزية )أثناء عملية اإلنتاج(

 . (3)تلفًالألصول الثابتة أو 

 

املستخدمة لإلشباع املباشر  جيةاخلدمات اإلنتامجالي السلع وإعن  هو عبارٌةو

م االستهالك النهائي بسعر اآلني حلاجات األعوان غري اإلنتاجية املقيمة. ويقيَّو

احلقوق على الواردات بالنسبة الرسم الوحيد اإلمجالي والرسوم ومبا فيها  ،احلصول

 . (4)من السوقة لملنتجات احملصَّإىل ا

 

االستهالك سة العالقة املوجودة بني الدخل وعن درا هي عبارٌةدالة االستهالك 

 ي. على مستوى االقتصاد الكّل

 ين: ءن دالة االستهالك من جزتتكّو

 

ى حّت ،يكون دائمًا موجبًاو ،ل مع تغيري الدخلوهو اجلزء الثابت الذي ال يتبّد

 (. aيرمز حبرف )و ،كان الدخل املتا  للشخص مساويًا للصفر وإْن

 

ويرمز حبرف  ،وهذا اجلزء يكون معتمدًا على املستوى املتا  لدخل الشخص

(bY) . 

 : التاليةوبهذا، ميكن كتابة دالة االستهالك بالصورة 

C = a + bY 

 
 

اإلنفاق كل املبالغ اليت قام األفراد باقتطاعها عند مستويات  ويشمل هذا

نفاقها على شراء السلع واخلدمات إلغرض  ؛الدخل املختلفة )الدخل املتا  للتصرف(
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 باإلنفاق على:  ويقوم األفراد عادًة .االستهالكية

 

الثالجات ) :مثل ،طويلة من الزمن استخدامها لفرتٍة وهي السلع اليت يتّم

 خل(. إ...الغساالت واألثاثو

 

طويلة  ليس لفرتاٍت ة واحدة، ولكْناستعماهلا أكثر من مّر وهي السلع اليت يتّم

 خل(.إ...القرطاسيةو)أدوات التنظيف،  :مثل ،من الزمن

 

)الوقود(. ويعتمد هذا  :فقط، مثل ة واحدةاستعماهلا ملّر وهي السلع اليت يتّم

ر على رات تؤّثاليت اعتربت كمؤّشو ،اإلنفاق االستهالكي على جمموعة من العوامل

 ومن أهم هذه العوامل:  .ي لالستهالك، وبالتالي على قيمة االستهالكامليل احلّد

 

اء، كالكهرب ،جلعلها عوامل شخصيةالعوامل  بعضقام كينز بتحديد 

  .عاتوالبخل، والبذخ، واالحتياط، وبعد النظر، والضغط االجتماعي، والتوّق

 

واليت سيستخدمها الفرد  ،ف بهنسبة من الدخل املمكن التصرُّ هو جعل

  .على حجم دخله تتوقف جزئيًا ،لإلنفاق االستهالكي

 

أصول أخرى ميكن أن  وأّي ،والودائع اجلاريةاألصول السائلة هي النقود 

 .(خارية)السندات، الودائع االّد :مثل ،نقودىل إتحول ت
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 الذي يسمح للفرد بالشراء أو االستهالك بنسبٍة ،ويقصد به البيع بالتقسيط

  .يط()شراء الثالجات أو األجهزة الكهربائية بالتقس :مثل ،كرب مما يسمح له دخلهأ

 

نه أن حيازة مثل هذه السلع ختفض رغبة الفرد يف شراء سلع إضافية منها طاملا إ

)حيازة  :ع من إنفاق الفرد على مشرتيات السلع غري املعمرة، مثلها توّسميتلكها، لكّن

 ز على زيادة كميةالسيارات حتفز على شراء البنزين، وحيازة جهاز التلفزيون حيّف

  .استهالك الكهرباء، وهكذا(

 

كرب قدر من اإلشباع من خالل دخله املتا  أإن اإلنسان خالل سعيه للوصول إىل 

ه يعرف ئوعلى ضو .يف احلقيقة إىل حالة التوازن بني هذا الدخل واإلشباعيسعى  هو

 التوازن بأنه حتقيق أقصى إشباع ممكن ضمن حدود الدخل. 

 

من خالل العديد من الدراسات اإلحصائية حول االستهالك يوجد ثالثة أنواع من 

تعرف هذه املستقيمات و .املستقيمات ترتبط بثالث فئات من السلع االستهالكية

 :(5)وهي ،جنلأو قوانني أ ،(Droite d'Engelمبستقيمات أجنل )

ن الزيادة يف الدخل الوطين إدة فبأنه حتت ظروف حمّد يقّر :ألجنل القانون األول

منه  ها تتناقص كنسبٍة، لكّن(ياتتؤدي إىل زيادة اإلنفاق على املواد الغذائية )بالكّم

 )أي من الدخل(. 

ارتفاع  يؤّدي يف ظروف معينة كذلكد على أنه يؤّك :ألجنل القانون الثاني

إمنا و ،يات. ليس فقط بالكّموالتعليم الرتفيه على اإلنفاق زيادة إىلالدخل الوطين 
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 كنسبة من الدخل الوطين.  أيضًا

ي إىل زيادة اإلنفاق على بأن ارتفاع الدخل الوطين يؤّد يقّر :ألجنل القانون الثالث

اليت يف النسبة  ًاكبري جّد بشكٍل لكْن ،ليس فقط بالكميات ،اللباسالسكن و

 تساوي نسبة الزيادة يف الدخل الوطين. 

 

معينة للتغري يف دخل  نقصد بها مدى استجابة الكمية املطلوبة من سلعٍة

 و ميكن حسابها من خالل العالقة التالية:  .املستهلك

مرونة الطلب الدخلية = النسبة املئوية للتغري يف الكمية املطلوبة / النسبة املئوية 

 للتغري يف الدخل. 

 ق ملرونة الطلب الدخلية لكل نوع )فئة( من النفقات التالية: ميكن التطّر 

 

اإلنفاق على الغذاء ن إف %1 ـقل من الواحد الصحيح، إذا زاد الدخل بأالعالقة 

 مهما يكن مستوى الدخل اجلديد.  ،%1من  يزداد بأقّل

 

هذا يعين أنه إذا والعالقة )مرونة الطلب الدخلية( هي حوالي الواحد الصحيح. 

 . %1ن اإلنفاق عليها يزداد بنسبة إف %1ـ زاد الدخل ب

 

إىل زيادة ي يؤّد %1 ـن املرونة هنا أكرب من الواحد الصحيح، أي زياد الدخل بإ

رت السياسة املالية أّثوقد . %1التعليم... بنسبة أكرب من اإلنفاق على الرتفيه و

  .)التخفيضات الضريبية( على االستهالك

 

ن أ اّلإ ،ساس يف حتديد االستهالكر األْو، الدَّالدخل، كما هو معروٌفيلعب 



 

 االجتهاد والتجديد 62

 هذه العوامل:  . ويف الفقرة سنتناول أهّميضًاأخرى يف حتديد االستهالك أهناك عوامل 

 

فراد مقابل التضحية باالستهالك ن معدل الفائدة هو الثمن الذي يدفع لألإ

جل االقتصاد أفراد من عطى لألت اليت ُتآعن املكاف هو عبارٌة :و مبعنى آخرأاحلالي، 

  .خارن الزيادة يف معدل الفائدة سيشجع االّدأو االدخار، وهذا يعين أ

. r) d(Y sS =  

ن أومبا  .(r( والفائدة )dY( هو دالة تابعة للدخل التصريف )Sن االدخار )إأي 

االستهالك يساوي، بالتعريف، الفرق بني الدخل واالدخار فعليه تصبح دالة االستهالك 

 على النحو التالي: 

. r) d. r) = C (Y ds (Y -d C = Y 

 . (7)ي تغري يف معدل الفائدة سيؤثر بالسلب على االستهالكأن أومن الواضح 

 

د املستهلك الكلي كمحّدتدخل الثروة يف كثري من األحيان يف دالة 

ي جنليزي جيمس توبني بأن الزيادة يف الثروة تؤّديرى االقتصادي اإل :لالستهالك. فمثاًل

ىل أعلى. إىل االنتقال إية بدالة االستهالك يف املدى القصري مؤّد ،ىل زيادة االستهالكإ

تدخل  متعددة يف نظرية الدخل الدائم لفريدمان، حيث ًاكما أن الثروة تلعب أدوار

يف دالة  بالرغم من أنها ال تظهر صراحًة ،وهذا .الثروة يف تعريف الدخل الدائم

 يف متغري الدخل الدائم.  أنها تدخل ضمنيًا اّلإ (،P= KY PC) االستهالك لفريدمان

كما تعترب الثروة من احملددات اهلامة لالستهالك يف نظرية دورة احلياة املقرتحة 

ن االستهالك إوعلى ضوء هذه النظرية ف ،وفرنكو موديغليانيلربت أندو أمن قبل 

 . (8)احلالي دالة تابعة للدخل احلالي والدخل املتوقع والثروة

 

بسبب  و سلبًاأ جيابًاإثبتت الدراسات أن االستهالك ميكن أن يتأثر ألقد 
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التوقعات املستقبلية املتعلقة باألسعار. فعندما يتوقع األفراد اخنفاض األسعار يف 

حاجاتهم منها،  نهم سوف حيجمون عن شراء كّلإف ،لسبب من األسباب ؛املستقبل

كثر بعد أالذي ستكون له قدرة شرائية  ،من الدخل النقدي فيحتجزون بذلك جزءًا

ن ذلك إع األفراد ارتفاع أسعار السلع يف املستقبل فذا توقَّإأن تنخفض األسعار. أما 

وبالتالي زيادة  ،ىل شراء أكرب كمية ممكنة من السلعإالتوقع سوف يدفعهم 

 . (9)االستهالك الكلي

 

على  أو سلبًا جيابًاإفراد أو رغباتهم سوف يؤثر ذواق األأي تغري يف أن إ

 ،ر بعوامل عديدةفراد ورغباتهم تتأّثحسب طبيعة هذا التغري. وأذواق األ ،االستهالك

هذه و .عالن والدعايةونشاط وسائل اإل ؛ر املستوى الثقايف واالجتماعيتغيُّ ؛العمر :مثل

وبالتالي التأثري على  ،فرادذواق األأيف التأثري على  كبريًا العوامل تلعب دورًا

 .(10)ىل تغيريه بالزيادة أو النقصانإة مما يؤدي يف النهاي ،االستهالك

 

خاري اليت اهتمت بتحليل السلوك االستهالكي واالّد ،تبني نظرية دوسنربي

ذا كان إثر عامل املشاهدة والتقليد يف زيادة االستهالك وختفيض االدخار. فأ ،فرادلأل

 استهالكيًا خذ منطًايّتو..، منط املعيشة املرتفة، كاقتناء السيارات الفاخرة والفيديو 

مما يزيد من استهالك  ،ىل تقليد هذا النمط املعيشيإفراد يتطلعون غلب األأننا جند إف

فراد يف رغبة األ ّنإ . وباختصاٍر(11)غلب مدخراتهمأ فراد زيادة كبرية متتّصهؤالء األ

مبستويات وتنعم  ،فراد اجملتمعأى بتقدير ظمناط املعيشية للطبقة اليت حتتقليد األ

 ىل زيادة االستهالك واستنزاف االدخارات. إهي اليت تدفعهم  ،استهالك مرتفعة

 

النيوكالسيكي مكانة املستهلك يف التحليل الكالسيكي وسلوك  حيتّل



 

 االجتهاد والتجديد 64

عن  يبحث دائمًاو ،يف هذا الفكر يفرتض أنه عقالني )رشيد( مهمة، فاملستهلك

 مثلية يف توزيع دخله، أي تعظيم منفعته. األ

حمتمل  )توسع( استهالكي أنها مصدٌر يرى التقليديون يف كل سياسة إنعاش

 من ثم االختالل اخلارجي. و، مللتضخُّ

إجياد جواب  خاصة والراس، جيفونز، منجل...(ولقد حاول التقليديون اجلدد )

ذلك عند مستوى دخل معني ـ بني و تقسيم دخله ـبحول الكيفية اليت يقوم بها املستهلك 

 . (12)يةقد عرف هذا التيار الفكري باملدرسة احلّدو .خمتلف السلع املوجودة يف السوق

ن قيمة إيني فبالنسبة للحّد .ي هي دالة املنفعةإن نقطة االنطالق يف التحليل احلّد

وليس  ،ترتبط باملنفعة اليت ميكن احلصول عليها من استعمال هذه األشياءاألشياء 

. لتكن األحذية مثاًلو ،لنفرض شراء سلعة اقتصادية: بتكلفة إنتاجها فقط. مثاًل

ن املنفعة الكلية هلذه السلعة )األحذية( إزوج واحد من األحذية ف ليس لديه إاّل شخٌص

ن املنفعة الكلية كبرية، لكن إف ثاٍن ء زوٍج. إذا قام نفس الشخص بشراًاكبرية جّد

بنفس وية )أي املنفعة اإلضافية للزوج اإلضايف من األحذية( تنخفض. املنفعة احلّد

املنفعة احلدية تنخفض أكثر. فإن الطريقة لو اشرتى هذا الشخص الزوج الثالث... 

أن املنفعة اليت تركز على  ،يةبهذه الطريقة نصل إىل قانون تناقص املنفعة احلّد

 . (13)ية تتناقصاملنفعة احلّد ما، ولكّن الكلية تتزايد مع الكمية املستهلكة من سلعٍة

ن قيمة السلعة تتعلق من إي. فبالنسبة إليهم إذا رجعنا إىل التحليل احلّد لكْن

أخرى بكمية السلعة اليت ميكن احلصول عليها  من جهٍةو ؛باملنفعة االقتصادية جهٍة

اليت ترتبط هي األخرى بالقدرة  ،)هذه الكمية حمدودة بالندرة النسبية هلذه السلعة

أن املوارد االقتصادية يف العامل نادرة. املنفعة احلدية  علمًا ،اإلنتاجية للجهاز اإلنتاجي(

ما كل :أخرى بعبارٍةود القيمة. دِّترتبط بالندرة النسبية للسلع، و بالتالي هي اليت حت

ًا( كلما كانت املنفعة هي حالة السلع النادرة جّدكانت املنفعة الكلية ضعيفة )و

ما كانت املنفعة الكلية كل ،العكسوب .بالتالي كانت السلعة أغلىو ،احلدية أكرب

بالتالي و، منفعتها احلدية تكون أقّلفهي حالة السلع املتوفرة بكثرة( كبرية )و

اليت تعرضت و ،. هذا التحليل يقوم على جمموعة من الفرضياتيكون سعرها أقّل

 : نها ما يليلعل م ،النتقادات شديدة
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 وهذا غري صحيح يف الواقع.  .اعتبار منفعة السلع تامةـ 

 بدون دراسة مسبقة.  ال تتّمو ،قرارات الشراء هلا دوافعـ 

على الرغم من أن املهم يف  ،ية إمكانية اختيار واسعةتفرتض املدرسة احلّد

 . (14)خاص الدخل( بشكٍلوق مبجموعة من القيود )االستهالك يتعّل

 
The Absolute Income 

Hypothesis

للتأكيد على أن قرارات االستهالك مبنية على  ؛ى بنظرية الدخل املطلقتسّم

 .الذي حيصل عليه الفرد القدر املطلق من الدخل اجلاري

 

يكولوجي االقانون الس)اه ا مّسّمتعرب ع ن دالة االستهالكإبالنسبة لكينز ف

زيادة ( وعلى الدخل. كما أن APC) على امليل الوسطي لالستهالك (،األساسي

ي لالستهالك االستهالك املرافقة لزيادة معينة يف الدخل تتوقف على امليل احلّد

(MPC)،  مع ثبات امليل  ،ىل تغري الدخلإن يعود أما إن التغري يف االستهالك أوهذا يعين

مع ثبات الدخل. ومن  ، االستهالكإىلىل تغري امليل إن يعود أما إو ؛ىل االستهالكإ

 ،العوامل الذاتية :منها ،ىل االستهالك يتوقف على عوامل متعددةإن امليل أاملعروف 

 ،العوامل املوضوعية :ومنها ؛وغريها ،والعادات والتقاليد ،نسانيةكالطبيعة اإل

والتغريات يف  ،والتغريات غري املتوقعة يف قيمة الثروة ،كالتغري يف مستوى الدخل

ن أولقد الحظ كينز  .وغريها ،ولةوالسياسة املالية والنقدية للد ،معدالت الفائدة

ن أوبالتالي اعتربها ثابتة. وهكذا قال ب ،يف املدى الطويل اّلإالعومل الذاتية ال تتغري 

ثري العوامل املوضوعية فقط. ومن هذا أالستهالك يتغري يف املدى القصري بتإىل اامليل 

مبعنى ثبات نسبة  ،يف املدى القصري تقريبًا الستهالك ثابٌتإىل ان امليل أاستنتج كينز ب

وعلى ضوء ذلك تتوقف  .و احلاليأصه اجملتمع لالستهالك من الدخل اجلاري ما خيصِّ

إىل ال على تغريات امليل  ،تغريات االستهالك يف املدى القصري على تغريات الدخل

 دساس الذي حيّدعامة املتغري األ لذلك يعترب الدخل اجلاري بصورٍة .الستهالكا
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ن االستهالك يزداد كلما زاد أاالستهالك يف الفرتة القصرية. ولقد افرتض كينز 

هلذا السبب و .من الزيادة يف الدخل قّلألكن الزيادة يف االستهالك تكون  ،الدخل

 .قل من الواحدأو ،كرب من الصفرأالستهالك إىل اي ن امليل احلّدأافرتض كينز 

ن أجل أهالك ينخفض كلما زاد الدخل. ومن الستإىل ان امليل الوسطي أكما افرتض 

ن أ دَُّب ن دالة االستهالك الإفستهالك بارتفاع الدخل إىل االينخفض امليل الوسطي 

حداثني تقع فوق مركز اإل تقطع احملور العمودي )حمور االستهالك( يف نقطٍة

 . (15)من الواحد قّلأي لالستهالك ن يكون امليل احلّدأكما جيب  ،صل()األ

 

تتلخص نظرية الدخل النسيب جليمس ديوزنربي يف أن االستهالك هو دالة تابعة 

ىل إستهالكهم ونسبة االدخل نسبة إىل دخول األفراد اآلخرين أو  ، أيللدخل النسيب

إىل ن امليل الوسطي أالدخل السابق أو االستهالك السابق. ولقد الحظ ديوزنربي 

فراد ىل األإدالة عكسية لوضعه االقتصادي نسبة  هو إاّل ما ما الستهالك لشخٍصا

دخل يف  قّلأو جياورونه. وهذا يعين أنه إذا كان هذا الشخص له أالذين يعيشون معه 

ما إذا كان له أعلى أ ؛ستهالك سيكون كبريًاإىل االجمموعته فإن ميله الوسطي 

والسبب يف ذلك أن هذا  ؛الستهالك سيكون صغريًاإىل الوسطي ن ميله اإدخل ف

كرب من استهالك أة واالرتيا  إذا كان استهالكه نالشخص يشعر بالطمأني

نينة أله لتخفيضه. بينما ال يشعر بالطم لذا رمبا يكون هذا دافعًا ،شخاص اآلخريناأل

مبا سريفعه. ومبا أن لذا ر ،من استهالك اآلخرين قّلأواالرتيا  إذا كان استهالكه 

ن أل نفراد اآلخرين فال داعي إذىل دخول األإاستهالك الفرد هو دالة تابعة لدخله نسبة 

الستهالك( إىل اي ي )امليل الوسطي الكّلىل الدخل الكّلإن نسبة االستهالك أنفرتض 

 فراد اجملتمع. أفرد من  سينخفض عندما يرتفع دخل كّل

االستهالك الكلي هو دالة تابعة للدخل احلالي ن أولقد افرتض ديوزنبزي 

 يأ ،دخل سابق ألّي يسول ،)اجلاري(
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( متثل الدخل cY)طين وو الوأمتثل، كالعادة، االستهالك الكلي  Cحيث 

واستخرج دبوزيزي دالة االستهالك  ،على دخل سابقأ( متثل ppY)، واجلاريواحلالي 

 التالية: 
 

 

الزيادة يف الدخل  ( )ولكّنppY( أكرب من )cY)ذا كان إنه أمن هذا تستنتج 

من  قّلأ بنسبٍة ن هذا الفرد سيزيد من استهالكه ولكْنإاحلالي هي زيادة مؤقتة( ف

 ن هناك عالقة غري تناسبية بني االستهالك والدخل. إأي  ،الزيادة يف الدخل

(، ولكن الزيادة يف الدخل احلالي هي ppYكرب من )أ( cYما إذا كان )أ

ن أما يعين  ،ن الفرد سيزيد من استهالكه بنفس الزيادة يف الدخلإدة دائمة، فزيا

 هناك عالقة تناسبية بني االستهالك والدخل. 

ن إ( فcYكرب من الدخل احلالي )أ( ppYعلى الدخل السابق )أما إذا كان أ

من  قّلأالفرد سيخفض من استهالكه. غري أن التخفيض يف االستهالك سيكون 

ألن هذا الفرد سيحاول احملافظة على املستوى السابق من  ؛التخفيض يف الدخل

  (16)االستهالك. 

 

 ق لبعض االنتقادات اليت تعرضت هلا نظرية الدخل املقارن: ميكن التطرُّ

رفض الكثري من االقتصاديني فكرة أن األفراد يبنون قرارات االستهالك  :اًلأّو

اإلشباع سعي األفراد إىل تعظيم املنفعة وف .الدخل النسيب :عوامل غري رشيدة، مثلعلى 

 ال ميكن أن يدفعهم للتقليد. 

قة بأثر نظرية الدخل النسيب هي تلك املتعلِّإىل مشكلة أخرى بالنسبة : ثانيًا

ي إىل اختالف يف امليل إىل ن االختالف يف الثروة يؤّدإالثروة على الدخل، حيث 

 ى لو تساوت الدخول. حّت ،هالكاالست

إىل أن نظرية الدخل النسيب أو أثر التقليد على الرغم  أخريًامن اإلشارة  دَُّب ال

يف  كبري طريقة االستهالك ر بشكٍلأنها تفسِّ إاّل ،من االنتقادات اليت تعرضت هلا

 املتخلفة، حيث ميكن مالحظة أن أصحاب الدخول املرتفعة يف هذهالدول النامية و
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مة، خارية ـ حياولون تقليد مناذج االستهالك يف الدول املتقّدهم ذوو القدرة االّدو الدول ـ

ألن  ؛أن هذا يعترب من أحد عوائق التنمية علمًا .يسرفون يف االستهالك الكماليو

ما يعين  ،ي إىل تضاؤل يف قيمة املدخراتاإلسراف يف االستهالك على الكماليات يؤّد

 . (17)كما هو معلوم ،أسس التنمية الذي هو أحد أهّم ،ن الرأمسالييف التكوي ًاتراجع

 

ن مستوى االستهالك ال يرتبط فقط بالدخل فإن براو. مأ. يحسب االقتصادي ت

الوصول  بأكرب مستوى للدخل مّت أيضًا لكْنواجلاري )كما أشار إىل ذلك كينز(، 

(، حيث memory effect) ى بأثر الكبح أو أثر الذاكرةهذا ما يسّمو .إليه يف املاضي

ألنهم  ؛ستحجم العائالت عن ختفيض استهالكها بنفس نسب اخنفاض دخلها املتا 

 على ادخاراتهم.  اًلسيعتمدون أّو

عندما قال بأن  احلقيقة هي أن دوسنبريي قد أشار إىل أثر الكبح ضمنيًا

ر اليت ينخفض دخلها َسن اأُلإبالتالي فو ،ادةي يكتسب بالعالسلوك االستهالك

 . (18)احلقيقي املتا  سوف حتاول احلفاظ على منطها االستهالكي

 

التفسري اآلخر املتعلق بعدم اتساق العالقة بني االستهالك والدخل يف املدى 

مليلتون فريدمان. ويرى فريدمان،  ،ل يف نظرية الدخل الدائمالقصري واملدى الطويل يتمثَّ

ن العالقة بني االستهالك والدخل يف املدى الطويل هي عالقة أمثل جيمس ديوزنربي، 

فراد د بتوقعات األن االستهالك يف املدى الطويل يتحّدأتناسبية، حيث يقول فريدمان ب

 التمتع إىليل فاخلريج اجلامعي الذي هو يف بداية حياته املهنية مي .لدخوهلم املستقبلية

مرتفع يف  ألنه يتوقع أن يكون له دخٌل ؛باالستهالك املرتفع )عن طريق االقرتاض(

ميكن تلخيص نظرية الدخل الدائم لفريدمان يف نظام يتكون  عاّم املستقبل. وبشكٍل

 هي:  ،من ثالث معادالت

(1)  pkyC =  

(2)  T+ y p= y cy 
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(3)  T+ C pC = C 

ة عن ر( عباpCو املخطط للفرد )أأن االستهالك الدائم إىل ( 1تشري املعادلة رقم )

( kن الباراميرت )أو املخطط. ويرى فريدمان أ( من دخله احلقيقي الدائم kكسر ما )

الثروة غري  ؛(iمعدل الفائدة ) :خاّص بشكٍل ،منها ،يعتمد على متغريات متعددة

العمر،  :مثل ،(uوعوامل أخرى ) ؛(wالكلية )بشرية وغري بشرية( )ىل الثروة إالبشرية 

 أي: ، خل...إالعاداتالذوق، اجلنس، 

 

مبعنى  ،عن الدخل الدائم ومستقّل ( ثابت نسبيًاkولقد افرتض فريدمان بأن )

 (. py( و)kأنه ال يوجد ارتباط بني )

h ما العالقة الثانية فهي تبني مكونات الدخل احلقيقي( احلاليcy خالل فرتة )

( pyنه جمموع الدخل احلقيقي الدائم )أزمنية معينة. ويعامل فريدمان هذا الدخل على 

ع(. والدخل الدائم هنا هو عبارة عن املتوسط ( )غري املتوّقTyوالدخل احلقيقي العابر )

( Tyع( )و العابر )غري املتوقأما الدخل املؤقت أ ،املرجح للقيم السابقة واحلالية للدخل

ن أفهو يعكس يف رأي فريدمان الفرق بني الدخل احلالي والدخل الدائم، وهو ميكن 

 )حالة التوقف عن العمل( .  ًا)حالة ربح الرهان الرياضي( أو سالب ًايكون موجب

( يؤلف جمموع cCن االستهالك اجلاري )أأما املعادلة الثالثة فهي تبني 

( واالستهالك املؤقت )العابر( . واالستهالك الدائم يعكس قيمة pCاالستهالك الدائم )

البضائع واخلدمات املخطط استهالكها خالل الفرتة الزمنية املعينة، بينما االستهالك 

و أ ،كاٍف و العابر فيعكس شراء البضائع اليت تكون غري متوفرة بشكٍلأاملؤقت 

ن أىل إن نشري هنا أ ها. ومن املهّمؤشرا نه يتّمإمفقودة وعندما تظهر فجأة يف السوق ف

حيث اعتربت هذه البضائع  ،ع املعمرةئاالستهالك يف هذه النظرية يستبعد منه البضا

عدم وجود  يضًاأطويلة. ولقد افرتض فريدمان  مدًة ن استعماهلا يستمّرأل ًا،ادخار

وبني ارتباط أو عالقة بني االستهالك املؤقت )العابر( والدخل العابر )املؤقت( 

بني الدخل الدائم والدخل العابر. وهذه  خريًاأو ،االستهالك العابر واالستهالك الدائم

ي تغري يف أي زيادة أو نقص يف الدخل العابر لن يتبعها أن أالفرضيات تعين 

ي لالستهالك الناجم عن الدخل العابر ما يعين بالطبع أن امليل احلّد ،االستهالك
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  .)دالة استهالك الفردT) + CTY - cy= k ( cC )ي: أ ،يساوي الصفر

ما من الفرق  ن االستهالك احلالي يساوي جزءًاأالعالقة نالحظ هذه  خالل ومن

احتمال حدوث استهالك مؤقت )سليب أو  بزيادة ،بني الدخل احلالي والدخل العابر

 ومبا أن دالة االستهالك الكلية هلا نفس خصائص دالة االستهالك الفردية. جيابي(إ

)دالة  T) + CTY - cC = k (yكما يلي:  لذا ميكن كتابة دالة االستهالك الكلية

 .(الكليستهالك اال

. ًاكلي ىل ذلك مدلواًلإضافة باإل هلا نأ إاّل ،( هلا نفس املدلول السابقKحيث )

يضًا. وجيب أن أوهلا نفس املدلول السابق  ،ما املتغريات الباقية فهي متغريات كليةأ

على عدم وجود ارتباط بني االستهالك  ن الفرضيات السابقة اليت تنّصأىل إنشري هنا 

بني الدخل  وأخريًا ،املؤقت والدخل املؤقت وبني االستهالك العابر واالستهالك الدائم

 خرى يف هذه الدالة الكلية. تبقى سارية املفعول هي األ ،الدائم والدخل العابر

فراد، ميكن لنا أن وعة كبرية من األجممإىل ويف املدى الطويل، وبالنسبة 

و تلغي بعضها البعض. ومبعنى أن العناصر املؤقتة لالستهالك والدخل ستزيل أنتوقع 

ما عن طريق  ن ما يرحبه شخٌصإعلى املستوى الكلي، ويف املدى الطويل،  :آخر

. خر بسبب حادث سرقة مثاًلالرهان الرياضي )دخل مؤقت( سيلغي خسارة الشخص اآل

آخر.  ما سيلغي االستهالك السليب لفرٍد فرٍدإىل جيابي بالنسبة ن االستهالك اإلأكما 

وعلى املستوى الكلي، سوف  ،ن االستهالك العابر يف املدى الطويلأنستنج من ذلك و

 T= C IY0  =ي: أ، يضًاأاملؤقت سيساوي الصفر كما أن الدخل يساوي الصفر. 

( وامليل APCالستهالك )إىل ايل الوسطي ن املأخرية يتبني لنا ومن العالقة األ

 أي:  ،( متساويانMPCالستهالك )إىل اي احلّد

 الستهالكإىل اي امليل احلّد ثابت 

 الستهالكإىل اامليل الوسطي  ثابت  

  نإذ

امليل  =  الستهالكإىل اامليل الوسطي  ثابت  

 الستهالك. ا إىلي احلّد

ن هناك عالقة تناسبية يف املدى الطويل بني االستهالك أوهكذا نستنج 
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ن االستهالك سوف يزداد بنفس النسبة. إما ف عندما يزداد الدخل بنسبٍة أي ،والدخل

ن العناصر املؤقتة )العابرة( للدخل واالستهالك لن تساوي إما يف املدى القصري فأ

 ع أن تكون هلا قيم. بل نتوقَّ ،الصفر

ن القرارات اخلاصة بالسياسة االقتصادية، اليت أ ن يكون واضحًاأ دَّواآلن ال ُب

ر على أثي أفراد، رمبا لن يكون هلا مستوى الدخل التصريف لأل و مؤقتًاأ تغري فجأًة

من رفع  دَّم عادة ال ُبخالل فرتة التضخُّ :سلوك االستهالك احلالي. فعلى سبيل املثال

نهم رمبا لن خيفضوا من إن التضخم سيستمر فأفإذا توقع املستهلكون  ؛ضرائبال

ىل إ ن دخوهلم قد اخنفضت جراء زيادة الضرائب. واستنادًاأبالرغم من  ،استهالكهم

 ، ختفيض الدخل العابرإىلن الزيادة املفاجئة للضرائب ستؤدي إنظرية الدخل الدائم ف

 .أثر على االستهالك احلالي و لن يكون هلا أّيأ، ًابسيط جّد ثٌرأوبالتالي سيكون هلا 

فإذا توقع ، من ختفيض الضرائب دَّال ُب ويف احلالة العكسية، حالة الكساد، عادًة

نهم رمبا سيخفضون من إن ذلك إشارة على استمرارية الكساد فأفراد باأل

 على الرغم من ارتفاع دخوهلم نتيجة اخنفاض الضرائب.  ،استهالكهم

 ،ت تدعم نظرية الدخل الدائمن الدراسات التجريبية اليت مّتأوعلى الرغم من 

االنتقاد اخلاص بالفرضية  :من بينهاو ،أن هناك انتقادات كثرية موجهة إليها إاّل

ن هناك أحيث ثبت  ،القائلة بعدم وجود ارتباط بني االستهالك العابر والدخل العابر

ل يف صعوبة قياس الدخل الدائم خر فيتمثَّنتقاد اآلما االأ .عالقة بني هذين العنصرين

 . (19)حصائية املستعملةمهما كانت الوسائل اإل

 

ن على أندو، أموديغلياني و :من مها كلٌّهذه النظرية، اليت قّد تنّصـ 1

 ميكنه من احملافظة على نفس املستوى تقريبًا املستهلك يرغب يف توزيع موارده بشكٍل

ثر أن دخل الفرد يتإسنة من سنوات حياته. فكما هو معروف  من االستهالك يف كّل

ن االستهالك إوبالتالي ف. العمر، احلالة التعليمية، اخلربة، إخل :منها ،بعوامل كثرية

نسان عندما يكون ن اإلأبهذه العوامل. فمن مالحظة الشكل أدناه جند  يضًاأثر أيت

 ،)زواج، شراء سيارة، شراء بيت يف مستهل حياته الوظيفية، يستهلك كثريًاو، ًاشاّب
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عندما يصبح يف  (. لكْن)يستقرض مثاًل ن استهالكه يفوق دخله أحيانًاإبل  ،إخل(

ن من يتمّك وذلك كي ،خر أكثرنه يصبح يّدإسنة( ف 45ىل إسنة  40متوسط عمره )

املستوى من االستهالك بعد التقاعد، حيث بعد تقاعده سوف ن حيافظ على نفس أ

 . (20)ىل أن ميوتإخراته يستعمل مّد

هم أوقد كان من  .النتقادلضت نظرية دورة احلياة هي األخرى ولقد تعّر

خاصة و ،ن من متغريات خمتلفة يصعب قياسهااالنتقادات املوجهة اليها هو أنها تتكّو

حصائية حيث مهما كانت الوسائل اإل ، املستقبلما يتعلق بالدخل املتوقع يف يف

ًا نه من الصعب جّدإف ،حصائية اجملمعةومهما كانت البيانات اإل ،الدقيقة املستعملة

دقيق. كما تفرتض النظرية وجود درجة غري معقولة من  حساب الدخل املتوقع بشكٍل

ؤ باملستقبل التنّبن املستهلكني ميكن هلم أحيث تفرتض  ،العقالنية لدى املستهلكني

 جدًا.  وهذا بطبيعة احلال صعٌب ،دقيق بشكٍل

نها تتضمن إىل نظرية دورة احلياة فإهة وبالرغم من هذه االنتقادات املوّج

خار على السكان يف النسبة الكلية لالّد ثر معدل منّوية ألتفسريات اقتصادية كّل

ل أسرع كلما كان معّدالسكان  ل منّونه كلما كان معّدأنها تبني إالدخل، حيث 

ىل زيادة عدد العائالت إي ن زيادة عدد السكان يؤّدألوهذا  ،كربأي خار الكّلاالّد

 جل احملافظة على نفس املستوى من االستهالك بعد التقاعد. أاليت ستدخر من 

 

لسلع واخلدمات من الطيبات اليت التصرفات اليت تشكل سلة اجمموعة هو 

د طبيعتها واليت تتحّد ،لوفاء باحلاجات والرغبات املتعلقة بأفراد اجملتمعحنو اجه ّتت

ع واالستعانة بها وذلك لغرض التمتُّ ،وأولوياتها باعتماد على القواعد واملبادئ اإلسالمية

 على طاعة اهلل سبحانه وتعاىل. 

 ية االستهالك يف مخسة أمور رئيسة: ميكن أن جنمل أهّم 

 ؛ًا أدنى من االستهالك: جعل اهلل تعاىل الطبيعة البشرية حبيث تتطلب حّداًلأّو

 لتستمر على قيد احلياة. 
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 نات الطلب الكلي. ل االستهالك جزءًا رئيسًا من مكّو: يشّكثانيًا

عترب نشاط القطاع االستهالكي هو احملور املولد الذي تدور حوله مجيع ي: ثالثًا

 نشاطات القطاعات االقتصادية األخرى. 

الذي  ،خار احمللي: بتحديد مستوى االستهالك ميكن استنتاج مستوى االّدرابعًا

الذي يعترب عنصرًا ضروريًا لتحقيق  ،املال سوتكوين رأ ،لتمويل االستثمار ًايعترب مهّم

 لتنمية يف العامل اإلسالمي. ا

ي إىل قيام املسلمني تباع الرشادة يف التصرفات االستهالكية يؤّدا: إن خامسًا

 ولياتهم جتاه خمتلف أولويات اجملتمع اإلسالمي على الوجه األمثل. ؤبواجباتهم ومس

 

القيمية اليت توجه العقالنية واملنطقية وع الدوافع ومبدأ الرشادة يعين جممو

ص بها األفراد جزءًا من دخوهلم لإلنفاق على السلع واخلدمات الكيفية اليت خيّص

 باتهم احلياتية )العضوية( والنفسية والروحية. للوفاء مبتطلَّ ؛النهائية

 وهي:  ،ويعتمد مبدأ الرشادة اإلسالمي على ثالثة عناصر رئيسة

 والفال . ـ مفهوم النجا  1

 ـ النطاق الزمين لسلوك املستهلك. 2

 ـ مفهوم احملافظة على الثروة وإمنائها. 3

 

ق أقصى منفعة له ولألفراد املرتبطني ليحقِّ ؛هو الفال  يف توجيه الفرد لدخله

 يف إطار التعاليم والتشريعات اإلسالمية ،به

 

املستهلك املسلم موارده النادرة من الدخل والوقت يف حتصيل منافع مادية يقسم 

وروحية يف احلياة الدنيا واآلخرة. وترتبط منافع املسلم املادية والروحية يف الدنيا 
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واإلنفاق عليهم يف  ،نفع الغري :ومنها ،واآلخرة مبدى التزامه بأوامر اهلل سبحانه وتعاىل

 ق نفع مادي مباشر من هذا السلوك. تحقَّى ولو مل يحّت ،سبيل اهلل

 

يعترب اإلسالم مقدرة بعض املسلمني على تكوين دخل مرتفع وحتقيق ثروة 

إذا استخدمت يف  ه،يشاء من عباد ْنكبرية من النعم اليت حيبيها اهلل سبحانه وتعاىل مَل

 طاعته. 

 

: يلعب اإلميان دورًا رئيسًا يف التأثري على توزيع دخل املسلم بني خمتلف اإلميانـ 1

 أوجه اإلنفاق االستهالكية احلاضرة واملستقبلة واإلنفاق يف سبيل اهلل. 

بواسطة  همن دخل ًا: يستثمر املستهلك املسلم جزءـ معدل العائد على املضاربة2

 .املضاربة أو املشاركة

واليت تعيد توزيع الدخل  ،: ويشمل الزكاة والصدقاتـ اإلنفاق يف سبيل اهلل3

 االجتماعية.  فئاتهختلف مبوالثروة داخل اجملتمع 

 

 ؛أدنى :ينوذلك يف إطار حّد ،: يعلب الدخل تأثريه على استهالك املسلمـ الدخل1

 لكل مسلم.  الذي ميكن أن يتا  عادًة ،أدنى ملستوى الدخل فهناك حدٌّ .وأعلى

أقصى إلمكانية تأثري الزيادة يف الدخل  األدنى لالستهالك حدٌّ ويقابل احلّد

ب ظروف ْسبتفسري اإلسراف والتبذير َح األقصى مرتبٌط هذا احلّدو .على االستهالك

 الزمان واملكان للمستهلك املسلم. 

د دور أذواق املستهلك املسلم يف اختيار قائمة ة مبادئ حتدِّ: هناك عّداألذواقـ 2

 ويف كيفية استهالكها.  ،السلع واخلدمات االستهالكية

بات من السلع واخلدمات هي القائمة اليت ميكن أن تدخل يف سلة فالطيِّ
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وميكن أن جنمل خصائص الطيبات أو سلة السلع  .االستهالك اإلسالمية

 : مبا يليهالكية اإلسالمية االست

 هلا.  أو حتريٌم نهٌي ْدِرالسلع واخلدمات اليت مل َي نها تشتمل على كّلإـ 1

 موع. اجملًا بالنسبة إىل ن ما حرم قليل جّدإحيث ؛ ن األصل يف األشياء احلّلإـ 2

ي إىل التوازن النفسي والروحي واجلسمي يؤّد ـ استهالك الطيبات باعتداٍل3

 لإلنسان. 

 ـ السلع الطيبة هي السلع االقتصادية. 4

 .(23)د ـ النماذج االستهالكية التقليدية اإلسالمية

 

 ؛جمموعة األغنياء :هما ،جمتمع إىل فئتني ويعتمد هذا النموذج على تقسيم أّي

 b2 جمموعة الفقراءالستهالك يف إىل اي ويفرتض أن امليل احلّد .وجمموعة الفقراء

وبالتالي ميكن كتابة ، b1 جمموعة األغنياءيف ستهالك إىل االي أكرب امليل احلّد

 الشكل التالي: علىدالة االستهالك يف اإلطار غري اإلسالمي 

(1) R) Y} –{(1  2(RY) + b 1C = a + b  

 حيث: 

C : .االستهالك يف االقتصاد غري اإلسالمي 

A : .القيمة االستهالكية أو االستهالك املستقل 

RY :ل ومتّث .دخل األغنياءR  ثابت بني الصفر والواحد )نسبة دخل األغنياء إىل

 الدخل الكلي. 

  (1 – R) Y : .دخل الفقراء 

ميثل وبإدخال عامل الزكاة مع االفرتاضات السابقة يفرتض النموذج أن ذلك 

 حه املعادلة التالية: كما توضِّ ،اإلطار اإلسالمي لالستهالك

(2) R + Z) Y –(1  2Z) Y + b –R ( 1C* = a + b 

 حيث: 

C*الستهالك يف االقتصاد اإلسالمي. : ا 
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 Z : .معدل أداء الزكاة 

اإلطار اإلسالمي ( نستخرج الفرق بني االستهالك يف 2( من )1وبطر  املعادلة )

 ستهالك يف اإلطار غري اإلسالمي. االو

 وبعد الطر  اجلربي حنصل على: 

(3) ) zy1b – 2C = (b -C*  

أكرب من امليل  b2 الستهالك جملموعة الفقراءإىل اي ن امليل احلّدإوحيث 

( أكرب 3فإن اجلانب األيسر من املعادلة ) b1 الستهالك جملموعة األغنياءإىل اي احلّد

من الصفر، وبالتالي فإن االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي أكرب من االستهالك يف 

 االقتصاد غري اإلسالمي. 

 ( بالنسبة إىل الدخل حنصل على: 3ومبفاضلة املعادلة )

(4) 0  =) z1b – 2(b 

 
 

نتائج يف النموذج السابق عن نتائج إجيابية لو كان اقتصاد العامل املسلم تعرب ال

، ولذلك فإن التنمية هي أهم ناٍم ولكن العامل املسلم عامٌل .اقتصادًا حديثًا متقدمًا

أن يوضح  دَُّب ن النظام االقتصادي اإلسالمي الإو .مشكلة تواجه العامل املسلم

والعرض الكلي يتضمن اإلنتاج  .العرض الكليسرتاتيجية تربز االهتمام جبوانب ا

ن النظرية إوحيث  .العمل ورأس املال :اهوأهّم ،د بعناصر اإلنتاجالكلي الذي يتحّد

د على دور رأس املال، فإن اليت تؤّك ،السائدة يف التنمية يف النظرية الكالسيكية

جيب أن  ن يصبح العنصر األساس الذيل ،االستثمار، وهو معدل تراكم رأس املال

اجلانب التمويلي وهو  ،خارومن ثم زيادة االّد ،سرتاتيجية التنميةاينال األولوية يف 

ة للتنمية جاّد حماولٍة التقليل من االستهالك ضروريًا ألّييعترب وبالتالي  .لالستثمار

 االقتصادية. 

ولذلك فإن النموذج احلالي يعيد بناء منوذج االستهالك باستخدام دوال 

سع ليشمل يف إطار زمين يّت ،(...أكثر مشواًل )التقوى، اإلنفاق يف سبيل اهلل ومتغريات

 والطويل.  ؛القصري :األجلني
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إن أهم النتائج اليت توصلنا إليها عند دراسة تنظيم االستهالك يف اإلسالم 

 هي:  ،باألنظمة االقتصادية األخرى مقارنًا ،وسلوك املستهلك املسلم

ن إطالق احلرية يف إ :االستهالك يف النظام الرأمسالي، منهاهناك مآخذ على 

العادات االستهالكية  ي األزمات االقتصادية، ومنّوى إىل تفّشاالستهالك قد أّد

ى إىل التأثري على توجيه املوارد حنو إنتاج السلع السيئة، من إسراف وتبذير، كما أّد

 الكمالية. 

نظام االشرتاكي عدم واقعيته، وتقييده مما يؤخذ على تنظيم االستهالك يف الو

ية املستهلك يف اختيار السلع واخلدمات، وعدم وجود ضوابط وقيود أخالقية على حلّر

 االستهالك. 

ز لتقسيمات السلع يف الدراسات الفقهية عن تلك التقسيمات يف هناك متيُّو

 الدراسات االقتصادية. 

لشريعة العامة وضوابط الشرع ترتبط احلاجة يف االقتصاد اإلسالمي مبقاصد ا

 والقيم واألخالق. 

 صف بدرجٍةاليت جتعل املستهلك املسلم يتَّ ،لالستهالك يف اإلسالم ضوابطه

 .عالية من الرشد االقتصادي

منها على  تقوم يف جانٍب ،ة وسائل لتنظيم االستهالك يف اإلسالمهناك عّد

األمر بتطبيق قواعد السلوك  آخر على قيام ولّي عقيدة الفرد املسلم، ويف جانٍب

 االستهالكي. 

حتليل سلوك املستهلك يف النظام الرأمسالي ال يصلح للتطبيق يف النظام 

 من النظامني.  الختالف خصائص كلٍّ ؛اإلسالمي

مع التحفظ  ،حتليلية ميكن قبول دالة االستهالك كما جاء بها كينز كأداٍة

 وانب االجتماعية. إلهماهلا اجل؛ على نتائج النظرية الكينزية

 

يتمثل مقصد النظام االقتصادي اإلسالمي يف إشباع احلاجات األصلية 
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وليعينهم على  ،دةيالناس حياة طيبة رغ ياليح ؛وتوفري حد الكفاية الكريم ،لالئتمان

وبذلك هو يهدف إىل حتقيق اإلشباع املادي والروحي  .وجلَّ تعمري األرض وعبادة اهلل عزَّ

 ﴾َن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَهاِم َشَأُكْمُهَو َأْن﴿: وجلَّ وأساس ذلك قول اهلل عزَّ .لإلنسان

  (,56)الذاريات:  ﴾َس ِإالَّ ِلَيْعُبُدوِنَوَما َخَلْقُت اجِلنَّ َواإِلْن﴿، وقوله كذلك: (61 )هود:

هي حتقيق أقصى إشباع مادي فأما مقاصد النظام االقتصادي الرأمسالي 

 إلشباع الروحي. لاعتبار  وتكوين الثروات، بدون أّي ،ممكن

 

مبعثه احلالل  ،اإلسالمي على منهج عقائدي أخالقييقوم النظام االقتصادي 

مع اإلميان  ،والطيبات واألمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون واحملبة واألخوة

َفُكُلوا ﴿: وجلَّ وأساس ذلك قول اهلل عزَّ .بأن العمل )ومنه املعامالت االقتصادية( عبادة

، وقول (114)النحل:  ﴾اهلِل َةْشُكُروا ِنْعَم َحالاًل َطيِّبًا َواِممَّا َرَزَقُكُم اهلُل

  .فق عليه(: )طلب احلالل فريضة بعد الفريضة( )متَّ)صس(الرسول

أما النظام االقتصادي الرأمسالي فهو يقوم على منهج الفصل بني الدين وحلبة 

ومن املفاهيم اليت يلزمون بها أنفسهم:  .احلياة، فال دخل للعقيدة واألخالق باالقتصاد

 :كما يقولون (،وما هلل هلل ،ما لقيصر لقيصر ْعَد) ،والوطن للجميع( ،الدين هلل)

 .يف الفكر اإلسالمي متامًا هذه املفاهيم وغريها مرفوضٌة، و()الغاية تربر الوسيلة

 

و األسس( أيضبط النظام االقتصادي اإلسالمي جمموعة من القواعد )األصول 

كما  .تة واجتهاد الفقهاء الثقامن مصادر الشريعة اإلسالمية: القرآن والسّناملستنبطة 

وهي حفظ  ،بل يعمل على حتقيقها ،أنه ال يتعارض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية

وتتسم قواعد االقتصاد اإلسالمي بالثبات  .الدين والعقل والنفس والعرض واملال

فاصيل واإلجراءات واألساليب واألدوات وتأتي املرونة يف الت ،والعاملية والواقعية

 والوسائل. 

بينما حيكم النظم االقتصادية الوضعية جمموعة من املبادئ واألسس من 



 79 االجتهاد والتجديد

 اولوجييكما تتأثر هذه املبادئ باأليد .استنباط واستقراء البشر الذي يصيب وخيطئ

ة برجوازية أو شيوعية أو اشرتاكية أو سواء أكانت حّر ،اليت تنتهجها احلكومة

وتتصف  .هي غري ثابتة أو مستقرة، بل دائمة التغيري والتبديل وعليهتعاونية أو رأمسالية. 

ر بالتغريات الدائمة يف الظروف كما تتأثَّ .كذلك بالتضاد والنقص واالنقراض

ة، كما ال ها ينقصهم املعرفة الكاملة باحتياجات البشرييوذلك ألن واضع ؛احمليطة

 يعلمون الغيب. 

 

قو قواعد االقتصاد اإلسالمي جمموعة من األساليب يستخدم فقهاء ومطبِّ

وعليهم أن يأخذوا  .شريطة أن تكون مشروعة ،والوسائل اليت حتقق املقاصد والغايات

الناس  وجدها فهو أحّق فاحلكمة ضالة املسلم، أينما ؛بأحدث أساليب التقنية احلديثة

 بها. 

بني بعض األساليب والوسائل االقتصادية اليت  هلذا املفهوم جند تشابهًا وطبقًا

 ألن ذلك من األمور التجريدية.  ؛تستخدم يف النظم االقتصادية اإلسالمية والرأمسالية

ز على مشروعية الغاية والفارق األساس يف هذا األمر هو أن اإلسالم يركِّ

 ية األساليب والوسائل، بينما ال يعتقد بذلك يف النظام االقتصادي الرأمسالي. ومشروع

 

 :من أبرزها ،يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على جمموعة من املقومات

 .أكل أموال الناس بالباطل ي إىلة املعامالت اليت تؤّدوحتريم الربا وكاّف، زكاة املال

ق مات املشروعة اليت حتّقوغري ذلك من املقوِّ ،كما يطبق التكافل االجتماعي

 . وجلَّ اهلل عزَّ ورضا غيدةلإلنسان احلياة الر

تأخذ هذه  :فعلى سبيل املثال .مات يف النظام الرأمساليبينما ختتلف هذه املقّو

 ب خلاًلألمور تسبِّوهذه ا . املباشرةريالنظم بنظام الفائدة ونظام الضرائب املباشرة وغ

ليسيطروا  ؛من الناس س األموال يف يد حفنٍةتكدُّ يف املعامالت االقتصادية، وتقود إىل

 اب االقتصاد الوضعي اآلن. وهذا ما يقول به علماء وكّت. على مقادير اآلخرين
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 خالية متامًا ،نظيفة ة طاهرةسوق حّر يعمل النظام االقتصادي اإلسالمي يف ظّل

 ،خل.إ..واالحتكار واالستغالل واملنابذة من: الغرر واجلهالة والتدليس واملقامرة والغّش

ويضبط التزام املتعاملني  .أكل أموال الناس بالباطل ي إىلوكل صور البيوع اليت تؤّد

وجيوز للدولة  .والرقابة احلكومية ؛والرقابة االجتماعية ؛الوازع الديين :من بذلك كّل

 لألفراد وللمجتمع.  ب عليه ضرٌريرتّت ل يف السوق إذا ما حدث خلٌلالتدخُّ

أو ما يسمى  ،ية السوقيقوم النظام االقتصادي الرأمسالي على فكرة حّر

ملنع االحتكار  ؛أحيانًا باقتصاد الطلب املنبثق من السوق بدون ضوابط أو حدود

وحفظ عقيدته وعقله وعرضه ونفسه  ،اإلنسانذاتية  والسيطرة واجلشع وكل ما ميّس

 وماله. 

سوق حرة مطلقة بدون ضوابط  ّلظبينما يعمل النظام االقتصادي الرأمسالي يف 

الت واالحتكارات تكوين التكتُّ ي يف معظم األحيان إىلعقائدية أو خلقية، تؤّد

ل بتدخُّ ريًاواليت بدأت أخ ،وهذا هو الواقع يف الدول الرأمسالية اآلن .واالستغالل

 من تلك التكتالت واالحتكارات.  للحّد ؛الدولة

 

ولية ؤاألصل يف النظام االقتصادي اإلسالمي امللكية اخلاصة، وتكون مس

ويلتزم األفراد بسداد ما عليهم من حقوق  .وتهيئة املناخ للنماء والتطوير ،الدولة محايتها

 الزكاة والصدقات واجلزية واخلراج... وكذلك من حّق :مثل ،على هذه امللكية

كما توجد  .اإليرادات ِفف أموال األغنياء يف حال الضرورة إذا مل تْكالدولة أن توظِّ

ولتحقيق مقاصد معينة ال ميكن للقطاع اخلاص الوفاء  ،بضوابط ،امللكية العامة

عامة عند  ملنفعٍة خذ ملك إنساٍنكما ال جيوز للدولة أن تأ .املنافع العامة :بها، مثل

 الضرورة بال عوض. 

وتكون  ،النظام الرأمسالي االقتصادي فإن األصل امللكية اخلاصة أما يف ظّل

ل حقوق الدولة على أساس امللكية اخلاصة يف وتتمثَّ .امللكية العامة يف أضيق احلدود

هوم السائد هو: دعه واملف .واليت عادة ما تكون مرتفعة ،الضرائب والرسوم املختلفة
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ضح من التحليل السابق أن هناك النظام االقتصادي. ويّت يعمل، دعه يسري، ويف ظّل

فروقًا جوهرية أساسية بني النظام االقتصادي اإلسالمي وبني النظام االقتصادي 

ن االقتصاد هو االقتصاد، وأنه ال فرق بني القول بأطأ من اخلالرأمسالي، وأن 

وبني االقتصاد الرأمسالي، أو نعت االقتصاد اإلسالمي  االقتصاد اإلسالمي

 بالرأمسالية. 

تحقق احلياة تإسالمي سوف  ق أسس االقتصاد اإلسالمي يف جمتمٍعطبَّوعندما ُت

 ،فرٍد الكفاية لكّل ولية الدولة هي توفري حّدؤدة الكرمية للناس، وتكون مسيالرغ

 بصرف النظر عن دينه وفكره. 

 

نيت باملقارنة بني الدراسات واألحباث العلمية واملراجع اليت ُعمن مطالعتنا لعدد 

 ،االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الرأمسالي، ومن خالل هذا البحث املتواضع والبسيط

 وهي:  ،تربز أوجه هذه الدراسة ةة نقاط جوهرية وهامقد خلصنا إىل عّد

طبيق يف كال النظامني اإلسالمي تاللفوارق االقتصادية بني النظرية وا ـ 1

 .الرأمساليو

طبيق يف كال النظامني اإلسالمي التوارق االجتماعية بني النظرية والف ـ 2

 الرأمساليو

طبيق يف كال النظامني اإلسالمي التالفوارق األدبية بني النظرية و ـ 3

 الرأمسالي. و

النظرية والتطبيق بني السلوكي يف د اإلنساني وْعونقصد بالفوارق األدبية الُب

  .كال النظامني

التطبيق بني كال النظامني هي ق بالتنظري وما يتعلَّ وقد كانت النتيجة يف

ترجيح الفكر التنظريي والتطبيقي للنظام اإلسالمي يف املعاجلات االقتصادية عن 

 و خيارًاأ وحيدًا طريقًا خذ من مبدأ الربح و اخلسارة متفردًاالذي اتَّ ،النظام الرأمسالي

اد اإلسالمي مجيع يف الوقت الذي اختذ فيه نظام االقتص ،لتعامالته االقتصادية جازمًا

 وأدبية.  ةاجتماعية واقتصادية، األبعاد السابق
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 الهوامش
                                        

 
 

 
 

(5) Perthel Vol. 43. 1995. pp, 211  213ـ . 

  



 

 

 
 

 اإلسالمي للمشكلة االقتصادية التصوُّر

 مواجهتها وسبل
 

 

 اًل ـ املراد بـ: د ـ أّوىل حقيقة هذا التصور أن حندِّإبدءًا يلزمنا للوصول 

 ر اإلسالمي للمشكلة. ـ التصّو1

 ـ مفاهيم النظم الوضعية للمشكلة االقتصادية. 2

 د اآلراء والربامج. للعالج، والدراسات السابقة وتعّدر اإلسالم ـ تصّو3

 

جممل تصورات الفكر  جماليندرج تصور اإلسالم للمشكلة االقتصادية يف 

، مصدر النّص :لاألّو :والفكر اإلسالمي ُيستقى من مصدرين .اإلسالمي عامة

األدلة األصلية النقلية »بـ  ر النّصصوليون مصدي األويسّم .مصدر االجتهاد :والثاني

ويعتمد  .(1)«ة النبوية الثابتة صحيحة الصدوروالسّن ؛القرآن الكريم :فق عليها، وهياملتَّ

من القرآن يف الراجح من  ة أدنى درجًةوالسّن .(2)ة منهاقون على ما تقوم به احلّجاحملقِّ

ليه إو ،احلضارة والفكر اإلسالمين القرآن املرجع األول واألساس لعموم أل ؛اخلالف

ما أ ؛يضًاأة، بل واملعرفية املصادر، وبه تقاس صحة املقوالت املنهجية كاّف ترجع كّل

ن وظيفتها أ اّلإ ،كانت املصدر النقلي الثاني للحضارة والفكر ْنإالسنة النبوية فهي و

 ن. آيف األعم األغلب بيان أحكام القر
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والغاية اليت تنتهي إليها أنظار  ،صل األصولأكتاب اهلل هو » :يقول الشاطيب

 . (3)«ار ومدارك أهل االجتهادالنّظ

حميطًا بالكتب  ،نزل ن النص القرآني آخر دستور إهلّيأويستقر االعتقاد ب

اقتضتها حركة  ،جديدة يف جمال التشريع ومضيفًا إليها أحكامًا ،السماوية السابقة

ن يكون القرآن أويلزم من ذلك  .اإلنساني تطور العقل البشري واملدنية يف عامل الرقّي

الكريم هو السقف األعلى احمليط واملوجه آلخر إجنازات العقل البشري حنو سعادة 

ن يف القرآن علوم ؛ ألفهو معيار صحتها، وفيه إشارات وتلميحات هلا مجيعًا ،نساناإل

كانت  ْنإن يكون شاماًل، وأوألنه كتاب اهلداية السماوية يلزم  .(4)آلخريناألولني وا

كطبيعة  ،و عامةأطبيعة كلية  األغلبن للمضامني الفكرية يف آطبيعة عرض القر

منا يضع إلتفاصيل، إىل اق فهو ال يتطّر ،لقوانني املتفرعة عنهاإىل االدساتري بالنسبة 

ية احلركة يف ضوء تلك القواعد ك للعقل حّرويرت ،األسس العامة والقواعد الكلية

 لتطبيقها على املصاديق الواقعية على اختالف صورها.  ؛واألسس

 ،ن على أحكام العبادة مبعناها األخّصآومل تقتصر املضامني الفكرية يف القر

دت بل تعّد ،كالصرب واملرابطة واإلحسان ،و القيم األخالقيةأو أحكام األسرة، أ

 ة. جماالت احلياة كاّف آفاقها لتشمل

ة، ونشاطه ن األحكام العملية اليت تنظم نشاط اإلنسان عاّمآفمن أحكام القر

ة، كقواعد امللكية، واملعامالت املالية، واإلرث، وأحكام البيع االقتصادي خاّص

وفيه  ،وطرق انتقال احلقوق يف املعاوضات ،واإلنتاج والتبادل والتوزيع واالستهالك

وكمثال على تلك القواعد واحلدود  ،ن عن جتاوزها، والعدوان عليهاآقرحدود ينهى ال

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ﴿قوله تعاىل: 

 . (29)النساء:  ﴾ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم

 .ووجوه ذلك تكثر ،الباطل هو غري احلّق»ن إ :يقول القرطيب يف تفسري اآلية

ألنها عبارة عن  ؛عموم النشاط املنتج ر النص بالتجارة وأراد بهذا اللفظ اخلاّصوعبَّ

 ،ن كل معاوضة جتارةأاعلم » :يف املسألة الرابعة من تفسريه لآلية قالو .(5)«املعاوضة

من  ،شرعًا زعوض ال جيو خرج منها كّلأوقوله بالباطل  .«كان العوض وجٍه على أّي

 .(6)والرتاضي: أي حالة الرضا .كاخلمر واخلنـزير ،و عوض فاسدأو جهالة أ ربًا
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التاجر الصدوق األمني » :|ة الشريفة هذا البيان الكلي بقول الرسولوأردفت السّن

لذلك اشتق من اآلية واحلديث  .(7)«املسلم مع النبيني والصديقني والشهداء يوم القيامة

خل من ء بااللتزامات، وأداء األمانات...إضرورة التوازن بني العوضني، ووجوب الوفا

 األحكام. 

املذهبية  ومن جمموع اآليات واألحاديث اليت تنظم مثل هذه الوقائع ُتشتّق

اليت تأتي أحيانًا إيضاحًا ملراد  ،وتعيننا يف ذلك السنة النبوية ،االقتصادية اإلسالمية

وأحيانًا تعميمًا خلاّصه، أو تقييدًا  ،جململه، أو ختصيصًا لعمومه ، أو تفصياًلالنّص

رون بها وجتد تفاصيل هذه عند األصوليني يف مباحث األلفاظ اليت يصدِّ. ملطلقه

 ناتهم االصولية. مدوَّ

س للفكر اإلسالمي من جنس الوحي اإلهلي قطعي الداللة املؤّس ن النّصإ

ما املصدر اآلخر أ .ذ ال اجتهاد يف معرض النّصإ ابله؛مقالثابت الذي ال يسوغ االجتهاد 

نه بذل الفقيه للوسع والنظر يف الوقائع والنصوص اليت أف بالذي يعرَّ ،هو االجتهادف

هو حصيلة نظر وإسالمي من الواقعة،  س احلكم الشرعي الستنباطه كموقٍفتؤسِّ

و لتطبيق أ، النّصسكت عنه  العلماء املنضبط مبنهجية صارمة الستنباط حكم ما

 واالجتهاد نوعان:  .قواعد النص الكلية على مصاديقه العلمية

وقد  .ا يطلق عليه )اإلمجاع(ما، مّم ـ اجتهاد مجاعة العلماء املتوافق على حكٍمأ

 فوه بأنه ]اتفاق جمتهدي عصر من العصور على حكم اجتهادي شرعي بدليٍلعرَّ

 التشريع والفكر واحلضارة. وهو املصدر الثالث من مصادر  .(8)قائم[

فه وقد عرَّ .و خالفهأب ـ اجتهاد اجملتهد الفقيه لوحده، سواء وافق غريه 

ن أ، على (9)«شرعي استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنٌّ حبكٍم»اجلرجاني بأنه 

وأصول االجتهاد والسوابق الفقهية اليت  يراعى يف ذلك اجلهد منهجية علم النّص

ال و ،ر املدنيو اجتهادات فردية، وكذلك مراعاة العرف والتطوُّأ من إمجاٍع ،سبقته

ن يستخدم أوللفقيه  .(10)رةاملسكوت عنها شرعًا، الثابتة منها واملتغيِّ األعراف سيَّما

 ؛كالقياس الصحيح ،اآلليات اليت يعتقد بصحتها وسالمة إنتاجها للحكم الشرعي

ن أل ؛حد حكمه مع علة الفرعيّت )جمهول( لواقعة قائمة من نصٍّ لتحصيل حكٍم

ن القياس طريق سليم أىل إاحلكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا، إذا كان قد توصل 
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الشارع  وكذلك حينما يراعى املصاحل املرسلة اليت مل ينّص .إلنتاج املعرفة التشريعية

 «حتكيم املصاحل»على إلغائها او اعتبارها، وطبقًا ملا يعتقده من سالمة مصدر 

ل ذريعة وإذا وجد اجملتهد حكمًا مباحًا يشّك .ليهإو أصل يستند أكطريق منتج 

ىل درجة إماتها اليت ترتفع ن للواجب ولبعض املصاحل مقّدأل ؛يقافهإجاز له  ملفسدٍة

كانت من  ْنإماته اليت ينبغي احلكم بفسادها ون للمحرم والفساد مقّدإو .اللزوم

استدامة حكم »وهو  ،االجتهاد مبدأ االستصحابدوات أومن  .(11)حيث هي مباحة

وكل هذه اآلراء االجتهادية  .(12)«سابق يف زمان الحق على أساس عدم ثبوت ما يزيله

الثابت الذي  مقابلفهي من جنس املتغريات  يف مقابلها،قابلة للتغّير والنقض واالجتهاد 

 كما تقدم.  ،قطعي الصدور والداللة( هو )النّص

واالجتهاد( يتأسس التصور اإلسالمي املوصف  صدرين )النّصوعلى هذين امل

الداللة يصري  وقطعيالصدور  قطعي ىل نصٍّإفما استند جليًا  .للظواهر احلياتية العامة

 ْنإو داللة ظنية وأ ،ظين ىل نصٍّإوما كان مستندًا  ؛رن يتغيَّأحكمًا ثابتًا ال ميكن 

وبذلك تتسع  .(13)ا جيوز التحاور فيهفهو يف دائرة م قطعي الصدور، كان من نصٍّ

د وتنوع واستيعاب تعقيد املدنيات، وتعّد ،الشريعة اإلسالمية ملالحقة التطورات

و االجتماع اإلنساني، وهما الوضعان اللذان يتطلبان أمشكالت اإلنسان إزاء الطبيعة 

ولكي نعرف تصور اإلسالم  .درجة عالية من املوازنة يف حتديد موقف اإلنسان منهما

 عن املشكلة االقتصادية ينبغي تعريف مفهوم املشكلة. 

 ،رًا، له حاجات طبيعية وحياتيةلقد ُوِجَد اإلنسان على وجه األرض كائنًا مفّك

بتلبية حاجاته  ذلك إاّل وال يتّم ،ر لنفسه ما يديم به حياتهن يوفِّأ إىلدائمة  هو حباجٍة

ر ما يشبع هذه ن يوفِّأا عجز الفعل اإلنساني عن إذف .حيةاجلسدية والعقلية والرو

ضبط نوع  إذا مّت هلا إاّل احلاجات كانت هناك مشكلة اقتصادية، ال يتوفر حلٌّ

والفكر، واألديان، والثقافات،  ،العالقة بني اإلنسان كمحور يف هذه املشكلة

املستوى  الطبيعة ومواردها، وعدد السكان، ونوعية :منها ،وجمموعة عوامل

احلضاري واملعيشي هلم، ونوع املوارد املتاحة، والعلم واملعرفة الكفيلة باإلفادة من هذه 

تلك العوامل هلا عالقة يف حتديد  ب أولويات نشاطه. كّلاملوارد، واملذهبية اليت ترّت

ىل جانب عالقة القدرة البشرية على اكتشاف املوارد إاملراد باملشكل االقتصادي، 
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النفسية،  :منها ،ةي حاجاته، مبا يف ذلك القدرة من جوانب عّدلتلّب وحتويرها

هة لإلنسان يف اكتساب ن تضبط القواعد املوجِّأتها املذهبية اليت مهّموالعلمية، و

امللكية، وطبيعة اإلنتاج، ومنط التبادل، ونظم التوزيع، وشكل االستهالك، 

 م العام، والتقدم االقتصادي. واسرتاتيجية التنمية، ومعيار التقدُّ

فمتى تضافرت هذه لعناصر )املوارد، املهارات البشرية، والنظام االقتصادي 

ال، زهم لألداء الفّعالناجح(، وكان األفراد على مستوى من القناعة بقواعده اليت حتفِّ

بإنهاء حالة عجز الفرد  ،املشكل االقتصادي نت اجملموعات البشرية من حّلمتكَّ

تمع عن توفري مستلزمات البقاء واالرتقاء، وتطوير كفاءة اإلنسان العلمية واجمل

فمفهوم املشكل  .مبا يقابل زيادة السكان واندثار رأس املال العاّم ،واإلنتاجية

 إعاقة صنع اإلنسان ملستوى من إىلي جمموعة العوامل اليت تؤّد :ذن هوإاالقتصادي 

ق مستوى الكفاية بيولوجية والرتفيهية مبا حيقِّر عليها سداد احلاجة الاملعيشة يتوّف

والنشاط االقتصادي هو املسبب  .و املدخالت العامة للمجتمعأعلى مستوى دخل الفرد، 

ذا توفرت الشروط الذاتية )اإلنسان(، واملوضوعية )املوارد، املذهبية إهلذا املستوى 

ز، م وفاعل وحمّفعلى موارد كافية، وبعمل منّظ ذلك النشاط املنصّب ،العلمية(

 عمار األرض. إه ذلك النشاط حنو البناء الشامل لإلنسان وومذهبية فاعلة تقود وتوّج

 

غلب نظرياته أبرز مشكلة من املشاكل املنهجية يف الفكر البشري نزوع أن إ

تغليب عامل على العوامل األخرى املسببة  أو ،ىل تفسري الظواهر بالعامل الواحدإ

فالنظريات االقتصادية املعاصرة )الليربالية واملاركسية( عندما أعطت  .للظاهرة

ووقع بعضها اآلخر يف  ،رها للمشكلة االقتصادية اعتمد بعضها العامل الواحدتصوُّ

تصورها  ْتَنفاملدرسة الرأمسالية َب .إشكالية الفهم االنتقائي للعوامل املسببة للمشكلة

ة اخلريات املتاحة حتت ضغط ن املشكلة ناجتة عن ندرة املوارد وقّلأعلى أساس 

و النقص الطبيعي للموارد أاملالثوسية، وأطلق على هذا االجتاه فيما بعد مفهوم الندرة 

بتفكيك نها مسحت إوضمن منطق هذه املدرسة ف .دةمقابل احلاجات املتعدِّ ،الكونية

)مشكلة  وفردية من جهٍة ،ونقلها من مشكلة مجاعية من جهٍة ،هذه املشكلة
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ها، وأعطته الفرصة ىل اعتبارها مشكلة الفرد نفسه، فأوكلت له حّلإ ،مركبة(

ن أ، وأباحت له حتت مظلة قوانني السوق من جهٍة ،ية االقتصاديةحتت شعار احلّر

 أخرى.  من جهٍة (14)ن املواردلى االستيالء عليه مع ريستولي على ما يقد

ى الرأمسالية  سلوك الدولة اليت تتبّنإىلر من سلوك الفرد ولقد انتقل هذا التصوُّ

وقد كان هذا هو األساس  .( االستيالء على ثروات األممست )مشروعيةفأّس ،نظامًا

ق ا حيقِّونهب دخوهلا، بتصدير السلع إليها مب ،الفلسفي للنهب الغربي لثروات الشعوب

مت دول أطلق عليها فيما بعد وتهشَّ ،فتمركزت الثروة يف دول الغرب .هلم أرباحًا

و خطورة أومل ُيراَع يف ذلك اإلنتاج مقدار وحجم النفع العام لإلنسان،  .)النامية(وصف 

كما مل ُتراَع آثار التلوث، واستنزاف  .الضرر الكامن يف السلع املنتجة الضارة

 .حتى مع املنتجني الغربيني ،املوارد، والكلفة االجتماعية، والتوزيع غري العادل للدخل

ىل إت ية السوق يف تكييف فاعلية اإلنتاج فقد اضطّروألنها مل تتدخل حتت مبدأ حّر

املال  م رأسقبول مبدأ االحتكارات االقتصادية للشركات، وقبلت مبدأ حتّك

ق وراء د واملفرط طاملا حتّقعت االستهالك غري احملّدوطبيعة استثماراته، وشّج

قدرة  اّلإد لالستهالك وفق هذا املنطق مل يكن فاحملدِّ .االستهالك استنزاف الدخول

ألنه  ؛العمل وحده مل يكن هو احلّل إذن .(15)دخل الفرد على اإلنفاق على االستهالك

 ؛احلاجة الفعلية القائمة ( ال تسّدندرة املوارد املتاحة )إقليميًاعلى وفق منطق نظرية ال

ن ألذلك زعمت هذه املدرسة  .ألنه ال يعمل يف فراغ ل باحلّلمنا يتكّفإفالعمل وحده 

 ،ىل تغيريهاإال سبيل  ،قوانني السوق، وما يرتتب عليها من معطيات تكوينية طبيعية

لذلك تكيفت للخضوع هلذه  .ينات األخرىو التكوأىل تغيري املناخ إكما ال سبيل 

منا إ ،م العدلَيليس على ِق ولكْن ،وبتعايش الشعوب ،نالقوانني تكييفًا أضّر باآلخري

نظرية العوملة آخر ما  ولعّل. ة والتمركز واملنافسة غري املتكافئةعلى مقتضى القّو

حماولة لسيطرة القوة االقتصادية  اّلإفهي ليست  ،ر بها االقتصاد الرأمساليُيطّو

، مدعومة بالسيطرة العسكرية (16)والتقنية على ثروات وأسواق العامل املتخلف

ن النظرية الكونية للتبادل االقتصادي يف مثل أوضاع العامل املعاصر إحيث  ؛والثقافية

ملي ع لنهٍب ًانظري ًاجتري لصاحل األقوى واألكثر تقنية وخربة، فتكون العوملة بريق

هام وعلى ذلك صار من احلقيقة اّت .للثروات واملداخيل للدول )خارج النادي الغربي(
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رها االقتصادي سلبًا، لت يف مسار تطّوالعامل الثالث للدول الرأمسالية بأنها تدّخ

ها التنموي، ونهبت ثرواتها، وفرضت لت منّووعّط ،وعمقت مشكلتها االقتصادية

 وال تزال.  ،غرياتفة من التعليها أمناطًا متخّل

فعل فلسفي  نها تزعم بأنها رّدأأما املدرسة املاركسية فعلى الرغم من 

نها املنقذ لإلنسانية من شرور أواقتصادي على الرأمسالية، وأشاعت يف العامل 

ثنايا ن يف أ اّلإ  جبالء بالنقص الطبيعي للموارد املتاحة، مل تصرِّ ْنإنها وإف ،الرأمسالية

ن أل ؛(17)ِف كون املوارد نادرةومل تْن ، ذلكإىلحت وعالجها للمشكلة مّلتصورها 

غري عادل وغري  على أسلوب التوزيع الرأمسالي الذي عّدته حبّق نصّباتركيزها 

ألنه تبع لقوانني السوق العمياء، وألن اهليئة االجتماعية )الدولة( غائبة عن  ؛متكافىء

فنشأ عنه  ،احل ذوي الدخول غري الكافيةوإعادة تركيبه، وتسويته لص ،تعديالته

من  ال ُبدَّوألجل العالج  .ىل نقص اإلنتاجإى تناقض بني قوى اإلنتاج وعالقاته، ما أّد

قوى  التعامل مع الندرة النسبية املفرتضة، واحلاجات املتنوعة والالنهائية، بإشراك كّل

 ،يطًا مركزيًاالعمل بالعمل، وتنميط احلاجة وختطيط النشاط االقتصادي ختط

من  وعلى حسب أولوية ما يسّد، هاي حاجة قوى العمل كّلوتوزيع مثراته توزيعًا يغّط

 احلاجات. 

مرّكز على دور املذهبية االقتصادية ـ  كما هو واضٌحـ ن التفسري املاركسي إ

خباصة و ،الرأمسالية يف خلق املشكل االقتصادي، وتوفر على اتهام منط التوزيع فيها

تعاظم وتعقيد املشكلة االقتصادية، مهماًل بذلك طبيعة املوارد والتأهيل البشري، يف 

التفسري املاركسي للتخلف  عّدوهكذا ُي .واحلوافز النفسية واالقتصادية للعمل البشري

و اقتصاديًا لعناصر أأكثر من كونه حتلياًل فلسفيًا  ،الرأمسالية الئحة اتهام ضّد

 املشكلة ذاتها. 

ن إو ،ن كلتا املدرستني تقّران بوجود الندرة النسبية للمواردأم يتبني مما تقدَّ

وكلتاهما عاجلتا قضية  .كان الرأمساليون أكثر صراخًا آلثار املالثوسية عليهم

واملاركسية  ؛فالرأمسالية أطلقت قوانني السوق ؛منهما بكلٍّ خاّص الندرة بأسلوٍب

فقد  ؛شأن الندرة يكاد يكون ضيقًا جدًافخالف املدرستني ب .طالبت بإعادة التوزيع

يف املاركسية يف  اإلنتاج والتبادل، وكان احلّل يف الرأمسالية يف جمالي كان احلّل
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 ٌقًا ونوعًا فضيِّما خالفهم يف ال نهائية احلاجات كّمأ .التوزيع واالستهالك جمالي

الدخل الفردي، بينما دات مبحّد اّلإل الرأمسالية يف حتديد االستهالك فال تتدّخ ؛أيضًا

ي املاركسية تتدخل بالتخطيط، وبالدخل املخطط للفرد، وبإنتاج السلع اليت تلّب

 ثم تنميط اإلنتاج واالستهالك معًا.  ،احلاجة املخططة

 .من الدارسني خيلطون بني مفهوم الندرة املطلقة والندرة النسبية ًان كثريإـ 1

 ،اهلائل والعام يف املوارد على عموم األرضن الندرة املطلقة هي ذلك النقص أ واحلّق

ًا ونوعًا. بينما الندرة النسبية هي ذلك كّم، مقابل تزايد هائل يف حاجات السكان

ب اإلقليم والزمان ْسَح ،مقابل فائض يف غريهايكون رمبا و ،النقص يف بعض املوارد

 املطلقة أصبح قواًل والقول بالندرة .ونوع القدرة البشرية على اكتشافها وإعادة إنتاجها

 ال يستطيع مواجهة الردود العلمية عليه. 

ان بوجود احلاجات االقتصادية لإلنسان وجودًا ن كلتا املدرستني تقّرإـ 2

 ؛ىل حتجيم هذه الالنهائيةإأنهما مضطرتان  إاّل ،والنوع يف الكّم ،وال نهائيًا ،مطلقًا

فيتدخل الدخل احملدود يف  ،(حالة )أمر حتجيم هذه احلاجات لنشاط الفردإا بّمإ

ن الدولة تتدخل ابتداًء يف أو أ ـ؛ وهو مذهب الرأمسالية ـحرمان الفرد من بعض رغباته 

هًا لإلنتاج، لتشكل من احلاجة موجِّ ،وضع قائمة احلاجات اليت تستحق اإلشباع

 طة ابتداًء. ط ليكون دخل الفرد ال يغطي أكثر من احلاجات املخّطوختّط

ه ْياملدرستني تربطان بني املوارد واحلاجات بالعمل البشري بنوَع ن كلتاإـ 3

 سواء أكان احلافز بايولوجيًا ،الذهين واجلسدي، وتعتين بوجود احلوافز على العمل

فالعمل يف أجواء الرأمسالية حوافزه بايولوجية  .و نفسيًا )الربح والتملك( أو قيميًاأ

واحلوافز يف املاركسية بايولوجية  .ونفسية )دميومة العيش والتوسع يف التملك(

ومقاومة الرأمسالية  ،قامة وطن االشرتاكيةإالعتبار  ؛)دميومة العيش( وقيمية

 وعدوانها. 

شكلتهم االقتصادية ن الرأمسالية تعتقد بأّن جمموع حلول األفراد ملأظ الَحوُي

 الدولة )احلّل بينما يف املاركسية يكون حّل ؛االجتماعي للمشكل ل احلّليشّك

فاحلل  .شكلتهملكّل فرد حّل  ،فراداأل  حّل، إىلىل حلولإك االجتماعي( الذي يفّك

 .أ من احلل العام للدولةواحلل املاركسي جمّز ؛ب من حلول األفرادالرأمسالي مركَّ
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املشكل  ن تأهيل قوة العمل باملهارات كجزء من آليات حّلأ يضًاأظ الَحوُي

نه من مسؤولية الدولة يف أ َبْيَدرأمسالي،  االقتصادي هي من مسؤولية األفراد يف نظاٍم

 .فالتأهيل هو اآلخر خيضع للتخطيط والربجمة .نظام ماركسي

استخدام ن القاعدة االقتصادية يف املاركسية هي ترشيد أ ظ ثالثًاالَحوُي

ىل اإلنتاج الوفري إألنها تسعى  ؛املوارد، بينما مبدأ الرتشيد هو االستثناء يف الرأمسالية

 ّر. واحُل

ر لكل نظام للمشكل االقتصادي طبيعة غري ن طبيعة التصّوأظ الَحُيو

كثر منه أيديولوجي أفللمشكل تفسري  .منا هو جزء من اهلرمية املذهبيةإجتريدية، 

 يف الفكر املاركسي.  ال سيَّماو ًا،ضْحَم ًايفّن

راء آراء آم من جتعل ما تقدَّ ،خريًا أفرز الرتاكم املعريف جمموعة من األفكارأو

والنسبية، والتفريق بني  إذ ستتدخل قضية التفريق بني الندرة املطلقة؛ كالسيكية

م ث ،حباط قضية الندرةإاقتصاد مغلق واقتصاد مفتو ، ودور املكتشفات العلمية يف 

التصورات  دور الدين والثقافات يف حتديد احلاجة ودورها يف االستهالك، فكّل

 رات بتوازن حينما وضعت تصورها للمشكلة االقتصادية. السابقة مل تعتمد هذه املتغّي

 

 ر املفكِّرون اإلسالميون املعضل االقتصادي؟ كيف يتصوَّ

ن جنيب ـ أواًل ـ ألعل الوقوف على التصور اإلسالمي للمعضل االقتصادي يتطلب 

 عن السؤال التالي: هل يعتقد الفكر اإلسالمي أساسًا بوجود مشكلة اقتصادية؟ 

جيد املتتبع يف ثنايا الكّتاب اإلسالميني أكثر ولإلجابة عن هذا السؤال نقول: 

 .من اجتاه

ميني يف جمال االقتصاد ينكر وجود مشكلة فأحد اجتاهات اجملتهدين اإلسال

ن اهلل تعاىل خلق إفعنده  .و تناهي احلاجاتأاقتصادية طبيعية، بسبب نقص املوارد 

ق فلو حتقَّ .رَدد احلاجات مبا يقابل ذلك الَقن النظام اإلسالمي حيدِّإ، وٍرَدكل شيء بَق

وحييل هؤالء مشكلة  .يف تلبية احلاجات االلتزام بأحكام اإلسالم فليس هناك عجٌز

 ،ىل عدم االمتثال للحكم الشرعي يف جمال اإلنتاج وامللكية والتبادل والتوزيعإالعجز 
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ن اهلل تعاىل خلق أويبين هذا االجتاه نظريته على أساس  .منط االستهالكيف خريًا أو

ن أحكام اهلل التشريعية تتضافر إن معطياته كافية، وإو ،الكون قاباًل لالنتفاع به

قت ه، فمتى حصل التكامل حتّقتلك القوانني الطبيعية لسعادة اإلنسان ورقّي مع

ينشأ  ،والتعارض بينهما ،االنفصال بني اجملموعتني من القوانني ومتى مّت ،الرفاهية

 ولعل هذا هو األساس الفلسفي لإلسالميني يف تفسري التخلف. . العجز االقتصادي

لتخلف واملعضل االقتصادي واحد، مع ن تفسريهم لأوُيرَُّد هذا االجتاه ب 

ن إنكار وجود مشكلة اقتصادية أش بناَقكما ُي .راالختالف يف طبيعة املوضوع املفّس

ىل عدم االمتثال إن إحالة األمر إو .ىل قواعد اقتصاديةإب عليه عدم احلاجة صاًل يرتتَّأ

حتلياًل علميًا من حتليل )مقتضياته الفعلية(  ال ُبدَّللحكم الشرعي تفسري إمجالي 

 . (18)وهذا من املهمات الصعبة ،وإحصائيًا

من آيات  ىل عدٍدإ استنادًا ،ن املوارد كافيةأر نه يقرِّإما االجتاه الثاني فأ 

حبيث تعلو  ،عها الالنهائيد احلاجات وتنّوىل تعدُّإاملشكلة  ه يرّدلكّن .القرآن الكريم

و عنصر أىل جانب الطلب إاملشكل  لذلك مييل يف حّل .على كفاية املوارد

حبيث يوجد التوازن بني املوارد  ،(19)ىل حتديده وتنميطه فقطإاالستهالك، ويدعو 

 .ر، واحلاجات املشروعةَداملتاحة بَق

، واحلاجات أساسًا حمددة ن املوارد كافية كفاية نسبيةثالث أ ويلحظ اجتاٌه

فاملشكلة تكمن يف العمل اإلنساني،  .بسبب تأثري الثقافة والدين والدخل حتديدًا؛

 .(20)ههوأساليب التأهيل، ونوعية املذهبية اليت تقود االقتصاد وتوّج

ب من م أّن املشكل االقتصادي عبارة عن مركَّفقد تقدَّأما الرأي الراجح 

من  ال ُبدَّو ،مًا من املعيشةن يصنع مستوًى متقّدأنسان من العوامل اليت تعيق اإل

ره أصول ىل ما تقرِّإوالرجوع  ،تشخيص هذه العوامل ضمن معادلة دقيقة وعالية التوازن

 الفكر اإلسالمي. 

ل ن القرآن الكريم يشكِّأاًل وبالنظر يف أصول الفكر اإلسالمي نلحظ أّو 

 : التاليةعموم النظرة من خالل اآليات 

)البقرة:  ﴾اَل َتْعَثْوا ِفي اأَلْرِض ُمْفِسِديَنُكُلوا َواْشَرُبوا ِمْن ِرْزِق اهلِل َو﴿قوله تعاىل: 

60.)  
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؛ وانظر: 58)الذاريات:  ﴾ِإنَّ اهلَل ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي﴿وقوله تعاىل: 

 .  (17العنكبوت: 

؛ 26)الرعد:  ﴾اهلُل َيْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر﴿وقوله تعاىل: 

  (.37؛ الروم: 62؛ العنكبوت: 82القصص: 

  (.22)الذاريات:  ﴾َوِفي السََّماِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن﴿وقوله تعاىل: 

  (.6)هود:  ﴾َوَما ِمْن َدابٍَّة ِفي اأَلْرِض ِإالَّ َعَلى اهلِل ِرْزُقَها﴿وقوله تعاىل: 

 ﴾ َتْحِمُل ِرْزَقَها اهلُل َيْرُزُقَها َوِإيَّاُكْمَوَكَأيِّن ِمْن َدابٍَّة اَل﴿ وقوله تعاىل:

  (.60)العنكبوت: 

نه أومبالحقة النصوص يظهر  .من خالل هذه اآليات يظهر لنا مصطلح الرزق 

اقرتن بهذه اهلبة يف النص األول النهي عن اإلفساد يف  .عبارة عن اهلبات اإلهلية للبشر

ن مصدره هو اهلل أوحيدد النص الثاني  .«استعماهلاإتالف اهلبات اإلهلية أو سوء »األرض 

ل خاضعة ن مقادير الرزق املنزَّأوحده، ذي القدرة املطلقة يف إمداد العباد باملوارد، و

 ،ق على بعضهمفهو جلَّ وعال يبسط الرزق لبعض عباده، ويضيِّ ،للحكمة اإلهلية

وال يهدف إال  ،ٍةمن حكم والبسط والقبض كالهما فعل اهلل الذي ال ينطلق إاّل

َوَلْو َبَسَط اهلُل الرِّْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي اأَلْرِض َوَلِكْن ُيَنزُِّل ﴿قال تعاىل:  ،حلكمة مطلقة

ن اهلل أومن اآلية الشريفة ينتزع  (.27)الشورى:  ﴾ِبَقَدٍر َما َيَشاُء ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبرٌي َبِصرٌي

ألن ذلك سيؤدي  ؛وارد والطيبات ألفسدهم ذلك اإلغداقتعاىل لو أغدق على الناس امل

ىل استغنائهم او امتناعهم عن العمل، وامتالك املواهب واملهارات، وألنهم مكفولون إ

ن أفكما  .عماربدل البناء واإل ،جهة حنو العدوان والشّرمطلقًا فستكون قواهم مّت

ىل إشارة إ ﴾ُيَنزُِّل ِبَقَدٍر﴿ :وقوله. ن وفرة املوارد حافز للعدوانإشحة املوارد حافز للعمل ف

فكما  .فيه داللة على جتدد ظهور املوارد عرب األزمان (ينّزل)الندرة النسبية، والفعل 

ر القدرات د املوارد وتظهر مع تطّوًا ونوعًا عرب األزمان، تتجّدتتجدد احلاجات كّم

َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ﴿وله تعاىل: ومن هنا جتد عملية الربط بني الوفرة واإلنفاق يف ق .العلمية

ن هناك ربطًا بني اإلميان أنك جتد أ، كما (7)الطالق:  ﴾ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِممَّا آَتاُه اهلُل

َفالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َلُهْم َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق ﴿وااللتزام وبني الوفرة يف قوله تعاىل: 

  (.4؛ سبأ: 50)احلّج:  ﴾َكِريٌم
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د بأقواله الكرمية حيدِّ |ن النيّبأة الشريفة جند وإذا تابعنا نصوص السّن 

 مالمح املوقف اإلسالمي. 

يف  أ لهيف رزقه أو ُينَس أن ُيبَسط لهسّره  ْنَم»: |فقد روى البخاري عنه قوله

 . (21)«هَمِحَر ْلفليِص ،أثره

 .(22)«ى تستويف رزقهان نفسًا لن متوت حّتإ»: |وقوله

 . (23)«خري من أن يأكل من عمل يده طعامًا قّط ما أكل أحٌد»: |وقوله

 .(24)«واحملتكر ملعون ،اجلالب مرزوق» |وقوله

 .(25)«ما أحد أكثر من الربا إاّل كانت عاقبة أمره إىل قّلٍة»: |وقوله

على اإلمجال  |وحّثه ،والربا نهيه عن النجش والغّش |وجتد يف أقواله 

تويف  ْنَم»: |ملبادىء ضمان الدولة لألفراد يف قوله |وأخريًا حتديده .يف الطلب

 .(26)«ترك مااًل فلورثته ْنوَم ،قضاؤه فعليَّ وعليه ديٌن

ن هناك عشرات أل ؛اليت سيقت على سبيل املثال ال غري ،من هذه العينات 

الطبيعية هو اهلل ن مصدر اخلري واهلبات اإلهلية واملوارد أضح يّت ،النصوص املناظرة هلا

 .ل برزق عباده فال يستسيغ منطق الشريعة مقولة )الندرة املطلقة(ن اهلل تكفَّوأل .تعاىل

ز على العمل ضمن قوانني ر حمّفَدوهذا الَق ،رَدا بَقأن اهلل ينزِّهللكن لتصريح القرآن ب

 .معاني النّص حتتمله ن الندرة النسبية أمٌرإف ،لة بالسنن الكونيةاحلكمة اإلهلية املتمثِّ

 عن احلاجة اإلنسانية خملوقة خلقًا تكوينيًا، ومن احلاجات ما ال يستطيأيقابل ذلك و

منها ما له بديل، ومنها ما ال ضرورة له،  كاملأكل، لكْن ،اإلنسان االستغناء عنها

 ،ن املوارد نادرة ندرة حمفزة على العملأوعليه كما . ةومنها ما ال مشروعية له البّت

ن احلاجات متنوعة حبيث ميكن إعمال معادلة التوازن إمن احلاجات، و كافية لنمٍط

جيابًا إن هذين العنصرين سيخضعان سلبًا أو إف ،التشريعية يف حتديدها وتكييفها

وملا  .واملهارات البشرية ومعطياتها ؛العمل البشري ومقتضياته :هما ،ألمرين آخرين

فيحتاج  ،« سلع تشبع احلاجاتإىلي حيّول املوارد هو اجلهد الذ»كان العمل البشري 

ىل إىل حوافز نفسية وقيمية ومادية وأصول مذهبية تقوده، وحتتاج املهارات البشرية إ

للنفع العام،  لكي ال تستخدم إاّل ؛برامج واعية ومالحقة للتطور ودوافع نفسية وروادع

أوقعه هاجس  ْنما ذهب إليه َم ىلإلذلك ال منيل  ،ينألن التقنيات مجيعًا سالٌ  ذو حّد
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فأنكر الندرة مطلقًا، تلك املطلقة  ،ف الفكريخمالفة الفكر الوضعي يف التطرُّ

اليت ننكرها، وأنكر النسبية اليت نذهب إليها، وأنكر النهائية احلاجات، وهو ال 

ىل )علم االقتصاد أو الفكر االقتصادي( طاملا إنه قد أوقع نفسه يف الالحاجة أيدري 

إىل آثار الزهد والنسك والورع ن االستناد أ وأظّن. ن املوارد وفرية واحلاجات حمدودةأ

عامة  ىل ما ال ينهض كقاعدٍةإاستناٌد هو ، والتصوف؛ للتدليل على حمدودية احلاجات

ىل ضرورة إه ن ننبِّأوعلينا أيضًا  .ر ظاهرة مشوليةل موقفًا نظريًا شاماًل يفسِّتشّك

 ؛ففيها مع وجودها ما ال يصلح إلشباع احلاجات ،الفين يف )طبيعة املوارد(د ْعمراعاة الُب

وهو  ،فهذا حبكم العدم )حاليًا( ،أما لطبيعة املورد أو ملستوى املهارة واملعرفة البشرية

 حبكم املخزون )مستقباًل(. 

ن بعض إخواننا دارسي الفكر االقتصادي أىل إيضًا أن ننبه أكما ال يفوتنا  

 ىل تقسيمات وأنواع احلاجات: إي مل يلتفت اإلسالم

 واألخرى احلضارية واملكتسبة.  ؛احلاجة الطبيعية البايولوجية :ـ فمنها

 ر(. مة )الناشئة عن خطأ يف التصّوواملتوهَّ ؛احلقيقية :ـ ومنها

 وغري النبيلة.  ؛النبيلة :وغري املشروعة، ومنها ؛املشروعة :ـ ومنها

قال مبحدوديتها غّلب  ْنمتاشى مع الفكر الوضعي، وَم قال بال نهائيتها ْنفَم 

ولكنها قابلة  ،دة منشطرة كمًا ونوعًافهي متعّد .اجتهاده النظري على حقائق الواقع

فالضاغط الفكري والعقائدي له آثاره على طبيعة احلاجة،  .للتحديد والتكييف

 ىل: إلذلك نذهب 

ه الكايف منها، إذا حّظ جيٍل ن املوارد املتاحة هي لكل األجيال، ولكلأـ 1

ر مع عدم توفُّ وبهذا فهي نادرٌة .أعمل طاقاته، وفق أصول مذهبية اقتصادية أرقى

 ر شروط استثمارها. وكافية وليست وفرية مع توفُّ، الشروط األخرى

ل املعادل املقابل للموارد ليست النهائية مطلقًا، ن احلاجات اليت تشّكأـ 2

 قابلة للتحديد والتكييف.  ،عة منشطرةفهي متنّووليست حمدودة مطلقًا، 

ن جانب العرض )اإلنتاج ن العمل اإلنساني هو الذي يدخل مع املوارد ليكوِّأـ 3

وخاضعًا لتوجيه  ،ن يكون العمل منظمًا ومقتدرًا ومزّودًا باملهاراتأ ال ُبدَّف .والتبادل(

 ،مذهيب إهلي مشولي، يقابله إشباع احلاجات اليت تعرتف بها األصول احلضارية لألمة
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 حبيث يشكل ذلك جانب الطلب )التوزيع واالستهالك(. 

ألن القول  ؛هات األخرىتتالفى عيوب التوجُّ ،وهذه النظرية فيما نرى وسٌط

والقول بالندرة املطلقة  ؛فكر اقتصاديو أىل علم إبالوفرة املطلقة يتعارض مع احلاجة 

والقول بالنهائية احلاجة جيعل من ؛ ألنه جيري يف فراغ ؛جيعل من العمل قضية هامشية

والقول باحلاجة احملدودة معارض حبقائق  ؛ لالستهالك املسرفنياملوارد والعمل تابع

 : لتاليار للمشكلة من خالل اجلدول التخطيطي فاملنهج املتوازن ينظِّ .الواقع

 املوارد
 

 بالعمل اإلنساني
 

 حتقيق متطلبات احلياة

 وفرية لألجيال كافية حاليًا
 

 مذهبية حوافز مهارات
 

دميومة 

 احلياة

 الرفاه

إعمار 

 األرض

نها نسبية فهي تندفع حنو التعاون بني أر للندرة على وهذه التوازنية حينما تنظ

ك يعوض النقص يف معطياته متحّرالبشر للتبادل، وحينما تنظر للعمل كرابط فهو 

وهنا تكمن أهمية التأهيل واحلوافز  ،النسيب للموارد والزيادة النسبية للحاجة

د )املوارد واحلاجات وطبيعة العمل(. وتقف املذهبية مانعة املذهبية، فالكل يتجّد

لقصور اإلنسان وتقصريه واإلساءة اىل املوارد، أو هدرها وعدم الرتشيد باستخدامها 

ىل إا يسهم يف تعميق آثار املشكلة االقتصادية. وبهذا االستنتاج املستند مّم ،تعطيلهاو

سالمي وهو يعاجل ن الفكر االقتصادي اإلإ :وقراءة الوقائع ميكننا القول حتليل النّص

رات، وال ره الفلسفي الكوني ال يقع يف يوتوبيا التصّواملشكلة االقتصادية يف تصوُّ

منطقيًا من أكثر العالجات توازنًا  لفكري التجزيئي، ويعّدىل املنظور اإيهبط 

أكثر تفصياًل على آليات املواجهة االسالمية للمشكلة  ومقبولية. ولنا وقفٌة

 االقتصادية. 

 

بعد أن وقفنا على أن جوهر املشكلة االقتصادية هو بروز مقتضيات الطلب  

على ما ميكن أن يشبع احلاجات من سلع يف جانب العرض، سواء قبل اإلنساني 

مرحلة اإلنتاج )املوارد مقابل مستلزمات االنتاج( أو بعد مرحلة اإلنتاج )املوارد + العمل + 

تصادي جند أن املشكل االق ،رأس املال / مقابل احلاجات واملتطلبات االستهالكية(
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 ،يدفعه إىل أن ميتلك قدرة العمل وتقنياته ،نسانأولي لإل يف صورته األوىل عملية حتدٍّ

وحينما يعجز عن  .يويعتنق مذهبية لإلمناء، وميارس العمل واإلمناء لكي يواجه التحّد

أما يف احلالة الثانية  .مواجهة التحدي يقع حتت طائل العجز اجلزئي أو الكلي

 ،ىل وضع التخلف الشاملله إها حتوِّما عن حّل فاملشكلة االقتصادية اليت يعجز جمتمٌع

فارتباط مقولة املشكلة االقتصادية بالتخلف  .والذي ال تعاجله إال التنمية الشاملة

عن  ر رتبًةكان التخلف من حيث ماهيته متأّخ عضوي وجوهري، وإْن والتنمية ارتباٌط

 :ن مقولة التخلفإ :وبهذا تتضح وجاهة القول ،املعضل االقتصادي جوهرًا وماهية

كان حتديدًا  ْنإو (27)«إمجالي اإلنتاج بسبب اخنفاض إنتاجية السكان اخنفاض»

ي كفاءة جممل النشاط االقتصادي والعلمي والتأهيلي منه تدّن واألصّح ،ناقصًا

حبيث تقابله مقولة التنمية الشاملة  ،يعيش وضع التخلف والفكري يف جمتمٍع

ي نسب تدّن :منها عوامل،عّدة ألنه ينشأ عن التحديد األولي إهمال  ؛واملستدامة

وعدم كفاءة املؤسسات االقتصادية والعلمية  ،املتعلمني، وتدهور النظام احلقوقي

عن عجز القدرة  ئن العجز عن مواجهة املشكلة ناشأوبالتالي إهمال  ،والتأهيلية

 .(28)االقتصادية عن حتقيق مستوى كفاية العيش للمجتمع

التأثريات عن ما  يف جمتمٍع منفصلة ربٍةإذا عزلناه عن جت وهذا التحليل صحيٌح 

قتصادات عاملية مفتوحة فإننا مضطرون ااخلارجية، أما إذا ناقشنا املوضوع يف وضع 

 ،بالقبول بفكرة أن التخلف مقولة عاملية خاصة بالسلوك الرأمسالي للدول الغنية

 ،(29)عة وسائلهوطبي ،وقضايا تقنية اإلنتاج ،ومرتبطة بنوع العالقات االقتصادية الدولية

 ،ودول صناعية ؛دول ريعية :ىلإوأسلوب العوملة يف إعادة تقسيم العمل بني دول العامل 

إنه ظاهرة بنيانية » :لذلك عّرفه عمرو حمي الدين بوصفه ظاهرة منعزلة يف قوله

ف املهارات ينتج وختلُّ ،ر الفينقياسًا على درجة التطّو ،ةتتخلف فيها قوى اإلنتاج كاّف

 . (30)«اخنفاض يف مستوى الدخل القوميعنه 

 ؛(31)عوامل عنصرية :أسباب التخلف إىل ة بعد ذلك بالنظريات اليت ترّدوال عرب 

فسويسرا  .(33)واحللقات املفرغة ؛أو نقص القدرة على التموين ؛أو ثقافية ؛(32)أو جغرافية

بعض دول آسيا مقابل  ،هي من الدول املتقدمة ،على الرغم من نقص املوارد فيها ،مثاًل

 .(34)أغلب أقطار القارتني ال تزال متخلفةإن على الرغم من وجود املوارد فإذ  ،وأفريقيا
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وراء  وكذلك ال عربة يف نظريات الغربيني يف أن العقائد الدينية عمومًا 

د العوامل للعجز اإلنساني يف مواجهة ألننا نسعى وراء تفسري متعّد ولكْن .التخلف

يف إنهاض الدوافع الذاتية الداخلية  والعقائد مطلقًا هلما أثٌر املشكلة فإن الدين

ن أصه ماكس ويرب من ما شّخ م األمشل، ونقّرللسعي وراء التقدُّ ؛لإلنسان

إمجااًل رأي  كما نقّر ،ستانتية سهلت للرأمسالية طريقها باإلصالحات الدينيةتالربو

(BALDWAN،MEIR يف )يف  ألخالقية هلا دوٌرن تركيب وبنية القيم الدينية واأ

 ًانظام ،م الدافعةَيإضافة إىل احلوافز والِق ،ن لإلسالمإ :لكننا نضيف .(35)املواجهة

ننا نلحظ أن أحد عناصر املواجهة مرتبط بكيفية أكما . به ًاخاّص ًاواقتصادي ًاتشريعي

ها والتوافق بني ملكية هذه الوسائل والعوائد اليت حيصل علي ،امتالك وسائل اإلنتاج

ع ويعاد ونرى أن كل تلك الزوايا ميكن أن تتجّم .وطرق إنفاق هذه العوائد ،املالكون

فتفسريهما  ،طاملا هما ظاهرتان شاملتان ،رصفها لتفسري ظاهرتي العجز واإلمناء

ألن الظاهرة االقتصادية بطبيعتها ظاهرة  ؛دة(جيب أن يعول على )العوامل املتعّد

فيقودنا  ،ألجل ذلك ستظهر لدينا من جمريات البحث قضية )التوازن العام( .مركبة

ة ـ واالقتصادية البحث إىل تفسري العجز عن املواجهة بأنه عجز النظم احلضارية عاّم

وخواص مشول الرؤية يف تسيري حركة اإلنسان  ،س نقطة التوازنعن تلمُّـ ة خاّص

  بالتوافق مع حركة أجزاء الكون والطبيعة.

ن نتيجة عجز املواجهة هو إخفاق بنية اجملتمع إ :ويقودنا ذلك إىل القول 

م ك بالتناسب مع زيادة السكان والتقّدمستوى الكفاية املتحّر»االقتصادية يف حتقيق 

من الطاقات واملوجودة  كثرٍي يمما ينتج عنها تدّن ،ونوعًا ًااملدني واتساع احلاجات كّم

فندخل مبفهوم أشبه مبفهوم احللقة  ،«واجهة الفقريف اإلنسان والطبيعة على م

نظرية اقتصادية  وتتضح نقطة الشمول والتوازن باإلجابة عن )ما املنسق يف أّي ،املفرغة

 . (بني معطيات الطبيعة وخمزوناتها وبني حركة اإلنسان واجتاهاتها؟

كة م حررها موجد ومنّظإن منّظ :فال قائل مطلقًا يف كل النظم االقتصادية 

ن أحدًا ما لعلمه بها قادر على أن ينسق أأجزاء الكون ومعطياتها، وال قائل مطلقًا ب

وهذا ما  .اهلل تعاىل خالق الكون واإلنسان إاّل ،حركة اإلنسان مع جزئيات الكون

 سالمي. تنفرد به فلسفة اخلطاب االقتصادي اإل
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َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا ﴿: ×يقول اهلل تعاىل على لسان نو  

َوُيْمِدْدُكْم ِبَأْمَواٍل َوَبِننَي َوَيْجَعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَيْجَعْل  *ُيْرِسْل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدَرارًا  *

 فكما أن السنن الكونية تؤثر يف حركة اإلنسان،. (12ـ  10)نو :  ﴾َلُكْم َأْنَهارًا

كتأثري املناخ على طبيعة النمو االقتصادي، فإن حركة اإلنسان عندما تصطدم مع 

ي إىل ن إباحة قطع أشجار الغابات يؤّدأأال ترى  .ر يف معطياتهاقوانني الطبيعة تؤّث

فإذا كان  ،ىل تلوث البيئةإي ن زيادة عوادم املصانع يف اهلواء واملياه تؤّدأر، والتصحُّ

( فإن املذهبية اإلهلية اإلسالمية 50)طه:  ﴾ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى َأْعَطى﴿اهلل تعاىل 

ليتواءم ؛ ه العام حلركة اإلنسان يف تدبري اقتصادياتهاخلامتة لألديان ستكون املوجِّ

 ر على إخراج معطياتها. نشاطه مع قابلية أجزاء الكون املسخَّ

َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َيْأِتيَها  َوَضَرَب اهلُل﴿ولو نظرنا إىل قوله تعاىل:  

ِرْزُقَها َرَغدًا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِبَأْنُعِم اهلِل َفَأَذاَقَها اهلُل ِلَباَس اْلُجوِع َواْلَخْوِف ِبَما 

تعارضًا، لعرفنا الربط بني الكفر والرفاهية العامة  (112)النحل:  ﴾َكاُنوا َيْصَنُعوَن

 بًا. وبني اجلوع واخلوف تسبُّ

ْو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة أَلْسَقْيَناُهْم َماًء ْن َلَوَأ﴿ :ولو نظرنا إىل قوله تعاىل 

ونعرف ان املراد بالطريقة هي شرع اهلل احلكيم، واملاء الغدق  ،(16)اجلّن:  ﴾َغَدقًا

واخلري العميم )أمر  ،)أمر تشريعي(رى أن االستقامة نفس ،كناية عن الرزق الوفري

ن معرفة إ :لذلك يقول الفنجري .(36)مة تشريعيةب التكويين على مقّدفرّت ،تكويين(

أي عدد  ،الشرحية األدنى من الناس من خالل نوع املستوى الذي يعّم العجز تتّم

على عدد السكان  األشخاص الذين ميتلكون نصابًا شرعيًا فما فوق مقسومًا

 .(37))درجة العجز عن مواجهة املشكلة( حينئذ نستطيع معرفةو ،الكلي

االلتزام  :اًلفاملواجهة اإلسالمية للمشكلة االقتصادية فكريًا تشرتط أّو

ن الندرة النسبية إو .مقدمة مشولية تتناسب مع حركة الكونكبالتشريعات اإلهلية 

مطلقة،  حمفزة على العمل والتعاون مع الشعوب، فهي ليست ندرًة املفرتضة هي ندرٌة

وتستلزم الثانية عدم احلاجة إىل  ؛الستلزام األوىل العجز التام والدائم ؛وال وفرة مطلقة

ن احلاجة ليست ال نهائية أكما  .اقتصاد )علم/ مذهب( وعدم احلاجة إىل العمل

كلما  ،فهي مثل املوارد ،ة للتحديدلكنها قابل ،دة منشطرةإمنا هي متعّد ،مطلقًا
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فمذهبية اإلسالم  .على وجود موارد جديدة ت جاء العلم فدّلنها قد شحَّأم اإلنسان توهَّ

د نوع العالقة النظمية اليت تربط بني مدى قدرة اإلنسان هي مذهبية التوازن اليت حتدِّ

هلذا  .العمل اخلالقمنوذجية على على تكييف حاجاته مع املوارد املتاحة، والقدرة األ

ر اجلزائري مالك بن نيب أن شروط احلضارة توازن النسب بني عناصر ر املفكِّيقرِّ

 الوقت(. ويعين بالوقت املستثمر منه واملهدور.  ؛الرتاب ؛)اإلنسان :ثالث

 :التاليلذلك فإن اإلسالم يسعى ملواجهة املشكلة من خالل املنظور  

أن  ،على نطاقه واجملتمع، الدولة، كلٌّـ إن اإلسالم يوجب على الفرد، 1

 :وقد ورد ذلك يف قوله تعاىل .إلعمار األرض ؛ميارس العمل بأعلى صوره وأتقن أنواعه

أي أمركم وأوجب عليكم  ،(61)هود:  ﴾ُهَو َأنَشَأُكْم ِمْن اأَلْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها﴿

 :بقوله تعاىل ن جعله خليفًةأوأعطى لإلنسان أعلى درجات التكريم ب .استثمار مواردها

القرآن الكريم إىل  وقد دعا .﴾َوِإْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَماَلِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اأَلْرِض َخِليَفًة﴿

 .﴾َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة﴿ :فقال ،مأدوات التقّد وهي كّل ،امتالك القوة

ن إو .ط وينفذ برناجمًا تربويًاب عليه شرعًا أن خيطِّلذلك فإن اجملتمع اإلسالمي جي

األمر قدرة أجهزة الدولة على تطبيق التشريع االقتصادي  معيار مشروعية سلطة ولّي

بون إىل إن املسلمني مقرَّ :هلذا يقول الفنجري .ي للوصول إىل حالة اإلمناء الشاملاملؤّد

ألحد  ×ىل خطاب اإلمام علّيإ. وقد ورد ذلك استنادًا (38)اهلل بقدر تعمريهم للدنيا

ة من عمالك تركوا نهرًا يف أرضهم قد عفي أما بعد... فإن رجااًل من أهل الذّم» :عماله

 .(39)«وأصلح النهر ْرثم عمِّ نظر أنَتاوأدفن... ف

ما وهبها  :فمن املوارد .ـ إن لإلسالم نظرية مشولية متوازنة يف ختصيص املوارد2

ما هو من  :ومنها ؛كاهلواء والشمس والفضاء واملياه الطبيعية ،ة لإلنسانية كاّفاهلل

 ،صناف املتقدمةإىل األإضافة  ،املشرتكات العامة ملواطين الدولة اإلسالمية

وهذه  .ة، واملعادن، واألرض غري املستصلحةكالغابات غري الداخلة يف ملكية خاّص

بشري، وهي من معطيات ينتفع  التكوينية بال فعٍلت صريورته ا مّتها )مّماملوارد كّل

 .وال ينقصها انتفاع املنتفعني منها( ،من الضروريات، وإنها تتجدد ذاتيًا :ْلمل نُق بها إْن

ل اإلنسان يف امتالك فمتى تدّخ ،ولعل هذا هو مناط كونها من املشرتكات العامة

قانونيًا على قدر نوع  ًاكتسب بها حّقا ،شرعي و ثروات، أو حيازتها بسبٍبأأرض 
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 السبب. 

عليه بني ما يطلق عليه )املشرتكات اإلنسانية العامة( وما يصطلح  وهناك فارٌق 

مشرتك لكل  حلقٍّ فاملاء الطبيعي )يف جماريه الطبيعية( حمّل .)املباحات األصلية( بـ

لية بقدر احلاجة الفع اّلإاألسفل،  نوال حيق لألعلى احلبس ع ،الناس على شواطئه

 «املياه الدولية»وكذلك اهلواء وإمكانيات الفضاء وقاع البحار واحمليطات و .لإلقليم

 (40)ها من جنس املشرتكات العامةوهذه كّل .والطاقة الشمسية والطيور والصيود الربية

أما املباحات األصلية  .بشرط احليازة الشرعية فادة منها إاّلاإل وال تتّم ،للبشرية مجعاء

مبواطين اإلقليم مجيعًا، وهي األرض  خيتّص فهي املوارد الثابتة واملستقرة يف إقليٍم

، (41)و حدودها السياسيةأقليم الدولة إة(، واملعادن والغابات داخل املوات )غري املستغّل

قول العيين يف ي .وتبقى رقبتها حمبوسة( ،واملوارد املوقوفة للناس وقفًا عامًا )ينتفع بها

وإذا  .جاز أن ميلك رجاًل أرضًا ألحد، وإْن )ال جيوز لإلمام متليك نهٍر :عمدة القارئ

، ال أنهارهم. وال جيوز يف مائهم ويف نوائب املسلمني جاز له احتاج اإلمام إىل بيع أرٍض

موضوع الفارق بني املشرتكات  ويظهر من النّص .(42)فاإلمام فيها كسائر الناس(

 ًا يف كتب الرتاث. وهذا ما مل جنده واضحًا وجلّي ،واملباحات األصلية العامة

إذا عرفنا ذلك فإن التشريع اإلسالمي يتعامل مع املشرتكات بأسباب و 

م ويقسِّ .بوصفها عنصر إنتاج ،حياء واالستثمارومع األرض بأسباب اإل ،احليازة

 التشريع األرض إىل أنواع: 

 ؛سالميألفراد الناس قبل الفتح اإلوهي  :إنساني بفعل األوىل: األرض العامرة

بة على إقرار أسلموا عند الدعوة عليها فهي هلم، وعليهم احلقوق الشرعية املرتتِّ فإْن

ل إىل والعدل فتتحوَّ قاوموا املسلمني يف دعوتهم إىل إقامة جمتمع احلّق وإْن ؛امللكية

سواء من أصحابها بعد نزع امللكية  ،يعمل عليها ْنينظر اإلمام مَب ،ملك عام للمسلمني

و منح أبالشركات  ،ها لصاحل املسلمني مجيعًاهلا إىل القطاع العام يستغّلمنهم أو حيوِّ

 ىل غريهم. إامتيازات االستثمار 

فيكون أمرها  ،: وهي ما تصاحل أهلها مع املسلمنيالثاني: األرض الصلحية

وارد امللكية العامة لألمة قد أسسها ى مبسّموعمومًا إن أساس ما ُي .حسب بنود الصلح

ا جلى عنها أهلها ومما مل و مّمأالتشريع اإلسالمي من العامرة إذا قاتلوا عليها، 
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األمر ـ أن يوقف استثمار األراضي املوات الستصالحها  ولّي ـولإلمام  .ميلكها أحد

، استحسانًا ،والباطنة ؛الظاهرة :هاْيبنوَع ،ة، وكذلك املعادنبصالحيته للناس كاّف

وما تصاحل عليها مع أهلها على أن تكون ملكيتها وريعها للمسلمني، مقابل البقاء 

فإنها تبقى ملكًا عامًا، وما تصاحلوا  ،على دينهم واالخنراط يف املواطنة اإلسالمية

 رضًا مملوكة. أها فإنها تبقى ن تقر ملكيتهم حمّلأعلى 

لح أن يكون مشروعًا مفتوحًا لكل : إن األصل يف غري املستصالثالث: املوات

وله أن  .على رأي أغلب الفقهاء ،األمر مسلم قادر على استصالحه واستثماره بإذن ولّي

ويدخل يف مصطلح األرض املعادن واملياه  .من مواطنيه باستثمارها ًةيأذن للناس كاّف

ميكن أن تنخرط يف ملكية القطاع  ،(43)«مواتًا»ى فكل ثروة غري مستغلة تسّم ،معًا

العام، وميكن أن يستثمرها أفراد الناس بإذن اإلمام خبراج )الشراكة بني القطاع 

 العام والنشاط اخلاص(. 

ـ لإلسالم نظرية إنتاج تقوم على أسس لدوافع اإلنتاج، وغايات العملية 3

اإلنتاج  فدافُع .(44)اإلنتاجية، وعناصر اإلنتاج، وأهداف املنشأة، وقطاعات اإلنتاج

أما غاياته  .هلل تعاىل بادًةععمار الكون االستخالف اإلهلي لإلنسان إل األكرب ممارسُة

ع عن هذه ويتفرَّ .ة الشاملة لألمة والعقيدةوالقّو ،فتحقيق الرفاهية للمجتمع اإلسالمي

 ،استثمار املوارد، وتشغيل األموال، وتكافؤ الفرص ، منها:الغايات جمموعة أمور

وضرورة امتالك  ،ىل من جلب املصاحلْوء املفاسد َأْروحظر اإلنتاج املضر طبقًا لقاعدة َد

، ادة من املوارد املتاحة )نسبيًا(التقنية اإلنتاجية ملواجهة املشكلة االقتصادية باإلف

بالتالي حتقيق اإلمناء العام ، ووتنميط احلاجات فكريًا وفنيًا، ومقاومة الفقر والعجز

 والشامل. 

 أما عناصر اإلنتاج فهناك ثالث اجتهادات من االقتصاديني اإلسالميني: 

مع تعديل  ،ها أربعةىل مسايرة الفكر االقتصادي الوضعي يف عّدإـ ما يذهب 1

 با. بإلغاء مقولة الرِّ ،على معطيات رأس املال

ي واإلداري مع عنصر العمل بوصفه  إدخال عنصر التنظيم الفّنإىلـ ما يذهب 2

مع  ،م، رأس املال()األرض، العمل املنّظ :وبالتالي فهي ثالثة ،ذهنيًا وفعليًا عماًل

 .(45)بابإلغاء مقولة الرِّ ،التعديل على ريع رأس املال
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اعتبار أن ب ؛والعمل( ؛)األرض :هما ،ـ ما يذهب اىل حصره يف عنصرين اثنني3

ن أسالم، كما رأس املال عمل مرتاكم خيضع ملقولة العمل وطرق اكتسابه يف اإل

 التنظيم يندرج ضمن العمل، فتكون عناصر اإلنتاج اثنني: 

مما  ،الطبيعة واألرض واملياه واملعادن والفضاء( :ر )ومنهى املسخَّسّمما ُياألول: 

 مل يسهم االنسان يف خلقه ودميومة عطائه. 

وغري  ؛والعقلي )الذهين( ؛اجلسدي :هْيي العمل املباشر بنوَعأ ،اإلنسانالثاني: 

وحيث ال  .سًا لالستخدام من جديدرأس املال )املرتاكم( إذا كان مكّر ، وهو املباشر

 ؛ من غريها فهي عندي أصّح ،دهاشرعي يعارض هذه الرؤية، ووجود ما يؤيِّ يوجد نصٌّ

  .﴾ِلَيْأُكُلوا ِمْن َثَمِرِه َوَما َعِمَلْتُه َأْيِديِهْم﴿ :اىللقوله تع

هو حتقيق أعلى منفعة ممكنة ومشرتكة بني فاملنتجة  ةأما أهداف املنشأ  

وقد احناز الباحث جناة اهلل صديقي إىل املنتج حني جعل أهداف  .املنتج واملستهلك معًا

دون الضغط اهلائل على  ،ق النفع العام للمستهلكمع حتّق، املنشأة حتقيق عوائد للمنتج

ىل إوهنا جيب التنبيه  .ن الربح(هامش معقول م +األجور بواسطة األسعار أي )الكلفة 

سالمي أن درجة تدخل القانون اإلسالمي وسلطة الدولة يف اقتصاديات اجملتمع اإل

على أن ال  .منها يف النظام املاركسي ا يف النظام الرأمسالي، وأقّلمّم أكثر درجًة

اته الذي من مهم (،الرقابة االقتصادية واإلدارية)إلسالم نظام احلسبة يف انغفل أن 

بينما ال جند يف  .ةأد من االلتزام الشرعي واخللقي للمنشوالتأكُّ ،مراعاة حقوق العامة

م النفع العام واملتوازن َيللسلطة العامة يف حتقيق ِق هامشيًا دورًا النظام الرأمسالي إاّل

 .(46)ما وراء نصوص القانون والشامل يف

 ا تقدم: مّمضح يّتو

تتخطى الوصايا األخالقية إىل مستوى األطروحة ن لإلسالم نظرية إنتاج أـ 1

الذي يدفع باجتاه حتويل اخلامات  ،الفلسفية، ومدعومة باهليكل احلقوقي اإلسالمي

وهذه الصياغات االقتصادية من النصوص  .إىل سلع متناسبة مع إشباع حاجات العصر

 .(47)ل األسس العلمية ملذهب اقتصاد إسالمي يف جمال اإلنتاجاليت تشّك

َنْحُن ﴿ :قوله تعاىلف ؛مبدأ تقسيم العملإىل  ـ وجند يف القرآن الكريم إشارًة2

الصناعية، ونشاطات الزراعية، إىل اللإلشارة  ﴾َقَسْمَنا َبْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا
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ىل مشروعية إارة لإلش ﴾ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعضًا ُسْخِرّيًا﴿ :وقوله ؛التحويلية، والتعدينو

يقصرون اإلنتاج الزراعي  القرن الثامن عشريف حني كان الفيزوقراط حتى . العمل

 بوصفه النشاط الوحيد الذي يعطي إنتاجًا صافيًا خارج مستويات الكلفة. 

بل من  ،من حتويل اخلامات إىل سلع ،ـ ونلحظ أن أطروحة اإلنتاج يف اإلسالم3

 ،شرعي جني لتأسيس مصاديق امللكية على أساٍستوزيع عناصر اإلنتاج على املنت

 .على أساس القوة، والوجاهة االجتماعية وأن ذلك التوزيع ال يتّم ؛تعتمد أساسًا قانونيًا

 فنظام امللكية فيه ليس هبة الدولة لألفراد، وال مقتضى قوة األفراد، إمنا هو حقٌّ

وال وظيفة  ؛الرأمسالية رهكما تقرِّ ،فامللكية ليست حقًا طبيعيًا خالصًا .شرعي

ن أما يعين  ،شرعي حلكٍم حمصلٌةهو إمنا  ،ره املاركسيةكما تقرِّ ،اجتماعية

 سة قانونية. املؤسسة االقتصادية اإلسالمية مؤّس

 ،ـ ونلحظ أيضًا أن نظرية اإلنتاج اإلسالمية ناتج علمي عن فلسفة االستخالف4

ن النظام أمما يفهم منه . إلفادة منهافال فاصل بني نظرة االستخالف للموارد وطريقة ا

فروع هذا النظام بالتكامل والتنسيق بني مفرداته اجلزئية  االسالمي يتناول أدّق

 وقواعده الكلية. 

ل من ل من الريع، وبالتالي يقلِّـ ويالحظ أن تقنني اإلسالم مللكية األرض يقل5ِّ

ينظر لدور رأس املال نظرة  والتوازن مع األجور، وأنه ،كلف اإلنتاج لصاحل املستهلك

 نسان. ثانوية، فاألصل هو عمل اإل

د ماذا تنتج وفق ن حتدِّأـ ونلحظ أن القانون اإلسالمي وسلطة الدولة هلا 6

وطبقًا  .حكام حرمة الفساد واإلفساد واالستغاللأن تنفذ أوهلا  ،بات(مصطلح )الطيِّ

مقابل  ،السلعة املشروع إنتاجهاد تتحّد لضروريات الواقع وحاجياته وكمالياته من جهٍة

كانت  وإْن ،اإلنتاج باحلياة واإلنسان والبيئة فمتى أضّر .إنتاج السلعة احملّرم إنتاجها

فيتجاوز هدف اإلنتاج حتقيق الرفاه العام، إىل  .جيب إيقافه ،عوائده املالية مرحبة

 بذلك أهداف فكرية وعبادية. له د فتتحدَّ ،مفهوم النفع العام الشامل

ـ ويف ملحقات اإلنتاج نالحظ حرص اإلسالم على استيفاء األجور اليت 7

يف عقود املزارعة و املضاربة  ،سواء كانوا عمااًل أو شركاء ،يستوفيها األجراء

 األغلب.  حبيث تتوازن مع األسعار يف األعّم ،ًا ونوعًاكّم ،واملساقاة واإلجارة واجلعالة
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ن نتصرف بفوائض أأن اإلسالم يوصي ب ، وهية قضية خطرية نلحظهاـ ومّث8

مسلمني كانوا أم  ،اإلنتاج إلشباع جياع العامل، والتصدق على احملرومني من البشر

ن املشكلة االقتصادية ليست أر اإلسالم لتصوُّ ؛مع إعطاء املسلم أولوية ،غري مسلمني

 ن حّقأميانه بإو ،نسانيةبات )الندرة املطلقة(، وملسؤولية املسلم عن عموم اإلمن مسّب

 س لإلنسان. مقدَّ احلياة حقٌّ

ـ ويلحظ أيضًا أن استثمار املنتج على )ملكية الدولة( جيعله مثقاًل بدفع الريع 9

أة، هي يف األصل هبة من اهلل نه من فرصة عمل مهّيألن اجملتمع مكَّ ؛ملصلحة اجملتمع

لفُة املشروع كبينما  .للمجتمع كله، فصار من حقه صرف الريع على استحقاقاته

ه يعطي من ريع األرض ّنأ ،اخلمس(وحلقوق الشرعية )الزكاة  مضافًا إىل ا ،اخلاّص

جديدة للدخل القومي،  ق لعموم اإلنتاج فرصًةألنه حقَّ ؛مقابل متكينه من االستثمار

 كإحياء األرض مثاًل.  ،بإجياده فرصة عمل من العدم

وال  ،اإلنتاج على أساس اخلصخصة فقطـ ويالحظ أخريًا أن اإلسالم ال يقيم 10

س ة، وإحالتها إلدارة الدولة فقط، إمنا يؤّسعلى أساس تأميم القطاعات كاّف

 قطاعات اإلنتاج على األشكال الثالثة: 

وهو ما تديره الدولة، ويراقبه اجملتمع، وتصرف عوائده  ،ـ قطاع اإلنتاج العام11

 يف املنافع العامة. 

 . إمكانات الدولة، وطاقات األفراد. فالعوائد فيه مناصفٌة ـ قطاع التعاون بني12

ويكون مثقاًل باحلقوق الشرعية املالية  ،وتديره األفراد ،ـ القطاع اخلاص13

 سالمي. املعروفة يف النظام املالي اإل

ولإلسالم نظرية يف توزيع عوائد عناصر اإلنتاج، بعد أن عرفنا توزيع عناصر  

وإذا األرض العامة أساسًا لعموم اجملتمع إذا كانت خراجية،  فهو جيعل ريع .اإلنتاج

كوها بسبب ة طبقًا ملعاهدة الصلح، ولألفراد إذا متلَّصلحية جعلت لألمة كاّف كانت

تنافسهم الدولة بتهيئة فرص  ،كاالحتكار ،سعارفهم ورفع األمع تعسُّ ولكْن .شرعي

يف األرض، وتقرض أصحاب املشاريع  وتفتح اجملال الستثمار غري املستغّل ،للمستثمرين

القطاع  ال يستبّد يلك ؛هم باملشورة واملستلزمات الفنية واإلداريةاخلاصة، ومتّد

ومع عوائد رأس املال  .قطاعاتليف التوازن بني ا وألجل أن توجد درجًة ،اخلاص بالسوق
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النقدي عت رأس املال فإن الشريعة اإلسالمية ألغت الربا، وحاربت االكتناز، وشّج

غارمًا يف  ،مشاركًا يف األربا  ،ال يف العملية اإلنتاجيةفّع على الدخول كعنصٍر

ومع التنظيم فهي مع  .وجتد ذلك يف أحكام املضاربة واملزارعة والشركات .اخلسائر

جراء سواء بصيغة غمط حقوق األ ،ف والعدوانبشرط عدم التعسُّ ،أجر اجلهد الذهين

ًا كّم ،جراء عناية رفيعة يف إعطائهم حقوقهماأل ْتَلقد أْوما العمل فأأو االحتكار. 

 . (48)وشرعت هلم نظامًا للحوافز املادية واالعتبارية ،ونوعًا

 ،وفرضت على أصحاب األموال حقوقًا شرعية إلسعاف ذوي الدخل احملدود  

وجعلت عوائد  ،وأناطت بالدولة مهمة ضمان العاطلني عن العمل والعاجزين عنه

ختفيفًا  ،كالتعليم والصحة واخلدمات األخرى ،ت اخلراجية للخدمات العامةالقطاعا

عت فوق ذلك على املوسرين حقوقًا وشّر .ودفعًا لالدخار ،لضغط اإلنفاق على األجور

كالصدقات التطوعية والوقف والكفارات املالية  ،دةخارج نطاق الواجبات احملّد

 لصاحل رأس املال االجتماعي.  ،ات والوقف وغريها من العمل النافعواملرّب

قامة إـ ولإلسالم نظرية حمكمة يف التبادل، تفرض أعلى درجات اجلودة و14

والتدليس والغنب والنجش، تطبيقًا ملقوالت العمل الصاحل،  السوق النظيفة من الغّش

إىل القوانني اليت متنح املغبون واملغشوش  مضافًا .واحلساب األخروي ،والرقابة الذاتية

إىل تأسيس جهاز رقابة له  مضافًا .رد السلعة أو أخذ الفارق السعري س عليه حّقاملدلَّو

 ى )جهاز احلسبة(. سّمُي ،ة صالحيات ملراقبة السوقعّد

معقول من املعلومات عن  ر فيها حدٌّومن األمور املهمة أن السوق اإلسالمية يتوّف

التعاقد مع جهالة السوق قليلة  ففرص .السوقبسعار وما له عالقة السلعة وحجمها واأل

د وتشّد .املتعاملني يف السوق ومن الواجبات على الدولة توفري هذه املعلومات لكّل .ًاجّد

ل الدولة إذا تعرض قانون وتتدّخ .ةنظرية التبادل على منع أشكال االحتكار كاّف

بادل ففي نظرية الت ،ظروف طارئة ملصلحة املنتج واملستهلك معًالالعرض والطلب 

ية االقتصادية مع مسؤولية الفرد عن نفسه ومسؤولية والسوق اإلسالمية متتزج احلّر

ق . وهذا النمط من توزيع املسؤوليات حيقِّ(49)الدولة عن الناس امتزاجًا ال ميكن فصله

 اقتصادي سليم.  مشاركة واسعة يف بناء وضٍع

أن السلعة  إن نظرية االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي تقوم على أساس 
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ي استعماهلا إىل حتسني املنفعة املستهلكة هي ذلك املنتج النافع لإلنسان أو ما يؤّد

وهذا  .من السلع االستهالكية ي إىل أحد هذين ال يعّدما ال يؤّد فكلُّ .الشاملة

يف دخول السوق  م السلع واألسعار واحلّقَيالتحديد يتفرع عنه جمموعة أمور تغطي ِق

 فضاًل عن االستهالك.  ،و تباداًلأاجًا أو استريادًا إنت ،اإلسالمية

ومتكينه  ،ع بالطيبات، والبناء األمثل لإلنسانوإن هدف االستهالك هو التمتُّ 

من مواصلة دوره يف إعمار األرض وعبادة اخلالق، ولذلك جتد حرمة اإلسراف والتبذير 

نَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َوالَِّذيَن ِإَذا َأ﴿قال تعاىل:  ،مما حيفظ لألمة ثرواتها

 ،مات لذاتها(وجتد أن حشدًا من السلع ال جيوز استهالكها )احملرَّ .﴾َبْيَن َذِلَك َقَوامًا

ومنها ما ال فائدة ، ل الرجال فقط )الذهب واحلرير(َبال جيوز استعماهلا من ِق ومنها ما

 د بعض املوارد بال طائل. ة اليت تهدِّل من املمارسات العبثيا يقلِّمّم ،فيه

فيكون االستهالك مع )مقولة التوازن( منسجمًا مع هدف تكوين الطاقات 

س اهليكل السلعي يف السوق وعلى أولويات هذا اهلدف يؤسَّ ،الالزمة لعمارة األرض

 سالمية. اإل

ل املوارد واملمارسات وبهذه املفاصل يواجه اإلسالم املشكلة االقتصادية، وحيوِّ

 من خالل التوازن إلقامة اجملتمع املتوازن. ،هذه املشكلة «حّل»الفعلية إىل 
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 نشأة اليهود القرائني

 بني الرتاث العربي واإلسالمي
 

 

 .إّن اليهود افرتقوا على فرق كثرية متعددة، كما افرتق املسلمون واملسيحيون

منها ما اندثر أن كما  .رًا يف تاريخ اليهودّيةولقد كان انشقاق بعض هذه الفرق مبكِّ

ومنها ما استمّر ؛ منها إاّل أخبارها يتلوها علينا التاريخ وحيّدثنا عنها َق، ومل يْبىواختف

 ظّلت من هذه الفرق، اليتيف البقاء إىل العصر احلاضر. وفرقة القّرائني هي واحدة 

اق قباقية إىل يومنا هذا، بعد أّن مّر على ظهورها أكثر من ألف ومئيت سنة. ويعترب انش

ي، فرقة القّرائني عن اليهودّية، وانفصاهلا عنها يف القرن الثاني اهلجري/ الثامن امليالد

 ثًا من األحداث الكربى يف تاريخ اليهودّية. َدَح

فت هذه الفرقة تراثًا قد يكون من أضخم ما خّلفته أّي فرقة يهودّية وقد خلَّ

لريى جانبًا  ؛أخرى، كّمًا ونوعًا، وهو تراث حرّي بالقارئ العربي أن يعرفه ويطّل عليه

يّتبع  ْنوأصدق َم ،ميّثلها ْنّق َمآخر من جوانب اليهودّية، اليت يقول القّراؤون أّنهم أح

 أحكامها. 

واعتماد القّرائني على التوراة وحدها كان بسبب رفضهم للمصدر الرئيس 

اًل ، الذي يعترب لدى عاّمة اليهود جزءًا مهّمًا ومكمِّ«التلمود»وهو  ،اآلخر لدى اليهودّية

 «يعة املكتوبةالشر»، مقابل «الشريعة الشفوّية»للتوراة، ولذلك أطلق عليه اسم 

بت االنشقاق وبدأته بينهم )التوراة(. وكان رفض القّرائني للتلمود رأس املسائل اليت سبَّ
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 . (1)والذي ازداد عمقه وتشّعبت مسائله مبرور األّيام ،وبني عاّمة اليهود

وال يسعين أن أغادر هذه املقّدمة القصرية دون أن أزجي خالص الشكر  ،هذا

امية ص باليهودّية واللغة العربّية واللغات السالعراقي املتخصِّوالعرفان إىل الباحث 

يف وقته وعمله إلجناز هذا الذي وضع بتصرُّ ،األخرى الدكتور جعفر هادي حسن

 البحث عن الفرقة القّرائّية. 

  

وعدم االعرتاف بأحكامه وبتعاليم الّربانيني  ،نكار التلمودإن حركة إ

ركة الدينّية اليت نادى ك بأسفار العهد القديم وحدها، تلك احلوالتمّس ،واحلاخامات

يف القرن الثامن امليالدي  ظهرت من جديٍد ،(2)دوقيون من قبلبها السامريون والص

 . (3)ودو( يف بغداد على لسان عنان بن دااهلجري)الثاني 

ود يف العراق )بغداد(، واليت تعترب وسها احلرب عنان بن دافرقة اليت أّسهذه ال»

 حيث من اليهودية وثانية الفرق (،4)«من أهم الفرق اليهودّية املعارضة لليهودّية احلاخامّية

وهي ». (5)«ةة الكربى يف تاريخ الفكر الديين اليهودي عاّميعدد أتباعها، وذات األهّم

انيني بأنها خارجة عن ، وتصف تعاليم الرّب(6)وتنادي علنًا برفضه ،تدعو لنبذ التلمود

، أي «بين املقرأ»و (7)«ائنيالقّر»وقد أطلق أتباع هذه الفرقة على نفسهم اسم . التوراة

اليت تنظر إىل التلمود  ،فانشقوا بذلك عن غالبّية اليهود ،قارئو التوراة دون التلمود

 . (8)«نظرة املسلمني إىل احلديث

 إذ ظّل ؛لإلشارة إليهم إاّل يف القرن التاسع امليالدي «قّرائني»ومل تستخدم كلمة 

 ،هـ(606. يقول الفخر الرازي)(9)س الفرقةالعرب يشريون إليهم بالعنانّية نسبًة إىل مؤّس

بسوء، بل  ىود. وال يذكرون عيسوالعنانّية: أتباع عنان بن دا»شارحًا فرقة العنانّية: 

ًا. وكان قد جاء لتقرير شرع مل يكن نبّي ، وإْنتعاىلأولياء اهلل  إنه من :يقولون

 . (10)«×موسى

هـ( خلط بني عنان بن داوود وبني حفيده 440أن البريوني)إىل أن نشري هنا  ال ُبدَّو

 ،فرقة يسّمون العنانّية :ومنهم»فهو يقول:  ،عنان بن دانيال بن شاؤول بن عنان بن داوود

كان منذ مائة وبضع سنني، ومن شأن رأس  ،رأس اجلالوت وهم منسوبون إىل عنان
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وكان عنان هذا ابن دانيال بن  ..ال يصلح من غريه. ،اجلالوت أن يكون من آل داوود

بن يهوشافاط  .شاؤول بن عنان بن داوود بن حسداي بن قفناي بن بوستناي بن هومنار..

 . (11)«بن أسا بن أبيا بن رحبعام بن سليمان بن داوود

ائني يعود إىل فرتة ذكر أن أصل فرقة اليهود القّر ْنوهناك َم»يقول:  ويوجد رأٌي

 :ويؤكد املقريزي هذه احلقيقة بقوله .سابقة على ظهور اإلسالم، وقبل ميالد املسيح

ويبدو أّن  .سابقة ائني الذين أرجع تارخيهم إىل فرتٍةأخرى غري القّر إّن العنانّية فرقٌة

 . (12)«واحد بعد موت عنان ة قد اندجموا يف كياٍنالقرائني والعنانّي

 

)التوراة واألنبياء  سم ترجع إىل أن العهد القديمائني بهذا االتسمية القّر»

)القرآن(. وهذه الفرقة  )املقروء(، أو ، أي(13)«سّمى عند اليهود املْقَراُت والكتب( كانت

)التّناؤون( يف املشنه،  احلربّية، واملرويات الشفوّية، اليت تناقلها (14)رفضت العنعنات

املقدس  وجعلت املرجع األول واألخري يف الدين هو النّص»و)األمورائيون( يف التلمود، 

 . (15)«)املقرا( املسّمى ،املكتوب املنزل

 . (16)«ون( كلمة مشتقة من الكلمة العربّية املطابقة لكلمة قرأ العربّيةؤ)قّرا»و

أي:  ،)بعلي هامقّرا( )بين مقّرا(، أو )قّرائيم( أو واملصطلح يقابله يف العربّية 

 سم ألنهم ال يؤمنون بالشريعة الشفوّيةي القّراؤون بهذا االوقد ُسمِّ»أهل الكتاب. 

 . (17)«)املقّرا( فقط )السماعّية(، وإمنا يؤمنون بالتوراة

 

سليمان، حيث كان  ونؤاگالم تويف حاخام العراق األكرب 761يف حدود عام 

حبكم منصبه.  ؛رأس اجلالوت يف الدولة اإلسالمية، وزعيم احملافظني على التلمود

ويبدو أنه مل يرتك أوالدًا خيلفه أحدهم يف وظيفته. وكان أحد املرشحني لذلك ابن 

 ة إزاء شرائع التلمود. ة، وخباّصريالتحرُّود، وكان معروفًا مبيوله وأخيه عنان بن دا

عن  ،الذي زار بغداد يف عهد املأمون ،«ديونيسيوس»حالة املسيحي ثنا الرحيّد

يف هذه األثناء أصدر املأمون قرارًا يقضي »قائاًل:  ،هذا االنقسام اخلطري بني اليهود
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، وذلك من جمموعة من عشرة أشخاص فأكثر تريد إقامة رئيس هلا بعدم معارضته أّي

 . (18)«م فيناأجل إضعافنا والتحكُّ

وجلب فرمانًا خيّوله أن يكون بطريريكًا. وقد عّنفه  ،فنزل أبريام إىل بغداد«

وهو ما دعانا إىل زيارة اخلليفة يف  .والمه على متّرده ،عبد اهلل بن طاهر مّرات عديدة

بغداد إللغاء هذا القرار، حيث ساد اخلوف بعد انقسام اليهود إثر إقامة الذين يف 

ود حربًا هلم، يف حني أقام الذين يف بابل شخصًا آخر يدعى ودعى داطربّية شخصًا ُي

ا وصلت ّمّلون السبت وحيفظون األربعاء، فلالذين حي ،دانيال من شيعة الكنعانيني

 . (19)«يشاء رئيسًا له ْنر أن خيتار كل جانب َمقضّيتهم إىل املأمون قرَّ

ن، ووكان من أساتذته علماء مشهور .درس عنان اليهودّية يف العراق منذ الصغر

علمّية متقّدمة، أقّر له بها علماء  وقد وصل عنان مرتبًة .يهودا بن حنمان ونؤاگال :مثل

 مًا متمّيزًا. َلبه َع واعرتفوا ،اليهود يف العراق

يبدو أن  ولكْن .ر الشروط فيهلتوفُّ ؛وكان عنان مرشحًا لتولي رئاسة الطائفة

خوه )حنان(. أوُرّشح بدله  ،آراءه املخالفة لليهودّية الرمسّية وللحاخامني حرمته من ذلك

ب قراءتي للمصادر اليهودّية هي رفض عنان َسالسبب الرئيس لعدم ترشيح عنان حَبو

سة، إىل جانب مقّد «شريعة شفوّية»مرجعّية التلمود وقدسّيته. فالتلمود يعترب عند اليهود 

ن يكون للتلمود قدسّية أبينما رفض عنان  .«الشريعة املكتوبة»التوراة، اليت تعترب 

رأى  قداخامني وأحكامهم. وإمنا هو آراء احل ـ عنان ـ حَبَسبفيه ما  إذ كّل ؛كالتوراة

 . (20)جيب االعتماد عليها يف أخذ الشريعة اليهودّيةون التوراة وحدها هلا القدسّية، أ

 ،وكان من املسائل املهمة اليت انتقدها عنان أيضًا مسألة التقويم الشرعي«

، وحتديد اليوم األول من الشهر. (21)«الذي كان معمواًل به منذ منتصف القرن الرابع

ليهود يف عصره كانوا، وهم مازالوا إىل اليوم، يعتمدون احلسابات الفلكّية يف فا

عنان انتقد هذا النظام، وطالب اليهود بالرجوع  ولكّن. حتديد اليوم األول من الشهر

إىل ما كانت تأخذ به اليهودّية القدمية، وهو حتديد اليوم األول من الشهر بواسطة 

إذ بهذا التحديد  ؛ة شرعّية كبرية عند اليهوديات أهّموهذه القضّية ذ»رؤية اهلالل. 

، وهي منذ البداية قد أصبحت موضع (22)تعرف أوقات املناسبات الدينّية واألعياد

 . (23)«كبري بني القّرائني والتلموديني اختالٍف
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. ولوال ر األكرب يف ظهور حركة اليهود القّرائنيْوود الدَّوإذن كان لعنان بن دا

ملا كان هلم هذا األثر الكبري يف تاريخ اليهودّية. وكان عنان عاملًا يهودّيًا  ظهوره

عراقّيًا، ُولد وعاش وُتويف يف القرن الثاني اهلجري/ الثامن امليالدي، وكان ظهوره 

لليهود التلموديني، كما يذكر ذلك العامل اليهودي البغدادي أبو يعقوب  كمعارٍض

يف  ،م(775هـ/158كم أبي جعفر املنصور العباسي)وغريه، أيام ح (24)القرقستاني

 بغداد، يف النصف الثاني من القرن الثامن امليالدي. 

 

 والتفاعل الفكري احلوار من ةحّي اراتبتّي ميوج الفرتة هذه يف العراق كان وملا

اليهود  فقد اختاروالدينية،  الفلسفية واملذاهب الفرق من العديد ظهور الثقايف، ويشهد

حينذاك عاصمة اخلالفة  لكونهانظرًا  ؛بغداد لتكون هلم مركزًا اجتماعّيًا وثقافّيًا

قتصادّية ة االجتماعّية وااليالعّباسّية واملركز الثقايف للمسلمني. وكان هلذه احلّر

لثقافّية اليت املنتعشة أثرها على اجلانب الثقايف عند اليهود، فخرج اليهود عن عزلتهم ا

حيث كانوا يقتصرون يف ثقافتهم على تعّلم التوراة  ،فرضوها هم على أنفسهم

تها اإلفتاء وإصدار التشريعات، وإلقاء والتلمود، حيث تعقد جلسات دراسّية مهّم

 القصص واملواعظ األخالقّية املستقاة من التوراة والتلمود. 

، هدفه الدفاع ًاجدلّي ًاعلم هجوهر دُّ يفَعمع ظهور علم الكالم الذي ُي ولكْن» 

عن أصول الدين، أصبحت الكتب الدينّية موضوعًا للدراسة العلمّية النقدّية، فبدأ 

، (25)«التوراتي وما فيه من تناقضات هون نقدهم للنّصالكثري من علماء املسلمني يوّج

حقيقّية على الصعيد اخلارجي والداخلي يف  أوقع حاخامات اليهود يف أزمٍة األمر الذي

فعلى الصعيد اخلارجي أّلف الكثري من علماء املسلمني كتبًا لنقد التوراة  ؛واحد آٍن

يف حني أّنه على الصعيد الداخلي بدأت تظهر حركات يهودّية مناهضة  ؛والتلمود

ي عيسى أب :أمثال ،يدعون أّنهم املسيح املنتظر ْنحلاخامات التلمود، فظهر َم

 . م(705 ـ 685 هـ/86 ـ 65) الذي كان يعيش يف زمن مروان بن عبد امللك ،األصفهاني

ويف العصر الوسيط اعتنق كّتاب اليهود آراء مدارس الكالم واملعتزلة، فأّلفوا »

 . (26)« العصر احلديثىلبأفكارها وحججها روائع أدبّية، واستمّر تأثريها إ
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لتلمود كان ظهور الناقد الطة حاخامات د سولكن اخلطر األكرب الذي هّد

 وفرقة القّرائني.  «حيوي البلخي»اليهودي 

ّية، ظهر يف القرن ويعود أصل حيوي البلخي إىل مدينة بلخ يف أفغانستان احلال

عرف  فقد، (27)فها ألَّمّم يٌءش التاسع امليالدي، ورغم أّنه مل يتبقَّالثالث اهلجري/

 قد وّجه سهامًا قاتلة للتوراة بوجٍهو .ت هلذا الفكرفات اليت تصدَّفكره من املؤلَّ

 ،شيء سؤاله عّما إذا كان الّرب يعرف كّل :عام، مثل وللعهد القديم بوجٍه ،خاص

عندما كان يف اجلّنة؟ ملاذا اختار بين إسرائيل من بني كل  ،ملاذا سأل آدم أين أنت

.. هذا .قيدته باستمرار؟ ور عشيء؟ ملاذا اهلل يغيِّ يقدر اهلل على كّل هلالشعوب؟ 

واليت تربو على  ،نتقادات اليت أشار إليها يف التوراةباإلضافة إىل التناقضات واال

، كمعجزة موسى يف شّق البحر، وأّن الّرب هو تكذيبه ملعجزات األنبياء :املئتني، مثل

ل كما فّند ك .مب إليه القتل وتعّطشه للديف اإلنسان وظلمه، وحّب ّرالذي غرز الش

ورأى أّن  ،قوانني النجاسة والطهارة، وعاب على العهد القديم التجسيم الذي زخر به

 . (28)املعجزات من فعل الطبيعة

 املعتزلة بفكر بعضهم راحليوية، وتأّث الثقافية األجواء بهذه اليهود تأثر قدو 

ة يف تاريخ اليهود علم الكالم ونشأ ألول مّراملسلمني،  من الكالم علم وأصحاب

معتمدًا على احلجج والرباهني، على غرار علم الكالم اإلسالمي،  ،اليهودي العقالني

ونشأت الفلسفة اليهودية على نسق فلسفات املسلمني عند »ومكتوبًا باللغة العربية. 

 تعاليمإىل  انتقاداتهم وتوجيه ،الربانيني تعاليم نقد يف فأخذوا، (29)«الكندي والفارابي

 العراق يف اليهود أحبار من ثالثة احلركة هذه رأس على انوك. وأحكامه التلمود

ود، ودا بن عانان حركة يف الثالثة هؤالء ووجد». املعلم، وحنوكة إفرايم، وأليشع: هم

 عانان كان ما بسبب ؛فرصتهم ،األصغر)حنانيا( أخيه وبني بينه نشب الذي والنزاع

 . (30)«حلركتهم رئيسًا بوهونّص آنذاك، اليهود بني كبرية ومكانة نفوذ من به عيتمتَّ

وانضموا  ،ده جمموعة منهمن شاعت آراء عنان بني اليهود العراقيني حّتى أّيإوما 

ة خاّصولتحتمل نقدها ونقد التلمود،  «رأس اجلالوت»سة الدينّية ومل تكن املؤّس .إليه

 ،العلمّيةة الناس، بل كان عاملًا له منزلته ومكانته ن عنان مل يكن رجاًل من عاّمأ

عنان استمّر يف الدعوة  وأعلنوه لليهود. ولكّن ،لذلك أصدرت قرارًا بطرده من اليهودّية
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سة الدينّية اليهودّية من تأثريه على اليهود إىل أفكاره والرتويج هلا. وملا خشيت املؤّس

بتهمة املروق عن الدين، وعدم االعرتاف  ؛هلا هجلأت إىل احلكومة يف بغداد تشكو

 . (31)دّية الرمسّيةباليهو

كما تذكر الروايات. وذكر بعض  ،وأودع السجن ،وقبض على عنان

. وهو يذكر أيضًا (32)أن عنان حكم عليه بالقتل ،لياهو بن أبراهامإ :مثل ،القّرائني

، كان سجينًا معه، وعندما عرف هذا العامل (33)مسلم أنه التقى يف السجن بعامٍل

طريقة للقاء أبي جعفر املنصور، ويشر  له معتقده بقّصة عنان اقرت  عليه أن جيد 

منا هو صاحب رأي إنه مل خيرج عنها، ومل يرتّد عن دينه، وأن له باليهودّية، ويبيِّ

كما  ـ ب له لقاء مع أبي جعفر املنصوروُرتِّ ،. واقتنع عنان بهذا(34)خيالف التلموديني

 من السجن وإطالق سراحه.  ه هذا أمر اخلليفه بإخراجهئوبعد لقا، ـ تقول الروايات

أي: كتب ، (35) «سفر هامصفوت» :م كتابًا يف الفقه بعنوان770ّلف عنان عام أ

وقد كتبه باللغة اآلرامّية، اليت مل تكن قد اختفت متامًا يف العراق يف ». (36)الفرائض

تلك الفرتة، واليت كان يعرفها العلماء اليهود، من خالل النصوص الدينّية عندهم 

الذي كتب أغلبه  ،مثل التلمود ،ن يكونأ. ورمبا أراد عنان لكتابه (37)«مودوالتل

ُيقبلون عليه ويدرسونه، كما يدرس اليهود  ،باآلرامّية، كتابًا مدرسّيًا ألصحابه

 ن التلمود. واآلخر

وقد  .خمتصر يف أحكام الفقه اليهودي )سفر هامصفوت( كتاٌب كتاب»و

اليت احتوت على الكتابات اليهودّية  ـ (39)القاهرة (38)عثر على بعض بقاياه يف جنيزة

مل تعد تستعمل، وذلك ملا ُيفرتض من ورود اسم  بادتها، حّتى وإْنإسة اليت ال جيوز املقدَّ

فاتهم. وطبعت مع آرائه اليت نقلها العلماء القّراؤون يف مؤلَّ ،ـ (40)«يف ثناياها الرّب

اليهود،  اتمن حاخام على رأي حاخاٍم ضح مما بقي من نصوصه أن عنان مل يعتمدويّت

تعتمد  ،ه اجتهادّيةئوإمنا جعل التوراة مصدر أحكامه الفقهّية وفتاواه. والكثري من آرا

 . (41)ع دائرته وتطبيقاتهعلى القياس املتداول يف الفقه احلنفي، الذي وسَّ

ـ وأصحاب علم  كما ذكرنا سابقًا ر بعض القّرائيم بفكر املعتزلة ـوتأثَّ

فكرية اعتزالية  الكالم من املسلمني، حيث كان العراق ميوج يف زمن عنان حبركٍة

م(، فأخذوا يف نقد تعاليم الربانيني وتوجيه 748هـ/131بزعامة واصل بن عطاء) ،قوّية
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فقد ذهب عنان وأتباعه من أحبار اليهود يف »انتقاداتهم لتعاليم التلمود وأحكامه. 

عتزال يف األصول ويف الفروع، ويف التوحيد هب أهل االيف بعض األحيان مذ (42)العراق

 ،ختيار واملادة واهليوىلوالعدل والصفات، ويف احُلْسن والُقْبح، ويف اخللق واجلرب واال

ًا بينهم وبني خصومهم اليهود، حّتى اًل حاّدَدوما شاكل ذلك من مشكالت أثارت َج

ائني يف موضوعات علم قّرالتفريق بني كتب املعتزلة وكتب ال ءليصعب على املر

 . (43)«الكالم

كان  يالدي على األقّلاملجري/احلادي عشر اهلحوالي نهاية القرن اخلامس 

رين مبذهب املعتزلة والذين كانوا من املتأثِّ ،منيكبري من اليهود املتكلِّ هناك عدٌد

 ،م(1013صاموئيل بن خوفين) :انيني نذكر على اخلصوصمن بني الرّبو .(44)البهشمية

)حبدود : أبو يعقوب يوسف البصريائني البارزين هلذا اخلّطومن بني القّر

 . (45)وتلميذه يشوع بن يودع ،م(1038هـ/431

قريبة من صالة املسلمني، يسبقها نوع من الطهارة  ائني صالٌةللقّر كانتوقيل: »

والغسل والوضوء، وفيها حركات تشبه القيام والركوع والسجود يف صالة 

ائني هم الذين وضعوا النجمة السداسّية شعارًا ويرى البعض أن القّر». (46)«املسلمني

 . (47)«هلم

نون أو خيتصرون بعض الكتب  يدوِّئنيجند بعض اليهود القّراأننا حّتى 

وحذف بعض موادها اليت ال تتعّلق بالفكر  ،النزعة االعتزالّية اتالكالمّية ذ

املغين يف أبواب  كتاب :كاملباحث القرآنّية وما شابه ذلك، مثل ، اليهوديينالقّرائي

 . (48)م(، وكتب أخرى للمعتزلة1025هـ/415للقاضي عبد اجلّبار) ،التوحيد والعدل

واحلقيقة أن »ذات قيمة هاّمة.  ،واليت استند عليها يف آرائه ،وتعترب مصادر عنان

 ع املوسوي مبثابة االتهام ضّدمن أجل الشر ائني اعتربوا موت املسيح كشهيٍدالقّر

ن آكما ورد عن القر ،من اخلالف حول الهوت املسيح ورمبا نتج ذلك بتأثرٍي ؛الربانيني

 . (49)«وجنده لدى السامريني ه،الكريم وما شابه

رين يف القرن العاشر إبان هجومهم ِذوقد كان الكّتاب القراؤون املعتربون َح»

 . (50)«للتأليف استخدموا العربّية لغًةعلى حممد واإلسالم، ولذلك فقد 
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 هي:  ،يعتمد الفقه القّرائي على أصول ثالثة

 تهم. اءدة حبسب قر: ويقصد به التوراة، وله صور متعّدأـ النّص

 . (51): وهو يعتمد على االجتهادب ـ القياس

د رؤية العلماء على جمّر ئنياّرفهو يقتصر عند الق (52): وأّما اإلمجاعج ـ اإلمجاع

 . (53)باع هذا الشيءما، واّتفاقهم على اّت والكهنة لوجوب شيٍء

 

 . (54))بكل أسفاره( س العربي فقطـ ال يؤمنون إاّل بالكتاب املقد1َّ

)التلمود(، وإمنا  مارهگوال ،اليت ُتسّمى باملشنه ،ـ ال يؤمنون بالروايات الشفهّية2

 . (55)، وإمنا يرونها من عمل األحبار واحلاخاماتإىل الوحي بصلٍة يعّدونه ال ميّت

 ـ ال يعرتفون بسلطة احلاخامات. 3

، حّتى مّساهم (56)اؤون يف فكرهم وفلسفتهم على العقل واللغةد القّرمـ يعت4

 البعض بفرسان العقالنّية. 

 . (57)يوم الدين وما فيه من البعث والنشوربـ االعتقاد 5

باب االجتهاد عندهم مفتوحًا، يف حني أغلق بقي ـ يعتقدون باالجتهاد، حيث 6

 . (58)هذا الباب لدى الربانيني بواسطة التلمود

 . (59)واألخذ بالتقويم القمري ،انيـ رفض التقويم الرّب7

 . (60)مة اليت موضعها بيت املقدسالقبلة املكرَّبعتقاد ـ اال8

 . (61)حكام اليت جاء بها الربانيونـ ينكرون مجيع القوانني واأل9

وموسى  ؛إمساعيل الُعكربي مثل: ،لليهود القرائيم يف العراق شخصّيات كثرية

 ،(62)الزعفراني الشهري بأبي عمران التفليسي، الذي هاجر من بغداد إىل مدينة تفليس

ودانيال بن مشه الدامغاني املعروف  ؛وميشويه الُعكربي ؛وملك رملي ؛واستقّر هناك

 . (63)وشخصّيات أخرى ؛بالقومسي

 
 

ائني، وحناول الشخصّيات اليهودّية من القّر ما يلي أمساء بعض أهّم نذكر يف
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 التزام التسلسل التارخيي يف استعراض كتاباتهم: 

 
 

لعب ». (64)«عاملًا بالتوراة، وكان قاضيًا لليهود»يقول القرقستاني عنه بأنه كان 

دًا بنيامني دورًا هامًا يف تدوين وإصال  بعض أفكار وآراء عنان، ومل يكن متشّد

حيث كان جييز  ،)شّبات( أحكام يوم السبت :كعنان يف األحكام الشرعّية، مثل

أي: كتاب  «فر هادينيمس». له كتاب باسم (65)«املشي خارج البيت يف يوم السبت

ونشر هذا  .ائيمالشرعّيات، وكان مصدرًا مهّمًا لألحكام الشرعّية لدى اليهود القّر

 «فر هاميصووتس»من كتابه  . وبقي لنا قسٌم«َمسآت بنيامني» الكتاب حتت عنوان

ه. وله أيضًا تفاسري وشروحات لكتب: التوراة، أشيعا، ئاحيث نقل بنفسه بعض أجز

نشيد األنشاد، اجلامعة، ودانيال. كانت كتبه بيد العامل اليهودي األندلسي أبراهام 

 . (66)ل هذه الكتب اليت كانت بني يديههـ(، حيث مد  وجب560َّبن عزرا)

 
 

، وقد وصلنا «احملتوى»جادل يوسف الفرق اإلسالمّية واملسيحيني يف كتابه  

 عربّية.  يف ترمجٍة ،«كتاب التمييز» باإلضافة إىل خمتصره، ويسّمى ،هذا الكتاب

 
 

ر هذا ولقد تأثَّ .مي القّرائني ومتفلسفيهمّد البصري واحدًا من أبرز متكلَِّعُي

مني املسلمني وفالسفتهم. يقول عنه الباحث العراقي كثريًا بكتابات املتكلِّ الرجل

ومل أكن »الدكتور جعفر هادي حسن:  ،ص باليهودّية واللغة العربّيةاملتخصِّ ،املعاصر

ائيم( إاّل بعد )يقصد تأثري الثقافة اإلسالمّية على اليهود القّر أعرف مقدار هذا التأثري

 عربّية وحروف عربّية.  بلغٍة ، وهو مكتوٌب(67)«احملتوي»أن عثرت على كتابه 

ة كبرية يف القضايا الكالمّية والفلسفّية، اليت كان يّد ذا قيمة وأهّموهو ُيَع

كما يعطينا الكتاب كذلك فكرة عن مدى  .فيدور اجلدل حوهلا يف عصر املؤلِّ

وهضمهم هلا. ويّتبع  ،بهارهم تفاعل أتباع األديان األخرى مع الثقافة اإلسالمّية، وتأثُّ
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ويف آرائه عمومًا، آراء القاضي عبد اجلّبار، أحد زعماء  ،البصري يف كتابه هذا

 . (68)«مني باالسمدافع عنها، كما أّنه يذكر بعض املتكلِّياملعتزلة املعروفني، و

 
 

كتاب تفسريًا لل ـ كما يبدوـ ويدعى سليم بن ُرحيم بالعربّية، وقد كتب  

 س. املقدَّ

 
 

 بـيف مقابل وصف الربانيني  ،«لطفاءال» بـوصف اإلمساعيليني وأدوم  

 . «املفسدون»

 
 

س. وقد اقتبس عن تفسريه باللغة العربّية للكتاب املقدَّ ًايذكر بأّن لديه تفسري 

 . (69)العلماء اليهودبعض 

 

 

 الهوامش
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 االستنساخ البشري

 يةالشرعالقواعد  يف يةفقه مطالعٌة
 

 

 ظهرت ،اةياحل كعلم ،ةيعييف العلوم الطب خصوصًا، م العلميبعد التقدُّ

 مساعدة مع ،احلقوق علم علماءو الفقهاءعلى  لذلك .مسبوقة ريغ دةيجد موضوعات

 االستنساخ ايوتكنولوج. ةبالدّق طالعوهي أن ،الفّن هذا يف ينياالخّصائو اخلرباء

 هايإل قالتطرُّ تستوجب اليت ،املطروحة ةيوميال املوضوعات أحد( coloning) البشرّي

( Coloning) املصطلح هذا. و... ةيواالجتماع ةيواحلقوق ةيوالفقه ةيالعلم وانباجل من

 ،واالنقسام والربعمة االفتسال عينيو ،ةيونانيال اجلذور من «كلون» من تجّزأي

 االستنساخ نوعان: و. (1)النقساموا القطع عن عبارٌة نكيوكلون

املرحلة حتّث : يف هذه (Embryonic cloning) يّنيل: االستنساخ اجلنالنوع األّو

 نهمايوب. ةينياجلن امرحلتهإىل  تصل أن قبل نيقسمإىل  ُتقسمو ،االنقسامعلى  ةياخلل

 . العامل يف ةيالعمل هذه جةينت التوأمان كونيو ،(D.N.A)ة يوراث ةيناح من تامة مشابهة

 عالج يف ستخدمي(: Therapeutic clonin) ّيالنوع الثاني: االستنساخ العالج

 اياخلال تبدأ ،اقيالرت ةيالبشر ةيالدمو اياخلال تنتج نيح ،مثاًل ةياملستعص األمراض

 . اقيالرت نتاجإ يف قدرة هلا واليت ،ةيالدمو اياخلال أو السامل العضو تنتج الساملة

(: تستخدم هذه Reproduction cloning) االستنساخ التوالدّيالنوع الثالث: 
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 واليت سندرسها يف حبثنا هذا.  ،(2)املتشابهة واناتيواحل اإلنسان ديتول يف ةيالعمل

واستخدام ميّن الرجل  ،دون آخر االستنساخ البشري هو خلق نسخة من إنساٍن

 االستنساخ تّمي)الذي  انحامل الشخص من ةيخل نواة تفصل احلالة هذه ويف. املرأة ضةيوبو

 للمواد تتعرض ذلك بعد. نواتها انفصلت ضةيبو يف النواة هذه تدخل ثّم ،(اهيخالعلى 

 ،فياملض ضاتيبو مع املانح الشخص نواة وتندمج ،الكهربائّية دمةالصو ةياويميالك

 ةيطب قٍةيبطر املرأة رحم يف تزرع الناضجة ضةيالبو انقسام تّمي نيحو. االنقسام بدأيو

 اللقا  تّمي. التوالدّي أو التناسلي باالستنساخ ىسّمي)تقنية النقل النووي(. وذلك  ةخاص

 اياخلال كروموسومات عدد بلغي. املرأة ضةيبو مع الرجل ميّن ةيخل لقا  عرب عّييالطب

 :املثال ليسبعلى و. جسمه ايخال رئسا كروموسومات نصف موجود لكل ةياجلنس

 ًا،كروموسوم 23إىل  ةياجلنس اهيخال عدد صلي نمايب، ًاكروموسوم 46 لإلنسان

 46 من نواة له نيجن تولديو ،ماتوالكروموس لقا  عرب العدد هذا كتمليو

 ال ولكن. نياجلن ديتول يف وامليّن ضةيالبو نواة مشاركة عيني وذلك. ًاكروموسوم

 ألّنه ؛البشري االستنساخ ةيعمل عرب نياجلن ديتول يف ًايأساس دورًا ضةيبوال تلعب

 هناك سيل آخر ديصععلى و. فقط نياجلن يف منّو وهلا دوٌر، ةضيالبو نواة انتزعت

 داخل ًاكروموسوم 46 نتتضمَّ ةيجنس ريغ ةيخل نواة لقا  بعد امليّن حلضور ضرورة

 كنهمي ةياخلل مانح نمايب ،فقط نياجلن زاتيم يف ةياخلل نواة صاحب لعبيو. ضةيالبو

 . (3)الذكر أو ىاألنث كوني أن

 والالهوت الفلسفة :حنو ،دةيعلوم عد إىلق خالاأل وردت نيرياألخ نييف العقد

 االختصاصات عيمج نيب تواجد هلاصار و. اسةيوالّس االجتماع وعلم واحلقوق والطّب

 ةيوكالم ةيفلسف ةيأرض وله ،ةيئيالب ةيخالقاأل املسائل من االستنساخو. ةياجلامع

 ديعلى صع خصوصًا ،ةالعاّم أذهان شغلت معّقدة أسئلة حوله وتطر . ةيوحقوق ةيوفقه

 هذه زاتّيم أهّم منو. البشري االستنساخ حرمة أو ةيحل :أهمها منو ،واحلقوق الفقه

 قيتطب مع البشري االستنساخ تدرس أنها ،ةيالثانو األحكامإىل  االلتفات مع، الدراسة

اإلخالل  حرمة ،ةيالذات اإلنسان ضرر، كرامة ال :يوه ،األربعة القواعدعلى 

لألحكام  االستنساخ البشري نظرًا حرمة وتستنتج .ةياإلنسان والعدالة ،النظامب

 البشري االستنساخ حول دراسٍة أّي تتّم مل أنه التامة والشجاعة باجلرأة وندعي. ةيالثانو
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 . ةيالناح هذه من

 

يف أمر  تدخُّل أنه وأعلنت ،البشري االستنساخ ةيكيالكاثول سةيمت الكنحرَّ

 نقض هي دالئلها أهّمو. ةيوأخالق ةيكالم صبغة هلا، ودةيعد دالئلوأسندت إىل  .اهلل

 سةيه الكنْت. كما رفَض(4)األسرة دور لؤوتضا اإلنسان ةيوذرائع ةياإلنسان الكرامة

 األسرة ديصععلى  مهيتعال يف املقدس لياإلجن كتاب الفخي أنه وتعتقد ،ةيتالربوتستان

 تعاىل اهلل دور لثِّمي قةيكما تعتقد أّن اإلنسان يف احلق .األب واألم والولد نيب والعالقة

 من أشكال كّل ضًايأ ةالسّن أهل علماء رفضي بدوي ما. على (5)البشرّي باالستنساخ

 ألدلةل ؛حراٌم البشري االستنساخ أّنإىل  ةالسّن أهل فقهاء ذهبي. البشرّي االستنساخ

 ،واخللق التنوع ةسّن يريوتغ ،فساد يف األرضال ،اهلل أمر يف التدخُّل ، ومنها:املختلفة

 اتانيوالب ىالفتاو عرب الفعل بردود وقاموا. نياملسلم معتقدات يف اخللل ادجيإو

 :. ومنهم(6)أبدًا لنقاشل حمالًّ سيول ،الشمس كضوء واضٌح املوضوع وهذا. والقرارات

 ، اللذانباز بن زيالعز عبد السعودي واملفيت( 7)طنطاوي نيحس حممد األزهر خيش

. (9)العمل بهذا نيالقائمهوا اتهام احملاربة إىل هم وجَّوبعض. (8)ةياحلتم حرمتهعلى  داأكَّ

. صراحة بكّل( ةالسّن أهل) اإلسالمّي املؤمتر ومنظمة ةيخالفته اجلامعة العربوقد 

 .(10)ستنساخ البشرّياال حرمة( على ةالسّن أهل) ةيالطب للعلوم ةيسالماإل املنظمة ووافقت

 شيتشو بسبب ؛زييتربال الشيخ حّرمه ،عةيالش فقهاء نيومن ب ،آخر ومن جانٍب

 من نيمة حممد مهدي مشس الدمه العاّل. كما حرَّ(11)واضطرابه االجتماعي النظام

 حرمتهعلى  دوأّك ،تهيحبّل القاضي ،اهلل فضل مةالعاّل ىلفتو مزامنًا ،عةيالش فقهاء

 . (12)واملطلقة ةياحلتم

 

 املوسوي والسيد ستانييالس السيد :منهمو ،عةيالش فقهاء من جمموعة أجازته

 كلُّ» :هذه ةياحلل لقاعدة نظرًا ؛الروحاني والسيد اهلمداني النوري والشيخ لييدبراأل
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 . (13)«فتدعه ،بعينه حرام ّنهأ تعلم ىحّت حالل لك شيء

 

 :منهمو باحلكم األّولي، البشرّي الستنساخا عةيالش فقهاء من جمموعة أجازت

 كلُّ»: هذه ةياحلّل قاعدة استنادًا إىل ،احلائري كاظم ديالسو ازيريالش صادق ديالس

 ؛يالثانو باحلكم هموحرَّ ولكنهم .«فتدعه ،بعينه حراٌم ّنهأ تعلم ىحّت حالل لك شيء

 نساب، تزلزلاأل اختالط :منهاو ،واملرتقبة ةياحلال ومفاسده ةيالسلب اتهياعتد بسبب

 صيتشخ ، وعدماسّييوالس واالقتصادّي االجتماعّي النظام شياألسرة، تشو نظام

 . (14)...و ،واملظلوم الظامل

 

 األحكام نيب ختالفاال ةيماه عن نتحدث أن الزممن ال املوضوع هذا ينيقبل تب

 :ومنها عّدة حيثيات، من الشرعي احلكم نقسمي الفقه رومنظ ومن. ةيالثانوو ةياألول

 رواملنظ هذا ومن .املكّلفعلى  ةاحلاكم ظروفالو حوالاأل بْسَح احلكم ميتقس

 أفعالعلى  دّلي أمٌر ةيالواقع ةياألحكام األولو. يوالثانو ؛يلاألّو: إىل احلكم نقسمي

. الصعبة وحالته االستثنائّي بوضعه اهتمام دون ،األولية نهيعناو حسب فقط فاملكلَّ

على  ترتتب أحكاٌم يه ةيالواقع ةيالثانو األحكام ولكّن. للصالة الوضوء بجي :مثاًل

األحكام  ىتسّم ى:أخر بعبارٍةو. ةيالثانو نهيعناو وسائر االضطرار حسب املوضوع

 واالضطرار اإلكراه :مثاًل .له تسنح عوامل بسبب فاملكلَّعلى  وجتب ،ةيالثانو

 ليسبعلى و. ةيوالتق نيميوال والعهد النذر :مثل نيعناو بسبب أو ،واحلرج والعسر

 الشخصعلى  واجبًا سيل ولكنه ،وجوبهو ال رمضان شهر يف الصوم حكم إّن :املثال

 األحكام طول يف أّنهع إىل رجي تهيتسم وسبب. السّن ريوكب ضيواملر املضطر

 ةيكقض كلها ةياخلارج قياملصاد ةياألول األحكام تشمل :آخر اٍنيببو. (15)ةياألول

 . (16)ةيمادام ةيوصف ةينيح ةيقض بشكل ةيالثانو األحكام تظهر ولكن ،ثابتة

 اإلباحة بأصل كمسُّوالت ،اةياحل كعلم ،دةياجلد املوضوعات أّن يف ال َرْيَب

 وأجاز. أوىل خطوة ُتَعّد ،ةيالبدا يف ةياألول األحكام قبول ضًايوأ ،ةياحلل وقاعدة
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 وهذا ،فقط احلاسم ليالدل إقامة حالة يف األصل هذا عن يخّلالت الطوسي خيالش

 فعليه حرمته شخص ىاّدع ولو ،إباحة اءياألش يف األصل»: قائاًل ،مجاعّيًا اختذ القرار

 عةيالش فقهاء من ريالكث أجاز. دةيالعد نياملسلم فرق نيب اتفاٌق هيوعل ،اًليدل ميقي أن

 . (17)األصل بهذا بالتمّسك البشرّي االستنساخ

 

 صالةأ البشرّي هو احللية، اعتمادًا على لالستنساخ ياألول كون احلكم رغم

 لدخول نظرًاو. الفهاخي ٌليدل هناك كني مل ما معتربة األحكام هذه لكن، اإلباحة

 حرمة ،ةيالذات اإلنسان ضرر، كرامة ال :يوه ،األربعة القواعديف  البشري االستنساخ

 ةيالثانو لألحكام ألنباحلكم الثانوي؛  مُرحي ،ةياإلنسان والعدالة ،النظامب اإلخالل

 ةيالثانو األحكام ليدل إذ ؛ةياألحكام األولأدلة وأدّلتها  نيب التعارض عند ةيأولو

 ما ملوضوٍع ةيالثانو األحكام ليدل ى:أخر بعبارٍةو. ةياألول األحكام ليدلعلى  حاكٌم

 املوضوع هذا ينيتب أجل منو. األولي بعنوانه بالذات املوضوع أحكام سعة عن رعبِّي

 . ةياحلال املسألةعلى  قهايتطبو ،القاعدة هذهعلى  الضوء سنسلط

 

 دَنسَتُي واليت ،ةياجلذرو اهلامة القواعد من ةيواالجتماع ةيضرر الفقه قاعدة ال

 مالّي ضرر ّيأ القاعدة هذه متنع. ةيواحلقوق ةيواالقتصاد ةيالعباد املسائل يف هايإل

 نيالقوان زاتيم من وهذه. هكّل اإلنسان على بل ،نياملسلم على وحقوقّي اتّييوح

 ودرسوها ،ديبع زمٍن منذ اإلسالم وعلماء فقهاء هايط الضوء علسّل واليت ،ةياإلسالم

 ُيَضارَّ َواَل﴿حنو:  ،ةيالقرآن اتياآل بعضعلى  ضرر ال قاعدة ترتكز. مستقّل بشكٍل

 ﴾ِبَوَلِدِه َلُه َمْوُلوٌد َواَل ِبَوَلِدَها َواِلَدٌة ُتَضارَّ اَل﴿و ،(282البقرة: ) ﴾َشِهيٌد َواَل َكاِتٌب

 :منهاو ،ةياإلسالم اتيالروا يف لهوحتمُّ الضرر ليحتم رفض . وقد(233البقرة: )

 قاعدةعلى  ةيبغّض النظر عن األدلة اللفظو. (18)«سالماإل يف ِضراَر َوال َضَرَر ال» ثيحد

 ؤكدي العقالء أصل أّن كََّش الو. القاعدة هلذه ًامتقن ًاسند العقالء أصل عتربيضرر،  ال

 هذه وثائق دراسة. مقبول ريغ أمٌر ةياملدن ةياالجتماع اةيباحل الضرر إحلاق أّن ىعل
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 ثي. من ح(19)هيف ندخل ال لذلك ،مستقالًّ حبثًا وتتطلب ،اًليطو وقتًا تستغرق القاعدة

 فخر ىاّدع ولقد ،اتيالروا من ًاريكث هناك ألن؛ القاعدة هذه ةصّح يف بْيَر ال اجملموع

 نيمة بمسلَّ قاعدًة ي. واعتربها بعض أصحاب الرأ(20)ضا ياإل يف التواتر نيقاحملقِّ

 القاعدةعلى  دتؤّك دةيعد اتيرواو اتيآ وجود ، ورغمومضافًا إىل ذلك. (21)الفقهاء

 تاملستقاّل زمرة يف تدخل وهي ،حمكمة ةيعقل أدلة توجد أّنه ىنر ،املذكورة

  .اإلنسان عقل قبلهايو ،ةيالعقل

 ثيكاحلد ،ثييف مضمون األحاد نالتمعُّ ّنإ :نقول أن كنناميعابرة  بنظرٍةو

 سواء ،ةياإلهل األحكام أّن تعين ضرر ال قاعدة أّنإىل  ريتش ،(22)املشهور النبوي

 نيالقوان تبسّب وإذا. الناسعلى  الضرر نفي أساسعلى  وضعت الوجوبية، أم وضعيةال

. والقصد (23)نفاذ هلا سيول ،تهمل البعضعلى  أضرارًا اخلاصة احلاالت يف ةيجتماعاال

 ى:أخر بعبارٍةو. ةيالوضعو ةيالوجوب األحكام يف الضرر ةيمن نفي الضرر هو عدم شرع

 كني ملإذا  إاّل ،نفاذ هلا سيل كلها ساملقدَّ الشارع لَبِق من الصادرة األحكام إّن

 مالّي ضرٍر أّي أو على غريه، ومل يكن هناك فملكلَّعلى نفس ا ضرر ّيأ هناك

الستنساخ ول. (24)اجملال هذا يف األدلة سائرعلى  حاكمة ضرر ال وقاعدة. كذلك

 : منهاو ،فاسدة اتيوتداع البشري أضراٌر

 ةخطور هناك أّن ةياملاض العقود يف االستنساخ ةي: أثبتت تقنفقدان األمن ـ1

 ليسبعلى و .النجا  احتمال تقلصإىل  مضافًا ،ةيالعمل هذه يف معروفة ريغ مشاكلو

 رياب غجنإ :حنو ،معروفة ريغ اتيلتداع املشروع هذا يف دالي استنساخ تعرض :املثال

 . ةيالوراث األمراض وبعض ،الوزنيف  ادةيعّي، زيطب

 ووجود ةيالوراث زاتيامل يف االختالل عّدي ضًايوأ: راملبكِّ واملوت خوخةيالش ـ2

 بيمعا من ةرياخلط األمراض وظهور ةيالوراث األمراض بعض نشاطو ةيالوراث املشاكل

 للتعّفن تتعرض لذا ،واناتيه احلهلذ األمين اجلهاز ضعفيفهو . البشري االستنساخ

 ةيثالورا االختالالت. سنٍّ مبكرة يف ومتوت ،االختالالت وسائر ةيالسرطان الغدد ومنّو

 بها هتّمي أن بجي احتماالت عن ناجتٌة االستنساخ عرب احلاصلة ريالقص واناتياحل وعمر

 نيل نواة اجلنكُّتش أسلوب يف وجودةامل املالبسات جّراء القلق هذا ظهري. بالغًا اهتمامًا

 االستنساخ ىمقتض أّن رغمو. أمراضهاو واناتياحل هذه سالمة عدم ويف ،ةيلاألّو
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 ىفحول وهي خمالفٌة ،مةيوجس ادحةف أضرار تتبعه لكن ،اإلباحة صالةأ هو البشري

 صالةأعلى  حاكمًةتكون  ضرر ال قاعدة إّنف األضرار هذهعلى  وبناًء. ضرر ال قاعدة

االستنساخ البشري  حرمة استنتاج كنمي لذا .ةيدائرة احلّل قييتض يف بتسّبتو ،اإلباحة

 يف ىأخر أضرارو مشاكل هناك املذكورة بياملعا عن النظر بغّضو. يالثانو كمباحل

 ةيعمل من الشرعي احلكم استنتاج يف بها االهتمام بجي واليت ،ةيالعمل هذه

 : منهاو ،البشري االستنساخ

 ة.يثان من درجٍة املستنسخ كمواطٍن قبول املواطنـ 1

 املشاكل وبالتبع ،املستنسخ الشخص بَسَن يف داتياملالبسات والتعق ـ2

 ةعمتفر وكّلها ،واحلضانة والنفقة اثريوامل احملارموالنكا  ك ى،األخر ةياحلقوق

 .لبحثمن ا

 االستنساخ جعلت ،اآلن ىحّت اخلصوص هذا يف دةيعد اتينظر رحتُطوقد 

 . نياملعاصر العلماء نيب ،غموضًا وأكثرها ،ةياحلقوق املسائل أعقد

 .جهاضالرغبة يف اإل ـ3

 األشخاص ألن ؛املستنسخ الشخص يف ةيوالنفس ةيالعاطف اتيظهور التداع ـ4

 صبحونيوس ،اتهميح يف ةيوالنفس ةياالجتماع املشاكل واجهونيس نياملستنسخ

 كنمي. واملختلفة بأنواعها ةيوالذات ةيالنفس باالختالالت صابونيس كما، ينيمنزو

 األطباء من طلبايو، جسمه من قطعًة رتكاي أن حادثٍة يف ابنهما فقدا نيذلال نيللوالد

 املستنسخ الطفل هذا هلما خلقيوس ،شبههي طفل خلق الوراثة علم يف نيصاملتخصِّ

 الطفل هذا والدة بعد ىاملتوّف ابنهما رانتذكَّي نهماإ إذ ؛ةريكث ةيعاطف مشاكل

 نيمصاب العاطفي التضاّد هذا جعلهمايوس. ينديلشدا والغّم باهلّم صابانيو ،دياجلد

 مع املستنسخ الشخص بَسَن يف بهاماإلإن  .بالفراغ الشعور ، من قبيل:ةينفس مبشاكل

 مبدأ وهو ،هيف ةيالنفس لالضطرابات قيالطر دهِّمي ،له املتفاوتة ونظرتهم ،نياآلخر

 تتبعه اجلسدي النقصإّن  ذلكإىل  ومضافًا. ةيالنفس واالختالالت ةيالروح املشاكل

 . ةيالنفسو ةيالعاطف االختالالت

 عي.يالطب التوالد إلنهاء ديوالتمه ،عدم الرغبة يف الزواج ـ5

 اإلجرامي االستعمال وإساءة ،اإلنسان ألعضاء التجاري بيالتهر وعيش ـ6



 133 االجتهاد والتجديد

 عن نياملهرب نشاطات خترج البشري االستنساخ نتاجإ وقفيت مل اإذف .واالحرتايف

 األعضاء ئةيته ألجل ؛نيتنسخاملس األطفال من اآلالف نتاجإ ًايومي ىونر ،طرةيالس

 . العامل يف مةيالعظ الكارثة سنواجه البشرب جارّتاال رواج بسببو، مهايوتطع

 شخص ةمئ معرفة ألّن التعرُّف عليهم؛ وصعوبة ،نيشخاص املتشابهوجود األ ـ7

 . انياألح بعض يف ٌليمستح بل ،صعب أمٌر كامل تشابه نهميب

 

 ةيالفقه القواعد من ةيالذات اإلنسان وشرافة لكرامة ةيتعّد القاعدة الفقه

 كما ،واحدة أسرٍة من عيهم. واجلممضمون لألشخاص كّل كرامة حقٌّال. (25)املهمة

 اليت ةيالذات الكرامة يف عًايمج ونوسامتو ،×آدم أبناء كونهم يف فقونمّت أنهم

 الذي سيالنف اللؤلؤ هي ةي. لذلك الكرامة اإلنسان(26)تعاىل سبحانه اهايإ أعطاهم

. خاص شخٍصب تنحصر وال. ةياإلنسان قةياحلق مع صلة وهلا ،كله اإلنسان لكهامي

 نياملسلم ريغ أو نيمع املسلم تعاملهو |فات الرسول. كذلك تصرُّ(27)نيمث لؤلٌؤ هذا

 تعاملي كنية اإلنسانّية. لذلك مل باملرتب هتماماالو ،ةياإلنسان الكرامة أصول من هي

َم ْمَنا َبِني آَدَوَلَقْد َكرََّ﴿: وتعاىل سبحانه قولي. (28)بالسوء هئأعدا مع |النيب

ْن َخَلْقَنا ِممََّ َكِثرٍيْلَناُهْم َعَلى َباِت َوَفضَّالطَّيِِّر َوَرَزْقَناُهْم ِمَن َواْلَبْح َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ

 ريتش كما ،ةينيالتكو اإلنسان كرامةعلى  ةي. تدّل هذه اآل(70)اإلسراء:  ﴾َتْفِضياًل

. الكرامة هذه من منوذج راديإ ضمن ،املخلوقات نيق اإلنسان بإىل تفوُّ ةياملتتال اتياآل

 أعلن كما ،كلهم نياملسلم ريغو نياملسلم ةياإلنسان الكرامة تشمل ذلكعلى  بناًءو

 هذه تشمل(. 70اإلسراء: ) ﴾آَدَم يَوَلَقْد كرَّْمَنا َبِن﴿رمسي:  قراٍر يف تعاىل اهلل

 ةيواجلنس ةيوالقوم نيوالد سناجل عن النظر بغّض ،عهميمج األشخاص الكرامة

 مناكرَّ لقد»مل يُقْل: و ﴾آَدَم يَبِن كرَّْمَنا َوَلَقْد﴿ :تعاىل قوله ذلك ليودل ؛والثقافة

الذي  وهو ،التفرقة كافحياإلسالم  بدأ ذلك أساس. على «مؤمنًا مناكرَّلقد »و «مسلمًا

 اإلنسان نيب التفرقة اإلسالم رفض. أوجهاإىل فيها  التفرقة وصلت قد منطقة يف ظهر

 عيمج ىونف ،احلجرات سورة من 13 ةياآل :حنو ،املتشابهة اتياآلو اتياآل هذه يف

 ريتفس يف الطوسي خيالش ىري. ةياإلنسان الكرامة ودعم ،ةيوالطائف ةيالقوم أشكال
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 أّن ـ الكرامة قاعدة إلثبات سند أو ةقيوهو أتقن وث ـاإلسراء  سورة من 70 ةياآل

 ـ اجلملة هذه ألّن؛ عياجلم شمليو ،ةيمشول له ميالتكر هذا. ولنافّض تعين «مناكرَّ»

احلسن،  والوجه ،ايالدن اةياحل رزق :املثال ليسبعلى و .ذلكعلى  ـ تدّل مناكرَّ

ا أن نستنتج أّن كننمي، لذلك (29)«...و |يّبالن وبعث ،لإلنسان اءياألش ريتسخو

 عيمج ونفي ،حبقوقه لتزاماالو ،وكرامته اإلنسان ةعّزعلى  يتنطو ةينيالد ميالتعال

 ضًايوأ ،تهايومشول اإلنسان كرامةعلى  تدّل اتيمبا أّن هناك آو. (30)الظلم أشكال

 كننامي. كما (31)أبدًا وإضراره اإلنسان إهانة جتوز ال ،الكرامة أصل لفلسفة نظرًا

 ونياألصول الفقهاء أثبت؛ حيث ةيعلى أساس قانون املالزمة العقل القاعدة هذه إثبات

 :حنو ،البحث بساطلى ع مباحث نيطارح ،بًايتقر ةيالعقل تاملستقاّل يف العقل ةيحّج

 األمرو ،القبحو احلسن إدراك يف العقل األفعال، قدرة يف الذاتي والقبح احلسن وجود

 طر  نم نناكِّميلك ذو. الشرع وحكم العقل حكم ومالزمة ،تركه أو فعله نيب

 بقاعدة باالهتمام لكرامته ةياملناف ةينساناإل للتصرفات ةيالشرع احلرمة مسألة

 وحرمة ةياإلنسان الكرامة حفظ وجوب إثبات كنمي ى:أخر بعبارٍةو ،ةيالعقل املالزمة

 به حكم العقل به حكم ما كّل» قاعدة قبول مع وذلك ،لكرامته ةياملناف التصرفات

 املوضوع هذا ويف. ةياحلتمي لزوم حفظ الكرامة اإلنسان العقل وإدراك ،«الشرع

 عدم :حنو ،املشاكل من هيف امل ؛البشري االستنساخ حرمة الكرامة قاعدة تقتضي

 فيتعر حنو ،ةيالروح الصدمات ذلك من ر، وأهّماملبّك واملوت خوخةيالسالمة، الش

 ضًايوأ ،نسبه يف داتيوالتعق الغموضوة، يثان درجة من كمواطٍن املستنسخ الشخص

 الشخص ّنإ ، حيثالنسب يف داتيتعقال إىل مضافًا. ةيوالنفس ةيالعاطف اتيالتداع

 شخص من ساملة ونواة ضةيبوعلى  حتصل نيح ؛ إذقةياحلق يف أٌب له سيل املستنسخ

 املرأة رحم يف وتزرع ،نواة بال ضةيبو يف مرأةال ةياخلل نواة تدخل أن كنمي عيني واحد

جتعله هذه احلالة . و(32)ر أبًا للشخص املستنسخن نتصّوأ كنمي ال مّثة ومن ،نفسها

على  !وشرفه؟ ةياإلنسان الكرامة الفخي ال العمل هذا هلف. ةيبصدمات روح مصابًا

 من ؛واناتياحل أو اءياألش حّدإىل  الشخص كرامة ننزل أن عينستط ال ذلك أساس

هم ندخل رادتهمإب اهتمام ودون ،ةيوياحل ايالتكنولوج جمال يف ةيالبحث األهداف أجل

 الفضائل هو ةيالشرع نيالقوان عيتشر أساس ألّن ؛ةييف صلب املوضوعات البحث
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 قاعدة ىمقتض خالفعلى  البشري االستنساخ إباحةتعترب  رمبا لذلك. ايالعل ةياإلنسان

 . ًا بهوإضرار ،املستنسخ لشخصل إهانةو ،الكرامة

 

 أقواليف  «النظامب اإلخالل»مات الفقه. فّسرت عبارة ّد هذه القاعدة من مسلَُّتَع

 ذلكعلى  بناًءو. (34)«ةياالجتماع ىإثارة الفوض»و( 33)«الناس حقوق عييتض» بـالفقهاء 

 شتهميمع فيوتضع ،ةيعيالطب اإلنسان اةياإلخالل حب يف تتسبب اليت األعمال

واجب  النظام هذا يتقّو اليت باألعمال اميالق ويف املقابل. حراٌم ،وجمتمعهم

 تاملستقاّل تشمل ةيالعقل االحكام ألّن ؛العقلّي ليالدل هو األدّلة أهّمو. (35)وضرورّي

 شةيمع شيوتشو النظام اختالل أّن وحده اإلنسان عقل دركي ذلكعلى  . بناًء(36)ةيالعقل

 املالزمة قانون بإرفاق ،ةيالشرع حرمته إثبات كنمي عَبوبالتَّ. حيقب أمٌر العامة الناس

 لٌَّح له َقْبي مل لاألّو ليالدل يف املالزمة أحٌد قبلي. لو مل (37)نيوالد العقل حكم نيب

 ،اةياحل يف شًايتشو بسبِّي بفعٍل اميقال العقالء زوِّجي ال. العقالء بناء ةينظر قبول ىسو

 سكوت لذلك. املشهورة العقالء أصول من ذلكو. منسجمة مجاعٍة انسجام تّلخي يثحب

 تتضّمن اليت ةيالقرآن اُتيأدلة هذه القاعدة اآل من. والبناء هذا دييتأ عن رعبِّي الشارع

 كونيف ،الفساد قيمصاد من َعّدُي النظام يف شيالتشو ألّن ؛(38)الفسادعن  نهيال

على  ةالدال ةيرواال :مثل ،اتيرواال عن نغفل ن الأ نايعل وكذلك. اتياآل ذههل مصداقًا

، حيث (39)«ُسوٌق ِلْلُمْسِلِمنَي َيُقْم َلْم َهَذا ْزُجَي ْمَل ْوَل»: ×اإلمام ، كقولديال قاعدة

 السوق ألن ؛النظام على شيتشوال حرمة ديَّأ الشارع هذا إىل أّن ×اإلمام ريترب ريشي

 واألمور السوق فرق بني ال لذلك. املثال باب من ذكرت بل ،خاصة زاتيم هلا ستيل

 النواحي يف اخللل تسّبب اليت ذلك األمورعلى  بناًءو. العامة اةيحلاب ّلخت اليت

 رْسوالُع ىالفوض هيعل طريتس يثحب للمجتمع ةيواالقتصاد ةياسيوالس ةيجتماعاال

 أو خاّص شخص لَبِق من اجملتمع يف ىمعرفة األزمة والفوض تتّم الو. (40)حرام جَرواحَل

على  ذلك صعبي وال ،الشعبأكثر  دركهايو، واضحة ظاهرة تلك بل ،ةخاّص مجاعة

 البشري االستنساخ سببي. (41)م يف اجملتمعااستتباب النظ ةيمسؤول حيملون نيالذ

 :مثل اتيتداع له االستنساخ ألّن ؛ةياالجتماع ةيالناح :مثل عّدة، نواٍ  يف شًايتشو
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 من وأهم ،الزواج يف الرغبة وعدم ،اإلجهاض يف والرغبة ،دةيدالش ةيالروح الصدمات

 اتيالتداع هذه بوتسبِّ. التعرُّف إليهم يف الصعوبةو ،نيملتشابها األشخاص ظهور ذلك

 يف مناصب نواملستنسخ األشخاص هؤالء إذا ما استلم ،جتماعياال النظام يف خلاًل

 بسعة االهتمام عدم لذلك. ةيالنام اتيللتحّد واجملتمع األخالقي األمن ضتعّريو. اجملتمع

واالنسجام  ،ب لنظام اجملتمع العاّمّروخم ،لةيالثق التكلفةإىل  يؤّدي االستنساخ ظاهرة

إىل  استنادًا ،ازيريالش مكارم الشيخ ىري بدوي ماعلى و. بعضهيف تعامل الشعب مع 

 ذهبي ويف املقابل. (42)هو احلرمة البشري لالستنساخ يالثانو احلكم أّن ،ةياآل هذه

إىل  ،النظاماإلخالل ب حرمة قاعدةإىل  استنادًا ؛زييتربال الشيخ :منهمو ،الفقهاء بعض

 االستنساخ وزجي ال: قولي ثيح هو احلرمة، البشري لالستنساخي األول ماحلك أّن

 اجملتمع ضرورات من األشخاص نيب والباطين الشكلي االختالف ألّن ؛البشري

َوِمْن آَياِتِه َخْلُق ﴿: سبحانه قولي ثيح، اهلل تعاىل حكمة ىومقتض ،اإلنساني

َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ﴿ ،﴾َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلُف االسََّم

 ،اجملتمع يف شًايتشو بسبِّي البشري االستنساخ نمايب ،ألّن ذلك نظام عاّم ؛﴾ِلَتَعاَرُفوا

واحملرم  ،هاريوغ الزوجة نيب زييالتم كنمي ال وبالنتيجة. ماتاحملرَّإىل  إضافًة وذلك

 . (43)عامالتامل يف فهميتعر إعادة كنمي وال ،نياملستنسخ هؤالء من ،رماحمل ريوغ

 

 هي بل ،العالقات إصال  ليسب يف العقالء نيب ًااعتباري ًىتعترب العدالة معن ال

على  قتهايحق ىبنُت ،املرور عالمات مثل ستيول. ةيوخارج ةينيع قةيحق ملحي مفهوٌم

 ةيعن املصلحة واملفسدة النوع احلاكم بالعدل والظلم ناتٌجعتبار. واتصاف الا أساس

 من هي العدالة قاعدة أّنإىل  ستانييسال السيد ذهبي. ةيقيحق أمور هي واليت ،امهيف

 قاعدة أصل ىعل اإلشكال راديإ وزجي ال الظاهر ىعل»: قائاًل ،ةيالفقه القواعد أكرب

 ُمواَتْحُك َأْن اِسالنََّ نَيْمُتْم َبَحَك َوِإذا﴿: مثاًل ،هايعل تدّل اتيآ هناك أّن مبا ؛العدالة

 نهايوقوان العدالة عن البحث ينبغي ،نعم. ﴾َنكُمْيَب ِدَلْعأَل ْرُتَوُأِم﴿ضًا يوأ ،﴾ِباْلَعْدِل

 من العدالة أصل أّن قاعدًة العدالة كون ينيتب يف مطهري ديالشه عتقدي. (44)العامة

 سلسلةعلى  العدالة تقع. هيعل نطويي ما ىنر أن الزممن الو ،اإلسالم سييمقا
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 نؤمن عنايمج أّن صدرال ديالشه ىريكما  .(45)املعلوالت سلسلةعلى  سيول ،األحكام

 حق العدالة أّن ارياملع هذا ؤكديو ،الفطري العقل حسب السلوك يف العام اريباملع

اعدة ق حمملاليت حتمل على ، . لذلك إّن قاعدة العدالة(46)شّرو باطل الظلمو ،ريوخ

 ريدومن اجل. ةاملهّم ةيالفقه القواعد من زمرٍةقد حتتوي على  ،نصافالعدل واإل

 تعرف هي بل ،القواعد سائر مثل اريمع أو قاعدة دجمّر تكن مل العدالة أّن بالذكر

 نيللقوان األساس رَجاحَل القرآن عتربهايو. اهلدفو والقاعدة زانيوامل كاألساس

 ِإَذاَو﴿ :حتمًا العدالة أساسعلى  ىتبن ءوالقضا احلكومة أّن علنيو، هاكّل ةياالجتماع

 األصل هذا لََّحوقد . (47)(58النساء: ) ﴾ِباْلَعْدِل َتْحُكُموا َأْن النَّاِس َبْيَن َحَكْمُتْم

 سورة من 90 ةياآلعترب . قد ُت(48)برّمتها ةيسالماإل ةياالجتماع نيالقوان يف ًاروح بوصفه

 هذه اديالصط ًاومنبع ،العدالة قاعدةل ًامستند ،دياحلد سورة من 25 ةياآلو ،النحل

 يِذ َتاِءيِإَو ْحَساِناإِلَو ِباْلَعْدِل ْأُمُري اهلَلِإنَّ ﴿: تعاىلو سبحانه قولي. مةيِّالق ةيالفقه القاعدة

 نيبي كما. ىلقربا ذي تاءيوإ والرّب بالعدل اهلل أمري قةياحلق يف. (90)النحل:  ﴾اْلُقْرَبى

َلَقْد ﴿: بالقسط الناس اميق وهو ،اءياألنب رسالة من هدفه دياحلد سورة من 35 ةياآل يف

ومن . ﴾َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأْنَزْلَنا َمَعُهْم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط

 ،القسط أساسعلى  ريوالتدب عيالتشر ىبني نيح صلحي بالقسط اميقال أّن واضحال

. بالقسط اميالق يتحّقق ال منها واحٌد اختّل ولو. العدلعلى  الشعب اةيح عةيطب يوتنطو

 عيمج يف نصافواإل العدالةعلى  افظةاحملب عباده اهلل أمري اتياآل هذهعلى  بناًء

 يف بل ،اةياحل وأسلوب ،واحلكم ءة، والقضاياالجتماع عامالتامل :منهاو ،الشؤون

 العدالة دورد على ة تؤّكيإسالم اٌتي. وهناك روا(49)ةيويالدن ةينيلدا الشؤون عيمج

 أّن يف َبْيَر . ال(51)«عادل بأسلوٍب نطقي القرآن إّن» :×علّي اإلمام قولي. و(50)األساسّي

 أحكام كتاب يف ورد. الشرع من معونٍة دون ،العدالة لقاعدة اًليدل صبحي العقل

وواجب من . نصاف: العدل هو اإلالنحل سورة من 90 ةياآل بيان يف ،صاصللج القرآن

 يف الشارع انيب إّن قةياحلق ويف. الشارع أمرإىل  حاجٌة كونت أن قبل العقل ةيرؤ

 اجملتمع يف العدالة رموز أهم قتحّقيو. (52)وجوبهاعلى  ديتأك العدالةعلى  افظةاحمل

على  وغري املشتملة نهايب ةيزيُّالتح ريالتداب وعدم ،العادل اتهيإمكان عيتوز بفضل

 .نيوازامل



 

 االجتهاد والتجديد 138

. ةريالكث ةيوالروح ةياجلسد بيـ املعا كما مّر بنا ـ فلِّخي البشري االستنساخو

 بهذا صفتَّي ال ،الزواج عرب لدُو بل ،االستنساخ عرب املستنسخ الشخص ولدي مل فإذا

 اتيلتحد ضتعرَّيو. اإلنتاج يمستوإىل  اإلنسان كرامة االستنساخ ففِّخي. النقص

. نيآلخرمقارنًة با املتشابهة ةيالكرامة اإلنسان ىمبستو ىظحي وال. بسهولة دةيعد

. ةياإلنسان والعواطف بالشعور حتلٍّ دون شيعيو ،كسلعة املستنسخ الشخصإىل  رنَظُيو

 بيومعا ةيسلب اتيتداع سّببت االستنساخ عرب الوالدة لذلك. منه ستفادُيوعند احلاجة 

 ىتضارب مع مقتضت ، وهينيآلخرمقارنًة با ةيزيُّحت ريلتداب ضتعرُّال :مثل ،ةريكب

 قاعدة العدالة. 

 

 : نقول أن كننامييف هذا البحث  ها أسلفنامم

 . اإلباحةو ةيّلاحل قاعدة مستنٌد إىل لالستنساخ يلاألّو كماحل ـ1

 اتهيتداعو أضراره بسبب ؛ضرر ال قاعدة ىمقتض البشري االستنساخ الفخي ـ2

 الزواج، وظهور يف الرغبة اإلجهاض، عدمإىل  ليامل ، ومنها:والفاسدة ةيالسلب

 وه يالثانو حكمه ّنفإ لذلك. فهميتعر إعادة يف والصعوبة ،نياملتشابه األشخاص

 احلرمة. 

 هيا فمل ؛ويف هذا املوضوع تقتضي قاعدة الكرامة حرمة االستنساخ البشري ـ3

 ذلك من وأهّم .راملبّك واملوت خوخةيعدم السالمة واألمن، الش :حنو ،لاملشاك من

ة، يثانال درجةمن ال كمواطن املستنسخ الفرد فيتعر :حنو ،ةيالروح الصدمات

   . ةيوالنفس ةيالعاطف اتيالتداع ضًايوأ ،نسبه يف داتيوالتعق الغموض

ة يف الرغب وعدم ،دةيدالش ةيالروح الصدمات :مثل اتيالستنساخ تداعلـ 4

 بوتسبِّ. فهميتعر إعادة يف الصعوبةو نيوأهم من ذلك ظهور األشخاص املتشابه .الزواج

 اإلخالل حرمة قاعدة مع تضاربي وذلك ،جتماعياال النظام يف خلاًل اتيالتداع هذه

 يالثانو احلكم ّنفإ لذلك. ونظامه اجملتمع انسجام يف خلاًل بسبِّي وقد. النظامب

 ضرر.  قاعدة ال مبقتضي ؛رمةاحلهو  البشري لالستنساخ

 واملوت خوخةيالش :حنو ،فاسدة ةيسلب اتيتداع البشري االستنساخ فلِّخيـ 5
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قبول املواطن املستنسخ  :حنو ،ةيروح فاسدة اتيتداع عليه برتّتي كما .راملبّك

مقارنًة  ةيزيُّحت ريلتداب ضهتعرُّ ستوجبي والذي ،ةيثانالدرجة الكمواطن من 

 يالثانو احلكم فإنلذلك  .لةالعدا قاعدة ىمقتض مع تضاربي وبالتبع ،نيآلخربا

 . العدالة قاعدة استنادًا إىل ؛احلرمة هو البشري لالستنساخ

 اإلخالل وحرمة ،ةيالذات اإلنسان ضرر، كرامة ال: األربعة القواعدعلى  بناًء ـ6

 ومن. احلرمة وه البشري لالستنساخ يالثانو احلكم ّنفإ ،ةياإلنسان والعدالة ،النظامب

 حاكمة ةيألّن األحكام الثانو ؛احلرمة والستنساخ البشري ها حكم إّن اجملموع ثيح

 .ةياألسبق وهلا ،ةياألول األحكامعلى 
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 الكريم صالة اخلوف يف القرآن

 قراءة جديدة
 

 

ا القرآن صالٌة يصّليها املسلمون يف حال اخلوف من هل من الصلوات اليت َتَعرََّض

يت صالة اخلوف؛ تسميًة للشيء باسم سببه. والقرآن الكريم مِّفُس ،العدّو الكافر

وحناول  ة،فلنذكر هذه اآلي .من سورة النساء 103إىل  101تفصيلها يف اآليات لتعرَّض 

 تدّبرها، فقرًة بعد فقرًة؛ فهمًا ملراداتها. 

َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْن َتْقُصُروا ِمْن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم ﴿

َوِإَذا ُكنَت ِفيِهْم  *ُمِبينًا  َأْن َيْفِتَنُكْم الَِّذيَن َكَفُروا ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َكاُنوا َلُكْم َعُدّوًا

ا َفَأَقْمَت َلُهْم الصَّاَلَة َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم َفِإَذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنو

َوَأْسِلَحَتُهْم  ِحْذَرُهْم ِمْن َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا

 َودَّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة َواَل

ُجَناَ  َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكنُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم 

َفِإَذا َقَضْيُتْم الصَّاَلَة َفاْذُكُروا  *ُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اهلَل َأَعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذابًا ُمِهينًا َوُخ

اهلَل ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم َفِإَذا اْطَمْأَننُتْم َفَأِقيُموا الصَّاَلَة ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى 

 .(103ـ  101)النساء:  ﴾بًا َمْوُقوتًااْلُمْؤِمِننَي ِكَتا

 
﴿﴾

للضرب أكثر من ثالثني معنًى حقيقّيًا وجمازّيًا. ففي معجم األخطاء الشائعة 

ب الرجل ضر»الضرب يف األرض، فقال:  :ذكر قريبًا من ثالثني معنًى جمازّيًا له، منها
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ء. ٍء على شيالضَّْرُب: إيقاُع شي». وقال الراغب يف املفردات: (1)«يف األرض: ذهب وأبعد

 ،هاب فيها... والضَّْرب يف األرض: الذولتصّور اختالف الّضرب خولف بني تفاسريها

 ،(2). ومثله يف املوسوعة القرآنية«...﴾َوِإَذا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض﴿. قال: وهو َضْرُبها باألرجل

من سورة البقرة. ويف معجم ألفاظ القرآن الكريم:  26ل اآلية ذي ،(3)وكنز الدقائق

ويف  .«الضرب: إيقاع شيء على شيء، والختالف ما يوقع خيتلف تفسري الضرب...»

. ويف البحر (4)«الضرب يف األرض الذهاب والتصّرف»إرشاد األذهان إىل تفسري القرآن: 

. ويف فتح القدير: (5)«جة اإلنسانالضرب يف األرض: اإلبعاد فيها والذهاب حلا»احمليط: 

ذ إىل املشركني بعهدهم أبا  للمشركني ْبأّن اهلل سبحانه بعد أن أذن بالنَّمعنى اآلية »

. ومثله يف نيل املرام من تفسري آيات (6)«ب يف األرض والذهاب إىل حيث يريدونْرالضَّ

ومعناه كثرة  واالضطراب: افتعال من الضرب،»رياض السالكني: . ويف (7)األحكام

وهو الذهاب  ،، وهو من الضرب يف األرضالذهاب يف اجلهات وعدم االستقرار يف جهٍة

مقّدمة فتح الباري: . ويف (8)«ي الذهاب يف األرض ضربًا لضربها باألرجلمِّفيها، وُس

مبعنى  ،وهو من الضرب يف األرض، ك ليذهبأي يتحّر «ويضرب احلوت»قوله: »

 . (9)«الذهاب فيها

من  عن حنٍو « األرضالضرب يف»نظر إىل سائر اآليات اليت ُعبِّر فيها بـ وْلن

 يف آيتنا هذه. «الضرب يف األرض»ليّتضح مراد القرآن بـ  ؛الذهاب فيها

 على الرتتيب املذكور يف املصحف الشريف كالتالي:  اتوهذه اآلي

َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اأَلْرِض  ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اهلِل اَل يَنِذِللُفَقَراِء الَّ﴿ـ 1

حَلافًا َوَما إَيْسَأُلوَن النَّاَس  التََّعفُِّف َتْعِرُفُهْم ِبِسيَماُهْم اَل ُهْم اجَلاِهُل َأْغِنَياَء ِمَنَيْحَسُب

هلل تعاىل جعل (. هذه اآلية تقول: إّن ا273)البقرة:  ﴾ُتنِفُقوا ِمْن َخْيٍر َفِإنَّ اهلَل ِبِه َعِليٌم

خاّصة من الفقراء، وهم الذين  يف اآليات السابقة عليها لطائفٍة الصدقات املذكورة

 ًاعدم استطاعتهم ضرب :ثانيهما ؛اإلحصار يف سبيل اهلل :أحدهماع فيهم وصفان: اجتم

ِصروا... ُأْح»: ْلحيث مل يُق ،يف األرض. وهذان الوصفان مل يعطف أحدهما على اآلخر

إىل أّن اجلملة األوىل جيئت بصيغة املاضي والثانية بصيغة . مضافًا «وال يستطيعون

 ﴾ُأْحِصُروا﴿يكون تقدُُّم ذكر األّول  وال. «ُأحِصروا... مل يستطيعوا»: ْلفلم يُق ،املضارع

ألجل كون الوصف الثاني من حاالت  إاّل ﴾َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اأَلْرِض اَل﴿على الثاني 
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، كما صّر  ﴾ُأْحِصُروا﴿تكون اجلملة الثانية حااًل من ضمري وعلى هذا ه. األّول وقيود

وغرُيهما.  ،(11)والدرويش يف إعراب القرآن وبيانه ،(10)به اجلرجانّي يف آيات األحكام

عن  ضَرأو الَع ،عن موصوفها أو الصفة، عن األوىل تأخُّر احلال عن ذيه رولذا تأخَّ

 ﴾ُأْحِصُروا﴿األّول  الوصف م ذكرتقدُّفعلى هذا ال يكون . ْرفعبِّ معروضه، ما شئَت

ألجل كون الوصف الثاني  إاّل ﴾َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اأَلْرِض اَل﴿الثاني  الوصف على

 من حاالت األّول وقيوده. 

أقسامه املذكورة يف الفلسفة ـ مضافًا إىل ر من أحناء التأّخر ـ ذَكوينبغي أن ُي

ق الزماني، وال السب :ليس من قبيلإذ ؛ عن معروضهض َرأو الَع ،احلال عن ذيه رتأخُّ

نعم، ميكن أن ة أو باحلقيقة أو بالدهر أو بالرتبة أو بالشرف. السبق بالعّلية، أو باملاهي

السبق بالطبع، وهو تقدم العّلة الناقصة  :سبق ذي احلال على احلال من قبيل يكون

 قل حيكم بأّنه ال حتّقق للثالثة إاّلم االثنني على الثالثة؛ فإّن الععلى املعلول، كتقدُّ

  به احملّقق بل هو منه على ما صرَّواالثنني متحّقق، ويتحّقق االثنني وال حتّقق للثالثة. 

عدم استطاعة الضرب يف األرض  قيتحّق ففي املقام ال. (12)الطوسّي يف أساس االقتباس

 استطاعة الضرب يف األرض والق عدم . وقد يتحّق﴾ُأْحِصُروا يَنِذالَّ﴿بعد حتّقق  إاّل

وصفي اإلحصار وعدم  نفس . وليس هذا السبق بني﴾ُأْحِصُروا يَنِذالَّ﴿ق يتحّق

جزَء العّلة يف حتّقق عدم استطاعة الضرب يف  االستطاعة؛ للزوم أن يكون اإلحصاُر

ني ف لزم حينئٍذ عطف الثاْراألرض. وهذا ما يأباه ظاهر اآلية؛ إذ بناًء على حماورات الُع

الذين أحصروا يف سبيل اهلل فال يستطيعون ضربًا  للفقراء»فيقال:  ،على األول بالفاء

 . «يف األرض

حصروا يف سبيل وعليه يكون املعنى أّن تلك الصدقات ألولئك الفقراء الذين ُأ

فيكون إحصاُرهم املنضمُّ إىل عدم  ،اهلل حال كونهم ال يستطيعون ضربًا يف األرض

الستحقاقهم تلك الصدقات. وليس معنى  بِرهم املوِجْقاستطاعتهم للضرب سببًا لبقاء َف

مكن إيتاء الصدقات هلم، بل هو أاإلحصار هو احلصر؛ ألّنهم لو كانوا حمصورين ملا 

اهَلْدِي...  ِصْرُتْم َفَما اْسَتْيَسَر ِمَنُأْحَوَأِتمُّوا احَلجَّ َوالُعْمَرَة هلِل َفِإْن ﴿مبعناه يف قوله تعاىل: 

 ،(196)البقرة:  ﴾اهَلْدِي... احَلجِّ َفَما اْسَتْيَسَر ِمَنُتْم َفَمْن َتَمتََّع ِبالُعْمَرِة ِإَلى َفِإَذا َأِمْن

من اخلوف وعدم األمن.  نه لنحٍوواملقابلة بني اإلحصار واألمن فيه يدّل على تضمُّ
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من اخلوف من  أّن تلك الصدقات للفقراء الذين يعيشون يف حنٍوواحلاصل من اآلية 

أو  ،يستطيعون أن يذهبوا يف األرض ويبعدوا من تلك الظروف ال حال كونهماألعداء 

 يشهم. ايذهبوا لتحصيل مع

 َضَرُبوا ْخَواِنِهْم ِإَذاإِل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َكَفُروا َوَقاُلوا آَمُنوا اَل يَنِذَيا َأيَُّها الَّ﴿ـ 2

 .(156)آل عمران:  ﴾َلْو َكاُنوا ِعْنَدَنا َما َماُتوا َوَما ُقِتُلوا... ًىِفي اأَلْرِض َأْو َكاُنوا ُغّز

أّن الضاربني يف األرض والغّزى ليسوا عند أولئك  «كانوا عندنا لو»قضية قوهلم: 

. واملقابلة بني وهذا البعد ـ ال حمالة ـ حصل بالذهاب .القائلني، بل كانوا بعيدين عنهم

مع  ،تفيد أّن الضاربني يفرتقون عن الغّزى ةيف اآلي «كونهم غّزًى«و «ضربهم يف األرض»

على أّن  أّن كلتا الطائفتني ذهبت وكانت بعيدة عن أولئك القائلني. وهذا مّما يدّل

 فيها لغري الغزاء والقتال، كما سيأتي تفصيله.  الضرب يف األرض ذهاٌب

آَمُنوا َشَهاَدُة َبْيِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكْم امَلْوُت ِحنَي الَوِصيَِّة  يَنِذَأيَُّها الََّيا ﴿ـ 3

اْثَناِن َذَواَعْدٍل ِمْنُكْم َأْو آَخَراِن ِمْن َغْيِرُكْم ِإْن َأْنُتْم َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَأَصاَبْتُكْم 

ُع شهادة آخرين من غري املؤمنني على أّنهم ضاربون تفرُّ .(106)املائدة:  ﴾ُمِصيَبُة امَلْوِت...

ومن املعلوم أّن  .وا إىل غري املؤمننيفاضُطّر ،يف األرض يفيد أّنهم بعيدون عن جمتمعهم

 هم حتّقق بالذهاب عن جمتمع املؤمنني. َدُبْع

الُقْرآِن َعِلَم َأْن َسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَضى َوآَخُروَن  وا َما َتَيسََّر ِمَنُأَفاْقَر﴿ـ 4

وا َما ُأَيْضِرُبوَن ِفي اأَلْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل َوآَخُروَن ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهلِل َفاْقَر

ابتغاء »ة على املشتمل (13)(. املستفاد من هذه اآلية وسائر اآليات20ل: مِّ)املز ﴾َتَيسََّر ِمْنُه...

من الطلب الشديد لرزق اهلل تعاىل، ومن  هو أّن ابتغاء الفضل من اهلل هو حنٌو «الفضل

 هاب يف األرض. من الذ ق بنحٍواملعلوم أّن هذا الطلب الشديد يتحقَّ

هنا أّن الضاربني يف األرض هم  ﴾َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل﴿ :من مجلة ِهراسُتْظ وإْن

كان األصل يف  لسابقتها، وإْن املبتغون من فضل اهلل فتكون هذه اجلملة توضيٌح

الكالم كونه تأسيسّيًا. والوجه يف هذا االستظهار أّن اآلية بصدد بيان التخفيف يف 

 ؛والضاربون يف األرض ؛املرضى :قراءة القرآن على ثالث طوائف من املسلمني، هم

ملقاتلون يف سبيل اهلل. ومن املعلوم أّن الطالبني لرزق اهلل ال خصوصّية هلم حّتى وا

فلو كان  ،خيّصهم اهلل تعاىل من سائر أصناف الضاربني يف األرض بهذا التخفيف
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َيْبَتُغوَن ﴿فقوله:  ،كرآخر للضرب يف األرض ملا خصَّ ابتغاء الفضل بالذِّ هناك صنٌف

، ال يف عرضه مفهومًا ويف ﴾َيْضِرُبوَن ِفي اأَلْرِض﴿وضيحّي لقوله: ت قيٌد ﴾ِمْن َفْضِل اهلِل

 .مقابله

كر؛ ألّن التخفيف املذكور ُجِعل ما ُذ أّن هذه اجلملة غري ظاهرة يف فجوابه

فيدور احلكم التخفيفّي مدار  ،ألجل ما فيه الطوائف املذكورة من املشّقة واألمل

املشّقة الواقعة عليهم باملرض والضرب يف األرض والقتال. ومن املعلوم أّن الضرب يف 

ليس  ولكْن. الذهاب فيها، سواٌء كان كثريًا أم قلياًل من أيَّ حنٍو األرض بإطالقه يعّم

، ريبيذهب من البلد إىل خارجها الق ْنعلى مطلق الضارب يف األرض مشّقة، كَم

فليس هو مشمواًل هلذا التخفيف الدائر مدار املشّقة. وهلذا ُقيِّد الضاربون يف األرض 

وهو أّنهم يبتغون من فضل اهلل؛ إذ  ،من املشّقة هم مشتماًل على حنٍوجيعل ضرب بقيٍد

 وجب التخفيف على الذاهب. تج ليست فيه مشّقة الذهاب القليل أو الذهاب للتفرُّ

هو  «الضرب يف األرض»ُر يف هذه اآليات املباركات أّن النظ هنتجوالذي ُي

 غري اجلهاد. ،لغرض من األغراض ؛احلركة والسري فيها بالذهاب فيها

 :والدليل على أّن هذا الذهاب ليس جهادّيًا ثالُث آيات

 .(156)آل عمران:  ﴾ًىِفي اأَلْرِض َأْو َكاُنوا ُغّز ِإَذا َضَرُبوا﴿قوله تعاىل:  :األوىل

 ،وقد مضى آنفًا أّن الضاربني يف األرض والغّزى كانوا بعيدين عن أولئك القائلني

وكان ظرُف  ،وهذا البعد حصل بالذهاب. فهاتان الطائفتان اشرتكتا يف الذهاب

مع ذلك نرى أّن  فكانتا ذاهبتني يف األرض ال حمالة. ولكْن ،هما األرَضْيذهاب كلَت

للشركة بينهما يف املعنى  ةقاطعال ،(أو)األرض بـ كونهم غّزًى ُعِطف على ضربهم يف 

ة، خصوصًا بقرينة ألرض يغاير عنوان الغازي بالكّليفعنوان الضارب يف ا .ضرورًة

 . ﴾واُلِتُق﴿وعن الُغزاة بأّنهم  ﴾وااُتَم﴿احلكاية عن الضاربني يف األرض بأّنهم 

َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل َوآَخُروَن  َوآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اأَلْرِض﴿قوله تعاىل:  :الثانية

 .حيث جعل الضارب يف األرض قسيمًا للمقاتل يف سبيل اهلل ،﴾ُيَقاِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهلِل

إذ ال  ؛ومن املعلوم أّن القتال املذكور هنا ليس غزوة األحزاب الواقعة حول املدينة

 املعاركوسائر ، اربني يف األرضملؤمنني كانوا ضيتصّور قبلها وحينها أّن طائفة من ا

ن ـ ال حمالة ـ الذهاب يف األرض، فلو فهو يتضّم ،قع يف املدينةتيف صدر اإلسالم مل 
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كان الضرب يف األرض شاماًل للقتال مل جيعل اهلل القتال قسيمًا له، بل كان جيعله 

يف سبيل وآخرون يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهلل أو يقاتلون »وقال:  ،قسمًا له

 . «اهلل

 آَمُنوا ِإَذا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اهلِل َفَتَبيَُّنوا َواَل يَنِذَيا َأيَُّها الَّ﴿قوله تعاىل:  :الثالثة

َحَياِة الدُّْنَيا َفِعْنَد اهلِل َمَغاِنُم السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض اْل َقى ِإَلْيُكُمْلَأَتُقوُلوا ِلَمْن 

ُتْم ِمْن َقْبُل َفَمنَّ اهلُل َعَلْيُكْم َفَتَبيَُّنوا ِإنَّ اهلَل َكاَن ِبَما َتْعَمُلوَن َكِثرَيٌة َكَذِلَك ُكْن

السَّاَلَم َلْسَت  َقى ِإَلْيُكُمْلأَتُقوُلوا ِلَمْن  َواَل﴿املستفاد من قوله: (؛ إذ 94)النساء:  ﴾َخِبريًا

ع عدم ضأّن الضاربني يف سبيل اهلل كانوا يف مو ﴾ِة الدُّْنَياُمْؤِمنًا َتْبَتُغوَن َعَرَض احَلَيا

 َواَل﴿ع بقوله: ضخاذ هذا املوألقى إليهم السالم؛ حيث نهاهم اهلل تعاىل عن اتِّ ْنالسلم مَل

ع قتله أو قتاله؛ حيث ضبل كانوا يف مو ،﴾السَّاَلَم َلْسَت ُمْؤِمنًا َقى ِإَلْيُكُمْلَأَتُقوُلوا مَلْن 

وهي ال حتصل بدون القتال غالبًا. وهذا موقع  ،اهلل تعاىل على أّنهم يبتغون الغنيمةهم ذمَّ

سبيل »الذين يذهبون جماهدين يف سبيل اهلل. مضافًا إىل أّن القتال هلل أظهر مصاديق 

وَن اَتَل َمَعُه ِربِّيَُّكَأيِّْن ِمْن َنِبيٍّ َقَو﴿. كما يدّل على اّتحادهم مصداقًا قوُله تعاىل: «اهلل

اهلُل ُيِحبُّ اُنوا َوَما اْسَتَكا َضُعُفوا َوَميِل اهلِل َوَسِب ا َأصاَبُهْم يفا َوَهُنوا ِلَمَكثرٌي َفَم

هو نفس ما أصابهم يف  ﴾يِل اهلِلَسِب َأصاَبُهْم يفا َم﴿(؛ إذ 146)آل عمران:  ﴾َنِريالصَّاِب

 القتال املذكور يف اآلية. 

ذي ُبِدئ للجهاد، سواٌء اجنّر الذهاب الهو  «اهللالضرب يف سبيل »فـ على هذا و

تضّمن هذا الذهاب للقتال قوُله تعاىل من دون لزوم إىل القتال أم ال. والداّل على عدم 

السَّاَلَم  َقى ِإَلْيُكُمْلَأَتُقوُلوا ِلَمْن  َفَتَبيَُّنوا َواَل﴿يف اآلية بعد الضرب يف سبيل اهلل:  فصٍل

ه مل يصّح إطالق لو كان القتال من أجزاء هذا الذهاب أو لوازم ؛ إذ﴾َلْسَت ُمْؤِمنًا

 نوا فيه ومل يقاتلوا. تبيَّ على ضرٍب «الضرب يف سبيل اهلل»

 ؛الضرب يف األرض :أحدهماضربني:  ةاخلمس اتوباجلملة نرى يف هذه اآلي

الضرب »اشرتاكهما يف  ـ قضّية يشرتكان من وجٍهو .الضرب يف سبيل اهلل :والثاني

ومتعلَّق الثاني  «األرض»؛ إذ متعلَّق األول ـ تغاير متعلَّقهما قضّيةـ  ويفرتقان من آخٍر ،ـ «يف

افرتقا يف أّن األّول يقع يف  ذي اشرتكا فيه هو الذهاب، ولكْن. واملعنى ال«سبيل اهلل»

 أّن الضرب يف سبيل اهلل املتقّدمةوالثاني يف سبيل اهلل. واملستفاد من اآليات  ،األرض
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فاملراد  وعليهوالضرب يف األرض هو الذهاب ألغراض أخرى.  ،هو الذهاب للجهاد

من الذهاب يف  يف آيتنا املبحوث عنها هو حنٌو ﴾ِضْري اأَلِف ْمُتْبَرَض﴿بقوله تعاىل: 

األرض، قلياًل كان أو كثريًا، فهو أعّم من السفر مطلقًا، كما سيأتي مزيد إيضا  

ر دائمًا عن هذا الذهاب بـ ليس املراد به الذهاب اجلهادّي؛ إذ القرآن يعبِّ له. ولكْن

وقد تقّدم أيضًا أّنه تعاىل جعل  .م يف اآلية األخرية، كما تقدَّ«الضرب يف سبيل اهلل»

 الضرب يف األرض قسيمًا للغزو وللقتال يف سبيله. 

مع أّن اآلية  هادّيد يف آية اخلوف الذهاُب اجل: كيف ال يكون املراقلَت فإْن

 .اًلهذا أّوال يف غريه؟  ،يّتفق يف اجلهاد التالية يأمر بأخذ السال  واحِلْذر، وهذا أمٌر

َتِهُنوا ِفي اْبِتَغاِء الَقْوِم ِإْن  َواَل﴿من نفس السورة تقول:  104إّن اآلية  :وثانيًا

لكّفار من طلب ا فابتغاء القوم ـ وهو حنٌو .﴾َتُكوُنوا َتْأَلُموَن َفِإنَُّهْم َيْأَلُموَن َكَما َتْأَلُموَن

 وتعقيبهم ـ يالئم اجلهاد.

: من املعلوم أّن الذهاب يف األرض لغري اجلهاد أيضًا يف األعصار املاضية ـ قلُت

، بل هو مصاحبة السال  واحِلْذر يف الصدر األّول من ظهور اإلسالم ـ مل يناِف ال سيَّماو

ار فال يلزمه كوُن للعدّو احملتمل. وأّما ابتغاء الكّف حلملهما غالبًا؛ دفعًا متضّمٌن

ِرض الضاربني يف أثناء ذهابهم، كما قد بغرض اجلهاد؛ إذ اجلهاد قد َيْع الذهاب ُبِدئ

 ﴾ْمُكْنِتْفَي ْنَأ ْمُتْفِخ ْنِإ﴿ :يعرضهم القتال بعد أن مل يكونوا قاصدين له. ويف مجلة

 سيجيء الكالم حوهلا. و ،داللٌة على أّن الضرب هنا غرُي جهادّي

 لنعلم أّي األقوال يالئمها.  ؛ولننظر إىل بعض ما قيل يف شأن نزول اآلية

غزوة بين  يعين ﴾ِفي اأَلْرِض﴿ ،يعنى سرمت ﴾َوِإذا َضَرْبُتْم﴿»يف تفسري مقاتل: 

 . (14)«ةأمنار ببطن مّك

يف غزوة  مشروعّيتها كانتوأكثر اآلثار تدّل على أّن »ويف التحرير والتنوير: 

خنلة بني عسفان وضجنان من جند، حني لقوا مجوع  :يقال له مبوضٍع ،قاعذات الر

ّن أّول أو ،غطفان، حمارب وأمنار وثعلبة. وكانت بني سنة سّت وسنة سبع من اهلجرة

صالة ُصلِّيت بها هي صالة العصر، وأّن سببها أّن املشركني ملا رأوا حرص املسلمني 

، فأنبأ لو أغرنا عليهم ألصبناهم على غّرٍة ،الصالة فرصة لنا على الصالة قالوا: هذه

 . (15)«ونزلت اآلية ،اهلل بذلك نبّيه)صس(
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قال ابن عّباس: ملا رأى املشركون رسول اهلل)صس( وأصحابه »ويف رو  البيان: 

ندموا على تركهم  ،غزوة ذات الرقاع وذلك يف، وهو يؤّمهم ،قاموا اىل صالة الظهر

فإّن هلم بعدها صالة هي أحّب إليهم من  ؛فقال بعضهم: دعوهم ،قتاهلماإلقدام على 

رأيتموهم قاموا إليها فُشّدوا  فإْن ،آبائهم وأوالدهم وأمواهلم ـ يريدون صالة العصر ـ

مه كيفّية أداء فعلَّ ،بهؤالء اآليات بني الصالتني ×فاقتلوهم. فنزل جربائيل ،عليهم

 . (16)«قصدهم ومكرهمطلعه اهلل على أو ،صالة اخلوف

ومعظم الروايات واألحاديث على أّن صالة اخلوف إّنما »ويف جواهر احلسان: 

 . (17)«قاعزلت الرخصة فيها يف غزوة ذات الرن

 ةوغزو ،حمارب ةغزو :مثل ،ذات الرقاع تسمى بأسامي ةوقالوا أيضًا: إّن غزو

 . (18)صالة اخلوف ةوغزو ،أمنار بين ةوغزو ،ةثعلب بين

جهادّي للمسلمني كان  اآلية إّنما نزلت يف ذهاٍب غري ُيعَلم مبا قلنا أّن ولكْن

يف بعض الغزوات، قول بأّنها نزلت ت ام من الروايات فال يالئمها ،معهم |النيّب

ذات الرقاع أو بين النضري أو عسفان أو غريها؛ ألّن املسلمني يف  سواٌء كانت غزوة

فكان ضربهم  ،قاصدين للقتال ،مجيع هذه الغزوات خرجوا ضاربني يف سبيل اهلل

 . (19)ذهابًا جهادّيًا يغاير الضرب يف األرض

ا خرج رسول وهي قائلة بأّنها نزلت مّل ،توافق اآلية من هذه اجلهة وهنا روايٌة

ة، يريد مّكة للعمرة واحلّج، فلّما وقع اخلرب إىل قريش بعثوا  احلديبيإىل |اهلل

فكان يعارضه على  ،|كمينًا يستقبل رسول اهلل ،خالد بن الوليد يف مئيت فارس

فصّلى  ،فأّذن بالل ،وحضرت صالة الظهر ،اجلبال. فلّما كان يف بعض الطريق

لنا عليهم وهم يف الصالة قال خالد بن الوليد: لو كّنا مح ،بالناس |رسول اهلل

خرى هي أحّب ولكن جتيء هلم اآلن صالة أ ،ألصبناهم ـ فإّنهم ال يقطعون صالتهم ـ

على  ×فنزل جربئيل ،نا عليهمْرإليهم من ضياء أبصارهم، فإذا دخلوا يف الصالة أَغ

 .(20)﴾...ْميِهِف َتْنا ُكَذِإَو﴿بصالة اخلوف يف قوله:  |رسول اهلل

قد  |أّن النيّبمن  ،الفقيهَمْن ال حيضره يف  ،رواه الصدوقوال يعارضه ما 

؛ فإّن هذه الرواية ليس فيها أّن جربئيل (21)صّلى بأصحابه صالة اخلوف يف ذات الرقاع

 قد نزل بصالة اخلوف آنئٍذ، وال أّن اآلية قد نزلت أيضًا يف غزوة ذات الرقاع، وإْن
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بأصحابه صالة اخلوف قد أورد  |بعد أن ذكر كيفّية صالته ×كان اإلمام

يع صالة اخلوف قد ملضمونها. فتشر |من النيّب اآلية، مظهرًا بذلك موافقة فعٍل

أخرى بأصحابه  مّرًة |ثّم صالها ،ة اليت كانت يف آخر سنة ستٍّكان يف احلديبي

 . (22)اليت كانت يف السنة السابعة ،يف غزوة ذات الرقاع

َفَمْن ﴿حيث قال تعاىل:  ،آييت الصوم بالسفر ويف ،وهنا عّبر بالضرب يف األرض

 ﴾َوَمْن َكاَن َمِريضًا َأْو َعَلى َسَفٍر﴿( 184)البقرة:  ﴾َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًا َأْو َعَلى َسَفٍر

 ﴾ِجُدوا َكاِتبًاُتْم َعَلى َسَفٍر َوَلْم َتَوِإْن ُكْن﴿( وكذا يف آية الرهن فقال: 185)البقرة: 

)النساء:  ﴾ُتْم َمْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍرَوِإْن ُكْن﴿يت الطهارة حيث قال: ( ويف آي283)البقرة: 

(. فقال يف التحقيق يف كلمات القرآن الكريم يف وجه العدول هنا عن 6واملائدة:  43

إّن الضرب يف األرض يطلق على السري إذا كان »التعبري بالسفر إىل الضرب يف األرض: 

 .ظ يف نفسهالَحاألقدام، فكأّن كّل قدم وضرب ِرْجل ُي ر يفم وتدبُّاملشي على تفهُّ

ْدو أو ىل حتّقق سري أو حركة أو سفر أو مشي أو َعإوهذا خبالف ما إذا كان النظر 

يغاير ضرب  ،ىل خصوصّية يف مفهومهإمنها  ّن النظر يف كلٍّإإسراع أو سلوك، ف

 . (23)«الرِّْجل

ى به عن ويكّن ،جبسم بعنفوالضرب: إمساس جسم »وقال يف البحر احمليط: 

 . (25)«عن السفر والضرب كنايٌة». ويف تبيني القرآن: (24)«السفر يف األرض

فالضرب مستعمل يف  .والضرب يف األرض هو السفر»ويف التحرير والتنوير: 

يف األرض  ٌبْرفالسري َض .ب هو إيقاع جسم على جسم وقرعه بهْرألّن أصل الضَّ ؛السري

آَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي اأَلْرِض َو﴿فأطلق على السفر للتجارة يف قوله تعاىل:  .باألرجل

كما هنا، وعلى السفر  ،[، وعلى مطلق السفر20]املزمل:  ﴾َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل

 ﴾َبيَُّنواا َضَرْبُتْم ِفي َسِبيِل اهلِل َفَتآَمُنوا ِإَذ يَنِذا َأيَُّها الََّي﴿كما يف قوله تعاىل:  ،للغزو

اٌ  َأْن َتْقُصُروا ِمَن ا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنِإَذَو﴿وقوله:  ،[94]النساء: 

مصاحل املسلمني؛ ألّن ذلك هو  والظاهر أّن املراد هنا السفر يف .[101]النساء:  ﴾ِةالصَّاَل

التجارة. وعليه يكون قرنه ار. وقيل: أريد بالضرب يف األرض ذي يلومهم عليه الكّفال

والضرب يف ». وفيه أيضًا: (26)«ارمع القتل يف الغزو لكونهما كذلك يف عقيدة الكّف

 . (28)«والضرب يف األرض: السري فيها. واملراد به السفر». وفيه أيضًا: (27)«األرض: السفر
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الضرب يف األرض: السري »د علّي السائس: حملم ،ويف تفسري آيات األحكام

 . (29)«شوالسفر للتجارة والتعيُّفيها، 

يعين  ﴾ُأْحِصُروا ِفي َسِبيِل اهلِل يَنِذِلْلُفَقراِء الَّ﴿وقوله »ويف تفسري ابن كثري: 

يرّدون  وسكنوا املدينة، وليس هلم سبٌب ،املهاجرين الذين انقطعوا إىل اهلل وإىل رسوله

ب يف للتسبُّ ،يعين سفرًا ﴾اأَلْرِض َيْسَتِطيُعوَن َضْربًا ِفي اَل﴿و .به على أنفسهم ما يغنيهم

ا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َوِإَذ﴿والضرب يف األرض هو السفر، قال اهلل تعاىل:  .طلب املعاش

َعِلَم َأْن ﴿وقال تعاىل:  ،[101]النساء:  ﴾ِةَفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌ  َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّاَل

آَخُروَن وَن َيْضِرُبوَن ِفي اأَلْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِل َوآَخُرَو ىَسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَض

 . (30)«[20ل: ]املزّم ﴾اِتُلوَن ِفي َسِبيِل اهلِلُيَق

َعِلَم َأْن ﴿والضرب يف األرض هو السفر. قال تعاىل: »م: ويف تفسري ابن القيِّ

وقال  ،﴾اأَلْرِض َيْبَتُغوَن ِمْن َفْضِل اهلِلآَخُروَن َيْضِرُبوَن ِفي َو ىَسَيُكوُن ِمْنُكْم َمْرَض

 . (31)«﴾ِةاٌ  َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّاَلا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَنِإَذَو﴿تعاىل: 

 . (32)«الضرب يف األرض: السفر»ويف الكاشف: 

أي ال  ﴾َضْربًا ِفي اأَلْرِضَيْسَتِطيُعوَن  اَل﴿»لوهبة الزحيلي:  ،ويف التفسري املنري

ر يف البالد للتجارة والكسب. والضرب يف األرض ْينون من القيام بالسفر أو السَّيتمكَّ

 :املرض، ومنها :الكرب والشيخوخة، ومنها :ر. وعجزهم ألسباب عديدة، منهاَفهو السَّ

 .(33)«اخلوف من العدّو، وحنو ذلك من الضرورات

ّنه يكون. إفة من الثقيلة، أي خمفَّ «أن» ﴾َعِلَم َأْن﴿ وقوله:»ويف تفسري الوسيط: 

 . (34)«والضرب يف األرض هو السفر للتجارة

على  معطوٌف ﴾اُنوا ُغّزًىَأْو َك﴿وقوله: »للطنطاوي:  ،ويف تفسري الوسيط

من عطف اخلاّص بعد العاّم؛ اعتناًء به؛ ألّن الغزو هو املقصود يف  ،﴾َضَرُبوا ِفي اأَلْرِض﴿

وما قبله توطئٌة له. قالوا: على أّنه قد يوجد الغزو بدون الضرب يف األرض؛ ، هذا املقام

بناًء على أّن املراد بالضرب يف األرض السفر البعيد، فيكون على هذا بني الضرب يف 

 . (35)«ن وجهم وعموٌم األرض وبني الغزو خصوٌص

وأطلق الضرب يف  .إذا سافرمت يأ ﴾ا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِضِإَذَو﴿قوله: »وفيه أيضًا: 

األرض على السفر؛ ألّن املسافر يضرب برجله وبراحلته على األرض. واملراد من األرض 
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أو  من برٍّ ،ُيساَفر فيه أي إذا سافرمت أّيها املؤمنون يف أّي مكاٍن ،ما يشمل الربَّ والبحر

 . (36)«حبر

فكّل سفر  .ولكّن التحقيق أّن الضرب يف األرض أعّم من السفر مطلقًا

ال يبلغ هذا الذهاب حّد السفر.  ماَبُر ولكْن ،والذهاب فيه متضّمن للضرب يف األرض

 ،ها وأطرافهاكالذهاب من البلدة إىل حواَلْي ،؛ إذ قد يكون الضرب قلياًلوهذا واضٌح

صّر  الفقهاء كان مشتماًل على الضرب ال حمالة. ولذا  وإْن ،فال يطلق عليه السفر

فلو كان  ،بأّن قصر صالة اخلوف بالكيفّية املذكورة يف اآلية غري مشروط بالسفر

مطلق الضرب يف األرض ُيَعّد سفرًا لكان قوهلم هذا خالف صريح االشرتاط يف اآلية 

وأيضًا قالوا يف تلّقي الرَّْكب املنهّي عنه ـ وهو . ﴾ِضْري اأَلِف ْمُتْبَرا َضَذِإَو﴿بقوله: 

ه ما زاد؛ ألّنه سفٌر َرأربعُة فراسَخ فما دون، فال ُيْكحّده »إّن  :اخلروج إليهم ـ

ال  ،من اخلروج من البلد خاّص قسٌم أّن السفر يف صريٌح. وهذا الكالم (37)«للتجارة

 يطلق على أربعة فراسخ فما دون. 

أيضًا. فانظر إىل آييت  «السفر»وهذا الفرق يّتضح من اآليات املشتملة على 

كان على سفر، فلو كان مطلق الضرب يف األرض  ْنحيث جعل التيّمم مَل ،الطهارة

أّنه  ومعلوٌم .ال َرْيبخرج عن بلده قريبًا؛ إذ هو ضارب يف األرض ب ْنم مِلسفرًا جلاز التيمُّ

خرج عن بلده اإلفطار إذا مل  ْنفال جيوز لكّل َم ،ا آيتا الصومم. وكذال جيوز له التيمُّ

 وغريها.  ،مع أّنه ضارب يف األرض قطعًا. وكذا آية الرهن ،يكن على السفر

 
﴿﴾

د معني: قال الدكتور حمّمبالفارسّية على ما قالوه.  «ناهگ»ب معرَّ «اجلنا »

بشر بن ». وقال الدكتور آذرنوش يف مدخل «، بزهناهگ[ )ِا.( ناهگ ب]معر jonahجنا  »

يف ديوانه »)من شعراء أواخر العصر اجلاهلّي( من دائرة املعارف اإلسالمية:  «أبي حازم

كرت عّدة كلمات فارسية، وهي بالتأكيد من املعرَّبات القدمية، وليست من ُذ

. «ناهگ = ُجنا  الكلمات الفارسية اجلديدة، كاملوجودة يف ديوان األعشى، فالِحْظ: 

كان بينهما فرق، ال حمالة. كما أّن معناهما  إىل معنى اإلثم وإْن ولعّل معناه قريٌب

والظلم واخلطيئة واملعصية وما أشبهها. وال سبيل إىل إىل معاني اجلرم والذنب  قريٌب



 153 االجتهاد والتجديد

التدّبر يف استعماالت القرآن هلا. وهذه الكلمات  معرفة الفارق بني هذه الكلمات إاّل

مستقّلة موقوفة  فالبحث عنها حيتاج إىل كتابة رسالٍة ،االستعمال يف القرآن ةكثري

 من اهلل تعاىل.  على توفيٍق

يف الرخصة؛ لداللة ألفاظها عليها، داللًة  صرحيٌة ﴾َعَلْيُكْم ُجناٌ َلْيَس ﴿وعبارة 

من  198تستفاد صرحيًا من نفس اجلملة يف اآلية  أنهااخلالف. كما  ال يشوبها احتماُل

من نفس السورة:  282، واآلية ﴾اٌ  َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكمَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَن﴿البقرة: 

، ﴾اَتْكُتُبوَهْن ال اٌ  َأاِضَرًة ُتديُروَنها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناَرًة َحْن َتُكوَن ِتَجِإالَّ َأ﴿

َما َطِعُموا ِإَذا  َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌ  ِفي يَنِذَلْيَس َعَلى الِّ﴿من املائدة:  93واآلية 

َلْيَس ﴿ :من سورة النور 61و 60و 58و 29 ات، واآلي﴾اِلَحاِتَما اتََّقْوا َوَآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

ال َلْيَس َعَلْيُكْم َو﴿ ،﴾َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْن َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر َمْسُكوَنٍة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم

 ،﴾ِثَياَبُهنَّ َغْيَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزيَنٍةَفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌ  َأْن َيَضْعَن ﴿ ،﴾اٌ  َبْعَدُهنََّعَلْيِهْم ُجَن

َوَلْيَس ﴿ :من سورة األحزاب 5، واآلية ﴾َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْن َتْأُكُلوا َجِميعًا َأْو َأْشَتاتًا﴿

 . ﴾َما َأْخَطْأُتْم ِبِه َعَلْيُكْم ُجَناٌ  ِفي

يف مخس عشرة آية  ،أتي قريبًا ـتيف سّتة عشر موضعًا ـ س ﴾اَ َنُج اَل﴿وكذلك 

يف  فهو أيضًا صريٌح ،(﴾َواَل ُجَناَ  َعَلْيُكْم... َأْن َتَضُعوا َأْسِلَحَتُكْم﴿)ومنها اآلية التالية: 

وكذا  ،ومل جند قائاًل بالعزمية يف هذه املواضع العديدة ،الرخصة يف مجيع املواضع

بداللته على الرخصة،  هم. بل قال بعض«ليس عليكم جنا »يف املواضع األخرى من 

 اَلْن َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌ  َأ﴿ :بعد قوله تعاىل ،يف بيان السعادة  :منهمو

كارم م. ومنهم (38)«ابقة كانت للوجوبّن األوامر السأوهذا يدّل على »: ﴾َتْكُتُبوها

يعين: ليس هناك ما مينع من  ﴾َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌ ﴿وتعبري »الشريازي يف األمثل: 

. وليست يف اآلية وال يف غريها من اآليات البّينات (39)«كتابة العقود النقدّية أيضًا...

توجب صرف الكالم عن هذا املدلول الصريح. وعليه فالقول بداللة هذه العبارة  قرينٌة

أخرى على  آيٌةُيَرّد إىل قائله. نعم، لو دّلت وعلى العزمية خالف الصريح من األلفاظ، 

على  «عدم اجلنا »وجوب العمل املرخَّص فيه فنقول بها بوجوبه؛ إذ ال تنايف بني داللة 

جيتمعان. فاآلية الداّلة على  واإللزاُم جواز فعل وداللة آية أخرى على وجوبه؛ إذ الرخصُة

عن مدلوله الصريح؛ إذ اجلواز ال ينايف  «عدم اجلنا »على صرف  وجوبه ليست قرينًة
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 آخر ُشرِّع ثانيًا.  حكٌم ظاهر أحدهما، بل اآليُة الثانية لُيلزمنا رفَع اليد عن الوجوَب

ِإنَّ الصََّفا ﴿ا واملروة. فقوله تعاىل: كما أّن األمر كذلك يف الطواف بالصّف

َأْن َيطَّوََّف ِبِهَما َوَمْن َوامَلْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهلِل َفَمْن َحجَّ الَبْيَت َأْو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَ  َعَلْيِه 

( يدّل صرحيًا على جواز الطواف 158)البقرة:  ﴾َتَطوََّع َخْيرًا َفِإنَّ اهلَل َشاِكٌر َعِليٌم

َذِلَك ﴿وقوله: ، (2)املائدة:  ﴾ُتِحلُّوا َشَعاِئَر اهلل آَمُنوا اَل يَنِذَيا َأيَُّها الَّ﴿وقوله تعاىل:  ،بهما

ن على وجوبه، ال أّنهما ( يداّل32: )احلّج ﴾َفِإنََّها ِمْن َتْقَوى الُقُلوِب َر اهللَوَمْن ُيَعظِّْم َشَعاِئ

يصرفان مدلول اآلية األوىل يف اجلواز إىل الوجوب. مضافًا إىل أّن نفي اجلنا  عن قصر 

ونفي اجلنا  عن التطّوف بالصفا واملروة  ،﴾َلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌ ﴿: الصالة جاء بلفظ

فال يصّح قياس أحدهما باآلخر.  ،ـ سيجيء قريبًاـ  وبينهما فرٌق ،﴾اَ َنُج اَل﴿ :جاء بلفظ

وإّنما نّبهنا عليه إيضاحًا إلبطال ما استدّل به على أّن قصر  .ال غبار عليه وهذا واضٌح

مع أّن اهلل تعاىل  ،قطعًا الصالة عزمية، حيث قيل: إّن الطواف بالصفا واملروة واجٌب

الصََّفا َوامَلْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اهلِل َفَمْن َحجَّ الَبْيَت َأْو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَ  َعَلْيِه َأْن ِإنَّ ﴿قال: 

 فاألمر بالنسبة إىل قصر الصالة كذلك.  ،﴾َيطَّوََّف ِبِهَما

 ؛«جنا عليكم ليس »و «ال جنا »وال بأس هنا باإلشارة إىل الفارق بني مدلولي 

ـ وهو من األفعال  «ليس»والثانية من  ؛النافية للجنس وامسها «ال» من ٌبفاألّول مركَّ

 .وداللة اجلملة االمسّية آكد من اجلملة الفعلية املساخنة هلا يف املعنى .الناقصة ـ وامسه

ليس »آكد من  «ال جنا ». وعليه يكون «ليس»على النفي آكد من  «ال»كما أّن داللة 

نفي اجلنا  بوجهني. هذا ما قاله علماء العربّية. والنظر إىل املوارد  يف «جنا عليكم 

َي اجلنا  عنها بعبارة ومقارنتها باملوارد اليت ُنِف ،«ال جنا » :َي اجلنا  عنها بعبارةاليت ُنِف

رئيس بني هاتني الطائفتني، وهو أّن ما ُنِفَي  يوصلنا إىل فارٍق «جنا عليكم ليس »

، أعين أّن يكون خالف التكليف األّولي «جنا عليكم ليس » اجلنا  عنها بعبارة

الظروف أو األحوال  األصل فيه أن يكون على خالف ما ُنِفَي عنه اجلنا ، ولكّن

. فنفى اهلل عنه اجلنا  ألجل اضطرارهم ،إىل أن يأتي خبالف األصل فاضطّرت املكلَّ

العدّو الكافر محل املؤمنني  اخلوف من ولكّن ،ففي مقامنا األصُل يف الصالة أن ُتقام

وخالفه قصرها. ولذا صّح القول بأّن  ،فاألصل هو إقامة الصالة .على أن يقصروا منها

لوال الظروف أو  ،كان حمظورًا «جنا عليكم ليس »ما ُنِفَي اجلنا  عنها بعبارة 
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 بقي مرجوحًا بعدها. وهذا خبالف ما ولكْن ،منعت عن التكليف األّولياألحوال اليت 

ال »فإّنه ليس حمظورًا وال مرجوحًا قبل دخول  ،«ال جنا » :ُنفَي اجلنا  عنها بعبارة

الداّلة على أّن هذا األمر ال  ،عليه. وهلذا ُنفَي عنه اجلنا  باألداة النافية للجنس «جنا 

جنا  وأّنه ليس فيه  ،يدّل على نفي اجلنا  «ال جنا »إّن  :أخصر بأس به مطلقًا. وبعبارٍة

يدّل على  «جنا عليكم ليس »و .حّتى قبل نزول اآلية بشأن عدم اجلنا  فيه ،أصاًل

 ن ما ال خيفى.ْووبينهما من الَب .بعد أن كان فيه جنا  ،رفعه يف الشريعة

واحدة من طائفيت اآليات املشتملتني على  وإليك تفصيل هذا الفرق يف كّل

 . «ال جنا »و «جنا عليكم ليس »

غري آيتنا  ،مثاني آياتهي  «جنا عليكم ليس »املشتملة على الطائفة األوىل 

 املبحوث عنها، وهي كالتالي: 

هذه فقرة من و .﴾ْاٌ  َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكمَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَن﴿ـ قوله تعاىل: 1

املبدّوة بقوله تعاىل:  ،196اليت ابتدأت باآلية  ،فقرات آيات احلّج من سورة البقرة

احَلجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن ﴿واآلية التالية هلا قوله تعاىل:  ،﴾َوَأِتمُّوا احَلجَّ َوالُعْمَرَة هلِل﴿

َفَرَض ِفيِهنَّ احَلجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل ِفي احَلجِّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر َيْعَلْمُه اهلُل 

ثّم قال تعاىل  ،(197)البقرة:  ﴾َباِبْلَوَتَزوَُّدوا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأْوِلي اأَل

َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن َربُِّكْم َفِإَذا َأَفْضُتْم ِمْن َعَرَفاٍت ﴿بعدها: 

 ْن ُكنُتْم ِمْن َقْبِلِه َلِمَناحَلَراِم َواْذُكُروُه َكَما َهَداُكْم َوِإ َفاْذُكُروا اهلَل ِعْنَد امَلْشَعِر

من الطلب الشديد  م أّن ابتغاء الفضل من اهلل هو حنٌوقد تقّدو(. 198)البقرة:  ﴾الضَّالِّنَي

هو موسم العبادات وأداء املناسك والتزّود  ومن املعلوم أّن موسم احلّج .لرزق اهلل تعاىل

 ولكّنه أمٌر ،فطلبه يف املوسم حمظوٌر ،وهذه األمور ال جتامع طلب الرزق ،تقوىبزاد ال

وهلذا رفع اهلل تعاىل عنه اجلنا ؛  ،من الذين جاؤوا ألداء املناسك حيتاج إليه كثرٌي

َلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌ  َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن ﴿وقال:  ،امتنانًا عليهم وتوسعًة يف معايشهم

 ولكّنه بقي مرجوحًا.  ،صًا فيهفصار مرخَّ ،﴾ْمَربُِّك

اِضَرًة ُتديُروَنها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم اَرًة َحِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَج﴿ـ قوله تعاىل: 2

 282أي اآلية  ،من فقرات أطول آية من آيات القرآن هذه فقرٌةو. ﴾اَتْكُتُبوَه اَلْن اٌ  َأُجَن

َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب  ًىآَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسّم يْنِذَأيَُّها الََّيا ﴿من البقرة: 
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َبْيَنُكْم َكاِتٌب ِبالَعْدِل َواَل َيْأَب َكاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكَما َعلََّمُه اهلُل َفْلَيْكُتْب َوْلُيْمِلْل 

 َربَُّه َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيئًا َفِإْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احَلقُّ َسِفيهًا الَِّذي َعَلْيِه احَلقُّ َوْلَيتَِّق اهلَل

َأْو َضِعيفًا َأْو اَل َيْسَتِطيُع َأْن ُيِملَّ ُهَو َفْلُيْمِلْل َوِليُُّه ِبالَعْدِل َواْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمْن 

الشَُّهَداِء َأْن َتِضلَّ  َأَتاِن ِممَّْن َتْرَضْوَن ِمَنُجٌل َواْمَرِرَجاِلُكْم َفِإْن َلْم َيُكوَنا َرُجَلْيِن َفَر

ِإْحَداُهَما َفُتَذكَِّر ِإْحَداُهَما اأُلْخَرى َواَل َيْأَب الشَُّهَداُء ِإَذا َما ُدُعوا َواَل َتْسَأُموا َأْن 

 َأْن اَلاهلِل َوَأْقَوُم ِللشََّهاَدِة َوَأْدَنى  َتْكُتُبوُه َصِغريًا َأْو َكِبريًا ِإَلى َأَجِلِه َذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد

 َأْن اَلَأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ   الََّتْرَتاُبوا ِإ

َتْفَعُلوا َفِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َتْكُتُبوَها َوَأْشِهُدوا ِإَذا َتَباَيْعُتْم َواَل ُيَضارَّ َكاِتٌب َواَل َشِهيٌد َوِإْن 

 .(282)البقرة:  ﴾َواتَُّقوا اهلَل َوُيَعلُِّمُكْم اهلُل َواهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم

بكتابة  من صدر اآلية اآلمر بالنظر إىل هذه اآلية نعلم أّن هذه الفقرة استثناٌء

َيا َأيَُّها الذين آَمُنوا ِإَذا َتَداَينُتْم ِبَدْيٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمًّى »فكأّنه تعاىل قال:  ،نالدَّْي

 َأْن اَلَأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة ُتِديُروَنَها َبْيَنُكْم َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ   ِإالََّفاْكُتُبوُه 

َتب، سواء املؤّجل أن ُيْك ن)اإلرشادّي أو املولوّي( يف الدَّْي فاألمر األّولي «َتْكُتُبوَها

أي  ،هاُتديرونكان الدين ألجل التجارة والبيع أم لغريه، ولكن التجارة احلاضرة اليت 

 ،َض ما دفعه يف التجارةَوبأن يأخذ كلٌّ منكم ِع بينكم،ض تتناقلون العوض واملعوَّ

ى أعواض تكون غالبًا يف َتْكُتُبوها؛ إذ التجارة ـ وهي تقع عل َأْن اَلَفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌ  

فال حيدث بينهما  ،ينتقل العوضان بني املتعاقدين فور العقد ،م ـ هنا حاضرٌةَمالذِّ

 ،صًا فيهفصار مرخَّ ،نا  عن عدم الكتابةقلياًل، ولذا رفع اهلل تعاىل اجُل اختالف إاّل

 ،معاهداتوالراجح كتابتها؛ إتقانًا لل ،ولكّنه بقي مرجوحًا حّتى يف التجارة احلاضرة

 وحسمًا ملاّدة اخلالف. 

َما َطِعُموا ِإَذا  آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ُجَناٌ  ِفي يَنِذَلْيَس َعَلى الَّ﴿ـ قوله تعاىل: 3

َما اتََّقْوا َوآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ثّم اتََّقْوا َوآَمُنوا ثّم اتََّقْوا َوَأْحَسُنوا َواهلُل ُيِحبُّ 

 يَنِذَيا َأيَُّها الَّ﴿قوله تعاىل:  :أوالها ،أربع آيات هذه اآلية رابعُةو .(93)املائدة:  ﴾امُلْحِسِننَي

آَمُنوا ِإنََّما اخَلْمُر َوامَلْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْيَطاِن َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم 

اآلية يف معنى اآليات السابقة عليها على ما »فقال يف امليزان:  ،(90)املائدة:  ﴾ُتْفِلُحوَن

من املسلمني بشرب اخلمر وطعمها  ابُتلي ْنوهي متعّرضة حلال َم .هو ظاهر اّتصاهلا بها
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منها أو مّما اقتناه بامليسر أو من ذبيحة األنصاب. كأّنهم سألوا بعد  ٍءأو بالطعم لشي

بشرب اخلمر أو بها وبغريها مّما ذكره اهلل  ابُتلي نزول التحريم الصريح عن حال َمْن

مني هلل سبحانه تعاىل يف اآلية قبل نزول التحريم من إخوانهم املاضني أو الباقني املسلِّ

كانوا من الذين آمنوا وعملوا  نا  إْنفأجيب عن سؤاهلم أن ليس عليهم ُج ،يف حكمه

ثّم  ،كانوا جارين على صراط التقوى باإلميان باهلل والعمل الصاحل إْن ،الصاحلات

ثّم اإلحسان بالعمل على طبق احلكم  ،|نازل على النيّب اإلميان بكّل حكٍم

ما ذاقوه قبل نزول  يف النازل... واملعنى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناٌ 

. وعليه فما رفع اهلل (40)«ّرمات املذكورةأو منها ومن غريها من احمل ،التحريم من مخٍر

ومن املعلوم أّنه  ،تعاىل عنه اجلنا  هو ذوق اخلمر وغريها وطعمها قبل نزول التحريم

 كان مرجوحًا حّتى قبل نزول التحريم. 

َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْن َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر َمْسُكوَنٍة ِفيَها َمَتاٌع ﴿ـ قوله تعاىل: 4

 ،ثالث آيات هذه اآلية ثالثُةو .(29)النور:  ﴾ُكْم َواهلُل َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُموَنَل

َأيَُّها الذين آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا  َيا﴿قوله تعاىل:  :أوالها

أّن دخول وهو يدّل على  ،﴾َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّروَن َوُتَسلُِّموا َعَلى َأْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر

َفِإْن ﴿قوله تعاىل:  :وثانيتهابعد االستيناس والتسليم على أهلها.  بيوت الغري غري جائز إاّل

وا ُهَو َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحدًا َفاَل َتْدُخُلوَها َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكْم َوِإْن ِقيَل َلُكْم اْرِجُعوا َفاْرِجُع

ن حكم دخول بيت فاآلية السابقة تبيِّ .(28)النور:  ﴾َأْزَكى َلُكْم َواهلُل ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليٌم

ن حكم دخول بيت الغري ولكن هذه اآلية تبيِّ ،ميلك اإلذن وال مينع ْنالغري ويف البيت َم

نت ن فيه. فبيَّمينع وال يأذ ميلك اإلذن ولكْن ْنميلك اإلذن، أو فيه َم ْنوليس فيه َم

اآليتان أّن احلكم عند دخول بيت الغري هو إحراز رضا أهله أو إذنهم. ثّم اآلية الثالثة 

ذن لنا أفال جند أحدًا ي ،غري مسكونة ات الغري حال كونهون حكم دخول بيتبيِّ

فرفع اهلل تعاىل اجلنا  يف هذا الدخول  ،نريد أخذها لنا فيها متاٌع ولكْن، للدخول

 ،ومن املعلوم أّن املدار يف دخول بيت الغري على رضاه أو إذنه .عريّف لغرٍض ؛غري املأذون

 ،نا  عنهل مالك البيوت كان حمظورًا قبل نفي اجُلَبفهذا الدخول غرُي املأذون من ِق

 بقي مرجوحًا بعده.  ولكْن

َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن  يَنِذالذين آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذْنُكْم الََّأيَُّها  َيا﴿ـ قوله تعاىل: 5
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 ِحنَي َتَضُعوَن ِثَياَبُكْم ِمَنَلْم َيْبُلُغوا احُلُلَم ِمْنُكْم َثاَلَث َمرَّاٍت ِمْن َقْبِل َصاَلِة الَفْجِر َو

َلُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َواَل َعَلْيِهْم ُجَناٌ  َبْعَدُهنَّ الظَِّهرَيِة َوِمْن َبْعِد َصاَلِة الِعَشاِء َثاَلُث َعْوَراٍت 

اآلياِت َواهلُل َعِليٌم  َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهلُل َلُكُم َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض

(. بعد أن جعل اهلل تعاىل لزوم االستئذان من املؤمنني للدخول عليهم 58)النور:  ﴾َحِكيٌم

ومن  .يف ثالثة أوقات رفع اجلنا  عن الدخول من دون استئذانهم بعد هذه األوقات

؛ إذ األصل مرجوٌ  ،ولو يف غري األوقات املذكورة ،على الغري املعلوم أّن الدخول فجأًة

 ق به شخصّيًا ـ أن يقع مأذونًا فيه. ائر ما يتعلَّيف الدخول على الغري ـ كس

النَِّساِء الالَِّتي اَل َيْرُجوَن ِنَكاحًا َفَلْيَس َعَلْيِهنَّ ُجَناٌ  َأْن َيَضْعَن  ِمَنَوالَقَواِعُد ﴿ـ 6

رفع  .(60)النور:  ﴾َعِليٌم ِثَياَبُهنَّ َغْيَر ُمَتَبرَِّجاٍت ِبِزيَنٍة َوَأْن َيْسَتْعِفْفَن َخْيٌر َلُهنَّ َواهلُل َسِميٌع

هلّن  بعد أن كان التكليف األّولي ،اهلل للنساء املذكورة اجلنا  عن وضع ثيابهّن

خري  هلّن، ولذا قال بأّن االستعفاف هلنَّ س واالحتجاب راجٌحومن املعلوم أّن التلبُّ .ُلبسها

 . اضٌحفكون وضع الثياب مرجوحًا حّتى بعد رفع اجلنا  عنه و .من وضع الثياب

هذه فقرة من  .﴾َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْن َتْأُكُلوا َجِميعًا َأْو َأْشَتاتًا﴿ـ قوله تعاىل: 7

َلْيَس َعَلى اأَلْعَمى َحَرٌج َواَل َعَلى اأَلْعَرِج َحَرٌج َواَل َعَلى امَلِريِض ﴿من سورة النور:  61اآلية 

ا ِمْن ُبُيوِتُكْم َأْو ُبُيوِت آَباِئُكْم َأْو ُبُيوِت ُأمََّهاِتُكْم َأْو َحَرٌج َواَل َعَلى َأنُفِسُكْم َأْن َتْأُكُلو

ُبُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو ُبُيوِت َأَخَواِتُكْم َأْو ُبُيوِت َأْعَماِمُكْم َأْو ُبُيوِت َعمَّاِتُكْم َأْو ُبُيوِت 

ِتَحُه َأْو َصِديِقُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  َأْخَواِلُكْم َأْو ُبُيوِت َخااَلِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفا

 َأْن َتْأُكُلوا َجِميعًا َأْو َأْشَتاتًا َفِإَذا َدَخْلُتْم ُبُيوتًا َفَسلُِّموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيًَّة ِمْن ِعْنِد اهلِل

كما تقّدم و .(61)النور:  ﴾َتْعِقُلوَناِت َلَعلَُّكْم اآلَي َكَذِلَك ُيَبيُِّن اهلُل َلُكُم ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة

ق بالغري ـ كدخول بيته ما يتعلَّ ّن األصل يف التصّرف يففإيف اآليتني الرابعة واخلامسة 

 .فاألكل من أمواله كذلك ،ولو من قبل أقاربه ـ أن يقع مأذونًا فيه ،أو الدخول عليه

من بيوت الطوائف املذكورة ناَ  عن األكل غري املأذون رفع اهلل تعاىل اجُلمّلا  ولكْن

من املعلوم أّن الراجح يف أكل إذ بقي هذا األكل على كونه خالَف األصل ومرجوحًا؛ 

 مال الغري أن يقع بإذن مالكه. 

 5هذه فقرة من اآلية و. ﴾َما َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  ِفي﴿ـ قوله تعاىل: 8

تني عريقتني من سنن مخس آيات يف إلغاء ُسنَّهي خامسة اليت  ،من سورة األحزاب
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َما ﴿قال تعاىل يف اآلية السابقة على هذه اآلية: وقد  .هار والتبّنيالظِّ :هما ،اجلاهلّية

َجَعَل اهلُل ِلَرُجٍل ِمْن َقْلَبْيِن ِفي َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكْم الالَِّئي ُتَظاِهُروَن ِمْنُهنَّ 

َما َجَعَل َأْدِعَياَءُكْم َأْبَناَءُكْم َذِلُكْم َقْوُلُكْم ِبَأْفَواِهُكْم َواهلُل َيُقوُل احَلقَّ ُأمََّهاِتُكْم َو

ثّم يقول يف هذه اآلية:  ،فألغى هاتني السّنتني، (4)األحزاب:  ﴾َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل

ُموا آَباَءُهْم َفِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّيِن َباِئِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اهلِل َفِإْن َلْم َتْعَلآل اْدُعوُهْم﴿

َما َأْخَطْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما َتَعمََّدْت ُقُلوُبُكْم َوَكاَن  َوَمَواِليُكْم َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌ  ِفي

 ،هم آلبائهمءدعوا أدعيايفأمر املؤمنني أن  ،(5)األحزاب:  ﴾اهلُل َغُفورًا َرِحيمًا

عرفوا آباءهم يمل  وإْن ،مهم الذين من أصالبهم كسائر أبنائهألنفسال  ،نسبوهم هلميو

خّوة والوالية الدينّية. ثّم رفع اجلنا  عما هم باألندعوينسبوهم إىل غري آبائهم، بل يفال 

 ،مرجو  ومن املعلوم أّن اخلطأ أمٌر .فدعوهم لغري آبائهم ،لسهو أو نسيان ؛أخطأوا به

 حّتى بعد رفع اجلنا  عنه. 

 ،هي مخس عشرة آيةو ،«ال جنا »وهي اآليات املشتملة على  ،الطائفة الثانية

 كالتالي: 

 اِئِر اهلِل َفَمْن َحجَّ الَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفاَلا وامَلْرَوَة ِمْن َشَعِإنَّ الصََّف﴿ـ قوله تعاىل: 1

ومن  .(158)البقرة:  ﴾اِكٌر َعليٌمَفِإنَّ اهلَل َشا وَمْن َتَطوََّع َخْيرًا اَ  َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف ِبِهَمُجَن

ف بالصفا واملروة ـ وهما من شعائر اهلل ـ مل يكن حمظورًا قبل نفي املعلوم أّن التطوُّ

 ليبقى مرجوحًا بعده.  ،اجلنا  عنه

َيِحلُّ  الطَّاَلُق َمرََّتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن َواَل﴿ـ قوله تعاىل: 2

 َأْن اَلُيِقيَما ُحُدوَد اهلِل َفِإْن ِخْفُتْم  َأْن اَلَأْن َيَخاَفا  الَّمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيئًا ِإَلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِم

َمْن َما اْفَتَدْت ِبِه ِتْلَك ُحُدوُد اهلِل َفاَل َتْعَتُدوَها َو ُيِقيَما ُحُدوَد اهلِل َفاَل ُجَناَ  َعَلْيِهَما ِفي

م اهلل تعاىل أن يأخذ بعد أن حرَّ .(229)البقرة:  ﴾الظَّاِلُموَن ُحُدوَد اهلِل َفُأْوَلِئَك ُهُم َيَتَعدَّ

بقي  إذاوهي ما  ،قها شيئًا مّما آتاها استثنى منه صورًةالزوج من زوجته اليت طلَّ

اجلنا  عنهما فنفى  ،أن ال يقيما حدود اهلل فيما بينهما نيخافافالزوجان على الزوجّية 

واختياره  ،من مال الزوجة ومن املعلوم أّن هذا شيٌء نفسها. الزوجةبه افتدت  يف شيٍء

وتفتدي به فيصري إعطاؤها  اتعطي شيئًا من ماهليف أن فإذا رأت املصلحة  ،بيدها

 وال مرجو .  ،وأخُذه هلذا املال غري حمظور
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َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِكَح َزْوجًا َغْيَرُه َفِإْن َفِإْن َطلََّقَها َفاَل َتِحلُّ ﴿ـ قوله تعاىل: 3

ُنَها َطلََّقَها َفاَل ُجَناَ  َعَلْيِهَما َأْن َيَتَراَجَعا ِإْن َظنَّا َأْن ُيِقيَما ُحُدوَد اهلِل َوِتْلَك ُحُدوُد اهلِل ُيَبيِّ

ثًا على الزوج األّول إىل اهلل تعاىل حرمة املطّلقة ثال ىغّي .(230)البقرة:  ﴾ِلَقْوٍم َيْعَلُموَن

إذا طّلقها  ،فتفيدنا اآلية أّنها حتّل على األّول بعد هذه الغاية ،نكاحها زوجًا ثانيًا

وصار هذا الرتاجع جائزًا غري  ،ناَ  عن تراجعهماولذا نفى اهلل تعاىل اجُل .الثاني

 مرجو . 

ِإْن ا َواَ  َعَلْيِهَمُجَن اُوٍر َفاَلَتَشا َوَماٍض ِمْنُهااًل َعْن َتَرا ِفَصاَدَفِإْن َأَر﴿ـ قوله تعاىل: 4

اتَُّقوا ا آَتْيُتْم ِبامَلْعُروِف َوا َسلَّْمُتْم َماَ  َعَلْيُكْم ِإَذُجَن َدُكْم َفاَلَأَرْدُتْم َأْن َتْسَتْرِضُعوا َأْواَل

إذا نفى اهلل تعاىل اجلنا  عّما  .(233)البقرة:  ﴾رٌيا َتْعَمُلوَن َبِصاْعَلُموا َأنَّ اهلَل ِبَماهلَل َو

أراد الوالدان فصاَل الرضيع عن الرضاعة قبل إكمال احلولني؛ إذ جاء يف أّول اآلية: 

ويريد  ،ال يريد إمتام الرضاعة ْنفَم ،﴾اَعَةاَد َأْن ُيِتمَّ الرََّضاِمَلْيِن ِلَمْن َأَرَحْوَلْيِن َك﴿

فكما أّن إمتام الرضاعة بيد  .  عليهال جناف ،ورضيت به والدة الرضيع ،الفصال قبله

من دون مرجوحّية فيه إذا أراداه. وكما أّن إمتام  ،الوالد كذلك أمر الفصال بيدهما

وكما جيوز له إرادة إمتام الرضاعة  ،الرضاعة بيد الوالد كذلك أمر االسرتضاع بيده

 كذلك جيوز له أن يسرتضع ولده من دون أن يكون مرجوحًا. 

اجًا َيَتَربَّْصَن ِبَأْنُفِسِهنَّ َيَذُروَن َأْزَوُيَتَوفَّْوَن ِمْنُكْم َو يَنِذَوالَّ﴿اىل: ـ قوله تع6و 5

ا َفَعْلَن ِفي َأْنُفِسِهنَّ َم اَ  َعَلْيُكْم ِفيُجَن ا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفاَلَعْشرًا َفِإَذَأْرَبَعَة َأْشُهٍر َو

اِء ا َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة النَِّسَم ياَ  َعَلْيُكْم ِفُجَن اَلَو*  َخِبريا َتْعَمُلوَن ِبامَلْعُروِف واهلُل ِبَم

َأْنُفِسِهنَّ ِمْن  ا َفَعْلَن يفَم ياَ  َعَلْيُكْم ِفُجَن َفِإْن َخَرْجَن َفاَل*  َأْنُفِسُكْم َأْو َأْكَنْنُتْم يف

املرأة املتوّفى عنها زوُجها  .(240و 235ـ  234)البقرة:  ﴾يٌميٌز َحِكاهلُل َعِزَمْعُروٍف َو

ما  وال جنا  على املؤمنني يف ،ص أربعة أشهر وعشر لياٍل أملك بنفسهاتصري بعد تربُّ

ى إىل ما إذا خرجت من بيت زوجها املتوفَّ وكذا قبلها يف ،فعلته يف نفسها باملعروف

بعد  لزواج منهااوكذا ال جنا  عليهم بالنسبة إىل ميلهم إىل  .بيوت أهلها أو نفسها

 انقضاء عّدة الوفاة. 

ا َلْم َتَمسُّوُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا َلُهنَّ اَء َماَ  َعَلْيُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النَِّسُجَن اَل﴿ـ قوله تعاىل: 7

هّن أو قبل جعل الفريضة اجلنا  عن طالق النساء قبل مسِّ ُنِفي .(236)البقرة:  ﴾َفريَضًة
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ليبقى  ،نا  عنهومل يكن حمظورًا قبل نفي اجُل ،الصورتني مباٌ هلّن. والطالق يف 

 مرجوحًا بعده. 

َدَخْلُتْم ِبِهنَّ  ياِئُكُم الالَِّتُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَس يِف يَوَرباِئُبُكُم الالَِّت﴿ـ قوله تعاىل: 8

من اآلية اليت  هذه فقرٌة .(23)النساء:  ﴾اَ  َعَلْيُكْمُجَن َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم ِبِهنَّ َفاَل

 ،وعّد احلادية عشرة منهّن الربائَب .مهّن اهلل تعاىل على املؤمننيتعّد النساء الالتي حرَّ

تي هّن بناٌت الالناَ  عن الربائب ثّم نفى اجُل ،بنات نسائهم املدخول بهّن نَّتي ُهالال

الربائب مباحًة قبل نزول اآلية مل  وكما كانت هذه. لنساء املؤمنني غري املدخول بهّن

 بعده.  كن أّي مرجوحّية فيهنَّت

نفى  .(24)النساء:  ﴾يَضِةاَضْيُتْم ِبِه ِمْن َبْعِد الَفِرا َتَرَم يُجناَ  َعَلْيُكْم ِف اَلَو﴿ـ 9

ومن املعلوم أّن الرتاضي أساس  .نا  يف الرتاضي على أجور النساءاهلل تعاىل اجُل

ليبقى  ،ومل يكن حمظورًا قبل نفي اجلنا  عنه ،وهو مباٌ  ،املعامالت بني الناس

 مرجوحًا بعده. 

َأْن َتَضُعوا  ىاَن ِبُكْم َأذًى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكْنُتْم َمْرَضاَ  َعَلْيُكْم ِإْن َكُجَن َواَل﴿ـ 10

ية بأخذ حذرهم أن أمر اهلل تعاىل الطائفة املصلِّ بعد .(102)النساء:  ﴾َأْسِلَحَتُكْم

َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم ﴿فقال:  ،وأسلحتهم

 .أو عند املرض ،ناَ  عن وضع أسلحتهم عند األذى من املطرهنا نفى اجُل ،﴾َوَأْسِلَحَتُهْم

ففي ظرف األذى واملرض  ؛ر حبسب الظروفؤ ملقابلة العدّو يتغيَّالتهيُّ ومن املعلوم أّن حدَّ

أّي  َقْبفلم َي ،احملتمل للقتالليبقى قّوتهم املخفَّفة باألذى واملرض  ؛يلزم التخفيف عنهم

 مرجوحّية لوضع السال  يف هذا الظرف. 

ا ا َأْن ُيْصِلَحاَ  َعَلْيِهَمُجَن اضًا َفاَلُنُشوزًا َأْو ِإْعَرا اَفْت ِمْن َبْعِلَهَوِإِن اْمَرَأٌة َخ﴿ـ 11

ومندوب  ،فًاْرمرغوب فيه ُع فاإلصال  بني الناس أمٌر .(128)النساء:  ﴾ا ُصْلحًاَبْيَنُهَم

 . ﴾َوالصُّْلُح َخْيٌر﴿حزازة أو مرجوحية، خصوصًا بعد قوله:  إليه شرعًا، فليس فيه أّي

طلبتها  ْنأي وَم» ،(51)األحزاب:  ﴾اَ  َعَلْيَكُجَن اْبَتَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفاَلَوَمِن ﴿ـ 12

 ْنوال لؤم، أي جيوز لك أن تضّم إليك َم ،تي عزلتها ومل تقبلها فال إثم عليكالالمن 

ومن املعلوم أّن  .(41)«ن أنفسهّن لك بعد العزل والرّدْبَهتي َوالالتها من النساء ْدَدعزلتها وَر

 يف إعمال حّقه هذا.  من دون أّي حزازٍة ،كزوجته ّقًا يف اختيار امرأٍةح |للنيّب
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 .(55)األحزاب:  ﴾...اِنِهنَّ َوِإْخَو اَلاِئِهنَّ َوَأْبَن اِئِهنَّ َواَلآَب ياَ  َعَلْيِهنَّ ِفُجَن اَل﴿ـ 13

 :موه ،استثنى هؤالء وقد .(42)«اآلية يف معنى االستثناء من عموم حكم احلجاب»

 . هّن واضٌحيوعدم احلزازة يف نظرهم إل .حمارم املرأة

 .(10)املمتحنة:  ﴾ا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّاَ  َعَلْيُكْم َأْن َتْنِكُحوُهنَّ ِإَذُجَن َواَل﴿ـ 14

 اآلية نفت اجلنا  عن نكا  املؤمنات املهاجرات إذا أوتني أجورهّن، وهذه 

 نا . ما ُنفي عنه اجُل يف وضو  عدم أّي حزازٍةكسوابقها يف 

 
﴿﴾

. «ليل قصري»و «ثوب قصري»ات وعوارضها، يقال: القصر من صفات الكّمي

بلحاظ   يوصف األعمال واألفعال بهما إاّلوال .كما أّن الطول ـ وهو ضّده ـ كذلك

فيقال: ، ذي تقع األعمال فيهماهلا، كالزمان أو املكان الظرفًا ات الواقعة الكّمي

 «سري قصري»ذي وقعت القراءة فيها، أو يقال: باعتبار قصر الزمان ال «قراءة قصرية»

ة من األعمال فال توصف ذي ِسرَي. ومبا أّن الصالوهو املكان ال، باعتبار قصر املسري

شرتكان يف إفادة معنى تقليله، بلحاظ زمانها. وقصُر العمل ونقُصه ي بالقصر إاّل

ولكّنهما يفرتقان يف أّن القصر ضّد الطول، والنقص ضّد الكمال. فإذا مل يوجب 

ر عنه بالنقص. ولعّله ر عنه بالقصر، وإذا أوجب نقصانه يعبَّتقليُل العمل نقصاَنه يعبَّ

ال بالنقص؛ فإّن قصر الصالة بالكيفّية املذكورة يف اآلية  ،لذلك عّبرت اآلية بالقصر

كذلك اليت ُقِصر  صالٌة |إذ كما أّن اليت أقامها النيّب؛ يوجب نقصانها التالية ال

َوْلَتْأِت ﴿عًا على قوله: متفرِّ ،﴾َفِإَذا َقَضْيُتْم الصَّاَلَة﴿أيضًا، بتصريح قوله:  منها صالٌة

يف اآليتني التاليتني. وعلى أّي حال فاملراد  ﴾لُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَكَصُي ْمَطاِئَفٌة ُأْخَرى َل

 رانه، كما سيأتي. ؛ إذ اآليتان التاليتان تفسِّبالقصر من الصالة واضٌح

يف اآليات السابقة  «صالة»ليست للعهد الذكرّي ـ لعدم ذكر  «الصالة»الالم يف 

عليهم سفرًا  املكتوبُة ،عند املسلمنيوهي الصالُة املعهودة ، بل للعهد الذهيّن ،ـ

الصلوات اليومّية. وليست إحدى الصلوات اليومّية خبصوصها،  وحضرًا، وما هي إاّل

بأن يكون املراد بها صالَة الغداة أو صالَة العصر خاّصًة مثاًل، بل املراد مطلق 

كون الالم املكتوبة على املسلمني سفرًا وحضرًا. وعلى هذا يصّح  ،الصلوات اليومّية
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للجنس بالنسبة إىل الصلوات اليومّية؛ إذ ال منافاة بني كون الم اجلنس للعهد الذهيّن 

 «املاء كذا»فهو يفيد اجلنس املعهود ذهنًا لدى املخاطب، كما أّنه إذا قيل:  ،أيضًا

أّن اآلية نزلت قبل صالة  من ويفقد يكون الالم للجنس املعهود عند السامع. وما ُر

والعربة بعموم  ،لصالة اخلوف بالعصر؛ إذ املورد ليس مبخصِّص خمصٍِّص العصر غري

من املسلمني بني صالتي  ل أحٌدال خبصوص السبب واملورد. وهلذا مل يفصِّ ،اللفظ

الظهر والعصر يف هذا القصر. مضافًا إىل ما سيجيء من أّن زمان اخلوف من اإلغارة ال 

  ة صالة العصر.ذكوريالئم كون الصالة امل

 
﴿﴾

فثبوت القصر يتوّقف على اخلوف من فتنة  .للقصر املذكور هذا شرٌط

الكفار؛ قضيًة لقاعدة احرتازّية القيود. وأّما عدم القصر عند عدم اخلوف فيتوّقف 

به ـ كالسّيد  ْلعلى القول مبفهوم الشرط. وعليه سواٌء قلنا مبفهوم الشرط أم مل نُق

قه الشارع على شرعّي علَّ املرتضى ومجاعة من املتقّدمني ـ فالقصر من الصالة حكٌم

ق اخلوف فال حكم للشارع بالقصر. نعم، لو قلنا مبفهوم اخلوف، فما مل يتحقَّ

الشرط فحكم الشارع هنا عدم القصر. وليس هذا الشرط بيانًا ملا هو األغلب يف 

وصّرحوا به يف  ،األسفار من كونها مقرونًة باخلوف غالبًا؛ إذ ـ كما نرى يف القرآن

ما كان مرجو  الوقوع أو على األكثر  تدخل على شرٍط «إن»ة النحو والبالغة ـ لفظ

 فإن منا غلبة اخلوف فيهالو سلَّ :وثانيًا. هذا أّواًله متساويني. حدوثه وعدم احتماال

 ليس مطلق اخلوف، بل هو حنٌو ،ه شرطًاتواعترب ،ذي ذكرته اآلية هنااخلوف ال

 . وهو ليس غالبّيًا، كما هو واضٌح ،العدّو الكافر وهو خوُف فتنة ،من اخلوف خاّص

وتدّل  .رَيبه الروايات وأهل التفسري والسِّ تثّم الفتنه هي اإلغارة، كما صّرح

َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم  يَنِذَودَّ الَّ﴿حيث تقول:  ،عليه اآلية التالية

وهي ال  ،ةأتوّقف على املفاجت. ومن املعلوم أّن اإلغارة ﴾َدًةَفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِح

ليقربوا  ،يف زمان ميكن للمغري السرُي مع السرت من عيون اجلماعة املقابلة ق إاّلتحقَّت

 ،إّنه كان من عادة العرب أن يغريوا صباحًا :. ولذا قالواويغريوا عليهم غفلًة ،منهم

يغريون صباحًا؛ ألّنهم يف الليل يكونون يف الظلمة كانوا »، و(43)فسّميت الغارة صباحًا
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فال يبصرون شيئًا، وأّما النهار فالناس يكونون فيه كاملستعّدين للمدافعة واحملاربة، 

. وعليه آيات صالة (44)«أّما هذا الوقت فالناس يكونون فيه يف الغفلة وعدم االستعداد

ومن  .فيها إغارة الكّفار عليهمحيتمل  قام يف أوقاٍتاخلوف تدّل على أّن الصالة ُت

وذلك  ؛من طلوع الشمس إىل غروبها ،املعلوم عدم إمكانّية اإلغارة يف ساعات النهار

فال تفوت عليهم فرصُة مقابلة  ،وظهورها للمسلمني ،لربوز أّي حركة منهم يف األرض

 الكّفار. 

أّن ظرف األحكام املذكورة ِلمنا ْعُت ﴾ْمُكَنِتْفَي ْنَأ ْمُتْفِخ ْنِإ﴿ :وال خيفى أّن مجلة

يف اآلية وبعدها ـ مكانًا وزمانًا ـ ليس معركة القتال؛ إذ املعركة حمّل نفس الفتنة 

ال حمّل اخلوف منها؛ إذ اخلوف من الشيء إّنما يصدق عرفًا ويتحّقق  ،بالقتل واجلر 

ما فاخلوف من عّضه إّن ،«َت أن يعّضك الكلب فكذاخْف إْن»قال: كما ُي ،قبل وقوعه

ويعّضه، فلو هجم عليه وعّضه ال يقال: هو خائف من  يصدق قبل أن يهجم عليه الكلُب

واضح. فصالة اخلوف بالكيفّية املذكورة يف اآلية التالية ليست يف  العّض. وهذا ظاهٌر

يها املسلمون حال كونهم خائفني من غيلة العدو يصلِّ معركة القتال، بل هي صالٌة

ما أمكن املقاتلني من الصالة. ولذا جاء يف  ال جيب إاّلفعليهم، وأّما عند قيام احلرب 

ُة الزَّْحِف َعَلى الظَّْهِر ِإمَياٌء ِبَرْأِسَك َوَتْكِبرٌي، َوامُلَساَيَفُة َتْكِبرٌي َصال»من الروايات:  ٍدعد

 . (45)«ُيَصلِّي ُكلُّ َرُجٍل َعَلى ِحَياِلِه ،َوامُلَطاَرَدُة ِإمَياٌءِبَغْيِر ِإمَياٍء، 

 «إذا» :هما ،ومن اجلدير بالتنبيه عليه استخدام أداتني اثنتني للشرط يف اآلية

يف  ةوالثاني ؛ودخلت على الضرب يف األرض ،وىل استخدمت يف أّول اآليةفاأل .«إن»و

بل مقطوعه، خبالف  ،راجح احلدوث ودخلت على اخلوف. والضرب أمٌر ،أثنائها

بأّن  ْللو مل نُق ،ه سّيانحدوثه وعدم واحتماال، ّنه مشكوك احلدوثاخلوف؛ فإ

. «إْن»وعلى مشكوكه  ،«إذا»وهلذا دخل على مقطوع احلدوث  .احتمال حدوثه مرجوٌ 

 . (46)بّيةملا قال به يف الفرق بينهما علماُء العر وهذا موافٌق

 
﴿﴾

يوهم أّن  لئاّل ا؛عه بالفاء وحنوهومل يفرِّ ،َعَطف تعاىل قوَله هذا على سابقه

صالة اخلوف ، بل يف مجاعة املسلمني |مبا إذا كان النيّب ٌةصالة اخلوف خمتّص
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على سابقه بالفاء  ﴾َتْمَقَأَف﴿ع قوله: فرَّ فيهم. ولكْن |النيّب يكن مل ولو ىُتصلَّ

 ال غرُيه.  ،فيهم فهو يقيم الصالة هلم |ليفيد أّنه إذا كان النيّب

وهذا مّما يّتضح من جعل اخلوف وصالته يف  .إقامة الصالة ضدُّ القصر منها

االطمئنان وصالته يف  مقابليف  ﴾الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َتْقُصُروا ِمَن﴿قوله يف اآلية األوىل: 

؛ إذ كما أّن اخلوف ضّد ﴾ُتْم َفَأِقيُموا الصَّاَلَةَفِإَذا اْطَمْأَنْن﴿قوله يف اآلية الثالثة: 

االطمئنان فكذلك القصر من الصالة ضدُّ إقامتها. وقلنا آنفًا: إّن القصر ليس ضّدًا 

صالة ناقصًة لتكون للكمال، بل هو ضّد الطول، فليست الصالة اليت قصر منها 

الصالة  ،م. نعمكاملة، بل كلتاهما صالٌة، كما تقدَّ الصالة اليت ُأقيمت صالًة

  به جممع اللغة ضح مّما سيأتي. فما صرَّامُلقامة أطول من الصالة املقصورة، كما يتَّ

 ،(47)«أقام الصالة: أّداها كاملًة»حيث قال:  ،العربّية يف معجم ألفاظ القرآن الكريم

إقامُة الشيِء َتْوِفَيُة َحقِِّه... ومل »حيث قال:  ،خيلو من النظر. وكذا كالم الراغب ال

ِبَلْفِظ اإِلَقاَمِة؛ تنبيهًا أّن   َمَدَ  به َحْيُثَما َمَدَ  إاّلوال يأُمْر تعاىل بالصالِة َحْيُثَما أَمَر

يف غري  ﴾َةاَلوا الصَّيُمِقَأ﴿َها، حنُو: ال اإِلْتَياُن بَهيَئاِت ،امَلْقُصوَد منها َتْوِفَيُة َشَراِئِطَها

 . (48)«موِضٍع

للعهد الذهيّن أو للعهد الذكرّي؛ إذ هي  ﴾َةاَلالصَّ ُمُهَل َتْمَقَأَف﴿والم الصالة يف 

ها اآلية السابقة. واملراد بالصالة هنا على الذكرّية والذهنّية ْتنفس الصالة اليت ذكَر

 وهي الصالة اليومّية.  ،واحٌد

 |جيب عليه ونظره، وال |واجلملة تفيدنا أّن إقامة الصالة بيد النيّب

. «فيهم فَأِقْم هلم الصالة وإذا كنَت»: ْلإقامتها؛ إذ مل يأمره اهلل تعاىل بها، حيث مل يُق

َرَأى املصلحَة يف إقامتها أقامها، أي يأتيها من دون قصٍر منها،  إْن |فالنيّب

فهو كسائر املسلمني يصّلي كيفما  هم اخلوفّية، وإاّلون به يف صالتواملسلمون يأمّت

يقيمها هلم، فال  كلَّها يقيمها |أفاد أّن النيّب ﴾ُهْمَل﴿أمكن. وتقييد اإلقامة بقوله: 

مع صالة  ولو يف بعض الركعات. وهذا يعين أّن صالته َتِتمُّ ،وبدونهم ،ىفراد

زائد على صالتهم. وال خيفى أّن  ٌءتا معه، وليس لصالته شيالطائفتني اللََّتني صلَّ

، «َت الصالَة هلمفأقْم»: ْل، ال الصالة، حيث مل يُق﴾ْمُهَل﴿دت بكونها اإلقامة قيِّ

 خيفى.  وبينهما من الفرق ما ال
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﴿

﴾

ولكّنهم يقصرون منها  ،وجيب عليهم أن يأمّتوا به ،يقيم هلم الصالة |النيّب

 |فالطائفة األوىل تقوم مع النيّب ؛بالنحو املذكور، بأن يصري املسملون طوائف

 أون صالتهم إذا بدأفيبد ،فيصّلون معه من أّول الصالة إىل أن يسجدوا، للصالة

. والظاهر أّن |ونها( إذا سجدوا مع النيّبمُِّتُيأي )صالته، ويقضونها  |النيّب

تاج تعيينها إىل حي وىل هي الركعة اليت الد هو سجود الركعة األوىل؛ إذ األهذا السجو

ز فإّن اإلطالق ينصرف إليها، فلو كان املراد غرَي سجود الركعة األوىل مليَّ؛ رْكالذِّ

يقول: فإذا سجدت هذه  ﴾ا َسَجُدواَفِإَذ﴿»: ر. قال الطربيْكاهلل تعاىل تلك الركعة بالذِّ

َفْلَيُكوُنوا ِمْن ﴿»أخرى:  . وبعبارٍة(49)«رؤوَسها من سجودها ْتالطائفة بسجودك ورفَع

 معك الركعَة مل يصلِّ ْنيدخل يف صالتك ممَّ ن خلفك وخلف َمْنيعين م ﴾َوراِئُكْم

 . (50)«األوىل بإزاء العدّو

 |قومون للحراسة عن النيّبي: إّن اآلية بظاهرها تدّل على أّنهم قيل فإْن

 خالف والتقدير ،«للصالة معك»: لقال للصالة القيام املراد كان لو معه؛ إذ واملصّلني

 ،«طائفة منهم معك فلتصلِّ»بالدليل القطعّي عليه، أو لقال:  وال يصار إليه إاّل ،صلاأل

 ُيلِزم القائَل بالعدول عنه. شيٌءوليس هنا 

إذا كانت  وهي ال حتصل إاّل ،|يف املعّية للنيّب صرحيٌة ﴾َكَعَم﴿: لفظة قالُي

فيه؛ إذ لفظة  |النيّب يكون ما يف معه رتافقةوم |للنيّب ةالطائفة مشارك ذهه

ُمَحمٌَّد ﴿أو فرد؛ ولذا قال تعاىل:  ف الكون عند شيٍءتستعمل يف القرآن يف ِصْر ال «مع»

إذ من املعلوم أّن مجيع ؛ ﴾اُهْماُء َبْيَنُهْم َتَريَن َمَعُه َأِشدَّاُء َعَلى الُكفَّاِر ُرَحَمَرُسوُل اهلِل َوالَِّذ

الذين كانوا عند النيّب من أصحابه ليسوا موصوفني مبا وصف اهلل تعاىل الذين 

: تعاىل قال وكذلك. ـ منافقني القرآن ـ بتصريح أصحابه بعض كان ، بل|معه

نَي  َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّدِّيِقاهلُلَأْنَعَم  يَنِذِئَك َمَع الَّ َوالرَُّسوَل َفُأوَلاهلَلَوَمْن ُيِطِع ﴿

َعم عليهم ْنر عن معّية امُلفعبَّ ،(69)النساء:  ﴾يقًاِئَك َرِفنَي َوَحُسَن ُأوَلاِء َوالصَّاِلِحَوالشَُّهَد

 يرافق إذا كان زيٌد إاّل «زيد مع عمرو»قال: ُي ف الْروكذا يف الُع. همبرفاقيف ذيل اآلية 

اجلهة اليت قيل مبعّيته له فيها. وعلى  يفهما ْيعمرًا ويشاركه يف عمله أو نظره أو كَل
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هه. وملكان وما ُيشب «فلتقم طائفة منهم عندك»هذا لو كان املراد ما قيل لقال تعاىل: 

تفيد أّنهم  «مع»ة املستفادة من حيتاج إىل تقدير؛ إذ املعّي ال «مع»هذا املعنى للفظة 

 . |قومون للصالة مع النيّبي

أّن النيّب وهذه  |: ظاهر اآلية بعد إثبات معّية هذه الطائفة للنيّبقالُي ال

فإّن قوله تعاىل: ال للصالة؛  ،فيأخذون السال  ،الطائفة مجيعًا يقومون للحراسة

كان من  |ن أّن رسول اهلليبيِّ ﴾ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة﴿

 ،ه يف هذه احلراسةوأّنه سيصّلي مع الطائفة اليت كانت مع ،وىلجمموعة احلراسة األ

 .وىل من الصالةبعد انتهاء األ

 مقابلأخرى يف  يف أّنها طائفٌة صريٌح ﴾ىَرُأْخ ٌةَفاِئَط ِتْأَتْلَو﴿: إّن قوله: قالألّنه ُي

ق إقامة بصيغة املاضي يفيد حتقُّ ﴾َةاَلالصَّ ُمُهَل َتْمَقَأَف﴿الطائفة األوىل. وأيضًا قوله: 

فَأَمر الطائفَة األوىل بالقيام مع  ،قتولو كان بلسان الشرط، فكأّنها حتقَّ ،الصالة

 للصالة.  |النيّب

أيضًا أن  |ية مع النيّبومبا أّن املقام مقام اخلوف فعلى هذه الطائفة املصلِّ

وهذا شأن كّل خائف  ،﴾َوْلَيْأُخُذوا َأْسِلَحَتُهْم﴿فقال تعاىل:  ،أوا للدفاع عن أنفسهميتهيَّ

ون مع النيّب ومّتت أي سجد الذين يصلُّ ﴾َفِإَذا َسَجُدوا﴿ؤ للدفاع. من أخذ السال  والتهيُّ

َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ﴿ويدّل عليه قوله:  ،  به يف أّول اآلية التاليةصالتهم، كما صرَّ

أي ليكونوا من  ﴾َفْلَيُكوُنوا ِمْن َوَراِئُكْم﴿. ؛ إذ مفهومه أّن الطائفة األوىل صّلوا﴾ُيَصلُّوا

ني؛ إذ اشتغاهلم بالصالة يوجب غفلتهم عن العدّو، بل جتب عليهم ورائكم غرَي مصلِّ

ى َلَعودًا َوُعُقامًا َوَيِق﴿ ،اكرين هللحراسة الطائفة الثانية املصّلية حال كونهم ذ

النيبُّ واملسلمون  ﴾ْمُكاَءَرَو﴿الضمري يف  رته اآلية التالية. ومرجُعكما قرَّ ﴾ْمِهوِبُنُج

َضَرْبُتْم... َعَلْيُكْم... ِخْفُتْم... ﴿ :املخاطبون باآلية السابقة، حيث خوطبوا فيها بكلمات

ُكنَت... َفَأَقْمَت... ﴿ :بكلمات |ثّم توجَّه اخلطاب إىل النيّب ،﴾َيْفِتَنُكْم... َلُكْم

. فصار ﴾ْمُهْن... ِمْمُه... َلْميِهِف﴿وأشري إىل املسلمني بضمري الغائب يف قوله:  ،﴾َمَعَك

ًة، ثّم لنيّب خاّصلكان اخلطاب غائبني عن ماملسلمون املخاطبون يف اآلية السابقة هنا 

ْلَيْأُخُذوا ﴿ :أيضًا أربع مرات الغائببصيغة  |ة مع النيّبأشري إىل الطائفة املصّلي

على يقدرون  ومن املعلوم أّنهم ال ،﴾ْمُكَءاَرَو﴿ثّم قال:  ،﴾َأْسِلَحَتُهْم... َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا
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وما هذا الغري  ،أن يكونوا وراء أنفسهم؛ إذ اإلنسان إّنما يقدر على أن يكون وراء غريه

. ولو فرض أّن املراد وراء مواضع أنفسهم ُدْعوا َبن الذين مل يصلُّوالنيّب واملسلم هنا إاّل

يوهم افرتاقهم عن  «ُهْم»اإلتيان بضمري  ألّن؛ «وراءهم»يصّح التعبري بـ  ال فإنه يف الصالة

 . |النيّب

 
﴿﴾

للركعة  بعد سجود الركعة األوىل قائٌم |والنيّب ،ثّم تأتي الطائفة األخرى

يفيد أّن  |وسكوت اآلية عن غاية صالتهم مع النيّب .فيصّلون مع النيّب ،الثانية

بني صالة الطائفتني بداهًة. وعليه فإذا سجدوا مّتت  إذ ال فرقهذه الطائفة كاألوىل؛ 

 كالطائفة األوىل.  ،صالتهم

تفيد أّن املسلمني صاروا أكثر من طائفتني؛ إذ  ﴾والَُّصُي ْمى َلَرْخُأ ٌةَفاِئَط﴿ :رةعبا

 «مل يصّلوا» :ولكانت مجلة ،بصيغة املعرَّف «الطائفة األخرى»لو صاروا طائفتني لقال: 

فمن املعلوم أّن الطائفة  ،طائفة منهم ْتوصلَّ ،زائدة؛ ألّنه إذا صار املسلمون طائفتني

 طائفٌة ِتولتْأ»قال: لو صار املسلمون طوائف لصّح أن ُي ْنُد. ولكْعَب الثانية مل تصلِّ

وال جيب  ،|وا مع النيّبأخرى مل يصلُّ فيظهر أّن هنا طائفًة ،«واأخرى مل يصلُّ

 مع يصّلون مجاعًة يصّلونالذين  ى؛ إذفيصّلون فراد ،|عليهم أن يصّلوا مع النيّب

هؤالء الذين يصّلون مع  ولكّن .فقط، ال معه أو مع إمام غريه أيضًا |النيّب

وذلك لإلطالق املقامّي؛ ألّنه تعاىل ذكر  ؛ال يصريون أكثر من طائفتني |النيّب

مع أّنه تعاىل يف مقام البيان لكيفّية  ،وسكت عن غريهما ،كيفّية صالة طائفتني

الصالة بفلو كانت هناك طائفٌة ثالثٌة تأتي  ،|ها مع النيّبى بأت ْنصالة اخلوف مَل

ية مع النيّب هم أو مع غريه لذكرها اهلل تعاىل. وهذه الطائفة الثالثة غري املصلِّ |معه

حيث ال  ،ل ويف بطون البوادي وحنوهاعلى رؤوس التال راصدوهمعيون املسلمني و

هلم. وأيضًا فيصّلون كيفما أمكن  ،|ميكنهم ترك مواضعهم للصالة مع النيّب

حني تأتي الطائفة األخرى؛ إذ لو مل َتِتّم  ْتيفيد أّن الطائفة األوىل قد صلَّ ﴾والَُّصُي ْمَل﴿

 . ْتأّنها صلَّ ﴾َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوا﴿واملفهوم من  ،ْتصالُتها مل يصدق أّنها صلَّ

َفِإَذا َسَجُدوا َفْلَيُكوُنوا ِمْن  َفْلَتُقْم َطاِئَفٌة ِمْنُهْم َمَعَك...﴿فظهر من قوله تعاىل: 
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 أمران:  ﴾َوَراِئُكْم َوْلَتْأِت َطاِئَفٌة ُأْخَرى َلْم ُيَصلُّوا َفْلُيَصلُّوا َمَعَك

ن كانت إف»ّن صالة كّل طائفة ذات ركعة واحدة. قال ابن اجلنيد: إ :األّول

 ،ثّم انصرفوا وسجد سجدتني، ،احلالة الثالثة... صّلى اإلمام بالفرقة األوىل ركعًة

 ×د بن علّيجعفر حمموي عن أبي م القوم بعضهم على بعض يف مصاّفهم. وقد ُروسلَّ

وَرَوى ذلك أيضًا حذيفة بن اليمان وجابر . صّلى كذلك بعسفان |أّن رسول اهلل

ركعتني  |وابن عّباس وغريهم. وقال بعض الرواة: وكانت الصالة لرسول اهلل

د بن احلسن يقول: مسعت شيخنا حمم». وقال الصدوق: (51)«ولكّل طائفة ركعًة ركعًة

فقال:  ؟﴾ا َضَرْبُتْم ِفي اأَلْرِض...َوِإَذ﴿عن قول اهلل عزَّ وجلَّ:  ×ُروِّيُت أّنه سئل الصادق

أبي  نحريز ع اهقد روثاٍن، وهو أن يرّد الرُجُل الركعتني إىل الركعة. و هذا تقصرٌي

يف الركعتني »يف اآلية املزبورة، قال:  ×صحيح حريز عن الصادق أراد. (52)«اهلل عبد

 َعْن َأِبي َعْبِد ،َعْن ِإْبَراِهيَم ْبِن ُعَمَر ،الَعيَّاِشيُّما رواه  :. وحنوه(53)«ينقص منهما واحدة

َلْيُكْم َفَلْيَس َع﴿ :َوُهَو َقْوُل اهلِل عزَّ وجلَّ ،َوَفَرَض َعَلى اخَلاِئِف َرْكَعًة...: َقاَل ×اهلِل

ِمَن  :َيُقوُل ،﴾َكَفُروا يَنِذِة ِإْن ِخْفُتْم َأْن َيْفِتَنُكُم الَّاٌ  َأْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّاَلُجَن

 . (54)الرَّْكَعَتْيِن َفَتِصرُي َرْكَعًة

ليست صالة اخلوف؛ ألّنه أقام الصالة للطائفتني  |ّن صالة النيبإ :الثاني

هاتني  متّكنتفلو كانت صالُته كصالتهم ملا  ،من املسلمني الذين صّلوا معه

فكذلك  ،معه. مع ما تقّدم من أّن االطمئناَن واخلوَف متقابالن الصالةمن الطائفتني 

َأْن َتْقُصُروا ﴿القصر من الصالة وإقامتها. وهذا ما يقتضيه املقابلة واملقارنة بني قوله: 

ٌة مثُل ُمقام. فصالته ﴾ُتْم َفَأِقيُموا الصَّاَلَةاْطَمْأَنْنَفِإَذا ﴿وقوله:  ﴾الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم ِمَن

فالصالة ، أيضًا ﴾الصَّاَلَة َفَأَقْمَت َلُهُم﴿سائر صلواته، كما يظهر ذلك من قوله تعاىل: 

 ذات ركعتني.  |اليت أقامها النيّب

 أقامها النيّب بركعتني؟ل ونقول: ما هذه الصالة اليت ءوحينئٍذ نتسا

 احتماالت:  هنا ثالثة ّنإ :واجلواب

 ّنها صالة الغداة.إ :األّول

وليس يف القرآن وال يف غريه من السّنة ، إطالق اآلية يرّد هذا االحتمال ولكّن

م أّن املروّي أّن الصالة اليت نزلت اآليات تقييد اآلية به، بل قد تقدَّلح لوالسرية ما يص
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 مل نقبله.  وإْن ،قبلها هي صالة العصر

 حال كونها مقصورًة بالسفر. ،غري املغرب ،ّنها إحدى الصلوات اليومّيةإ :الثاني

وهو  ،ّن مورد اآليات الضرب يف األرضإ :أحدهما :من وجهني وهو أيضًا مردوٌد

ّنه خمالٌف لإلطالق إ :واآلخر ؛ذي قال الفقهاء بقصر الصالة فيهأعّم من السفر ال

 .طالق بعد كونها يف مقام البيان قطعًاوال جيوز رفع اليد عن هذا اإل ،املقامّي لآلية

ن لبيَّ ،ويصّليها املسلمون معه ،|فلو كانت يف اليومّية صالٌة ثالثّيٌة يقيمها النيّب

وملا اقتصر على املذكورة يف اآلية من الصالة  ،القرآن كيفّية قصرها عند اخلوف

قصر املسلمون من ولو مل يمن املسلمني.  طائفة لكّل واألحادّية ،|الثنائّية للنيّب

صالة املغرب على الرغم من خوف فتنة الكفار )كما مل يقصروا من املغرب يف 

  كيفية قصرها؟! يقصروا منها فما ه وا أنفسهم؟! وإْنُمالسفر( فكيف َح

 ذات ركعتني. روضة اليومّية مهما كانت ليست إاّلّن الصالة املفإ :الثالث

 ،بعد رّد االحتمالني األّولني ،إلطالق اآلية والقول بهذا االحتمال متعيٌِّن؛ وفقًا

على أّن الصالة  وعدم احتمال آخر يف املقام. واحلاصل أّن إطالق اآلية حمكٌَّم

وُتَصلَّى عند اخلوف كما  ،|املفروضة اليومّية مطلقًا تقام كما أقامها النيّب

الة املقصورة خوفًا صوما خالف اآلية وإطالقها يف ال .ها الطائفتان من املسلمني معهتصّل

 إىل أهله.  قامة أمنًا مردوٌدوالصالة امل

 .وا للدفاع لو أغار الكّفار عليهمئليهيِّ ﴾َوْلَيْأُخُذوا ِحْذَرُهْم َوَأْسِلَحَتُهْم﴿

يف أّن ما  . وهذا صريٌح﴾َودَّ الذين َكَفُروا َلْو َتْغُفُلوَن َعْن َأْسِلَحِتُكْم َوَأْمِتَعِتُكْم﴿

بغري معركة احلرب وميدان القتال؛ إذ امليدان واملعركة ليسا مظّنة الغفلة  م يتعّلقتقدَّ

 .عن السال  واملتاع بالبداهة

أي كما يف مسالك األفهام إىل آيات  ،﴾َفَيِميُلوَن َعَلْيُكْم َمْيَلًة َواِحَدًة﴿

يها من العدّو دفعًة. ومنشأ هذه امليلة ومقتض (55)«فيحملون عليكم محلًة»: األحكام

 .(56)فلة املسلمني؛ فاّن العدّو دائمًا ينتظر الفرصةغ

ُتْم َمْرَضى َأْن َتَضُعوا َواَل ُجَناَ  َعَلْيُكْم ِإْن َكاَن ِبُكْم َأًذى ِمْن َمَطٍر َأْو ُكْن﴿

 . ﴾َأْسِلَحَتُكْم َوُخُذوا ِحْذَرُكْم ِإنَّ اهلَل َأَعدَّ ِلْلَكاِفِريَن َعَذابًا ُمِهينًا

ا َذِإَف﴿ها، كما يف قوله: مامتالصالة مبعنى إ قضاُء :﴾ةَقَضْيُتْم الصَّالَفِإَذا ﴿
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َفاْذُكُروا  ْماِسَكُكَمَن ْما َقَضْيُتَذِإَف﴿قوله: ( و10)اجلمعة:  ﴾واَتِشُراْنَف ُةاَلالصَّ َيِتُقِض

للعهد الذهيّن، يعين إذا أمتمتم صالة اخلوف  «الصالة»والالم يف  .(200)البقرة:  ﴾اهلَل

أي حال  ،﴾َفاْذُكُروا اهلَل ِقَيامًا َوُقُعودًا َوَعَلى ُجُنوِبُكْم﴿ |اليت صّليتموها مع النيّب

صر من صالتكم. وليس هذا رًا للقْبكونكم قائمني وقاعدين وعلى جنوبكم؛ َج

 على ٌعمتفرِّ ﴾َةَفِإَذا َقَضْيُتْم الصَّاَل﴿هم بالسجود؛ إذ قوله: صالُت ْتمتَّبعد أن  الذكر إاّل

بينهما أجنبّية من هذا  املذكورة واجلمالت ،السابقة اآلية يف ﴾َمَعَك َفْلُيَصلُّوا﴿: قوله

اِت َوالصَّالِة اِفُظوا َعَلى الصََّلَوَح﴿كر هنا وما يف قوله تعاىل: التفريع. فالفارق بني ما ُذ

ا َأِمْنُتْم َفاْذُكُروا اهلَل انًا َفِإَذااًل َأْو ُرْكَب* َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَج نَياِنِت َقَوُقوُموا هلِل ىالُوْسَط

( أّن ظروف اخلوف هنا تتيح 239ـ  238)البقرة:  ﴾ا َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُموَنا َعلََّمُكْم َمَكَم

 ،|لكّل طائفة من املسلمني فرصًة ألن يصّلي كلٌّ منهما ركعًة من الصالة مع النيّب

فما هنا صالة  .كونهم راجلني أو راكبنيل حا فيصّلون ،ذلك هلم ْحَتُي مل وهناك

، كما عركة القتالوهي الواقعة يف م ،َساَيَفةاملو اخلوف وما هناك صالة املطاردة

 . مت روايتهتقدَّ

للعهد الذكرّي. واملراد إذا  «الصالة»الم  :﴾ُتْم َفَأِقيُموا الصَّاَلَةَفِإَذا اْطَمْأَنْن﴿

ونها قبل أن ارتفع خوفكم واطمأننتم فأقيموا الصالة اليومّية، يعين أّدوها كما ُتؤّد

كنتم عند اخلوف تقصرون من  فالواجب عليكم هنا إقامة الصالة، وإْن .ختافوا

 َأْن َتْقُصُروا ِمَن﴿ :ة. وهذا ما تفيده أيضًا املقارنة بني هذه اجلملة ومجلةالصالة اليومّي

ننتم أوإذا اطم ؛خفتم فاقصروا يف اآلية األوىل، فاجلملتان تقوالن: إْن ﴾الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم

فاملضاّدة  .ك بني اجلزاءينكذلفواضحة  بني الشرطني مضاّدًةأن فأقيموا. وكما 

 لقصر من الصالة وإقامتها بّينًا.نان تدّلنا على مضاّدة ائالبّينة بني اخلوف واالطم

 . صدق اهلل العلّي العظيم. ﴾ِإنَّ الصَّاَلَة َكاَنْت َعَلى امُلْؤِمِننَي ِكَتابًا َمْوُقوتًا﴿

 

 ها: م تفصياًل أمور، أهمُّواحلاصل مّما تقدَّ

 .غري اجلهاد ،هو الذهاب فيها لغرض من األغراض «الضرب يف األرض»ـ 1

 . ةاحلديبي إىل |والرواية اليت توافق اآلية هي القائلة بأّنها نزلت مّلا خرج رسول اهلل
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الداللة على الرخصة يف القصر عند اخلوف؛ خالفًا ملا قيل  اآلية صرحيُةـ 2

 . القصر عند اخلوف عزميًة بداللتها على كون

وما  .واحدة وهي ذات ركعٍة ،ّلى يف املعركة، بل قبلهاَصصالة اخلوف ال ُتـ 3

 . واملسايفة يف املعركة صالة املطاردة

 هنا ٌةُمقامه ليست صالة اخلوف، بل صالُتالصالة اليت قد أقامها النيّب ـ 4

 قامة. كسائر صلواته امُل

ب َسحَب ،ذات ركعتني روضة اليومّية مهما كانت ليست إاّلالصالة املفـ 5

 تشريعها القرآنّي. 
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 الدعاوى واملنازعات يف الوقف
 

 
 

ل لبيان أحكام القضاء املتكفِّتندرج دعوى الوقف يف السياق العام لفقه 

الدعاوى واخلصومات، وحتديد طرق حل املنازعات يف احلقوق والتصرفات. وهي 

بغض النظر عن  ،دعوى بسبب ذلك تنطبق عليها األحكام العامة اليت تنطبق على أّي

لتحققها من توفر  ال ُبدَّنه إ :حقيقة موضوعها، وشخصية أطرافها... من ذلك مثاًل

وهو: القول الذي يطلب به احلق أمام القضاء، وضرورة  ،به ركنها الذي ال قوام هلا إاّل

عى به، ووجوب إثباته بالبينات املّد عى عليه، ووضو  احلّقواملدَّ ؛عياملّد :وجود طرفيها

 .(1)عي يف دعواهاليت تؤكد صدق املّد

خيرج به الواقف مااًل معينًا عن  ،نظرًا لكون الوقف تصرفًا ماليًا خاصًا لكْن

أو  على جهة معينة، وحيتاج إىل متولٍّ ف مثرتهَرملكه إىل حكم ملك اهلل تعاىل، لُتْص

احتياطًا جلانب  ؛، فلقد استوجب(2)ناظٍر يقوم بإدارته والنظر عليه وإمنائه ورعايته

أحكامًا  ،ـمل يوجد  ْنوجد منهم وَم ْنَم ـني فيه الوقف، ورعاية جلانب املستحق

ق بها من لوازم، جلهة ما يتعلَّ ويف ،صل بدعوى الوقف يف ذاتهابعضها يّت ؛ة...خاّص

بقاًء  ،ة بالنظر فيها، وشخصية اخلصم، وأثر مرور الزمن عليهاحتديد اجلهة املختّص

 صل بطرف إثباتها ووسائله. وبعضها يّت ؛أو سقوطًا

يستويف كل  مستقّل د دعوى الوقف ببحٍثَرأن ُتْف َنُسه َحذلك كّلوألجل 

رتكازًا ا ؛ن أحكامها ويوضح تفصيالتها...د ركائزها وأركانها، ويبيِّجوانبها، وحيّد

 عام.  إىل األحكام العامة للدعاوى بشكٍل
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شأنها شأن غريها من  ،عودعوى الوقف إمنا يستوجبها التخاصم والتناز

د املناشئ لكن التنازع يف الوقف متعّد .إذ ال قوام هلا وال معنى من غري تنازع ؛الدعاوى

 ،وآخر بعالقة الناظر باملوقوف عليهم ؛فبعضه يتصل بعالقة الواقف بالناظر ؛واألسباب

قة ورابع بعال ؛وثالث بأصل ادعاء استحقاق النظارة ؛ية أم السواء كانوا من الذّر

ة نزاع ينشأ بني املوقوف عليهم لناحية مقدار االستحقاق الناظر بالقاضي. ومّث

وثالث ينشأ من االختالف حول تفسري  ؛وآخر بينهم وبني الورثة ؛وأشخاص املستحقني

زها عن غريها شروط الواقف. من هنا كان لدعوى الوقف كذلك خصوصيتها ومتّي

له استقالله وهويته اخلاصة، وأن  كموضوٍعمن الدعاوى، مما استوجب أن تعاجل 

 تبحث يف إطار هذه اخلصوصية. 

 
 

عى، وهي ملا يّد ، وهو املصدر، مبعنى أنها اسٌم(3)عاءاسم من االّد الدعوى لغًة

 . (5)بالفتح والكسر ،ع على دعاوىَمْج، وُت(4)ء مبعنى الطلبمشتقة من الدعا

تؤول يف جمملها إىل معنى  ،فها الفقهاء بتعريفات كثريةأما اصطالحًا فقد عرَّ

لنفسه قبل غريه،  عي طلب حّققول مقبول عند القاضي يقصد به املّد :واحد، وهو أنها

 . (6)عن نفسه أو دفع حّق

 الدعوى يف القانون عنه يف اصطال  الفقهاء، وإْنومل خيتلف كثريًا تعريف 

ه من أو جهة حّق ولقد بقي يف مضمونه عبارة عن طلب شخٍص .اختلفت طريقة صياغته

 . (7)آخر بواسطة احملكمة

ها، من حيث مفهومها وحّد ،فالدعوى واضحة عند الفقهاء ومهما يكن من أمٍر

مصداقًا  ودعوى الوقف ليست إاّلوال تنازع.  ،وال خالف بينهم حول ذلك يف اجلملة

للخاص  ينطبق عليها مفهومها، ويشملها مشول العاّم ،دًا من مصاديق الدعوىحمّد

 للجزء...  والكّل
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كان القاضي يف الدولة اإلسالمية هو املخّول بالنظر يف اخلصومات واملسؤول 

يف  يف املظامل... وهو الذي كانت له كذلك سلطة البّتالنزاعات واحلكم  عن فّض

وال  ،ب طبيعتهاَسز عنده بينها حَباخلالفات الناشئة حول احلقوق والتصرفات، ال ميّي

 . (8)د أنواعهاب موضوعاتها، أو تعّدَساختالف حَب

يقوم بنفسه بادئ األمر مبهمة القضاء، ويفصل يف  |ولقد كان النيب

ما كانوا خيتلفون فيه من  اخلصومات، وحيكم يف الناس مبا أنزل اهلل عليه، يف

وكان يوجه بعض أصحابه  .قضاياهم، سواء منها ما يتصل باحلقوق أم بالتصرفات

ثم يف  ،|سعت دائرة الدولة يف زمنهويرشدهم ملمارسته حتت نظره وبإشرافه. وملا اّت

دت، وأصبح االحتكام إىل زمن اخللفاء من بعده، وتعاظمت املشكالت وتعّق

أو تكتنفه الكثري من الصعوبات، بات تعيني  ،رًاأو إىل اخللفاء أمرًا متعّذ |النيب

تسهياًل على الناس،  ؛القضاة وتوزيعهم يف األمصار واألقاليم املتباعدة أمرًا ضروريًا

من تشريع القضاء، وهو تثبيت العدل، ومنع الظلم، وإيصال ق املقصد وألن ذلك حيّق

 ْنبنفسه َم |فنصب النيب .احلقوق إىل أصحابها، وإزالة أسباب التنازع واخلصام

 .ر فيهم شروط األهلية والكفاءة، والورع والدينتتوّف ْنى مثل هذه املهمة، ممَّيتوّل

 ،ثقون بورعهم وعلمهمي ْنوكذلك فعل اخللفاء من بعده، فنصبوا من القضاة َم

وبدينهم الذي يسمح  ،ومبعرفتهم الواسعة بالقضايا واملشكالت اليت تعرض عليهم...

 هلم بالقيام بواجبهم وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة ومبادىء العدالة. 

د ، وبتعقُّع أقطار الدولة اإلسالمية من جهٍةع عمل القضاة بتوسُّولقد كان يتوّس

د أمور احلياة ساعها وبتعقُّبها واّتأمام القضاء وتشّعاملشكالت اليت تعرض 

ر ليواكب التطوُّ ؛من تنظيم شؤون القضاء ال ُبدَّأخرى، فكان  ومشكالتها من جهٍة

وليواكب احلاجات  ،جه حنوه مرافق الدولة ومؤسساتها من جهٍةالذي كانت تّت

ا نظامها الذي يكفل سة هلأخرى. فأصبح القضاء شيئًا فشيئًا مؤّس دة من جهٍةاملتجّد

ها االجتهاد الشرعي هلا سالمة عملها، وقوانينها وتشريعاتها الواضحة اليت كان ميّد

 مبا يكفل هلا أن تقوم بدورها على أحسن حال وأفضل صورة. 

وإن مما استوجبته التعقيدات احلادثة والنوازل تنويع االختصاصات القضائية، 
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وخربة  ،بالشريعة، وإحاطة باألحكام علٍم جلهة أن القاضي الواحد مهما أوتي من

سعت معارفه وقدراته كاته، ومهما اّتالته وَمَلمبمارسة القضاء، ومهما كانت مؤّه

ر، أن يكون قادرًا على الفصل يف خصومات وطاقاته، فإنه يصعب عليه، بل يتعّذ

ًا واحلال وتتشابك أسبابها ومناشئها... وكان لزام ،وختتلف ميادينها ،ع جماالتهاتتنّو

دت التزاماتها، وتعاظمت املشكالت عت حاجاتها، وتعّقهذه على الدولة حينما توّس

من أنواع املنازعات اليت تنشأ يف االجتماع املدني  نوٍع ص لكّلاليت تواجهها، أن ختصِّ

ه النظر فيه تسنده إىل قاٍض بعينه، يكون من مهاّم ،دًااختصاصًا قضائيًا حمّد

 ة. نشأت االختصاصات القضائية، واحملاكم املختّصف .غ له..والتفرُّ

ـ يف البالد اإلسالمية ـ على شكل الدولة  وامللفت أن مثل هذا األمر كان سابقًا 

ًا أو شبه استقالل نظام القضاء عن السلطة السياسية استقالاًل تاّموبمبعناها احلديث، 

النظر يف الدعاوى وفق ما يقوده ية راته فقط أن يتمتع القاضي حبّر... ومل تكن مرّبتاّم

ر أمامه من بينات وأدلة وقرائن، من دون أن يقع حتت إليه علمه ونظره، وما يتوّف

راته مرغمة، يكون منشؤه يف العموم السلطة السياسية، بل كانت مرّب إكراه سلطٍة

ا مل يكن يسمح لقاٍض واحد بالنظر مّم ،يف األساس ظروف التوسع يف عمل القضاء

فكان االختصاص القضائي يف حقيقته  .لة املشكالت والقضايا اليت تواجههيف مج

تسهياًل ملهمات القضاء، وتيسريًا على القضاة، ودفعًا باجتاه تكوين خربات أكثر 

فيكونون  ،غهم لقضايا بعينهااء تفّردة يكتسبها القضاء جّراتساعًا يف ميادين حمّد

 ن على النظر فيه من القضايا واملشكالت. روبذلك أكثر قدرة على اإلحاطة مبا يتوّف

ر بناها وأنظمتها وقوانينها، وما رافق وتطّو ،ولقد كان لنشوء الدولة احلديثة

 ع جماالتها، أثٌررات شؤون احلياة وتوّسبغية مواكبة تطّو ؛ذلك من إعادة صياغة للنظم

اك القريب خصوصًا بعد االحتكو ،بارز يف نظام القضاء نفسه يف البالد اإلسالمية

ت احلاجة والتفاعل يف جممل امليادين بني اجملتمع اإلسالمي واجملتمعات احلديثة، فمّس

ات إىل إعادة صياغة قوانني القضاء صياغة عصرية يكفل هلا االستجابة للمستجّد

وللنوازل، ويسمح هلا بالنهوض مبا يواجهها. وكانت أبرز حماولة يف هذا السياق جملة 

هـ، واليت حاولت الدولة العثمانية تطبيقها يف 1293الصادرة سنة ألحكام العدلية ا

جممل األقطار اليت خضعت لسلطانها. وهي بالرغم من كونها اقتبست يف معظم 
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ر أنها كانت تطمح يف صياغتها إىل مواكبة تطّو أحكامها من الفقه احلنفي، إاّل

صل بطرق التقاضي، أو ما سواء منها ما يّت ،القوانني الوضعية يف البلدان األوروبية

صل بالقوانني الواجب تطبيقها يتصل بتحديد وظائف احملاكم واختصاصاتها، أو ما يّت

 . (9)اختصاص قضائي يف كّل

ومل خترج جملة األحكام العدلية يف موضوع االختصاص عن آراء الفقهاء يف  

تطبيقًا هلذه اآلراء اليت تقضي جبواز ختصيص  هذا السياق، وقوانيها مل تكن إاّل

 كما جبواز ختصيصه بالزمان واملكان واملذهب.  .،من الدعاوى. خاّص القضاء بنوٍع

ص قضاة متخصصني بالنظر األمر أن خيّص ولقد كان يفرتض هؤالء أن لولّي

من أنواع الدعاوى، كأن ينصب قاضيًا خاصًا للنظر يف دعاوى النكا   يف كل نوٍع

 إخل. لدعاوى اجلنائية، أو التجارية...، وما يتعلق به، أو با

ومل يكن  .من الدعاوى ص القضاة بنوٍعاألمر إذا خّص باع ولّيّتاوكان جيب 

األمر أن  جلهة أن لولّي ؛ما ال يدخل حتت اختصاصه جيوز للقاضي خمالفته والنظر يف

مبا حيفظ للدولة نظامها  اٌمد وظيفة القاضي، كما كان له أن ينصبه... فهو التزحيدِّ

أن ينظر يف  وكان على القاضي املختّص .وسالمة بنيانها ،واتساق قوانينها ،العام

لريى ما إذا كانت من اختصاصه أو  ؛الدعوى املعروضة عليه قبل الدخول يف مضمونها

 . (10)من غري أن يطلب اخلصوم منه ذلك ،ال

ت عليه الكثري من القوانني َرع َجوما ذهب إليه الفقهاء يف خصوص هذا املوضو 

 ،كما هو احلال مثاًل يف العراق بعد االستقالل ،املدنية يف البلدان اإلسالمية فيما بعد

وجعلتها  ،مت احملاكم إىل أقسام، واليت قّس(11)أو يف القضاء املصري أو الكوييت

من الدعاوى، كاحملاكم النظامية،  منها بنوٍع قسٍم على درجات، ينظر كّل

 إخل.  ،واحملاكم الشرعية، واحملاكم التجارية...

د دِّوُح ،ل األمرولقد كانت دعاوى الوقف من اختصاص احملاكم الشرعية أّو 

اختصاصها بالتالي: ختتص بالنظر يف دعاوى صحة الوقف والدعاوى املتعلقة برقبة 

من اجلهات،  اليت جعلت غلتها ومنافعها جلهٍة ـ يعين باألوقاف املستحقات واملستغالت

كالنقود  ،كالدور واألراضي والبساتني، أو من املنقوالت ،سواء كانت من العقارات

واحلجر على املدين واملفلس أو السفيه،  ،ـ ، واليت هي األوقاف الصحيحة(12)واألدوات
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، والزواج (13)كاتِرلتَّم على الصغري واجملنون واملعتوه، وحترير اونصب الوصي أو القيِّ

 والطالق، والنفقة واحلضانة. 

صت فيما بعد من الكثري من القوانني املدنية يف البلدان اإلسالمية قلَّ لكّن

فأبقى  .ق بقضايا الوقفما يتعّل ختصاص احملاكم الشرعية أو القضاء الشرعي يفا

احملاكم أول األمر على الدعاوى املتعلقة بأصل الوقف وإدارته ضمن اختصاص 

ستحقاق النظر يف التولية ورقبة الوقف وشروطه وأهلية الواقف واال :الشرعية، من قبيل

الدعاوى املتعلقة بتحويل املستحقات املوقوفة  :ومن ضمنها .فيه وكيفية استغالل أعيانه

وبأجرة  ،ة غري معينةرت ملّدخِّت الوقفية اليت ُأ، وهي املستغاّل(14)باإلجارتني باملقاطعة

لة يدفعها زهيدة مؤّج لة تعادل قيمة املوقوف على أن تصرف لعمارته، وبأجرٍةمعّط

 . (15)املستأجر للوقف سنويًا

ت باإلجارتني من اختصاص لكنه مّت فيما بعد استثناء النزاع حول هذه املستغاّل

ق ألن النزاع فيها ال يتعّل ؛(16)ختصاص احملاكم املدنيةالتصبح من  ،احملاكم الشرعية

... وغريها... كاألبنية واألشجار واحملاّل ،ف مبحتوياتهالوقف ورقبته، بل بالتصرُّبأصل 

 يف أراضي الوقف الصحيح.  مما هو موجوٌد

ق بالدعاوى ما يتعّل صت بعض القوانني من اختصاص احملاكم الشرعية يفثم قّل

يف  املتصلة بأصل الوقف وشروطه، حيث أشركت احملاكم املدنية البدائية يف النظر

تهم على ذلك. فلقد جاء يف دعاوى رقبة الوقف، عند موافقة بعض املتخاصمني أو كاّف

من  لكلٍّ»ه: م ما نّص1929قانون املرافعات الشرعي من القانون العراقي لسنة 

املتخاصمني يف رقبة الوقف أن يطلب إيداع الدعوى يف احملاكم املدنية، وعلى القاضي 

 . «الطلب ر توديع الدعوى وفقأن يقرِّ

ال تودع احملاكم املدنية إىل »ت املادة الثالثة من هذا القانون على أنه ونّص

ة مبوافقة كاّف دعوى بسبب تعّلق رقبة الوقف إاّل احملاكم الشرعية أّي

 . (17)«املتخاصمني

 ،من اختصاص احملاكم الشرعية وحدها ْدوهذا يعين أن دعوى الوقف مل تُع

فألحد املتخاصمني أن يطلب إيداعها يف احملاكم املدنية. وجيب على احملاكم املدنية 

أما لو أقيمت يف احملاكم املدنية فال ميكن إحالتها إىل  .حينئٍذ أن تودعها بناء للطلب
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 مبوافقة اخلصوم جمتمعني.  احملاكم الشرعية إاّل

إىل لشرعي بالنسبة صت من اختصاص القضاء ات التشريعات اليت قّلثم تواَل

 تصفية الوقف الذري واملشرتك مثاًلفجعلت بعض القوانني النظر يف أمر  ؛دعوى الوقف

أخرى. فلو مت  حمكمٍة من اختصاص حماكم البداية، مع عدم جواز أن تنظر فيها أّي

وبيان صنفها الذري أو  ،وتعيني األموال املوقوفة ،ة الوقف مثاًلاالعرتاض على صّح

زع يف شروط الواقفني من جهة االستحقاق، وحصل خصام حول تصفية تناواملشرتك، 

ذلك إمنا هو من  ع عليها، فإن النظر يف كّلاألوقاف الذرية أو املشرتكة وما يتفرَّ

 . (18)اختصاص احملاكم املدنية

ولقد آلت مثل هذه التشريعات يف كثري من البلدان اإلسالمية إىل رفع يد 

فشيئًا عن النظر يف قضايا الوقف، ما يتصل منها بأصل احملاكم الشرعية شيئًا 

النظر يف تثبيت شروط الواقفني من  :صل بفروعه، من قبيلالوقف وشروطه، أو ما يّت

ني، ومقدار أسهمهم من الغلة، وتوفر شرائط جهة االستحقاق، وتعيني املستحّق

يف األوقاف اليت جتري  من غري املستحّق االستحقاق فيهم، وحتديد املستحّق

، ليصبح عند ذلك اختصاص احملاكم الشرعية مقصورًا على النظر يف (19)تصفيتها

ي يف الوقف ي وعزله وحماسبته، وترشيح املتوّلالتولية على الوقف الذري، ونصب املتوّل

اخلريي، وتنظيم حجج الوصايا واألوقاف، وتسجيلها وفق القانون، واملصادقة على 

 . (20)قام لديهاة بالدعاوى اليت ُتختّصالوكاالت امل

 

 سبق أن قرَّرنا أن األساس الذي تقوم عليه الدعوى هو اخلصومة والتنازع، وأْن

ال موضوع هلا من دون ذلك. والقاضي ينظر أول األمر عند تقديم الدعوى إليه يف حتديد 

وقع له احلق  ْنليمكن أخذ احلق حينئٍذ ممَّ ،عى عليهٍع ومدَّد مدَّاخلصم، ليتحقق وجو

عى عليه يسهل عي واملدَّوألن حتديد املدَّ، من دون استحقاق، وإعطاؤه لصاحبه

 .  (21)لتباس، ويعني على حتقيق العدل واإلنصافويؤمن من اال ،احلكم

ل حتديد حتديده يسهِّثبات يف الدعوى فإن يقع عليه عبء اإل ْنعي هو َموألن املّد
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والراجح عند الفقهاء، وهو املعمول به يف القوانني املدنية، أن الدعوى  .مكان إقامتها

 . (22)يف الذمة ق حبقٍّعى عليه، خصوصًا إذا كانت الدعوى تتعلَّتقام يف موطن املدَّ

عى عليه وطرائقه بني عي واملدَّالنظر عن اخلالف يف وسائل حتديد املدَّ وبغّض 

عي لكي فاملدَّ ،(24)ر شرط الصفة فيهما، فإن ما عليه االتفاق هو وجوب توفُّ(23)فقهاءال

ب عليه تكليف االدعاء الذي يرتتَّ املخاصمة جيب أن يكون له حّق يكون له حّق

 عى عليه باجلواب واملخاصمة. املدَّ

ره ب على إقرايرتّت ْنعى عليه ليكون خصمًا يف الدعوى جيب أن يكون ممَّواملدَّ

توجيهها إليه.  ب ذلك كان خصمًا يف الدعوى عند إنكاره، ويصّح، فإذا ترتَّحكٌم

ادعى  ْنرة اليت تنتظم حتتها اخلصومة هي أن َميقال: إن األصول املقرَّ :أخرى وبعبارٍة

إقراره ينتصب خصمًا  بالدعوى يصّح عى عليه لو أقّركان املدَّ على إنسان شيئًا فإْن

إقراره ال ينتصب خصمًا يف إقامة النية عند  ال يصّح كان لو أقّر عند إنكاره، وإْن

 . (25)إنكاره

 

سواء  ،يفق الفقهاء على أن اخلصم هو املتوّلأما يف دعوى الوقف فلقد اتَّ

قة برقبة الوقف صدرت الدعوى عن الوقف أو كانت عليه، وسواء كانت الدعوى متعّل

، عى عليهأو مدَّ عيًاسواء كان مّدة ال يكون خصمًا،  الغّلته، وأن املستحق يفأو بغّل

يه وكيل . واألساس يف ذلك هو أن ناظر الوقف أو متوّل(26)ولو احنصر فيه االستحقاق

 ،أقامه ناظرًا ْنسواء كان الغري هذا هو املستحق يف الوقف أم كان هو َم ،عن غريه

 .(27)ة الوكالةكالقاضي أو الوقف، فهو يقوم خصمًا يف دعوى الوقف بناء على صّح

املخاصمة يف  يف الوقف ال ميلك حّق واستثنى الفقهاء من مسألة أن املستحّق

 الدعوى صورًا: 

يته يف التولية، املتولي يف دعوى يرفعها إلثبات أحّق أن خياصم املستحّقاألوىل: 

من الغلة، أو  ما يستحّق ي مل يدفع له كّل الوقف، وأن املتوّلأو أنه من املستحقني يف

 . (28)على استحقاقه ما أخذه من الغلة زيادًة ل املتولي برّدَبُيطالب من ِق

أن يوكل من الناظر أو املتولي يف اخلصومة املقامة من الوقف أو عليه، الثانية: 
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باعتباره وكياًل ال  ْنأو أن يوكل جبمع الغالت، أو املخاصمة يف الدعاوى، لك

 . (29)مستحقًا

أن يأذن القاضي ألحد املستحقني مبخاصمة املتولي إذا كان منصوبًا الثالثة: 

تًا، ويوكل إليه مهمة مقاضاة املتولي من قبل الواقف، وذلك بأن ينصبه متوليًا مؤّق

 . (30)أو تقصري لعجٍز ؛األصلي، كمحاسبته على خيانة، أو طلب عزله

 ما يأتي.  يث على هذه االستثناءات يف حبث صور التنازع يفوسيأتي احلد

 

مينع من مساع الدعوى. ولقد  مرور الزمن على أداء احلّقأن املقصود بالتقادم  

وسواء مل يطالب  ،اتفق الفقهاء على أن احلقوق ال تسقط بالتقادم مهما طال الزمان

ق احلق بالذمة موجب، وسواء تعّل أو من غري سبٍب ،لعذر أم خوف ؛هحبّق صاحب احلّق

 ة. ولقد استدل لذلك بالكتاب والسّن .(31)من األعيان أم بعنٍي

 :)البقرة ﴾َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل﴿أما الكتاب فكقوله تعاىل: 

هذا يف الرجل يكون عليه »بقوله:  رها ابن عباس رضي اهلل عنهحيث فسَّ ،(188

عليه، وهو  ام، وهو يعلم أن احلّقفيجحد، وخياصم إىل احلّك ،وليس عليه بينة ،املال

 . (32)«ملنعه آثٌم

 . (33)«قدم مسلم وإْن ئامر ال يبطل حّق»: |ة فكقول النيّبوأما السّن 

عن حقه  رو األحناف إىل أن سكوت صاحب احلّقوذهب فقهاء املالكية ومتأخِّ

كالصغر  ـمع مقدرته على املطالبة به، وعدم وجود مانع شرعي  ،طويلة من الزمن ٍةملّد

ف مينعه من ذلك، ومل يكن بينه وبني املتصرِّ ـقاهر  واجلنون أو اخلوف من سلطاٍن

فيسقط  ،يتهأو أمارة على عدم أحّق ،على تركه له قرابة أو شركة يف مرياث، دليٌل

عيه يّد عي ملكه، أو يف حّقما يّد ف يفى ضد املتصّرفلو أقام حينئٍذ دعو. ه بذلكحّق

 . (34)ف هلا، وألن العادة تنفي مثلهاْرلتكذيب الواقع والُع ؛ال تقبل منه ،لنفسه

وكيف كان فال ينايف احلكم بعدم مساع الدعوى مبرور الزمن األصل الذي 

اعها ال إذ عدم مس ؛من أن احلق ال يسقط بالتقادم ،ودلت عليه النصوص ،اتفق عليه

وال جيوز للقاضي  ،لزمه عليه باحلّق ىعاملدَّ ينفي أصل االستحقاق يف الواقع. فلو أقّر
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عى عليه لو أنكر املدَّ ،نعم .(35)ة مرور الزمانعي حبّجعندها االمتناع عن احلكم للمّد

مها مل تسمع نته، ولو قّدعي تقديم بّيفال يستطيع عندها املدَّ ،ومتسك بالتقادم ،احلّق

 . (36)وليس له طلب اليمني من خصمه ،منه حينئٍذ

 

فلقد اختلفوا  ،برتكه وعدم املطالبة به وبالرغم من اتفاقهم على سقوط احلّق

 ة املوجبة لذلك. يف املّد

 أما األحناف فلهم يف ذلك أقوال ثالثة: 

 وثالثون سنة.  نها سّتإل: األّو

 نها ثالثون سنة. إالثاني: 

 . (37)نها ثالث وثالثون سنةإالثالث: 

من اختالفهم يف النظرة إىل طبيعة احلقوق،  ئواختالف األحناف يف الواقع ناش

 عى عليه. عي واملّدوالظروف اليت حتيط بها، والعالقة بني املّد

ولقد اختارت جملة األحكام العدلية املقتبسة يف معظمها من الفقه احلنفي 

 . (39)رون، وصار العمل مبقتضاهفتى الفقهاء األحناف املتأخِّ، وبه أ(38)لالرأي األّو

املنقول عنه  ،ة آراء عديدة، أبرزها رأي مالكأما املالكية فلهم يف حتديد املّد

بل يرتك أمرها إىل اجتهاد  ،رةد بسنني مقّدة ال حتّديف املدونة، وهو أن املّد

 . (40)احلاكم

 

وهناك مجلة  ،ف أو ينقطعلعدم مساع الدعوى ميكن أن يتوّقوالتقادم املوجب 

وحنن سوف نعرضها هنا على وجه  .أطال الفقهاء احلديث عنها ،أعذار توجب ذلك

 اإلجياز. 

عي أو حصول شرط معترب شرعًا يطرأ على املّد ـف أعين التوّق ـل واملقصود باألّو

ة وجود العذر من مرور ىل إسقاط مّدي إعي من رفع دعواه، ويؤّدعى عليه مينع املّداملّد

 ومن هذه األعذار:الزمان املوجب لسقوط الدعوى. 
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 ؛صغريًا أو حمجورًا عليه كما لو كان صاحب احلّق .ـ فقد األهلية أو نقصها

أثناء  ة اليت متّريرعى شؤونه، فاملّد أو سفه أو ما شابه ذلك، ومل يكن له ولّي جلنوٍن

مهما  ،ة التقادم املانعة من مساع الدعوىخل يف حساب مّدفقد األهلية أو نقصها ال تد

  .(41)قصرت تلك املدة أو طالت

وهي عند األحناف معتربة يف  .وهي من األعذار اليت توقف مرور الزمن .بةْيالَغـ 

عى دون املّد ،عي فقطأما عند املالكية فهي معتربة يف املّد ؛عى عليهعي واملّداملّد

خالفًا  ،هو أن املالكية جييزون احلكم على الغائب . وجوهر اخلالف(42)عليه

 واعتبار الغيبة عذرًا .عى عليهالذين يشرتطون يف صحة احلكم حضور املّد ،لألحناف

وهو  ،لصاحبه يف حالة غيابه، فلو ثبت يف حال حضوره مبا لو كان ثبوت احلّق ٌدمقّي

 .(43)يوقف مرور الزمان عذرًا ًة ال يعتربفإن غيابه مّد ،ثم غاب ،ِعومل يدَّ ،عامل بذلك

عى عليه صاحب سلطة أو نفوذ أو سطوة، وخيشى ، بأن يكون املّدبـ التغلُّ

 . (44)هوخياف منه على نفسه أو حّق ،عي سطوته ونفوذه وسلطانهاملّد

ة اليت قام فيها العذر ضمن الزمن من هذه األعذار ال تعترب املّد فإذا وجد عذٌر

 املعترب يف التقادم. 

 .ق بوقف التقادمما يتعّل يف هذا

ة السابقة ي إىل سقوط املّدأما قطعه فمعناه وجود سبب من األسباب اليت تؤّد

 وعدم اعتبارها يف املدة املعتربة يف التقادم.  ،عليه

ومنها ما  ؛عيأو املّد ومن األسباب املوجبة للقطع ما يرجع إىل صاحب احلّق

 عى عليه. يرجع إىل املّد

 واملقصود بها قيام صاحب احلّق. عي فهو املطالبة القضائيةإىل املّدأما ما يرجع 

برفع دعوى إىل القاضي، الذي له صالحية النظر فيها، على خصمه الشرعي، يطالبه 

ه، فإذا صنع ذلك اعترب سببًا لسقوط التقادم، أعين للزمن الذي سبق املطالبة فيها حبّق

 .(45)ل احلكم فيهاعي دعواه قبى لو ترك املّدالقضائية، حّت

عي، عيه املّدالذي يّد عى عليه فهو إقراره باحلّقأما السبب الذي يرجع إىل املّدو

لقضاة بقبول الدعوى اليت مل انقطع التقادم. وعلل بأن تقييد ا فإذا أقر به صراحًة

إمنا هو ملنع  ،عليها التقادم دون غريها، مع أن احلق ال يسقط مبرور الزمان ميِض
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وبأن اإلقرار إذا كان يلزم القاضي  ؛التزوير واالحتيال، ومع اإلقرار ينتفي ذلك

ىل به أن يكون سببًا ْوة التقادم وانقضائها، فَأمّد ى عند مضّيباحلكم مبوجبه حّت

 ة وإسقاطها. لقطع املّد

اء فعبارة الفقه ؛وال يظهر أن اإلقرار املسقط جيب أن يكون يف جملس القضاء

ولعل . (46)بن عابدين عن بعض شيوخه تقييده بذلكانقل  ،نعم .مطلقة يف هذا الشأن

دون الكتابي، فال يشرتط فيه أن يكون أمام القاضي  ،املقصود منه اإلقرار الشفاهي

ي عند احلديث على وسائل اإلثبات يف دعوى أتسي ويف ذلك خالٌف ـويف جملسه 

 . ـ القضاء

ملرور الزمن  يده أو إمضائه فهو قاطٌع خبّط إقراره يف ورقٍةعى عليه فإذا ثّبت املّد

جديد عن إبرازه أمام  عليه زماٌن ِضْممل َي ومسقط للتقادم، وهو أداة إثبات كذلك إْن

 . (47)القاضي

 

عي بها املّدد نة يؤّيإلثباتها من بيِّ ال ُبدَّـ كغريها من الدعاوى ـ دعوى الوقف 

 . (48)الشهادة العادلةويظهر، وهي شرعًا  ا يبني به احلّقنة هي مدعواه. والبيِّ

وبعضها  ؛اتفاق بني العلماء يف الدعوى بعضها حمّل واألدلة اليت يثبت بها احلّق

خالف. وحنن ال يعنينا هنا الدخول يف تفاصيل هذا اخلالف، وموضعها  اآلخر حمّل

. وما يعنينا هنا هو كونها أدلة إثبات يف دعوى الوقف، ّمعا مباحث القضاء بشكٍل

 تها وقيمتها.وشروط صّح ،ويف كيفية االستفادة منها، ووجه تطبيقها

 واليمني.  ؛والشهادة ؛اإلقرار :ووسائل االثبات يف العموم هي

 

)لفظًا أو كتابة أو إشارة(، أو ف خمتار ما عليه أما اإلقرار فهو إظهار مكّل

لغريه  حبقٍّ أو هو إخبار شخٍص ؛مبا ميكن صدقه ،ثهيه أو موّرله أو موّلعلى موكِّ

. ومكانه (50)ة واإلمجاع والعقلثابتة بالكتاب والسّن ،شرعًا ٌةوهو حّج. (49)على نفسه

 إما جملس القاضي أو خارجه. 
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ل عليه يف أمام القاضي، وأنه هو املعوَّ فق عليه بني الفقهاء أن اإلقرار يتّمواملتَّ 

ل سلطة الفصل يف وُِّخ ْنوألنه أمام َم ؛النتفاء شبهة التزوير والتلفيق ؛احلكم

 . (51)فال مناص من االعتداد به واعتباره ،اخلصومات

 ق فيه بني نوعني: وأما اإلقرار خارج احملكمة فيفرَّ

 و للعلماء فيه رأيان:  .اإلقرار الشفاهي: النوع األّول

لذلك  (53). ويستدّل(52)نه معترب سواء كان يف جملس القضاء أم خارجهإ: لاألّو 

عى عليه املنكر الذي وقع خارج جملس القاضي عي ميكنه إثبات إقرار املّدبأن املّد

نة هي الشهادة، أو توجيه سواء كانت البيِّ ،نة، ومتى أثبته حكم له مبقتضاهبالبيِّ

 اليمني إليه بعدم اإلقرار. 

ألن  ؛إذا كان يف جملس القاضي ل عليه إاّلن اإلقرار الشفهي ال يعوَّإالثاني: 

 ، واإلخبار حيتمل الصدق والكذب. به على املقّر بال سبب للزوم املقّر اإلقرار إخباٌر

به،  ل ال يعتّدألن الرأي األّورين هو الثاني، ال والذي عليه الفتوى عند املتأخِّ

بل لسهولة  ؛نة أو باليمنيعى عليه بالبيِّعي على إثبات إقرار املّدخصوصًا مع قدرة املّدو

وألنه ال يؤمن من ؛ التزوير يف الشهادات على اإلقرار الذي حيصل خارج جملس القضاء

حقوق يقتضي أن ن الشهود ما ينبغي عليهم قوله. فاالحتياط للقد لّق يعأن يكون املّد

 تكون الشهادة يف جملس القاضي. 

ن صحة ْوالذين يَر ـال خالف بني العلماء و .هو اإلقرار الكتابيف النوع الثانيأما و

سواء  ،ثبات باإلقرار الكتابي الواقع يف غري جملس القضاءيف جواز اإل االثبات باخلطـّ

 . غريه وعليه توقيعه أو ختمه أم خبّط يد املقّر كان خبّط

 

ال  ،ة قاصرة على املقّرفق عليه بني العلماء أن اإلقرار حّجما يعنينا هنا. واملتَّوهو 

كان على غريه مل ينفذ  وإْن ؛على نفسه نفذ عليه حبقٍّ يتعداه إىل غريه... فإذا أخرب املقّر

نفسه  كان اإلقرار عليه وعلى غريه نفذ يف حّق وإْن ؛بتصديقه إاّل ،على ذلك الغري

 ف بالنسبة إىل غريه. وتوّق

وهو إما  .واإلقرار بالوقف إما أن يصدر عن الواقف، وإما أن يصدر عن غريه
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يكون الوارث للواقف، وإما أن يكون أجنبيًا عنه له عالقة بالوقف، كواضع اليد 

الذي سنعرفه عند  ،منها حكمه شقٍّ ي. ولكّلعلى املوقوف، وإما أن يكون املتوّل

 ا قريب. تفصيل صور املنازعات عّم

 

للغري على آخر بلفظ الشهادة يف جملس  صادق حبقٍّ والشهادة هي إخباٌر

مجاع ة واإلعليها الكتاب والسّن شرعية يف إثبات احلقوق، دّل ٌةوهي حّج. (54)القضاء

 .(55)والعقل

ولو أفادت معنى العلم  ،دون غريه من األلفاظ ،«أشهد»وركن الشهادة هو لفظ 

ألن يف لفظ أشهد معنى املشاهدة والقسم واإلخبار يف احلال. وهي معاني  ؛(56)واليقني

 .هو مذهب األحناف والشافعية واحلنابلة «أشهد»مفقودة يف غريه. واشرتاط لفظ 

بن اذكره  :خراآلو ؛(57)ذكره القرايف ،يطابق رأي اجلمهور :لاألّووللمالكية رأيان: 

فيكفي فيها كل صيغة  ،بعينه م ال يشرتطون ألداء الشهادة لفظًاوهو أنه ،فرحون

وهو الراجح من مذهب  .ق والسماععلى علم الشاهد بها، كالرؤية والتحّق تدّل

 . (58)اإلمامية

صاحب  الشهادة، أو خوف الشاهد فوت حّق وسبب أدائها هو إما طلب ذي احلّق

 . (59)هيعلم حبّق احلق بأن مل يكن ذو احلّق

آخر فال يلزم  اها الشاهد يف مكاٍنفلو أّد .ى الشهادة يف جملس القاضيوتؤّد

 فتختّص ،بقضائه ملزمة إاّل ًةألن الشهادة ال تصري حّج ؛(60)ل القاضيَباحلكم بها من ِق

 مبجلسه. 

ل َبشهادة يف حقوق العباد أن تكون هناك دعوى من ِقومن شروط قبول ال

، وهي والسبب أن الشهادة متوقفة على مطالبة صاحب احلّق ؛أو وكليه صاحب احلّق

 فاق الفقهاء. وعلى ذلك اّت. (61)بدعوى ال تقوم إاّل

وذلك  ؛اهلل تعاىل فال يشرتط لقبول الشهادة سبق الدعوى حّقإىل ا بالنسبة أّم

اهلل  . وملا كان الوقف من احلقوق اليت يرجح فيها حّقأحٍد لوجوب إقامتها على كّل

 علم بوقٍف ْن. فَم(62)بذلك ولو بدون سبق دعوى من أحٍد ،فإن الشهادة فيها تقبل حسبًة
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عه يف غري مصارفه وجب عليه املبادرة إىل ْيوضع الغري يده عليه يشغله ويصرف َر

 . (63)الشهادة

 ،فيما لو كانت الشهادة على ثبوت أصل الوقف منحصٌر الشهادة حسبًةوقبول 

عندها من  ال ُبدَّأما لو كانت على إثبات االستحقاق فيه مثاًل فال تقبل باالتفاق، و

 عندم الشاهد شهادته على ذلك عي االستحقاق يف الوقف، ويقدِّيّد ْنتقديم الدعوى ممَّ

 . (64)طلبها أمام القاضي

فقهاء املالكية من وجوب املبادرة إىل الشهادة يف أصل الوقف  واستثنى بعُض

ألن  ؛فإنه ال جيب فيه املبادرة ،(65)الوقف على املعني ى مع عدم وجود دعوى حالَةحّت

 . (66)ى بعد قبولهإسقاطه حّت فله حّق ،اآلدمي ح فيه حّقالوقف على معني يرّج

ن تكون مطابقة للدعوى ولقد اشرتط الفقهاء كذلك لقبول الشهادة مطلقًا أ

لوجوب سبق الدعوى فيه  ؛العبد ح فيه حّقما يرّج ذلك شرط يف لكّن .ولو يف املعنى

ألن  ؛فال ،كما يف إثبات أصل الوقف ،ح فيه حق اهلل تعاىلعلى الشهادة. أما ما يرّج

 . (67)فال يضر عدم التوافق ،فوجودها كعدمها، تقدم الدعوى ليس شرطًا

بأن يتطابق اللفظان يف إفادة املعنى.  ،قة الشهادة للشهادةواشرتط كذلك مطاب 

ال التضمني. واكتفى حممد وأبو  ،ل أبو حنيفة بضرورة التطابق على الوضعوفصَّ

 . (68)ولو بالتضمني ،باملوافقة املعنوية ،صاحبا أبي حنيفة ،يوسف

وزاد  ،لو شهد شاهدان بأن دارًا بعينها موقوفة ،ويف الشهادة على الوقف

واحٍد منهما شيئًا على اآلخر، تبطل الزيادة، وتقبل الشهادة  أحدهما شيئًا، أو زاد كّل

 . (69)فقا عليهعلى ما اّت

موقوفة على فالن، وشهد  ن الواقف جعل األرض صدقًةإ :فلو قال أحدهما

ة للفقراء ، وتكون الغّل(70)بلت الشهادة على أصل الوقفاآلخر أنه جعلها على اآلخر، ُق

ما سوى ذلك،  موقوفة، واختلفا يف ألنهما اتفقا على الشهادة بأنها صدقٌة ؛واملساكني

 ما اختلفا فيه.  ويرّد ،فقا عليهفيقبل ما اّت

أما اختالف الشهود يف زمان الوقف ومكان صدور الوقف من الواقف وانعقاده  

 ،. نعم(71)زمان ومكانر يف كل وذلك ألن األلفاظ تتكرَّ ؛ر يف الشهادة يف شيءفال يؤثِّ

 . (72)فيبطلها ،ر يف الشهادةاملوقوف فإن ذلك يؤثِّ لو اختلفا يف احملّل
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ة ذكر الواقف واشرتط فقهاء األحناف لقبول الشهادة يف دعوى الوقف خاّص 

ق بني فرَّ ْنة َمفثّم ؛اتفاق بينهم اشرتاط الواقف ليس حمّل واجلهة املوقوف عليها. لكّن

ز الشهادة يف دون األول، فجوَّ ،والوقف اجلديد، فاشرتط ذلك يف الثانيالوقف القديم 

 تغليبًا ملصلحة الوقف.  ؛ولو بدون ذكر الواقف ،الوقف القديم

محل هذا الرأي على اختالف الصاحبني مع أبي حنيفة يف ملكية  ْنومنهم َم

من ذكر   ُبدَّالالعني بعد وقفها. فأبو حنيفة يرى بقاء امللك على حكم ملك الواقف، ف

الذي يرى  ،الواقف لقبول الشهادة. وملا كانت الفتوى يف الوقف على مذهب أبي يوسف

انتقال ملكية العني املوقوفة إىل ملك اهلل تعاىل، فإن الراجح يف مذهب احلنفية عدم 

 . (73)اشرتط ذكر الواقف يف الشهادة على الوقف

 

ال ملعنى  ،ملعنى العلم واليقني ن الشهادة مفيدًةولقد اشرتط الفقهاء أن تكو

 :)اإلسراء ﴾َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم﴿وا له بقوله تعاىل: والتخمني. واستدّل الظّن

: |فقال ؟عن الشهادة |وي عن ابن عباس من أن رجاًل سأل النيّبومبا ُر ،(36

 .(74)«مثلها فاشهد أو َدْع :|قال ،هل ترى الشمس؟ قال: نعم

 فإنه ال جيوز للمرء أن يشهد إاّل (75)وإذا كان األصل يف الشهادة اعتماد اليقني

 . (76)أو مساع مبا علمه عن رؤيٍة

 ، أجازوا فيها الشهادة بالتسامع.دةحاالت حمّد الفقهاء من ذلك إاّل ومل يستثِن

 . (77)بالتسامع على أصل الوقففاقهم على جواز الشهادة وما يعنينا هنا هو اّت

اإلقرار  :وا لذلك بأن السماع على األول مساع من الشهود عليه، حنوواحتّج

فهو يشهد مبا يسمع، والشهادة بالقول يشرتط فيها  .، إخل...والطالق والعتق والوقف

ر علمه يف الغالب ما يتعّذ بصار والسمع... وعلى الثاني: مساع من جهة االستفاضة يفاإل

 ى الشهادة بالتسامع أو االستفاضة.بذلك. وهذا هو الذي يسّم اّلإ

فقوا على صحة الشهادة على أصل الوقف بالتسامع، وإذا كان الفقهاء قد اّت

 شروط الواقف على ثالثة أقوال: إىل فإنهم اختلفوا يف جوازه بالنسبة 

وهو رأي وهو رأي احلنفية، والراجح من مذهب الشافعية،  .: عدم اجلوازلاألّو
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 . (78)احلنابلة

وهو  .: جواز الشهادة على الشروط إذا ذكرها مع شهادته بأصل الوقفالثاني

 . (79)بن الصال  الشافعيارأي 

حيث أجازوا الشهادة  ،من مذهب احلنابلة وهو الراجح .: اجلواز مطلقًاالثالث

 . (80)ستفاضة على أصل الوقف ومصرفهباال

ولقبول الشهادة باالستفاضة يف الوقف يشرتط أن يقوم يف نفس الشاهد صدق 

 ما مسعه من الناس. 

كانت شهادته  مسعت الناس يقولون كذا، وإْن :وعليه فال يكفي أن يقول

ألنه  ؛على الفقراء واملساكنيول: أشهد أن هذه األرض وقف مثاًل بل يق، ة عليهامبنّي

ألن كالمه  ؛  بذلك مل تقبل شهادته على األصّحقد يعلم خالف ما مسع. فلو صر

على ما  كما أن القاضي ال تزيده الشهادة هذه شيئًا ،يشعر بعدم جزمه بشهادته

ثين من ذلك ما لو ذكره لتقوية أو حكاية . واسُت(81)فال جيوز له أن حيكم بها ،يعلمه

و أخربني به اشتهر عندي أ كما لو قال بعد شهادته: مل أعاين الوقف، ولكْن ،حال

 . (82)أثق به، فإن شهادته حينئٍذ صحيحة ْنَم

 

ويقصد بها الشهادة غري املباشرة اليت يشهد فيها الشاهد على ما مسعه من 

الذي يشهد مبا رآه أو مسعه بنفسه. وقد أجاز الفقهاء مثل هذه  ،الشاهد األصلي

ر عليه أداء ألن األصل قد يتعذَّ ؛ولقيام احلاجة إليها ؛للضرورة ؛الشهادة استحسانًا

 ،الزم وألن الشهادة حقٌّ ؛أو سفر أو حنو ذلك ملرٍض ؛الشهادة بنفسه أمام القاضي

وألن عدم قبوهلا  ؛كاإلقرار ،وألنها طريق تظهر احلّق ؛فيشهد عليها كسائر احلقوق

 . (83)من احلقوق على أصحابهاقد يفوت كثريًا 

من ذلك احلدود والقصاص، فال تقبل  ـهور الفقهاء ـ عدا املالكية واستثنى مج

 . (84)درأ بالشبهاتتهم يف ذلك أن احلدود ُتحّجوفيها الشهادة على الشهادة. 

 سواء كان ذلك حّق ،من احلقوق حقٍّ ن جوازها يف إثبات أّيْوأما املالكية فرَي

 هذا يف العموم.. (85)الناس اهلل أم حّق
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الوقف فلقد أجاز الفقهاء إثباته بالشهادة على الشهادة، سواء يف ذلك وأما يف 

 ل هو الراجح.واألّو .(86)ده الشافعي يف الوقف على اجلهات العامةوقيَّ .أصله أم شرائطه

فيقول: أشهد أن فالنًا  ،ي الشهادة على الصفة اليت حتملهاوعلى الشاهد أن يؤّد

أو على  ،ل فالن على الفقراء واملساكنيَبِق من يشهد أن األراضي الفالنية موقوفٌة

 . (87)إخل ،أوالده...

 

اختلف العلماء يف اعتبار اليمني أو النكول عنها طريقًا من طرق اإلثبات يف 

 القضاء. 

 

قسم ، أو هي (88)أو تركه واليمني يف االصطال : حلف باهلل تعاىل بفعل شيٍء

 . (89)ة دعواه أو عدم صحتهاباهلل تعاىل يصدر من أحد املتخاصمني على صّح

عى عليه املنكر إذا طلبها وال خالف بني العلماء يف وجوب توجيه اليمني إىل املّد

وا له بقول نة. واستدّلعي عند عجزه عن إثبات دعواه، أو تنازله عن تقديم البيِّاملّد

 . (90)«أنكر ْنواليمني على َم ،عىادَّ ْننة على َمالبّي» :|النيب

 

عى عليه، فإنهم فقوا على وجوب توجيه اليمني إىل املّدوإذا كان الفقهاء قد اّت

 اختلفوا يف اعتبار اليمني طريقًا من طرق القضاء على قولني: 

وتقطع  ،ن اليمني طريق من طرق القضاء، ينقضي بأدائها احلّقإل: األّو 

وذلك ألن  ؛ت الدعوىدَّوحلف، ُر ،عى عليهعي اليمني إىل املّده املّدفإذا وّج .اخلصومة

ا سواها من األدلة. وينبين عليه أنه عى عليه قد تنازل عّمعي بتوجيهه اليمني إىل املّداملّد

عى عليه املنكر مل تسمع. وهذا هو مذهب على ما حلف عليه املّد نًةعي بّيإذا أقام املّد

 . (91)مهجور لألحناف والظاهرية اإلمامية، وقوٌلاملالكية 

عى عدم اعتبار اليمني طريقًا من طرق القضاء، مبعنى أنه لو حلف املدَّالثاني:  
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. لكن (92)نةظهور البيِّ دعي يف إقامة دعوى جديدة عناملّد عليه فإن ذلك ال يبطل حّق

د برتك الذي قد يتجدَّ وحيسم اخلصام ،باب التنازع ح القول األول أنه يسّدالذي يرّج

عي يف البحث عن وسائل يثبت املّد مع عدم إبطال حّق ،عى عليهعى به يف يد املدَّاملّد

 ا يفتح أمامه باب التزوير واالحتيال. ، مّمعيه من حقٍّبها ما يّد

 

هت من القاضي إىل جِّأما النكول فهو يف االصطال  االمتناع عن اليمني إذا ُو

 . (93)عيعلى طلب املّد بناًء ،عى عليه املنكراملّد

 

ية اليمني، وتنازعوا كاختالفهم يف حّج ،ية النكولولقد اختلف العلماء يف حّج

 على ثالثة أقوال:  ،يف اعتباره طريقًا لإلثبات أو ال

عى عليه إذا نكل عن نه طريق من طرق اإلثبات، فيحكم على املّدإاألول:  

، (94)عي يف جملس القضاء. وهو مذهب األحنافإليه إذا طلبها املّد هةاليمني املوّج

، وهو الراجح من مذهب (95)وهو الذي اختاره أتباعه ،وإحدى روايتني عن أمحد

 .(96)اإلمامية

نة على البّي»: |اخلرب السابق عن النيب :منها ،أخبار وا له جبملٍةواستدّل

نة يف جانب ة، فجعل البيِّم احلّجّسق |بتقريب أنه ،«عي، واليمني على املنكراملّد

مضافًا إىل ما ورد منه  .(97)واليمني يف جانب املنكر، والقسمة تنايف الشركة ،عياملّد

 . عن الصحابة يف أقضيتهم. وهو كثرٌي

حلف  عي، فإْنمن ميني املّد ال ُبدَّن النكول وحده ال يعترب طريقًا، بل إالثاني: 

عى عليه حيتمل ألن نكول املدَّ ؛دعواه ْتدَّوُر ،بشيٍء قضى لهنكل ال ُي ضي له، وإْنُق

ع عن اليمني ع عن اليمني الكاذبة أو الرتفُّعنده، أو ألجل التورُّ أن يكون ألجل اشتباٍه

، وهو أحد الرأيني عند (100)به أمحد، وصوَّ(99)ومالك (98)الصادقة. وهو مذهب الشافعي

اليمني على  رّد |وي من أن النيّبُر به هؤالء هو ما وعمدة ما استدّل .(101)اإلمامية

 . (102)طالب احلّق
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عي، اليمني على املّد عى عليه، وال ترّدعي بنكول املّدنه ال يقضى للمّدإالثالث: 

. قال يف (104)ورأي الزيدية ،(103)عى عليه على اليمني. وهو مذهب الظاهريةبل جيرب املّد

أم  وأبى املطلوب من اليمني أجرب عليها، أحّب ،نةمل يكن للطالب بّي فإْن»ى: احملّل

اليمني على طالب  من األشياء أصاًل، وال ترّد كره. وال يقضى عليه بنكوله يف شيٍء

على  ،وال من اإلمجاع ،ةوال من السّن ،من القرآن له بعدم وجود دليٍل . واستدّل«البينة

 نتك أو ميينك ليس لك إاّلبّي»قال:  |وال باليمني املردودة. والنيّب ،القضاء بالنكول

نة، فبطل عي بدعواه دون بيِّيقينًا أنه ال جيوز أن يعطى املّد فصّح»ى: . قال يف احملّل«ذلك

أن اليمني على  أو بيمينه إذا نكل خصمه. وصّح ،بنكول خصمه بهذا أن يعطى شيئًا

 . (105)«عي ميينًا أصاًل...املّد يعى عليه، فوجب أن ال يعطاملّد

 عام. شروط ال جمال هنا لذكرها. هذا يف اليمني بشكٍل ولليمني

ي على الوقف هو اخلصم يف الدعوى أما يف خصوص الوقف فإنه ملا كان املتوّل

عى عليه. عيًا، وأن يكون مّداملقامة من الوقف أو عليه فإن له صورتني: أن يكون مّد

ه فيها اليمني اليت توّجق القواعد الكلية اخلاصة باملسائل ويف كلتا الصورتني تطبَّ

 : (106)ه اليمني، وهيواليت ال تتوّج ،عى عليهعلى املّد

 عى عليه يكون ملزمًا، فإذا أنكر تلزمه اليمني. املّد موضع إذا أقّر ـ كّل 

 بشيء ال جيور إقراره به، فال تلزمه اليمني يف حالة اإلنكار.  شخص يقّر ـ كّل 

خالل تطبيق القاعدتني السابقتني يف  ي منوسوف نرى هاتني الصورتني للمتوّل

  :ما يلي استعراضنا لصور النزاع يف

 

إذا شرط الواقف ناظرًا يقوم بتدبري شؤون الوقف ورعايتها والسهر عليها 

الفقهاء على أنه  ولقد نّص .أمينًا على ما يف يده من مال الوقفوتنميتها لزم، وكان 

 بعد موته.  يأخذ حكم الوكيل يف حياته، وحكم الوصّي

هو  ْنخالف بني الفقهاء، بل اخلالف يف َم وكون الناظر وكياًل ليس حمّل
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 ،ونأو أنه املستحّق ،كما هو مذهب أبو يوسف ،هو القاضي أو الواقفأوكيل عنه؟ 

 . (107)كما هو رأي حممد بن احلسن؟

تعيينه للقاضي،  ة ناظر بشرط الواقف، فلقد جعل الفقهاء حّقولو مل يكن مّث

ى من ه لو وّلية الواقف أو أقاربه، لكّنله من ذّر هو أهٌل ْني يف النظر َمىل أن يوّلْوواأَل

 . (108)أهلهو  ْنى لو كان فيهم َمه، حّتواّل ْنف َمت توليته ونفذ تصّرغريهم صّح

على تولية احملكمة للناظر،  قانون الوقف يف مصر مثاًل قيودًا ولقد وضع

 وهي كالتالي:  ،تقتضيها املصلحة

كاملسجد واملشفى، فعلى احملكمة أن تولي الناظر  ،ـ إذا كان الوقف خرييًا

يستحق النظر بشرط الواقف فعلى  ْنمل يوجد َم فإْن ؛شرط له الواقف ذلك ْنَم

يصلح لذلك  ْنمل يوجد منهم َم فإْن؛ ية واألقاربيصلح له من الذّر ْني َماحملكمة أن توّل

ل ذلك بأن الوقف اخلريي مبثابة وعلَّ .ي ذلك وزارة األوقاففعلى احملكمة أن توّل

 . (109)عام ألنه جعل ريعه كهبة بّر ؛صة للنفع العاماألموال املخّص

 مستحّق حبيث كان لكّل ،كانت أعيانه مقسومة يف الوقف األهلي فإْنأما 

ناظرًا على حصته متى كان  مستحّق وجب على احملكمة إقامة كّل ،نصيب مفرز

مل يكن أهاًل  فإْن ؛أهاًل للنظر، وافق ذلك شرط الواقف أو ال، وهو مذهب احلنابلة

 .(110)ه مقامه. وهو ما أخذ به قانون الوقفللنظر قام ولّي

ة مفرزة، حّص مستحّق وأما إذا مل تكن األعيان مقسومة، بأْن مل يكن لكّل

ار منشأ يضعف استغالل د النّظألن تعّد ؛ي ناظرًا واحدًا فقطفعلى احملكمة أن توّل

ني، أو أن جتعل كل ناظر ي إىل اإلضرار مبصاحل املستحّقاألعيان املوقوفة، وهو يؤّد

بإدارته ويكون مسؤواًل عنه. وعلى احملكمة  يستقّل ،من أعيان الوقف ًا بقسٍمخمتّص

ي ناظرًا من بني املستحقني عندما تكون األعيان غري مفرزة، ما دام يوجد فيهم أن توّل

كانت ، لفقدان األهلية يف املستحقني ؛ت الضرورة بتولية أجنيّبوإذا قَض .أهٌل للنظر

ر ر فيه شروط األهلية تقرِّتتوّف ْنتة... ثم إذا وجد عندها من املستحقني َمتوليته مؤّق

 ... احملكمة إنهاء والية األجنيّب

سواء كان من  ،ني يف أمر تولية الناظروعلى احملكمة أن تأخذ برأي املستحّق

 املستحقني أم كان أجنبيًا. 
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وما عليه العمل اآلن يف القانون املدني أن يتبع شرط الواقف كلما وجد من  

سواء كان الوقف خرييًا أم أهليًا، وال تنتهي والية الناظر  هو أهل، ْناملستحقني َم

بشرط  ا مل يكن موىلإذ إاّل ،هو أهل من املستحقني ْنعند وجود َم األجنيّب

 . (111)الواقف

 

ال يشاركه فيها أحد،  ،دًاي أعمال النظارة فهو يؤديها متفّروالناظر حينما يؤّد 

 . (112)بإذنه وموافقته وال يباشرها غريه إاّل

من متابعة  ال ُبدَّأو تؤول إليها، كان  ،ومبا أن األوقاف من املصاحل العامة

ولقد  .ف والتدبريمنعًا للخيانة أو االستغالل، أو سوء التصّر ؛أعمال الناظر ومراقبتها

 د من موافقة، والتأّك(113)ة املراقبة واملتابعة واإلشرافمهّمإىل القاضي أوكل الفقهاء 

تصرفات الناظر وأعماله لألحكام الشرعية ومصلحة الوقف، ثم جعلوا له كذلك 

ظهر ما يوجب  أو عزله إْن ،...حماسبته وتضمينه ما يفوته على الوقف من ماٍل حّق

ويكون نظره عليها  ،ينظر يف جممل األوقاف ،. فالقاضي إذن مبثابة ناظر عاّم(114)ذلك

 .(115)فال نظر تصرُّ ،نظر مراقبة وحماسبة

إليه ثقة  ، أو يضّم(116)وقد يراقب القاضي أعمال الناظر بنفسه، ويشرف عليها

 ، وهو يكون يف حاالت ثالثة: (117)اه األحناف ناظر احلسبةمّس ،أمينًا

ر أو يفرط يف ما تقتضيه ـ أن ال يقوم الناظر بأعمال الوقف كما جيب، ويقّص1

فهل  .يعينه من خالهلا على أداء مهامهأمينًا  ، فيعني القاضي معه ثقًة(118)وظيفة النظارة

له من الرجوع إىل رأي  ال ُبدَّ، بل ف أو أنه ال يستقّلحينها الناظر بالتصّر يستقّل

وإىل الثاني ذهب ؛ (120)ذهب األحناف إىل األول (119)بإذنه؟ ف إاّلالثاني، فال يتصّر

 . (123)واإلمامية (122)والشافعية (121)املالكية

نة على ذلك، هموه باخليانة، من دون بّيبالناظر واّتـ إذا طعن بعض الناس 2

أمينًا يراقبه، ويشاركه يف النظارة، وال جيوز عزله مبجرد  إليه ثقًة فللقاضي أن يضّم

 . (124)ةظاهر ذلك من غري خيانٍة

ال و ،إىل الناظر رجع األخري إىل رأيه يف أعمال النظارة القاضي ثقًة ذا ضّمإو
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 . (125)بإذنه ف إاّليتصّر

 ؛القاضي إليه أمينًا ثقًة ففسق، ضّم أو لعدٍل ،ـ إذا جعل الواقف النظارة لفاسٍق3

 . (126)وحفظ الوقف ؛العمل بشرط الواقف :نيمجعًا بني حّق

 

عما يقوم به  مسؤوٌلوملا كان الناظر أمينًا على ما يف يده من أموال الوقف فهو 

وأن يراقبه  ،فات. وإذا كان للقاضي أن يشرف على أعمال الناظر وتصرفاتهمن تصّر

ني حق فلقد جعل الفقهاء كذلك للمستحّق ،وحياسبه على إخالله بوظيفته...

مطالبته أمام القضاء ببيان ما  نني، وهلم حّقحماسبته، وخماصمته إذا كانوا معّي

 . (127)ف اليت اتبعها، ووجوه التصرُّةاستفاده الوقف من غّل

كان حياسب عامله على الصدقة، مع أن له  |وا لذلك بأن النيبواستدّل

وألن املستحقني  ؛(128)ىل إذا كان معينًاْوغري معني، فباأَل والية صرفها، واملستحّق

ما ميلكون، فلهم  ف يفاملعينني ميلكون منافع الوقف وغالته، والناظر إمنا يتصّر

 . (129)ه ومساءلتهحماسبت

مع أنه ليس خصمًا  ،ياملخاصمة حينئٍذ يف الوقف ومنازعة املتوّل حّق فللمستحّق

 ر الفقهاء صورتني لذلك: ي. ويقرِّن اخلصم هو املتوّلأيف الدعوى، و

أو أنه  ،يته يف التوليةي يف دعوى يرفعها إلثبات أحّقاملتوّل ـ أن خياصم املستحّق1

ه من الغلة، أو ما يستحّق ي مل يدفع له كّلمن املستحقني يف الوقف، أو أن املتوّل

 . (130)ة زيادة على استحقاقهما أخذه من الغّل ي برّدل املتوّلَبيطالب من ِق

ي إذا كان ني يف الوقف مبخاصمة املتوّلـ أن يأذن القاضي ألحد املستحّق2

تًا، توكل إليه مهمة ، وذلك بأن ينصبه متوليًا مؤّقل الواقفَبي منصوبًا من ِقاملتوّل

أو تقصري يف  لعجٍز ؛أو طلب عزل ،ي األصلي، كمحاسبته على خيانةمقاضاة املتوّل

 . (131)إدارة الوقف

 .عليه عًىعيًا أو مّداألحوال إما أن يكون مّد ي يف كّلواملتوّل 

عى وإال فله حتليف املّد ؛أمكنه إثبات دعواه بالبينة فهو عيًا فإْنكان مّد فإْن

ولو ادعى الناظر  .(132)اليمني، ويقضى عليه بنكوله عى عليه رّدعليه. وال ميلك املّد
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ألنه  ؛نةعيه بال بيِّما يّد فإنه يقبل قوله يف ،ني، وأنكروااألمني الصرف على املستحّق

األمانة  عى إيصالوألنه أمني، واألمني يقبل قوله إذا اّد ؛(133)من مجلة عمله يف الوقف

وذهب  ؛(134)نه حيلفأواألغلب عندهم  ،اختلف األحناف ؟يها. وهل حيلفإىل مستحّق

 آخرون إىل أن ال حيلف. 

عجز  فإْن ؛نةي بالبيِّعي إثبات دعواه على املتوّلعليه فعلى املّد عًىكان مّد إْنو

 ن: افهنا حالت

ي نفسه، قبل املتوّلع بوقوعه من ومل يّد قة بأجٍرإذا كانت الدعوة متعّلاألوىل: 

وذلك ألن النكول  ؛للحكم. كما أن نكوله ال يعترب سببًا يفال توجه اليمني إىل املتوّل

ما  ي يف حّقعن اليمني إما أن يكون بذاًل أو إقرارًا، وكال األمرين ال ميلكهما املتوّل

 . (135)ط عليه شرعًاسّل

ي نفسه فإن ل املتوّلَبف واقع من ِقإذا كانت الدعوى ناشئة عن تصّرالثانية: 

ألن اليمني متعلقة  ؛ه اليمني إليه، وإذا نكل حكم عليه بنكولهن توّجْوالفقهاء يَر

كما هو موردنا، أو كان  ،ل املستحقنيَبعى من ِقاملّد، سواء كان احلّق بفعل نفسه

ي طالبًا تسليمه دار الوقف اليت على املتوّل عى شخٌص، كما لو اّدل أجنيّبَبمن ِق

 . (136)ي ذلكاستأجرها منه، وأنكر املتوّل

عي، سواء اإلقرار أو تصديق املّد عاء حّقّدحاالت اال ي يف كّلوال ميلك املتوّل

ألنه ليس خصمًا أصياًل يف  ؛ته ومنافعهصاًل بأصل الوقف أو بغّلكان اإلقرار مّت

 . (137)بل وكيل عن غريه ،الدعوى

 ،هأن له زيادة يف الغلة هي من حّقأو  ،االستحقاق يف الوقف عى شخٌصفلو اّد 

 بإقراره.  له، وال يعتّد فليس له أن يقّر

 ولقد استثنى الفقهاء من ذلك حالتني: 

ثم حدث  ،ر دارًا للوقففعله بنفسه، كما لو أّج عى عليه بفعٍلإذا اّداألوىل: 

 فإنه ميلك اإلقرار بالعقد.  ،بينه وبني املستأجرين نزاٌع

، كما لو أقر إقراره موافقًا لشرط الواقف فإن إقراره صحيٌحأن يكون الثانية: 

عي استحقاقًا له يف الغلة يّد ل شخٍصَبه من ِقي الوقف يف دعوى مقامة ضّدمتوّل

ط الواقف يقتضي إعطاءه حصة ية الواقف املوقوف عليهم، وأن شرباعتباره من ذّر
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لوقفية حتتوي على هذا ي بالدعوى، وكانت اواعرتاف املتوّل ،يتهإىل ذّر املتوّفى

 .(138)وال يلتفت إىل إنكاره بعد ذلك ،فإقراره معترٌب ،الشرط

  

ألنه ناظر عام يرعى  ؛سواء اتهمه أم مل يتهمه ،قلنا أن للقاضي حماسبة الناظر

 . (139)نيار واملتوّلويرقب أعمال النّظ ،شؤون األوقاف، ويشرف عليها

على  ،وقبول قوله ،الفقهاء يف كيفية حماسبة القاضي للناظرولقد اختلف 

 ثالثة أقوال: 

قوا بني كون الناظر أمينًا وبني واملالكية، حيث فّر (140): للحنفيةلاألّوالقول 

 كونه غري أمني. 

بذلك اكتفى القاضي منه باإلمجال يف األحناف: لو كان أمينًا معروفًا  فقال

ة، ومصارف الوقف املختلفة، من غري أن وكيفية صرف الغّلفاته يف الوقف بيان تصّر

به ما ال يكّذ ة الوقف يفنة يف صرف غّلويقبل قوله بال بيِّ .جيربه على التفصيل

ني لوا يف قبول قول الناظر يف حالة اإلنكار بني إنكار املستحّق. ثم فصَّ(141)الظاهر

 الصرف هلم وبني إنكار أرباب الوظائف الصرف هلم... 

ذهب  ؟وهل حيتاج إىل مينٍي .نةبل قوله بال بيِّعى الصرف على املستحقني ُقفلو اّد

 . (142)واألكثر على عدم حتليفه ؛بعض األحناف إىل ذلك

 عى الصرف على أرباب الوظائف فلقد اختلف يف قبول دعواه على قولني: ولو اّد

 وهو قول أغلب األحناف.  .(143)ألنه أمني ؛قبول دعواهل: األّو

وهو  .األجرة.. :ألن ما يأخذه أرباب الوظائف من قبيل ؛نه ال يقبل قولهإثاني: ال

 . (144)قول أبو السعود

همه حيلف فيها الناظر األمني، وهي فيما لو اّت ولقد ذكر األحناف حالًة 

 . (145)عى عليه شيئاً معلومًا أو غري معلومسواء اّد ،حال القاضي، وهو حيلفه على كّل

وجيربه على  ،غري أمني فإن القاضي ال يكتفي منه باإلمجال وإذا كان الناظر

 وإاّل ؛م احلسابقّد فإْن ؛فهده وخّوامتنع أو ماطل هّد فإْن ؛تقديم حساب بالتفاصيل

. ولقد ذكر األحناف حاالت يطالب فيها الناظر (146)اكتفى القاضي منه باليمني
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  وهي: ،د قوله أو ميينهوال يكتفي فيها مبجّر ،نةيِّبالب

 . (147)ولو بيمينه ،ـ إذا ظهرت خيانته فإنه ال يصدق قوله1

 . (148)ولو بيمينه ،ق قولهفال يصدَّر به الظاهعى الناظر أمرًا يكّذـ إذا اّد2

فال يقبل  ،كما لو ظهر فسقه ،صف مبا خيالف الشرع من الصفاتـ إذا اّت3

 . (149)نةببيِّ قوله إاّل

 . (150)أفتى أبو السعود رًا. وبهـ إذا كان الناظر مفسدًا مبذ4ِّ

اشرتط الواقف يف أصل الوقف أن ال يصرف الناظر  ه إذاوذهب املالكية إىل أن

 ،كان أمينًا وإْن ،عاه من صرف الغلةما اّد ق يفمبعرفته فإن الناظر ال يصدَّ شيئًا إاّل

ميني ق بال مل يشرتط الواقف ذلك فإن الناظر يصدَّ عماًل بشرط الواقف. فإْن ؛نةببيِّ إاّل

القاضي  (151)همهمل يكن أمينًا أو اتَّ فإْن ؛كان أمينًا عاه من صرف الغلة إْنما اّد يف

 بيمني.  ق إاّلفإنه ال يصدَّ

قوا بني كون املوقوف عليهم معينني وبني للشافعية الذين فّرالقول الثاني: 

ق، فال يصدَّ ،وكان غري معني ،عى الناظر صرف الغلة هلمكونهم غري معينني. فلو اّد

 والقول قوهلم يف عدم الصرف، وهلم مطالبته باحلساب. 

ق يف دعوى الصرف، وللقاضي مطالبته يف كانوا غري معينني فإنه يصدَّ وإْن

 . (152)همه حلفهاتَّ وإْن ،أوجه الوجهني

عًا وبني قوا يف حماسبة الناظر بني كونه مترّبحيث فرَّ ،للحنابلةالقول الثالث: 

 ببينة. وعلى الثاني ال يقبل قوله إاّل ؛وعلى األول القول قوله مع ميينه .عكونه غري مترّب

واملودع  كالوصّي ،فيقبل قوله ،ل األول بأنه قبض املال لنفع مالكه فقطوعلِّ

 ع. املترّب

 . (153)ببينة ، فال تقبل دعواه إاّللوا الثاني بأنه قبض العني حلظًةوعلَّ

مسؤولية الناظر جنائيًا إذا اختلس مااًل من ر قانون الوقف املصري ولقد قّر

فتسري  ،ألن يده يد وكالة عن املستحقني ؛ده أو أساء استعمالهأموال الوقف أو بدَّ

، وال يقبل قوله يف الصرف ويف (154)ويسأل جنائيًا عن فعله ،عليه أحكام الوكيل

من تركته،  . ولو مات جمهاًل مااًل ضمنكتابّي بسنٍد تسليم الغلة للمستحقني إاّل

 ته ضمن.ر يف احملافظة على أعيان الوقف أو غّلوكان ورثته مسؤولني عنه، ولو قصَّ
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 حالتني:  القانون من ذلك إاّل ومل يستثِن

كصرف مثن  ،به بعد أخذ سنٍدبه ف ْرا جرى الُعفه مّمإذا كان تصّراألوىل: 

 على الفقراء أو إطعامهم. 

له على أن يكون تقصريه يسريًا ال يعتّد عًا وال أجر إذا كان متطّوالثانية: 

 .(155)به

  

من صور النزاع واخلصومة يف الوقف ذاك الذي يكون منشؤه دعوى  

مستحقني بأعيانهم،  االستحقاق. وهو إمنا يوجد عند عدم ذكر الواقف صراحًة

ولدي وأوالدي، فال يعرف أنه هل قصد من ولده أو أوالده  :واكتفائه بألفاظ من قبيل

ما يشمل أوالد األوالد كذلك وما يشمل أوالد الظهور وأوالد البطون؟ وهل قصد أن 

فيشاركون أعمامهم يف  ،يدخل أوالد األوالد مع األوالد يف الشركة عند موت آبائهم

 ستحقاق؟اال

 وإاّل ،قول قوله يف حتديد مقصودهفلو كان الواقف موجودًا فال حاٍل وعلى أّي

 وقع النزاع.

للنزاع  وقد يكون كالم الواقف واضحًا ال لبس فيه، فال يكون هناك موضوٌع

عليه بكالم الواقف، كما لو قال مثاًل: هو  عى رجل االستحقاق احتّجولو اّد .حينئٍذ

 ،يتساوون يف غلته ،دون أبناء البطون ،وقف على أوالدي وأوالد أوالدي من أبناء الظهور

هنا واضحًا ال  وهو بعدهم للفقراء. كان املستحّق ،آبائهم عند موتهم يأخذون منها حّق

 . (156)ينازع يف حقيقته

وكذا لو قال: وقفت على أوالدي من أبناء الظهور، ويكون بعده ألوالد 

 نزاع. أو  ال يقبل خماصمًة ال يشاركون أعمامهم ما داموا أحياء. فهو واضٌح ،أوالدهم

له،  بنٌةافتموت  ،حيصل النزاع فيما لو وقف على أوالده وعلى أوالد أوالده ،نعم

 ها يف االستحقاق إىل أوالدها أو ال؟ فهل ينتقل حّق

وقفت على  :كأن يقول ،لفظ املفردبواحدة  ومثله ما لو ذكر الواقف طبقًة

فال يشمل أوالد  ،نفهل ينفرد باالستحقاق أوالده املباشري ،ثم على الفقراء ،ولدي
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ألن الولد املضاف إىل الشخص  ؛ألنه اقتصر يف االستحقاق على طبقة واحدة ؛األوالد

أو  ،على اجملاز، وال جيمع بني احلقيقة واجملاز حقيقة يف ولده املباشر، وولد الولد ولٌد

 ألنه ولد عرفًا؟  ؛أنه يشملهم

ذه على أوالدي لصليب داري ه وكذا ينشأ النزاع فيما لو قال الواقف: وقفُت

 ،بطنًا بعد بطن ،بالسوية بينهم، ثم على أوالد أوالده، ثم على أوالد أوالد أوالدهم

ي أحد الذكور عن ثالثة فلو مات عن ثالثة ذكور وبنتني، ثم توّف .ونساًل بعد نسل

م الغلة؟ وينشأ النزاع هنا يف أوالد وثالث بنات، وإحدى البنتني عن ولد، فكيف تقّس

 هم إىل أصل الغلة؟ فيعود نصيب أّم ،هل يدخلون يف الوقف أو ال ،أوالد إحدى البنتني

ثم على أوالد  ،داري هذه على أوالدي ما لو قال الواقف: وقفُت أيضًا: ومنه

وهل  ؟ثم على أوالدهم، فهل يدخل ولد الولد لو مات أبوه يف حياة أعمامه أو ال ،أوالدي

أحد من الطبقة الثانية ما دام هناك  فال يستحّق ،اتيكون الرتتيب هنا ترتيب طبق

ولد الولد نصيب أبيه بعد  فيستحّق ،أو أن الرتتيب ترتيب أوالد ،من األوىل مستحّق

يف مثل هذه املواضع  (157)من الطبقة األوىل؟ وللفقهاء ولو كان هناك مستحّق ،موته

د حصول التنازع يف فقوا على قاعدة ميكن االحتكام إليها عنمذاهب، وهم مل يتَّ

 االستحقاق يف الصور اليت عرضنا بعضها. 

وأنه عمل  ،يف ذلك إىل طبيعة نظرهم إىل الوقف (158)وميكن إرجاع النزاع

كما  ،ق القربةما حيقِّ ر قول الواقف املطلق يفب والعبادة، فيفّسيتضمن معنى التقرُّ

فيحمل فيه كالم الواقف ، (159)أو أنه عقد من مجلة العقود ؛عليه احلال عند احلنابلة

 ولو ،ة الوقفية من غّلى لو اقتضى حرمان بعض طبقات الذّرحّت ،املطلق على ظاهره

 . (160)كما هو حال األحناف واملالكية والظاهرية واإلمامية ،مع حاجتهم إليها

ق ذلك، فال يعترب من رون شرط الواقف مبا حيّقيفسِّ والذين يعتربون الوقف قربًة

يف الدين  ما فيه منفعٌة يف ألن اإلنسان ليس له أن يبذل ماله إاّل ؛ما حيققها الشروط إاّل

ألن يف  ؛فما دام اإلنسان حيًا فله أن يبذل ماله يف حتصيل األغراض املباحة .والدنيا

عمل  ينتفع به إاّل وأما امليت فال يبقى له بعد موته من عمٍل ؛ًا به مرغوبًاذلك نفعًا معتّد

مبا ليس طاعة منها، وال ينتفع به  فال يعتّد، وأعان عليه أو هدى إليهبه  صاحل أقّر

فإذا اشرتط الواقف عماًل أو صفة ال ثواب فيها كان السعي يف . امليت بعد موته
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ألن املقصود  ؛ومثله ال جيوز. ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ،ما ال نفع فيه حتصيلها سعيًا يف

ق إىل القول ببطالن الشروط اليت ال نتحّق (161)ةتيميه ابن جب. ولذلك اتَّمن الوقف التقرُّ

 وبنى على ذلك أمرين:  ،منها القربة

ق منها فعل ن الوقف ينفذ بعد الوفاة يف أكثر مقاصده إذا كان يتحّقإاألول: 

القربة، مبعنى إذا كانت مطلوبة من الشرع على جهة الندب واالستحباب. أما ما 

 وإْن ،ألنه ال يتحقق منه فائدة للميت بعد وفاته ؛فال ينفذ يكون منها على جهة اإلباحة

 حتققت يف حياته. 

ب الوفاء به. وإىل مثله ذهب ابن ن ما ال قربة فيه من الشروط فال جيإالثاني: 

أبطل من شروط الواقفني ما مل يكن  ْناإلثم مرفوع عمَّ»حيث قال:  ،مالقيِّ

فقال:  ،م الشروط إىل أربعة. وهو قسَّ(162)«أو إثم وما كان فيه حيٌف ،إصالحًا...

وشروط مكروهة هلل  ؛مة يف الشرعوباجلملة شروط الواقفني أربعة: شروط حمّر»

 هوا ن موشروط تتضّم ؛إىل اهلل ورسوله ن ترك ما هو أحّبوشروط تتضّم ؛سبحانه

لرابع فاألقسام الثالثة األوىل ال حرمة هلا وال اعتبار، والقسم ا .إىل اهلل ورسوله أحّب

 . (163)«هو الشرط الواجب االعتبار

بنقله  َضْرومل َي ،وسئل عن الواقف إذا ما وقف ماله على أشخاص وارتضاهم

إن »فأجاب:  ،كان اإلنفاق عليهم أفضل من اإلنفاق على املوقوف عليهم لغريهم، وإْن

لينتفع به بعد  ؛ك الواقف املال لينتفع به يف حياته، وأذن له أن حيبسهاهلل سبحانه ملَّ

ذلك اجلور واحليف واإلثم.  ته أو وقفه على رّدحاف أو جار فال إثم يف وصّي فإْن ؛مماته

ذلك احليف من الورثة واألوصياء، وهو مل ميلكه  يرّد ْنورفع اهلل سبحانه اإلثم عمَّ

 أّي ال على ،به إليه ويرضاهعلى وجه يقرِّ ف يف حتبيس ماله بعده إاّلاهلل تعاىل أن يتصّر

 . «أراد وجٍه

وال يلزم الوفاء بشرط »حيث قال:  ،ةيميومثله ما جاء يف الفتاوى الكربى البن ت

أخذًا من قول أمحد يف  ؛ًا خاصة، وهو ظاهر املذهبإذا كان مستحّب الواقف إاّل

 . (164)«اعتبار القرابة يف أصل اجلهة املوقوف عليها...

 إذا كان له عرٌف ـإن الطالق ـ يف شرط الواقف »ويف شر  منتهى اإلرادات: 

. (165)«هالناس برّب وورثته أحّق ،ىل اجلهات بهْوومحل عليه، وعرف املصرف هنا َأ صّح
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بها،  محيمل على مذهبه وعادته يف خطابه، ولغته اليت يتكّل .إن لفظ الواقف.»ويقول: 

على  يف الوقف يدّل املستقّر ة والعرفو ال، والعادة املستمّروافق لغة العرب أو الشرع أ

، فلو قدر وسئل الواقف أن سكوته «على االستفاضة... ا يدّلشرط الواقف أكثر مّم

استحقاق امليت من األوالد ال ينتقل إىل أوالد أوالده لصلبه، وإمنا يعود  أيلولةمثاًل عن 

ن وحيرم أوالد أوالده لصلبه؟ والظاهر أ ،فهل كان يوافق على ذلك ،إىل إخوته

 ْنالقاضي بأن َم ،على العرف الشرعي سكوته عن بيان األيلولة ضمن الشروط مبيّن

مقام أصله  أن قيام فرٍع ال َشكَّو». وقال حممد أبو زهرة: (166)مات يعود نصيبه إىل ولده

 ؛ع كتب الواقفني، وما ذكروا من الشروطيتتّب ْنأقرب إىل العدالة واملصلحة، وَم

ًا أنه ليس من مقاصدهم أن يكون يتبني له جلّي ،تأكيدًا حلصر الوقف يف الذرية

مات  ْنًا للفقراء، وال أن يصرف نصيب َمومستحّق ،من أوقافهم منقطع املصرف شيٌء

 . (167)«ًا صرحيًاعليه نّص إذا كان من قصده ذلك ونّص إاّل ،عن ولد إىل غريه

بأن  ،غري قيدمن يته مطلقًا ف على ذّروعلى مثل هذا املذهب فإن الواقف لو وق

ثم  ،دي، أو قال: وألوالدهم من بعدهمعلى أوالدي أو أبنائي أو ُوْل قال: وبييت هذا وقٌف

أوالد أوالدهم... ثم للفقراء، فإنه يستوي يف الوقف أوالد الظهور وأوالد البطون، 

من  فال حيرم ولد الولد عند موت أبيه، ولو كان هناك مستحّق .ب أفرادبون ترتُّويرتّت

للواقف قبل استحقاقه  ولو مات ولٌد. أبيه إىل أعمامه وال يصرف حّق .الطبقة األوىل

 حمّل ألن الفرع حينئٍذ حيّل ؛أوالده عندما يؤول االستحقاق إىل طبقة أبيه استحّق

 األصل. 

 . (168)تربوه رأي أهل التحقيق عندهموهذا هو األظهر من مذهب احلنابلة، واع

 ،منه 32يف املادة  ،1946الصادر سنة  ،قانون الوقف املصري وعلى ذلك نّص

ب الطبقات ال حيجب أصل فرع إذا كان الوقف على الذرية مرّت»حيث جاء فيها: 

ه إىل فرعه، ولو مل يذكر الواقف ه أو كان يستحّقمات صرف ما استحّق ْنغريه، وَم

 . «قوم مقام أصلهأن الفرع ي

إذا كان الوقف مرتب »من قانون األوقاف اللبناني على أنه:  40املادة  وتنّص

ه ه أو ما كان يستحّقومن مات صرف ما استحّق ،الطبقات ال حيجب األصل فرع غريه

حصته  ْتيليه يف االستحقاق عاَد ته وليس له فرٌععن حّص إىل فرعه، وإذا مات مستحّق
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يف طبقته صرف الريع إىل  فيه، وإذا مل يوجد أحٌد إىل غلة الوقف الذي كان يستحّق

 . «...فيعود االستحقاق إليها ،من أهل تلك الطبقة الطبقات اليت تليها، إىل أن يوجد أحٌد

الصدقة، وهو  ى مع غاية الوقف وبّرويرى البعض أن هذا الرأي هو الذي يتمّش 

ف الواقفني ْرفق مع ُعية، ويّتوتعميم النفع بني الذّر ،الذي حيقق صلة الرحم

 ؛ومقاصدهم، الذي أغناهم عن اللفظ الصريح يف قيام الفرع مقام أصله بعد وفاتهم

وساووا بينهم يف قسمة الغلة بدون  ،ألنهم أشركوا أوالد البنات مع أوالد الصلب

باغض واحلقد، ومنشأ للعداوة والت وألن حرمان الفرع بوفاة األصل مدعاٌة ؛تفاضل

وألن حصر األعيان  !ق معه إذن قربة؟للنزاع بني أوالد األوالد وأعمامهم، فكيف يتحّق

مع  ،املوقوفة يف يد الطبقة األوىل مع حرمان أوالد األوالد من حقوق آبائهم عند موتهم

وخمالفة لإلنصاف، فكيف  ،ة للعدلبإمكان أن يكونوا حمتاجني إليها، جمان

بن احسب تعبري  ،ا حيبه اهلل ورسولهوكيف يكون مّم ؟!حينئٍذ قربٌةق به تتحّق

 . (169)!م؟القيِّ

بطبيعة فهم الفقهاء ـ كما رأينا ـ صل حال فاخلالف يف املسألة يّت وعلى أّي 

ق قصد فيشرتط فيه أن حيقِّ ،وأنه من العقود أو فيه شائبة عبادة ،حلقيقة الوقف

ال زال ينعكس على الفتاوى املعاصرة يف هذا القربة؟ ويظهر أن مثل هذا اخلالف 

 . (170)وعلى النزاعات واخلصومات حول االستحقاق ،اخلصوص

 

النظر عن هذا النزاع فإن الفقهاء يف العموم وضعوا قواعد لتفسري شروط  وبغّض

الداللة على ن كالم الواقف قد يكون صرحيًا واضحًا يف إ :الواقفني. وقالوا يف ذلك

 ْنكَم، دون النظر إىل اإلرادة اخلافية ،معناه املراد منه، فيناط احلكم حينئٍذ به

ودون أوالد أوالدي.  ،دون غريهم ،أرضي هذه على أوالدي األحياء اآلن وقفُت :يقول

وقد يكون مكتنفًا بالغموض، وحمتماًل ألكثر من معنى، فتفسريه حينئٍذ استنادًا 

على  وقفُت :كما لو قال ،مل يوجد نية للواقف ف، فإْنْرل، ثم إىل الُعإىل قرائن األحوا

خذ مبطلق اللفظ، فيشمل حينئٍذ املوجودين ق من نيته ُأمل يتحّق أوالدي وسكت، فإْن

ق عرف أو وجود والذين سيولدون... والواضح أن مثل هذه القواعد إمنا جتري مع حتّق
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وهي ال تفيد يف خصوص املوارد اليت  قرينة حال، أو إمكان معرفة نية الواقف.

 يف مجيع األحوال.  (171)ما مضى مناها يفقّد

 

وهي  .أو بينهم وبني الورثة ،يف الوقف تنشأ بني املوقوف عليهم هناك نزاعاٌت

ألن النزاع  ؛ن املستحقنيعاء الوقف، أو من االختالف حول أعياتنشأ يف عمومها من اّد

هم بعدم إعطاء املستحق ما ي حينما يّتحول مقدار االستحقاق إمنا يكون مع املتوّل

 :يستحقه من الغلة. وها حنن ذا نستعرض بعض صور هذا التنازع وحكمها

ومن بعدهم على نسلهم،  ،عى بعض الورثة أن امليت وقف عليهم دارًاأـ لو اّد

حلفوا مع شاهدهم  عند األكثر، فإْن ،فيها شاهد وميني ة، ويكفينطولبوا بالبيِّ

عون ى منه حينئٍذ دين وال مرياث وال وصية، فإذا انقرض املّدضي بها هلم، فال يؤّدُق

ف على فهل يأخذ البطن الثاني الدار من غري ميني، أو يتوقَّ ،أو على التعاقب ،معًا

 قوالن.  ميينهم؟

ل ليكون البطن األّو ه يف حّقال يندرج حّقف أن البطن الثاني ومستند التوّق 

 ،عي احلّقيّد ْنة شرعية يف حق َمهم. واليمني إمنا هي حّجلني مثبتًا حلّقاليمني من األّو

 . (172)أنها حجة إلثبات الشيء يف نفس األمر ال

ال  ،لون الوقف عن البطن األّوف بأن أفراد البطن الثاني يتلّقلعدم التوّق واستدّل

فيدوم، كما لو ثبت  ،ة يثبت بها الوقفوقد ثبت كونه وقفًا حبّج عن الواقف،

 فال يفتقر بعده إىل اليمني.  ثبت ملستحّق بالشاهدين، وألنه حّق

عى بعض الورثة أن امليت وقف عليهم دارًا، ومن بعدهم على نسلهم، ب ـ ولو اّد

ألن  ؛وقفًا عنييبقى نصيب املّد ونكلوا عن احللف، فإنه حيكم بها مرياثًا، لكْن

إقرار العقالء على أنفسهم جائز، دون نصيب غريهم. فإذا مات الناكلون صرفت 

ألن اإلقرار من ذي النصيب  ؛تفاقًاا ،بغري ميني ،حصتهم إىل أوالدهم على سبيل الوقف

إذ الفرض هو إقرار  ؛يف ثبوت الوقف هلم، وال وجه لليمني مع عدم املنازع هنا كاٍف

أبيهم مبا أصابه من نصيب اإلرث، وليس لشركائهم خماصمتهم يف ذلك. وهل لألوالد 

فإذا مل  ،من كون األوالد تبعًا آلبائهم :أن حيلفوا على أن مجيع الدار وقف؟ وجهان
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 فال تبعية.  ،ومن أنهم يتلقون الوقف من الواقف؛ حيلف اآلباء مل حيلف األبناء

 وإْن ،ألن حلف األوالد يقتضي عدم انقطاع الوقف يف الواقع؛ انيواألظهر الث

ي الوقف من ل يف تلّقوألن البطن الثاني كاألّو ؛حيث نكل اآلباء ،انقطع لعارٍض

 ل الوقف عليه. إفساد البطن األّو (173)ي إىل جوازوألن منع الثاني يؤّد؛ الواقف

ى كون دار معينة وقفًا وقفه فحلف واحد منهم عل ،ج ـ ولو ترك امليت ثالثة أبناء

 ،عيأبوه على أبنائه، ثبت نصيبه وقفًا، وكان الباقي مطلقًا بالنسبة إىل غري املّد

 ؛ى للحالفنيحّت ،للجميع تقضى منه الديون وخترج الوصايا. وما فضل فهو مرياٌث

بأخذ  ًاعي الوقف ظاملكان مّد العرتاف غريهم من الورثة باشرتاكه بينهم أمجع، وإْن

 . (174)ته منه بيمينهحّص

يتهم على حنو عى ورثة امليت أن أباهم وقف عليهم دارًا وعلى ذّرد ـ ولو اّد

فال يكتفى بيمني  ،مستأنفة التشريك، فاحللف على اجلميع، وحيتاج األوالد إىل مينٍي

ضرورة تلقي اجلميع من  ؛ه بيمينه بال خالف يف ذلكواحد إمنا يثبت حّق عني. وكّلاملّد

ألنه يتلقى عن ؛ بيمينه ته إاّلبعد حلفه فال تثبت حّص فلو وجد للحالف ولٌد .الواقف

وقت الدعوى. فلو امتنع فهل يعود نصيبه إىل  ، كما لو كان موجودًاالواقف

؛ العرتاف أو أنه يصرف إىل الناكل ،ألنه جيري بامتناعه جمرى املعدوم ؛شركائه

 .فريجع إىل الواقف أو ورثته؟ أقوال ،أو أنه يبقى وقفًا تعذَّر مصرفه ه،إخوته باستحقاق

فيدخل يف املوقوف، ال على حنو  ،واألظهر رجوعه إىل شركائه على حنو الوقف

 . (175)اإلرث

وميني،  عى بعض الورثة الوقف على الرتتيب، وأثبتوا ذلك بشاهٍدهـ ــ ولو اّد

 ،فإن حلفوا وأقاموا شاهدًا تشاركوا ؛ريك...عى أوالدهم أن الوقف هو على التشفاّد

هم من النماء من حني وجودهم. ويكون النزاع هنا بينهم وهلم حينئٍذ مطالبة آبائهم حبّق

نكلوا خلص  فإْن؛ ع الوقفمل يدَّ ْنال بينهم وبني الورثة اآلخرين ممَّ ،وبني آبائهم

 . لني ما بقي منهم أحٌدالوقف لألّو

كانوا خصومًا  ،وحلفوا قبل أن حيلف آباؤهم ،األوالد التشريكعى أوالد اّد وإْن

ا ألن اآلباء مّل؛ هلم ولغريهم من الورثة. ونكول أوالد األوالد ال ينفع آباءهم عند حلفهم

ضي بالوقف هلم، فإذا نكل أوالد األوالد ُق ،وحلفوا مع شاهدهم ،ادعوا االختصاص
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. ولو انعكس بأن  يشاركهم فيه أحٌدلني المل يشاركوهم، وكان الوقف خاصًا لألّو

هم من الرتكة، وكان نصيب دون األوالد، أخذ أوالد األوالد حّق ،حلف أوالد األوالد

 . (176)األوالد مرياثًا

ى من تتبّد ،وبينهم وبني الورثة ،من صور املنازعة بني املوقوف عليهم هذه مجلٌة 

أخرى، وهي  واحلكم من جهٍة، وآليات رفع اخلصومة خالهلا أوجه التنازع من جهٍة

 أبرز ما ميكن أن نقع عليه من صور التنازع يف املقام. 
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 الرتجيح مبخالفة العاّمة يف نصوص فقه اإلمامية

 إطاللٌة تارخيية ـ حتليلية
 

 

التعارض بني  جمالحًا منصوصًا يف لقد حظيت خمالفة العامة ـ بوصفها مرجِّ

وي ـ باهتمام علماء األصول، منذ تأليف الكتب َهح اجَلاألخبار، واملوسومة باملرجِّ

يف هذا املرّجح يف مصادرنا األوىل يف علم األصول، وظهر بالتوازي معه تتبع توظ

 مني أيضًا. الفقهية يف كلمات املتقّد

ن االكتفاء بدراسة النصوص األصولية البحتة يف اكتشاف واستنباط إوحيث 

مبدأ ظهور مسائل علم األصول ُيبعد الباحثني واحملققني عن احلقائق القائمة يف تبلور 

عّقب مسار التطبيق الفقهي ماّسة لت خمتلف املدارس األصولية فقد وجدوا ضرورًة

وطريقة توظيف املسائل األصولية من قبلهم، األمر الذي دعا أصحاب هذا املقال إىل 

ـ يف إطار التقية، ضمن املواجهة  «خمالفة العامة»البحث يف آراء الفقهاء حول مسألة 

ع بغية جتسيد قّوة وضعف إقباهلم على هذا املوضو ؛احملتدمة بني الشيعة وخمالفيهم ـ
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 على طول التاريخ. 

 

والقائلة بعدم اشتهار  ،وعلى الرغم من شهادة النصوص املوجودة يف علم األصول

الرتجيح مبخالفة العامة بني املتقّدمني من األصحاب وعصر الشيخ الطوسي يف احلّد 

إعادة تاريخ ضبط وتنظيم هذه املسألة ـ ضمن مبحث التعادل والرتاجيح ـ  ، تتّم(1)األدنى

علينا االعرتاف  . ولكْن(2)«معارج األصول»ي لكتاب ق احلّلإىل عصر تأليف احملّق

ـ يف احلديث عن خمالفة  «الكايف»مة كتاب بأسبقية الشيخ الكليين عليه ـ يف مقّد

ـ بطبيعة احلال ـ من إرجاع  ال ُبدَّ. و(3)صوصةحات املنالعاّمة بوصفها واحدة من املرجِّ

ق األول، حبيث أخذنا نشهد بعده حبثًا تاريخ ظهور واتساع هذا البحث إىل عصر احملّق

خاصًا حتت عنوان )خمالفة العاّمة( يف أكثر الكتب األصولية تقريبًا، رغم اختالف 

 و اإلعراض عنه. واإلقبال عليه أ ،التعاطي مع هذا البحث يف التفصيل واإلمجال

 مًا ـ هو منشأ نّصأن الذي جيب اإلذعان به يف البني ـ باعتباره أمرًا مسّل إاّل

. وإن طائفة من ^خمالفة العامة الذي يعيد جذور هذا البحث إىل عصر األئمة

حًا يف باب التعارض بني األخبار قد صدرت الروايات اليت تعترب هذا األمر بوصفه مرّج

. وعلى ^الرضاوالكاظم و الصادقو، من أمثال: الباقر ^املعصومنيعن األئمة 

كبري يف النصوص الفقهية  الرغم من األرضية النصية هلذا املفهوم ال نعثر على اختالٍف

بداًل من  ،واألصولية ذات الصلة بهذا املفهوم، رغم أننا جند أنهم يف بعض املوارد

ن إىل استعمال مصطلحات أخرى، من )أو خمالفة العامة(، يلجأو «العامة»مصطلح 

ح. ويف بعض املوارد ض إىل هذا املرجِّ، عند التعرُّ(5)«اجلمهور»، و(4)«القوم»قبيل: 

، (7)«مقابلة العامة»، و(6)«الرّد على العامة»األخرى مّت استعمال تعابري، من قبيل: 

األبعدية عن »، و(10)«العامة، والُبعد عن قول (9)«الُبعد عن التقية»، و(8)«خمالفة التقية»و

أخذ ما خيالف مذهب »، و(12)«العرض على مذاهب العامة»، و(11)«طريقة العامة

حال فإن عمدة  أّي، لإلشارة إىل هذا النوع من الرتجيح أيضًا. وعلى (13)«املخالفني

 ،اختالف االجتاهات العملية للفقهاء واألصوليني تعود إىل قبول أو إنكار هذا املرّجح

 ة العمل به وتطبيقه. وطريق
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عام ـ  طبقًا للوثائق واملصادر الفقهية املتوفرة بني أيدينا ميكن لنا ـ بشكٍل

 . اهلجري إعادة جذور استعمال وتطبيق املرجحّية مبخالفة العامة إىل القرن الرابع

ث ذكر مقبولة عمر بن ل حمدِّهـ( هو أّو329ويبدو أن ثقة اإلسالم الكليين)

حنظلة ـ وهي إحدى الروايات اليت حتّدثت عن خمالفة العامة ـ يف باب اختالف احلديث 

 . (14)يف موسوعته الروائية

إىل  «علل الشرائع»هـ(، حيث تعّرض يف كتابه 381ثم تاله الشيخ الصدوق)

ال حيضره  ْنَم»اب ، ويف كت(15)ذكر روايات حتّدثت عن أسباب األخذ مبخالفة العاّمة

 . (16)محل هذا األمر على التقية «الفقيه

هـ( ـ من خالل تأليفه 413عمد الشيخ املفيد)اهلجري ويف القرن اخلامس 

ـ إىل متهيد الطريق لسلوك  (17)«فقت عليه اإلماميةاإلعالم مبا اّت»و؛ «املقنعة»ه: ْيلكتاَب

ويف احلقيقة ميكن القول: إن اللبنة األوىل من صر  الفقه  .املنهج املقارن يف الفقه

رغم أنه يف هذا الشأن ال يشري إىل احلمل على ، (18)ست على يديهاملقارن قد تأسَّ

التقية، واكتفى باإلشارة إىل موارد االختالف بني الشيعة والسنة، واعترب حتى روايات 

ما  ة فقط، وبذلك أعرب بشكٍلالتقية ـ بسبب شذوذها ـ منحصرة مبرويات أهل السّن

. وقد أّدى هذا األمر ـ تبعًا لذلك ـ إىل (19)عن خمالفته يف رّد املرجحية مبخالفة العاّمة

فتح باب النكشاف واتضا  التقابل بني جبهيت اخلاصة والعامة يف مواجهة بعضهما، 

 . (20)«املقنعة»يف شر   «التهذيب»ف معه الشيخ الطوسي كتاب إىل احلّد الذي أّل

ر املراد من خمالفة العاّمة يف دير بالذكر أن الشيخ املفيد قد فسَّومن اجل

خصوص الروايات الواردة يف مسائل اإلمامة، وعطف هذا األمر على مسألة الوالية 

م ترتيب إعمال هذا املرجح على ، وبذلك فإنه مل يعمِّ^والرباءة من أعداء أهل البيت

 . (21)األحكام الفرعية

هـ( ليقوم ـ مثل أستاذه ـ بالطعن على خمالفة 436بعده السيد املرتضى)ثّم جاء 

ية خرب الواحد، معتربًا العمل العامة؛ مستندًا يف ذلك إىل منهجه األصولي يف نفي حّج

ر، وقال بأنه كما ال ميكن العمل خبرب الواحد يف ْوبأخبار خمالفة العامة نوعًا من الدَّ

األصولية ـ اليت ينحصر طريق معرفتها بالعلم واليقني ـ  الفروع كذلك األمر يف املسائل
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 . (22)ىلْوال ميكن العمل بها من طريق َأ

والذي جيب االنتباه له أن خمالفته جملّرد عدم اعتبار خرب الواحد ال يضّر بهذا 

املرّجح من الناحية الداللية، مبعنى أنه على فرض االستناد إىل املرجحية مبخالفة 

والذي يؤّيد ذلك أنه ميكن  .غري األخبار ال يسعه إنكار هذه املرجحيةالعامة بدليل 

والذي ميكن  .(23)العثور يف كالمه على موارد حمدودة من احلمل على التقية أيضًا

عنده باالستناد إىل النصوص  القبول به هو أن إعمال املرجحية مبخالفة العاّمة مردوٌد

ثابت  لقول بالتقية بوصفها ضرورة تارخيية أمٌرفإن أصل ا الواردة يف هذا الباب، وإاّل

من  من وجهة نظره. ثم إن األخبار الدالة على خمالفة العامة إذا مل نقل بتواترها فال أقّل

 . (24)القول باستفاضتها

إن سالر  :رة لدينا ـورمبا أمكن القول ـ استنادًا إىل الكتب الفقهية املتوفِّ

هاء الذين سبقوا الشيخ الطوسي يف اعتبار خمالفة هـ( هو من أوائل الفق463الديلمي)

 . (25)العاّمة مالكًا من مالكات ترجيح األخبار املتعارضة

تهذيب »وتأليف كتابيه الروائيني  ،هـ(460وبعد ظهور الشيخ الطوسي)

مّت فتح فصل جديد لبحث التقية، ورمبا كانت هذه هي  ،«االستبصار»و «األحكام

 املرة األوىل اليت جيد فيها احلمل على التقية مكانًا واسعًا له بني املرّجحات. 

مشتماًل على أحاديث  «التهذيب»ومن بني هذين الكتابني القّيمني كان كتاب 

أنه يف كتاب  َدَبْيمتعارضة، عاجل الشيخ بعض مواردها من خالل احلمل على التقية، 

ومن بني ما  .فّذ عمد إىل رفع التعارض القائم بني األخبار بشكٍل «االستبصار»

، (26)حديثًا منها على التقية 180حديثًا يف هذا الكتاب عمد إىل محل  5559جمموعه 

 ، ومّتحممواًل على التقية من باب خمالفة العامةموردًا  130ومن بينها ما يقرب من 

لنا من أن نضيف هنا أن االستناد إىل احلمل  ال ُبدَّو .األحاديث املتعارضةنبذها من بني 

على التقية يف أغلب هذه املوارد إمنا كان بوصفه هو الطريق الوحيد للجمع بني 

مجيع »التعبري عنها أحيانًا مبوافقة الرواية ملذهب  الروايات املتعارضة، حيث مّت

وأحيانًا بشكل  ؛«بعض العاّمة»، أو «ري من العاّمةكث»، أو «أكثر العاّمة»، أو «العاّمة

 ْنَم»العاّمة، ويف بعض املوارد التعبري بـ  «مذاهب»أو  «مذهب»مطلق، مبعنى املوافقة مع 

قى منهم. وما إىل ذلك من أصناف املّت «املخالفني»، أو «خالفناه ْنَم»، و«خالف اإلمامية
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معيارًا دقيقًا ومنضبطًا إلعمال هذا املرّجح؛ م لنا وعلى هذا األساس فإن الشيخ ال يقّد

ألنه إمنا حتّدث عنه بألفاظ متنّوعة، أو أنه يف احلّد األدنى مل يشرتط املوافقة مع 

وإن الثابت من رؤية الشيخ هو أصل  .حمجيع أو أغلب العامة يف إعمال هذا املرجِّ

ارد ذكر موافقة العامة . بل إنه يف بعض املو(27)املرجحّية مبخالفة العامة يف اجلملة

 . (28)بوصفها قواًل حمتماًل

وبطبيعة احلال فقد كان للشيخ ـ من خالل اقتناصه هلذا املرّجح من النصوص 

ح يف حبث عالج كبري يف ترسيخ هذا املرّج واسع ـ دوٌر الروائية وتوظيفه على نطاٍق

صرين ـ مدينني مني واملعاتعارض األخبار، حبيث كان اآلخرون ـ من الفقهاء املتقّد

ذكره يف صدر أو ذيل موارد احلمل على التقية،  ما ال يتّموقّل .التعارض ملنهجه يف حّل

رغم أن الصبغة اليت تطبع هذا املرّجح كانت ـ على طول القرون املتمادية ـ ترتاو  بني 

 ملحوظ أيضًا.  الشّدة والضعف بشكٍل

 «النهاية»لية، من قبيل: األمر اآلخر أن الشيخ يف كتبه الفقهية ـ االستدال

ه اما استعمل احلمل على التقية؛ ألنه حتّدث يف هذين الكتابني عن فتاوقّل ،«املبسوط»و

كان بصدد  «اخلالف»دون اإلشارة إىل الروايات املخالفة. ويف كتاب  ،ببيان تفصيلي

أحد  ة أيضًا، وعلى حّد تعبريبيان موارد اخلالف بني الشيعة وخمتلف مذاهب أهل السّن

إىل ذكر  الباحثني واحملققني يف الشأن الفقهي: مل تكن هناك ـ بطبيعة احلال ـ حاجٌة

. ومن الواضح أن حبث خمالفة العامة (29)ومحلها على التقية ،الروايات اخلالفية

وتوظيفه يف الدراسات الفقهية الشيعية، وسياق الفقه اخلاليف واملقارن ومنهج التحقيق 

ن الغالب يف األحباث إمثل هذه اآللية يف ترجيح األقوال؛ إذ  فيه، ال يقتضي توظيف

األدنى، وليس  املقارنة بني املذاهب هو التزام احلياد، أو سلوك منهج اإلقناع يف احلّد

االستفادة من وسيلة بوصفها مالكًا إلثبات صّحة وواقعية مضمون مسألة يف خمالفة 

 اخلصوم. 

حيث وجد الفقهاء طريق التقية  ،مرحلًةوبعد عصر الشيخ جتاوز فقه الشيعة 

أمامهم الحبة، فكانوا على الدوام يتخذون ـ يف مواصلة هذا الطريق املعّبد ـ من احلمل 

ابن إدريس  :همومنعلى التقية مستمسكًا يف رفع التعارض بني األخبار، 

. (30)ر يف الكثري من املوارد مبواضع محل الشيخ على التقيةحيث تأّث ،هـ(598ي)احلّل
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ة ـ قد استفاد هـ( ـ وهو من بني مشاهري مدرسة احلّل664كما أن السيد ابن طاووس)

 . (31)كثريًا من الرتجيح مبخالفة العامة يف اختيار األخبار املتعارضة

ق وبعد مضّي ما يقرب من قرنني من عصر الشيخ الطوسي كان احملّق

، واختذ يف مبانيه األصولية هـ( من القالئل الذين وقفوا يف اجلنا  اآلخر676ي)احلّل

الفقه أيضًا،  جمالموقف إنكار الرتجيح مبخالفة العاّمة، ثم واصل هذا النهج يف 

 . (32)وقام برفضها ،وانتقد الكثري من موارد محل الشيخ

القائم على بطالن  ،يق احلّلجيدر االلتفات إىل أن املوقف األصولي للمحّقو

هو الذي أّدى به إىل اإلعراض عن هذا  ،االستناد إىل خرب الواحد يف املسألة األصولية

من  ؛، فإنه يف الفقهويف فقهه مل حيتّج يف مقام نقد كالم الشيخ صراحًة .(33)املرّجح

ك خالل إبرازه لنحوين من املخالفة، قام يف بعض املوارد بإسناد فتواه املخالفة إىل تل

، ويف بعض املوارد األخرى ـ على الرغم من (34)الروايات اليت محلها الشيخ على التقية

أن اختالفهما يف املبنى بشأن رّد الروايات أوجب  ق ـ إاّلتشابه الفتوى بني الشيخ واحملّق

 . (35)رضوخ أحدهما إىل احلمل على التقية، وألزم اآلخر باعتبار عدم أشهريتها

ق قد أورد ـ يف إطار منهجه السليب ـ إشكااًل آخر على ّقيضاف إىل ذلك أن احمل

ح، وهو تكافؤ وتساوي احتماالت خمالفة الواقع يف كال اخلربين املوافق هذا املرّج

هما يوجد احتمال املخالفة للواقع؛ إذ يف اخلرب املوافق ْيواملخالف للعامة. فطبقًا لكَل

كما حيتمل يف اخلرب املخالف للعامة  للعامة حيتمل أن يكون صادرًا بداعي التقّية؛

. وبالتالي (36)التأويل وإرادة خالف الظاهر ومراعاة املصاحل اخلافية عن األنظار أيضًا

ح الداللي( وأصالة بيان تنسحب النتيحة إىل التخيري أو اجلمع بني أصالة الظهور )املرجِّ

 . (37)وي(، دون الرتجيحَهاحلكم الواقعي )املرّجح اجَل

ق يشري يف احلقيقة إىل حالة التعارض بني تذكري بأن النقد الثاني للمحّقجيب ال

املرّجحات، وال ميكنه التشكيك يف أصل مرّجحية خمالفة العاّمة، وإمنا ميكنه 

أخرى فإن القائلني  حتديد موضعه يف ترتيب األخذ باملرّجحات املتفاوتة. ومن ناحيٍة

أصل ترجيحه بنظر االعتبار، وبهذا املعنى برتجيح اخلرب املخالف للعاّمة قد أخذوا 

 ح بني سائر املرّجحات ويف التعارض معها موضوٌعموقع هذا املرّج أذعنوا بأن حتديَد

 آخر يؤدي فيه اختالف املباني إىل نتائج متفاوتة. 
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طوياًل، حيث تضمحل يف  ي ال تستمّرق احلّلحال فإن خمالفة احملّق أّيوعلى 

 ي بالشيخ يف احلمل على التقية مكانته السابقة. كلمات تالميذه؛ ليستعيد التأّس

هـ( يف التعاطي مع كالم 690خذ الفاضل اآلبي)ويف هذه املرحلة التارخيية اّت

حتّدث يف بعض املوارد باملوافقة على ما  وموافقًا لالحتياط، وإْن ،الشيخ منهجًا وسطيًا

. ورمبا أمكن ـ من خالل املوارد (38)ه الشيخ من حاالت احلمل على التقية أيضًاقام ب

اليت قال فيها بضعف موارد احلمل على التقية ـ أن ندرك شرائط الرتجيح على أساس 

ورمبا محل الشيخ »خمالفة العاّمة من وجهة نظره يف احلّد األدنى، فهو يقول مثاًل: 

خمتلفون، بل مذهب  إذ اجلمهور أيضًا ؛وهو ضعيٌف .قيةالرواية الواردة باملنع على الت

 . (39)«كثرين هو اجلوازاأل

أن نستنتج  «كاشف الرموز»ميكن لنا من خالل هذا الكالم الذي أفاده 

شرطية توافق كافة مسالك ومذاهب أبناء العامة يف محل الرواية املوافقة على التقية، 

ة ـ د آراء أهل السّنواية ـ يف موارد تعدُّومع اشرتاط هذا الشرط ال تكون خمالفة الر

 للرتجيح.  لبعض العامة موجبًة

 

هـ( ـ من 726ي)مة احلّلرين جند العاّلويف بداية املرحلة املنتسبة إىل فقه املتأّخ

خمتلف » :اهلجري ـ يف كتبه الثالثة، وهيالثامن مشاهري الفقهاء يف القرن 

ِد اهتمامًا ملحوظًا بهذا ْب، مل ُي(42)«تذكرة الفقهاء»، و(41)«منتهى املطلب»، و(40)«الشيعة

املرّجح، وكان جّل استناده إىل كالم الشيخ الطوسي، بل ويف الكثري من املوارد 

أبدى رأيه بعد نقل كالم الشيخ يف احلمل على التقية، ورمبا كشف يف األثناء عن 

مة اليت وضعها وقد مّت التصريح بهذا األمر يف املقّد .اه هذا املرّجحظ العالمة جتحتفُّ

 . (43)يمة احلّلللعاّل ،«منتهى املطلب»جممع البحوث اإلسالمية على كتاب 

ي استمّر احلمل على التقية يف التعاطي مع الروايات املتعارضة مة احلّلوبعد العاّل

هـ(، والفاضل 786الشهيد األول): مثلمتواصاًل على نطاق واسع يف كالم فقهاء 

هـ(، 940ق الكركي)هـ(، واحملّق841ي)هـ(، وابن فهد احلّل826املقداد السيوري)

 .هـ(1009هـ(، وصاحب املدارك)993س األردبيلي)هـ(، واملقد966َّوالشهيد الثاني)
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الفرق الوحيد ـ يف مواضع محل الشيخ والعالمة والفقهاء بعدهم ـ يف أن يكمن وإمنا 

، ^بسبب هيمنتهما على املذاهب الفقهية لدى العامة يف عصر األئمة ؛العلمني هذين

كان بإمكانهم احلصول على أقواهلم، ومحل الروايات املوافقة على التقية، يف حني 

أن اآلخرين يف أكثر املوارد مل يأخذوا أقوال العامة من كتبهم، وإمنا من كلمات 

أصبحوا يف الكثري من املوارد ـ بطبيعة احلال ـ ي، وقد مة احلّلالشيخ الطوسي والعاّل

من خالل  ،يف نهاية هذه املرحلة . ومل تواجه نقدًا إاّل(44)تابعني هلما يف موارد محلهما

للشيخ  «مشرق الشمسني»، و(45)للشيخ العاملي «نهاية املرام» :أصحاب كتب مثل

 . (46)البهائي

بظهور األخباريني، عاد النشاط للفقه األثري،  ؛وبعد انتهاء هذه املرحلة

مع  ال سيَّمابسبب اإلقبال الواسع على األحاديث، و ؛وارتفعت وترية احلمل على التقية

عدم النقد السندي للكتب األربعة، واختاذ ذلك حصنًا منيعًا عند مواجهة الروايات 

ب الروائية هلذه املرحلة احتمال احلمل على التقية جند يف الكت مقابلاملتعارضة. ويف 

وما إىل ذلك من  ،آليات أخرى، من قبيل: اجلمع العريف، ومحل الروايات على بعضها

األمور األخرى أيضًا. ثم إن الكتب الروائية الفقهية لألخباريني تركت تأثريها على 

الكتب الفقهية للمجتهدين؛ فاستعملوا احلمل على التقية يف موسوعاتهم الفقهية على 

هـ( يف فرتة 1104العاملي) ّرواسع، ومن ذلك ـ على سبيل املثال ـ أن الشيخ احُل اٍقنط

ئة اوحده حبمل ما يقرب من أربعم «وسائل الشيعة»انتعاش األخبارية قام يف كتاب 

 . (47)رواية على التقية 35843مورد من بني 

الذي  هـ( هو1186ث البحراني)ويف نهاية العصر األخباري متامًا كان احملدِّ

عيًا ـ خالفًا للمشهور ـ عدم أطا  حبلقة الوصل الرابطة بني موافقة العاّمة والتقية، مّد

اعتبار اشرتاط موافقة العاّمة يف احلمل على التقية، ومل يشرتط وجود قول للعامة يف 

ه ـ شرطًا أساسيًا يف إليل ـ بالنسبة أخرى: إن موافقة العامة ال متثِّ هذا الشأن. وبعبارٍة

كانوا يف مقام صيانة  ^عاه اجلديد هو أن األئمةاحلمل على التقية. ونتيجة مّد

مون أقوااًل عديدة على أنفسهم والشيعة يدخلون كالمًا خمالفًا بني األحكام، ويقدِّ

يقول بهذه األقوال، وإن  ْنمل يكن هناك من املخالفني َم ى وإْناملسألة الواحدة، حّت

إمنا كانوا حيملون على التقية يف جمّرد املوارد اليت يكون القول بأن فقهاء اإلمامية 
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فيها هناك قائل من العامة خيالف املعنى الذي نفهمه من األخبار والروايات املأثورة عن 

 . (48) ^األئمة

احلدائق »عى مّثة يف الكثري من املوارد الواردة يف وعلى أساس هذا املّد

، (49)أحد اخلربين املتعارضني على التقية دون أن يكون موافقًا للعاّمة محُل «الناضرة

ومن الطبيعي بعد إلغاء هذا الشرط أن  .ال نراه يف الكتب الفقهية السابقة وهو أمٌر

، إىل احلّد الذي بلغ عدد موارد احلمل على ترتفع أعداد موارد احلمل على التقية بشّدٍة

 . (50)مورد 090التقية يف كتابه ما يقرب من 

ز صاحب احلدائق رأيه هذا من خالل االستشهاد بروايات جييب فيها وقد عّز

واحدة بأحناء خمتلفة، معتربًا إلقاء اخلالف يف اعتبار صدور  عن مسألٍة ×املعصوم

 . (52)ملوافقة العامة فيها ، دون أن يبحث عن وجوٍد(51)ة كافيًااألخبار بداعي التقّي

آخر لتأييد كالمه، يظهر أنه مل  إىل قائٍل «احلدائقصاحب » ْروحيث مل ُيِش

أنه كان هلذا النمط الفكري الذي  َبْيَد .ى ذلك العصرحّت يكن هلذا القول من قائٍل

. وقد كان (54)واملعارضني (53)دينث البحراني بعد ذلك الكثري من املؤيِّصدع به احملدِّ

هـ(، حيث كان يف 1205بهاني)أول املعارضني له هو الفقيه املعاصر له الوحيد البه

. وأما (55)سًا للمدرسة األصولية لدى الشيعةومؤسِّ ،واقع األمر ناقدًا ألفكار األخباريني

ما نعثر ، فقلَّ(57)، أو عصر االستنباط اجلديد(56)قبله يف مرحلة ازدهار وتكامل الفقه

موافقة بني كلمات الفقهاء يف االستدالل للحمل على التقية باشرتاط  على عبارٍة

، وكان الذي مستقّل قوا إىل هذا البحث بشكٍلالعامة؛ ألنهم يف األساس مل يتطرَّ

. ومن (58)ع مبنى صاحب احلدائقذا األمر هو تتبُّهلض دعا الوحيد البهبهاني إىل التعرُّ

هنا كان يف استدالالته الفقهية يذكر ـ تعريضًا ـ نصوص األمر مبخالفة العاّمة مرارًا 

 وتكرارًا. 

من التذكري بأنه على الرغم من عدم تصريح املشهور ـ حتى تلك املرحلة ـ  ال ُبدَّو

ميكن ـ يف الوقت نفسه ـ فهم  باشرتاط موافقة العامة يف احلمل على التقية، ولكْن

ومنذ  .منذ عصر الشيخ الطوسي فصاعدًا ال سيَّماهذا األمر من السرية العملية هلم، و

فقهاء يف دائرة العاّمة اليت مّت اشرتاطها يف احلمل على ذلك احلني احنصر اختالف ال

واحد من العامة، وبعض العامة،  التقية، حبيث تراوحت دائرة االختالف من شخٍص
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فتبلور  .ى حكامهم وقضاتهمإىل خمالفة املشهور، واألكثر، ومجيع العاّمة، وحّت

ل فيه محل الذي يشّكقى منهم، األمر نتيجة لذلك طيف غري متجانس من العاّمة املّت

 الرواية املوافقة للعاّمة على التقية موضوعًا الستدالل الفقهاء. 

حية مبخالفة ما استنباط شرائط املرّج ومنذ تلك املرحلة فالحقًا ميكن إىل حدٍّ

أخرى: إن البناء الذي أقامه  العامة من كلمات الفقهاء الواردة يف كتبهم، وبعبارٍة

 ض جلس الحقًا يف الذروة ينظر إليه من عليائه. الشيخ الطوسي على احلضي

إىل عصر صاحب اجلواهر ال جند يف كالم اهلجري ومنذ القرن الثالث عشر 

الفقهاء ـ ما جنده يف مرحلة الوحيد البهبهاني ـ من املنهجية واالنضباط يف إعمال هذا 

رد محل الشيخ ما مبوا رنا إىل حدٍّوإن أداء الفقهاء يف هذه املرحلة يذّك .املرّجح

 الطوسي. 

جواهر »وتأليف موسوعته الفقهية  ،هـ(1266وبعد ظهور صاحب اجلواهر)

. ى هذه املرحلة، بدأنا نشهد املزيد من تعريف ضوابط احلمل على التقية حّت«الكالم

واألمر الذي ال ميكن إنكاره هو ميله إىل القول برأي صاحب احلدائق يف عدم 

 . (59)احلمل على التقية على ما يفهم من بعض عباراتهاشرتاط موافقة العاّمة يف 

إن اقرتان عصر صاحب اجلواهر بعصر الشيخ األعظم مرتضى 

 ،هـ( ـ الذي سبق غريه يف تنقيح وتنظيم األحباث النظرية ملخالفة العامة1281األنصاري)

منعطفًا  حات ـ يعّداملرجِّ جمالمن خالل تقسيمه البديع يف  ،«فرائد األصول»يف كتاب 

كبريًا يف تاريخ تنقيح هذا املوضوع، إىل احلّد الذي خاض معه األصوليون بعد الشيخ 

نوا ـ مثله ـ من إجياد يف الغالب بشر  وتفصيل أو تلخيص ونقد عباراته، دون أن يتمّك

من التذكري بأننا ال جند هذا املستوى من  ال ُبدَّمنعطف يف هذا الشأن، رغم أنه 

 هه. االنضباط يف فق

جامع »هـ( ـ صاحب موسوعة 1380وبعد انتقال املرجعية إىل السيد الربوجردي)

ص، ومن املعروف عنه أنه على ـ بدأ الشرخ بني هاتني الفرقتني بالتقلُّ «أحاديث الشيعة

من إدراكه للعالقة بني الشيعة والسنة كان ينظر يف التقريب بني املذاهب  أساٍس

د كان يبدي اهتمامًا خاصًا باملسائل اخلالفية بني جاّد، فق اإلسالمية على حنٍو

ويف احلقيقة إن  .(60)ةر بأقوال وآراء أهل السّناملذاهب، وكان يف املسائل اهلاّمة يذّك
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اجتاهه إىل املسائل كان حبيث يعمل على حتديد نقاط االختالف واالتفاق بني 

ور عن سبب هذا ، ورمبا أمكن العث(61)كامل املذاهب ومتييزها من بعضها بشكٍل

 . (62)«ةفقه الشيعة يقع يف هامش فقه أهل السّن»االجتاه يف االعتقاد القائل بأن 

نه يف بعض مراحل إإن اهتمام مساحته مبسألة التقريب قد بلغت حّدًا حبيث 

ة إىل هامش أحاديث مجع أحاديث الشيعة قد راودته فكرة إضافة أحاديث أهل السّن

لكي يتبّين من هذا الطريق مقدار أحاديث الشيعة وأهل  ؛ةالشيعة يف موسوعته الروائي

 :هاومنأنه صرف النظر عن هذا األمر لبعض األسباب،  َبْيَدباب،  السنة يف كّل

بسائر الروايات األخرى، وهو األمر  ^اخلشية من شائبة اختالط روايات أهل البيت

 . (63)حاد املنهجالذي جيعله قريبًا من شيخ الطائفة يف التوافق الفكري واّت

واألمر الذي جيب االلتفات إليه يف هذا اخلصوص هو عدم تأثري هذا االجتاه يف 

ـ استنادًا إىل  «التقريب»كما أن قواعد االلتزام بـ  .ة مبخالفة العامةحيقبول أو رّد املرّج

 ل ترجيح الروايات املوافقةوتقليل اخلالفات بني املذاهب ـ ال تتحّم ،تعزيز املشرتكات

ّد نوعًا من للعامة عند التعارض مع الروايات املخالفة هلم أيضًا؛ ألن هذا األمر ُيَع

كما أن رجحان  .^النصوص املخالفة ألهل البيت مقابلاالنفعال واملطاوعة يف 

والدليل على  ؛ره ال ينايف االجتاه املقارن والتقرييب يف الفقهْواألخبار املخالفة للعامة بَد

يف مبانيه الفقهية  ْرربوجردي ـ بوصفه رائد أصحاب التقريب ـ مل خيَتذلك أن السيد ال

 . (64)ويَهح اجَلواألصولية مسلكًا مغايرًا لألخذ باملرجِّ

 

إن غاية ما يضعه البحث والتحقيق يف املصادر الفقهية املعاصرة من نتائج أمام 

هو االلتزام بشروط تقضي يف الواقع بالتخفيف من مجا  الرتجيح مبخالفة الباحثني 

يف أن من بني أهم  ال َشكَّالعامة، وحتّد من غلواء جريان هذا املرّجح دون ضوابط. و

هذه الشرائط إمكان الوصول إىل آراء العاّمة وإحراز املوافقة واملخالفة يف عصر 

سق واإلمجاعي، أو يف ن إحراز الرأي املّتوكذلك فإ .(65)صدور اخلربين املتعارضني

احلّد األدنى رأي مشهور العامة يف ظرف صدور اخلرب، هو من الشرائط املنظورة 

 . (66)للفقهاء يف هذا العصر
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من خالل التسّلح  ،قدمًا عمد الفقهاء وكأن التاريخ كلما أمعن يف املضّي

مون ما كان املتقّد ة ميزان النقد كّلعلى كّف ايضعو إىل أنحببل االحتياط، 

وعلى الرغم من الصعوبة اليت تواجه الفقيه  .حيملونه على التقية جملّرد موافقته للعاّمة

بلحاظ الظروف والشرائط، جند بعض املعاصرين من  ؛يف الوقوف على آراء أهل السنة

، ن من ذلك جبدارٍةقد متّك ،هـ(1413ق اخلوئي)السيد احملّقمثل:  ،الفقهاء الكبار

 . (67)فائقة ضمن مدرسته الفقهية يف حبث مسألة التقية وخمالفة العاّمة ًةوأبدى دّق

 

من جمموع األحباث الواردة يف الكتب الفقهية الكثرية حنصل على النتائج 

 : تاليةال

ـ إن اجتياز النفق الطويل من تاريخ الفقه يعّبر عن خمتلف اجتاهات الرتجيح 1

قد لة العاّمة اليت جتاوزت مراحل هذا التاريخ واحدة بعد أخرى. ويف احلقيقة مبخالف

اتفقت كلمة أكثر ومشهور الفقهاء يف الذهاب إىل أصل الرتجيح مبخالفة العاّمة. ويف 

يف طليعة  ،يمة احلّل: الشيخ الطوسي والعاّلمثلهذا الشأن كان بعض الفقهاء، 

 ؛وبطبيعة احلال قد نشاهد .هم إىل حّد التقليدالقوم، وكان اآلخرون يسريون يف ركاب

بعض الفوارق يف خمتلف  ،ح يف دائرة ونطاق مقبوليتهبلحاظ شروط إعمال هذا املرجِّ

ح قد واجه يف بعض املراحل خمالفات ـ وإذا جتاوزنا املشهور فإن هذا املرجِّ .العصور

: الشيخ مثل ،كبار العلماءحمدودة ـ من نوع املناقشات السندية أو الداللية أيضًا. وإن 

من خالل إنكارهم أو تضييقهم لدائرة حجية  ،يق احلّلاملفيد والسيد املرتضى واحملّق

أخبار اآلحاد، مل جيدوا األدلة املتنية للرتجيح مبخالفة العامة وافية باملقصود، وذهب 

ع يف التوقُّ حية مبخالفة العاّمة ـ إىل رفعبعضهم على طول التاريخ ـ من خالل نفي املرّج

ر العمل باألخبار فسَّ ْنوهناك َم ؛(68)ية(هذا الشأن إىل مستوى التمييز )التمييز باحلّج

م األخبار املخالفة للعامة على العالجية بأنها نوع من اجلمع العريف، دون الرتجيح، وقدَّ

 . (69)على الظاهر م النّصما يعارضها من باب تقدُّ

ملخالفة العاّمة، مع االعتقاد بعدم جدوائية خرب ية ـ إن تضعيف األسس النّص2

الواحد يف املسألة األصولية، لن يقطع الطريق بالكامل أمام العمل مبضمون هذه 
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واالكتفاء  ،األخبار، وإمنا سيكون ذلك من خالل حتليل املرّجحات على أساس النّص

رّجحات املنصوصة ـ باملرّجحات املنصوصة؛ إذ مع القول مببنى التعميم والتعّدي من امل

ة حيكما يستظهر من املباني األصولية للمنكرين ملخالفة العامة أيضًا ـ تكفي املرّج

ى إذا مل تكن ويف هذا البني حّت .يف األخذ بالراجح وطر  املرجو  احملتملة ألمٍر

بلحاظ إبعادها  ؛األدنى حية خمالفة العاّمة مستندة إىل النصوص فإنها يف احلّدمرّج

ي أو االحتمالي للخرب املوافق للعامة. تستوجب الرجحان الّظ ،املخالف عن التقيةللخرب 

إذا كانت القاعدة الثانوية يف اخلربين املتعارضني هي التخيري فإن العمل  :توضيح ذلك

حاتهما سيكون ممكنًا، يف حني بني اخلربين ومرّج بالتخيري يف حالة التكافؤ التاّم

ة فعلية؛ ألنه إما أن ب االحتمال يف احلّد األدنى ـ حّجَسـ حَبأن اخلرب املخالف للعامة 

أو ألنه ميثل أحد طريف التخيري، وبذلك سوف تثبت له احلجية  ؛يتمتع باحلجة التعيينية

وعليه سيكون األخذ به ـ بناء على كال االحتمالني ـ صحيحًا، وهو  .التخيريية أيضًا

ملوافق للعامة. وإمنا يأتي طر  الكالم يف االستدالل الذي ال ميكن طرحه يف اخلرب ا

هذا الباب من حيث إثبات أن التشكيك يف احلالة اإلسنادية لألخبار املخالفة للعامة لن 

هناك شرطان لتعريض جدوائية هذا املرّجح لإلنكار،  ،حيته. نعميزعزع قواعد مرّج

 وهما: 

 يف املرّجحات.  : االكتفاء بالنّصأّواًل

 : اختيار القول بالتساقط بوصفه قاعدة ثانوية يف اخلربين املتعارضني. وثانيًا

من خالل التشكيك يف احلالة السندية للنصوص املخالفة للعامة لن  ،وعليه

حات لرتجيح اخلرب املخالف للعامة، ومع عدم وجود سائر املرّج يبقى هناك من وجٍه

 على التخيري يف دوران األمر بني وإن قاعدة أولوية التعيني .يكون املرجع هو التساقط

 التعيني والتخيري لن تكون حمكمة. 

م واملتأخر ـ إىل عصر الشيخ الطوسي ـ من خالل جولة على أدبيات الفقه املتقد3ِّ

من تغيري املفردات يف هذا املوضوع، مبعنى  يف احلّد األدنى ـ ميكن الكشف عن نوٍع

، «احلمل على التقية»ستخدام عبارات من قبيل: أننا يف بداية استعماالت التقية نواجه ا

ورد »، و«ورد مورد التقية»، و«حممول على ضرب من التقية»، و«خيرج خمرج التقية»و

، وسائر مشتقات «من باب التقية»، و«يف حال التقية»، و«على سبيل التقية»، و«للتقية
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لنحو الغالب، وال نعثر غ هذه العبارات ـ دون النظر إىل حبث خمالفة العاّمة ـ على اوصي

رة بنصوص على مناذج متأثِّ ،ويف بعض املواضع اليت ال تتجاوز أصابع اليد ،ملامًا إاّل

يف تضاعيف النصوص  ،«موافقة للعاّمة»، و«خمالفة العامة»خمالفة العامة، من قبيل: 

 الفقهية هلذه املرحلة. 

للكثري من املتغّيرات  كانت عرضًة ـ إن خمالفة العاّمة على مّر التاريخ وإْن4

أنها يف الوقت نفسه قد  الواسعة، حبيث شهدت شرائط متفاوتة يف تطبيقها، إاّل

حات الكثرية حافظت على مكانتها يف العمليات االستنباطية بوصفها واحدة من املرجِّ

ر عن اهتمام مشهور النظر عن صحة االستعماالت ـ يعبِّ وهذا األمر ـ بغّض .االستعمال

خمالفة إىل ض ح عند مواجهة الروايات املتعارضة، ومل يتعرَّبتوظيف هذا املرّج الفقهاء

 يف مقاطع حمدودة من الزمن.  ل بعض الفقهاء واألصوليني إاّلَبجاّدة من ِق

 (70)ـ لقد اختار الفقهاء من بني مجيع املوازين املطروحة يف باب خمالفة العاّمة5

إىل احلّد الذي  ،(71)كًا يف األخذ بهذا املرّجحمعيار التقية ـ قبل أّي شيء آخر ـ مال

واحدة من هاتني املفردتني لألخرى يف االستعماالت  نشهد يف بعض املوارد متثيل كّل

، وإن «خمالفة العاّمة»يف بعض األحيان إرادة  «التقية»أخرى: يراد بـ  اجملازية. وبعبارٍة

استعمال ألفاظ من قبيل:  ضافًا إىلم ،«خمالف للتقية»و «موافق للتقية»تعابري من قبيل: 

، حتكي عن هذا االستبدال لأللفاظ املستعملة للحمل «القوم»و «اجلمهور»و «العامة»

وكان املراد بها ذات  «خمالفة العاّمة»ويف بعض املوارد مّت استعمال عبارة  .على التقية

بوجود املالزمة بني ن أكثر الفقهاء كانوا يذهبون إىل القول إ :. وميكن القول«التقية»

هذين األمرين. وكما سبق أن ذكرنا فإن ُعرى هذا التالزم ـ بطبيعة احلال ـ قد 

قليل من الفقهاء؛ إذ مل يشرتطوا موافقة العامة يف احلمل على  فصمت يف كلمات عدٍد

، بل ذهبوا يف بعض املوارد إىل اعتبار هذين األمرين منفصلني عن (72)التقية

ان بعض الفقهاء اآلخرين قد اختذوا يف األساس مالكات أخرى ك وإْن ،(73)بعضهما

 . (74)بوصفها معيارًا لعملهم

ـ كما أن كيفية إجراء عملية الرتجيح من قبل الفقهاء هي األخرى مسألة 6

حبيث ذهب بعضهم إىل التصريح بأن إعمال هذا املرّجح مشروط  ؛لجديرة بالتأمُّ

، وأن ذلك إمنا (75)صدور الروايات املتعارضة مبخالفة املذهب الفقهي الرمسي يف عصر
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، وبذلك فإنهم وجدوا (76)أو الراوي ×باحلدود اجلغرافية لسكن املعصوم خيتّص

وبطبيعة احلال فإن  .(77)حتّديًا يقف أمام جدوائية خمالفة العاّمة يف العصور املتأخرة

الشرط يف  وذلك لعدم مشول هذا ؛قبول مثل هذا الشرط باملطلق ال خيلو من إشكال

ن أسباب وجود إاحلاالت السندية املختلفة، وجهة التقية يف الروايات املتعارضة؛ إذ 

كي يتّم  ؛األخبار املوافقة للعامة بني الشيعة ال ينحصر يف التقية اخلوفية أو املداراتية

اشرتاط املطابقة مع املذهب الرمسي املدعوم من احلكومة أو املذهب السائد بني 

ة، وال ينبغي استبعاد احتمال وجود بعض موارد التقية اليت أفتى فيها أكثر العام

من أجل احلفاظ على أروا  األصحاب، وطبقًا  ؛على طبق مذهب السائل ×اإلمام

دخياًل يف  ،وكذلك اشتهاره ،هلذا الفرض ال يكون اإللزام مبخالفة املذهب السائد

 . (78)املسألة

تصرحيًا أو تلوحيًا ـ اشرتاط خمالفة آراء ـ يفهم من كالم بعض الفقهاء ـ 7

مع االلتفات إىل  ال سيَّماووكان هذا األمر ـ  .(79)املذاهب األربعة يف توظيف هذا املرّجح

هـ( عن عصر صدور 365ية باألربعة )سنة ر الزمين حلصر املذاهب السّنالتأخُّ

برؤساء  ×رة يف عصر املعصومالروايات، وكذلك عدم احنصار الشخصيات املؤثِّ

رًا إىل املذاهب األربعة املعروفة، وكذلك عدم معاصرة املذاهب األربعة لبعضها ـ معبِّ

. (80)ما عن االشتباه يف طريقة االستناد إىل هذا املرّجح وتوظيفه يف ظروف التقية حدٍّ

وبطبيعة احلال ال ميكن أن نستنتج من إشارة البعض إىل املوافقة مع املذاهب السنية 

ـ بوصفها مالكًا للحمل على التقية ـ حصر املوافقة مع هذه املذاهب األربعة األربعة 

على حنو القطع واليقني؛ إذ قد يكون مراده شرطية املوافقة مع روايات العامة يف 

 . (81)اجلملة

ـ إن مشاهدة بعض اآلفات األخرى عند إعمال هذا املرّجح يف العمليات 8

تطابق عصر صدور الروايات مع املذهب الفقهي  االستنباطية للفقهاء، من قبيل: عدم

، أو نسبة (82)ة يف ذلك العصر، الذي على أساسه مّت محل الرواية على التقيةألهل السّن

، أو أنهم لعدم (83)من اإلعراب يف عصرهم املخالفة إىل أفراد مل يكن للتقية حمّل

: إن الغفلة ، وباختصاٍر(84)همر التقّية يف حّقب االقاعدة ـ ال ُيمكن تصوَُّسشهرتهم ـ حَب

ق إىل احتمال أن تكون مجيع هذه األمور قد د التارخيي للمسألة تدفع احملقِّعن الُبْع
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وكذلك فإن  .نشأت من عدم االلتفات إىل الفقه املقارن يف احلوزات الشيعية الراهنة

عدم الرجوع املباشر إىل مصادر أهل السنة، وبالتالي عدم وجود ضوابط للحمل على 

التقية يف املصادر الفقهية لدى اإلمامية، مل يكن عديم التأثري من هذه الناحية. رغم 

، أو عدم تناغم الفتاوى مع (85)ة مع أعمال العامةأن عدم تطابق روايات أهل السّن

، وكذلك عدم (87)لفة كلتا الروايتني املتعارضتني لفتاوى العامة، وخما(86)أعماهلم

ذاته  ل يف حّدذلك قد شكَّ ، كّل(88)انضباط مذاهب العامة يف عصر صدور الرواية

صت باإلعمال الصحيح رة حيث تربَّيف املراحل املتأخِّ ال سيَّمامشاكل أخرى، و

 واملناسب هلذا املرّجح. 

، وعدم توفر ق املوضوع )منع الصغرى( من جهٍةـ حصيلة القول: إن عدم حتّق9

ى إىل عدم أخرى، أّد شرائط إعمال املرجحية مبخالفة العاّمة )منع الكربى( من جهٍة

االكتفاء  وشامل، ومّت تاّم ة إعمال هذا املرّجح يف االستنباطات الفقهية على حنٍوصّح

 منه باملوارد اجلزئية واخلاصة. 

يروي لنا شّدة نزوع فقهاء اإلمامية يف خمتلف العصور حال فإن التاريخ  أّيوعلى 

ية وضرورة اخلوض ويكفي لبيان أهّم .حنو دراسة املذاهب غري الشيعية وآراء أصحابها

يف هذا األمر أن ندرك أن معرفة أقوال وفتاوى العاّمة ـ للكشف عن املوافقات 

 ،ر يف فهم األخبارمؤثِّ عن أمر االجتهاد، وهو أمٌر واخلالفات ـ من اللوازم اليت ال تنفّك

 .(89)صر والتخصُّال ميكن للمجتهد أن حيصل عليه بغري التبحُّ
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 و املغولي للعراقْزأخبار الَغو يرشيد الدين اهلمذان

 

 

هو الوزير والطبيب واملؤرخ واألديب واملتفلسف رشيد الدين فضل اهلل بن عماد 

م(، 1318ـ  1250هـ/718ـ  648ذاني الشافعي )َماهَل (2)الدولة أبي اخلري بن موفق الدولة

الذي  ،غازان بن أرغون ـ1هم:  ،الذي عمل وزيرًا وطبيبًا لدى ثالثة من امللوك املغول

حممد ُخَداَبْنَده أوجلايتو بن أرغون  ـ2هـ(؛ 703ـ  694َأسلَم وُسمَِّي حممودًا )حكم من 

ـ  717من أبو سعيد بن حممد ُخَدا َبْنَده أوجلايتو )حكم  ـ3هـ(؛ 716ـ  703)حكم من 

 هـ(. 736

ومات أبوه يهوديًا  ،أسلم»إنه  :يهودية، وقيل أسرٍة فنشأ رشيد الدين يف َكنََ 

ين كان على الد»تعبري معاصره املؤرخ الشبانكارئي:  وعلى حّد، (3)«على يهوديته

َن اإلسالم، يقول الذهيب: َسوكان مسلمًا َح. (4)«باإلسالم املوسوّي قبَل هذا، ثم تشرَّف

ودهاء ومروءة، وقد  فيه حلم وتواضع وسخاء وبذل للعلماء والصلحاء، وله رأٌيكان »

د اإلسالم. وكان الشيخ تاج الدين خل يف ذلك فلسفًة؛ وقيل: كان جيِّفسَّر القرآن وأد

عنه وصفح. فللرشيد مكارُم وشفقة وبْذٌل  فحلم ،ويرميه بدين األوائل ،يذمُّهاألفضلي 

همه باإلحلاد والكيد اّت ْنخني ممَّإننا وجدنا بعض املؤرِّبل ؛ (5)«وودٌّ ألهل اخلري

وشكَّكوا يف دينه، كانوا يذكرون يف الوقت نفسه شفقته على املسلمني  ،لإلسالم

 . (6)شاهد ذلك بنفسه ا نقلوه عمَّْنوخدماته هلم مّم

                                        



 243 االجتهاد والتجديد

تدلُّ على ذلك حبوثه العميقة يف  ،ـ (7)تعمَّق يف املعارف الدينية ـ وكان شافعيًا

خذوا من انتماء أسرته إىل اليهودية ّساده وأعداءه اّتُح تفسري القرآن والعقائد. لكّن

واتهامه بالزندقة وكونه يبطن الكفر، بل إن بعض  ،سابقًا ذريعة للتشهري به

، (8)وهم يقصدون شخَص رشيد الدين ،املتعصبني كانوا يلعنون اليهوَد على املنابر

ـ  661) الدين األفضلي التربيزي الشافعي وكان أشدهم عداوة له وتشهريًا به تاج

كالم اهلل، فقصده  وقد بدَّل ،هو يهودّي» :الذي كان يقول فيه ،الواعظ ،هـ(718

فعفى عنه وطلبه  ت منه شفاعةًة، ثّم وقعالرشيد لينتقم منه؛ فاختفى األفضلي منه مّد

منه  وبقي يف نفس األفضلي .ة فلم يقبلها منهيه خلعًة سنّيعل وخلع ،وطيَّب قلَبه ،إليه

ألف من  100أعظُم من قتل  َقْتُله»وعلَّق على قتله: . (9)«تًاإىل اآلن ]شيٌء[ يذمُّه حّيًا ومّي

وواصل أعماله  ،وقد قابل ذلك برباطة جأٍش. (10)«النصارى، فإنه كان يكيد لإلسالم

وإىل يومنا هذا )سنة »يقول الشبانكارئي:  .ويف التأليف ،يف البالط واحلياة العامة

 . (11)«ل اخلواجه رشيد الدينَرب املثل يف البلدان واألمصار بَعْدهـ( ُيْض733

ه للعمران حبّب الدين يف شتى العلوم، فقد ُعِرف فضاًل عن تعدد مواهب رشيد

دليات واملؤسسات وإقامة املشاريع ذات النفع العام من األبنية واملستشفيات والصي

مستشفى بناه  :ومنها، (12)اخلريية يف تربيز ويزد وكرمان وأصفهان وشرياز والسلطانية

؛ (13)ودارًا للحديث ،وبنى إىل جواره دارًا للمسافرين ،يف مدينة البصرة يف حملة شوكة

اليت كان يطيب له أن  ،ومن ذلك املدينة الفخمة اليت بناها يف أعلى مدينة تربيز

، وكان هذا الرَّْبع حبقٍّ صرحًا علميًا (14)«نا املوسومة بالرَّْبع الرشيديأبواب ِبرِّ»يدعوها 

سات ذات النفع العام، ومنها: بناء شاخمًا، أنشأ به كل ما خطر على باله من املؤّس

، ومسجد، ومكتبة عامة «دار الشفاء»ومدرسة، ومستشفى ، (15)«دار السيادة»

، وخانقاه للصوفية، ومؤسسة صناعية «ضرَّاخبانه» ، ودار لسّك النقود«كتاخبانه»

كاغذ »، ومعمل إلنتاج الورق «اجيكارخانه نّس»، ومعمل للنسيج «دار الصنايع»

. فضاًل عن احلدائق الغناء والبساتني (16)ه مدفنًا جلثمانه، مع ضريح ذي قّبة أعّد«سازي

بعض بذورها من اليت حرص على جلب  ،(17)اليت اشتملت على أشجار أنواع الفواكه

 . (18)ها بيده هوبعض وزرع ،أماكن أخرى

سات الوقفية إغارة الغوغاء واألوباش على الربع الرشيدي وبقية املؤّسعند و
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 ،ا فيه من الكنوز والنفائسروا الكثري مّماليت حدثت عقب إعدامه، دّم ،التابعة له

ألف جملد يف شتى  60ضمَّت » :اليت وصفها هو بقوله ،مكتبة الرَّْبع الضخمة :ومنها

ا جلبُته من بلدان مّم ،أنواع علوم والتواريخ واألشعار واحلكايات واألمثال وغري ذلك

إيران وتوران ومصر واملغرب والروم والصني واهلند، ووقفُتها مجيعًا على الربع 

وكان قد خصَّص شطرًا من أوقاف هذه  .فاته أيضًا، وكان من بينها مؤلَّ(19)«الرشيدي

اخ ينسخون فاته، فكان هناك ُنّسة الفخمة )الرَّْبع الرَّشيدّي( للعناية بآثاره من مؤلَّاملدين

 ،ويضعونها يف مكتبة الرَّْبع الرشيدي ،من مؤلفاته نسخًا بالعربية والفارسية عاٍم كّل

الناطقة باللغتني  ،«بلدٍة من ُمَعظَّمات بالد اإلسالم»إىل ـ كما يقول ـ أو يرسلونها 

 . (20)العربية والفارسية

كان رشيد الدين قد ُعزل عن الوزارة عقب وفاة السلطان أوجلايتو سنة 

 ،ساته اخلرييةوكانت تلك فرصة مناسبة له ليولي اهتمامًا أكرب ملؤّس، (21)هـ716

ى متكنوا من وا يكيدون له حّتسَّاده ظّلمناوئيه وُح لكّن .وخصوصًا الربع الرشيدي

يستحيل أن يقوم به رشيد  ى أوجلايتو، وهو عمٌلاتِّهامه بأنه قام بتسميم السلطان املتوّف

الذي كان حيظى بثقة السلطانني غازان وأوجلايتو. ويف دفاعه عن نفسه قال:  ،الدين

ارًا طبيبًا ضعيفًا بني الناس، فصرُت يف وقد كنُت رجاًل يهوديًا عّط ،كيف أفعل ذلك»

إاّل  اب واألمراء يف شيٍءف النّووال يتصّر ،ف يف أموال اململكةأتصّر أيامه وأيام أخيه

. انتهى «!بأمري، وحصَّلُت يف أيامهما من األموال واجلواهر واألمالك ما ال حيصى؟

فُقتل، واستأصلوا مجيع  ،فصدر األمر بقتله» ،التحقيق بتثبيت التهمة على رشيد الدين

رأُس  عشرة سنة، وُحِمل من أبناء سّت (22)َده إبراهيمَلأمواله وأمالكه، وقتلوا قبله َو

الذي بدَّل كالَم اهلل، لعنه اهلل،  ونودي عليه: هذا رأس اليهودّي ،الرشيد إىل تربيز

 . (23)«ةاجلّث ْتإىل جهة، وُأحرَق كلُّ عضٍو وُحِمل ،وُقطِّعت أعضاؤه

د أن انتشر خرب ُج من األذى بعه يف مدينة تربيز، لكنها مل تْنتُدفنت بقايا جث

 أمر هـ795ففي سنة  .مع كون الرجل مسلمًا صادق اإلميان ،يهوديته انتشارًا واسعًا

وكان مصابًا » ،حاكم آذرباجيان مريانشاه بن تيمورلنك يف إحدى نوبات جنونه

(، بإخراج عظام اخلواجه رشيد من قربه الذي يف الرشيدية Melancholiaباملالنخوليا )

 . (24)«وأمر بدفنها يف مقربة اليهود ،بتربيز
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هي وجهة و .ة مبراحل تأليف جامع التواريخالتواريخ اخلاّص يتأما ي يفأورد 

قد كتب قبلي يف هذا املوضوع، و آراء مجيع َمْن مل أتابع فيهانظري اخلاصة اليت 

 : (25)بهذا الشأن تنقيب دقيق وطويلُت فيها إىل استنْد

بعد أن أناط امللك املغولي حممود غازان منصب الوزارة برشيد الدين سنة  

األمة املغولية بتأليف كتاب يف تاريخ  (27)هـ700رجب سنة  12، كلَّفه يف (26)هـ697

وحني تويف غازان يف  .فبدأ العمل به يف ذلك التأريخ ،ام املغولوأسالفه من احلّك

ى التاريخ َعاًل الكتاب الذي أصبح ُيْدهـ جاء رشيد الدين حام 703شوال سنة 11

الذي  ،ـ إىل شقيقه أوجلايتو (28)منه آنذاك وما ُبيِّض الغازاني ـ ما كان منه مسوَّدًة

 ،الكتاب باسم أخيه غازان اعتلى العرش من بعده، فعرضه عليه، فطلب إليه أن يظّل

وب أقاليم تارخيًا يشتمل على قصص وأحوال عامة شع»إليه  واقرت  عليه أن يضّم

جامع )العاَلم، وطبقات أصناف بين آدم...، وأن ُيطلق على جمموع الكتاب عنوان 

 . (29)«(التواريخ

هـ أهدى رشيد الدين ألوجلايتو النسخَة التامة من جامع 706شوال سنة  10يف 

نت التاريخ الغازاني مع القسم اخلاص بتواريخ األمم األخرى الذي التواريخ، اليت تضّم

أغدق عليه من اإلقطاعات والعاطفة واالصطناع ما مل »فكافأه بأن  ،عليهاقرتحه 

ى عنان أيِّ وزير...، وأعلى منزلَته لريفع رأَسه حّت حبّق َهد إطالقًا من أيِّ ملٍكُيْع

 . (30)«السماء

 
 

من فوائد البحث والتنقيب الذي مارسه كاتب هذه السطور حول الغزو املغولي 

عاصمة اخلالفة اإلسالمية يف  ،اإلمساعيلية يف إيران، وللعراق وعاصمته بغداد للقالع

 ه وجود روايتني بشأن هذا الغزو: هـ، اكتشاُف650السنوات اليت تلت سنة 

خني البغداديني املعاصرين للوقائع الذين كانوا يف بغداد عند : رواية املؤّراألوىل

ة جدًا ذه الرواية )البغدادية( أيضًا ُتَعّد مهّمدخول املغول إليها. وبطبيعة احلال فإن ه

ت فيه السيطرة على الذي مّت ،ملعرفة بعض تفاصيل الغزو املغولي لألراضي اإليرانية
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وصلت األنباء بأن مَلك العاَلم اإليلخان »قالع اإلمساعيلية، أو ما ُعبِّر عنه بـ  أهّم

 ؛فتح قهستان وَأملوت داِر اإلحلاد على :أّواًلالرايات امليمونة عازمًا  هوالكو قد نشر

و ق بغزًا ملعرفة ما هو متعّلة جّد؛ وهي مهّم(31)«اهليمنة على مدينة السالم بغداد :وثانيًا

 ى اليوم تركيا. بالد الشام والبالد اليت ُتسّم

خني شاميني/ مصريني، وهي إشاعة أطلقها الدويدار رة ملؤّر: رواية متأّخالثانية

ضة لالختالق على عهد اخلليفة املستعصم العباسي، ثم ظلت ُعْر الصغري قائد اجليش

بأقالم  النهائية بل قرونًا متمادية، ُرمست مالحمها ،واحلذف واإلضافة سنوات طويلة

 :وأشهُرهم ،هـ( ومريديه728ـ  661تالمذة الشيخ تقي الدين ابن تيمية احلنبلي )

ـ  701هـ( وابن كثري الشافعي )748ـ  673خان مشس الدين الذهيب الشافعي )املؤرِّ

هـ(، وابن 845ـ  766املقريزي الشافعي ) :أمثال ،خون الالحقوناىل املؤّروت هـ(، ثّم774

ويزيدون فيها ويعدِّلون.  ،هـ(، ينقلون هذه الرواية874ـ  813تغري بردي احلنفي )

أنها الرواية ى أصبحت وكْت حّتولكثرة رواة هذه الرواية يف القرون التالية فقد اشُتهَر

ى يومنا هذا. وقد خرج عليها قليلون من ذوي العقول احلقيقية اليت ال رواية سواها حّت

واحد هو الوزير  هام شخٍصالراجحة والبحوث الرصينة. تقوم هذه الرواية على اتِّ

هـ بأمر 654الشيعي اإلمامي ابن العلقمي بأنه عقب اجتيا  أفراد اجليش العباسي سنة 

وهو اجلانب الذي يسكنه الشيعة، بسبب  ،خ من بغدادْراخلليفة املستعصم جانَب الَك

معه من التكفرييني املوبقات والقتل  باطلة، وارتكاب اجليش العباسي وَمْن تهمٍة

 ،صل باملغولفاّت ،، أضمر هذا الوزير احلقد يف نفسهانهحبّق سّك النهبواالغتصاب و

إن الوزير استخدمها لالتصال  :وسنفصِّل الحقًا الوسيلة اليت قالواودعاهم لغزو العراق. 

حرف  ى صار كّلحّت ،رًاْفبأن حفر رسالتني على مججميت شقيقه وغالمه َح ،باملغول

أمر املغول يف آخر  غول ليقول هلم: تعالوا. ثّموأرسلهما للم ،رة يف الرأسكاحُلْف

 تني. رِّّيى تبقى الرسالتني سفذحبوهما حّت ،الرسالتني بأن يذحبوا شقيقه وغالمه

حوالي شهر شوال منذ ذلك أنه  ؛هذه التهمة حتمل يف طياتها أسباب بطالنها إن 

كو لفتح بالد بها شقيقه هوال اإلعداد للحملة اليت كلَّف قاآنبدأ منكو هـ650سنة 

ويف ذي احلجة واالنطالق من هناك لفتح العراق وبالد الشام.  ،اإلمساعيلية يف إيران

الستكمال  ؛هناك به، ومكث سنًة توجَّه هوالكو إىل معسكره اخلاّص هـ650سنة 
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 ة اليت ُأنيَطْتهـ غادر معسكره ألداء املهّم651شعبان سنة  24استعداداته حلملته. ويف 

 . (32)به

قبل ثالث سنوات من اجتيا   وهكذا كان انطالق هوالكو لغزو العراق حدث

يا ُترى هو املواطن العراقي  ْنفَمالذي سنفصِّله الحقًا أيضًا.  جيش املستعصم للكرخ

هـ( 651دعاهم تلك السنة )و ،وأرسله هلم، مبعوٍث له على مججمة رسالًة حفرالذي 

 راق؟ لغزو الع

 بكونها:  متتاز الرواية البغدادية

قد عاشوا الوقائع  ،ان مدينة بغدادـ تنطلق من كون كّتابها مواطنني من سّكأ

 أعينهم تفاصيل ما جرى.  ا بُأمِّْوورَأ ،املريرة للغزو املغولي

جلميع ما ميكن أن خيطر يف  ب ـ فيها تفاصيل وافية، حبيث جند فيها أجوبًة

 ة حول الوقائع. الذهن من أسئلة مهّم

 وال يوجد تناقض بني أجزائها.  ،ة منطقيًاج ـ متسلسل

 ب املذهيب والطائفي. د ـ خالية متامًا من التعصُّ

 : بـأما رواية املؤرخني الشاميني/املصريني فتمتاز 

ومل يكونوا يف بغداد عند دخول املغول إليها  ،أـ إن كتَّابها مل يعاصروا الوقائع

هـ، ولذا كانوا يعتمدون على بعض الروايات اليت كان أغلبها إشاعات؛ 656سنة 

فالنويري الشافعي مثاًل ُولد سنة  .بل بقرون ،وكان بعضهم ُوِلد بعد الواقعة بسنني

هـ، وابن 696هـ، والصفدي الشافعي ُولد سنة 673هـ، والذهيب الشافعي ُولد سنة 677

هـ، وابن تغري 732هـ، وابن خلدون املالكي ُولد سنة 701كثري الشافعي ُولد سنة 

ليلتقوا  ؛فضاًل عن أن أغلبهم مل يذهب إىل زيارة بغداد .هـ813بردي احلنفي ُولد سنة 

وليعرفوا منهم شيئًا من حقيقة ما جرى. وهم مجيعًا ينتمون إىل ، بقي من األحياء ْنمَب

الذي ينتمي إليه  ،دائم مع املذهب الشيعي اإلمامي ية كانت على خصاٍممذاهب دين

عليه عباراتهم  وهذا ما تدّل .الذي اتَّهموه بالتعاون مع املغول ،الوزير ابن العلقمي

 املشحونة بالتحامل واللعن والشتائم. 

إىل ا يؤدي أحيانًا مّم ،م مقاطع صغرية من الوقائعوتقدِّ ،ًاجّد ب ـ إنها خمتصرٌة

 الغموض. 
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 عن. اللوبالسباب و ،ب املذهيب والطائفيمشحونة بالتعصُّإنها ج ـ 

 ،بهذا الشأن أكثر موضوعية حبٍث إن هذا التمييز بني الروايتني جيعل أّي

 وذلك باالستناد إىل ما يأتي:  ،وأقرب إىل تناول احلقائق التأرخيية

 ع الذين كانوا شهود عيان عليها. خني املعاصرين للوقائ: اعتماد روايات املؤرِّاًلأّو

خني جلأنا إىل االقتباس من مؤرِّ شهود العيانتعذَّر االقتباس من  : إْنثانيًا 

 يقتبسون منهم. 

خني الذين يدورون يف فلك الروايات شحَّت روايات هؤالء ننتقل إىل املؤرِّ : إْنثالثًا

 األصيلة. 

عندما  ية غري مسوَّغةلنفسه حّر ذلك أننا الحظنا أن كثريًا من الباحثني يعطيو

هـ(، ثم يقفز 723كابن الفوطي) ،خ شاهد الواقعة بُأمِّ عينيهًا من مؤرِّيقتبس نّص

هـ(، ثم يقفز ثالثًة 845كاملقريزي) ،خ عاش بعد الواقعة بقرونزمانيًا ليقتبس من مؤرِّ

من هناك إىل  هـ(، ليقفز726كاليونيين) ،خ أقرب قلياًل من زمن الواقعةليعود إىل مؤّر

مثل نور اهلل  ،خ ال عالقة له زمانيًا وال مكانيًا مبا حدث يف الواقعة موضع البحثمؤّر

بل إن  .ونقرال بنيهـ(، وهكذا يواصل القفز 1089هـ(، أو ابن العماد)1019التسرتي)

اب معاصرين ّتى يف االقتباس من ُكية حّتاب من معاصرينا منح لنفسه احلّرّتبعض الُك

  !!ها شهادة ناطقة صادقة على ما حدث قبل عصرنا بقرونخذ أقواهلم وكأّنوأ ،لنا

ال يتناسب وكرامة الباحث العلمي الذي  ،معيب إن هذا القفز بني القرون عمٌل

 ية لبحوث القفز هذه. أهّم عار أيُّال األساطري. ومن الضروري أن ال ُت ،ينشد احلقائق

اليت سنناقش فصاًل من ، الكاتبة اإليرانية الدكتورة شريين بياني :فمثاًل

ا حنن بصدده، جندها يف الكتابة عن إسقاط اخلالفة مبلعالقته  ؛كتابها فيما بعد

الذهيب  :أمثالمن فني كانت تستند إىل مؤّل ،هـ656الذي حدث سنة  ،العباسية

أن حيصل عليها الباحث عند فائدة ميكن  واملقريزي وغريهما، ولنا أن نتساءل: أّي

، أو ابن شاكر (هـ764، أو الصفدي)(هـ748اقتباسه حول هذه الواقعة من الذهيب)

، أو ابن (هـ774أو ابن كثري) (،هـ771أيضًا، أو السبكي) (هـ764)الكتيب

، أو ابن العماد (هـ845وأي فائدة ميكن أن جندها لدى املقريزي) (؟هـ808خلدون)

خني ينقل بعضهم من بعض روايات هزيلة وجدنا هؤالء املؤرِّ حيث (؟هـ1089احلنبلي)
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خون وملاذا تقتبس منهم مع وجود روايات أصيلة كتبها مؤرِّ .وصفناها باإلشاعات

وملاذا هذا اإلصرار من ا بأعينهم ما حدث؟ ْوورَأ ،يف بغداد كانوا حاضرين بأنفسهم

الذين رمبا كان  ،اءالُقّر أنهم قادرون على استغفال رونابنا الذين يتصّوّتبعض ُك

 ؟ هممن بعضهم أكثر ذكاًء

ر حني يكون هو قد اقتبس خ املتأخِّإنه ميكن االقتباس من املؤرِّ :لقد قلنا آنفًا

من املؤرخ املعاصر لتلك الواقعة أو القريب منها، ومل يكن بني أيدينا املصدر األصلي 

موجودًا فال داعي عندها لالستناد الذي اقتبس منه. أما حني يكون املصدر األصلي 

ماذا نفعل مع هذا  َذر إذا ذكَّرنا بهذه احلقيقة البديهية. ولكْنولُنْع .رإىل املؤرخ املتأخِّ

  !اب على الضرب بعرض اجلدار بأمثال هذه البديهيات؟ّتاإلصرار من بعض الُك

ق، فإن متييزنا وهو الغزو املغولي للعرا ،ويف املوضوع الذي حبثنا فيه زمنًا طوياًل

ا كنا قد انَتَقْدنا عليه مّم نا من كثرٍيأنقذ بني الروايتني البغدادية والشامية/ املصرية

اب من ذلك أننا الحظنا أن بعض الكّت؛ ما كتبه بعض الباحثني بشأن هذه الواقعة

ى يف حّت ،كبري، ويقع يف أغالط شنيعة ة واملوضوعية بشكٍلمعاصرينا يفتقر إىل الدّق

ا قد ناقشناهم يف كّن ،ن هؤالءففضاًل عن مجٍع م .النصوص من مصادرهانقل 

ما ارتكبوه من  يف (إعادة كتابة التأريخ، الغزو املغولي للعراق أمنوذجًا)كتابنا 

أغالط، نذكر هنا مثاًل ما اطَّلعنا عليه أخريًا يف كتاب للدكتور عصام الدين عبد 

حيث ذكر  ، كلية اآلداب جبامعة القاهرةأستاذ التاريخ اإلسالمي يف ،الرؤوف الفقي

إن اخليانة لعبت دورًا هامًَّا » :وأضاف ،املفاوضات بني هوالكو واخلليفة املستعصم

خطريًا يف بالط اخلليفة؛ ذلك أن الوزير مؤيد الدين بن العلقمي كان يراسل 

ثم أحال الدكتور يف هامش كتابه إىل  ،(33)«وَيِعُده بتسليم بغداد دون قتال ،هوالكو

لرشيد الدين اهلمذاني. وحني  ،من الطبعة العربية لكتاب جامع التواريخ 279ص 

هذا  ْلهذا الكالم. وبطبيعة احلال فإن رشيد الدين مل يُق ْدراجعنا هذه الطبعة مل جِن

تاذ التأريخ وال يف غريه. وذلك يعين أن الدكتور الفقي، أس ،الكالم يف جامع التواريخ

 ،اٍب سبقوهّتملا وجد كالمًا يتكرَّر يف الكتابات غري العلمية لدى ُك ،اإلسالمي هذا

همون فيه ابَن العلقمي بالتواطؤ مع املغول، أراد هو أن يكتب أيضًا هذا الكالم، يّت

فأحال يف اهلامش على كتاب جامع  ،ائهبادر إىل الكذب على ُقّرًة ولكي يعطيه قّو
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 هذا الكالم.  ْللرشيد الدين، وهو يعلم أن رشيد الدين مل يُق ،التواريخ

 
 

لسببني:  ؛ورنا يف حبثنا هذا وغريه من الرواية الشامية/ املصريةلقد اقتبسنا بد 

لكون مجهرة من  ؛: تدعيم الرواية البغدادية بنصوص الرواية الشامية/ املصريةلاألّو

أي أن نذكر الرواية البغدادية وإىل الباحثني اعتاد الركون إليها واالعتقاد بها، 

، يف الروايتني شريطة أن يكون هناك تشابٌه ، لكْنجانبها الرواية الشامية/ املصرية

: أن نستفيد من الرواية الثانيىل باالعتماد؛ فالرواية البغدادية األصيلة هي اأَلْو وإاّل

 .بل كان هلم غاية أخرى منه، خوها يقصدونهلشامية/ املصرية دلياًل مل يكن مؤرِّا

 ،هـ654خ سنة ْروجدنا هؤالء يوردون تفاصيل هجوم جيش اخلليفة على الَك :فمثاًل

إن الوزير ابن  :بهدف القول ؛وما ارُتكب فيه من فظائع ،الذي سنذكره الحقًا

فاتصل باملغول، من غري أن  ،على اخلالفةالعلقمي أصبح حاقدًا بعد هذا التأريخ 

قبل هذه الواقعة بثالث  ،هـ651ينتبهوا إىل أن احلملة املغولية كانت قد انطلقت منذ 

نا استفدنا من روايات هذه املدرسة )الشامية/ املصرية( لتوثيق سنوات. لكّن

 خ املدنيني. ْرسكان الَك االنتهاكات حبّق

 
 

املعروف  ،اق بن أمحد بن حممدخ عبد الرّزالرواية البغدادية هو املؤرِّأشهر رواة 

 هـ(. 723ـ حمرَّم  642بابن الفوطي الشيباني البغدادي احلنبلي )حمرَّم 

 املغولكان ابن الفوطي يف الرابعة عشرة من عمره يف مدينة بغداد خالل هجوم  

فرَّ من »هـ، حيث 659ى حّت ًاأسريوبقي  ،رهمووقع هو وأخوه يف أس ،هـ656عليها سنة 

فدرس عليه  ،، واتصل بنصري الدين الطوسي(34)تعبريه على حّد «ارأيدي الكّف

ًة، وولَي بها خزَن كتب الرصد بضع عشرة سنة، وظفر بها وأقام مبراغة مّد»الفلسفة، 

عاد إىل بغداد، وولَي خزن  بكتب نفيسة، وحصل من التواريخ ما ال مزيد عليه...، ثّم

كتب ]مكتبة املدرسة[ املستنصرية، فبقي عليها إىل أن مات؛ ويقال: إنه ليس بالبالد 

  .(35)«أكثر من كتب هاتني اخلزانتني اللتني باشرهما
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خ اآلفاق مفخر أهل ث املفيد مؤّرن احملّدالعامل البارع املتفّن»قال الذهيب فيه: 

ثم صار إىل أستاذه ومعلمه خواجا نصري الطوسي  ،وهو حدٌثالعراق...، ُأسر يف الوقعة 

ومهر يف التاريخ  ،ومهر على غريه يف األدب ،، فأخذ عنه علوم األوائلهـ660يف سنة 

وله  ،وله النظم والنثر والباع األطول يف ترصيع تراجم الناس ،والشعر وأيام الناس

 ،وُعين بهذا الشأن ،منسوب رشيق وفضائل كثرية. مسع الكثري ذكاء مفرط وخّط

كتب من التواريخ ما ال يوصف،  .فلعل أن ُيكفَّر به عنه ،وكتب ومجع وأفاد

 ،فظفر بكتب نفيسة ،خزن كتب الرصد بضع عشرة سنة .فاته وقر بعريومصنَّ

خزن كتب  يوول ،ثم سكن بعد مراغة بغداد ،وحصل من التواريخ ما ال مزيد عليه

وليس يف البالد أكثر من هاتني  ،إىل أن مات فبقي عليها واليًا ،املستنصرية

اه مّس ،جملدًا 50يف  ،وعمل تارخيًا كبريًا مل يبيِّضه. ثم عمل آخر دونه .اخلزانتني

 500مشاخيي يبلغون  :جممع اآلداب يف معجم األمساء على معجم األلقاب...، قال

ة من مبارك الصاحب حميي الدين يوسف ابن اجلوزي. قلُت: ومسع مبراغ :منهم ،شيخ

فاَق علماء اآلفاق يف علم التأريخ »، وقال: (36)«هـ666ابن اخلليفة املستعصم يف سنة 

  .(37)«وأيام الناس

أنه مل ينقل منه  إاّل ،ابن الفوطي ة من الذهيب حبّقهذه الشهادة املهّم ورغم

والرواية ا ال يتعارض مّم ،ًاًا جّدالقليل جّد بشأن الغزو املغولي للعامل اإلسالمي إاّل

مها الشامية/ املصرية املختلقة اليت كانت تدور يف أوساط الكتلة السياسية اليت يتزّع

ذلك أن الذهيب كان ملتزمًا من الناحية العقائدية  ؛أستاذه وشيخه تقي الدين ابن تيمية

رت فيه البيئُة الدمشقية، العقيدة، قد أثَّ كان حنبلّي»إذ ؛ التزامًا صارمًا بآراء شيخه

 . (38)«حبُته لشيخ اإلسالم ابن تيميةوص

وكان يف حديثه عن املستعصم  ،رة العباسيةًا لأُلْسكان ابن الفوطي حمّب

ومن ذلك قوله عن جنل املستعصم املبارك . (39)وأجناله يظهر أعلى درجات االحرتام هلم

اإلمام  سيدنا األمري السعيد أبو املناقب املبارك بن»الناجي الوحيد من أبناء املستعصم: 

مقتل أبيه اخلليفة وأخويه فاجعة . وكان املبارك هذا شاهدًا على (40)«املستعصم باهلل

، أي بعد (41)هـ666وقد التقى به يف مدينة مراغة سنة  ،وبقية أفراد أسرته من الذُّكور

سنوات على تلك الواقعة املريرة. وكانت األمرية املغولية أوجلاي خاتون قد أخذته  10
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، ثم أرسلته إىل مراغة ليكون مع نصري الدين، (42)متور ويگمنبنها الصغري ليلعب مع ا

 . (43)مغولية أجنب منها ولدين ثم زوَّجوه امرأًة

ومما يزيد يف أهمية كتابات ابن الفوطي عالقاته الواسعة مع كبار رجاالت 

صنعوا  ْنممَّ ،عصره وأركان الدولتني العباسية واملغولية وأصحاب القرار فيهما

خني الوقائع أو شاركوا فيها أو كانوا شهودًا عليها، فضاًل عن صالته باملؤرِّ

ا هو ملحوظ بشكٍل جليٍّ يف ثنايا مّم ،اب واألدباء والشعراء والفناننيّتواحملدِّثني والُك

 أسرارًا كثرية.  آلداب. وقد انتفع من ذلك فتعرَّفمؤلَّفه جممع ا

ل املغول األديب وثيقة حباكم العراق املعيَّن من ِقَب كانت البن الفوطي صلٌة 

شيُخنا الصاحب »هـ(، الذي قال فيه: 681ـ  623خ عالء الدين عطا ملك اجلويين )واملؤّر

كتابة التأريخ إليَّ  أعادني إىل مدينة السالم، وفوَّضالسعيد عالء الدين...، هو الذي 

وأملى عليَّ شعره بقلعة تربيز سنة  ،فاتهاإلجازة جبميع مصنَّ واحلوادث، وكتب لي

 . (44)«هـ677

هـ( عقب احتالل 672ـ  597بنصري الدين الطوسي ) كما أصبحت له صلٌة 

حيث درس عليه، وهو الذي عيَّنه مشرفًا على خزانة الكتب اليت أنشأها  ،بغداد

وبعضها  ،نفائس املخطوطات ، وكانت تضّم(45)«اطَّلع على أسرارها»و ،مبرصد مراغة

وكان  .(46)نصرُي الدين إىل هناك ونقله ،و بغدادْزا سلم من التلف واحلرق خالل َغمّم

لي موالنا  وَذَكر»، وينقل عنه بالقول: (47)«موالنا وسيدنا نصري احلق والدين»يسميه 

. وكانت له (49)«لي موالنا نصري الدين وَكَتب»، أو باملراسلة (48)«نصري الدين الطوسي

فقبل  ،لديه ألحد املشايخ ليوليه اإلشراف على أحد الرُُّبط ط مرًةإذ توّس ؛عنده حظوٌة

. وقد استفاد ابن الفوطي مما دوَّنه نصري الدين (50)ما أراد نصري الدين وساطته وأنفذ

ودخل بغداد مع هوالكو حني جاء  ،إذ كان شاهد عيان عليها ؛حول واقعة الغزو

باملستعصم بعد استسالمه له لرييه قصره وكنوزه. وميكن أن يكون نصري الدين قد 

 ق بالوقائع اليت حدثت قبل دخول املغول بغداد. استفاد من ابن الفوطي أمورًا تتعلَّ

وثيقة بالعامل اإلمامي غياث الدين عبد الكريم  وكان ابن الفوطي على صلٍة

هـ أقام 678فحني قدم إىل بغداد سنة  .(51)«شيخنا»يه هـ(، ويسّم693ـ  647اووس )ابن ط

أن أسرة آل طاووس  ومعلوٌم .(52)يف منزله الواقع يف مشهد الربمة باجلعفرية ببغداد
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ر اليت شاهد أفرادها بأنفسهم وقائع الغزو املغولي للعراق، ورمبا نفعوا َسكانت من اأُل

 عض ما لديهم من معلومات عن هذا الغزو. َخنا ابن الفوطي ببمؤرِّ

بالقاضي يف دولة املستعصم، عماد الدين زكريا القزويين  وكانت له صلٌة

 ،وكان شيخًا له ،املعاصر لوقائع الغزو املغولي للعراق ،هـ(682ـ  600الشافعي )

 . (53)«شيخنا القاضي»يه ويسّم

ـ حوالي  660اإلمامي ) يطقخ واألديب والنقيب ابن الطقوثيقة باملؤرِّ وله صلٌة

يه: سيدنا النقيب وكان جيّله ويسّم ،الفوائد الفخري صاحب الكتاب اجلّم ،هـ(720

 . (54)الفاضل املوىل املعظَّم العاِلم املنِعم الكامل

ـ  634خ قطب الدين الشريازي الشافعي )بالعامل واملؤرِّ كما كانت له صلٌة

. ومعلوم أن القطب الشريازي قد (55)يف الرواية هـ(، حيث نال منه ابن الفوطي إجازة710

أيضًا أهمية كتابه  ومعلوٌم .ع الغزوئلوقا وهو معاصٌر ،درس على نصري الدين الطوسي

ابتداء دولة املغول وخروج جنكيز )وعنوانه  ،أخريًا وُطِبع، الذي ترمجناه إىل العربية

 . (خان

هدوا اهلجوم املغولي على ش ْنبشهود عيان آخرين ممَّ وكانت له أيضًا صالٌت

 العراق. 

 
 

الذي يعنينا يف  ية تلك العالقات بني ابن الفوطي وأولئك املشاهري، لكّنمع أهّم 

 ،خ رشيد الدين اهلمذاني وببعض أفراد أسرتهحبثنا هذا صلته الوثيقة بالوزير واملؤّر

وذكر أنه قام يف مدينة بغداد مع أحد علماء عصره ، (56)حيث كان جيلُّه كثريًا

ومن احملتمل أن تكون نسخة جامع  .(57)من كتابه جامع التواريخ مبقابلة نسخٍة

 هي النسخة املعنيَّة.  (58)م1317هـ/717التواريخ املكتوبة ببغداد يف شعبان سنة 

ولي للعراق خ رشيد الدين اهلمذاني للغزو املغوإذا أخذنا برواية الوزير واملؤّر

لَّنا تفحُّصنا ستنادها إىل مصادر أصيلة، حيث دال ؛جندها تكتسب أهمية فائقة

 :)مثل الطويل لنصوصه على أنه مل يكن بعيدًا عن االقتباس من املصادر البغدادية

اليت جندها منفصلة أو بالواسطة  ،كتابات ابن الفوطي وابن الساعي وابن الكازروني
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ونذكِّر هنا بأن رشيد  .ب احلوادث من االثنني األخريين(نقل مؤلِّف كتا لمن خال

ى فات يف شّتقد مجع أعدادًا هائلة من املؤلَّ ،حبكم موقعه السياسي والعلمي ؛الدين

ألف كتاب يف شتى أنواع العلوم والتواريخ  60إن »ه مرًة بقوله: إلي أملحا مّم ،الفنون

مجعته من بلدان إيران وتوران ومصر ا مّم ،واألشعار واحلكايات واألمثال وغري ذلك

 . (59)«واملغرب وبالد الروم والصني واهلند، قد َوَقْفُته بأسره على ]مكتبة[ الرَّْبع الرشيدي

من أن ابن الفوطي قد استفاد من هذه املكتبة الضخمة، وهو  إننا على يقنٍي

: مكتبة رصد الذي ُعرف عنه أنه اطَّلع على أهم مكتبتني يف العامل اإلسالمي آنذاك

ومكتبة اجلامعة املستنصرية، فضاًل عن غريهما. كيف ال وهو الذي حني  ؛مراغة

وحلَّ  ،عالجية إىل مدينة سراو )مدينة على الطريق بني تربيز وأردبيل( ذهب يف رحلٍة

، حيث يقول: ف عن مطالعة ما وقع بيده من كتٍبضيفًا على قاضيها، مل يتوقَّ

ية والفارسية ما كنُت أسرتيح إىل مطالعته؛ وقرأت عليه وأحضر لي من الكتب العرب»

  ؟!(60)«مشيخة والده... 

إن اللقاء بني هذين الَعَلَمني البارزين يف العلم واألدب والتاريخ )رشيد الدين وابن 

 ي حتمًا إىل تبادل املعلومات واملقارنة بينها. الفوطي( سيؤّد

 ،ع الطويل يف الكتابة التأرخييةصاحب البا ،ابن الفوطي «اآلفاق خمؤرِّ»كان 

املوىل األعظم، احلكيم الكامل، والوزير » ًةومساه مّر ،يشيد بذكر رشيد الدين

والدين أبو  الفاضل، العاِلم مبا يورده ويصدره، العارف مبا ذكره وقرَّره، رشيد احلّق

جامع ه كتابكما نقل من  .(62)«املخدوم األعظم»، وأخرى (61)«الفضائل فضل اهلل...

قارن بينه وبني جامع  ،للجويين ،شاگجهان، وحني ذكر مرة كتاب تاريخ (63)التواريخ

وأين هذا الكتاب من كتاب جامع التواريخ الذي صنَّفه شيخنا »فقال:  ،التواريخ

 . (64)«احلكيم الفاضل والوزير الكامل رشيد الدين أبو الفضائل، فضل اهلل...

 ،البن الفوطي ،عثور عليه من جممع اآلدابوحبسب امللخص من اجلزء اليتيم امل

ام املغول ووزيرهم العاصمة اجلديدة للحّك ،فإنه كان يقيم كثريًا يف السلطانية

أن يكون قد التقى مرارًا بالوزير رشيد  ال ُبدَّإنه : ا يدعونا للقول، مّم(65)رشيد الدين

، أي (66)هـ717سنة  ريخ وجدناه إلقامته يف السلطانية كان يف رجبأالدين. وإن آخر ت

ًا بغياث وثيقة جّد من عام على مقتل هذا الوزير. كما كان على عالقٍة قبل أقّل
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 الذي أصبح وزيرًا بعد مقتل والده.  ،جنل رشيد الدين ،(67)الدين

ًا من ذوي املعرفة مبؤلفاته، وكان يعيِّن أشخاص ا كان رشيد الدين يهتّمومّل

هلا إىل إلرسا ؛أو استنساخ ُنَسٍخ منها ،لغات أخرىأو ترمجتها إىل  ،هاملقابلة ُنَسخ

مع أحد علماء بغداد نسخًة من  حواضر البلدان؛ كذلك مّلا كان ابن الفوطي قد قاَبل

كتابه جامع التواريخ هذا، ترى ما املانع من أن يكون رشيد الدين قد استفاد أيضًا 

بسبب كونه شاهد عيان على  ؛خ البغدادي الَفّذ من معلومات فريدةا لدى هذا املؤرِّمّم

 الوقائع؟ 

بالغزو املغولي آنذاك يف كتابات  ةخاّص مقارنة ما بقي من شذراٍت متناثرةإن 

ة بالغزو نفسه لدى رشيد الدين تصدِّق ما نعتقده من أن ابن الفوطي بالنصوص اخلاّص

سواء ما شاهده  ،رشيد الدين قد اعتمد الرواية البغدادية اليت اعتمدها ابن الفوطي

املؤرخان البغداديان  ممتهويف مقّد ،بعينه من وقائع أو ما نقله من شهود عيان آخرين

 ابن الساعي الشافعي وابن الكازروني الشافعي. 

 
 

 كتبوا يف واقعة الغزو املغولي ْنممَّ ،خني زمنيًا لرشيد الدينكان أقرب املؤرِّ

وكان  .ف جتزية األمصار وتزجية األعصارمؤّل ،، هو معاصره َوصَّاف احَلْضَرةعراقلل

ورعاه وقدَّمه إىل  ،إذ هو الذي شجَّعه على التأليف ؛رشيد الدين صاحب الفضل عليه

، فنال ـه712إىل السلطان أوجلايتو سنة  هـ، ومن ثّم702السلطان حممود غازان سنة 

اف ّصبإمكان رشيد الدين االستعانة مبا كتبه َو وكان. (68)منهما التكريم واألموال

ة اخلاصة بهذه ي للعراق أو يطلب إليه أن ُيِعّد له املادة األّولّياحلضرة عن الغزو املغول

 ليقوم هو بتحريرها، لكنه مل يفعل ذلك.  ،الواقعة

 ،شهري آنذاك هو تاريخ طبقات ناصري مِلْنهاج السَِّراج وكان هناك أيضًا مصدٌر

الذي تناول هذه الواقعة عندما كان مقيمًا على بعد آالف الكيلومرتات يف مدينة دهلي 

ونقل ، )عاصمة اهلند احلالية(، والذي ُذكر أن َوصَّاف احَلْضَرة كان يعرف تارخيه

لكن رشيد الدين مل ينقل منه أيضًا، مع  .(69)منه الوقائع اخلاصة بتأريخ سالطني دهلي

اف احلضرة كان سيصل حتمًا إىل يد رشيد الدين. إن ّصَو أن كتابًا يصل إىل يد
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الوقائع اليت كتبها رشيد الدين عن الغزو املغولي للعراق ختتلف اختالفًا كبريًا عما 

وأحيانًا ـ اف احلضرة(، بينما وجدنا تشابهًا ّصخان )ِمْنهاج السَِّراج وَوكتبه هذان املؤرِّ

البغداديني األصيلة. وملا كانت أغلب مؤلفات  خنيبني نصوصه ونصوص املؤرِّـ تطابقًا 

الثغرات يف الروايات القليلة  هؤالء البغداديني مفقودة فإن ما كتبه رشيد الدين يسّد

 خ العاِلم. املتناثرة اليت بقيت من آثارهم، ويف ذلك فضل كبري يسديه هذا الوزير املؤرِّ

اف احلضرة( بشأن واقعة ّصوَو لدى االثنني معًا )ِمْنهاج السَِّراج على أن ما ورد

ده الرواية الشامية/ املصرية املختلقة، وهو ًا مبا تردِّجّد الغزو املغولي لبغداد شبيٌه

خني البغداديني املؤرِّ شهود العيانإشاعات ال عالقة هلا إطالقًا مبا ورد عنها يف مصادر 

ابن الكازروني ابن الساعي الشافعي و :هْي)ابن الفوطي الشيباني احلنبلي ورفيَق

 الشافعي(. 

كما هو مشهور، وأشهرها كتابه  ،غت محل بعريبلفات ابن الفوطي إن مؤلَّ

مل  لكْن .جملدًا 50داته ، الذي بلغ عدد جمّل(جممع اآلداب يف معجم األلقاب)الضخم 

دين اثنني خمتصرين فقط من نسخة يصلنا من هذه اجمللدات اخلمسني سوى جمّل

ال  ،ة بالغزو املغولياملعثور عليه من كتابه نصوص مهمة خاّصخمتصرة. ويف هذا 

ًا قائع. ولو وصلنا هذا الكتاب تاّما وصلنا عن هذه الوآخر مّم مصدٍر جندها يف أّي

ولغيَّر كثريًا من األوهام اليت ما زال  ،يًا يف عامل البحوث التأرخييةلكان أثره مدّو

 املغولي. اب يتداولونها عن وقائع الغزو ّتبعض الُك

الذي ُطبع على أنه من تأليف ابن  (،احلوادث اجلامعة)ى أما الكتاب املسّم

من الفضالء قد نسبوه إليه بادئ  فقد ثبت فيما بعد أنه ليس له. وكان مجٌع ،الفوطي

مة الدكتور مصطفى جواد، ذكر ذلك اعتقد بنسبته إليه هو العاّل ْناألمر، وأشهر َم

سنة من هذا  30ه بعد م؛ لكّن1932الذي طبعه سنة  ،كتابمة حتقيقه هلذا اليف مقّد

على عدم صحة نسبة  ًةوقدَّم أدّل ،( تراجع عن هذا االعتقادم1962التأريخ )أي يف سنة 

دلياًل  ،هو الدكتور رشيد اخَليُّون ،معاصر آخر كما قدَّم باحٌث .(70)الكتاب إليه

  .(71)ة نسبة هذا الكتاب البن الفوطيرصينًا على عدم صّح

خ العراق ابن خ البغدادي ابن الساعي شيخًا ملؤرِّكان املؤرِّ وحلسن احلّظ

وَذَكَر أمساءها، وكثريًا ما يصادفنا  ،فاتهلِّ مؤّلنصوصًا كثرية من ِج ونقل ،الفوطي
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بن  ه شيخنا تاج الدين أبو طالب علّيذكر»يف كتابه تلخيص جممع اآلداب قوله: 

 . (72)«أرخيه وقال...تأجنب يف 

خ البغدادي اآلخر ظهري الدين ابن الكازروني شيخًا البن كما كان املؤّر

شيُخنا »و «شيخنا»الذي أكثَر يف النَّْقل من تأرخيه، وكان يعبِّر عنه بقوله:  ،الفوطي

 . (73)«الَعْدُل ظهري الدين...

 
 

شهود خون الثالثة )ابن الساعي وابن الفوطي وابن الكازروني( هم هؤالء املؤرِّ 

وشاهدوا  ،إذ كانوا يف بغداد ساعة دخول املغول إليها ؛على الغزو املغولي العيان

خي ث الذهيب ملؤرِّاملثلَّ»وقد دأبنا يف كتاباتنا على تسميتهم باسم  .الوقائع بأنفسهم

 . «بغداد

ن كهؤالء الثالثة على الوقائع فما حاجتنا وحني تكون لنا شهادات شهود عيا

كانوا و ،ورمبا مئات السنني،خني جاؤوا بعد الوقائع بعشراتبعدها لالستناد إىل مؤرِّ

  !الذهيب واملقريزي وابن العماد؟ :من أمثال ،بعيدين عنها جغرافيًا

ما وصلنا من  فإنخي بغداد، ورغم ضياع أغلب آثار أركان املثلث الذهيب ملؤرِّ

واضحة عن حقائق  نا صورًةإلعطائصوص متناثرة من كتاباتهم يف املصادر كاٍف ن

 الغزو املغولي. 

لقد كانت فرصة نادرة لرشيد الدين أن يقيم روايته عن وقائع الغزو املغولي 

من خالل استناده إىل  ،متني إليران والعراق وبالد الروم وبالد الشام وغريها على أساٍس

منها  ؤالء، وإْن كنا ال نعلم هل َنَقله «ث الذهيباملثلَّ»روايات شهود العيان أركان 

ميكن أن يكون ابن  ،وسيط مباشر أم استند يف االقتباس منها إىل مصدٍر بشكٍل

 . وثيقة به وبنجله غياث الدين إنه كان على صلٍة :الذي قلنا ،الفوطي

باستناده إىل الرواية البغدادية بشأن  ؛دين على رجاحة عقلهك برهن رشيد اللوبذ

اسية واالحتالل املغولي، ذلك أننا الحظنا أن االبتعاد عن هذه إسقاط اخلالفة العّب

طني باالستناد إىل الرواية الشامية/ املصرية بتناقضات الرواية األصيلة أوقع املتورِّ

 وأغالط ال ُتغتَفر. 
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 ،تنقيبنا سنوات طويلة يف الرواية البغدادية حول الغزو املغولي للعراق إن 

لدى  ا يدور مدارها، جعل نصوصها ماثلًةومصادرها واملصادر اليت اقتبست منها أو مّم

يتطابق  حبيث تكفي املقارنة البسيطة ملعرفة كون ذلك النّص ،آخر أثٍر مطالعة أّي

 مع الرواية البغدادية أم ال. 

ة بالغزو املغولي للعراق اليت واحلقيقة الناصعة هي أننا وجدنا النصوص اخلاّص

ففضاًل عن  .ا امسيناه الرواية البغداديةعند رشيد تتطابق مع نصوص كثرية مّم

خي بغداد، كانت هنالك مصادر تطابقها مبا ورد لدى أركان املثلث الذهيب ملؤرِّ

ف ما كتبه مؤلِّ :مثل ،عاصرة لتلك الواقعة تتطابق أيضًا مع نصوص املثلث الذهيبم

على أنه استند إىل ابن الساعي وابن الكازروني،  الذي نّص ،كتاب احلوادث

 ؛تاريخ الزمان :هْيوكذلك كتابات ابن العربي املعاصر لوقائع ذلك الغزو يف كتاَب

وال ننسى  .لنخجواني يف جتارب السلفوتاريخ خمتصر الدول، وكتابات هندوشاه ا

التطابق التام بني بعض نصوص رشيد الدين يف جامع التواريخ  التشابه الذي بلغ حّد

االثنني  ، مما حدانا إىل إثبات أنونصوص قطب الدين الشريازي يف ابتداء دولة املغول

 . (74)مشرتك بينهما بغدادّي قد اقتبسا من مصدٍر

 
 

لنالحظ كيف أن  ؛ونذكر مثااًل واحدًا من نصوص الرواية الشامية/ املصرية

الالحقون  ظّل ،ى إىل اختالق وقائعواحدة يف غري موضعها أّد بسيطًا بوضع نقطٍة خطًأ

 ها حقيقة واقعة جديرة بالتصديق. ويتعاملون معها وكأّن ،يزيدون فيها

الذي  ،ب الطبعة املتداولة لكتابه ـَسـ حَب كانت البداية عند اليونيين احلنبلي

وفيه خلٌق من  ،وتوجَّه الترُت إىل العراق، وجاء باجيو نوين يف جحفٍل عظيم»قال: 

القائد العسكري املغولي استعان بأهل  استنادًا إىل هذا الكالم فإنو. (75)«الكرخ

عونة وشنَّ جبيشه ومب ،الكرخ )يعين سكان القسم الغربي من مدينة بغداد(

 الكرخيني هجومًا على الرُّصافة )اجلانب الشرقي من املدينة(!!! 

كما يسميهم مناوئوهم، فقد  ،«رافضة»ا كان أهل الكرخ شيعة إمامية أو ومّل
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 (،سنة من واقعة الغزو املغولي 200هـ، أي بعد حوالي874جاء ابن تغري بردي احلنفي)

بادر إىل وضع لعن الرافضة، فاشتهى أن ي، ف«وفيه خلٌق من الكرخ» فوجد النّص

بعدها، فتحوَّلت اجلملة إىل مجلة جديدة  «الرافضة»، و«الكرخ» قبل «أهل»كلميت 

  .(76)«من أهل الكرخ الرافضة ويف جيشه خلٌق ،األمري باجيونوين»هي: 

اب يف االستناد إىل هذا ّتولقد بلغ األمر من انعدام املسؤولية لدى بعض الُك

عن موقف الشيعة إزاء الغزو املغولي لبغداد:  (77)معاصر أن يقول باحٌث لغلط حدَّا

كان موقف هؤالء إزاء تلك الكارثة الرهيبة من أسوأ املواقف اليت وقفتها إحدى »

ة عرب التأريخ...، بدأت نوايا الشيعة يف الظهور عندما رأوا قوات أّم الطوائف يف أّي

. وملا «يف استطاعتهم ملساعدتهم يف هجومهم املغول تطوق بغداد، فقد بذلوا كلَّ ما

ووقفوا ذلك املوقف املتواطئ مع املغول  ،كنا نعلم يقينًا أن أهل الكرخ كانوا شيعًة

الشيعة الذين  «الكرخيني»املشروع أن ترتفع أصوات اإلدانة ألولئك  !(، فمن احلّق)

بهم أولئك املؤرخون تلك  وقد َأْلصق .طنة!( الغزاة على إخوانهم يف الدِّين واملوا)أعانوا 

واحدة فقط ُوِضَعت  اليت ال تعدو يف حقيقة األمر سوى كونها نقطًة ،التهمة اخلطرية

 يف غري موضعها. 

كان  ما قيل من أن أهل الكرخ جاؤوا مع املغول وغزوا بغداد هو أمٌر نعم، إن

َل َدَب «الكرخ»ب حني كت ،اخ كتاب ذيل مرآة الزمانالسبب فيه خطأ من أحد ُنّس

فالصواب أن الذين هامجوا بغداد مع القائد باجيو نويان كانوا  .(78)«الُكْرج»

مَّون الُكْرج قدميًا هم أنفسهم َسالذين ُي، هؤالء . وإن«الكرخ»وليس  ،«الُكْرج»

وجاء جيٌش منهم بقيادة  ،ان جورجيا احلالية، وكانوا حلفاء املغولاجلورجيون سّك

 ،وهامجوا اجلانب الغربي من بغداد ،مع القائد املغولي باجيو نويان (79)ودوملكهم دا

ومل يفرقوا يف ذلك بينهم وبني سكان اجلانب  ،اَن الكرخلوا سّكخ، وقتْروهو الَك

خ األرمين كرياكوز أي الرُّصافة. يقول املؤرِّ ،الشرقي من املدينة

قوات هوالكو اليت كان يف »املعاصر هلذه الوقائع:  ،م(1272هـ/671)اجلنزوي

ده قول ابن العربي: ؛ وهو ما يؤيِّ(80)«من اجلورجيني اشرتكت يف فتح بغداد كتيبٌة

يساعدهم خصوصًا  ،البغداديني (81)وأجهزوا على ربوات ،واستلَّ املغول سيوَفهم»

 . (82)«ج يف تلك امللحمة اهلائلةْرُكال
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ركب »ني قال: ح ،ورد صحيحًا لدى الذهيب وعلينا التذكري بأن هذا النّص

وطبعت أيضًا  .(83)«ج ومدد من صاحب املوصل و...ْرمن التتار والُك و يف خلٍقوهوال

قة لكتاب ذيل مرآة الزمان اليت صدرت قَّيف الطبعة احمل «جالُكْر»برمسها الصحيح 

 . (84)أخريًا يف بريوت

فهامجوا  ،مسلمون جاؤوا جبنودهم مع هوالكو اٌمكان هنالك حّك ،نعم

 متهم صاحب املوصل بدر الدين لؤلؤ. ويف مقّد ،بغداد وبقية مناطق العراق

واحدة يف غري موضعها إىل أن  وهكذا حتوَّل اخلطأ القائم على وضع نقطٍة

خني القدماء إىل نقله بهذ الشكل املغلوط، ومن ثمَّ إىل اتهام أهل يبادر بعض املؤرِّ

 باطلة.  الكرخ بتهمٍة

خني القدماء املؤرِّ حشٌد منواللعنات اليت صبَّها  ،هري بأهل الكرخإن هذا التش

على وضع  قائٌم، |النيب مذهب أهل بيت وعلى مذهبهم ،واملعاصرين على رؤوسهم

يف غري موضعها، نقطٍة ظلَّ أثرها السيِّئ يثري الضغائن يف بعض النفوس  نقطٍة واحدة

 يومنا هذا.  إىلقرونًا 

خني الالحقني خالل القرون، من املؤرِّ اخلطأ كثرٌيومع ذلك استنسخ هذا 

ابن تغري بردي احلنفي  ُخواقعة املؤرِّالسنة من  200بزياداته اليت زادها بعد  وخصوصًا

ا ذكرناه آنفًا. واستنسخه ، مّم«خ الرافضةْرويف جيشه خلٌق من أهل الَك»حني أصبح: 

رب واملسلمني فردَّدوا ما كتبه من املستشرقني، ثم جاء بعض الباحثني الع منهم مجٌع

 . (85)أولئك املستشرقون أو َبَنوا عليه استنتاجات مغلوطة

خني من وقعوا يف أخطاء املؤرِّ ْنمن الكتاب ممَّ ويف الوطن العربي لدينا كثرٌي 

كرَّر هذه  ْنوإذا أخذنا إيران فسنجد ممَّ .اب الرواية الشامية/ املصرية وأتباعهمّتُك

 والدكتورة شريين بياني.  ؛(86)عليها الدكتور عباس إقبال األخطاء وأصرَّ

 
 

اليت هي أصداء هلذا الغلط الذي ذكرناه،  ،من أخطاء الدكتور إقبال الشهرية

ابن الَعْلَقِمّي اإليراني والشيعي ـ فضاًل عن حقده على اخللفاء العباسيني وأهل  إن»قوله: 

 ،ًا من اإلغارة على الَكْرخ وعلى مشهد اإلمام موسى الكاظممًا جّدـ كان متألِّة السُّّن
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 . (87)«وقتل شيعة بغداد

بسبب ؛ شنيع غلٌط د الدين حممد ابن الَعْلَقِمّي كان إيرانيًاإن الوزير مؤّي :فقوله

د الدين حممد ابن الوزير مؤّي؛ ود الدين حممد ابن الُقمِّّيالوزير مؤّي خلطه بني:

 .لَعْلَقِمّيا

سنة. وكما هو  26هـ، أي قبل الغزو املغولي للعراق بـ 630ي سنة القّم يد توّفوق

 ذات أصل إيراني تسكن العراق.  من لقبه فهو ينتمي إىل أسرٍة واضٌح

ة مبحافظة من مدينة النِّيل التابعة ملدينة احلّل ،أما ابن العلقمي فهو عربيٌّ صليبًة

كانت من أشدِّ »اليت وصفها الشبييب بأنها  ،من قبيلة بين أسد. وهو (88)بابل يف العراق

ة يف األقاليم احِللِّّي ،وأكثرها عددًا ،وأعظمها شوكًة ،القبائل العراقية مراسًا

 . (89)«ةوالواسطّي

إن الفرس كانوا منذ أن  :ل منه بالقولقال بكونه إيرانيًا فألنه أراد النَّْي أما َمْن

تأجيج  بها غري علمية ُقِصد وهي كتٌب .)!!(ون لإلسالم وأهلهيكيد خلقهم اهلل شيعًة

 . (90)احلماس وإطالق اهلتافات

كان حاقدًا على اخللفاء العباسيني  إن ابن العلقمّي :أما قول عباس إقبال

ألن تقدِّم صورة عن العالقة  متها كتاب احلوادث ـ كافيٌةالتارخيية ـ ويف مقّد فاملصادُر

وقامت  ،خَدَمهما بإخالٍص ،الطيبة بني ابن الَعْلَقِمّي وخليفتني من اخللفاء العباسيني

وكان كلَّفه هو  ،: اخلليفة املستنصر، وهمابينه وبينهما عالقة احرتام متبادل

ملا علمي وهو بناء صر  املدرسة املستنصرية، و وشقيقه باإلشراف على أكرب مشروعٍٍ

انتهى العمل فيها قام املستنصر بإكرامه وأخاه العاملني معه باخللع واهلدايا يف حفل 

، بل كان يثق (92)«كان يعتقد فيه وحيبه»الذي  ،املستعصمو ؛(91)رمسي وشعيب فخم

ويف كتاب احلوادث كثري من األدلة على  .به كانت له عالقٌة ويكرم َمْن ،فيه كثريًا

 . ملستعصم ووزيره ابن العلقمي، فلُيراَجْعبة بني االعالقة الطيِّ

وصفه  .من أنبل الرجال وأكثرهم إخالصًا للدولة العباسية كان ابن العلقمّي

َمه خالل الذي الَز ،هـ(654ـ  465اجلوزي ) خ احلنفي سبط ابنمعاصُره العاِلم واملؤرِّ

أي ما يزيد  ،645ى صفر حّت 644ت من شهر رمضان سنة ة امتّدزيارته لبغداد يف ُمّد

كان رجاًل فاضاًل صاحلًا »بقوله: ، ومل يذكر ما يشني شخَصه ،على مخسة أشهر
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كان عاملًا فاضاًل »ُف كتاب احلوادث بقوله: . ووصفه مؤلِّ(93)«عفيفًا ديِّنًا قارئًا للقرآن

 . (94)«وُيسدي إليهم املعروف ،العلماء حيّب ،أديبًا

، وكان العكربي (95)«العكربي مسع احلديث واشتغل على أبي البقاء»وقد 

 حنبليًا. 

كان مؤيد الدين الوزير عفيفًا »ث عن أمانته: بعد أن حتّد ي،وقال ابن الطِّْقَطَق

يف أمانته  ز قولهتعزِّ ، ثم أورد قصَة«عًاعن أموال الديوان وأموال الرعية، متنزِّهًا مرتفِّ

ملك املوصل، وحني َقِبَلها  ة كان أرسلها إليه بدر الدين لؤلؤونزاهته عن قبول هدّي

والتمس منه أن ال » ،بإزائها إىل بدر الدين أضعافًا مضاعفًة من األموال واهلدايا أرسل

وأخربه  ،هديًة للخليفة املستعصم ، ثم قدَّم تلك اهلدية«يهدي إليه شيئًا بعد ذلك

 . (96)فقبلها منه ،خبربها

العامل  ،صديقًا محيمًا ألحد أعالم اإلمامية يف عصره كما كان ابن العلقمّي

صديقي الوزير حممد »الذي يذكره بقوله:  ،د املواهب رضي الدين ابن طاووساملتعدِّ

 . (97)«خامتَته... أمحد بن العلقمي، ضاعف اهلُل سعادَته، وشرَّف بن

داللة على  قمّيع املذهيب يف العلماء الذين أحاطوا بالوزير ابن العلويف هذا التنوُّ

وهو إماميُّ املذهب جيعل يف  ،فالوزير ؛االنفتا  الفكري ورو  والتسامح لدى هؤالء

الصغانيَّ احلنفيَّ العمريَّ، والعكربيَّ احلنبليَّ،  ،ويف معلِّميه ومعلمي ولده ،حاشيته

حلصري على أبي الفتو  ايدرس  الصغانيُّ احلنفّيووابَن أبي احلديد الشافعيَّ املعتزليَّ؛ 

ذلك يشري إىل ترفُّع هذه الطبقة املثقَّفة عن املشاحنات  . كّل(98)«ةإمام احلنابلة مبّك»

 اليت كانت كثريًا ما تندلع بني أبناء الطوائف آنذاك. 

: يى قال ابن الطقطقحّت ،َد احمليطني بهَسَح وقد أثارت مواهُب ابن العلقمّي

مكفوَف اليد، مردوَد القول، يرتقب كان من أعيان الناس وعقالء الرجال، وكان »

اخلليفة مجيعهم يكرهونه  كان خواّص»، وأضاف: (99)«العزَل والقبَض صبا  مساء

ه، وكثروا عليه عنده، فكفَّ وحيسدونه، وكان اخلليفة املستعصم يعتقد فيه وحيّب

كان احمليطون  فيه نفٌع م مبقرتٍ وحتى عندما كان يتقدَّ. (100)«يَده عن أكثر األمور

ا سنراه مّم ،معبِّرين بذلك عمَّا يف نفوسهم هم ،رونه تفسريًا لصوصيًاباخلليفة يفسِّ

 الحقًا. 
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هذه األوهام اليت وقع فيها الدكتور عباس إقبال فإنه كان واقعًا  ويف كّل

 حتت تأثري كتابات املستشرقني اليت اعتمدت الرواية الشامية/ املصرية. 

 
 

يف كتابها دين  ،ـ ستاذة يف جامعة طهرانـ األاستندت الدكتورة شريين بياني 

املغول، الرتكيبة ) :ودولت در إيران عهد مغول، الذي ُترجم إىل العربية حتت عنوان

 ،فوقعت يف أخطاء خطرية ،، أيضًا إىل الرواية الشامية/ املصرية(الدينية والسياسية

ص مصادر الرواية البغدادية ها، وذلك بأن تبذل وقتًا أطول يف تفحُّْتى لو جتنََّبكنا نتمّن

 ،احلوادثب وكذلك كتا ؛البن الفوطي ،وخصوصًا تلخيص جممع اآلداب ،األصيلة

وركنني من أركان  ،خني البغاددةاملستند إىل اثنني من عظماء املؤرِّمؤلِّفه، اجملهول 

)ابن الفوطي  كال هذين الكاتبنيف. املثلث الذهيب: ابن الساعي وابن الكازروني

ومؤلف كتاب احلوادث( يستند إىل الرواية البغدادية األصيلة عن وقائع الغزو املغولي، 

فضاًل عن أن ابن الفوطي )الركن الثالث للمثلث الذهيب( قد عايش شخصيًا وقائع 

 دًةاقتباساتها منهما كانت حمدو فإن ،الغزو. ورغم أنها استندت إىل هذين املصدرين

 وآخر إىل روايات الرواية الشامية/ املصرية الزائفة.  جدًا، وكانت تقفز بني حنٍي

ن الدكتورة بياني قد حرمت نفسها نعمة عشرات املصادر فإكما الحظنا و

خ املعاصر لوقائع الغزو كتابات املؤرِّ :مثل ،التأرخيية العربية ذات العالقة مبوضوعها

ل ذلك إىل مصادر عربية َدوجلأت َبهـ(، 685ـ  623)املغولي غريغوريوس ابن العربي 

 رة؛ ورمبا كان السبب يف ذلك هو عدم متكُّنها من هذه اللغة فيما يبدو. ثانوية متأخِّ

 550يبلغ عدد صفحات الرتمجة العربية من كتاب الدكتورة شريين بياني 

واخلالفة ة باملغول سأشري هنا فقط إىل الصفحات اخلاّصوعدا الفهرس.  ،صفحة

 183وخصوصًا عهد املستعصم آخر اخللفاء العباسيني، أي الصفحات من  ،العباسية

صفحة فقط(، مع اإلشارة إىل اجلزء وأرقام  68من الطبعة العربية )أي  251إىل 

الذي هو يف ثالثة أجزاء بلغ عدد صفحاتها  ،الفارسي األصلي الصفحات يف النّص

 ة للكتاب. عدا الفهارس التفصيلي ،صفحة 1059

قبل »فتقول:  ،أسباب انهيار اخلالفة العباسية ث الدكتورة بياني عن أهّمتتحدَّ 



 

 االجتهاد والتجديد 264

اخلوض يف تفاصيل احلروب علينا دراسة قضية أسهمت يف تسريع هذه احلرب 

ع الذي جيب اعتباره أحد أهّم أسباب سقوط اخلالفة. مل ر التشيُّوتسهيلها، أال وهي َدْو

 ،مع احلفاظ على اإلسالم، كوا بهويتهم الوطنية والثقافيةسََّس اإليرانيون أن يتميْن

وا إىل صفوف خالل قرونهم التارخيية بعد فتح إيران بيد العرب. ومنذ البداية انضّم

َق أمام الشيعة ْبنظرًا الفتقارهم إىل القوة احلربية مل َيو. أتباع األئمة من آل بيت النيّب

واحلصول على  ،لإلمساك بالقدرة األوىل العقيدة سوى الكفا  السياسي حتت ظّل

 «التقية»ة ال حتتاج إىل أن يصدر قرار رمسيتها من اخلارج. وبطرحهم مبدأ مستقّل دولٍة

ات إجنازات ة مّرقوا عّدوحّق ،نفوذ بين العباس يف إيران خفيَّة ضّد بادروا إىل ممارساٍت

 . (101)«من تقليص هذا النفوذ مهمة يف سبيل احلّد

منذ البداية إىل صفوف أتباع األئمة »ونقول للدكتورة: إن اإليرانيني مل ينضمُّوا 

باستثناء مدن  ،يةّنتعتنق املذاهب الس «منذ البداية»لقد كانت إيران  .«من آل بيت النيّب

هو أن الشيعة  «منذ البداية» ثَدقم وكاشان وغريهما. وإن الذي َح :مثل ،صغرية معيَّنة

أهل بيت هم من ِرُدة النبوية وما َيالقرآن والسّن على اتِّباع ا إصرارهمأعلنواإلمامية 

عانوا االضطهاد سواء يف إيران أم غريها، ومل يكونوا وبسبب ذلك ، |رسولال

يكفي أن نشري مثاًل إىل محالت اإلبادة اجلماعية اليت شنَّها  .ُيَعدُّون مسلمني أصاًل

عدَّهم هو كفرًة  ضّد كل َمْن هـ420املذهب سنة  السلطان حممود الغزنوي حنفّي

يف إيران وغريها، حيث  «بيت النيّب أهلأتباع األئمة من »وخصوصًا  ،ومارقني من الدين

ك املسلمني األطهار فانتدبُت جيشًا من التُّْر»خلَّص أعماله اليت تباهى بها بالقول: 

بعٌض منهم  جذورهم، حيث ُقِتل واقتالع ،احلنفيني حلرب الديلم والزنادقة والباطنية

الباقون يف بقاع العاَلم.  لقي بهم يف السجن، بينما ُشرِّدآخرون وُأ وُقيِّد ،بسيوفهم

الذين  ،الوظائف واألعمال إىل الغلمان واملوظفني اخلراسانيني األطهار ُت بكّلوَعِهْد

 ،والباطنية كانوا إما حنفية أو شافعية، وكال الطائفتني عدوٌّ للرافضة واخلوارج

لعلمي  ؛واحدًا خيّط بقلمه على الورق (102)وال كاتبًا عراقيًا ْعى مل أَدومؤيٌِّد للتُّْرك، حّت

اب العراق منهم ويشغبون عليهم؛ ليخلو العراق بهذا اإلجراء مبرور األيام من ّتُك أن

يف كتابه تاريخ  خ اآلبي صورتها املرعبةتلك العمليات اليت رسم املؤرِّ .(103)«سيِّئي الدين

قسمًا  على األشجار، وألبسم نصب املشانَق الكثرية وصلب كبار الدَّيل»بقوله:  الرّي
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اًل من كتب ْممن بيوتهم مخسني ِح ونفاهم إىل غزنني، وأخرج ،منهم جلوَد الثريان

 ،عليها املشنوقون ووضعها حتت األشجار اليت ُعلِّق ،الروافض والباطنية والفالسفة

حيث أحرق بيت الكتب ، ومشلت محلته الكتب واملكتبات. (104)«ا النريانفيه شعلوأ

خ املؤرِّ والذي رآه ،داتجمّل 10الذي كان فهرست كتبه وحده يقع يف  ،مبدينة الرّي

إن  :قيل له إىل الرّي فإن السلطان حممودًا ملا َوَرد»الذي يضيف:  ،أبو احلسن البيهقي

ع فاستخرج منها كلَّ ما كان يف علم َدكتُب الروافض وأهل الِب هذه الكتب

هو  حكم ْنعلى أشجار املدينة حشودًا ضخمة ممَّ وصلب. (105)«حبرقه وأمر ،الكالم

مصلوب  ة كّلجّث ، وكان يضع حتت(106)ى املوتبعد رمجهم باحلجارة حّت ،بكفرهم

ورمبا كانت محالت اإلبادة . (107)ويضرم فيه النريان ،«الضالل»كومًا من كتب 

ـ وإحراق  |رين ـ وخصوصًا شيعة أهل بيت رسول اهللاملفكِّ إحراققتل وواجلماعية 

ة ميني املّل»ي حممود الغزنوي إىل تلقيبه بـ حمّبالتكفرييني من  ْتهي اليت دَع املكتبات

فاخروا مبا صنعه  الذينأحُد التكفرييني  ،، لنقرأ ما يقوله املشاُط الرازي(108)«والدين

يف عهد السلطان حممود الغازي  وما وقع»: |ل اهللالغزنوي بشيعة أهل بيت رسو

وتسويد وجوههم وتكسري منابرهم ومنع  لى علماء الرافضة من قتٍل وَصْلبع

أيديهم بعمائمهم إىل أعناقهم، تلك  منهم ُشدَّْت وكلَّما جيء مبجموعٍة .جمالسهم

، األيدي اليت طاملا أسبلوها يف الصالة، وكبَّروا بها التكبريات اخلمس على امليِّت

 . (109)«الطالق ثالثًا وجدَّدوا بها عقد النكا  بعد

املسلمني من أهل السّنة واجلماعة،  ى حبّقوحممود الغزنوي ارتكب الفظائع حّت

لسبٍب ما، فعاد  ؛فقتلوه ،أصفهان بعد استيالئه عليها واليًا ى مرًة على مدينةفقد وّل

وحضروا يف إحدى اجلمعات صالة  ،وأقام يف املدينة إىل أن اطمأنَّ أهلها ،جبيشه

فقتلوا منهم مقتلًة  ،ه وهم يصلُّونفأطلق عليهم جنوُد ،اجلمعة يف اجلامع الكبري

ا شافعية أو حنفية، نوا إّم، مع أن املصلني الذين يف اجلامع آنذاك كا(110)عظيمة

 فهذان هما املذهبان السائدان يف أصفهان. 

ليس يف العامل كلِّه أفضَل وأقوَم من »الوزير اإليراني نظام امُلْلك يقول: وهذا 

ا املذاهب األخرى فِبَدٌع وأهواء والشافعي رمحة اهلل عليهما؛ أّم أبي حنيفة مذهَبْي

ألب  احلنفي ومع كون نظام امللك وزيرًا لدى السلطان السلجوقي .(111)«وشبهات
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على الدوام مذهَب »كونه شافعيًا جيعل ذلك السلطان ينتقص  أرسالن، لكّن

مذهب  . هذا واملذهُب الشافعّي(112)ى لو مل يكن وزيره هذا شافعيًا، ويتمّن«الشافعّي

ى ي كان ُيْهَمز وُيْلَمز وُيسّمالذ ،معَتَرٌف به رمسيًا، فكيف هو حال املذهب اإلمامّي

  !؟«الرافضة»مذهب 

ألنه عيَّن شخصًا شيعيًا كاتبًا  ؛فًا عندهلقد وبَّخ السلطان ألب أرسالن هذا موظَّ

وشتمه  ،ذلك الكاتب الشيعي إىل جملسه جلب َمْن القرى، ثم أرسل لديه يف إحدى

جملسه ضربًا أدَّى إىل أن  ؛ وأمر بضربه يف«زوج الَقْحـ...»ووصفه بأنه  ،بأقذع السباب

 صغرية يف وظيفٍة جملرد كونه شيعيًا ُعيِّن ؛(113)ل من اجمللس وهو نصف ميتُيحَم

 بإحدى القرى. 

ة السلطان حممود الغزنوي يف النفي والتهجري الوزيُر وفيما بعد اسنتَّ بسّن

والشافعية( وقعت فتنة بني الفريقني )احلنفية »السلجوقي اخلطري امليبدي، فحني 

ا هذه تصوَّرو. (114)«إىل ُعمان بأصفهان تقدَّم اخلطري الوزير بأن ُيخَرج أصحاُب الشافعّي

 آخر.  يٍّمع أتباع مذهب ُسّن يٍّالقسوة يف التعامل من ُسّن

، وهو من راوند اليت تقع (هـ603ًا سنة )كان حّيخ الراوندي احلنفيوهذا املؤرِّ

إنه ألَّف كتابًا  :الذي يقول ،ل الغربي من كاشانكيلومرتًا إىل الشما 11على بعد 

إنه من بني االثنتني »، يعقِّب: «فضائح وقبائح الرافضة وُخبث عقيدتهم»مفردًا يف 

وال أن  ،من أتباعها بامللحد والسبعني فرقة من فرق اإلسالم ال ينبغي أن ُيْدعى أيُّ فرٍد

ثم ينقل شعرًا ألحد الشعراء  .(115)«تناَلالذين هم ليسوا من أهل ِقْب ،الرافضة ُيلَعن، إاّل

د أربع مدٍن يسكنها الرافضة يف إيران، ويطلب إىل السلطان الذي يعدِّ ،من معاصريه

 ،ثم يسلقهم َسْلقًا باملاء املغلّي، ثم يضيف مدينتني أخريني ،اَنها منهاأن جيمع سّك

 . (116)ليتضاعف أجره عند اهلل ؛قهمااحرإويطالبه ب

ة مع الشيعة بكاّف امهاحّك هكذا تعاملو ،إيران تنعم، هكذا كان

إيران ت ولقرون متمادية ظّل .من شيعة إمامية وشيعة إمساعيلية وشيعة زيدية ،فروعهم

وأجنبت على مّر التأريخ اآلالف املؤلَّفة من مشاهري العلماء من أتباع املذاهب  ،ةُسنِّّي

ع مذهبًا رمسيًا للرُّقعة التشيُّ هم؛ ومل ُيعَلْنشكَّلوا مفاخر ملدنهم وطوائف ْنممَّ ،ةالسُّنِّّي

إن  :. فضاًل عن أن قوهلااجلغرافية املعروفة اليوم باسم إيران إاّل يف العهد الصفوّي
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لإلمساك بالقدرة،  «صفوف أتباع األئمة من آل بيت النيّب»وا إىل اإليرانيني انضّم

تعبري  أي ابتكروه، على حّد ،«طرحوه»ولتحقيق ذلك استخدموا مبدأ التقية الذي 

إن هذا الكالم  .(117)يف القرآن الكريم موجوٌدالتقية مبدأ  بينما املعروف أناملؤلِّفة، 

، |جيعل اإليرانيني انتهازيني ومنافقني وغري صادقني يف والئهم ألهل بيت النيّب

 وأنهم كانوا يستخدمون التقية لتحقيق مكاسب سياسية حتفظ هويتهم الوطنية

 . رانيةاإلي

ولو  .متامًا ها مغلوٌطاخلالفة فكالُم إسقاط ق بالعامل الشيعي يفما يتعلَّ يفو

 ؛دقيقة للكتابني اللذين ذكرناهما آنفًا )تلخيص جممع اآلداب كلَّفت نفسها بقراءٍة

خمتصر التأريخ البن الكازروني،  :مثل ،وكتاب احلوادث( وما هو يف طبقتهما

بل  ،رة عن الوقائعنها ذهبت إىل املصادر املتأخِّمبعلومات صحيحة. لك ْتخلرَج

 ز بها حبثها. بأنها ستعزِّ معتقدًة ،واملتعصبة أحيانًا

مثل: جامع  ،يف أن الدكتورة بياني قد استندت إىل مصادر أصيلة ال َشكَّ 

ذلك أن هذه املصادر مجيعًا تستند إىل  ي؛؛ الفخري البن الطقطقزيدهگالتواريخ؛ تاريخ 

رة زمنيًا عن واقعة الغزو لكن استنادها إىل املصادر املتأخِّ .الرواية البغدادية الصحيحة

اليت أمسيناها يف كتاباتنا باسم الرواية  ،بة يف أغلب األحيانواملتعصِّ ،املغولي للعراق

)كان  (هـ660َراج اجلوزجاني)أمثال: طبقات ناصري مِلْنهاج السِّ ،الشامية/ املصرية

يعيش يف اهلند عندما حدث الغزو املغولي لقالع اإلمساعيلية والعراق(؛ جتزية األمصار 

؛ روضة (هـ845؛ السلوك للمقريزي)(هـ728بعد سنة )اف احلضرةّصوتزجية األعصار لَو

اضي ؛ جمالس املؤمنني للق(هـ942؛ حبيب السري خلواند مري)(هـ903الصفا ملري خواند)

إن  ،(هـ1089؛ شذرات الذهب البن العماد احلنبلي)(هـ1019)َترّي اإلماميالتُّْس

رة قد أضعف من قيمة هذا الفصل من كتابها، بل استنادها إىل هذه املصادر املتأخِّ

أوقعها يف تناقضات وجمازفات كانت يف غنًى عنها؛ ذلك أن كثريًا مما ورد يف هذا 

عباسية يستند إىل إشاعات أو أساطري أو حتريف الفصل اخلاص بسقوط الدولة ال

األسدي  وهو قائم على أسطورة أن الوزير العباسي مؤيد الدين ابن العلقمّي ،للوقائع

خ ْر)الشيعي اإلمامي املذهب( اتصل بهوالكو بعد هجوم اجليش العباسي على الَك

طورة )أسطورة هـ. هذه األس654انه الشيعة سنة واستباحته لدماء وأعراض وأموال سّك
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ويف مقدمتهم  ،اب من ذوي األقالم الرصينةّتاليت رفضها بعض الُك ،باملغول( هاتصال

ووصل يف  ،الذي تعمَّق يف دراستها ،الباحث السعودي )السُّنِّي( الدكتور سعد الغامدي

وعلى رأسهم ِمْنهاج  ،إن الذين اتهموا ابن الَعْلَقِمّي بهذه التُّهم :قال فيه ختامها إىل رأٍي

وجَّهوا إليه تلك ، خني ُسنِّيني متطرِّفنيكانوا مؤرِّ»ف طبقات ناصري، السَِّراج مؤلِّ

ب املذهيب، متليه حوافز عدوانية وعواطف حتاملية التُّهم أصاًل بدافع من التعصُّ

من املرء ليقف عند روايات  شيعي املذهب. هلذا فإنيكنُّونها جتاه هذا الوزير املسلم 

أولئك  وإن ما أورده .، هذا إذا مل يرفضها رفضًا قاطعًاهذا القبيل موقَف الشّك

 . (118)«دقيق وحمقَّق علمّي هذا الشأن ال يقوم على أساٍس خون يف تقاريرهم حولاملؤرِّ

إعادة )أكثر تفصياًل يف كتابنا  وقد قمنا بدراسة هذه األسطورة بشكٍل

سجت اليت ُن ،ةإن هذه الرواي :، وقلنا(119)(اق أمنوذجًاكتابة التأريخ، الغزو املغولي للعر

ى العجائز تقوم على أسطورة ال تصدِّقها حّت ،بأقالم كّتاب شاميني/ مصريني

تقول: إنه عقب هجوم جيش املستعصم بقيادة جنل اخلليفة وقائد ، حيث اخَلِرفات

بسبب  ؛هـ654سنة ة الكرخ الشيعية ببغداد اجليش الدويدار الصغري احلنبلي على حمّل

 ،خ، نشأت يف قلب الوزير رغبة االنتقامْرحادثة قتل اتُّهم فيها شخص من أهل الَك

 فاتصل باملغول يدعوهم لغزو العراق. 

ة وكان ينبغي للحكومة أن تبحث عن قاتله يكان القتيل شاّبًا من حملَّة ُسنِّ

ونسبوا إىل أهل  ،عرَّفوهو» ،ذهبوا إليه أفراد حاشية اخلليفة املستعصم وتعاقبه، لكّن

 اخلليفة احلنبلّي يِسفَن ،(121)«خْرأطنبوا يف ذمِّ أهل الَك»، و(120)«الكرخ كلَّ فساد

)األنعام:  ﴾َواَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِإالَّ َعَلْيَها َواَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى﴿: قوله تعاىل

كما  ،وملا كانت حملة الكرخخ. ْرَجماعّي ألهل الَك وأصدر أمره بتأديٍب (،164

يُوَصف أهُلها  إحدى احملاّل العربية،»يصفها ابن باطيش الذي عاش يف بغداد مدًَّة: 

وكانت منذ تأسيس  ،(122)«بسكنى الشيعة ة يف الطباع؛ وهي مشهورٌةباللطف والرِّّق

ًا بالتجار وما لديهم من أموال وبضاعة وجتارة، حيث قال ابن األثري: جّد بغداد مزدمحًة

، وكثريًا ما كان أهلها الشيعة موضعًا (123)«ار والشيعةوكانت معدن التّج :الَكْرخ»

 هجوٍم ، فإن أّي(124)كما حدث مثاًل يف العصر السلجوقي ،لظلم احلكام والوزراء

 نيذال ،ونانطلق العساكر اجلائعة. عليها أو إشعال حريق فيها ستكون خسائره هائل
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 ،بقيادة أحد أجنال اخلليفة والدويدار الصغري ،مل يكن اخلليفة يدفع هلم مرتباتهم

من العوام، وارتكبوا جرائم القتل  وكالهما حنبلي أيضًا، وانطلقت معهم حشوٌد

 ر، بل أركبوا بعضوواغتصاب النساء واختطاف الفتيات وسرقة األموال وإحراق الدُّ

، (125)وظلوا يدورون بهنَّ يف الطرقات ،ات عرايا على احلمريالنساء العلوّيات الكرخّي

الَكْرُخ وُأحرقت  فُنِهب ،وتبعهم الغوغاء ،فركَب اجلنُد إليهم»وكما يقول الذهيب: 

ثم أمخدت الفتنة بعد بالء  ،اخلطب وقتلوا ِعدًَّة، واشتّد ،عدة مواضع، وَسَبوا العلويات

وحني ُأخرب اخلليفة بعظم ما رتكبه املهاِجمون أوقف . (126)«لوُصِلب قاتل األو ،كبري

وختاطب  ،متأخرة وطلب إىل املهامجني أن يعيدوا ما سرقوه، وهي دعوٌة ،اهلجوم

وهم الذين  ،ما سلبوه من أهل الكرخ غنائم حرب صوصًا وجنودًا كانوا يعتقدون أنل

  .(127)شل لنيل لقمة العياعتادوا التسوُّ

 

لكي  ؛إلرسال رسالتني للمغول مبتكرة وسيلًة استخدم ابن العلقمّي : إنقيل

حروف  حفرثم  ،شعر رأسه حيث حلق ،واحدة بيد أخيه ؛تعالوا :يقول هلم فقط

صار »ى حّت ،نه وصل يف َحْفِره إىل عظام مججمتهإالرسالة على ِجْلدة رأسه َحْفرًا، أي 

 ،ى طلع شعُرهه عنده حّتف كاحلفرة يف الرأس، ثم تركحر املكتوُب فيه كّل

فوصل ، وأرسله إليهم. وكان مما كتبه على رأسه: إذا قرأمت الكتاب فاقطعوه

نه أمرهم إ، أي (128)«ثم قطعوا رأَس الرسول ،هكتبوقرأوا ما ، هفحلقوا رأس ،إليهم

 يبقى أمر رسالته إىل املغول سّرًا. لكي ؛وهذحبف ،بقتل أخيه

أخرى بيد أحد غلمانه، صنع فيها مثل ما صنعه بالرسالة  ثم أرسل رسالًة

 ،نه حفرها أيضًا حفرًا على مججمته، كما أمرهم بقطع رأس غالمهإأي  ،األوىل

 .أيضًا وهذحبف

وقد ذكر أمر هاتني الرسالتني ابن واصل الشافعي ـ وهو أحد أركان الرواية 

وسهَّل عليهم ُمْلك  ،أرسل إليهم غالَمه وأخاه»إنه  :الذي قال ،لشامية/ املصرية ـا

وهكذا قدَّم أخاه . (129)«فوعدوه بذلك ،وطلب منهم أن يكون نائبهم يف البالد ،العراق

د جملّر ؛فذحبوه ،فذحبوه، وقدَّم أحد غلمانه ليذحبوه ،أن يذحبوه منهموطلب  ،للمغول
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حدث ذلك بعد الغارة اليت شنَّها جيش اخلليفة واألوباش على حملة  .تعالوا :أن يقول هلم

املغول بقيادة  السؤال احلائر الذي لن جيد جوابًا: إن جيش هـ. ثم ظّل654خ سنة ْرالَك

الذي كتب إليه  ْنهـ، فَم651ة غزو إيران والعراق والشام سنة هوالكو حترك بنّي

 من العراق ودعاه؟  رسالًة

وكان يتوىل هذا املنصب فعليًا، فهل  ،كان وزيرًا ابن العلقمّيونقول هنا: إن 

اخلليفة  من منصب وزير لدى املستعصم ار كان أهّمأن منصب نائب عند املغول الكّف

وكانت العالقة بني االثنني عالقة حمبة  ،الذي كان يعرفه منذ أيام شبابه ،املسلم

 واحرتام؟ 

كالذهيب  ،رينخني املتأخِّه من املؤرِّتال وَمْن (130)ثم جاء اليونيين احلنبلي 

فنقلوا خرب هاتني  ،، وغريهما من أتباع املدرسة الشامية/ املصرية(131)الشافعي

لَّلوا على فد أيضًا، ومتسَّك بهذا اخلرب مجٌع من معاصرينا .الرسالتني من ابن واصل

اب املعاصرين كهذه. ولذا وجدنا أحد الكّت ة عقوهلم اليت جعلتهم يؤمنون خبرافٍةِخّف

ه بعد أن ذكر لكّن ،ودعاهم إىل بغداد ،صل باملغوليصرُّ على أن ابن العلقمي اّت

اإلبر، أي احلفر ببكتابة الرسالة على اجلمجمة ب ،الطريقة اليت اتصل بها بهم

خني وما نا هنا آراء املؤرِّيهّم ولكْن ،نا طريقة اّتصاله باملغولوال يهّم»قال:  ،بالوشم

خني )وهم شاميون/ د ذكر أقوال املؤرِّ. فهو يعتقد أن جمّر(132)«ا الشأنذكروه يف هذ

 . على الرجل مةْهت التُّإلثبامصريون(، كاٍف 

وهو يردُّ على هذه الرواية اليت  ،يقول الباحث السعودي الدكتور سعد الغامدي

ى يف الكتب اليت ألَّفها دت هذه الشائعات حّتترّد»د شائعات: كان أصلها جمّر

وقد ذهب  وتطرَّقوا إىل هذا املوضوع. ،ستشرقون الذين كتبوا يف التأريخ اإلسالميامل

وعلى  ،ون يف إلصاق التهمة بالشيعةالكثري منهم إىل ما ذهب إليه مؤرِّخونا السُّنِّّي

يكفينا عن كل ما ذهب  (133)إيراد ما ذهب إليه املستشرق رافرتي رأسهم الوزير. ولعّل

حساب ـ وال يقف  إليه بقية أولئك املستشرقني. أخذ رافرتي يكيل االتهامات بدون أّي

[ خاصًة؛ حيث يشجبه وإىل الوزير ]ابن العلقمّي ،عند حدود ـ إىل املسلمني الشيعة عامًة

رسالة الوزير إىل  كتبوكأنه كان شاهد عيان أو هو الذي  ،شجبًا عدوانيًا

كان خائنًا )يتستَّر( يف داخل بيته )يعين يف »بأنه  ويقول عن ابن العلقمّي هوالكو،
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 . (134)«ة اخلليفة(...بيت املستعصم(، وثعبانًا يف صدريَّته )يعين يف صدرّي

ذلك أن امللك املغولي منكو قاآن  ؛الصحيح أن الغزو املغولي له أسبابه اخلاصة

ربيع اآلخر سنة  9 بن تولي بن جنكيز خان عند اعتالئه العرَش يف

يف  (137)هـ650، أصدر أمرًا منذ سنة (136)وعقب عْقده القوريلتاي الكبري يف تلك السنة

ى ذلك احلني من بقاع العامل ح حّتَته لفتح ما مل ُيْفإىل أخيه هوالكو بالتوجُّ األقّل

ة  ذي احلّجكه يفوبدأ حترُّ ،فاستجاب ،اإلسالمي يف إيران والعراق والشام ومصر

هـ( وما قيل عن رو  654خ )سنة ْر. وعليه فال عالقة بني استباحة الَك(138)هـ651سنة 

هـ. وننقل 651فهوالكو كان يف طريقه إىل العراق منذ سنة  ؛انتقام لدى ابن العلقمّي

حيث  ،رمبّك أيضًا ردَّ الدكتور حسن إبراهيم حسن على هذه اإلشاعة منذ وقٍت

ن فتح املغول بغداد أ وهي ،فق مع هذه احلقيقة التأرخييةاآلراء ال تّتإنَّ هذه »يقول: 

بعد أن متَّ هلم  ،ساع رقعة إمرباطورية املغوليهدف إىل اّت سياسّي كان جزءًا من مشروٍع

فتح إمرباطورية الصني الشمالية وأواسط آسيا وإيران وجورجيا والقوقاز والروسيا 

كما مشل ، السُّنِّيني أهَل بغداد قد مشل ولُغامَل ْتَلَق ىل ذلك أنإ ْفوبولندا وغريها. أِض

 . (139)«وهي حملة الشيعة ببغداد ،خْرالذي ُنهبت ُدوُرهم يف الَك ،الشيعيني

ا نتمنى أن ال تلجأ األستاذة بياني إىل االستعانة مثاًل بكالم نور اهلل كّن

رة مشحونة بالبغضاء وّت، الذي عاش يف اهلند يف أجواء طائفية مت(هـ1019َترّي)التُّْس

نه شيعي اليت ما أن اكُتشف فيها أ ،ضمن تلك األجواء واحلقد، وكتب ما كتب

َترّي التُّْس لقد ُوِلد .ى إىل وفاته فورًافيه حكم اجَلْلد الذي أّد ى ُنفِّذإمامي املذهب حّت

ًة لتدعيم خذت كالَمه حّجسنة، فكيف اّت 313هـ، أي بعد واقعة بغداد بـ 949سنة 

 رأيها؟ 

إلثبات أن نصري  ؛خلواند مري ،كما استندت الدكتورة بياني إىل حبيب السري

 قالع فأرسل وهو يف ،الدين الطوسي حاول االتصال باخلليفة العباسي املستعصم

 الوزير لكّن، «العربية باللغة اءَغّر بقصيدٍة» مشفوعًة ،اخلليفة إىل رسالًة اإلمساعيلية

 . (140)افة أن يكون منافسًا لهخم ؛إليه رسالته ْليوِص مل العلقمي ابن

إن حكاية اتصال نصري الدين املزعومة باخلليفة املستعصم بأسرها  :ونقول

فضاًل  .هـ656ًا تأرخييًا عن وقائع َجَرت سنة جّد بعيٌد (هـ942وإن خواند مري) .أسطورة
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 ،عن اجتيا  املغول لبغداد اف احلضرة يف الفصل اخلاّصّصعن أنه استند إىل كتاب َو

 خ معاصر لتلك الوقائع. وليس إىل مؤّر

ة على بطالن موضوع هذه الرسالة املزعومة أن نصري الدين كان قد ومن األدّل 

بل  ،فيها اضطر اضطرارًا للجوء إىل قالع اإلمساعيلية، وكان يشعر بأنه حماصٌر

إىل اخلليفة  يكتب رسالًة وكان خائفًا، ولذا فمن غري املعقول أن ،بسجنٍي شبيٌه

العباسي الذي كان يعتقد اعتقادًا راسخًا أن امللوك اإلمساعيليني وأبناء املذهب 

نه عدوَّهم اللدود؛ بل إن اكتشاف تلك ْواإلمساعيلي هم أعداؤه، وكان هؤالء أيضًا يَر

ما إىل َبي ُرإن نصري الدين أرسلها إىل املستعصم كان سيؤّد :ية اليت قيلالرسالة السّر

 إعدامه. 

وكيف يقول  ،مة كتابه أخالق ناصريلنقرأ مالمح خوف الطوسي يف مقّد 

 ،امللك اإلمساعيلي وسيستخدم كلمات ثناء ومديح حبّق ،ةإنه سيعمل بالتقّي :صراحًة

ى األخالق متَّ حترير هذا الكتاب املسّم»آراءه ومعتقداته، حيث يقول:  ْتى لو خاَلَفحَت

ُفه اجلالَء عن الوطن ب أوضاع الزمان إىل أن خيتار مؤلِّى فيه تقلُّأّد الناصرية يف وقٍت

، وبسبب ما هو مذكور يف (141)األقدار إىل بالد قوهستان اضطرارًا، حيث قادته يُد

ْرِضِهْم ما ُدْمَت هذا الكتاب فإن البدء فيه ارتبط مبسألة: وداِرِهْم ما ُدْمَت يف داِرهْم وَأ

الوارد: كلُّ ما يوقي املرُء به نفَسه وِعرَضه ُكِتَب له صدقة. وبغية  وبالنّص، يف َأْرِضِهْم

فق وتقاليد تلك ف( بكتابة ديباجة للكتاب مبا يتَّإنقاذ النفس والعرض قام )املؤلِّ

برغم أن ذلك  ،يف الثناء على ساداتهم وكبار شخصياتهم وإطرائهم ،(142)اجلماعة

ة؛ ومل يكن مناٌص من ذلك. وهلذا ريعة والسُّّنلطريقة أهل الش للعقيدة، ومبايٌن خمالٌف

. ولذا ُذِكر أيضًا أن نصري (143)«السبب متَّ إنشاء خطبة الكتاب على الوجه املذكور

 بعد انهيار قالع اإلمساعيلية.  ةناصريالخالق األالدين غيَّر خطبَة كتابه 

فقد كان نصري الدين يقيم يف القالع اإلمساعيلية إقامة شبه  ،وعلى هذا

 ،رينخني متأخِّى لدى مؤرِّمل تكن إجبارية فعاًل، بل إنه كان شائعًا حّت إْن ،إجبارية

 .(144)«طويلة معَتَقاًل يف بالد قهستان ٍةكان ملّد»بأن نصري الدين  ،اف احلضرةّصَو :مثل

خالل إقامة نصري الدين »ره بقوهلا: ياني أن تصوِّوليس األمر على ما حاولت الدكتورة ب

ميكنه  ،وقٍت يشاء ـ لدى اإلمساعيلية كانت له مراسالت مع اخلارج ـ يف أّي
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ثم أحالت على  ،(145)«ا جيري خارج أسوار القالعمّم بواسطتها احلصول على معلوماٍت

الدين  كتاب ابن الفوطي تلخيص جممع اآلداب، وحني راجعنا الكتاب وجدنا نصري

قد كتب يسأل عن مسائل فلسفية، حيث يقول علم الدين قيصر املعروف بتعاسيف: 

ن أسئلة من إليَّ نصري الدين الطوسي من بالد اإلمساعيلية كتابًا يتضمَّ كتب»

لكي تدَّعي الدكتورة  ؛وليست سياسية ،. إذن كانت أسئلة فلسفية(146)«احلكمة

 !(. )يف أّي وقت يشاء علوماٍتبياني أنه كان قادرًا على احلصول على م

ووثوقه به  ،ن تعامل هوالكو مع نصري الدين هذا التعامل املتساهلإواحلقيقة 

الذي كان ينوي إقامة  ،من شقيقه منكو قاآن ٍةإمنا كان بوصّي ،بهذه السرعة

يت فضائل اخلواجه نصري الدين ذائعًا يف وكان ص» ،ضخم يف منغوليا فلكّي مرصٍد

كالريح اليت جتوب اآلفاق. فلما ودَّع منكو قاآن شقيقه هوالكو قال  ،كل مكان

. (147)«عليه إذا استوىل على قالع املالحدة أْن يرسل إليه اخلواجة نصري الدين إن :له

ليستعني  ؛فأراد أن يكون هذا العامل يف حاشيته ،مسامع هوالكو»كما بلغت شهرته 

 . (148)«خبربته يف النجوم

 ،وكذلك الشيعة العراقيني ،ي ربطت بني الشيعة اإليرانينيإن الدكتورة بيان

ي ـ وهو املذهب الرمسي يف كان املذهب السّن»فقالت:  ،وبني سقوط اخلالفة العباسية

إيران ـ همزة الوصل الوحيدة بني احلكومات اإليرانية وبغداد. أما الشيعة الذين عانوا 

 ،دُّون اخللفاء غاصبنيعيفقد كانوا  هامرارة اهليمنة العباسية على كرِّ العصور وَمرِّ

 .وا احلق إىل أهله، وهلذا السبب كانوا يسعون لريّدآل عليٍّ مقاعدعلى  جلسوا بغري حقٍّ

بأن التشيع لن يصبح مذهبًا رمسيًا يف البالد ما دامت  كما أنهم كانوا على علٍم

بفعل النفوذ والتغلغل التدرجيي يف  ؛وهلذا قاموا بزعزعة أركان اخلالفة .اخلالفة قائمة

يات يف مدن وقرى وحتريض األقّل ،الفرقة واخلالف وبّث ،املناصب أهّم ؤوتبوُّ ،الدولة

ع من ت يد التشيُّسة، وأخريًا امتّديف بغداد واألماكن املقّد ال سيَّماو ،العراق العربي

 . (149)«ُكمِّ الثوب املغولي لتحسم األمر

ثم  ،الباحث يف التأريخ هو أن يرسم مسبقًا صورًة يف ذهنه إن أسوأ ما ُيبتلى به

ففي هذه  ،دها ويثبت صحتهاا يؤيِّش متعسِّفًا يف املصادر التأرخيية عّمينطلق يفتِّ

ويهمل ما  ،فيقتبس منها ما ُيَدعِّم رأيه ،احلالة سيكون انتقائيًا يف اختياره للنصوص
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ويكون تابعًا هلوى نفسه. ونرى أن الدكتورة  ،عدا ذلك، وبذلك سوف يفقد حياديته

دها، ميكن أن تؤيِّ ثم بدأت باقتباس نصوٍص ،مسبقة يف ذهنها بياني قد رمست صورًة

م األدلة وهو ما سنقدِّ .ب رأيهاَسوحني ال تسعفها تلكم النصوص تبادر إىل تفسريها حَب

 الوافرة عليه يف حبثنا هذا. 

خيال ال عالقة له  ُضْحين بياني هو َملألسف إن ما كتبته الدكتورة شري

ع اإليراني يف إسقاط اخلالفة للتشيُّ دوٍر بالتاريخ. واحلقيقة هي أنه مل يكن هناك أّي

ًا قياسًا إىل األضعاف املضاعفة من ذلك أن الشيعة يف إيران كانوا قليلني جّد ؛العباسية

 أهلها كان كما، نالتسنُّ هو الرمسي مذهبها كان اليت البالد هذه يفة السُّّن

دنهم وقراهم من الكوارث واملصائب. أما مب القساة املغول ينزله كان مبا منشغلني

 ٍةلدول تابعني مواطنني بصفتهم فيها يقيمون يكونوا فلم بغداد اإليرانيون املقيمون يف

 هو كما ،اإليراني السفر وجواز اإليرانية اجلنسية منحتهم ةإيران، دول امسها قائمة

رس واألتراك الف كان .الكالم هذا بياني الدكتورة تقول اليوم، لكي عليه احلال

اخلالفة اإلسالمية بصفتهم  واهلنود والعرب وسائر األجناس يعيشون يف العراق مقّر

حيكم املسلمني مجيعًا، ومل  الذي هو خليفٌة ،اخلليفة العباسي مسلمني فقط يف ظّل

 رين منها. رهم متحدِّلكونهم أو كون ُأَس ؛ن امسهايكونوا عمالء للبلدان اليت حيملو

ية كان هلم علماؤهم وزعماؤهم، بينما أما الشيعة يف العراق فرغم كونهم أقّل

ينتظرون املتآمرين اإليرانيني القادمني  ،جعلتهم الدكتورة بياني بشرًا مسلوبي اإلرادة

يات يف مدن وقرى حتريض األقّل»الذين كان شغلهم الشاغل فقط  ،من وراء احلدود

وأخريًا امتدت يد »ثم تصل الدكتورة بياني إىل هذه النتيجة الغريبة:  .«العراق العربي

ن القوة اليت أسقطت اخلالفة أ، مبعنى «التشيع من ُكمِّ الثوب املغولي لتحسم األمر

 )!!!(. قوة شيعية تلبس املالبس املغوليةوإمنا هي  ،ة املغوليةالعباسية مل تكن القّو

ُسنِّي ضخم،  ية صغرية ضمن حميٍطإن الشيعة يف إيران كانوا أقّل :بعد أن قلنا

فلننظر إىل وضع  ،ة اإليرانيونكما ناله السُّّن ،وقد نالوا نصيبهم من الظلم املغولي

 الشيعة يف العراق: 

هـ( عن 562ـ  506)ى قال السمعانيحّت ،ية حنبليةنِّكان العراق ذا غالبية ُس

ببغداد  وأصحاُبه فيهم كثرٌة وشهرٌة، ولعّل»أمحد بن حنبل هناك:  أتباع اإلمام
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وكان خطباُء . (150)«ال يدخل حتت احلصر والعدد ونواحيها واجلزيرة من أصحابه َمْن

يف مقدمة  ـ (152)ـ وأغلبهم حنبلّي (151)املنابر الرمسية املرتبطة حصرًا باخلليفة املستعصم

 ،وقد اعتاد احلنابلة قيادة الشارع .ساهم يف إثارة الفنت والتفريق بني أبناء اجملتمع َمْن

بينهم  والفنت قائمٌة، (153)يقودها احلنابلة ،عات واسعة االنتشار يف الشارعوكانت التجّم

 . (154)«سائر أهل املذاهب»وبني 

راعات ويف هذه احلالة فليس من مصلحة أبناء األقلية الشيعية أن تثري الص 

 ق عددي. ليس هلم فيه تفوُّ الطائفية يف حميٍط

شيعة أهل بيت رسول  ،وإذا أخذنا عهد املستعصم جند الشيعة اإلمامية

على  )الذين ُيلَمزون بتسمية أهل الرَّْفض أو الرافضة(، ُيشتمون عالنيًة ،|اهلل

وهو أعلى سلطة  ،بإذٍن من اخلليفة العباسي املستعصم ،همون بالكفروُيتَّ ،املنابر

روحية وسياسية يف الدولة. يقول ابن الفوطي: إن الواعظ املعروف بابن أخت أبي صاحل 

يلعن أهَل  ،ةفاضل، وكان متشدِّدًا يف السُّّنكان من كبار العلماء واأل»احلنبلي 

دون إىل جملسه. ال تأخذه يف اهلل لومُة الئم، وله أصحاب يرتدَّ ،عة على منرب الوعظْدالِب

خوَف الفتنة من العوام، ثم  ؛ب ِنَكٌب أوجبت أن مينع عن اجللوسَجَرت له بهذا التعصُّو

 120وهي تنيف على  ،وملا جلس ذَكَر قصيدته .من املستعصم له يف ذلك بتقدٍُّم ُأِذن

 بيتًا، وفيها:

 ىفاحلمـــــُد هلِل علـــــى كْبـــــِت الِعـــــد
 

 ودْحـــِض أهـــِل الـــرَّفِض والـــتََّمجُّسِ    
 

 االِبــــــْدِعيُّ يف جملِســــــنمـــــا يــــــدخُل  
 

 .(155)«الســـــارِق املخـــــتلِس شـــــبيَه إالَّ 
 

شؤون املتعلقة باملعتقدات والتقاليد اخلاصة الل يف كما كان املستعصم يتدّخ

هـ أصدر أمرًا إىل حمتسب بغداد مجال الدين عبد الرمحن ابن 641أيضًا، ففي سنة 

يف سائر  (156)عاشوراء واإلنشادمبنع الناس من قراءة املقتل يف يوم »اجلوزي احلنبلي 

 . (157)«×سوى مشهد موسى بن جعفر ،جبانيب بغداد احملاّل

مرًة يف مدينة النيل )مدينة شيعية تقع إىل الشمال  حدث وعلى عهد املستعصم

وتابعة هلا إداريًا حتى اليوم( أن قام أهُلها بقتل الشحنة )مدير  ،ة الشيعيةمن مدينة احلّل

وا ، وكانهـ، وكان شخصًا سافاًل يهاجم نساءهم ويغتصبهّن654الشرطة( فيها سنة 

قد قدَّموا شكوى من هذا الشحنة إىل اخلليفة املستعصم والوزير وصاحب  قبل ذلك
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أرسل القائَد  ليفة خرب مقتل الشحنة، وحني وصل إىل اخل«فلم ُيْلَتَفْت إليهم»الديوان 

فَّذ عقوبات ذات طابٍع سيَف الدين قليج لتأديبهم، فسار إليهم ون العسكرّي الرتكّي

وقطع  ،منهم وصلَّب فقتل ،وأخذ مجاعًة»َهكة: ثأروا ألعراضهم املنَت ْنَم حبّق نازّي

  .(158)«ونهب أموال أصحابها ،أعصاب آخرين وأيديهم، وأحرق دورًا كثرية

ا ملاذا عجز هؤالء الثالثة عن إنصاف أهل مدينة النيل اليت انتهك الشِّْحنة أم

)مدير الشرطة( أعراض بناتهم ونسائهم؟ فاحلقيقة امُلرَّة هي أن هؤالء الثالثة، اخلليفة 

 املستعصم والوزير ابن الَعْلَقمّي وصاحب الديوان ابن الدوامي، مل يكن لدى أّي واحٍد

 ْنيأمتر بأمره، وإمنا القوة احلقيقية بيد قائد اجليش الدَُّوْيدار الصغري وَم منهم جيٌش

 يف الدولة.  مسؤوٍل الذين مل يكونوا يقيمون وزنًا ألّي ،معه من القادة العسكريني

ة إن الصراعات الطائفية كانت بني السّن :قال ثم نسأل الدكتورة بياني: َمْن

 والشيعة فقط؟ 

ية نفسها؛ الصراعات العنيفة تدور بني أبناء املذاهب السُّّنلقد كانت بعض هذه 

هـ 596قام احلنابلة مثاًل سنة  هـ بقليٍل656فقبل الغزو املغولي بقيادة هوالكو سنة 

نقمت »أيضًا  . وقبلها بقليٍل(159)ألن بانيه كان شافعيًا ؛وْربإحراق مسجد يف مدينة َم

بن  ده إىل أبي علّيبرتدُّ ،وهو من كربائهم ،احلنابلة على الشيخ أبي الوفاء ابن عقيل

اطَّلعوا له على كتب فيها »، وكانوا قد «هموه باالعتزالواتَّ ،م املعتزليالوليد املتكلِّ

كفَّروه وأهدروا دمه وأفتوا »، فـ (160)«جمن تعظيم املعتزلة والرتحُّم على احلاّل شيٌء

 أهدر»ذلك أن شيخ احلنابلة الشريف أبو جعفر  ؛(161)«وحكموا بزندقته، بإباحة قتله

، مع أن أبا الوفاء هذا كان من كبار علماء (162)«وأفتى هو وأصحابه بإباحة قتله ،دمه

ت أربع يف صفوف احلنابلة استمّر واندلعت فتنٌة .باحلنابلة؛ فاختفى خائفًا يرتقَّ

 . (163)أي من احلنابلة ،بسببها مجاعٌة منهم ُأوذي ،سنوات

إنه لو  :احلنابلة ويقول د الواعظ والفقيه حممد الَبرُّوّي الشافعي يذّمكما جن

ب رأيه، فدسَّ عليه َسمنهم اجلزية، يعين أن احلنابلة ليسوا مسلمني حَب استطاع ألخذ

أنا امرأة آكل من »وقالت:  ،هـ( لياًل567جاءته يف رمضان )سنة  احلنابلة امرأًة

الشيخ  واشتهيُت أن ،من مثنه هذه احللوى واشرتيُت ،هوبعُت ،نًامغزلي، وقد غزلُت ُقْط

، فجلس يأكل هو وزوجته وولد له وَمَضْت ،فتناوله منها ،فإنه حالٌل ؛يأكل منه
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 . (164)«صغري، فأصبحوا موتى مجيعًا

هـ( يف مصر 587)ن الفقيه حممد اخلبوشاني الشافعيكا وقبل ذلك بقليٍل

ويكفِّرونه  ،بينه وبني احلنابلة وابن الصابوني وزين الدين ابن جنية الفنت قائمٌة»و

 . (165)«ويكفِّرهم

عن مدينتهم يف مواجهة اهلجوم املغولي  إن أهل بغداد الذين دافعوا بإخالٍص

س، وقد بلغت أعداد ًة وشيعة يف ذلك الدفاع املقّدهـ( كانوا قد شاركوا سّن656)سنة 

لدى رشيد الدين اهلمذاني.  ن أخبار هذا الدفاع موجودٌةوإ .هؤالء املدافعني اآلالف

 ة والشيعة. زوا بني السّنكما أن املغول عندما ارتكبوا اجملازر يف العراق مل مييِّ

همت بعض الشخصيات التأرخيية بالتُّهم اليت وإذا كانت الدكتورة بياني قد اتَّ

استنادًا  ؛استنادًا إىل مذاهبهم الدينية، فسنرتفَّع حنن عن ذلك، ولكننا نقول ؛حتلو هلا

إىل املبدأ الذي تسري عليه الدكتورة بياني يف تأكيدها على املذاهب الدينية 

 ت الوقائع: صنعللشخصيات اليت 

يقول ابن فضل  .املذهب ًا حنبلّيباسي املستعصم باهلل كان ُسنِّّيإن اخلليفة الع

، وَتَشبَّه (166)ًا، تفقَّه على مذهب أمحدكان ُمَحدِّثًا ُسنِّّيًا، ُمَحمََّدًا َسِنّي»اهلل العمري: 

 ،أعلى قائدين عسكريني يف اجليش العباسي وإن. (167)«يف كلِّ ما هو أمحد أوَِّله

الذي مل  ،وسليمان شاه ؛(168)الذي كان حنبليًا ،جماهد الدين الدويدار الصغري :وهما

يكن شيعيًا، قد اشرتكا يف تدمري ما بقي من جيش اخلالفة العباسية، فعندما سلَّما 

لينظِّم بهم جيشًا يفتح  ؛هما هلوالكو طلب إليهما أن جيلبا بقية اجلنود والضباطْينفَس

لكي ينقذا  ؛به بالد الشام، فُخِدع هذان القائدان ـ رمبا رغبًة يف التقرُّب إىل هوالكو

حبوا يف وذ ،فذحبوهم ،وقاما بتسليم اآلالف من أولئك املقاتلني إىل املغول، هما ـْينفَس

يف يوم اخلميس »يقول رشيد الدين:  .نهاية املطاف الدويدار الصغري وسليمان شاه أيضًا

]إىل هوالكو[، فأعادهم  (الدويدار الصغري وسليمان شاه)غرَّة شهر صفر خرج االثنان 

لينظِّم بهم جيشًا من املرتزقة للذهاب إىل مصر  ؛وا أتباعهمإىل املدينة لكي جيلب

مؤملني أن  ،والشام. وعزم جند بغداد على اخلروج معهما ـ وكانوا خلقًا ال حيصون

. وكان (169)«وقتلوهم مجيعًا ،فقسَّموهم ألوفًا ومئاٍت وعشراٍت ،جيدوا اخلالص ـ

اليت ُهِزم فيها اجليش  ،هـ(656حمرم سنة  9الدويدار الصغري عقب معركة املزرفة )
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لكن املغول  ،ة سفن خارج بغدادالعباسي، أخذ كنوزه ونفائس أمواله وفرَّ يف عّد

وجنا  ،واستولوا على تلك الكنوز ،فيها ْنوقتلوا َم ،هامجوه، وأحرقوا بعض السفن

 . (170)هو وعاد إىل بغداد

بقي يقاتل  ْنعلى َم كما شارك اخلليفة املستعصم نفُسه يف القضاء قضاًء مربمًا

يه اليوم باملقاومة الشعبية( ان بغداد املدنيني )الذين كانوا قد شكَّلوا ما نسّممن سّك

يف العاصمة، ذلك أنه حينما استسلم للمغول ووقف بني يدي هوالكو طلب إليه هذا 

وحينها ذهب اخلليفة  )!(لكي يقوموا بإحصائهم ؛تسليم أولئك املقاتلني النجباء للمغول

عًا للمغول، فذحبوهم ْووذهبوا معه َط ،لكونه خليفتهم ؛وا لكالمهفاطمأن ،ودعاهم

ان ثم إنه )أي هوالكو( قال للخليفة: اطلْب إىل سّك»يقول رشيد الدين:  .بأسرهم

لكي نقوم بإحصاء أعدادهم؛  ؛ويغادروا املدينة ،سلحتهمأاملدينة )بغداد( أن يلقوا 

فقام  ،ينادي يف املدينة بأن على الناس إلقاء أسلحتهم واخلروج منها فأرسل اخلليفُة َمْن

 . (171)«واخلروج جمموعًة جمموعًة، فبادر املغول إىل قتلهم ،أهل املدينة بإلقاء أسلحتهم

كالدويدار الصغري  ،وهكذا فإن اخلليفة وكبار مساعديه العسكريني

يكتفوا بأنهم مل ُيعدُّوا العدة  اء(، مل، وعذرًا للقّروسليمان شاه )وهم ليسوا شيعًة

 ،بسبب غفلتهم ؛ملواجهة اجليش املغولي الزاحف حنو العراق، بل زادوا على ذلك أنهم

وأماًل بإنقاذ أعمارهم، ساعدوا هوالكو على تدمري البقية  ،ة خربتهم السياسيةوقّل

ة ومن ومن مقاومة شعبية كانت تقاوم يف الشوارع واألزق ،عسكرية ٍةالباقية من قّو

 على أسوار بغداد. 

هي أن  ،أو تغافلتها ،إن احلقيقة اليت غفلت عنها الدكتورة شريين بياني

 وليس بينهم شيعيٌّ ،ام املسلمني ال عالقة هلم بنصري الدين الطوسيجمموعة من احلّك

هم الذين شجَّعوا هوالكو وأرسلوا له اهلدايا واألموال، بل جاء بعضهم معه  ،واحد

 .وقتلوا إخوانهم يف الدين يف إيران والعراق وغريهما ،حبة جيوشهمبص ،بأنفسهم

 : مثاًل ومن هؤالء

الذي وصل إىل  ،أـ امللك الصاحل إمساعيل جنل بدر الدين لؤلؤ صاحب املوصل 

. فحني راسل املغوُل ملَك املوصل بدَر الدين بن لؤلؤ (172)هـ650بالط منكو قاآن سنة 

األتابكي )وهو والد زوجة الدويدار الصغري القائد العام للجيش العباسي(، وأمروه أن 
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مع  ،مع األموال واهلدايا ،«إليهم ذلك ما يطلبونه من آلة احلرب، فسيَّر»يبعث إليهم 

. ويقول الذهيب: (174)«ًة لهمجاعًة من عسكره جند»، كما أرسل (173)جنله إمساعيل

ه ِبْركة ومَدٍد من عسكر ج ومَدٍد من ابن عّمْروأقبل هوالكو يف املغول والرتك والُك»

وجاءت إليهم )إىل »ويقول ابن كثري: . (175)«]بدر الدين[ لؤلؤ عليهم ابُنه امللُك الصاحل

 . (176)«وحتُفه يساعدونهم على البغاددة، ومريُته وهداياُه ،املغول( أمداُد صاحب املوصل

ب ـ أرسل أبو بكر بن سعد السلغري حاكم فارس جنله سعدًا لتهنئة هوالكو 

كما  .دًا له عند غزوه بغدادَدبفتح قالع اإلمساعيلية، ثم أرسل جيشًا بقيادة ابن أخيه َم

وأظهر شجاعة يف امليدان جعلت  ،شارك حممد جنل سعد يف القتال يف معركة بغداد

 . (177)هوالكو يثين عليه

ه هوالكو حنو بغداد أرسل عالُء الدولة أتابُك يزد أبا بكر بن ج ـ لدى توجُّ

 . (178)شخص لالنضمام إليه 300حاجي اخلراساني )أحَد أفراد أسرة آل مظفَّر( مع 

حينما زحف هوالكو » ،د ـ األتابك ُتْكَلة بن هزار أسف من أتابكة لورستان

 . (179)«فأحلقه هوالكو بفرقة كيتوبوقا نويني ،خان إىل بغداد ذهب إليه ُتْكَلة طائعًا

ه إىل فضمَّ ،هـ ـ ومن لورستان َقِدم على منكو قاآن حاكمها بدر الدين مسعود

 . (180)هوالكو خالل هجومه على إيران

وفدوا بأمواهلم إىل بالط منكو  ْنام ممَّو ـ نضيف إىل ذلك حشودًا من احلّك

وهم حيملون األموال  ،أو ذهبوا إىل هوالكو وهو يف طريقه إىل إيران والعراق ،قاآن

 أمثال:  ،واهلدايا

حاكم  ،(181)وبي الشافعيامللك الكامل حممد بن شهاب الدين غازي األّي 

هـ، ويف الوقت نفسه ذهب إليه 650الذي ذهب إىل بالط منكوقاآن سنة  ،ميافارقني

 ؟هما أحقُّ باحلكموكانا قد اختلفا حول مسألة أّي امللك املظفر ابن حاكم ماردين،

. ثم ذهب (182)ربامللك من املظّف إن الكامل أحّق :الذي قال ،فاشتكيا عند منكوقاآن

 . (183)«ورجع إىل بالده ،وأعطاه فرمانًا ،إىل خدمة هوالكو، فأكرمه وأمَّنه»هـ 654يف 

بن حاكم حلب الناصر صال  الدين اه امللك العزيز توّج» 655ويف رمضان سنة  

فأصدر له  ،. بتحف وهدايا ملكية إىل هوالكو[..األيوبي الشافعي]يوسف الثاني 

 . (184)«فرمانًا وبايزة
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الدين كيكاوس الثاني وركن الدين  حاكما بالد الروم الشقيقان عّزوصل 

وكان  .(185)وهما حيمالن اهلدايا الالئقة هلوالكو ،السلجوقيان قلج أرسالن الرابع

. وعقب (186)كما هو شأن بالد الروم بتمامها ،هذان امللكان من أتباع املذهب احلنفّي

وملا  .(187)هـ657احتالل العراق أرسل هوالكو يف طلب الشقيقني، فتوجَّها إليه سنة 

له يف بالد عند توغُّ (188)هـ656الدين هذا قد قاتل القائد باجيو يف أوائل سنة  كان عّز

إىل  هرعو ،بْعمن قتاله له، فقد استوىل عليه الرُّ هوالكو ممتعٌض الروم، وبلغه أن

، مبتكر بعمٍل ، ولكنه أعلن عن خضوعه التاّم(189)البالط وهو حيمل هدايا جليلة

لي هو أن يشرِّف امللُك رأَس ، وتقدَّم قائاًل: إن أمذاًء راقيًا رسم فيه صورَتهصنع ح»فقد 

َرقَّ له قلب هوالكو، وشفعت له دوقوز ، فباركةمه املهذا العبد بأن يدوس عليه بَقَد

 . (190)«فعفا عنه ،خاتون )زوجة هوالكو(

 واحد.  وغري هؤالء الذين مل يكن فيهم شيعيٌّ

ُسمُّوا باملالحدة )أي أتباع املذهب  ْنضني للمغول على غزو َمل احملرِّبل إن أّو

هو منصب قاضي  ،اإلمساعيلي( كان رجاًل يشغل يف قزوين منصبًا رمسيًا يف الدولة

ويبدو أنه كان  .القضاة، وهو مشس الدين أمحد بن أبي بكر القزويين الشافعي

شافعي عامة فإن املواطن القزويين محد اهلل املستويف ال وبصورٍة .قاضيًا لعموم املذاهب

إن أهل قزوين شافعية بأسرهم، وليس فيهم من احلنفية إاّل ما يعادل واحدًا  :يقول

قد ذهب قاضي القضاة هذا مع جنله رضي الدين حممد إىل و. (191)باأللف من سكانها

ذكره ِمْنهاج السَِّراج  ،طويل وحرَّضاه على غزو بالد اإلمساعيلية يف خرٍب، منكو قاآن

وقد نقلته الدكتورة شريين  .ن ومحد اهلل املستويف وغريهمااجلوزجاني ورشيد الدي

. وقد عرَّف مواِطُنهما املستويف القزويين الشافعي بهذين القاضيني (192)بياني أيضًا

وشغال منصب قاضي قضاة عراق  ،جالٍل وثروة هائلة ْيكانا صاحَب»فقال: 

؛ وقد بذال جهودًا مضنية املالحدة املالعني ا هوالكو خان إىل دفع شّروَدَعْو، (193)العجم

العاَلم من  ّكانوأنقذوا ُس ،إىل أن متكَّنا من اقتالع أولئك املالعني ،يف هذا السبيل

 . (194)«شرِّهم، جزاهما اهلُل خريًا

هؤالء  رْوَدة بة ومنحازاب الذين يكتبون التأريخ بنوايا متعصِّّتلقد جتاهل الُك

الباحث السعودي  لكّن .(195)العراق وغريهام املسلمني يف ارتكاب اجملازر يف احلّك
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ر اخلطري الذي قام به هؤالء يف قتل ْوالدكتور سعد الغامدي أخذ بعني االعتبار الدَّ

إن الذنب الكبري واخليانة العظمى كانت قد ارتكبتها »فقال:  ،إخوانهم املسلمني

العباسية الدولة بل من خارجها وخارج أراضي  ،ليس من داخل بغداد ،عناصر إسالمية

فقد قام املسلمون من  .من حدود العراق احلالية وإقليم خوزستان( )اليت تشمل أقّل

فارتكبوا ـ مع املغول ـ  ،الة مع املغول يف محلتهم هذههاتيك الربوع باملشاركة الفّع

وشاركوا يف مذحبة مسلمي بغداد أنفسهم، كما شاركوا يف جرائم  ،أعمااًل شنيعة

ان أراضي العراق واجلزيرة والشام، تلك األعمال املسلمني من سّكإخوانهم  املغول ضّد

 . (196)«هلا اإلنسانية اليت تهتّز

ام حلفاء من هؤالء احلّك إنَّ الدكتورة شريين بياني مل تذكر إطالقًا أيَّ واحٍد

كان اإليرانيون من أصحاب النفوذ غري »وواصلت كالمها بالقول:  ،املغول ومناصريهم

 قد نفذوا بعض النشاطات خالل هجوم املغول على بغداد، لكّنو ،العراققليلني يف 

 ؛ر األساس قد قام به اثنان من كبار الشخصيات الشيعية: شخصية إيرانيةْوالدَّ

وسياسي  ؛رجل دين وعامل كبري هو نصري الدين الطوسي :وشخصية عربية، وهما

نصري الدين يرى أن القضاء  كان ....د الدين حممد بن العلقمّيوإداري حمنك هو مؤّي

أدرك أن  ،ثنا عشري إيرانياعلى بين العباس هو واجبه الديين والوطين، فهو شيعي 

إذا كان نصري الدين ». وتقول أيضًا: (197)«ويكتم شيئًا ْففلم خَي ،الفرصة مؤاتية

الطوسي يقوم بالعمليات التخريبية ضد اخلالفة العباسية من اخلارج، فإن ابن العلقمي 

 . (198)«د السبيل أمام املغولليمهِّ ،ومن الداخل ،مباشر ان يعمل بنحٍوك

 ؛هلمية واألكادميية لكاتبوهو ينتقص من القيمة الع ،إن هذا الكالم معيٌب

ال أن ينساق وراء  ،ف كرامًة وشرفًا ينبغي له أن حيافظ عليهمامؤلِّ ذلك أن لقلم كّل

اء ّروإىل استهانة الُق ،بالباحث إىل الضياعيان ب اللذين يؤّدهوى النفس والتعصُّ

 بكتاباته. 

رة يف أغلب ما كتبت بهذا الشأن يف أن الدكتورة الفاضلة متأثِّ ال َشكَّو 

ى الذي نقلناه آنفًا. وأنا أحتّد ،بالكالم املغلوط الذي كتبه عباس إقبال آشتياني

على  ذكروا مثااًل واحدًا يدّلهم على رأيها ـ أن ي ْنالدكتورة شريين بياني وغريها ـ ممَّ

من  ،صابئيًا ويهوديًا أ ومسيحيًا أأو ًا، يًا أم شيعّيسواء كان ُسّن ،أن مسلمًا واحدًا
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نستثين من ذلك التهمة اليت اتصل باملغول وحرَّضهم على غزو العراق.  ،داخل العراق

ابن ى قيادتهم وخصوصًا حني توّل ،كذبًا وزورًا خون الشاميون/ املصريونها املؤرِّألصق

بهم وإمنا كان ذلك بسبب تعصُّ؛ صل باملغولمن أنه اّت بابن العلقمّي، هوة ومريدتيمّي

التهمة اليت »نها بأمة الدكتور مصطفى جواد هذه الرواية العاّل وصفالطائفي. لقد 

 ،(199)«من القدماء خو الشام والعواّمخو مصر ومؤرِّألصقها به )بابن الَعْلَقمّي( مؤرِّ

. (200)«ما اتَّهمه أحٌد بذلك ألنه كان شيعيًا، ولو كان غرَي شيعيٍّ إمنا اتُّهم»وأضاف: 

 وقد أشرنا آنفًا إىل رأي الدكتور الغامدي املشابه لرأي العالمة مصطفى جواد. 

الدكتورة الفاضلة ما كتبه رشيد الدين ـ وهو صاحب رواية أصيلة  ْتولو قرَأ

عة مغلوطة ية يف إصدارها أحكامًا متسرِّجيعلها متأنِّعن الوقائع ـ لكان كافيًا أن 

 كتلك اليت دوَّنتها. 

ًا رين جّدإىل مصدرين متأّخ ْتما يتعلق بنصري الدين الطوسي فقد استنَد ويف

حبيب السري ملري  :هـ(، هما656عن واقعة إسقاط املغول للخالفة العباسية )سنة 

ومن املعيب أن ترتك الدكتورة  .(هـ1019وجمالس املؤمنني للتسرتي) ؛(هـ942خواند)

 رة. وتلجأ إىل املصادر املتأخِّ ،بياني املصادر املعاصرة للواقعة أو القريبة منها

رمبا كان أحد األسباب ألن تقول الدكتورة هذا الكالم هو رؤيتها ألقابًا 

راني والزجناني والدامغاني مثل: الطه ،ألشخاص من أصول إيرانية يسكنون العراق

باستثناء  ،يةونعيد التذكري هنا بأن إيران كانت بأسرها تعتنق املذاهب السّن .والقمي

ويكفي أن نقول  .قم وكاشان وبعض سكان مدينة الرّي :مثل ،مدن صغرية متناثرة

نوا ضريح اإلمام الثامن للشيعة اإلمامية ـ كا بأن أهل مدينة طوس اإليرانية ـ اليت تضّم

 ما فعلوا ذلك.  ، ولو كانوا شيعًة(201)«يزوره يؤذون َمْن»

ومع اقرتاب ظهور املوجة األوىل للمغول على ميدان الساحة اإلسالمية جند أبا 

وأحد أساتذة  ،(202)«رئيس أصحاب الشافعي بقزوين» ،اخلري القزويين الطالقاني

، يلقي املواعظ (203)«جامع القصر الشريف»وأحد وعَّاظ  ،املدرسة النظامية ببغداد

إن الرجل  :يف أحد األيام رجٌل بني األشجار القريبة، وقيل حينها ههدابقزوين عندما ش

وقرر مغادرة املدينة، فأحلَّ عليه أهلها بالبقاء  ،خاف أبو اخلري على حياته، كان شيعيًا

ُينقش فيها امسا أبي بكر وعمر، وحتمى  فاشرتط أن يؤتى مبكواٍة ،بني ظهرانيهم
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وُتكوى بها جباُه مجٍع من أعيان الشيعة يف املدينة، ففعلوا ما أراد.  ،ى االمحرارّتح

خمافة الفضيحة، وعلى ؛ فكان هؤالء األعيان بعد ذلك ُينِزلون عمائَمهم على جباههم

ى ال يرى الناُس حّت ،فكان أولئك يأتون والعمائم إىل أعينهم»تعبري القزويين:  حّد

 . (204)«الكيَّ

 ؛ُيقَتدى بها وردنا هذا اخلرب ألن ما قام به أبو اخلري الطالقاني أصبح ُسّنًةوإمنا أ 

من  مذهٍبأّي ة والشيعة يف رجحان طويل يف مدينة قزوين بني السّن ًة نقاٌشفقد جرى مّر

املذاهب حكم األمري املغولي جرماغون يف خراسان خالل عهد امللك املغولي أوكداي 

فذهب اإلمام ركن »يقول محد اهلل املستويف:  .هـ(639ـ  626)حكم خالل السنوات 

الدين الزاكاني عند األمري جرماغون، وقدَّم من األدلة العقلية والنقلية ما أدان به 

اب ونقش فيه اسم أمري املؤمنني عمر بن اخلّط ،صنع ختمًا من احلديد الشيعة، ثّم

وُتكوى به جباه  ،االمحرارى وأخذ مرسومًا بأن ُيحمى ذلك اخلتم حّت ،رضي اهلل عنه

 .(205)«ةوهكذا ـ وجبهوده ـ ازدهر مذهب أهل السُّّن .الروافض

الذي  ،يف العصر الصفوي التشيُّع على النطاق الواسع إاّلل إىل إن إيران مل تتحوَّ

م، حيث اعُتِرَف باملذهب اإلمامي مذهبًا 1736ـ  1502هـ/1148ـ  907امتدَّ من سنة 

كما  ،«ظهور مذهب اإلمامية على رؤوس األشهاد»ُأشري إليه بـ  رمسيًا للبالد، أو ما

قراءة اخلطبة اإلمامية يف دار »، حني متَّت (206)ف جممل التواريخعبَّر عن ذلك مؤلِّ

وهو يتحدث عن  ،ةخ آخر بلهجة غري ُودِّّي؛ األمر الذي عبَّر عنه مؤرِّ(207)«السلطنة تربيز

انتشر يف بالده املذهب املذموم للشيعة  حيث»عهد الشاه إمساعيل الصفوي بقوله: 

 . (208)«الشنيعة

هها الدكتور عباس إقبال إىل الوزير ابن هامات الباطلة اليت وجَّولو قرأنا االّت

اليت هي يف حقيقتها أصداء آلراء الربوفسور إدوارد براون، فسنجد أن  ،العلقمّي

ما  اليت ذكرناها يف ،نفسهاهامات الدكتور إقبال ّتادت الدكتورة شريين بياني ردَّ

 مضى. 

 

 ـ يتبع ـ
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 ماهية احلجب عن اإلرث وتقسيماته

 دراسٌة مقارنة حتليلية
 

 

املهّمة املطروحة يف باب اإلرث مسألة احلجب، نظرًا لتأثريه الكبري من املسائل 

 ْنَم»قال ابن عباس:  .ومقدار احلصص ،تقسيم الرتكةوكيفية  ،على عملية التوريث

ولعّل مراده  .(1)«فقد علم الفرائض ،ال حيجب ْنحيجب وَم ْنوعلم َم ،تعّلم سورة النساء

 من احلجب ما يشمل املوانع أيضًا، ال خصوص احلجب املصطلح. 

وموضوع احلجب ُيعترب من أهّم مواضيع الفرائض، وحيرم »قال الدكتور بّراج: 

مل يعرف هذا الباب ال يستطيع  مل يعرف احلجب أن ُيفيت يف الفرائض؛ ألّن َمْن على َمْن

ال  يستحّق وأعطى َمْن ما حرم َمْناهلل، بل ُرَبعلى الوجه الذي أراد تقسيم الرتكة 

  .(2)«جلهله مبوضوع احلجب ؛يستحّق

إّن حرمة التصّدي لإلفتاء ال ختتّص باجلاهل مبسائل احلجب، وال ختتّص أقول: 

 . ُيفيت بغري علٍم لكّل َمْن بباب الفرائض، بل هي شاملٌة

ملسائل احلجب يف حبوثهم يف مواضع متناثرة، ومل  ض الفقهاء عادًةويتعرَّ

واحد، كما أّنهم قد أهملوا التنصيص على بعض احلاالت وأّنها  جيمعوها يف موضٍع

بل جمتزأة  ،ر على عدم امتالك صورة واضحةمن أقسام احلجب أو ال، مّما أثَّ

فإّن هلذا اجلمع  ستقّل؛م د احلجب ببحٍثِرارتأينا أن ُنْفلذا فقد  .وتقسيمات غري وافية

كّنا لسنا  مبثوث، وإْن مثرات حبثية ـ كما سوف ترى ـ ال حتصل لدى حبثها بشكٍل

بصدد استيعاب جهات حبث احلجب مجيعًا، فقد استهدفت الدراسة حبث بعض 

                                        
|

^
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ومن هنا سوف نقتصر على الرتكيز على املاهية وحتليلها والتقسيمات،  .الزوايا العاّمة

منا يف طّيات البحث ما لدينا من الرؤى الفقهية االستداللية أو ىل أّننا قّدإُمضافًا 

ىل فتح ملّف البحث فيها من إ االستنباطية أو التحليلية اخلاّصة بنا، واليت هي حباجٍة

جتديدية هنا وهناك،  جديد؛ لعدم إعطائها حّقها من التنقيح والتحقيق، فطرحنا رؤًى

 املقارن بني الفقه اإلمامي والفقه السّني. كما أّننا عرضنا املعاجلة وفقًا للمنهج 

 

فسوف  ،اليت تتطّلب عقد دراسة مفّصلة ،نظرًا لسعة البحث وكثرة فروعه

دون استيعابها طّرًا، وهي: تعريف احلجب، الفرق  ،نقتصر على حبث بعض اجلهات

 . (أقسامه ولواحقه)بني املنع واحلجب، تقسيمات احلجب 

 

أن نتعّرض اىل بيان تعريف هذا املصطلح، ثّم بيان الفرق بينه  ال ُبدَّويف البدء 

 وبني ما ُيشابهه. 

 

قال ابن فارس:  .(4)من باب نصر: منعه ،وحجبه حجبًا ،(3)هو: املنع احلجب لغًة

وقال  .(5)«حجبته عن كذا: أي منعتهاحلاء واجليم والباء: أصل واحد، وهو املنع. ُيقال: »

فقد حجبه حجبًا... ومجع احلاجب:  احلجب كّل شيء منع شيئًا من شيٍء»الفراهيدي: 

وقال ابن منظور األفريقي:  .(7)«حجبه: أي منعه عن الدخول»وقال اجلوهري:  .(6)«حجبة

حجب الشيء حيجبه حجبًا وحجابًا وحجبه: سرته... وامرأة حمجوبة: قد سرتت »

؛ ألّنه مينع وللبّواب حاجٌب، (9)شاهدةل للسرت حجاب؛ ألّنه مينع من املومنه قي .(8)«بسرٍت

 . (11)ومنه احلجب يف الفرائض؛ ألّنه مينع من اإلرث، (10)من الدخول

 

 فقد ذكروا عّدة تعاريف للحجب:  أّما الفقه السّني

من مرياثه كّله أو بعضه بوجود شخص فه احلنفية: بأّنه منع شخص معّين ـ عر1َّ
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  .(12)آخر

بعد وجود  ،كّله أو بعضه ،ـ وعّرفه آخرون: بأّنه منع الشخص من املرياث2

 آخر غري ُمشارك له يف سهمه.  عند وجود شخٍص ،وانتفاء موانعه ،سبب اإلرث

ج صورًا ليست من احلجب، وهي نقصان نصيب ِرقيل: وهذا القيد األخري ُيْخ

 كالبنت مع االبن، و....  ،يعصبها ْنض عند وجود َمصاحبة الفر

ُيشاركه يف حّصته،  ْنجيتمع مع الوارث وبني َم ُيحتمل الفرق بني َمْنأقول: 

واجتماع االبن مع البنت ليس من حاالت االشرتاك يف احلّصة، وسيأتي له مزيد توضيح 

 يف تقسيمات احلجب. 

  .(13)يتأّهل لإلرث بآخر عّما كان له الوالء فه ثالث: منع َمْنـ وعر3َّ

 ىل: إوقّسموا احلجب »ن أقسام احلجب، قال: ثّم بيَّ

 حجب حرمان: وهو منع شخص ُمعّين عن اإلرث بالكّلية؛ لوجود شخص آخر. 

. ثّم «أقّل منه؛ لوجود آخر ىل فرٍضإر ُمقدَّ وحجب نقصان: وهو حجبه من فرٍض

ل، وكذا انتقاص حصص أصحاب الفرائض بالَعْوفخرج انتقاص السهام »قال: 

  .(14)«كالزوجات ،ُيجانسهم عن حالة االنفراد ْنباالجتماع مع َم

قام به سبب اإلرث من اإلرث بالكّلية أو من  فه الشافعية: بأّنه منع َمْنـ وعر4َّ 

  .(15)هْيأوفر حظَّ

آخر غري ُمشارك  وحيذف الشافعية من التعريف القيد األخري )عند وجود شخٍص

 له يف سهمه(. 

، آخر شخٍص بل لوجود، يكن حجبه ملعنى يف نفسه مل احملجوب فالشخص

أو ألخذ نصيبه األعلى  ،لإلرث، ولوال وجود هذا الشخص لورث بالفعل فهو أهٌل

  .(16)كاماًل

 

مشاركة احلاجب يف  ـ أّما التعريف الثاني فهو غري جامع؛ فإّن قيد )عدم1

مع أّنه  ،ِرج حجب الولد للزوجة مثاًلعلى تفسري االشرتاك باالجتماع ـ ُيْخ اإلرث( ـ بناًء

 جيتمع معها يف اإلرث. ومن هنا حذف الشافعية هذا القيد. 
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لكّنه بهذا  ،جنا من إشكالية التعريف الثاني ـ وأّما التعريف الثالث فهو وإْن2

 ط بأشّد منها، وهو عدم مانعيته؛ لشموله للمنع أيضًا. رَّاملقدار من البيان قد تو

ضح إشكاليته ـ لكن سوف تتَّ ،هْيـ وأّما التعريف األّول فهو أفضل من سابَق3

 وحماولة تعميقه.  ،ىل تعريف اإلماميةإض بعدم اجلامعية ـ لدى التعرُّ

 بشكٍل فلم يتصدَّ أكثر فقهاء اإلمامية لتعريف احلجب وأّما الفقه اإلمامي

 .(17)بذكر أقسامه ذكر بعضهم تعريف بعض أقسامه، فإّنهم يبدأون عادًة عاّم، وإْن

 عّرف )احلجب(:  وعلى أّي حال فقد عثرنا على بعض َمْن

قام به سبب  : املنع. وشرعًا: منع َمْنهو لغًة»فه الشهيد الثاني، فقال: ـ إذ عر1َّ

والثاني: حجب  ؛األّول: حجب حرمانه، وُيسّمى ْين أوفر حظَّاإلرث بالكّلية، أو م

 ،له سبب اإلرث بالكّلية احلجب: وهو منع َمْن»ق السبزواري: قِّوقال احمل .(18) «نقصان

وقال النراقي:  .(19)«وُيسّمى: حجب نقصان ،ه األوفروُيسّمى: حجب حرمان، أو من حظِّ

له سبب اإلرث بالكّلية أو بعضه،  احلجب: وهو لغة: املنع. وامُلراد منه هنا: منع َمْن»

وتبعه النجفي، قال يف تعريفه  .(20)«والثاني: حجب نقصان ؛واألّول ُيسّمى: حجب حرمان

ه. واألّول ْيقام به سبب اإلرث بالكّلية أو من أوفر نصيَب منع َمْن»شرعًا بأّن امُلراد منه: 

  .(21)«امُلسّمى حبجب احلرمان، والثاني حبجب النقصان

وأّما احلجب: فهي احليلولة املانعة من إرث »ـ أجل، قال الشهيد الثاني: 2

احلجب: »وجعله أخّص من املنع؛ حيث قال قبل ذلك:  .(22)«أو بعضًا ، كالًّاآلخرين

  .(23)«املنع أعّم من أن ُيوجد سبب يف نفسه أو ُيوجد مانع خارجي املنع، لكّن

 ؛ما ُيبطل الوراثة يف بعضها أو رأسًااحلاجب: »د كالنرت بأّن فه السيـ وعر3َّ

  .(24)«بسبب وجود شخص أو أشخاص آخرين

 

من التعريف السّني؛ فإّن أبا زكريا  إّن التعريف األّول يف احلقيقة مأخوٌذأّواًل: 

هـ(، واسُتشهد الشهيد الثاني سنة 926)سنة متوّفى  ،صاحب فتح الوّهاب ،األنصاري

 هـ(. 965)

 على هذا التعريف ما يلي:  ُدِرَي من أمٍرومهما يكن 
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ّن املمنوع أيضًا قام به سبب إـ عدم مانعية هذا التعريف؛ لشموله للمنع؛ إذ 1

السبب مبعنى آخر غري  إذا فّسرنا اإلرث؛ مبعنى موِجباته من النسب أو السبب، إاّل

 تداول. املعنى امل

ّن املمنوع ُيمنع من إآخر؛ إذ  ـ عدم مانعية التعريف من ناحية مشوله للمنع بلحاٍظ2

 اإلرث بالكّلية. 

ثالث، وهو مشوله حلاالت عدم إحراز شرط  ـ عدم مانعية التعريف بلحاٍظ3

ر سبب اإلرث ّن امللحوظ هو حرمان الوارث مع توفُّإكالغيبة املنقطعة، فيما  ،التوريث

عن حرمانه كّليًا أو وحتّقق شرطه وارتفاع املانع عنه، فمثل هذا هو الذي ُيبحث فقهيًا 

 قام به سبب اإلرث.  جزئيًا، ال كّل َمْن

ال  أن ُيدفع بأّن امُلراد بالسبب ما يعّم امُلوِجب والشرط وارتفاع املانع، لكْن إاّل

 لذوق. لف امُلخالف داعي ملثل هذا التكلُّ

رابع، وهو مشوله حلرمان الزوجة من العقار على  ـ عدم مانعية التعريف بلحاٍظ4

 شهور، وهذا ال يعّدونه حجبًا. امل

ّنه غري جامع؛ إذ ال يشمل حاالت حجب الوارث عن أن ُيرّد عليه ما زاد من إـ 5

 الرتكة. 

 ونه حجبًا. أن ُيدفع بأّنهم ال ُيسمُّ إاّل

وهما أفضل  ،وأّما التعريفان الثاني والثالث فهما متقاربان ـ بل مّتحدان ـثانيًا: 

نا حيثية مهّمة يف بيان حقيقة احلجب، أال وهي بكثري من التعريف األّول؛ ألّنهما تضمَّ

أّنهما غري شاملني وال جامعني لكّل حاالت  وجود شخص أو أشخاص وحيلولتهم، إاّل

 ضح الحقًا. احلجب، كما سوف يتَّ

 خول األغيار. ومانع من د ،إذن من صياغة تعريف ُمختّص باحلجب فقط ال ُبدَّف

 

ُمنتَزع من كلمات الفقهاء يف تقسيمهم احلجب،  اقرتا  تعريف فّنيوُيمكن 

ق مع حتقُّ ،أو حتصيله بعض احلّصة ،احلجب هو احليلولة دون توريث الوارثفُيقال: 

بسبب وجود  كوذل ؛وانتفاء املانع ،وتوافر شروطه ،وقيام سبب اإلرث ،أركان اإلرث
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 ، فلوال وجود الشخص احلاجب لورث ما ُحرم منه. آخر شخٍص

 

قنا النظر يف مسائل احلجب لرأينا عدم جامعية هذا التعريف؛ وذلك لوجود لو دقَّ

وال عن بعضها، فكان  ،احلجب عن أصل احلّصة :بعض احلاالت ليست هي من قبيل

من الالزم حلاظ مجيع حاالت احلجب يف التعريف، ونقرت  تعميق التعريف ضمن 

 مرحلتني: 

 

ة للحجب، فُيقال: إّن احلجب هو تأثري حلاظ احلاالت الواضحة والصور اجللّي

ون أو د ؛إّما باحليلولة دون توريثه ؛شخص ـ وارثًا كان أو ال ـ على شخص وارٍث

أو تغيري كيفية التوريث من كونه بالفرض أو القرابة، مع  ؛حتصيله فرضه األعلى

 قيام ُموِجب اإلرث وتوافر شروطه وانتفاء املانع. ق أركان اإلرث وحتقُّ
 

حلاظ احلاالت والصور اخلفّية والنادرة اليت ال تكون ملحوظة يف املعنى 

عليها فال حيسن  ظرًا لصدق ضابطة احلجب حقيقًةن امُلصطلح لدى الفقهاء، ولكْن

 سم باجلامعية والدّقة. كي يتَّ ؛ها يف التعريفإغفاهلا، بل املناسب حلاُظ

دًا، حدًا كان أو ُمتعدِّـ ُمتَّ شخٍصوعليه ُيمكن القول: إّن احلجب هو تأثري 

أو دون حتصيله فرضه  ؛إّما باحليلولة دون توريثه ؛وارث وارثًا كان أو ال ـ على شخٍص

وإّما  ؛نًا من الرتكةدون توريثه قسمًا ُمعيَّأو  ؛أو دون حتصيله ما زاد عن الفرض ؛األعلى

يلولة دون التأثري يف رفع املانع وإّما باحل ؛بتغيري نوع توريثه من كونه بالفرض أو بالقرابة

رث وتوافر شروطه قيام ُموِجب اإلق أركان اإلرث و، مع حتقُّالقابل للرفع عن الوارث

 وانتفاء املانع. 
 

كحجب الولد ـ  ،دـ إّن ُمرادنا بـ )الشخص( اجلنس الذي يشمل امُلّتحد وامُلتعد1ِّ

سواء أكان واحدًا أو أكثر ـ للزوجني عن الفرض األعلى، والذي يشمل احلاجب 
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ّم عن والثاني كحجب إخوة املّيت لأُل .واألّول واضٌح. الوارث واحلاجب غري الوارث

الثلث، كما يشمل احلاجب إذا كان من صنف واحد أكثر من صنف، نسبيًا كان 

 أو سببيًا. 

 ـ إّن ُمرادنا بقيد )احليلولة دون توريثه( إدخال حجب احلرمان. 2

ـ إّن ُمرادنا بقيد )احليلولة دون حتصيله ما زاد عن الفرض( إدخال احلجب عن 3

وللزوج النصف، والباقي  ،خت السدسّم وزوجًا، فلأُلختًا أُلُأالرّد، كما لو ترك املّيت 

دون الزوج، ولو ُفرض انفراد الزوج لُرّد عليه الباقي، غري أّن وجود  ،ختّد على اأُلُيَر

 به عن الرّد. ّم حجخت لأُلاأُل

ـ إّن ُمرادنا بقيد )احليلولة دون توريثه قسمًا ُمعّينًا من الرتكة( إدخال احلجب 4

وحيول دون توريثها  ،بسبب احلبوة للولد األكرب، فلو ُوجد األكرب فيستأثر باحلبوة

سواء أكان االستئثار بالعني فقط أو بالعني والقيمة. وهذا ُيعترب من  ،(25)لسائر الورثة

  .(26)ما على القول مبّجانية احلباءسيَّ ،النقصانحجب 

ـ وُمرادنا بقيد )تغيري نوع التوريث من كونه بالفرض أو القرابة( إدخال حالة 5

ذوات  وهذا يف حّق .اليت نتيجتها نقصان الفرض ، القرابةإىلانتقال الوارث من فرض 

ن األب أو األبوين إذا خت مالنصف وذوات الثلثني، كالبنت إذا كانت مع االبن، أو اأُل

فإّنها تنتقل من النصف ـ حالة االنفراد ـ اىل اإلرث بالقرابة، فتقّل  ،كانت مع األخ

 ،كالبنتني مع االبن، وكذا بالنسبة اىل ذوات الثلثني .حّصتها عن النصف حينئٍذ

ب َسب اصطال  الفقه اإلمامي. وحَبَسختني لألب أو لألبوين مع األخ. هذا حَبواأُل

نثى ىل العصوبة، وهذا حينما يوجد مع اأُلإاصطال  الفقه السّني االنتقال من الفرض 

 ىل العصوبة. إيعصبها فإّنها تنتقل من النصف ـ حالة االنفراد ـ  ْنَم

خت ب الفقه اإلمامي البنت والبنات، واأُلَسويدخل ضمن هذا القسم حَب

وج أو الزوجة، وذلك فيما لو واألخوات لألب أو لألبوين يف بعض حاالت دخول الز

من  َنّم، فهنا ينتقْلكاألب أو اأُل ،ثالث فيما لو اجتمع معهم وارٌث ،تزامحت الفروض

 . ىل اإلرث بغري فرٍضإالفرض 

جامع، وهو )نقص الرتكة عن السهام  ر أحد الفقهاء عن ذلك بتعبرٍيوقد عبَّ

ّم أو لألب عن واحدة لألب واأُلخت الفإّنه مينع البنت الواحدة واأُل»املفروضة(، قال: 
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ّم وهي النصف، وكذا مينع البنات املتعّددة واألخوات املتعّددة من األب واأُل ،فريضتهما

  .(27) «أو من األب عن ]فريضتهّن[، وهي الثلثان

يلولة دون التأثري يف رفع املانع القابل للرفع عن الوارث( أّن احلـ وُمرادنا بقيد )6

ّر أو مع من اإلرث، فال يرث الرقيق ـ نسبيًا أو سببيًا ـ مع وجود الوارث احُل الرّق مانٌع

وكانت الرتكة مبقدار قيمة العبد أو  ،ّرُح إذا مل يكن وارٌث عدم وجوده، ولكْن

فالرتكة اليت تستوعب قيمة العبد هلا  .(28)بقي شيء منها ورثه اشُتري، فإْن ،أكثر

 .وحيازته لإلرث لو كانت زيادة على مثنه ،عن العبدتأثري من حيث هي يف رفع الرّقية 

ّر واحلال هذه حجب الرتكة عن التأثري يف رفع مانع الرّق عن ُوجد الوارث احُل فإْن

ّر عن حترير العبد وتوريثه هي عني حجبه. إذن، الوارث الرقيق. وحيلولة الوارث احُل

أو رفع املانع  ،الرّق بشراء العبد ّر قد يكون حاجبًا عن التأثري يف رفع مانعفالوارث احُل

 عن إرثه فيما لو كان زيادة عن مثنه. وهذا من حجب احلرمان. 

ث الكافر فيما إذا كان كفره كفرًا ىل املورِّإـ وكذا احلال بالنسبة 7

ولو كان  ،فهنا يرث املسلم ،وآخر كافر، مسلم فإّنه لو كان له وارٌث ،أصليًا

فلوال املسلم ألمكن  .ولو كان أقرب منه ،وحيول دون توريث وارثه الكافر ،بعيدًا

وحيلولة  .ثه الكافر، فهنا قد حال املسلم دون توريثهتوريث الوارث الكافر من مورِّ

خرى عن حجبه له، ولذا ُأعبارة  الوارث املسلم للكافر عن وراثته للمتوّفى ما هي إاّل

وهذا من حجب  .(29)ة بقوهلم: إّن املسلم حيجب الكافرر الفقهاء يف مثل هذه احلالعبَّ

 احلرمان. 

، واقرتا  تعريف ُمعّدل ،على الرغم من عملية التعميق لتعريف احلجبمناقشة: 

 خرى بعدم جامعيته: أو ؛بعدم مانعيته   تارًةَرقَتقد ُيعرتض على هذا التعريف امل

د أفراد العنوان الواحد من تعدُّفإّن هذا التعريف يشمل حاالت أّما عدم مانعيته؛ 

فلو انفرد االبن لوحده حلاز مااًل موفورًا من  .د األبناءعناوين التوريث، كما لو تعدَّ

يف  لو كان معه إخوته فسوف تنقص حّصته، فهنا حصل نقٌص الرتكة، ولكْن

 بسبب وجود شخص آخر مزاحم، مع أّنه ليس من احلجب يف شيء. ؛ احلّصة

 فلما يلي:  يتهوأّما عدم جامع

ل له َزإّن احلمل حيول دون نيل سائر الورثة متام حصصهم من اإلرث، بل ُيْعأّواًل: 



 303 االجتهاد والتجديد

ُولد حيًا أخذ حصته املفروضة له من حيث الذكورة  ر حّتى يولد، فإْنَظمن اإلرث ثّم ُيْن

ىل إسقط مّيتًا ُرّد املعزول  وإْن ؛واسُترجع الزائد ،أو من حيث االّتحاد والتعّدد ،نوثةواأل

 متـزلزلة غري ُمستقّرة.  فهذه حيلولٌة .(30)الورثة

ن على املّيت يستغرق مجيع الرتكة مّثة موقفان فقهّيان يف حالة وجود َدْيثانيًا: 

ىل الورثة مع منعهم من التصّرف حّتى وفاء إ: انتقال الرتكة أحدهمامعروفان لإلمامية: 

: واملوقف اآلخر ؛الوفاء من الرتكة أو من غريها ـ أو إبراء الغرماءن ـ سواء كان الدَّْي

فبناًء على املوقف األّول ال  .بقاء الرتكة يف حكم مال املّيت حّتى الوفاء أو اإلبراء

وال حجب من التوريث إطالقًا، واملنع من التصّرف ليس  ،حرمان من التمليك أصاًل

ر عن التوريث ومرتّتب آخر متأخِّ حكٌمكما هو واضح، بل هو  ،حجبًا اصطالحيًا

تـزلزاًل حّتى . أجل بناًء على املوقف الثاني ميكن أن يكون حجبًا موقوفًا ومعليه

 حيصل األداء أو اإلبراء، وهذا ما ينبغي إدخاله يف التعريف حينئٍذ، كما هو واضح. 

َرف ص فال ُيْعبة املنقطعة ـ اليت تنقطع فيها أخبار الشخينبغي حلاظ الَغْيثالثًا: 

أو مّيت ـ حيث ُتوَقف تركة املفقود حّتى ُيعَلم موته ببّينة أو مضّي مّدة ال يعيش  أّنه حيٌّ

 مثله إليها غالبًا. 

 ،ل العقاروحرمانها من َنْي ،كما ينبغي حلاظ حجب الزوجة يف اجلملةرابعًا: 

 املسألة.  آخر يف كان لنا رأٌي بناًء على ما هو املعروف عند اإلمامية، وإْن

كان  وأيضًا ينبغي حلاظ حرمان الزوجة من رّد ما زاد عن الربع، وإْنخامسًا: 

 ّم من الدية. آخر يف املسألة، وكذلك حرمان اإلخوة من اأُل لنا رأٌي

وكذا ينبغي حلاظ حالة املزامحة واملشاركة لدى تعّدد الوارث، سادسًا: 

 كتعّدد الزوجات أو البنات. وهذا من حجب النقصان. 

إّن الولد إذا اجتمع مع األب كان فرضه السدس، ولو ُفقد الولد تغّير سابعًا: 

 . ىل اإلرث بغري فرٍضإنوع توريث األب من الفرض 

التعريف كي يكون جامعًا، كأن ُيقال:  ىلإخرى أوعليه ينبغي إضافة قيود 

وارث تأثريًا ُمستقّرًا أو  شخص ـ وارثًا كان أو ال ـ على شخٍصإّن احلجب هو تأثري 

أو دون حتصيله متام  ؛أو دون حتصيله فرضه األعلى؛ إّما باحليلولة دون توريثه ؛ُمتـزلزاًل

نًا من ًا أو قسمًا ُمعيَّأو دون توريثه نوع ؛دون توريثه ما زاد عن الفرضأو  ؛احلّصة



 

 االجتهاد والتجديد 304

يلولة دون وإّما باحل ؛وإّما بتغيري كيفية التوريث من كونه بالفرض أو القرابة ؛الرتكة

قيام ُموِجب اإلرث وتوافر شروطه ، مع التأثري يف رفع املانع القابل للرفع عن الوارث

تـزلزل( يستوعب احلاالت وانتفاء املانع. فإّن التعبري بأّن التأثري شامل للتأثري )امُلستقّر وامُل

الثالث األوىل، ووصف احليلولة بكونها )حيلولة دون توريثه نوعًا من الرتكة( 

يستوعب احلالة الرابعة، ووصفها بكونها )حيلولة دون توريثه ما زاد عن الفرض( 

يستوعب احلجب عن الرّد، ووصفها بكونها )حيلولة دون حتصيله متام احلّصة( 

دين يف احلّصة، ووصفها )بالتأثري على تغيري نوع اك الورثة امُلتعدِّيستوعب حاالت اشرت

 التوريث من الفرض اىل القرابة( يستوعب حاجبية الولد لألب. 

 اجلواب: 

، ورفعه بإضافة قيد )عدم كون الشخص فهو وارٌدأـ أّما إشكال عدم املانعية 

 ُمشارك له يف العنوان(. 

 ما يلي:  ففيب ـ وأّما جواب إشكال عدم اجلامعية 

ن للرتكة ـ إّننا إذا دّققنا النظر يف املوارد الثالثة األوىل ـ احلمل واستغراق الدَّْي1

د فإّنها يف حقيقتها ليست من موار ؛بة ـ نرى أّن ضابطة احلجب ال تنطبق عليهاوالَغْي

وهل يثبت مستحّق  ،ى يّتضح احلالأو بعضًا حّت احلجب، بل هو توقيٌف للرتكة كالًّ

فإّن احلجب إّنما حيصل لدى إحراز  ؛والتوقيف غري احلجب ؟آخر للرتكة أو ال

ّن االستحقاق إامُلستحّق، فيما نرى أّن األمر خيتلف متامًا يف احلاالت الثالث األوىل؛ إذ 

ومن املعلوم أّن  ؟أو ال د حّيًاّنه سوف ُيوَلأَلم هل أّما احلمل فإّنه ال ُيْع. َرزهنا غري ُمْح

ركان اإلرث، وهو أمن  ف على إحراز وجود الوارث الذي هو ركٌنأصل التوريث يتوقَّ

َلم وجود تركة للمّيت كي ن للرتكة فإّنه ال ُيْعوأّما استغراق الدَّْي .هنا مشكوٌك

كة ووجود الرت، من إحرازه ال ُبدَّيتحّقق التوريث، فإّن الرتكة من أركان اإلرث الذي 

بل هو  ،وهو موت املورِّث ،َرز شرط التوريثبة املنقطعة فال ُيْحوأّما الَغْي .مشكوك

من أركان التوريث. فاّتضح من ذلك أّنه ال عالقة لتلك  ، وموت املورِّث ركٌنمشكوٌك

الذي هو عبارة عن احليلولة عن التوريث بسبب وجود شخص  ،املوارد الثالثة باحلجب

 آخر، بعد الفراغ عن ثبوت أصل االستحقاق، وأّن حاالت احلجب امُلتزلزل ليست حجبًا. 

ـ وأّما املوردان الرابع واخلامس فبناًء على التسليم بهما فتوائيًا ال داعي 2
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 ،عن حتديد حلصص الورثة هما ضمن احلجب، وإّنما هما عبارٌةلإلصرار على عدِّ

وتضييق لدائرة الرتكة، وال حجب يف البني؛ فإّن هذا التقليل يف حّصة الوارث مل ينشأ 

 وأّثر على حّصته من اإلرث.  ،بسبب وجود شخص آخر أضّر به

يرتبط  فهذا أمٌر ،وهو حالة اشرتاك الورثة يف احلّصة ،ـ وأّما املورد السادس3

والبحث يف احلجب إّنما هو حبث التأثري  .عناوين التوريثمن  باملصاديق لكّل عنواٍن

يف نفس العناوين، فحينما ُيقال: الولد حيجب الزوجة أي عنوان )الولدية( حيجب عنوان 

 مع قطع النظر عن التعّدد أو االّتحاد مصداقًا.  ،)الزوجية(

ه عدِّ فال داعي لإلصرار على ،وهو حاجبية الولد لألب، ـ وأّما املورد السابع4

ما تكون أكثر من السدس، كما َبكانت ُر حجبًا؛ ألّن حّصة األب مع َفْقد الولد وإْن

ليس األمر  وهو النصف، ولكْن ،فللزوج النصف ولألب ما بقي ،مع أب لو اجتمع زوٌج

ّم وأب، ُأللسدس أحيانًا، كما لو اجتمع زوج و هكذا دائمًا، فقد تكون مساويًة

وهو السدس. إذن، فليس كّل حرمان  ،ثلث ولألب ما بقيّم الفللزوج النصف ولأُل

ّد حجبًا، فبني احلرمان الكّلي أو اجلزئي وبني للشخص من اإلرث أو تقليل حلّصته ُيَع

فإّن احلجب يكون بعد الفراغ من أصل  ؛قَلوخصوص ُمْط احلجب امُلصطلح عموٌم

ر على هو الذي أثَّ يكون بسبب وجود شخٍص نأ ال ُبدَّاالستحقاق لإلرث، كما أّنه 

عن احلجب حقيقة،  وعلى هذا فإّن هذه املوارد السبعة خارجٌة. حصول هذا احلرمان

 فال مننع من جعلهما من لواحق احلجب، ال عّدها منه.  َتأبْي وإْن

ضيف من تلك القيود ُأمن هنا ينبغي تعديل وتهذيب التعريف املقرت  حبذف ما 

هو تأثري شخص على ى، فريسو تعريف احلجب كالتالي: خرُأوإضافة  ،حة أخريًاَرامُلقَت

وانتفاء  ،وتوافر شروطه ،وقيام ُموِجبه فيه ،ق أركان اإلرثمع حتقُّ ،توريث غريه

 سواء أكان ذلك الشخص وارثًا غري ُمجانس أو غري وارث.  ،املانع عنه

وإّما بتقليل مقدار  ؛ثّم إّن هذا التأثري إّما باحليلولة دون توريث ذلك الغري أصاًل

وإّما حبيلولته دون  ؛ىل القرابةإوإّما بتغيري نوع التوريث من الفرض  ؛حّصته من الرتكة

 رفع املانع القابل للرفع عن الوارث. 

 

الظاهر أّن املنع واحلجب يشرتكان يف صدق معنى احليلولة : أـ الفرق بينهما لغًة
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فأفاد أبو هالل العسكري: أّن احلجب يصدق مع قصد  هما، وأّما الفرق بينهما لغًةعلي

  .(31)احليلولة، خبالف املنع الذي ال يتوّقف صدقه على القصد

وأّما الفرق بني املنع واحلجب يف االصطال  فقد ب ـ الفرق بينهما اصطالحًا: 

فبعد أن بيَّن الفرق بني املانع والشرط يف  .تصّدى الدكتور بّراج لبيان الفرق بينهما

بسبب قيام مانع من  ؛هو الذي ُمنع من املرياث :(32)احملروم»ُمفّصل له، قال:  كالٍم

ألّن املانع ؛ ُوجد سببه فيه فاحملروم ليس أهاًل لإلرث وإْن .كالقتل والرّق، موانع اإلرث

وبهذا ُيعترب  .أو حال بينه وبني ترتيب احلكم عليه ،الذي قام به أبطل عمل السبب

 . ، وال هو حاجٌبوجوده وعدمه سواء، فال هو وارٌث

نظرًا لوجود  وانتفى عنه مانعه، ولكْن ،واحملجوب: هو الذي قام به سبب اإلرث

فاحملجوب مل يكن  .ىل منه ُحجب من املرياث كّله أو ُحجب من بعضهْوَأ شخٍص

آخر، ولوال هذا الشخص لورث احملجوب  سه، بل لوجود شخٍصيف نف احلجب ملعنًى

 : لتاليبالفعل أو أخذ نصيبه األعلى. وعلى ذلك ُيمكن إمجال الفرق بني االثنني يف ا

للمرياث  ـ احملروم ليس أهاًل للمرياث لوجود مانع فيه. أّما احملجوب فهو أهٌل1

 وانتفاء موانعه عنه.  ،لوجود سبب اإلرث فيه

ه، وال ُيؤّثر يف بقية الورثة، فال حيجب غريإىل ر معدومًا بالنسبة َبوم ُيعَتـ احملر2

لكّنه  ،بالفعل ْثِرأنصبتهم. أّما احملجوب فال ُيعترب معدومًا، فعلى الرغم من أّنه مل َي

َجبون به، ومع ذلك ته، فاإلخوة إذا اجتمعوا مع األب ُيْحقد حيجب غريه لوجود أهلّي

  .(33)«حجب نقصان، فتأخذ السدس بداًل من الثلثّم ِجبون اأُلَيْح

 

ظًا من استعمال لفظ )األهلية( يف التعبري عن املنع؛ وذلك ـ إّن لدينا حتف1ُّ

مل  ُيمكن تطبيق عنوان )األهلية( على فاقد السبب وامُلوِجب، فَمْنإلمجاله، فإّنه 

 يكن من أقارب املّيت ليس أهاًل للتوريث. 

 ـ إّن دعوى كون املمنوع كاملعدوم على إطالقه غري ثابت. 2

 ،ـ وجود اإلبهام يف التعبري عن احملجوب بأّنه )ما مل يكن ملعنى يف نفسه(3

 كالتعبري باألهلية. 
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فإّنه ينعكس على  ،ر مبا ذكرناه يف تعريف احلجب من تعميٍقـ وُنذّك4

 التفريق بينه وبني املنع. 

 وعليه يتلّخص الفرق بني املنع واحلجب يف أمرين: 

أو صدور  إّن املنع إّنما يكون بلحاظ املمنوع يف نفسه لوجود صفٍةاألمر األّول: 

حتّقق فيه امُلوِجب. وأّما احلجب فاحليلولة للوارث  فعل من الوارث مينع من توريثه وإْن

 وإّما بسبب نوع املال.  ؛إّما لوجود شخص آخر ؛خارج عن الوارث تكون بلحاظ أمٍر

وأّما إذا ارتفع املانع مع إمكانه.  إّن املمنوع ال يكون وارثًا إاّلاألمر الثاني: 

 ما ال يكون وارثًا. َبوُر؛ ما يكون وارثًاالشخص احلاجب فُرَب

 

قسمني:  ىلإُيمكن تقسيم احلجب ـ بلحاظ استقراره وعدمه ـ التقسيم األّول: 

  من ِقَبلنا، وقد انتزعناه من بعض َروحجب متزلزل. وهذا التقسيم ُمقَت ؛حجب مستقّر

 الفروع اليت ذكرها الفقهاء يف اإلرث. 

 جلميع ما ُيذكر يف التقسيم الثاني اآلتي.  فهو شامٌل أّما القسم األّول

ينكشف و ،ىل أن ينفصل حّيًاإفمثاله حجب احلمل لغريه  وأّما القسم الثاني

ره عنه يف الطبقة أو يف ال يرث مع احلمل لتأخُّ ْنفلو كان الوارث ممَّ ؛ويستبني أمره

ولو كان الوارث  ؛كاألخ فيما لو كان احلمل ولدًا للمّيت ،ب ُمطلقًاُحِج (34)الدرجة

وُيعطى أقّل ما  ،ُيمنع عن الزائد، ولو على بعض الوجوه، ينقص نصيبه معه ْنممَّ

ولو  ؛كاألب ،أو ُيمنع عن الفرض ،ّم والزوجنيكاأُل ،(35)ُيصيبه على تقدير والدته

ولو كان للوارث نصيب  .(36)دًا ُمنع عن نصيب ولدين ذكرينكان ولدًا واحدًا أو متعدِّ

كما لو كان مع الولد الواحد أحد الزوجني أو األبوين  ،ال يتغّير بوجود احلمل وعدمه

ُولد حّيًا  فإْن ؛(37)اًلْمُمطلقًا، فُيعطى الوارث نصيبه َك مل يكن حجٌب ،أو كالهما

وإن ُولد مّيتًا انكشف عدم حجبه لألخ، وأيضًا  ؛ورث وأخذ حّصته واستقّر حجبه

األب الفرض، وانكشف  واستحّق ،ّم أو الزوجني احلّد األعلىانكشف استحقاق اأُل

ىل الورثة. وإّنما إدًا الزائد، وعادت حّصة احلمل املعزولة استحقاق الولد واحدًا أو متعدِّ

 فينكشف عدم حجبه.  ،قلنا )متزلزل( الحتمال سقوطه مّيتًا
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 ،ّن هذا النوع من احلجب ـ أي املتزلزل ـ إّنما يتأّتى يف الولدإب املشهور َسـ حَب1

نظرًا  ؛ّم عن الثلثنثى، وال يتأّتى يف حجب اإلخوة من األب لأُلُأذكرًا كان أو 

 الشرتاط كونهم منفصلني بالوالدة، فاحلمل عندهم ال حيجب. 

سوف يأتي أّنه ال فرق بني العنوانني وال غريهما من العناوين الواردة يف  ولكْن

ومنه  .عمومة واخلؤولة وفروعهماخت وأوالدهما واجلّد واجلّدة والكاألخ واأُل ،اإلرث

محاًل ومّثة ابن  فلو كان للمّيت عمٌّ ؛يّتضح أّنه الفرق بني مقام التوريث واحلجب أيضًا

 وإاّل ؛ولد حّيًا ورث دون ابن العّم فإْن ؛ُيحجب ابن العّم حّتى يستبني احلال ،عّم له حّي

 ورث هو دونه. 

ما يف احلمل ـ ضمن احلجب ـ إّننا ال نقبل عّد احلجب امُلتـزلزل ـ ك2

 االصطالحي، وسيأتي بيانه. 

كما ُيمكن تقسيم احلجب ـ بلحاظ مدى انتفاع احلاجب التقسيم الثاني:  

ىل قسمني ُيمكن تسميتهما بـ: حجب إباملقدار الذي حيجبه من الرتكة وعدمه ـ 

  .(38)؛ واحلجب السليبوحجب اإلضرار، أو احلجب اإلجيابي ؛االنتفاع

 

 ،كاًل أو بعضًا ،وهو حرمان الوارث مع صريورة املقدار احملجوب من الرتكة

ر يف حالة كون احلاجب وهذا القسم من احلجب إّنما ُيتصوَّ .ىل الشخص احلاجبإ

رة، مة للمتأخِّوارثًا، كما يف حجب الولد الزوجني، وكما يف حجب الطبقة املتقدِّ

ذلك،  ْرمل خنَت وإْن ،على ما هو املعروف ،يضًا حجب كاللة األبوين لكاللة األبوأ

وكما يف حجب الدرجة القريبة للبعيدة، كحجب اجلدودة الدنيا للجدودة الُعليا، أو 

للحاجب فال حيجب، أي لو  ومن هنا حني ال يكون انتفاٌع .حجب اإلخوة ألوالد اإلخوة

ُفرض حمجوبًا ال  فال تنقص حّصة احلاجب، وإْن ُفرض عدم حجب احملجوب وتوريثه

ب تعبريهم ال يكون احملجوب ُمزامحًا للحاجب، ويف مثل َستزيد حّصة احلاجب، وحَب

 هذه احلالة ال حيجب األقرب األبعد. 

فابن األخ يرث مع اجلّد الثلث،  ،ألب ّم مع أٍخوابن أخ أُل مٍّكما إذا ترك جّدًا أُل
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ّم، أو ترك وجّدًا بعيدًا أُل وجّدًا قريبًا ألٍب مٍّأُل وكما إذا ترك إخوًة. (39)والثلثان لألخ

، فإّن اجلّد البعيد يف الصورتني ُيشارك وجّدًا بعيدًا ألٍب مٍّوجّدًا قريبًا أُل إخوة ألٍب

 . (40)اإلخوة، وال مينع اجلدُّ القريُب من إرث اجلّد البعيد

 

 ، كالًّمن املقدار احملجوب من الرتكة الوارث مع عدم وصول شيٍءوهو حرمان 

 ّم. ىل الشخص احلاجب، كما يف حجب اإلخوة لأُل، إأو بعضًا

ـ بلحاظ حجب الفرض أو  الفقهاء احلجبأكثر قد قّسم لالتقسيم الثالث: 

  :(41)وحجب النقصان ؛على ما هو املعروف بينهم: حجب احلرمان ،ىل قسمنيإبعضه ـ 
 

واحليلولة دون  ،رثوهو حرمان الوارث من أصل اإلتعريف حجب احلرمان: 

كحجب كّل طبقة ما يليها من ىل منه، ْوبسبب وجود احلاجب اأَل ؛توريث الوارث شيئًا

وقال الشيخ  .(45)كانا يف طبقة واحدة وإْن ،لألبعد درجًة وحجب األقرب ،الطبقات

يرثه، مثل: اجلّد يسقط  ُيسقط ويدفع الذي لو مل يكن كان املطلق: َمْن»الطوسي: 

  .(46)«باألب...

تأثري وارث : ّنهبأ كن القوللتعريف للحجب مي بلحاظ ما مّر من تعميٍق ولكْن

إّما  ؛وتوافر شروطه فيه وانتفاء املانع عنه ـقيام ُموِجب اإلرث مع آخر ـ  على وارٍث

وإّما باحليلولة دون التأثري يف رفع املانع القابل للرفع عن  ؛باحليلولة دون توريثه أصاًل

بسبب وجود  كوذل ؛قيام سبب اإلرث وُموِجبه وتوافر شروطه وانتفاء املانعمع  ،الوارث

 وارثًا كان أو ال.  ،شخص آخر

وحجب  ؛ىل نوعني: حجب حرمانإموا احلجب بعد أن قسَّ ة ـثّم إّن الشافعّي

ىل قسمني: حجب بالشخص أو إموا النوع األّول ـ أي حجب احلرمان ـ نقصان ـ قسَّ

  .(47)وحجب بالوصف ؛باالستغراق
 

 صول. فوقه من األ أّما احلجب بالشخص فهو كحجب األب َمْن
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ّم وعّم؛ فإّن العّم ّم وأخ أُلُأو اجتماع زوٍجبلوا له وأّما احلجب باالستغراق فقد مثَّ

ّم الثلث، ولألخ بسبب استغراق ذوي الفروض للرتكة، فللزوج النصف، ولأُل حمجوٌب

  .(48)من الرتكة َق شيٌءّم السدس، فلم يْبلأُل

 

وُيمكن دخوله  .(49)كالرّق والقتل ،قام به من املرياث لوصٍف شخٍص منُع وهو

 هذا ما ورد يف املذهب الشافعي.  .على مجيع الورثة أو أكثرهم

ّن أواحلقيقة »قال:  .بني املنع واحلجب واعرتضهم الدكتور الرّباج بأّن هذا خلٌط

ُمستحّق للمرياث من البداية، ال أّنه هذا النوع ُيعترب ممنوعًا من املرياث أصاًل، فهو غري 

  .(50)«استحّق املرياث ثّم ُحجب عنه

 أقول: 

ـ إّن املناسب مع فقه اإلمامية هو احلجب بالشخص، وأّما احلجب باالستغراق 1

 فال. 

ىل ثالثة أقسام، وهي: حجب بالدرج، إـ ُيمكن تقسيم احلجب بالشخص 2

فكحجب البطن األّول للبطن الثاني، حجب بالوصلة، حجب بالطبقة؛ أّما األّول 

بناًء  ،كحجب األوالد ألوالد األوالد. وأّما الثاني فكحجب اإلخوة لألبوين اإلخوة لألب

 على املشهور. وأّما الثالث فكحجب األبوين واألوالد لإلخوة. 

للحجب بالوصف يتناسب مع فقه اإلمامية، وهو اإلسالم  ـ ُيمكن إيراد مثاٍل3

 ىل ذلك يف حبث التعريف. إما أشرنا أو احلّرية، ك

 

 :فه آخر بأّنهوعرَّ ؛(54)احلجب عن بعض الفرض بـ: فه بعض الفقهاءلقد عرَّ

احلجب امُلقّيد: إذا »: فقال وعّرفه الشيخ الطوسي ؛(55)ىل فرضإ احلجب من فرٍض

جتماع ا هوُمراد .(56)«ّموال ُيسقطه أصاًل، مثل: الزوج والزوجة واأُل ،حجب بعض فرضه

ىل األدن، أي ُينزهلم من النصف والربع إزهلم من فرضهم األعلى هؤالء مع الولد؛ فإّنه ُين
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 ىل الربع والثمن والسدس. إوالثلث 

فّني؛ لعدم جامعيته، فإّن حجب الولد لألب عّما زاد عن  وهذا التعريف غرُي

  .(57)السدس ليس حجبًا عن بعض الفرض، مع أّنه من أقسامه

وأفاد الفاضل النراقي يف مستنده أّن حجب النقصان ال خيتّص مبواضع معّينة؛ 

ولكّنه اّدعى بأّنهم  .(58)لواله لورث اآلخر أزيد مّما يرثه معه لثبوته يف حّق كّل وارٍث

وحجب  ؛ىل قسمني: حجب الولدإخّصوا استعماله مبواضع خمصوصة، تنقسم 

  .(59)اإلخوة

لذا فاألفضل تعريفه  .جامع فال مناص من بيان تعريٍف ومهما يكن من أمٍر

باحليلولة دون حتصيله  ،وارث تأثري شخص ـ وارثًا كان أو غريه ـ على شخٍص :بأّنه

مع قيام ُموِجب اإلرث وتوافر شروطه وانتفاء  ،بتغيري كيفية توريثهأو  ،متام احلّصة

وحرمانها من نيل  مَّت اأُلال حرمانه من أصل االستحقاق، كحجب إخوة املّي ،املانع

 ال أكثر.  ،وهو السدس ،الثلث، فتعطى النصيب األدنىوهو  ،النصيب األعلى

 

 :معّين كّل وفقًا ألساٍس ،ّدة تقسيماتُيمكن تقسيم حجب النقصان بع

  

 ىل قسمني: إموا احلجب وهو التقسيم املتقدِّم، وهو املعروف، حيث قسَّ

وحجب الولد  ؛حجب الولد: وهو على قسمني: حجب الولد لألبويناألّول: 

  .(60)للزوجني

  .(61)لألّمحجب اإلخوة من األب الثاني: 

 ،ضح عدم جامعية هذا التقسيم؛ لعدم مشوهلا حلواجب آخرينسوف يتَّأقول: 

كاالبن واجلّد  ،مخبالف ما تقدَّ ،ال مطلقًا ،ولو أّن حجبهم يكون يف بعض احلاالت

 آخر، وهو التقسيم اآلتي.  فّني واألخ والزوجني. ومن هنا ينبغي العدول عنه اىل تقسيٍم

 

أقّل منه، كانتقال الزوج من  ىل فرٍضإ االنتقال من فرٍضالصورة األوىل: 
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ّم من الثلث بسبب حجب الولد، واأُل ؛ىل الثمنإىل الربع، والزوجة من الربع إالنصف 

 بسبب وجود اإلخوة لألب.  ؛ىل السدسإ

. اليت نتيجتها نقصان الفرض ،ةىل القرابإ االنتقال من فرٍضالصورة الثانية: 

خت من ذوات النصف وذوات الثلثني، كالبنت إذا كانت مع االبن، أو اأُل وهذا يف حّق

ىل اإلرث إفإّنها تنتقل من النصف ـ حالة االنفراد ـ  ،األب أو األبوين إذا كانت مع األخ

 ،الثلثنيىل ذوات إبالقرابة، فتقّل حّصتها عن النصف حينئٍذ، وكذا بالنسبة 

ب اصطال  الفقه َسختني لألب أو لألبوين مع األخ. هذا حَبواأُل ،كالبنتني مع االبن

 اإلمامي. 

ىل العصوبة، وهذا حينما إب اصطال  الفقه السّني االنتقال من الفرض َسوحَب

 ىل العصوبة. إفإّنها تنتقل من النصف ـ حالة االنفراد ـ  ،يعصبها ْننثى َميوجد مع اأُل

خت ب الفقه اإلمامي البنت والبنات، واأُلَسضمن هذا القسم حَبويدخل 

واألخوات لألب أو لألبوين يف بعض حاالت دخول الزوج أو الزوجة، وذلك فيما لو 

من  َنّم، فهنا ينتقْلكاألب أو اأُل ،ثالث تزامحت الفروض فيما لو اجتمع معهم وارٌث

 . ىل اإلرث بغري فرٍضإالفرض 

)نقص الرتكة عن السهام  :جامع، وهو هاء عن ذلك بتعبرٍير أحد الفقوقد عبَّ

ّم أو لألب عن خت الواحدة لألب واأُلفإّنه مينع البنت الواحدة واأُل»قال:  .املفروضة(

ّم وهي النصف، وكذا مينع البنات املتعّددة واألخوات املتعّددة من األب واأُل ،فريضتهما

  .(62)«أو من األب عن ]فريضتهّن[، وهي الثلثان

ل، وهو نقصان الفرض، ال االنتقال منه ب الفقه السّني فهنا يثبت الَعْوَسوأّما حَب

 ىل العصوبة. إ

وحنن نقرت  إطالق مصطلح )حجب الفرض( على هذا النحو من احلجب؛ ألّنه 

 ليس حبجب حرمان، وليس حبجب الرّد. وهو من حجب النقصان. 

ىل الفرض، كما هو احلال يف األب إاالنتقال من اإلرث بالقرابة الصورة الثالثة: 

وهو  ،فللزوج النصف، ولألب الباقي بالقرابة ،بسبب االبن؛ فلو كان األب مع زوٍج

والباقي  ،صار للزوج الربع ولألب السدس ،عليهما ولكن لو دخل ابٌن .يعدل النصف

 والذي يكون مبقدار السدس.  ،ىل الفرضإلالبن، فإّن األب ينتقل من القرابة 
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ىل إىل انتقال األب من القرابة إأّدى  من الواضح أّن وجود الولد وإْنأقول: 

ىل نقصان حّصة األب، فعّده من حجب النقصان ال إأّن هذا ال ُيؤّدي دائمًا  إاّل ،الفرض

له ّم ـ مع عدم اإلخوة ـ والزوج، فاألب يصّح على إطالقه، كما لو اجتمع األب واأُل

ذكر فاألب له السدس بالفرض، فلم ينقص  ضيف إليهم ولٌدُأالسدس بالقرابة، فلو 

غ وجاهة ما اقرتحناه من إفرادنا هذا النوع من احلجب حتت . وهذا ما ُيسوِّمنه شيٌء

 عنوان ُمستقّل، وهو )حجب القرابة(. 

نفس بسبب دخول وارث من  ؛املزامحة واالشرتاك يف االستحقاقالصورة الرابعة: 

فالزوجة الواحدة ترتاو  حّصتها بني  .الزوجة يف حّق َنالصنف، كالزوجات يشرتْك

 ،خرى نزلت حّصتهاأ لولد والثمن مع وجوده، فلو دخلت عليها زوجٌةاالربع مع عدم 

 وأصبحت ترتاو  بني الثمن مع عدم الولد ونصف الثمن مع وجوده. 

 ،بالفرض، بل يشمل كّل وارثوال خيفى عدم اختصاص هذا بالوارث أقول: 

فمن األفضل تبديل التعبري بـ )املزامحة واالشرتاك يف  .سواء ورث بالفرض أو القرابة

االستحقاق(، وال أهّمية كبرية لالصطال  هنا ما دامت هذه الصورة ُيمكن اعتبارها 

 داخلة حتت )حجب النقصان(. 

 

ىل الفرض، إ الصورة الثالثة ـ من االنتقال من القرابة وهو ما أشرنا إليه ـ يف

، فللزوج النصف، ولألب كما هو احلال يف األب بسبب االبن؛ فلو كان األب مع زوٍج

 ،صار للزوج الربع ،عليهما لو دخل ابٌن وهو يعدل النصف، ولكْن ،الباقي بالقرابة

وهو مبقدار  ،ىل الفرضإبة فإّن األب ينتقل من القرا ؛والباقي لالبن ،ولألب السدس

ىل نقصان حّصة إىل الفرض ال ُيؤّدي دائمًا إفإّن انتقال األب من القرابة وعليه  .السدس

ستقّل، وهو )حجب م غ إفراد هذا النوع من احلجب حتت عنواٍناألب، وهذا ما ُيسوِّ

 لفرض. ىل أن يرث باإله وُيحوِّ ،القرابة(؛ ألّن االبن حيجب األب عن اإلرث بالقرابة

 

ىل حجب إإّننا إذا أنعمنا النظر رأينا مّثة قسمًا رابعًا من أنواع احلجب ـ مضافًا 
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وله عّدة صور،  .أال وهو احلجب عن الرّد ،احلرمان وحجب النقصان وحجب الفرض ـ

 وهي: 

ُيرّد على ّم مع كاللة األبوين فالفاضل إذا اجتمع كاللة اأُلالصورة األوىل: 

وكذا أحد اجلدودة  ،(63)ّمكاللة األبوين على األشهر، ومع عدمها ُيرّد على كاللة اأُل

  .(64)ّم عّما زاد عن فريضتهمل اأُلل األب مينع اإلخوة من ِقَبمن ِقَب

لقد تقّدم يف حجب النقصان أّن كاللة األبوين أو األب الصورة الثانية: 

وهذا  .وهو الثلث، كما أّنهم حيجبونها عن الرّد ،حيجبونها عن نيل سهمها األعلى

 وسيأتي له مزيد حتقيق.  ،(65)عي عدم اخلالف فيهاحلجب غري حجب النقصان. وادُّ

نسبيًا كان أو  ،إذا اجتمع أحد الزوجني مع الوارث مطلقًاالصورة الثالثة: 

وهو  ،كما لو كان من مراتب الوالء، فهنا يأخذ الزوج نصيبه األعلى ،(66)سببيًا

بسبب وجود احلاجب، وهو الوارث  ؛والباقي ال ُيرّد عليهما ،النصف ـ وكذا الزوجة ـ

 املوجود. 

سوى  ،غريها ومل يكن وارٌث ،إذا انفردت الزوجة بالرتكةالصورة الرابعة: 

ّد عليها، بل إّن الفاضل ُيعطى فعلى املشهور واملعروف عند اإلمامية ال ُيَر ،×اإلمام

 . ×لإلمام

وليس  .احلجب ليس حجب حرمان؛ ألّنه ال حيول دون إرثهما أصل احلّصة وهذا

حبجب نقصان؛ ألّنه ال حيول دون نيل الوارث الفرض األعلى، وال النقيصة عن 

اًل، واحلجب عّما زاد عن الفرض. وهلذا ْمالفرض، بل يأخذ احملجوب هنا فرضه َك

ىل من تسميته بـ )حجب الزيادة(؛ ْوأطلقنا عليه وصف )حجب الرّد(، وهذه التسمية َأ

 ألّنه قد يوهم إرادة ما يشمل )حجب النقصان(. 

 

وًا ما ْدرة َبتصوَّواع وأقسام الرتكة، واملوارد املوهو حجب الوارث من بعض أن

 يلي: 

ء اليت إّن االبن األكرب خيتّص ببعض تركة أبيه، وهي األشيااملورد األّول: 

مته، فيحجب سائر الورثة عن ه: ثياب بدنه ومصحفه وسيفه وخاوخيتّص بها أب
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سواء أكان ؛ (68) ^الواردة عن أئّمة أهل البيت افرت بذلك الرواياتضوقد ت .(67)إرثها

أو كان  ؛(69)كما هو املشهور، فال حتسب من الرتكة ،إعطاؤه هلذه األشياء جّمانًا

وعليه فإّن الولد  .كما اختاره مجاعة ،وحتسب من الرتكة ،امُلراد ختصيصه بأعيانها

ىل سائر الورثة الفعليني، ولواله إاألكرب حيول دون وصول هذا القسم من الرتكة 

 لوصل إليهم. فهذا من حجب احلرمان. 

ّم أو املتقّربني املشهور بني اإلمامية ـ وعليه األكثر ـ أّن اإلخوة لأُلاملورد الثاني: 

بغريهم من الورثة؛  ؛ الختصاصها(70)ُمطلقًا مهما كان نوعها ،يرثون الدية خاّصةبها ال 

كّنا خنتلف يف ذلك مع املشهور،  وهذا من حجب احلرمان. وإْن .(71)للنّص اخلاّص

 ّنهم يرثون من الدية وغريها من األموال. إف ؛فنرى توريثهم كغريهم من الورثة

 ،رث خصوص دية اخلطأ ـ أو شبه العمد ـبهذا املورد حرمان القاتل عن إ وشبيٌه

 . (72)دون غريها من الرتكة

ل العقار. املشهور واملعروف عند اإلمامية حرمان الزوجة من َنْياملورد الثالث: 

 من احلجب. وهو من حجب احلرمان.  وهذا نوٌع

كما أّن املشهور واملعروف عند اإلمامية حرمان الزوجة من رّد ما املورد الرابع: 

 من احلجب. وهو من حجب احلرمان.  عن الربع. وهذا نوٌع زاد

ن على املورِّث ىل أّنه يف حالة وجود َدْيإمن الفقهاء  ذهب مجاعٌةاملورد اخلامس: 

مل يكن  وكانت حبكم مال املّيت، وإْن ،ىل الوارثإيستوعب الرتكة مل تنتقل 

ٍق على حكم مال املّيتىل الورثة ما فضل، وما قابل الدَّْين باإُمستوِعبًا انتقل 
(73) .

ىل الورثة. والشيء نفسه ُيقال إ ،أو بعضًا ، كالًّن حال دون وصول الرتكةفوجود الدَّْي

 حيث ُيحجبان عن الورثة.  ،ومؤونة التجهيز ،ىل املال املوصى بهإبالنسبة 

 وهو من حجب احلرمان. ، من احلجب إذن فهذا نوٌع

 

وة للولد األكرب ـ فال مانع من اعتباره داخاًل يف ْباألّول ـ وهو احَلـ أّما املورد 1

. وستعرف أّن هذا ْعوقد أشرنا إليه يف التعميق الثالث لتعريف احلجب، فراِج .احلجب

 ه مصداقًا للحجب بلحاظ املال. هو املورد الوحيد الذي ُيمكن عدُّ
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ـ فال داعي العتبارها من موارد  ـ وأّما املوارد الثالثة ـ الثاني والثالث والرابع2

وال تنال أكثر  ،فالزوجة ال تنال من العقار .احلجب، وإّنما هو حتديد حلصص الورثة

الم نفسه ُيقال والك .منه أو ال ْتَمغريها حيوز ما ُحِر من الربع، سواء أكان وارٌث

نقبل أصل علمًا بأّننا ال  .وال حجب يف البني ،ّم من الديةة لأُلبشأن حرمان اإلخو

احلرمان يف هذه املوارد. وحنو هذا ُيقال بشأن حرمان القاتل من دية اخلطأ وشبه 

 العمد. 

ن واملال املوصى به ومؤونة التجهيز ـ ـ وأّما املورد اخلامس وما ُيلَحق به ـ أي الدَّْي3

صًا عن الرتكة، فال حجب؛ فإّن احلجب إّنما يتأّتى بعد الفراغ عن ختصُّ فهي خارجٌة

فعدم وصوله لبعض الورثة  ووجود الوارث هلا، أّما ما ال يكون تركًة ،جود الرتكةو

 يكون من باب السالبة بانتفاء املوضوع. 

 

آخر، واحلرمان يف املوارد  إّن احلجب هو احليلولة بسبب وجود شخٍص

لو مل  آخر ُمزاحم، بل إّن احلرمان باٍق حّتى املذكورة مل يكن بسبب وجود شخٍص

خرى: ليس كّل حرمان ال يكون بسبب املنع أ سوى هذا احملروم. وبعبارٍة يكن وارٌث

ق احلرمان ُيعترب حجبًا، بل حاالت احلرمان أعّم، ويف هذه املوارد األربعة األخرية يتحقَّ

 غريه.  ومل ُيزامحه أحٌد ،ولو انفرد هذا الوارث احملروم

 

كما أّن اقرتا  بعض  .ةفّيَرَت أوردناها ليست تقسيماٍتإّن هذه التقسيمات اليت 

املصطلحات ليس لغرض التالعب باأللفاظ، بل الغرض من ذلك كّله هو رسم صورة 

كاملة ووافية بكاّفة أنواع احلجب وأقسامه وموارده وحاالته، وعدم االكتفاء 

  ُمجتزأة ومنقوصة عن احلجب. د رؤيًةألّنه ُيولِّ ؛بالتقسيم املعهود

 

 ،وتعريفه يف الفقه اإلمامي ،ـ استعرضنا تعريف احلجب يف الفقه السّني1
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 وناقشناهما. 

ـ حاولنا اقرتا  تعريف دقيق للحجب يتناسب مع الفقه اإلمامي، ثّم حاولنا 2

 تعميقه ضمن مرحلتني. 

 ـ أبرزنا الفرق بني مفهومي املنع واحلجب. 3

فّني  التقسيمات املطروحة واملمكنة للحجب، وصّبها يف قالٍبنا جبمع ْمـ ُق4

مصحوبة  ،وقد فّصلنا األقسام يف كّل تقسيم .وكانت ثالثة تقسيمات .منطقي

 باألمثلة. 

ة، نظري: ّيدة لبعض أقسام وموارد احلجب اخلفـ اقرتحنا إضافة عناوين جدي5

؛ )حجب )حجب اإلضرار(؛ )حجب االنتفاع( وتزلزل()احلجب املستقّر( و)احلجب امل

)حجب القرابة(، )حجب  ؛)احلجب باملزامحة واالشرتاك يف االستحقاق(الفرض( و

 الرّد(، )احلجب بلحاظ نوع املال(. 

ـ وبذلك استطعنا تقديم رؤية شاملة للحجب، من حيث املاهية والتقسيم 6

 واألقسام. 
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 ملك اليمني

 قراءٌة جديدة يف ضوء القرآن والفقه

 

 

ا َمَلَكْت ْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِممََّوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن َيْنِكَح اْلُم﴿

 َأْعَلُم ِبِإمَياِنُكْم َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض اهلُلَأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِت َو

 َغْيَر ُمَساِفَحاٍت َواَل َفاْنِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروِف ُمْحَصَناٍت

نَّ َفِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن ُمتَِّخَذاِت َأْخَداٍن َفِإَذا ُأْحِص

 ﴾ َغُفوٌر َرِحيٌماهلُلاْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِبُروا َخْيٌر َلُكْم َو

 (.25)النساء: 

ية من أقوى األدلة على لقد سبق أن استندنا إىل هذه اآلية، وقلنا: إن هذه اآل

  بأن البديل الوحيد عن الزواج من بطالن أكذوبة )التسّري( غري القرآنية؛ إذ تصرِّ

وإن التصريح بألفاظ من قبيل:  .دون التسّري ،احلرائر هو الزواج مبلك اليمني

يف هذه اآلية يغلق الطريق على مجيع أنواع فرض  «أجورهّن آتوهّن»، و«فانكحوهّن»

 على القرآن الكريم. تراث العصر العباسّي

 

ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيئًا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى   َواَلاهلَلَواْعُبُدوا ﴿
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َواْلَمَساِكنِي َواْلَجاِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَجاِر اْلُجُنِب َوالصَّاِحِب ِباْلَجْنِب َواْبِن السَِّبيِل َوَما 

 (.36)النساء:  ﴾َن ُمْخَتااًل َفُخورًاُيِحبُّ َمْن َكا  اَلاهلَلَمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِإنَّ 

وتأمرهم باإلحسان إىل الوالدين  ،إن هذه اآلية ختاطب املؤمنني بالقرآن الكريم

من العبيد واجلواري والرجال  واألقارب واأليتام واملساكني و... ملك اليمني )األعّم

ري مللك ْسهل ميكن لنا أن نتصّور أن الوطء الَق والنساء الالجئني والغرباء(. ولكْن

باإلكراه، من مصاديق  عن أزواجهّن اليمني خارج عقد النكا ، أو فصلهّن

ل يف املعنى العميق هلذه اآلية الشريفة، وكذلك يف أن التأمُّ ال َشكَّ؟! «اإلحسان»

(، 90)النحل:  ﴾ْحَساِنْدِل َواإِل َيْأُمُر ِباْلَعِإنَّ اهلَل﴿إذ يقول:  ،االنصياع إىل األمر اإلهلي

 جتاهلها والتغافل عنها. ح الكثري من احلقائق القرآنية اليت مّتميكنه أن يوضِّ

 

َياَمى ِمْنُكْم َوالصَّاِلِحنَي ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم ِإْن َيُكوُنوا َوَأْنِكُحوا اأَل﴿

َيِجُدوَن ِنَكاحًا َحتَّى  َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل * َواِسٌع َعِليٌم اهلُلَفْضِلِه َو ِمْن اهلُلُفَقَراَء ُيْغِنِهُم 

 ِمْن َفْضِلِه َوالَِّذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َفَكاِتُبوُهْم ِإْن اهلُلُيْغِنَيُهُم 

ُتْكِرُهوا َفَتَياِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء   الَِّذي َآَتاُكْم َواَلاهلِلاِل َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيرًا َوَآُتوُهْم ِمْن َم

 ِمْن َبْعِد ِإْكَراِهِهنَّ اهلَلِإْن َأَرْدَن َتَحصُّنًا ِلَتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَمْن ُيْكِرهُّنَّ َفِإنَّ 

 (.33ـ  32)النور:  ﴾َغُفوٌر َرِحيٌم

ر الظروف ة النكا  والزواج عند توّفاملؤمنني بالرتويج لسّن إن هذه اآلية تأمر

من سورة النساء(  25والشرائط، وقد عملت ـ على غرار اآليات السابقة )من قبيل: اآلية 

ر ظروف يف هذا اإلطار، وقالت: إذا مل تتوفَّ ـ على وضع اإلماء واجلواري صراحًة

 )النكا ( عليكم احملافظة على الطهر والعفاف.

عن الزواج  م أّي بديٍلواضح أن القرآن الكريم يف هذه اآلية ال يقدِّمن الو

 ، وإاّل ﴾َيِجُدوَن ِنَكاحًا َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل﴿والنكا  سوى العفاف أيضًا؛ إذ يقول: 

أن القرآن الكريم يواصل التأكيد  َبْيَدفإنه ال يتحّدث عن أكذوبة )التسّري( قطعًا. 

على أن تلبية الغريزة اجلنسية هو النكا  والزواج من احلرائر أو ملك اليمني، وقد 

ر لديهم والذين ال تتوفَّ .كامل تقّدم بيان شرائط ذلك يف آيات سورة النساء بشكٍل
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 . ﴾َيِجُدوَن ِنَكاحًا اَلَوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ﴿ن عليهم رعايةالعفاف: إمكانية الزواج يتعيَّ

. ىوالشطر األخري من اآلية يأمر املؤمنني بعدم إكراه اجلواري على البغاء والزن

خارج  عالقٍة جيب القول: إن القرآن الكريم يف األساس يرى كّل ىويف تعريف الزن

لتوجيه أكذوبة  . وبعد هذه التفاصيل هل يبقى هناك من طريٍقىحدود النكا  زن

 وممارسة العالقة اجلنسية خارج إطار عقد النكا ؟! «التسّري»

 

ْبُلُغوا اْلُحُلَم َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَيْسَتْأِذْنُكُم الَِّذيَن َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َوالَِّذيَن َلْم َي﴿

الظَِّهرَيِة َوِمْن َبْعِد  وَن ِثَياَبُكْم ِمَنِة اْلَفْجِر َوِحنَي َتَضُعِل َصاَلَث َمرَّاٍت ِمْن َقْبِمْنُكْم َثاَل

َعَلْيِهْم ُجَناٌ  َبْعَدُهنَّ َطوَّاُفوَن َعَلْيُكْم  ٍت َلُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َواَلُث َعْوَراِة اْلِعَشاِء َثاَلَصاَل

 (.58)النور:  ﴾ٌم َعِليٌم َحِكياهلُلَياِت َوُكُم اآل َلاهلُلَبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض َكَذِلَك ُيَبيُِّن 

ل شاهدًا آخر على أن جمرد عالقة امللكية واململوكية ال تقوم إن هذه اآلية متثِّ

من العبيد واإلماء ـ أن  ومن هنا وجب على ملك اليمني ـ األعّم ،ءْطدلياًل على جواز الَو

من السيدات والسادة( ـ عند الدخول عليهم يف  يستأذنوا على أسيادهم ـ )األعّم

له من اإلعراب  رين. يف حني أن هذا األمر ال حمّلخمافة أن ال يكونوا متستِّ ؛خلواتهم

من الزوجني على اآلخر، وال يكون أحدهما عورة  كلٌّ بالنسبة إىل األزواج؛ إذ حيّل

 بالنسبة إىل اآلخر؛ إذ ال حترم عوراتهما على بعضهما.

 

َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم َفِإنَُّهْم  الَِّإ *َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن ﴿

ـ  29؛ املعارج: 6ـ  5)املؤمنون:  ﴾َفَمِن اْبَتَغى َوَراَء َذِلَك َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن *َغْيُر َمُلوِمنَي 

31.) 

. (1)لت مستمسكًا للقائلني بـ )التسّري( هي هذه اآليةوحيدة اليت شّكإن اآلية ال

دون أخذ  ،ي قد جعلوا فهمهم هلذه اآلية مالكًا للقول جبواز التسّريإن القائلني بالتسّر

سائر اآليات األخرى بنظر االعتبار، يف حني أن منطق تفسري القرآن بالقرآن يقتضي 

بعد ذلك إىل إصدار  والصريورةواحد،  وضع مجيع اآليات وضّمها إىل بعضها يف مكاٍن
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أن جذور هذا  . إاّلاحلكم النهائي الذي ميكن استنتاجه واستنباطه منها جمتمعًة

ب الظاهر يف هذه اآلية بني َسالفصل والتفكيك املوجود حَب الفهم اخلاطئ تعود إىل

ي أن هذا الفصل يعين أن هناك القائلون بالتسّر . فقد ظّن«ملك اليمني»و «األزواج»

يف  .عالقة مشروعة أخرى وراء الزواج، وهي جواز وطء ملك اليمني دون عقد نكا 

ر ة العفاف عند عدم توفُّبوجوب رعاي من سورة النور تقول صراحًة 33حني أن اآلية 

 بوصفها مشريًة «أو»إمكانية النكا . إن هذا الفهم اخلاطئ قد نشأ من تفسري كلمة 

إىل التخيري بني نوعني من العالقة، يف حني أن هذا الفصل بني األزواج وملك اليمني ال 

ي يعود سببه إىل االختالف يف شكل العالقة، وإمنا إىل االختالف يف الوضع االجتماع

واحلقوقي هلاتني الطبقتني )احلرائر وملك اليمني(، وتأثري هذا االختالف على كيفية 

َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت ﴿م ذلك يف سورة النساء أيضًا: عقد النكا ، كما تقدَّ

 (.3)النساء:  ﴾َأْيَماُنُكْم

، «أو»حيث العطف بـ  ،يف هذه اآلية أيضًا ةوبذلك نرى أن ذات الصيغة حمفوظ

كان  للتفريق بني األزواج )احلرائر املتزوجات( وملك اليمني )اإلماء املتزوجات(، وإْن

شرط الزواج منهما يف كلتا احلالتني هو عقد النكا  ال غري. ويف احلقيقة فإن 

إمكانية الزواج من احلرائر يف اجملتمع القبلي يف عصر النزول كان أكثر تعقيدًا من 

 ع باستطاعٍةكان الزواج من احلّرة يقتضي من الفرد أن يتمّتالزواج من ملك اليمني، ف

َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل ﴿مالية ونسبية وغريهما، ويف ذلك يقول القرآن الكريم: 

 ﴾ا َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكُم اْلُمْؤِمَناِتمَّْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمَأْن َيْنِكَح اْلُم

 (.25)النساء: 

يف الزواج كان من األهمية يف جمتمع عصر النزول،  «االستطاعة»إن موضوع 

من باب النكا  يف  ختصيص قسٍم حبيث تسلل الحقًا إىل أبواب الفقه أيضًا، ومّت

الذي ذهب  ، إىل احلّد(2)«الكفاءة»أو  «ؤالكف»مبحث  :الكتب الفقهية حتت عنوان

معه فقهاء األحناف واحلنابلة إىل القول بوجوب الكفاءة بني الزوج والزوجة، وإن ولي 

وكفاءة،  دونها مكانًة املرأة ملزم بأن ال يوافق على إجراء عقد نكا  املرأة على رجٍل

. إن هذا التكافؤ يشمل (3)فإنه إذا وافق على مثل هذا الزواج سريتكب حرامًا وإاّل

ا ميكن العثور على تفاصيله يف مّم ،قبيل: النسب واملهنة والثروة وما إىل ذلك أمورًا من
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. وعلى هذا األساس عمد القرآن الكريم بعد أخذ هذا االختالف (4)كتب الفقه

املاهوي بني هذين النوعني من الزواج ـ أي الزواج من احلرائر والزواج من ملك اليمني ـ 

 يقول تعاىل:؛ إذ «أو»إىل التفريق بينهما بـ 

 (.3)النساء:  ﴾َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم اَلْن َفِإْن ِخْفُتْم َأ﴿ـ 

 (.6؛ املؤمنون: 30)املعارج:  ﴾َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم ِإالَّ﴿ـ 

 «ملك اليمني»و «األزواج»إن الفصل والتفكيك الذي يقوم به القرآن الكريم بني 

ر حتى يف العقوبات القانونية. ومن هنا جند القرآن ـ من خالل أخذه التفاوت الثقايف يؤثِّ

جعل عقوبة اإلماء املتزوجات نصف  قدوالطبقي بني اإلماء واحلرائر بنظر االعتبار ـ 

ِإْن َأَتْيَن ِبَفاِحَشٍة َفِإَذا ُأْحِصنَّ َف﴿ عقوبة احلرائر املتزوجات. ويف ذلك يقول اهلل تعاىل:

َفَعَلْيِهنَّ ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصَناِت ِمَن اْلَعَذاِب َذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ِمْنُكْم َوَأْن َتْصِبُروا 

 (.25)النساء:  ﴾ َغُفوٌر َرِحيٌماهلُلَخْيٌر َلُكْم َو

ى يف مورد نساء إن هذا االختالف الشأني أو الطبقة االجتماعية كان قائمًا حّت

األكرم)صس( بالقياس إىل سائر النساء، ويف ذلك يقول اهلل تعاىل يف حمكم  النيّب

َيا ِنَساَء النَِّبيِّ َمْن َيْأِت ِمْنُكنَّ ِبَفاِحَشٍة ُمَبيَِّنٍة ُيَضاَعْف َلَها اْلَعَذاُب ﴿كتابه الكريم: 

 (.30اب: )األحز ﴾ َيِسريًااهلِلِضْعَفْيِن َوَكاَن َذِلَك َعَلى 

)صس( جاء من نساء النيّب ْنفأخرب تعاىل أن َم»قال الطربي يف تفسري هذه اآلية: 

ُيَضاَعْف َلَها ﴿يف حديث اإلفك ـ  كما مّر ،من ذلك ×ـ واهلل عاصم رسوله بفاحشٍة

. على سائر النساء أمجع وتقدمهّن وفضل درجتهّن لشرف منزلتهّن ﴾اْلَعَذاُب ِضْعَفْيِن

ة ـ أنه كلما م بيانه غري مّرما تقدَّ حسب ـ الشريعة يف غري ما موضٍعنت وكذلك بيَّ

 ،على العبد احلّر ولذلك ضوعف حّد ،تضاعفت احلرمات فهتكت تضاعفت العقوبات

 .(5)«ب على البكروالثيِّ

 ،وكذلك اآليات السابقة اليت استندنا إليها ،إن مجيع هذه الشواهد القرآنية

املؤمنون واملعارج تأتي يف ذات إطار اآليات  تييف أن آيات سور كٍَّش لن تبقي جمااًل أليِّ

ن املراد من الفصل والتفكيك بني األزواج وملك اليمني يف هذه اآليات هو إو .السابقة

بيان االختالف والتفاوت بني الزواج من هاتني الطبقتني فقط، وإن تداعيات هذا 

 ستطاعة. واال ىاالختالف ميكن رصدها يف حبث عقوبة الزن
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واألمر اآلخر الذي ميكن إضافته إىل هذا البحث هو أننا إذا اعتربنا الزواج 

وملك اليمني نوعني خمتلفني من العالقة اجلنسية املباحة عندها لن يكون هناك ما 

ي مبلك اليمني؛ مينع من إباحة العالقة اجلنسية بني املرأة وغالمها حتت عنوان التسّر

من  ه يف القرآن يف سورة املؤمنون يشمل مجيع املؤمنني ـ األعّمجَّوذلك ألن اخلطاب املو

رون إىل هذا دون اإلناث. وقد التفت املفسِّ ،وال خيّص الذكور منهم ،الرجال والنساء ـ

َوَالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم ﴿َقْوله َتَعاَلى: »التناقض والتهافت، حيث قال اجلصاص: 

نَّ اْلُمَذكََّر َواْلُمَؤنََّث إَذا ِفي الرَِّجاِل َوالنَِّساِء؛ أَل ُكوَن اْلُمَراُد َعاّمًاَيُجوُز َأْن َي ﴾َحاِفُظوَن

  ﴾ِتِهْم َخاِشُعوَنِمُنوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَلَقْد َأْفَلَح اْلُمْؤ﴿َكَقْوِلِه:  ،اْجَتَمَعا َغَلَب اْلُمَذكَُّر

َوَالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم ﴿النَّاِس َمْن َيُقوُل إنَّ َقْوَلُه:  ِمَن َقْد ُأِريَد ِبِه الرَِّجاُل َوالنَِّساُء.

َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت  الَِّإ﴿ه َتَعاَلى: َلِة َقْوِلِبَداَل ؛َخاصٌّ ِفي الرَِّجاِل  ﴾َحاِفُظوَن

ْفُظ اللَأُبو َبْكٍر: َوَلْيَس َيْمَتِنُع َأْن َيُكوَن  َقاَل َمَحاَلَة ُأِريَد ِبِه الرَِّجاُل. َوَذِلَك اَل، ﴾َأْيَماُنُهْم

َعَلى َأْزَواِجِهْم َأْو  إالَّ]ْسِتْثَناُء َواال ،]يشمل مجيع النساء والرجال[وَُّل َعاّمًا ِفي اْلَجِميِع اأَل

 .(6)«َخاصٌّ ِفي الرَِّجاِل[ َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم

اليت تشتمل على إشارة إىل ملك اليمني  ويف احلقيقة لو حبثنا يف مجيع اآليات

من هذه اآليات جند  أكرب؛ إذ يف عدٍد سوف نقف على أبعاد هذا التناقض بشكٍل

 .(7)باإلضافة إىل اإلماء واجلواري ،إطالق ملك اليمني على الغلمان

ما  ش الذهن يفمة، ويبقى مشوَّة املتقدِّقد ال يقتنع القارئ احملرتم جبميع األدّل

م أن ذكرنا فإن هذا كما تقدَّو. «ما ملكت أميانهم»و «األزواج»بالفصل بني  قيتعلَّ

د بيان التفاوت من سورة النساء أيضًا ـ إمنا هو جملرَّ 3ر يف اآلية الفصل ـ الذي تكّر

الطبقي واحلقوقي بني احلرائر واإلماء، وال ميكن اعتباره دلياًل على جواز وإباحة 

لكي ندعم هذا االستدالل سوف  ولكْن .عقد النكا  إقامة العالقة اجلنسية خارج

أكثر وضوحًا يف بيان هذا االختالف والتفاوت بني احلرائر واإلماء، حيث  نأتي مبثاٍل

 جاء طبقًا هلذا املنهج واألسلوب يف القرآن الكريم؛ إذ يقول تعاىل:

َأْبَناِء  َأْبَناِء ِإْخَواِنِهنَّ َواَل ِإْخَواِنِهنَّ َواَل َواَلِئِهنَّ َأْبَنا َلْيِهنَّ ِفي َآَباِئِهنَّ َواَلُجَناَ  َع اَل﴿ـ 

 َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء اهلَل ِإنَّ اهلَلَما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َواتَِّقنَي  ِنَساِئِهنَّ َواَل َواَلَأَخَواِتِهنَّ 

 (.55)األحزاب:  ﴾َشِهيدًا
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 ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل َأْبَصاِرِهنَّ َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن﴿ـ 

ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َآَباِئِهنَّ َأْو  ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ ِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َواَلَما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُم

اِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو َآَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَن

ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن َلْم التَّاِبِعنَي َغْيِر ُأوِلي اإِل ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأِو

َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفنَي ِمْن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى  َعَلى َعْوَراِت النَِّساِء َواَل َهُرواَيْظ

 (.31)النور:  ﴾ َجِميعًا َأيَُّها اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَناهلِل

ساء املؤمنات إن هذه اآلية يف معرض احلديث عن األشخاص الذين جيوز للن

ما »و «نسائهّن»حبضورهم. وكما نرى فإن هذه اآلية قد فصلت بني  إظهار زينتهّن

أن الظروف  َبْيَدمن النساء.  ، يف حني أن كلتا اجملموعتني هّن«ملكت أميانهّن

والشرائط املتفاوتة بني احلرائر واإلماء يف جمتمع عصر النزول هي اليت دفعت بالقرآن 

يعرفها ويألفها. وعلى الرغم من أن بعض  الكريم إىل خماطبة ذلك اجملتمع بلغٍة

من النساء والرجال  جبميع العبيد ـ األعّم «وما ملكت أميانهّن»ر عبارة رين قد فسَّاملفسِّ

من هذه السورة ـ  58أن التدقيق يف نسيج هذه اآلية، وكذلك االلتفات إىل اآلية  إاّل، ـ

يف هذه اآلية ال  «ما ملكت أميانهّن»اليت سبق أن عمدنا إىل حبثها ـ يثبت أن عبارة 

وا من حمارم ن هؤالء الغلمان ال ميكن أن يكونأميكن أن تشمل الغلمان، و

 مالكاتهم من النساء.

َتَأوََّلُه   ﴾َما َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ َأْو﴿َقْوُلُه: » بيان أحكام هذه اآلية: اص يفقال اجلّص

ُة: َوِإَلى ِتِه، َقاَلْت َعاِئَشَأْن َيْنُظَر إَلى َشْعِر َمْواَلاْبُن َعبَّاٍس َوُأمُّ َسَلَمِة َوَعاِئَشُة َأنَّ ِلْلَعْبِد 

َوَقاَل اْبُن َمْسُعوٍد َوُمَجاِهٌد  َكاَنْت َتْمَتِشُط َواْلَعْبُد َيْنُظُر إَلْيَها.ِتِه؛ ُرِوَي َأنََّها َشْعِر َغْيِر َمْواَل

َيْنُظُر إَلى َشْعِر  اْلُمَسيِِّب: )إنَّ اْلَعْبَد اَلاْبُن ]سعيد[ َواْبُن ِسرِييَن َو]البصري[ َواْلَحَسُن 

َأْو َما ﴿ْن َيُكوَن َذا َمْحَرٍم، َوَتَأوَُّلوا َقْوَلُه: َأ ، إالَّ]األحناف[ ِتِه(، َوُهَو َمْذَهُب َأْصَحاِبَناَمْواَل

 .(8)«]دون الغلمان[ َماِءَعَلى اإِل  ﴾َمَلَكْت َأْيَماُنُهنَّ

 «النساء»اص بعد ذلك إىل بيان سبب الفصل والتفكيك بني ثم عمد اجلّص

َذَكَر النَِّساَء ِفي َقْد »قائاًل:  ،ـ رغم كونهما من اإلناث ـ يف هذه اآلية «ملك اليمني»و

 اَز َأْن يَظنَّ َظانٌّ َأنَّ اإِلَماَء اَلَوَأَراَد ِبِهنَّ اْلَحَراِئَر اْلُمْسِلَماِت، َفَج ﴾َأْو ِنَساِئِهنَّ﴿َيِة ِبَقْوِلِه: اآل

ا، َفَأَباَن َتَعاَلى َأنَّ ِه ِمْنَهِتِهنَّ َوِإَلى َما َيُجوُز ِلْلُحرَِّة النََّظُر إَلْينَّ النََّظُر إَلى َشْعِر َمْواَلَيُجوُز َلُه
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 .(9)«َمَة َواْلُحرََّة ِفي َذِلَك َسَواٌءاأَل

ة مني البارزين يف مذهب أهل السّنهـ( ـ وهو من املتكل333ِّوقد ذكر املاتريدي)

من سورة  31يف اآلية  «ملك اليمني»و «النساء»ـ سببًا آخر هلذا الفصل والتفكيك بني 

[ اإلماء يبدو ـ واهلل أعلم ـ أن املراد ]من: ما ملكت أميانهّن»ناه: النور؛ إذ يقول ما مع

 ﴾ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِلالتَّاِبِعنَي َغْيِر ُأوِلي اإِل َأِو﴿إذ جاء يف ختام اآلية:  ؛فقط ـ دون الغلمان ـ

 .(10)«(، حيث يدخل الغالم يف مفهوم الرجال31)النور: 

ر والفقيه البارز يف الرتاث اإلسالمي جار اهلل الزخمشري وأما املفسِّ

والظاهر أنه عنى  ـرضي اهلل عنهما ـ عن ابن عباس »هـ(، فقد قال أيضًا: 538احلنفي)

وخدمتهّن من احلرائر واإلماء والنساء،  يف صحبتهّن ْن: َموما ملكت أميانهّن بنسائهّن

: ما ملكت أميانهّن هم الذكور . وقيلإىل بعٍض كلهّن سواء يف حّل نظر بعضهّن

وعن  .أنها أباحت النظر إليها لعبدهاـ رضي اهلل عنها ـ واإلناث مجيعًا. وعن عائشة 

فإن املراد بها اإلماء. وهذا  ؛كم آية النورنَّب مثله، ثم رجع وقال: ال تغّرسعيد بن املسّي

 .(11)«فحاًل ًا كان أومنها، خصّي ألن عبد املرأة مبنزلة األجنيّب ؛هو الصحيح

 .(12)رين الشيعة البارزين ذهب الشيخ الطوسي إىل هذا الرأي أيضًاومن بني املفسِّ

وعلى الرغم من مجيع هذه احلقائق القرآنية اليت ال ميكن إنكارها سوف 

ـ على حنو ما جاء يف آيات سورتي  «أو»نواصل البحث يف االستعماالت املشابهة للحرف 

 وأكمل: وذلك ليكون استداللنا اللغوي أمّت ؛قرآن نفسهاملؤمنون واملعارج ـ من ال

َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الرُُّسُل َأَفِإْن َماَت َأْو ُقِتَل اْنَقَلْبُتْم َعَلى  َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ﴿ـ 

)آل  ﴾ الشَّاِكِريَناهلُل َشْيئًا َوَسَيْجِزي اهلَلَأْعَقاِبُكْم َوَمْن َيْنَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلْن َيُضرَّ 

 (.144عمران: 

 ِرْزقًا َحَسنًا َوِإنَّ اهلُل ُثمَّ ُقِتُلوا َأْو َماُتوا َلَيْرُزَقنَُّهُم اهلِلَوالَِّذيَن َهاَجُروا ِفي َسِبيِل ﴿ـ 

 (.58)احلّج:  ﴾ َلُهَو َخْيُر الرَّاِزِقنَياهلَل

، وكأن القتل «أو»حبرف  «املوت»و «القتل»بني ففي هاتني اآليتني مّت الفصل 

شيء واملوت شيء آخر. يف حني أن هذا التفكيك والفصل الظاهري إمنا هو جملّرد بيان 

فإن القتل أو املوت العادي  وإيضا  الشرائط املتفاوتة لنوعني خمتلفني من املوت، وإاّل

ة املوت وحدها تشمل ي إىل املوت والفناء الدنيوي للشخص، وإن مفردكالهما يؤّد
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كال نوعي املوت. وعليه فإن هذا التفكيك إمنا هو لبيان نوعني خمتلفني من املوت. 

وعلى هذا القياس جند ذات هذا التفكيك الظاهري يف آيات سورتي املؤمنون واملعارج 

فإن  ، وإاّل«أو»أيضًا بني  احلرائر )الزوجات( وملك اليمني )اإلماء والالجئات( حبرف 

وإن وجود  .هذين النوعني يندرج ـ يف نهاية املطاف ـ حتت عنوان عقد النكا كال 

ء خارج إطار النكا ، وإمنا هو جملّرد اإلشارة ْطال يدّل أبدًا على جواز الَو «أو»احلرف 

إىل التفكيك بني الشرائط املتفاوتة للزواج، وإجراء عقد النكا  من هاتني الطبقتني 

 االجتماعيتني املختلفتني.

ف مل يذهبوا إىل َلري السَّويف ختام هذا البحث جيب القول: إن مجيع مفسِّ

ر الكبري حييى بن اعتبار هذه اآليات دلياًل على جواز التسّري، بل جند اللغوي واملفسِّ

هـ( ـ على سبيل املثال ـ يذهب إىل القول بأن هذا الفصل والتفكيك 207يزيد الفّراء)

على عدم وجود احملدودية العددية يف الزواج من ملك  دليٌلبني األزواج وملك اليمني 

ى األربع اليمني، يف حني أن احلد األقصى يف الزواج من احلرائر جيب أن ال يتعّد

الَّ َعَلى إ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظوَن﴿وقوله: »زوجات. ويف ذلك يقول الفّراء: 

َأْو َما ﴿وقوله:  أَحلَّ اهلل من األربع ال ُتجاَوز. يأزواجهم الالتاملعنى: إالَّ من  ﴾َأْزَواِجِهْم...

، ينكحون ما اإلماء َوْقٌت . يقول: ليَس َعليهم يفموضع خفٍض )ما( يف ﴾َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم

 .(13)«واؤشا

ف بـ )إمام النحو( أيضًا ـ على خالف والذي ُيعرَّ ،رإن الفّراء ـ اللغوي واملفسِّ

ألكذوبة التسّري يف هذه اآليات، ولكنه فّسر  أثٍر رين مل يعثر على أّيأغلب املفسِّ

هذا الفصل والتفكيك بني الزواج من احلرائر والزواج من ملك اليمني بعدم وجود عدد 

ولكنه بطبيعة  .د بأربعخبالف الزواج من احلرائر املقيَّ ،د للزواج من ملك اليمنيحمّد

وقد أوضحنا السبب احلقيقي وراء  .على هذا التفسرياحلال ال يقيم شاهدًا من القرآن 

 واستندنا يف ذلك على آيات القرآن أيضًا. ،تفصيلي هذا الفصل والتفكيك بشكٍل

يًا لظاهرة االسرتقاق وامتالك اإلماء على ما تفّش لقد شهد العصر العباسّي

قرآن الكريم كان عليه واقع األمر يف العصور اجلاهلية ـ خالفًا للمسار الذي خّطه ال

ام، حيث شهدت هذه الظاهرة داخل قصور أكثر السالطني واحلّك ال سيَّماو ،ـ

ام. ويكفي للداللة على ذلك أن نشري ـ البشعة استقبااًل كبريًا من قبل هؤالء احلّك
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هـ( كان ميتلك يف بالطه أربعة آالف 247ل العباسي)على سبيل املثال ـ إىل أن املتوكِّ

. وهناك الكثري من هذه األمثلة اليت ميكن أن نذكرها من (14)جارية موطوءة له

 ة الساحقة من فقهاء تلك املرحلة.واليت تكشف عن النسيج الفكري لألغلبّي ،الرتاث

ويف ختام هذا الفصل جيدر بنا أن نشري إىل كالم اجملتهد واحلقوقي البارز 

م حول هذه اآليات لَّواملعاصر )الدكتور حسني املدّرسي الطباطبائي( أيضًا، حيث تك

كما أن آية سورة املؤمنون ليست يف مقام بيان شرائط وأحكام »مورد البحث، قائاًل: 

تفصيل  الزوجية وعقد الزواج، وإمنا هي تشري يف اجلملة إىل عنوان الزوجية، تاركًة

 إيكال وإحالة تفصيل كذلك يف مسألة ملك اليمني مّت .ذلك إىل موضع بيانه

من سورة النساء. ويبدو أن املراد بـ  25ية إىل مقامه يف اآلية ّلر احلخصائص وصو

كفؤ للرجال األحرار، حيث كانت القبائل  النساء احلرائر الالتي هّن «األزواج»

م إىل الزواج من القبائل األخرى اليت تعترب نّدًا هلا، وحتدث بذلك العربية تتقّد

اآلية األخرية: إذا مل يكن بإمكان مصاهرات وقرابات سببية بني القبائل. تقول هذه 

القبيلة كلها، وعلى  اف الزواج منها على رضلتوقُّ ؛حّرة ج من امرأٍةالشخص أن يتزوَّ

 ؛وما إىل ذلك من العقبات األخرى، أمكن له الزواج من اإلماء ،التزامات مالية كبرية

فإن العالقة  ؛ من دون عقد نكا هّنؤوال يعين ذلك وط .حيث ال وجود ملثل تلك العقبات

والنوع األول عبارة عن  .أو سفا  ؛فهي إما نكا  ؛اجلنسية يف اإلسالم على نوعني

وقوانني النوع الثاني  ؛قوانني أولية يتّم حبثها يف فصل األحكام الشخصية من الفقه

ما »إطالق  تبحث يف فصل احلدود واألحكام اجلزائية واجلنائية. وإذا اعترب شخٌص

حبيث يتجاوز حدود األحكام الشخصية يف الفقه وجب عليه  «ملكت أميانكم

، مع عبدها يف عهد اخلليفة الثاني تصحيح اجتهاد تلك املرأة اليت أقامت عالقًة

أو أن يؤمن مبا قاله بعض فقهاء  ؛(15)لذلك بإطالق اآلية من سورة املؤمنون ًةمستدّل

... وعندما خنلط لمان أيضًاني ومشوله للرجال والغاملالكية من تعميم مفهوم ملك اليم

بني مفاهيم وقوانني األحكام الشخصية ومفاهيم وقوانني أبواب التجارة واملعامالت 

وامللكية  فسوف نفتح الطريق أمام هذا الكالم وما هو أبعد. إن العالقة اجلنسية شيٌء

والثاني يستدعي  ؛ة بهآخر. فاألول يستدعي أحكامًا وأخالقيات وطهارة خاّص شيٌء
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 .(16)«حكامه وأخالقياته األخرىأ

 

ِتي َآَتْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيِميُنَك َيا َأيَُّها النَِّبيُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ﴿

ِتي ِتَك الالََّوَبَناِت َخااَلَبَناِت َخاِلَك  َعَلْيَك َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َواهلُلِممَّا َأَفاَء 

َصًة َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ ِإْن َأَراَد النَِّبيُّ َأْن َيْسَتْنِكَحَها َخاِل

َمَلَكْت َأْيَماُنُهْم  َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َقْد َعِلْمَنا َما َفَرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي َأْزَواِجِهْم َوَما

 (.50)األحزاب:  ﴾ َغُفورًا َرِحيمًااهلُلَيُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج َوَكاَن  ِلَكْياَل

أخرى فصاًل بني األزواج وملك اليمني. وامللفت لالنتباه  نواجه يف هذه اآلية مّرًة

أخرى من النساء.  طائفًة ×للنيّب ْتأحلَّ ،باإلضافة إىل ملك اليمني ،يف هذه اآلية أنها

ي ـ يف تفسري هذه اآلية وجب احلكم فإذا مضينا بهذا املنطق املغلوط ـ الذي يبيح التسّر

اته وبنات أخواله وبنات خاالته كانت مع مجيع بنات أعمامه وبنات عّم بأن عالقة النيّب

 وذلك ألن هذه اآلية قد فصلت هذه اجملموعة من النساء عن؛ من دون عقد نكا  جائزًة

يستحيل أن يكون األمر كذلك، بل إن  ولكْن !!كما فصلت ملك اليمني ،«األزواج»

للنكا ، وال  مجيع هذه املوارد ـ مبا يف ذلك ملك اليمني ـ تندرج ضمن القانون العاّم

جيعلها متناقضة ومتعارضة مع سائر اآليات  من القرآن بشكٍل ميكن تفسري آيٍة

 املرتبطة بذات املوضوع.

 

َما  َأْن َتَبدََّل ِبِهنَّ ِمْن َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ ِإالَّ َلَك النَِّساُء ِمْن َبْعُد َواَلَيِحلُّ  اَل﴿

 (.52)األحزاب:  ﴾ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َرِقيبًااهلُلَمَلَكْت َيِميُنَك َوَكاَن 

عليه وعليهم السالم ـ قد منعته من إن هذه اآلية منذ نزوهلا على خامت األنبياء ـ 

له غري االقرتان مبلك اليمني )النساء الالجئات والغريبات(.  ْزِجالزواج باحلرائر، ومل ُت

ن إ :ي، بل ميكن القولإىل أكذوبة التسّر إشارٍة وكما نرى ال يوجد يف هذه اآلية أّي

 عبٍد وفاة ميتلك أّياألكرم)صس( ـ طبقًا لبعض أخبار اآلحاد ـ مل يكن حني ال النيّب

)صس( ِعْنَد َمْوِتِه ِدْرَهمًا َواَل ِديَنارًا اهلِلَما َتَرَك َرُسوُل »أو أمة أبدًا، ومما ورد يف ذلك: 
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 .(17)«َواَل َعْبدًا َواَل َأَمًة َواَل َشْيئًا

 

اليت  ار الديين السائد بأن السرية النبوية احملكمة ـيقّر كبار الفقهاء يف التّي

االسرتقاق  :هي مبنزلة املبّين واملفّسر والبالغ للقرآن ـ ختلو من أكاذيب وخمتلقات مثل

إن القرآن الكريم مل يرد »ومن بني مشاهري فقهاء مصر يقول سيد سابق:  .والتسّري

ضرب  ومل يثبت أن الرسول)صس( ، وإمنا جاء فيه الدعوة إىل العتق.يبيح الرّق فيه نصٌّ

 اء حنني.اء بين املصطلق، وأرّقاء مكة، وأرّقسارى، بل أطلق أرّقمن األ رٍيعلى أس الرّق

وأعتق كذلك ما  يف اجلاهلية. أعتق ما كان عنده من رقيٍق)صس( وثبت عنه أنه

 .(18)«أهدي إليه منهم

ما يتعلق ببعض أخبار اآلحاد اليت قد يفهم منها جواز التسّري جيب مالحظة  ويف

 عدد من األمور:

ة األصوليني يف املذاهب اإلسالمية تقريبًا على أن خرب الواحد ال كاّف ـ جيمع1

وعليه عند التعارض بني هذه األخبار  .يورث اليقني أبدًا، وأنه ال يفيد غري الظّن

والنصوص الثابتة والقطعية للقرآن الكريم جيب أن تكون األولوية للقرآن. يقول 

قال احلنفيون والشافعيون ومجهور » هـ(:456الفقيه واألصولي الكبري ابن حزم)

، ومعنى هذا عند مجيعهم أنه ظين املالكيني ومجيع املعتزلة واخلوارج: إن خرب الواحد

 .(19)«هم يف هذاقد ميكن أن يكون كذبًا أو موهومًا فيه، واتفقوا كّل

ـ حتى إذا غضضنا الطرف عن حمكمات القرآن الكريم فإن أخبار اآلحاد 2

لباب متناقضة ومتعارضة، وإن جمّرد االستناد إليها ال يوصلنا إىل املنقولة يف هذا ا

 حمصلة ثابتة.

بإمكانها بيان  ْدت من نسيجها، ومل يُعـ إن الكثري من هذه األخبار قد اجتّث3

وي ـ على سبيل املثال ـ أن فالن الصحابي أو متام احلقيقة والواقع دون نقصان. فإذا ُر

ر من أربع إماء فإن هذه الكثرة يف اإلماء ال تعين فالن التابعي كان حيتفظ بأكث

 . بالضرورة ثبوت التسّري بالنسبة إىل آحادهّن

ة هو أن أعمال وسلوكيات د عليه مجيع علماء أهل السّنـ إن الشيء الذي يؤك4ِّ
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 وإّن ،ّد مصدرًا للتشريعَعواجتهادات األفراد ـ سواء أكانوا من الصحابة أو غريهم ـ ال ُت

هي  ن السنة النبوية الصحيحة إْنإالدينية تقتصر على القرآن الكريم فقط، واحلجية 

 ًا أنه ال ميكن اعتبار أّيمبثابة البالغ والبيان للقرآن الكريم. وإنه ملن الواضح جّد إاّل

نبوية، بل إن السنة النبوية حمدودة  ًةخرب ـ جملّرد انتسابه إىل النيب األكرم)صس( ـ سّن

إذ من احملال أن يكون هناك  ؛ومقّيدة بالقرآن الكريم، وخاضعة لقواعده وضوابطه

 تعارض وختالف بني املبيِّن )السنة النبوية( واملبيَّن )القرآن الكريم(.

ق جبواز الزواج من أكثر من أربع نساء مبلك اليمني ـ الذي هو رأي ما يتعلَّ ـ يف5

كما ال جيوز الزواج »لرتاث الفقهي الغالب ـ يقول الدكتور حممد عمارة ما معناه: ا

واحد، ذهب بعض الفقهاء إىل القول بعدم جتاوز هذا  بأكثر من أربع حرائر يف وقٍت

العدد ]األربع[ يف مورد اإلماء، أو اجلمع بني اإلماء واحلرائر أيضًا. وعلى الرغم من أن 

أن اإلمام حممد عبده  دوا جواز التسّري بأربع نساء فقط، إاّلمجهور الفقهاء مل حيدِّ

َأْو َما ﴿د الزوجات ـ عند تفسري قول اهلل سبحانه وتعاىل: ذهب ـ يف فتواه بشأن تعدُّ

إىل القول: إن املسلمني جيمعون على أن الرجل جيوز  ـ (3)النساء:  ﴾َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم

أن  َبْيَدون أن تكون هناك حمدودية من ناحية العدد. له اختاذ ما يشاء من اجلواري، د

ر ميكنه أن يستنبط خالف هذا األمر من هذه اآلية؛ ألن هذه اآلية ال تبيح غري املفكِّ

لى ع إذ مل يقدم رجٌل ؛د هذا االجتهاد. إن االجتاه يف صدر اإلسالم يؤيِّ(20)األربعة

قة التارخيية تثبت أنه عندما ارتفع عدد أن احلقي َبْيَد... التسّري بأكثر من ُسرية واحدة

ومن  .يجتاوز هذا النموذج اإلسالمي للتسّر مّت، دت قنوات االستعباداألسرى، وتعّد

 .(21)«لشرع اإلسالميلاجلرمية التارخيية  هاخلطأ بل اخلطيئة حتميل وزر هذ

ما يلي جيب التذكري بهذه النقطة، وهي أننا قد اقتصرنا يف حبثنا على  ويف

دراسة مجيع آيات القرآن، والتعّمق يف مفاهيم ومعاني عصر النزول، وعمدنا إىل بيان 

ومن هنا نعترب  .دون حاجة إىل الرتاث الفقهي أو الروائي ،حقيقة مسألة ملك اليمني

نا مع ذلك سوف نستند هنا إىل أخبار اآلحاد الواردة يف إطار هذه البحث منتهيًا. ولكّن

 احلقائق أيضًا.

َيا َمْعَشَر  :)صس(اهلُلَقاَل َلَنا َرُسوُل »عبد اهلل بن مسعود:  لصحابّيقال ا

َمِن اْسَتَطاَع اْلَباَءَة َفْلَيَتَزوَّْج، َفِإنَُّه َأَغضُّ ِلْلَبَصِر، َوَأْحَصُن ِلْلَفْرِج، َوَمْن َلْم  ،الشََّباِب
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 .(22)«َفِإنَُّه َلُه ِوَجاٌء ؛َيْسَتِطْع َفَعَلْيِه ِبالصَّْوِم

متام االرتباط بتلبية الغريزة اجلنسية، ومل يضع  إن نسيج هذه الرواية مرتبٌط

أو العفاف  ؛إما الزواج ؛النيب طريقًا ثالثًا هلذه التلبية، وإمنا حصرها بواحد من طريقني

متام االنسجام مع  عند عدم إمكان الزواج. حنن نعتقد أن مفاد هذه الرواية منسجٌم

َيِجُدوَن ِنَكاحًا َحتَّى ُيْغِنَيُهُم  َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل﴿م ذكرها: تقدِّهذه اآلية القرآنية امل

 (.33)النور:  ﴾ ِمْن َفْضِلِهاهلُل

طبقًا هلذه الرواية ـ مل يذكر طريقًا غري الزواج لتلبية  ـ األكرم)صس( إن النيّب

ة النبوية الغريزة اجلنسية، ومل يذكر شيئًا باسم التسّري مطلقًا. وعليه فإنه طبقًا للسّن

ما يتعلق  ء اإلماء خارج إطار النكا  وعقد الزواج الشرعي. ويفْطإمكانية لَو متنع أّي

َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد »هـ(: 179مالك بن أنس) حبرمة الزواج من األمة املتزّوجة روى

 .(23)«َفَردََّها ،َفَوَجَدَها َذاَت َزْوٍج ،اْبَتاَع َوِليَدًة نَّ َعْبَد الرَّْحَمِن ْبَن َعْوٍفِإ :الرَّْحَمِن ْبِن َعْوٍف

َعاِمٍر َأْهَدى  ْبَن اهلِلَأنَّ َعْبَد  ،َعْن اْبِن ِشَهاب ،َعْن َماِلك»كما روى مالك أيضًا: 

َأْقَرُبَها َحتَّى ُيَفاِرَقَها  اَل: َفَقاَل ُعْثَماُن ،َوَلَها َزْوٌج اْبَتاَعَها ِباْلَبْصَرِة ،ِلُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن َجاِرَيًة

 .(24)«َفَأْرَضى اْبُن َعاِمٍر َزْوَجَها َفَفاَرَقَها ،َزْوُجَها

ّرد ذكر ظاهرة يف القرآن ال ومع كل هذه التفصيالت علينا أن ال ننسى أن جم

من ذلك ـ على سبيل املثال ـ أن القرآن وة. ينهض دلياًل على جوازها أو مشروعيتها األبدّي

ث مرارًا وتكرارًا عن الفقراء واملساكني، وقد وضع يف بعض املوارد الكريم قد حتدَّ

نستنتج هل ميكن لنا أن ف ،وما إىل ذلك ،تعاليم من قبيل: قرض احلسنة، والصدقات

مة ـ أي وجود آيات بشأن الفقراء واملساكني ـ أن القرآن يعمل على من مثل هذه املقّد

من تأسيس واستمرار ظاهرة الفقر والبؤس، وزيادة أعداد الفقراء واملساكني؟! 

من القرآن  واضح جدًا أن اإلجابة عن هذا السؤال هي النفي؛ إذ ال يوجد يف أّي موضٍعال

على االفتقار أو اإلبقاء على الفقر أو الدفع باألشخاص حنو إفقار  أو حّث الكريم أمٌر

على وجود بعض اآليات املرتبطة بالعبيد  اعتمادًا ؛فكيف يذهب البعض .اآلخرين

 إىل القول جبواز واستمرار نظام العبودية، وغّض ،واإلماء واألحكام املرتبطة بهم

الطرف عن األحكام الصرحية النازلة يف إطار إلغاء هذه الظاهرة والقضاء عليها؟! 

واحدة تأمر بالعبودية واالستعباد واإلبقاء على هذه  وهل يشتمل القرآن الكريم على آيٍة
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ع وحتّث على حترير العبيد، بل إن أبدًا، بل هناك آيات تدعو وتشجِّ الظاهرة؟! كاّل

 :لة يف حترير العبيد. وعليه جيب القولارات متمثِّبعض الكّف القرآن الكريم قد جعل

أو أمر يف باب جواز وبقاء الفقر،  حكٍم ن القرآن الكريم كما ال يشتمل على أّيإ

وإن  .واالستعباد أيضًا بشأن جواز وبقاء الرّق فإنه ال يشتمل أيضًا على أّي حكٍم

إطار العمل على اجتثاث الفقر االجتاه العام والصريح يف آيات القرآن يسري ضمن 

 والعبودية.

ولألسف الشديد فإن اخللط بني أحكام النكا  وموضوع امللكية، واستمرار 

ة النبوية يف االجتثاث التدرجيي حبث العبيد واإلماء ـ خالفًا ملسار تعاليم القرآن والسّن

إىل فتاوى  ى بفقهاء العصر العباسي ـ يف بعض األحيان ـقد أّد ،لنظام االستغالل ـ

وسوف خنتم حبثنا بذكر منوذج من هذه الفتاوى، مع  .مستغربة وغري أخالقية

الذي استمّر على مدى  التذكري بهذه احلقيقة اهلاّمة، وهي أن السكوت النسيّب

ل دلياًل سنوات وقرون جتاه الظواهر اخلاطئة والباطلة يف تراث املسلمني ال يشكِّ

إن »تعبري األستاذ اإلمام حممد عبده:  نها أبدًا. وعلى حّديتها وعدم بطالعلى أحّق ًةوحّج

 .(25)«ًا مبرور الزمنالباطل ال يصري حّق

َوِبِه َقاَل  َيِجُب اْلَحدُّ ِبَوْطِء َجاِرَيٍة ُمْشَتَرَكٍة َبْيَنُه َبْيَن َغْيِرِه. َواَل»قال ابن قدامة: 

 َأنَُّه َفْرٌج َلُه ِمْلٌك، َفاَلَوَلَنا،  َوَقاَل َأُبو َثْوٍر: َيِجُب. َوالشَّاِفِعيُّ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي. َماِلك،

 .(26)«ُيَحدُّ ِبَوْطِئِه

ِإْذِنِه َأْو َسَواٌء َكاَن ِب، َفِإْن َوِطَئ َجاِرَيَة َغْيِرِه َفُهَو َزاٍن»ثم قال ابن قدامة بعد ذلك: 

 :َباَحِة، َوَعَلْيِه اْلَحدُّ إاّل ِفي َمْوِضَعْيِنْلَبْذِل َواإِلُيْسَتَباُ  ِبا َغْيِر إْذِنِه؛ أَلنَّ َهَذا ِممَّا اَل

ِمْنُهْم  ،ِفي َقْوِل َأْكَثِر َأْهِل اْلِعْلِم ،َحدَّ َعَلْيِه َجاِرَيَة َوَلِدِه، َفِإنَُّه اَلُب إَذا َوِطَئ اأَل :َأَحُدُهَما

َوَقاَل َأُبو َثْوٍر، َواْبُن  ِعيُّ، َوَأْصَحاُب الرَّْأِي.ْوَزاِعيُّ، َوالشَّاِفٌك، َوَأْهُل اْلَمِديَنِة، َواأَلَماِل

 .(27)«اْلُمْنِذِر: َعَلْيِه اْلَحدُّ
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 القصاص يف القرآن الكريم

 قراءة جديدة
 

 

َوِهَي ُمَساَواُتُه إيَّاُه  ،ُمَقاصَّة َوِليِّ املْقُتوِل اْلَقاِتَل َوامَلْجُروِ  اْلَجاِرَ »لغًة  «القصاص»

استيفاء أثر اجلناية من هو اصطالحًا و .(1)«ُثمَّ َعمَّ ِفي ُكلِّ ُمَساَواٍة ،ِفي َقْتٍل َأْو َجْرٍ 

 :أهّمها ،قليلة من القرآن آياٍتالقصاص وأحكامه يف جاء وقد قتل أو قطع أو جر . 

فينبغي الكالم حول القصاص  ،املائدة من سورة 45واآلية  ،من سورة البقرة 178اآلية 

 لتني لبيان أحكامه. ذياًل لآليتني املتكفِّ

 

اْلُحرُّ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى﴿: قوله تعاىلوهي 

َداٌء ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلنَثى ِباأُلنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباملْعُروِف َوَأ

 ﴾ِإَلْيِه ِبِإْحَساٍن َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمٌة َفَمْن اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم

 ة. َدمنها على ِح مخس نبحث عن كلٍّ وهلا فقراٌت .(178 البقرة:)

 

 ،الكتابة هنا كتابة التشريع .﴾ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى﴿قوله: 

اِم الرََّفُث ِإىل ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّي﴿هذه اآلي:  :منها ،ونظائره يف القرآن كثريٌة

َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْختاُنوَن َأْنُفَسُكْم  اٌس َلُهنَّ َعِلَم اهلُلاٌس َلُكْم َوَأْنُتْم ِلَباِئُكْم ُهنَّ ِلَبِنَس
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)البقرة:  ﴾َلُكْم... ا َكَتَب اهلُلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما َعْنُكْم َفاآلَفتاَب َعَلْيُكْم َوَعَف

اِلَدْيِن َأَحَدُكُم املْوُت ِإْن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة ِلْلَو ا َحَضَرُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذ﴿ ؛(187

يَن آَمُنوا ُكِتَب ا َأيَُّها الَِّذَي﴿ ؛(180)البقرة:  ﴾نَيَعَلى املتَِّق ًاْعُروِف َحّقنَي ِبامَلِبَواأَلْقَر

 ؛(183)البقرة:  ﴾َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَنيَن ِمْن َقْبِلُكْم ا ُكِتَب َعَلى الَِّذاُم َكَمَعَلْيُكُم الصَِّي

...َهْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب ﴿ ؛(216)البقرة:  ﴾اُل َوُهَو ُكْرٌه َلُكْم...ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَت﴿

ا ِمْن َوَقْد ُأْخِرْجَن يِل اهلِلاِتَل يف َسِبُنَق اَلْن ا َأا َلَناُلوا َوَماِتُلوا َقُتَق اَلْن اُل َأَعَلْيُكُم اْلِقَت

 ﴾نَييٌم ِبالظَّاِلِمَعِل ياًل ِمْنُهْم َواهلُلاُل َتَولَّْوا ِإالَّ َقِلا َفَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتاِئَنا َوَأْبَناِرَنِدَي

َة َوآُتوا يُموا الصَّاَليَل َلُهْم ُكفُّوا َأْيِدَيُكْم َوَأِقيَن ِق الَِّذَأَلْم َتَر ِإىل﴿ ؛(246)البقرة: 

َأْو َأَشدَّ  يٌق ِمْنُهْم َيْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اهلِلا َفِراُل ِإَذاَة َفَلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهُم اْلِقَتالزََّك

ا َعَلْيِهْم َأِن َلْو َأنَّا َكَتْبَنَو﴿ ؛(77)النساء:  ﴾اَل...ا ِلَم َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقَتاُلوا َربََّنَخْشَيًة َوَق

ِمْن ﴿ ؛(66)النساء:  ﴾...يٌل ِمْنُهْما َفَعُلوُه ِإالَّ َقِلاِرُكْم َمَأْنُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِدَياْقُتُلوا 

ْرِض اٍد يف اأَليَل َأنَُّه َمْن َقَتَل َنْفسًا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساِئي ِإْسَرى َبِنا َعَلِلَك َكَتْبَنَأْجِل َذ

 ؛(32)املائدة:  ﴾يعًا...ا َأْحَيا النَّاَس َجِما َفَكَأنََّماَهيعًا َوَمْن َأْحَيِما َقَتَل النَّاَس َجَفَكَأنََّم

ا َعَلْيِهْم ِإالَّ اَها َكَتْبَنا َماِنيًَّة اْبَتَدُعوَهيَن اتََّبُعوُه َرْأَفًة َوَرْحَمًة َوَرْهَبا يف ُقُلوِب الَِّذَوَجَعْلَن...﴿

رٌي ِمْنُهْم يَن آَمُنوا ِمْنُهْم َأْجَرُهْم َوَكِثا َفآَتْيَنا الَِّذاَيِتَها َحقَّ ِرَعَرَعْوَها َفَم اِن اهلِلاَء ِرْضَواْبِتَغ

 اَب اهلِلاُنُكْم ِكَتا َمَلَكْت َأْيَماِء ِإالَّ َماُت ِمَن النَِّسْحَصَنامُلَو﴿ ؛(27)احلديد:  ﴾فاِسُقوَن

  .(24)النساء:  ﴾َعَلْيُكْم...

ا َي﴿كما يف هذه اآلي: استعملت يف القرآن كثريًا يف غري التشريع أيضًا،  وإْن

 ا يفُقْل ِلَمْن َم﴿ ؛(21)املائدة:  ﴾َلُكْم... ي َكَتَب اهلُلْرَض املَقدََّسَة الَِّتَقْوِم اْدُخُلوا اأَل

اَءَك ا َجِإَذَو﴿ ؛(12نعام: )األ ﴾ى َنْفِسِه الرَّْحَمَة...ْرِض ُقْل ِللَِّه َكَتَب َعَلاِت َواأَلاَوالسََّم

)األنعام:  ﴾ى َنْفِسِه الرَّْحَمَة...ٌم َعَلْيُكْم َكَتَب َربُُّكْم َعَلا َفُقْل َساَلاِتَنيَن ُيْؤِمُنوَن ِبآَيالَِّذ

 َكَتَب اهلُل﴿ ؛(51)التوبة:  ﴾ا...َنا ُهَو َمْواَلَلَن ا َكَتَب اهلُلا ِإالَّ َميَبَنُقْل َلْن ُيِص﴿ ؛(54

ِئَك َكَتَب يف ُقُلوِبِهُم ُأوَل...﴿ ؛(21)اجملادلة:  ﴾يٌزَقِويٌّ َعِز ي ِإنَّ اهلَلْغِلَبنَّ َأَنا َوُرُسِلأَل

َء َلَعذََّبُهْم َعَلْيِهُم اْلَجاَل َأْن َكَتَب اهلُل َلْواَلَو﴿ ؛(22)اجملادلة:  ﴾اَن َوَأيََّدُهْم ِبُروٍ  ِمْنُه...مَياإِل

 الكتابة التكوينّية.  يف هذه اآلي فاملراد بها .(3)احلشر:  ﴾ا... الدُّْنَييف

والكتابة التشريعّية ال ختتّص بتشريع احلكم اإللزامّي، بل هي أعّم من تشريع 
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يفيد  «كتب»ّن قوله تعاىل: إ»حيث قال:  ،خالفًا للفخر الرازّي .احلكم الرتخيصّي

ُكِتَب َعَلْيُكْم ﴿وقال:  ،﴾َعَلْيُكْم الصَِّياُمُكِتَب ﴿قال تعاىل: ، الوجوب يف عرف الشرع

بقوله  ؛ فإّنه ـ كما سيأتي ـ مردوٌد(2)«﴾ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكْم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصيَُّة

َواْبَتُغوا َما َكَتَب  ِنَساِئُكْم... َفاآلَن َباِشُروُهنَّ ْيَلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإىلُأِحلَّ َلُكْم َل﴿تعاىل: 

 (. 187)البقرة:  ﴾َلُكْم اهلُل

وإّما حكم  ؛هامتثاُلإاّل  إلزامّي ال جيوز متعلَّق التشريع إّما حكٌم ثّم إن

زامّي هو املشّقة ترخيصّي جيوز امتثاله وتركه. ومبا أّن املرتائَي من احلكم اإلل

 كما َصرَّحت به آيُة القتالذي ُكلِّف به ـ ولذا قد يكرهه املكّلف، والكلفة على ال

فاحلكم إلزامّي، كما يف  «على» ـ فإذا ُأنِشئ احلكم بالفعل املتعّدي بـ( 216)البقرة: 

 «عليكم»لفظة »ولذا قال الرازّي يف تفسريه:  .آيات القصاص والصوم والوصّية والقتال

املنفعُة ى منه ءويف عكسها إذا كان احلكم ترخيصّيًا يرتا. (3)«مشعرة بالوجوب

َفاآلَن ﴿، مثل قوله: «الالم» والرخصُة والسهولُة وحنُوها فاحلكم ُينَشأ بالفعل املتعّدي بـ

(. كما أّن األمر يف التحريم )وهو 187)البقرة:  ﴾َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اهلل َلُكْم

ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ﴿ترخيصّي( كذلك، قال تعاىل:  إلزامّي( واإلحالل )وهو حكٌم حكٌم

ُحرَِّمْت ﴿وقال:  ،(24ـ  23)النساء:  ﴾ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َو... َوُأِحلَّ َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم

 «التحريم»(. وهلذا مجع بني 4ـ  3)املائدة:  ﴾َعَلْيُكْم املْيَتُة َوالدَُّم... ُأِحلَّ َلُكْم الطَّيَِّباُت

 ﴾ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َو... ِكَتاَب اهلل َعَلْيُكْم﴿ يف قوله: «كتب على»و

ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّياِم الرََّفُث ﴿يف قوله:  «كتب لـ»و «اإلحالل»وبني  ،(24ـ  23)النساء: 

 (. وعليه ال187)البقرة:  ﴾َلُكْم ِإَلى ِنَساِئُكْم... َفاآلَن َباِشُروُهنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب اهلُل

 حكمًا إلزامّيًا أيضًا.  ﴾ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص﴿أن يكون القصاص امُلنشأ بقوله:  دَُّب

ثّم إّنه إذا كان القصاص حكمًا إلزامّيًا على املؤمنني فال جيوز تركه، كما 

يام والقتال وغريهما ال يف الص ﴾ُكِتَب َعَلْيُكْم﴿أّن األحكام امُلنشأة بقوله تعاىل: 

 مع أّنا نرى أّن العفَو وترَك الَقَود جائٌز ،استثنته نفس اآليات ـ ْنمَل إاّلجيوز ألحد ترُكه ـ 

د القاتل من األحكام اإلهلّية ّن قوإ :وثانيًا. هذا أّواًلوبإمجاع الفريقني.  ،بتصريح اآلية

من سورة املائدة،  45ن يف اآلية يت شّرعه اهلل تعاىل يف التوراة، كما صّر  به القرآال

وليس  ،وكان من سنن العرب يف اجلاهلّية أيضًا ،قد مضت عليه قروٌن من السنني
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الظاهر من  :وثالثًا. ﴾ْمُكْيَلَع َبِتُك﴿ى ِجدَُّته من قوله: ءكما يرتا ،حكمًا جديدًا

استيفاء ليست يف تشريع  :ورابعًاأّن هذا احلكم مّما اختّص به املسلمون.  «عليكم»

مقبول مطبوع هلم جبعل هذا احلّق ألولياء  بل هو حكٌم، َقَود كلفٌة على املؤمننيال

يوافق  ّن القصاص يف القتلى أمٌرإ»حيث قال:  ،الدماء، كما صّر  به صاحب امليزان

ذي يف الطباع أن ويالئم الشّح الغريزّي ال ،حّس االنتقام الثائر يف نفوس أولياء املقتولني

القاتل حّيًا ساملًا يعيش وال يعبأ مبا جنى من القتل... فهذان ـ أعين القصاص ترى 

 . (4)«والوصّية ـ حكمان مقبوالن بالطبع عند الطباع

ـ ال حمالة ـ حكمًا موصوفًا  «القصاص»وبناًء على هذا كّله يكون املراد من 

فال  .رابعًا وفيه كلفٌة ،وإلزامّيًا ثالثًا ،وخمتّصًا باملسلمني ثانيًا ،بكونه مستحَدثًا أّواًل

؛ إذ ليس يف جمازاة اجلاني أن ُيفَعل باجلاني مثُل ما جنى هميكن أن يكون املراد من

املساواة يف القتلى  إاّلليس  املراد منه بلمن هذه اخلصوصّيات األربع املذكورة.  شيٌء

إذا كان  اآلية نزلت يف أقواٍمخصوصًا بقرينة ما ُحكي أّن وْتها اآلية، ذكَر يف صفاٍت

زًا لفضلهم حّرًا؛ تعزُّ إاّلال نقتل به  :آخرين عبَدهم قالوا ومنعة فقتل عبُد قوٍم هلم عّدٌة

 على غريهم. وهكذا إذا ُقتلت هلم امرأٌة. ومن املعلوم أّن املساواة يف القتلى حكٌم

مبثله يف الشرائع  خمتصٌّ باملسلمني، غرُي مسبوق ،ث يف الشريعة اإلسالميةمستحَد

إلزامّي ال جيوز ألحٍد التخّطي عنه؛ إذ لولّي الدم إّما هو اإلهلّية السابقة عليها. وأيضًا 

وإّما العفُو فال يقد   ،فيجب عليه رعاية املساواة املذكورة يف اآلية ،طلُب قود القاتل

 وأيضًا فيه كلفٌةحينئٍذ يف رعاية املساواة؛ إذ املساواة صارت سالبًة بانتفاء موضوعها. 

يت كانوا يقودون املساواة يف كثري من املواضع ال لفقدـ على املؤمنني؛ إذ عدم القود 

ة أو على الشريعة كلفٌة على طباعهم املألوفة على قتل القاتل مطلقًا يف اجلاهلّي ـ القاتَل

 التوراتّية. 

يف فهِم املراد من  ر أثرًا كبريًايؤثِّ «القصاص»وال خيفى أّن فهم املراد من كلمة 

ُكِتَب ﴿وفهِم ارتباط فقرة  ،﴾يف اْلَقْتَلى﴿وتعينِي متعّلق اجلاّر يف قوله:  ،بقّية اآلية

 ،﴾َثىَثى ِباأُلْناْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلْن﴿مع فقرة  ﴾ اْلَقْتَلىَعَلْيُكْم اْلِقَصاُص يف

ولذا أطلنا  ،وغريها ﴾َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمٌة﴿وتعينِي املشار إليه يف فقرة 

 دًا. جيِّ ْلالكالم لدراسة معناه، فتأمَّ
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الشَّْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص َفَمْن ﴿وكذلك قوُله تعاىل: 

( يدّل بوجوه ثالثة 194)البقرة:  ﴾َدى َعَلْيُكْماْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَت

 :ثانيهاّن احلرمات ال يتأتَّى فيها القوُد. إ :أّوهلا :على أّن هذا املعنى هو املعيّن بالقصاص

، «واحلرمات باحلرمات»ّنه لو كان املراد بالقصاص اجملازاة باملثل يف احلرمات لقال: إ

ّنه لو كان املراد بالقصاص إ :ثالثها. ﴾ِبالشَّْهِر اْلَحَراِمالشَّْهُر اْلَحَراُم ﴿كما قال قبله: 

َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا َعَلْيِه ﴿ع عليه: اجملازاة باملثل فيها لكان قوله املتفرِّ

اعتدى  ْنفَم ،أّن احلرمات متساويٌة اآلية رادممستدركًا. وعلى هذا فيكون  ﴾ِبِمْثِل...

واهتكوا عليه تلك  ،من حرماتكم فاعتدوا عليه مبثل اعتدائه عليكم بهتك حرمٍة

َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس... ﴿احلرمة؛ إذ احلرمات متساوية. ويف قوله: 

أخرى على إرادة هذا املعنى، نذكرها عند  ( أيضًا داللٌة45)املائدة:  ﴾َواْلُجُروَ  ِقَصاٌص

 ية. الكالم حول اآل

 .(5)رينسِّمن املف   كثرٌيوبهذا املعنى للقصاص صرَّ

مّما جاء يف كلمات  ،املماثلة واملساواة واملعادلة واملكافأة وحنوهاوال خيفى أّن 

تدّل على عدم  ،يناقريبة املع ألفاٌظ ،«القصاص»رين واملرتمجني يف توضيح كلمة املفسِّ

يف القدر واملقدار والفضل والعلّو  ،وعدم نقصه منه ،زيادة أحد الشيئني على اآلخر

 حبيث ميكن سّد أحدهما مسّد اآلخر. ، وحنوها

حرمتها »هكذا:  ﴾َواْلُحُرَماُت ِقَصاٌص﴿وأيضًا ترجم كثري من املرتمجني قوَله: 

حرمتها را »(، يفارسال) «حرامها با هم برابرند»)روض اجلنان(،  «است يرا برابر

 «حرمتها برابر است»طيب البيان(، أالم، س)فيض اإل «است يمساوات وبرابر

 )منهج الصادقني(.  «حرمتها را مساوات است»عّزى(، امل)

املذكورة يف كالمهم : إّن أكثر هؤالء املفّسرين فّسروا املساواة قال قائٌل إْن

بأن يعامل غريه مبثل »قوهلم: بأو  ،(6)«وهو أن يفعل بالقاتل مثل ما فعله باملقتول»بقوهلم: 

ذي يسلك بالقاتل يف طريق املقتول الأن »أو قوهلم:  ،(7)«يعامله به يف هذا اجملالما 

أو  ،(9)«حبيث يفعل يف القاتل العامد ما فعل يف املقتول»أو قوهلم:  ،(8)«سلكه به ملا قتله

وحنوها،  ،(10)«مع مراعاة املساواة ،بأن تقتلوا القاتل عقوبة له على جرميته»قوهلم: 

 !؟حوا بأّن معنى القصاص هو املساواةإّن هؤالء صرَّ :فكيف قلتم
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بأّن تفسريهم للمساوة بهذه العبارات ال ينايف قولنا بتصرحيهم بأّن معنى  جنيبه

القصاص هو املساواة؛ فإّن تصرحيهم ذاك منبعث عن اللغة العربّية وأدبها، وهذه 

 التأكيداتهم هو وغرضنا من حكاية تصرحي .العبارات آراؤهم وأنظارهم التفسريّية

شّذوا عن الصواب يف تفسريه. وعلى  وإْن ،ههم على أّن هذا هو معنى القصاصعلى تنبُّ

غري مفتقرة  ،وداللة اآلية على هذا املعنى قوّية ،َكٍرْنفتصرحيهم بهذا غري ُم أّي حاٍل

 رين وآرائهم. إىل أنظار املفسِّ

 «ُفِرض»مبعنى  ﴾ُكْمَعَلْي ُكِتَب﴿وبهذا ظهر اندفاع ما قيل: كيف قال تعاىل: 

 !واألولياء خميَّرون بني القصاص والعفو؟

 ،يف فقه القرآن اخلدشة يف دفعه مبا قاله القطب الراوندّي توكذلك ظهر

اختار أولياُء املقتول  ّنه فرض عليكم ذلك إْنإ :أحدهماقلنا عنه جوابان: »حيث قال: 

ُفِرض عليكم  :القصاَص، والفرض قد يكون مضيَّقًا وقد يكون خميَّرًا فيه. والثاني

والقصاص األخذ من  ،ترُك جماوزة ما ُحدَّ لكم إىل التعّدي فيما مل جيعل لكم

 . (11)«وذلك ألّنه مثال جلنايته ،اجلاني مثل ما جنى

فإن »العلوم:  ه السمرقندي يف تفسريه حبرمّما قال اخلدشة يف حنٍو توأيضًا ظهر

على الولّي أو على غريه؟ قيل له: الفرض على القاضي  ،يكون ْنقيل: الفرض على َم

بأن يقضي على القاتل بالقصاص إذا طلب الولّي؛ ألّن اهلل تعاىل قد  ،إذا اختصموا إليه

جيتمعوا على يتهّيأ للمؤمنني مجيعًا أن  ثّم ال ،خاطب مجيع املؤمنني بالقصاص

قام أنفسهم يف إقامة القصاص، فخاطب الوليَّ فأقاموا السلطان م ،القصاص

 . (12)«وخاطب غرَيه بأن يعني الوليَّ على ذلك ،بالقصاص

؛ فهم لو أصابوا يف مجلٍة من التفاسريوكذلك حنو هذا السؤال واجلواب يف 

فهم املراد من القصاص اندفعت عندهم هذه السؤاالت قبل أن يدفعوها بهذه اجلوابات. 

من كلمات  الشذوذ عن إدراك الصواب يف فهم كلمٍة إاّلفما أجلأهم إىل هذه احملامل 

 الكتاب. 

يف ﴿متعلَّق  اص فالكالم مبفاده يدّلنا على أنوإذا كان هذا هو املراد بالقص

ظرفًا للقصاص، خالفًا ملا يف بيان  «القتلى»ويكون  ،﴾اصَصالِق﴿هو  ﴾ىَلْتَقال

وخالفًا . متعلَّق اجلار ﴾َبِتُك﴿حيث جعال  ؛(14)واجلدول يف إعراب القرآن (13)السعادة
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إّن اجلار واجملرور  :حيث قالوا ،(16)وإعراب القرآن الكريم (15)إلعراب القرآن وبيانه

. اًلهذا أّومن القصاص؛ إذ األقرب ـ أي القصاص ـ مينع األبعد.  قان مبحذوٍف حاٍليتعلَّ

إّن املستفاد من اآلية أّن املكتوب على املسلمني هو املساواة يف القتلى، ال أّن  :وثانيًا

وال دليل له يف  ،إّن التقدير خالف األصل :وثالثًااملكتوب عليهم يف القتلى هو املساواة. 

على كون املراد من القصاص هو املساواة؛ إذ لو كان املراد أخرى  اآلية. وهذه قرينٌة

ز يف الظرفّية، ولذا قال ابن عاشور يف التجوُّ :أحدهمامنه القوَد لزم أحُد احملذورين، 

والقصاص ال يكون ، ةللظرفّية اجملازّي ﴾ىيف اْلَقْتَل﴿من قوله:  «يف»»التحرير والتنوير: 

 :ثانيهما. «يف قتل القتلى»، وأراد بالتقدير (17)«فتعّين تقدير مضاف ،يف ذوات القتلى

َقاَلْت ﴿واسُتشِهد هلا بقوله تعاىل:  ،(18)ةحبمله على السببّي «يف»التجّوز يف معنى 

َسَبَق َلَمسَُّكْم  اهلِل َلْواَل ِكَتاٌب ِمَن﴿وقوله:  ،(32)يوسف:  ﴾َفَذِلُكنَّ الَِّذي ُلْمُتنَِّني ِفيِه

 ،«دخلت النار يف هّرٍة امرأًة ّنإ»وبالنبوّيات:  ،(68)األنفال:  ﴾ِفيَما َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعِظيٌم

 . «يف مخس من اإلبل شاة»و ،«يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل»و

ولذا قال  .اجملاز يف القرآن ـ ال قرينة هلمابلنا ق إْنكال اجملازين ـ  ولكّن

قال: إّنها للسببية  ْنللظرفية حمقَّقًا أو مقدَّرًا... ومن الفقهاء َم «يف»لفظة »الرازّي: 

؛ ألّن أحدًا . وهو ضعيٌف«يف النفس املؤمنة مائة من اإلبل»كقوله عليه الصالة والسالم: 

ّقق ووافقه احمل. (19)«مع أّن املرجع يف هذه املباحث إليهم ،من أهل اللغة ما ذكر ذلك

 يف» :|يف للظرفية خاّصًة. وقيل: للسببّية، كقوله»يف معارج األصول بقوله:  احلّلي

يفيد نوعًا من الظرفّية  «يف»أّن  واحلّق. (20)«اللغة أهل واليعرفه. «شاة اإلبل من مخس

ا ُتَحاجُّوَنَنُقْل َأ﴿مثل:  ،ة يف هذه املواضع ويف غريهاخفيت على القائلني بكونه للسببّي

َوُقْل َلُهْم يف ﴿و ،﴾ِدُكْميف َأْواَل يُكُم اهلُلُيوِص﴿و ،﴾ْمِرأَل ااِوْرُهْم يفَوَش﴿و ،﴾اهلِل يف

اُن َأْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم يُد الشَّْيَطا ُيِرِإنََّم﴿و ،﴾اِء النَِّسَوَيْسَتْفُتوَنَك يف﴿و ،﴾يغًاَأْنُفِسِهْم َقْواًل َبِل

ن محل الكالم على حقيقته بأن فاملتعيِّ. وعليه ﴾اْلَخْمِر َواملْيِسِراَء ِفي اَوَة َواْلَبْغَضاْلَعَد

 . «القصاص»واملتعلَُّق هو  ،للظرفية «يف»يكون 

مبعنى املقتول، وجيوز كونه أعمَّ من املقتول فعاًل ومن  ،«القتيل»مجع  ﴾ىَلْتالَق﴿

وليس إطالق القتيل عليه جمازّيًا  .حبيث يكون متوّقعًا للقتل ،القابل للقتل قابلّيًة قريبًة

حيث  ،د عليخان املدنّيخالفًا للسي .جماَز اأَلْول أو املشارفة، بل هذا اإلطالق حقيقّي
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وخّص  ،مات ْنَم والصواب أّنهما ]أي امَلْيت وامَليِّت[ مبعنى حقيقة يف»وقال:  ،ه َمجازًاعدَّ

تنزياًل ملا يقع  ،كأّنه مّيٌت أي ،ارةاملشدَّد باستعماله يف احلّي جمازًا على سبيل االستع

ة قد تستفاد بالسياق ي. وهذه األعمِّ(21)«ال مبعنى أّنه سيموت ،لة الواقعّوأم ،ال حمالة

)الزمر:  ﴾ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتوَن﴿يف قوله تعاىل:  «املّيت»كما أّن  ،هةمن الصفات املشّب

ّنك مّيت أّنهم كذلك، ال مبعنى أو ،ولك شأنّية املوت ،ّنك قابل للموتأ( مبعنى 30

كما يف الفروق ، اللغة واألدب صّر  به أئّمُة وذلك واضٌح. ّنهم أموات فعاًلأو ،فعاًل

ُثمَّ َخَلْقَنا ﴿ويدّل عليه أيضًا قوله:  .وغريها احمليط والقاموس العرب ة ولساناللغوّي

 14)املؤمنون:  ﴾آَخَر... ُثمَّ ِإنَُّكْم َبْعَد َذِلَك َلَميُِّتوَن ًاْأَناُه َخْلقُثمَّ َأنَشالنُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا... 

 (. 15ـ 

 :والثاني ؛املقتول فعاًل :أحدهمايف اآلية قتيلني:  «القتلى»وعليه يكون املراد من 

حّتى مّسى  ،ّن استعمال الفعيل مبعنى الفاعل كثرٌيإفالقاتل؛  وهو ،املقتول قريبًا َقَودًا

هة اسَم الفاعل، سواٌء أفاد املبالغة أيضًا أم ال، كالعليم الصرفّيون الصفَة املشبَّ

 وإْن ،والقدير والسميع والشهيد واجلليس والعقيد. فيجوز أن يكون القتيل هنا كذلك

ّن حجر بن عدي كان عند إ»البن عساكر:  ،ففي تاريخ مدينة دمشق .كان نادرًا

فجاء أولياء القتيل ]أي  ،قد قتل منهم رجٌل إذ جاءه قوٌم ،على الكوفة وهو يومئٍذ ،زياد

ولكن  ،صدقوا :فقال أولياء القاتل ،هذا قتل صاحبنا :فقالوا ،القاتل[ وأولياء املقتول

ولكن  ،صدقتم :فقال زياد ،وال ُيقَتل عربيٌّ بنبطّي ،هذا نبطّي وصاحبنا عربّي

َكر، ففي ْننيني من اللفظ املشرتك بينهما غرُي ُمإرادة مع. وكذا (22)«أعطوهم الدية...

وهو املضمون  ،ُيشرَتط علُمه بالغريم وكذا ال»كتاب الضمان من الروضة البهية: 

ز للمصّنف استعماَل . فالشار  جوَّ«عنه... وميكن أن يريد به األعمَّ منه ومن املضمون له

مفرد. ثّم استعمل نفُسه  وهو لفٌظ ،هماْياملشرتك بني الدائن واملديون يف كَل «الغريم»

ز استعمال اللفظ يف أكثر من هما. مع أّنه مل جيوِّْيوأراد به كَل «الغريم»أيضًا لفظ 

. «ه معًاُيستعَمل يف معَنَيْي واملشرتك ال»فقال يف احملّرمات باملصاهرة:  ،واحد معنًى

أّنه تعاىل لو أراد  مضافًا إىلوانظر أيضًا كالمه حول بطالن الصالة بالتأمني. هذا 

املقتولني ». وأيضًا من املعلوم أّن رعاية املساواة يف «للقتلى»املقتولنَي بالفعل فقط لقال: 

 هوما يقدر عليه املؤمنون هو رعاية املساواة بني القاتل واملقتول. فهذ ،غرُي مقدوٍر «بالفعل
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ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِفي ﴿، فقوله: «املساواة»أخرى على أّن املراد بالقصاص  قرينٌة

 . «شرع عليكم املساواُة بني املقتول والقاتل»معناه:  ﴾اْلَقْتَلى

إذا كان القصاص عبارة عن املساواة كان مفهوم اآلية إجياَب : قيل فإْن

لبّتة، بل أقصى ما ااملساواة، وعلى هذا التقدير ال تكون اآلية داّلًة على إجياب القتل 

ذي يكون مشروعًا. وعلى وجوب رعاية التسوية يف القتل ال اآلية تدّل على يف الباب أّن

 .هذا التقدير تسقط داللة اآلية على كون القتل مشروعًا بسبب القتل

وال حنتاج يف مشروعّية القتل  ،كافيٌة يف جوازه ﴾ِسْفالنَِّب َسْفالنَّ﴿: إّن آية قالُي

إىل إثبات وجوبه، بل يكفي يف مشروعّيته صرُف اجلواز. وأيضًا إذا دّلت اآلية على 

أخرى ـ كما يف  وجوب التسوية يف القود فكان جواُز أصل القتل مفروغًا عنه. وبعبارٍة

 وإجياب الصفة يقتضي إجياب ،التسوية يف القتل صفة القتل :ـ (23)مفاتيح الغيب

 جلواز القتل من هذا الوجه.  فكانت اآلية مفيدًة ،الذات

جاء أحكامه يف  أوذلك ألّن قتيل اخلط ؛واملراد هنا بالقتيل هو القتيل عمدًا

َخَطًأ  ِإالَّ ًاُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمنَوَما َكاَن ِل﴿حيث قال تعاىل:  ،سورة النساءمن  92اآلية 

 .﴾َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِدَيٌة ُمَسلََّمٌة... ًاَوَمْن َقَتَل ُمْؤِمن

أّن اآلية تفيد أّن اهلل ـ تبارك وتعاىل ـ أوجب على إىل هنا ق مّما ذكرنا فتحقَّ

واملساواة  ،هذه املساواة جمملٌة املؤمنني رعايَة املساواة بني القاتل واملقتول. ولكّن

ف ـ ْرولذا جعل الفقهاء ـ تبعًا للُع .رةبينهما يف مجيع اجلهات بل يف أكثرها متعذِّ

من القيمّيات، فلوال تعّذر املساواة فيه جلعلوه من  ،وخصوصًا اإلنسيَّ منه ،احليواَن

واة لو ر امتثال املسافيعود األمر إىل تعذُّ .حبال مرجِّ واملساواة يف بعضها ترجيٌحاملثلّيات. 

وهلذا  .ر هذه املساواةيكن يف كالمه ما يفسِّ ه إىل نبّيه أو ملُيِحل اهلل تعاىل تعييَن مل

. وعليه ﴾َثىَثى ِباأُلْناْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلْن﴿املساواة بقوله:  ب تعاىل إجياَبعقَّ

 يف﴿ة من أّن قوله تعاىل: من احلنفّي (24)يصغى إىل كالٍم ُحكي يف التحرير والتنوير فال

وقد ثبت عموم  ،جاء بعد ذلك ﴾اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ...﴿وقوله:  ،هو نهاية الكالم ﴾ىاْلَقْتَل

؛ ألّن القتلى عاّم وخصوص آخر ﴾ى اْلَقْتَلاُص يفُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَص﴿املساواة بقوله: 

ُكِتَب ﴿من أّن قوله:  (25)أو قوهلم احملكّي يف البحر احمليط ؛اآلية ال ُيبِطل عموَم أّوهلا

 ذكٌر ﴾اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ...﴿مجلٌة مستقّلة بنفسها، وقوله:  ﴾ى اْلَقْتَلَعَلْيُكُم اْلِقصاُص يف
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أو حنوه احملكّي يف ؛ فال مينع ثبوت احلكم يف سائر اجلزئّيات ،لبعض جزئّياتها

من سوء  ٌئفى أّن هذا الكالم وأشباَهه ناش. وال خي(26)البن العربّي ،أحكام القرآن

فأخطأوا ثّم أخطأوا.  ،لمراد من القصاص؛ فإّنهم زعموا أّن املراد منه القودلالفهم 

وعلى مذهبهم فاجلواب ما أجاب عنه ابن عاشور  .وعلى ما ذهبنا إليه فاجلواب واضٌح

يكن  على هذا أّنه ال فائدة يف التفصيل لو مل ُدِرَي»يف التحرير والتنوير بقوله: 

ص العاّم ال حمالة، وإّنه ال حميص من فاخلاّص خيصِّ ،وإّن الكالم بأواخره ،مقصودًا

 .(27)«إّن ذلك كالتمثيل :أن يقولوا إاّل ،اعتبار كونه تفصياًل

  

جُبَمِله الثالث ـ  ﴾َثىَثى ِباأُلْنَواأُلْن اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد﴿قوله تعاىل: 

. (28)نهاملعترب يف القتلى ويبيِّ «القصاص»ر وخربه ـ يفسِّ أب كلٌّ منها من مبتداملرتكِّ

، «الكتاب بدينار»وهي الباء الداخلة على األعواض، كما يف قولك:  ،والباء للمقابلة

(. وهذه الباء 45)املائدة:  ﴾َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِسَوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها ﴿ومنه قوله تعاىل: 

فمقتضى املقام أن تتعّلق  «الكتاب بدينار»ففي البيع إذا قيل:  .تتعّلق مبا يقتضيه املقام

الكتاب »ويف الصلح إذا قيل:  .بعت وَأبيع ويباع وحنوها :مثل ،بأحد مشتّقات البيع

صاحلُت وصاحلنا  :مثل ،ات الصلحفمقتضى املقام أن تتعّلق بأحد مشتّق «بدينار

َوَكَتْبَنا ﴿وهكذا يف اهلبة املعّوضة وسائر املعاَوضات. ويف قوله تعاىل:  .وصوحل وحنوها

مقتضى املقام أن  ،وهو يف مقام القود ،(45)املائدة:  ﴾َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس

. ويف آيتنا «يقتل»أو  «يقاد» :حنو ،بأحد مشتّقات القود أو القتل ﴾ِسْفالنَِّب﴿يتعّلق 

املبحوث عنها ـ وهي يف مقام القود أيضًا ـ مقتضى املقام أن يتعّلق اجلاّر كذلك بأحد 

 ات القود أو القتل. مشتّق

نذكر مثااًل  ،الثالث ار هلذه الفقرة املباركة جبمالتهوقبل التدبُّ ،هنا

مًا والعبد واألنثى( املذكورة تقدُّ ليّتضح أّن لبعض العناوين الثالثة )أي احلّر ؛افرتاضّيًا

 م الذكرّي. فضاًل عّما له من التقدُّ، على بعضها

 «الباء»و «األلف»عناوينها  ،ثالثة أنواع من الكتاب ب صفٍّكانت لطاّل

واحد. أولئك الطالب رمبا كانوا ، ولكّل طالب جمّلد واحد من عنوان «اجليم»و
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هم ـ جزاًء إلتالف الكتب ـ قانونًا بهذا املضمون: ُمزمالئهم، فوضع معلِّ فون كتَبتِلُي

َحظ عنواُن . يف هذا القانون مل ُيْل«ذ كتابهؤَخكلُّ طالب أتلف كتاب زميله ُي»

ِلف مهما كان وال عنوان الكتاب املأخوذ جزاًء، بل يؤخذ كتاُب املْت ،الكتاب التالف

فوضع املعّلم قانونًا  ،ذي أتلفه. ثّم مضت برهٌةعنوان الكتاب المهما كان و ،عنوانه

جتب رعاية التساوي يف الكتب: يؤخذ كتاب »آخر ناظرًا إىل القانون األّول، وهو: 

. «األلف بكتاب األلف، وكتاب الباء بكتاب الباء، وكتاب اجليم بكتاب اجليم

ِلف جزاًء يؤخذ كتاب املْت القانون األّول؛ إذ خالفًا لألّول ال هذا القانون أسهل من

مراعاة التساوي بني التالف واملأخوذ. ومبا أّن  فيه جبأو، بل إلتالف أّي كتاٍب

فضاًل عن كونه جزاًء عليه، فوضُع ، ردعًا عن اجلرم ْتالقوانني اجلزائّية ُوِضَع

 نوا يتلفون الكتب أقّل بالنسبة إىل زماِنالقانون الثاني حاٍك عن أّن الطالب حينئٍذ كا

ذي كان أشّد. عت احلاجة إىل القانون األّول الوارتف ،عليهمع القانون األّول ْضَو

 . هذا القانون كما هي فلندرس مجالت

ما هو أعّم من الكتاب  «الكتب» : املراد بـ«جتب رعاية التساوي يف الكتب»ـ 1

 التالف والكتاب املأخوذ. 

ر التساوَي املذكوَر : هذه أّول مجلة تفسِّ«كتاب األلف بكتاب األلف يؤخذ»ـ 2

قبلها، تقول: إّن أخذ كتاب األلف بإزاء إتالف كتاب األلف تساٍو. ومبا أّن هذه 

مع اجلامعّية واملانعّية ـ فتمنع عن أن  إاّلاجلملة وما بعدها حتديد للتساوي ـ وال حتديد 

أخذ كتاب األلف بإزاء كتاب الباء أو كتاب اجليم يكون غرُيه تساويًا، فتعين أّن 

كتاُب األلف مساويًا لغريه من ليس تساويًا )قضّيًة للتحديد(، وال ميكن أن يكون 

. وهذا يفيدنا ـ بداهًة ـ أّن ن أخَذه بإزاء إتالف غريه تساويًا املقنِّذلك ال يعتربالكتب ومع 

ن يف هذه ذا مل يعترب املقنِّملاأن نسأل: حينئٍذ  دَُّب كتاب األلف ال يساوي غريه. فال

 بل اعترب األلف مساويًا لأللف فقط؟ ، اجلملة كتاَب األلف مساويًا لغريه

ّن اعتبار وجعل عدم التساوي بني عّدة أفراد أو أشياء عبارٌة أخرى إ :واجلواب

بعض  مساواةن يف احلكم بعدم فللمقنِّ .عن اعتبار وجعل الفضل لبعضها على بعٍض

ًا هذه العناوين الثالثة لبعضها اآلخر حكٌم بفضله عليه، ولو كان فضاًل اعتبارّي

ر قبل وضع وحلاظ ِدْقأّن واضع القانون ال َي ينوهذا يعمبتنيًا على الفرض واجلعل. 
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ال الواقعّي ونفس األمرّي( أن حيكم بأّن أّي فرد من  ،الفضل )ولو فضاًل اعتبارّيًا

من نفس العنوان فقط؛ إذ بدون حلاظ هذا الفضل يكون  ّي فرٍدعنوان فالن مساٍو أل

 من أّي كتاب بأّي عنوان. وبعبارٍة أّي فرد من أّي كتاب بأّي عنوان مساويًا ألّي فرٍد

ن أن حيكم بتساوي أّي فرد من كتاب األلف مع أّي فرد من ليس يف وسع املقنِّ :أوضح

من كتاب الباء أو  واعتباره بأّن أّي فرٍدالرغم من اعتقاده  على ،كتاب األلف خاّصًة

 من كتاب األلف.  فرٍد مع أّي اجليم متساٍو

أخرى عن  ومع العلم بأّن احلكم بعدم التساوي بني كتاب األلف وغريه عبارٌة

حينئٍذ إّما أن يكون كتاب األلف  لبعض الكتب على بعضها اآلخر احلكم بفضٍل

فضل منه، ومن البديهّي أّن األفضل هو ما ال أو هما أ ،أفضل من كتاب الباء واجليم

ن من وضع قانون التساوي وهو كتاب األلف. وأيضًا إّن غرض املقنِّ ،يؤخذ بإزاء غريه

مّما أتلف  ال أن ال جيازى أصاًل ولو بأقّل ،للكتب أن ال جياَزى املتِلُف بأكثر مّما أتلف

إذا مل يكن له ما يساوي التالف؛ إذ قانون التساوي ـ كما يظهر من امسه ـ إلجراء 

التساوي بني ما ُأتِلف وما يؤخذ، فيمنع عّما زاد عن التالف، وأّما أخذ ما هو أقّل مّما 

 يصّح أن يقال: إّن ال :أوضح بعبارٍةوُأتِلف فال ينايف التساوي ليمنع عنه قانون التساوي. 

ال يؤخذ كتاب األلف عوضًا عن  لكْن ،كتاب الباء أو اجليم أفضل من كتاب األلف

قال: إّن كتاب إتالف أحدهما، قضيًة لقانون التساوي. وبالعكس أيضًا ال يصّح أن ُي

أتلف طالٌب كتاَب زميله الباَء أو  ولكن إْن ،األلف أدون من كتاب الباء أو اجليم

يؤخذ كتاب األلف »رعايًة للتساوي. وبهذا ظهر أّن مجلة  ؛اجليَم ال يؤخذ كتاُبه األلُف

تفيد أّن كتاب األلف ال يؤخذ عوضًا عن إتالف سائر الكتب غري  «بكتاب األلف

يؤخذ أّي كتاب عوضًا عن إتالفه. وهذا املفاد ال يعارضه مفاُد  األلف، ولكْن

 ينافيها، كما سيأتي. اجلملتني اآلتيتني؛ إذ تقدُُّمها عليهما مينعهما عن إفادة ما 

. هذه ثاني اجلمالت املفسِّرة للتساوي «يؤخذ كتاب الباء بكتاب الباء»ـ 3

املذكور، تقول: إّن أخذ كتاب الباء بإزاء إتالف كتاب الباء تساٍو. ومبا أّن هذه 

اجلملة أيضًا ـ كما قبلها وما بعدها ـ حتديد للتساوي فتعين )قضّيًة للتحديد( أّن أخذ 

هذه اجلملة  ولكّن .باء بإزاء كتاب األلف أو كتاب اجليم ليس تساويًاكتاب ال

التحديدّية تابعٌة لسابقتها يف الداللة، وقد ثبت بالسابقة أّن أخذ كتاب الباء عوضًا عن 
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إتالف كتاب األلف ال ينايف قانوَن التساوي، وعليه ال يثبت بالالحقة ما ينايف السابقة. 

ذ باأللِف َخؤذ الباء بإتالف الباء ـ والباء يوخذ بإتالف مثله ـ فأن يمضافًا إىل أّنه إذا ُأِخ

 يإّن كتاب األلف ال يساو :أخرى ـ كما قلنا يف اجلملة السابقة ـ ىل. وبعبارٍةْواألفضِل َأ

وأخذ  ،عن فضله عليهما ٌئعدم تساويه هلما ناش ولكّن ،كتاب الباء أو كتاب اجليم

م ثبت أّن مجلة األدون عوضًا عن األفضل ال ينايف قانون التساوي. وبناًء على ما تقدَّ

متنع عن أخذ كتاب الباء عوضًا عن إتالف كتاب  «يؤخذ كتاب الباء بكتاب الباء»

مبا أّن كتاب الباء أفضل من كتاب اجليم فأخذ اجليم األدون عوضًا  ولكْن ،اجليم

 تساوي أيضًا. عنه ال ينايف قانون ال

رة للتساوي . هذه ثالث اجلمالت املفسِّ«يؤخذ كتاب اجليم بكتاب اجليم»ـ 4

املذكور وأخريتها، تقول: إّن أخذ كتاب اجليم بإزاء إتالف كتاب اجليم تساٍو. ومبا 

للتساوي فتعين )قضّيًة للتحديد( أّن أخذ  أّن هذه اجلملة أيضًا ـ كما قبلها ـ حتديٌد

ـ كما قلنا آنفًا ـ  ولكْن .اء كتاب األلف أو كتاب الباء ليس تساويًاكتاب اجليم بإز

 ،ها يف الداللةْيلسابقَت فهذه اجلملة التحديدية تابعٌة ،ال تفيد الالحقة ما ينايف السابقة

وقد ثبت بالسابقتني أّن أخذ كتاب اجليم عوضًا عن إتالف كتاب األلف أو كتاب 

ضافًا إىل أّنه إذا أخذ اجليم بإتالف اجليم ـ واجليم الباء ال ينايف قانون التساوي. م

أخرى ـ كما قلنا  ىل. وبعبارٍةْوخذ باأللف والباء األفضلني َأؤيؤخذ بإتالف مثله ـ فأن ي

 ،إّن كتاب األلف وكتاب الباء ال يساويان كتاب اجليم :يف اجلملتني السابقتني ـ

خذ األدون عوضًا عن األفضل ال وأ ،عن فضلهما عليه ٌئهما له ناشاتساومولكن عدم 

 ينايف قانون التساوي. 

 قد ظهر من دراسة مجالت القانون املذكور أمران: و

وكان نّص القانون هكذا:  ،يف القانون «رعاية التساوي»لو مل يذكر  :األّول

 ،جيب يف الكتب أن يؤخذ كتاب األلف بكتاب األلف، وكتاب الباء بكتاب الباء»

أخذ كتاٍب ال مياثل عنوان الكتاب التالف،  ْزمل جُي «وكتاب اجليم بكتاب اجليم

 عناويُنها.  ماثلةتصرت اجملازاة يف الكتب املواحن

م اجلملة رة للتساوي بهذا الرتتيب يفيد تقدُّترتيب اجلمالت الثالث املفسِّ :الثاني

رتيبًا عشوائّيًا جيوز اإلعراض عن وتقّدم الثانية على الثالثة، وليس ت، وىل على الثانيةاأل
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ن ترتيبًا آخر ألفاد تقدَُّم بها املقنِّرة. وعليه فلو رتَّتقّدم داللة املتقّدمة على داللة املتأخِّ

 ،ر األدونوعدَم جواز أخذ املتقّدم األفضل باملتأخِّ ،رةاملتقّدمة وفضَلها على املتأخِّ

 م. ر باملتقدِّوجواَز أخذ املتأخِّ

كتاب »و «كتاب الباء»و «كتاب األلف»و «الكتب»لنا كلمات بدَّ واآلن لو

 «ثىاألن»و «العبد»و «احلّر»و «لىالقت» :يهيف القانون املذكور بكلماٍت  «خذؤي»و «اجليم

: ُيقَتل لىجتب رعاية التساوي يف القت»هذه العبارة:  نا علىبنفس الرتتيب حلصل «يقتل»و

هي نفس مفاد اآلية املباركة، و، «ثىألنبا ثىواألن ،العبُد بالعبدواحلّر باحلّر، 

من دراسة اجلمالت األربع من القانون املذكور. نعم،  هفنستفيد منها كلَّ ما استفدنا

خمتصر لكلمات  توضيٍح إىل ذلك القانون يف غنًى عن تفسري مفرداته، واآلية حباجٍة

ني تقّدم اللت ،«لىالقت»و «القصاص»، مضافًا إىل كلميت «ثىاألن»و «العبد»و «احلّر»

 توضيحهما. 

 :أحدهماوذلك لوجهني:  ؛ركه فيه األنثىاال تشو ،َكربالذَّ خاصٌّ «احلّر»لفظ 

 ؛رَكمل ُتستخَدم يف القرآن واللغة يف األعّم من الذَّو ،«ةاحلّر»ّن اللفظ املختّص باألنثى إ

فكذا  ،واحلّرة ختتّص باألنثىّن احلّر واحلّرة ضّدان يف الذكورة واألنوثة، إ :ثانيهما

يف اآلية يف األعّم منهما  «احلّر» ضّدها ـ أي احلّر ـ خيتّص بالذكر. وعليه استعماُل

هنا. بل هنا قرينتان على أّن املراد باحلّر  هي مفقودٌةو، بقرينٍة إاّلال ُيصار إليه  ،زجتوُّ

 ،﴾ِدْبالَعِب ُدْبالَع﴿ّنه تعاىل قال يف العبارة الالحقة: إ :أوالهما :ر خاّصةَكهو الذَّ

ّر فيه؛ إذ اللفظ ر أكثر من صراحة لفظ احُلَكيف كونه للذَّ «العبد»وصراحة لفظ 

يف القرآن واللغة يف األعّم  «األمة»ومل يستخدم  ،«ةَماأَل»ث هو نَّؤاملخصوص للمملوك امل

، كما أّن «َرَكالذَّ»ّر ون املراد باحُلاحتاد السياق يقتضي أن يكمن الذكر قّط، و

 ،﴾ىَثْناأُلى ِبَثْناأُل﴿ه تعاىل قال يف العبارة الالحقة: نإ :ثانيتهماالذكر هو املراد بالعبد. 

يدّل على أّنه  ،من دون فصٍل ،﴾اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد﴿وإتيان هذه الفقرة بعد قوله: 

معارضًة  ﴾ىَثْناأُلى ِبَثْناأُل﴿لكانت عبارة  إاّلو ،ُر منهما خاّصًةَكالذَّّر والعبد أريد باحُل

 ن أّنه أريد بـتعيِّ ،ثّم بينهما وبني األنثى ،ها. وعليه فاملقابلة بني احلّر والعبدملا سبق

 ُث منهما. املؤنَّ «األنثى» وبـ ،ُراململوُك املذكَّ «العبد» وبـ ،ُراحلرُّ املذكَّ «احلّر»

 ،يشمل الذكر واألنثى منهما نىمع «العبد»و «احلّر»وعليه فليس املراد من 
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تأكيدًا، كما ُنِسب يف بعض التفاسري إىل مالك أّنه  ﴾َثىَثى ِباأُلْناأُلْن﴿لتكون عبارة 

الذكر واألنثى سواٌء فيه، وأعيد ذكر  ،راد به اجلنس ـ أي جنس احلّر والعبد ـقال: ُي

؛ إذ جنس احلّر يشمل الذكوَر منه (29)مًا بإذهاب أمر اجلاهلّيةاألنثى توكيدًا وتهمُّ

وال يعّمان جبنسهما غرَي ذكورهما.  ،وجنس العبد يشمل الذكوَر منه خاّصًة ،خاّصًة

لكانت لو كان جنس احلّر وجنس العبد شاملني لغري الذكور منهما  :وثانيًا. هذا أّواًل

يف  إّن الكالم ظاهٌر :وثالثًام. سابق عليها، كما تقدَّمعارضًة لل ﴾َثىَثى ِباأُلْناأُلْن﴿عبارة 

وأصالة الظهور متنع من محله على التأكيد احملتاج إىل قرينة  ،كونه تأسيسّيًا

 ﴾َثىَثى ِباأُلْناْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلْن﴿إّن  :ورابعًاَتصِرف الكالم عن ظاهره إليه. 

من احلّر واحلّرة والعبد واألمة.  ،أن يعّم مجيَعهم دَُّب فال ،عاّم جلميع املسلمني حكٌم

فُذِكر أّواًل فيه ضّدان ـ أي احلّر والعبد ـ ال ثالث هلما إلفادة التعميم، ثّم ُذِكر األنثى 

ر ـ من املذكور َكأريد ضدُّها ـ وهو الذَّ همن أن دَُّب فال ،ومل ُيذَكر ضدُّها ،ثانيًا

أّن األنثى من كّل فريق )أي األحرار  ﴾َثىَثى ِباأُلْناأُلْن﴿بلها. وعليه فاملراد بقوله تعاىل: ق

أحسن ما مسعُت »حيث قال:  ،أواملماليك( باألنثى منه، كما قال مالك بهذا يف املوّط

وقوله:  ،فهؤالء الذكور ﴾اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد﴿يف هذه اآلية أّن قوله تعاىل: 

أّن القصاص يكون بني اإلناث كما يكون بني الذكور، واملرأة  ﴾َثىَثى ِباأُلْناأُلْن﴿

كما يقتل العبد  ،كما يقتل احلّر باحلّر، واألمة تقتل باألمة ،احلرة تقتل باملرأة احلرة

بالعبد، والقصاص يكون بني النساء كما يكون بني الرجال. والقصاص أيضًا 

ر قول وال ينقضي عجيب من ابن عاشور كيف فسَّ. (30)«ون بني الرجال والنساءيك

 رِّاحُلِب رُّاحُل﴿مع أّنها مشمولة لعموم  ،أي وخّصت األنثى بالذكر»مالك هذا بقوله: 

راد ُي ﴾اْلَعْبُد﴿وقوله:  ﴾رُّاحُل﴿ُيتوهَّم أّن صيغة التذكري يف قوله:  لئاّل؛ ﴾ِدْبالَعِب ُدْبالَعَو

 . (31)«خصوص الذكوربها 

ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ ﴿وعليه فمعنى قوله تعاىل: 

جنس احلّر جبنس  ؛أّنه شرع عليكم املساواة يف القتلى ﴾َثىَثى ِباأُلْنَواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلْن

فال  .منهما جبنس األنثى منه جنس األنثى من كلٍّوجنس العبد جبنس العبد، واحلّر، 

وهكذا يف األنثى منهما، فيقاد  ،على أّي عبد وال ألّي عبٍد ،على أّي حّر فضل ألّي حرٍّ

احلّر البالغ الشريف الكبري العزيز الغيّن القوّي العامل باحلّر الصيّب الوضيع الذليل 
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 احلقري الفقري الضعيف اجلاهل، وهكذا يف العبد واألنثى. 

يكون اجلملة األوىل لتفسري القصاص، ويقول: قتل احلّر ـ  ﴾ْلُحرُّ ِباْلُحرِّا﴿قوله: 

ّن هذه اجلملة وما بعدها حتديد للقصاص )أي م إجزاًء لقتل احلّر ـ قصاٌص. وكما تقدَّ

مع اجلامعّية واملانعّية، فتمنع عن أن يكون غرُي هذا  إاّلالتساوي(، وال حتديد 

قصاصًا، فتعين أّن قتل احلّر جزاًء لقتل العبد أو األنثى ليس قصاصًا؛ قضّيًة للتحديد. 

ال ُيعَقل أن يكون قتل احلّر بغري احلّر قصاصًا ومساواًة ومع ذلك َخصَّ  :وبعبارة أخرى

ومساواة. وعليه يكون مفاد اآلية حصر  ٌصاهلل تعاىل بالذكر أّن احلّر باحلّر قصا

ية وعدم حّج ،والوجه فيه ـ مع أّن التحقيق عدم حّجية املفهوم عمومًا ؛القود يف املساوي

د احلكَم مفهوم اللقب خصوصًا ـ أّن النصوص الشرعّية )القانونّية( حتديدّية، أي حتدِّ

اليعّم ما عداه، ومن نهما، فكّل حكم خيتّص مبوضوعه املذكور وواملوضوَع وتبيِّ

أن يكون  دَُّب فال ،املعلوم أّن اآلية يف مقام حتديد املساواة املعتربة بني القاتل واملقتول

كلُّ قيد ُذِكر للمساواة ـ أي احلّر والعبد واألنثى ـ مانعًا عن فاقد ذلك القيد، ليتحّقق 

أن  أبيَت إاّل . وإْنوإن مل يكن نفس املفهوم ،«نتيجة املفهوم»التحديد. وهذا ما ينتج 

بأن يكون له فائدة  للكالم مفهوم فأقول: إّن عدم املفهوم يف اللقب مشروٌط يكون

وأمثاِله غرَي تبيني املساواة املعتربة يف القتلى،  «احلّر» وال فائدة هنا لـ ،أخرى يف الكالم

ومل يظهر لتخصيصه فائدة،  ،فلو جاز قتُل احلّر بغريه ملا خصَّه اهلل تعاىل بالذكر

كما قاله الشهيد يف  ،أخرى من كالم اهلل بال فائدة. وبعبارٍة وحاشا أن يكون شيٌء

نفى  ْنممَّ للحكم ـ وهو قول كثرٍي التخصيص بالذكر هنا ختصيٌص»غاية املراد: 

 . (32)«لزم التكرار إاّلو ،دليل اخلطاب ـ

أّن احلّر بغري احلّر ليس قصاصًا وال مساواًة،  ﴾رِّاحُلِب رُّاحُل﴿إىل هنا علمنا من 

ذي قال ال ،ة ـ ال يساويه عند اهلل تعاىلومعنى ذلك أّن غري احلّر ـ أي احلّرة والعبد واألم

 ؛ إذ لو كان احلّرُة والعبُد واألمُة يساوونه لكان جمازاُة احلّربأّن احلّر باحلّر قصاٌص

وهذا . ﴾رِّاحُلِب رُّاحُل﴿هلل تعاىل املساواَة يف وملا حصر ا ،بأّي منهم قصاصًا ومساواًة

ذا مل يعترب الشارع حينئٍذ أن ننظر أّنه ملا دَُّب غريه. فال ييفيدنا ـ بداهًة ـ أّن احلّر ال يساو

 تعاىل يف هذه اجلملة احلرَّ مساويًا لغريه، بل اعترب احلرَّ مساويًا للحّر فقط؟ 

أخرى عن اعتبار وجعل  عّدة أفراٍد عبارٌةم أّن احلكم بعدم التساوي بني تقدَّ
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ه ليس يف أّن ينالفضل لبعضهم على بعض، ولو كان فضاًل فرضّيًا اعتبارّيًا. وهذا يع

مساٍو للحّر فقط؛ إذ بدون  ّروسع الشارع قبل وضع وحلاظ الفضل أن حيكم بأّن احُل

ال يتمّكن  :وضحأ آخر. وبعبارٍة حلاظ هذا الفضل يكون كلُّ فرٍد مساويًا ألّي فرٍد

ه بأّن غري ه واعتباراعتقاد من الرغم لىاحلّر للحّر خاّصًة ع ساواةالشارع من احلكم مب

وإّما أن يكون غرُيه  ؛احلّر مساٍو للحّر. وحينئٍذ إّما أن يكون احلّر أفضل من غريه

هو ف ،ذي ال يقتل بغريه هو األفضل، واحلّر ال يقتل بغريهومن املعلوم أّن ال .أفضل منه

 أفضل من غريه. 

ُعلم بداهًة أّن  ،للحّرية والذكورة وهو واجٌد ،ومّلا تعّلق احلكم بعنوان احلّر

وعلى  ،أو بإحداهما، ففضله على األمة بهما ،فضل احلّر على غريه باحلّرية والذكورة

ة؛ إذ هما وعلى العبد باحلّري ،ة ـكورة ـ إذ هما يشرتكان يف احلّرياحلّرة بالذ

ة والذكورة معًا صار أفضل من ومبا أّن احلّر واجٌد للحّرييشرتكان يف الذكورة. 

ومبا أّن األمة فاقدة هلما معًا صارت دون اجلميع، والواجد إلحداهما يكون  ،اجلميع

ُعلم أّن  ،مع أّنهما مشرتكان يف الذكورة ،العبد باحلّرية فاق ّربينهما. ومبا أّن احُل

 ة صارت فوق العبد الواجد للذكورة. فاحلّرة الواجدة للحّري ،ق الذكورةة فواحلّري

: كيف ميكن القول بالفضل والتفّوق لطوائف من املسلمني على طوائف قالُي ال

 َد اهلِلْنِع ْمَمُكَرَأْك نَِّإ﴿وقد قال اهلل تعاىل:  ،مبالك احلّرّية أو الذكورة ؛أخرى منهم

 .فألغى كلَّ كرامة ليست مبالك التقوى ،﴾ُكْماَقَأْت

وال  ،: هذا الفضل فضٌل ينّظم رابطًة حقوقّية يف اجملتمع اإلسالمّيقالألّنه ُي

بالكرامة عند اهلل تعاىل. والروابط احلقوقّية ـ وكذلك االجتماعّية ـ ال ُتناط  ميّس

 اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا يفَوَلُكْم ﴿ـ أعين  حت اآليُة التاليةبالتقوى والكرامة؛ إذ كما صرَّ

( ـ إّن إحدى غايات تشريع القصاص 179)البقرة:  ﴾ُأْوِلي اأَلْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن

وىل ـ حفُظ احلياة ألفراٍد وهي غايته األ)املساواة( ـ بعد ردع الناس عن ارتكاب القتل، 

 ذه الغاية ـ أن جيعل ضابطًةهلدًا، فيلزم ـ نياًل أكثر من املسلمني يف جمازاة القتل متعمِّ

القصاُص بال إبهام واشتباه، فال يبتين القانون ـ  ى جمراهاواضحة ثابتة جيري عل

 ًة،وهي ال تنضبط كّمي ،غري منضبطة، كالتقوى جزائّيًا كان أو غريه ـ على أموٍر

ذين تقواهم أكثر من غريهم. وهذا األمر جيري يف كثري من ال لك ال ينضبطوكذ
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رمبا كان  |أّن النيّباالجتماعّية، ولذا نرى يف كتب التاريخ والسرية الروابط 

خيتار لقيادة سرّية أو إنفاذ حكومة أو إبالغ رسالة رجااًل أخرب اهلل تعاىل أّنهم غري 

 عدول، فضاًل عن أن يكونوا أتقى املسلمني وأكرمهم عنده تعاىل. 

القتلى أن ال جيازى أحٌد ثّم إّن الغرض من وضع قانون القصاص )املساواة( يف 

املقتول، كما  أصاًل ولو بأقّل منه إذا مل يساِوالقاتل بأكثر مّما جنى، ال أن ال جيازى 

م يف مثالنا االفرتاضي يف الكتب؛ إذ قانون القصاص ـ كما يظهر من امسه ـ تقدَّ

القاتل مبا زاد جازى به، فيمنع عن جزاء ُي ْنوَم ُقِتل بغري حقٍّ ْنإلجراء التساوي بني َم

َنع عنه قانوُن عن جنايته، وأّما جزاؤه مبا هو أقّل من جنايته فال ينايف التساوي لَيْم

َتل احلّر ولكّنه ال ُيْق، ال ُيعَقل القول بأّن غري احلّر أفضل منه :أوضح بعبارٍةوالقصاص. 

يضًا ال يعقل أن ثًا بالتساوي بني القاتل واملقتول. وبالعكس أتشبُّ؛ احلّر َقَتل غرَي إْن

ثًا بالتساوي بينهما. تشبُّ؛ َقَتل غري احلّر ولكّنه ال يقتل إْن ،يقال: إّن احلّر أدون من غريه

قتل بقتل غري احلّر، ولكن تدّل على أّن احلّر القاتل ال ُي ﴾رِّاحُلِب رُّاحُل﴿وعليه فعبارة 

 غريه ـ مهما كان ـ ُيقَتل به. 

يكون اجلملة الثانية لتفسري القصاص، ويقول: قتل  ﴾ِدْبالَعُد ِبْبالَع﴿قوله تعاىل: 

ومبا أّن هذه اجلملة أيضًا ـ كما قبلها وما بعدها ـ . العبد ـ جزاًء لقتل العبد ـ قصاٌص

أّن قتل العبد بقتل غري العبد ليس قصاصًا للقصاص فتعين ـ قضّيًة للتحديد ـ  حتديٌد

وقد  ،التحديدّية تابعٌة لسابقتها يف الداللة هذه اجلملة التفسريّية ولكّنوال مساواًة. 

ثبت بالسابقة أّن قتل غري احلّر جزاًء لقتل احلّر ال ينايف قانون القصاص، وعليه ال يثبت 

 ،العبد ُيقَتل مبثلهف ل العبد بقتل العبدُقتبالالحقة ما ينايف السابقة. مضافًا إىل أّنه إذا 

إّن  :أخرى وسيجيء تصريح مجاعة بهذه األولوية. وبعبارٍةىل. ْواألفضل َأ قتل باحلّرن ُيأف

من فضله عليه، وقتل  ٌئلغريه ناش مساواتهعدم  ، ولكّنغرَي احلّر ياحلّر ال يساو

م ثبت أّن مجلة األدون ـ جزاًء عن األفضل ـ ال ينايف قانون التساوي. وبناًء على ما تقدَّ

ولكن مبا أّن العبد أفضل من  ،اًء لقتل األمةمتنع عن قتل العبد جز ﴾ِدْبالَعِب ُدْبالَع﴿

 األمة فقتُل األمة األدون به ال ينايف قانون التساوي أيضًا. 

، يكون اجلملة الثالثة واألخرية لتفسري القصاص ﴾ىَثْناأُلى ِبَثْناأُل﴿قوله تعاىل: 

ـ كما  . ومبا أّن هذه اجلملة أيضًاتقول: إّن قتل األنثى ـ جزاء لقتل األنثى ـ قصاٌص
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للقصاص فتعين ـ قضّيًة للتحديد ـ أّن قتل األنثى جزاًء لقتل غريها ليس  قبلها ـ حتديٌد

آنفًا ـ ال تفيد الالحقة ما ينايف السابقة، فهذه اجلملة  ـ كما قلنا ولكْن .قصاصًا

أو وقد ثبت بالسابقتني أّن قتل األنثى بقتل احلّر  ،ها يف الداللةْيالتحديدّية تابعٌة لسابقَت

األنثى تقتل ف األنثى بقتل األنثى ُقِتَلتالعبد ال ينايف قانون التساوي. مضافًا إىل أّنه إذا 

أخرى ـ كما قلنا يف اجلملتني السابقتني  ىل. وبعبارٍةْوَتل بغريها األفضل َأفأن ُتْق ،مبثلها

فضلهما ن م ٌئهما هلا ناشاتساومولكن عدم  ،إّن احلّر والعبد ال يساويان األنثى :ـ

إّن  :وقد قلنا سابقًاوقتُل األدون جزاًء عن األفضل ال ينايف قانون التساوي.  ،عليها

فاملراد بهذه الفقرة أّن األنثى من فريق  رّقاء،األنثى من األحرار فوق األنثى من األ

إّن احلّرة فوق  :باألنثى منه. وقلنا أيضًا رّقاءواألنثى من فريق األ ،األحرار باألنثى منه

للحرة فتقاد  ومساويًة ،قاد بهودون احلّر فُت ،فال تقاد بهما ،العبد واألمة مبالك احلّرية

لألمة فتقاد بها. فهنا أربع  ومساويًة ،وتقاد به ،قاد بهاوإّن األمة دون العبد فال ُي .بها

ة مع والرّقي ؛ة مع الذكورةوالرّقي ؛ية مع األنوثةواحلّر ؛مراتب: احلّرية مع الذكورة

 قبلها.  ابعدها وأدون مّم اأفضل مّم مرتبٍة نوثة، كلُّاأل

 : أموٌر توبهذا كّله ظهر

 رُّاحُل﴿فمفاد  .نتج نتيجة املفهومتّن كّل مجلة من اجلمالت الثالث هنا إ :لّواأل

ّرة احُل»ومفاد  .وال يقاد باحلّرة وال بالعبد وال باألمة ،أّن احلّر يقاد باحلّر فقط ﴾رِّاحُلِب

أّن  ﴾ِدْبالَعِب ُدْبالَع﴿ومفاد  .ال بالعبد وال باألمة ،أّن احلّرة تقاد باحلّرة فقط «ّرةباحُل

قاد باألمة وبغريها أّن األمة ُت «ةَمة باأَلَماأَل»ومفاد  .ال باألمة ،العبد يقاد بالعبد فقط

 مهما كان. 

 «واألمة باألمةاحلّر باحلّر واحلّرة باحلّرة والعبد بالعبد »وجُه العدول عن  :ثانيال

من اجلمالت الثالث  مع حلاظ نتيجة املفهوم لكّل مجلٍة أنه مبا يف اآلية املباركة

قبلها، فلو مل  قاد بكّل َمْنوجٌه؛ فإّن األمة ُت «األمة باألمة»األوىل ال يبقى لذكر مجلة 

مع أّن اآلية أخصر ، يذكر هذه اجلملة لبقي القصاص بالنسبة إىل األمة مسكوتًا

 ة منه. عبار

كتب »وكانت اآلية هكذا:  ،يف اآلية «القصاص»لو مل يذكر ّنه إ :ثالثال

ال مياثل  مل جيز قوُد قاتٍل «عليكم يف القتلى احلّر باحلّر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى
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 ماثلة عناوينهم. تعنواُنه عنواَن املقتول، واحنصرت اجملازاة يف األفراد امل

رة للقصاص بهذا الرتتيب ليفيد تقدَُّم اجلملة ُرتِّبت اجلمالت الثالث املفسِّ :رابعال

وتقدَُّم الثانية على الثالثة، وليس ترتيبًا عشوائّيًا جيوز اإلعراض عن  ،األوىل على الثانية

َم تقّدم داللة املتقّدمة على داللة املتأّخرة. وعليه فلو رّتبها اهلل تعاىل ترتيبًا آخر ألفاد تقدُّ

وجواَز  ،ر األدونم األفضل باملتأخِّوعدَم جواز قود املتقدِّ ،رةاملتقّدمة وفضَلها على املتأخِّ

 م. ر باملتقدِّقود املتأخِّ

مع كونه أخصر مّما  ،«بأمثاهلم ثىوالعبد واألن احلّر»العدول عن  وجُه :امساخل

 . تفسري القصاص بهذا ال يفي بتحديد مراده تعاىل بالقصاص ، أّنيف اآلية

اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد ﴿بقوله:  «القصاص»فّسر  ّن اهلل تعاىلإ :سادسال

؛ إذ لوال هذا التفسري القتضت املساواة بني اجلاني واجمليّن عليه أن ال ﴾َثىَثى ِباأُلْنَواأُلْن

لغي هذا النحو م. فبهذا التفسري ُأالكبري بالطفل الرضيع، كما تقدَّقاد مثاًل البالغ ُي

 من املساواة بني اجلاني واجمليّن عليه. 

وهو أّن املعنى  ،م مفتا  من مفاتيح تدّبر القرآنكما يظهر من مجيع ما تقدَّ

اىل والعبارات املشابهة لقول اهلل تع .نفس ما قاله تعاىل الذي أراده تعاىل ال يفيده إاّل

ر لكالم اهلل تعاىل ـ نياًل ه. ولذا جيب على املتدبِّمراده ومرام متام قاصرٌة عن إفادة

ه عانيه ـ أن يقايس كّل عبارة قرآنية مع ما يشابهها من كالمه وكالمنا، ليتنبَّمل

ُيوِصيُكْم ﴿يف قوله تعاىل:  لهُت باختالف املعاني على مراد اهلل تعاىل. وهذا مّما ُوفِّْق

ِفي َأْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اأُلنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك اهلل 

ن الصور السبعة يف إرث ذي بيَّال ،(11)النساء:  ﴾َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النِّْصُف

ر فوقها حسن وإجياز يتصوَّ ال ،تيبوأحكم تر ،وأوجز عبارة ،بأحسن وجٍه ،األوالد

 . «الوصية واإلرث يف القرآن الكريم»مقاليت  جاء يف لتفصيلواوإحكام. 

ذكرها الفخر الرازي يف  ،أخرى واحتّجوا على استفادة احلصر من اآلية بوجوٍه

  وهي: ،(33)تفسريه

يفيد أّن  ﴾رِّاحُلِب رُّاحُل﴿تفيد العموم فقوله:  ﴾رُّاحُل﴿يف قوله:  «الالم»إّن  :األّول

مشروعًا لكان ذلك احلّر مقتواًل ال  بعبٍد فلو كان قتل حرٍّ ،يقتل كّل حر باحلّر

 وذلك ينايف إجياب أن يكون كّل حّر مقتواًل باحلّر.  ،باحلّر
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فيكون  ،فيكون متعلِّقًا ال حمالة بفعل ،من حروف اجلّر «الباء»إّن  :الثاني

املبتدأ اليكون أعّم من اخلرب، بل إّما أن يكون مساويًا و .«احلّر يقتل باحلّر»التقدير: 

وذلك  ،وعلى التقديرين هذا يقتضي أن يكون كّل حّر مقتواًل باحلّر ،له أو أخّص منه

 مقتواًل بالعبد.  ينايف كون حرٍّ

ُكِتَب َعَلْيُكْم ﴿وهو قوله:  ،إّنه تعاىل أوجب يف أّول اآلية رعاية املساواة :الثالث

َثى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلْن﴿فلّما ذكر عقيبه قوَله:  ،﴾ اْلَقْتَلىاْلِقَصاُص يف

ة والعبدّية واألنوثة معتربة؛ ألّن قوله: تسوية يف احلّريدّل ذلك على أّن رعاية ال ﴾َثىِباأُلْن

 ،﴾ اْلَقْتَلىَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص يفُكِت﴿خرج خمرج التفسري لقوله:  ﴾اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َو...﴿

فوجب  ،لرعاية التسوية يف هذا املعنى وإجياب القصاص على احلّر بقتل العبد إهماٌل

 أن ال يكون مشروعًا. 

لبّتة، بل االيفيد احلصر  ﴾...رِّاحُلِب رُّاحُل﴿بأّن قوله تعاىل:  قال قوٌم لكْنو ،هذا

 .من غري أن يكون فيه داللة على سائر األقسام ،يفيد شرع القود بني املذكورين

 واحتّجوا عليه بوجوه: 

يقتضي قصاص املرأة احلّرة باملرأة الرقيقة،  ﴾ىَثْناأُلى ِبَثْناأُلَو﴿إّن قوله:  :األّول

 مانعًا من ذلك لوقع التناقض.  ﴾ِدْبَعاْلِب ُدْبَعاْلَو رُِّحاْلِب رُُّحاْل﴿فلو كان قوله: 

فكأّنه  ،احلّرة واألمة «األنثى»املراد من من أّن  ،ممّما تقّدوقد ظهر جوابه 

ى َثْناأُلَو﴿قوُله:  وعليه ال يقتضي ،«واألنثى من كّل فريق باألنثى منه»تعاىل قال: 

 . «احلّر باحلّر»قوَد احلّرة باألمة حّتى يناقضه  ﴾ىَثْناأُلِب

تاّمة مستقّلة  مجلٌة ﴾ِفي اْلَقْتَلىُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ﴿إّن قوله تعاىل:  :الثاني

وإذا  .لبعض جزئّيات تلك اجلملة بالذكر ختصيٌص ﴾رُِّحاْلِب رُُّحاْل﴿وقوله:  ،بنفسها

تقّدم ذكر اجلملة املستقّلة كان ختصيص بعض اجلزئّيات بالذكر ال مينع من ثبوت 

نفي سوى  ،احلكم يف سائر اجلزئّيات؛ بل ذلك التخصيص ميكن أن يكون لفوائد

ذي عليه األكثرون ـ بيان إبطال ما لوتلك الفائدة ـ وهو ا ،احلكم عن سائر الصور

كان عليه أهل اجلاهلّية من أّنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم احلّر من قبيلة القاتل، 

 التخصيص زجرهم عن ذلك.  ففائدُة

َعَلْيُكْم ُكِتَب ﴿قوله تعاىل: »فقال:  ،وأجاب عنه الفخر الرازّي يف تفسريه
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عن  مينع من جواز قتل احلّر بالعبد؛ ألّن القصاص عبارٌة ﴾اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى

فوجب أن ال يكون  ،وقتل احلّر بالعبد مل حيصل فيه رعاية املساواة ،املساواة

 . (34)«مشروعًا

والذكر باألنثى؛ ألّن  ،اآلية ال تدّل على أن ال ُيقَتل احلّر بالعبدإّن  :الثالث

 ،واحلديث بيَّن الفائدة ،أخرى بأن ال يكون للتخصيص فائدٌة فهوم املخالفة مشروٌطم

قال بعض، وإثباُت املساواة بني حّر وحّر وعبد وعبد. كذا  ،وهو املنُع من التعّدي

 . (35)كاآللوسي

إثبات املساواة » ّننا ال حنتاج إىل أكثر من أّن فائدة ذكر هذه األوصافإ :وفيه

فهل ميكن  إذا كانت فائدته هذه املساواة، كما قال؛ ألنه «واحلّر و...بني احلّر 

أليس هذا القول خمالفًا أو بينه وبني األمة؟  ،القول باملساواة بني احلّر والعبد مثاًل

 مبا حنن بصدد إثباته.  آلية؟! فكالمه هذا إقراٌرل

 

فالصور  ،من القاتل واملقتول أربعة أقسام: احلّر واحلّرة والعبد واألمة لكلٍّ

 :إليك تفصيلها وأحكامهاواملتصوَّرة هنا سّت عشرة. 

 . ﴾رُِّحاْلِب رُُّحاْل﴿فُيقاد القاتل به؛ لقوله:  ،ـ القاتل حّر واملقتول حّر1

هما يف الذكورة فال ُيقاد بها؛ لفقد املساواة بين ،ةـ القاتل حّر واملقتول حّر2

 . ﴾رُِّحاْلِب رُُّحاْل﴿  باعتبارها بقوله: املصرَّ

ة املصّر  لفقد املساواة بينهما يف احلّريفال يقاد به؛  ،ـ القاتل حّر واملقتول عبد3

 . ﴾رُِّحاْلِب رُُّحاْل﴿بقوله:  اباعتباره

ية واألنوثة فال يقاد بها؛ لفقد املساواة بينهما يف احلّر ،واملقتول أمة ـ القاتل حّر4

 . ﴾ىَثْناأُلى ِبَثْناأُل... َورُِّحاْلِب رُُّحاْل﴿  باعتبارهما بقوله: املصرَّ

احلّر  ، ولكّنفاملساواة بينهما يف الذكورة مفقودٌة ،ة واملقتول حّرـ القاتل حّر5

ال ينايف املساواة )القصاص(. مع أّنه إذا  م، فقتلها باحلّرة، كما تقدَّأفضل من احلّر

ىل. وقد صّر  بهذه ْوفأن تقتل باحلّر َأ ،َتل بهامع أّن احلّر ال ُيْق ،احلّرة باحلّرة ُقِتَلت

 . (36)األولوّية هنا ويف الصورة التاسعة مجاعٌة
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 ية واألنوثة. فتقاد بها؛ للمساواة بينهما يف احلّر ،ةة واملقتول حّرـ القاتل حّر6

 ،ةلفقد املساواة بينهما يف احلّريفال تقاد به؛  ،ة واملقتول عبدـ القاتل حّر7

 ة. باحلّري ؛واحلّرة فوق العبد

 ،ةلفقد املساواة بينهما يف احلّريفال تقاد بها؛  ،ة واملقتول أمةـ القاتل حّر8

 ة. باحلّري ؛واحلّرة فوق األمة

احلّر  ، ولكّنية مفقودٌةيف احلّرفاملساواة بينهما  ،ـ القاتل عبد واملقتول حّر9

العبد  ُقِتلفقتله باحلّر ال ينايف املساواة. مع أّنه إذا  ،م ـأفضل منه باحلّرية ـ كما تقّد

 ىل. ْوَتل باحلّر َأفأن ُيْق ،َتل بهمع أّن احلّر ال ُيْق ،بالعبد

مفقودة. ية واألنوثة فاملساواة بينهما يف احلّر ،ةـ القاتل عبد واملقتول حّر10

ة م أّن احلّريتقدَّقد ة، وولكّنها أفضل منه باحلّري ،والعبد أفضل منها بالذكورة

مع  ،العبد بالعبد ُقِتلأفضل من الذكورة، فقتل العبد بها ال ينايف املساواة. مع أّنه إذا 

 ىل. ْوَتل باحلّرة َأفأن ُيْق ،ل بهَتْقأّن احلّرة ال ُت

 . ﴾ِدْبَعاْلِب ُدْبَعاْل﴿يقاد به؛ لقوله: ف ،ـ القاتل عبد واملقتول عبد11

فال يقاد بها؛ لفقد املساواة بينهما يف الذكورة،  ،ـ القاتل عبد واملقتول أمة12

 فال يقتل بها.  ،والعبد أفضل منها بالذكورة

 ة واألنوثة مفقودة، ولكّنفاملساواة بينهما يف احلّري ،ـ القاتل أمة واملقتول حّر13

 ُقِتَلتفقتلها باحلّر ال ينايف املساواة. مع أّنه إذا  ،ة والذكورةباحلّري ؛احلّر أفضل منها

 ىل. ْول باحلّر َأَتْقأن ُتف ،َتل بهامع أّن احلّر ال ُيْق ،األمة باألمة

احلّرة  ية مفقودة، ولكّنفاملساواة بينهما يف احلّر ،ـ القاتل أمة واملقتول حّرة14

مع  ،األمة باألمة ُقِتَلتفقتلها باحلّرة ال ينايف املساواة. مع أّنه إذا  ،ةباحلّري ؛أفضل منها

 ىل. ْوتل باحلّرة َأْقأن ُتف ،َتل بهاأّن احلّرة ال ُتْق

 ، ولكّنفاملساواة بينهما يف الذكورة مفقودٌة ،ـ القاتل أمة واملقتول عبد15

األمة  ُقِتَلتة. مع أّنه إذا فقتلها بالعبد ال ينايف املساوا ،بالذكورة ؛العبد أفضل منها

 ىل. ْوَتل بالعبد َأأن ُتْقف ،َتل بهامع أّن العبد ال ُيْق ،باألمة

 ة واألنوثة. للمساواة بينهما يف الرّقيفتقتل بها؛  ،ـ القاتل أمة واملقتول أمة16

هي أكثر ابتالًء  ،منها وال يقاد يف ستٍّ ،قاد القاتل يف عشر صورفتحّصل أّنه ُي
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وهذه الثالث  .أكثر وقوعًا ومن هذه السّت ثالٌث .قاد القاتل فيهايت ُيالعشر المن تلك 

آخر إلثبات  يت يكون القاتل فيها حرًا والقتيل حّرًة أو عبدًا أو أمًة. وهنا وجٌههي ال

 نفس هذه األحكام يف هذه الصور السّت عشرة، نذكره يف ذيل اآلية الثانية.

  

م أّن بقي كالٌم حول الصورة الثانية والصورة الثالثة. وأّما يف الثالثة فقد تقدَّ

وعليه إمجاع  ،وهو املشهور بني أهل السّنة .اآلية تدّل على أّنه ال يقاد احلّر بالعبد

فقالوا: إّن  ،ودوولكن خالفهم يف ذلك أبو حنيفة والثورّي وابن أبي ليلى ودا .االمامّية

وإْن كان  ،منهم إىل أّن احلّر يقتل بالعبد حّتى ذهب شواذٌّ ،(37)احلّر يقتل بعبِد غريه

بدعوى أّنها  ؛يف آية املائدة ﴾ِسْفالنَِّب َسْفالنَّ﴿. ومستندهم يف ذلك إطالُق (38)عبَد نفسه

املسلمون تتكافأ » :نبويُّلايف البقرة، و ﴾اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد﴿آلية  ناسخٌة

 .وغرُيهما ،«دماؤهم

ما هذا ملّخصه: إّن املطلق ال يكون ناسخًا  ،رّدًا عليهم ،وقال السّيد اخلوئّي

 ،ف يف ظهور املطلقبل يكون املقّيد قرينًة على التصرُّ ،وإْن كان متأّخرًا عنه ،للمقّيد

على ما هو احلال يف املقّيد املتأّخر. وأّما النبوّي فهو ـ على تقدير تسليمه ـ خمصَّص 

ن أّن ومن البيِّ ،باآلية؛ فإّن داللة الرواية على جواز قتل احلّر بالعبد إّنما هي بالعموم

ر م منه واملتأّخر. قال أبو بكاملتقدِّ ،ص عليهعلى عدم ورود املخصِّ ة العاّم موقوفٌةيحجِّ

ُيقَتل احلّر بعبد  :: ولقد بلغت اجلهالة بأقوام أن قالوا(39)بن العربّي يف أحكام القرآن

قتل عبده  ْنَم»: |قال النيّب :عن مسرة ،عن احلسن ،ا يف ذلك حديثًاْوورَو ،نفسه

ضعيف. أقول: هذا مضافًا إىل أّنها معاَرضة برواية عمرو بن  وهذا حديٌث .«قتلناه

ونفاه  ،|فجلده النيّب ،دًاأّن رجاًل قتل عبده متعمِّ ،عن جّده ،عن أبيه ،شعيب

 ؛|عن النيّب ،ومل َيُقده به. ومبا رواه ابن عّباس ،وحما سهمه من املسلمني ،سنًة

ومبا رواه عمرو بن  ؛«بعبٍد َتل حرٌّال ُيْق»: ×عن عليٍّ ،عن عامر ،ومبا رواه جابر

. (40)ر كانا ال يقتالن احلّر بقتل العبدأّن أبا بكر وعم ،عن جّده ،عن أبيه ،شعيب

على أّن احلّر ال يقتل بالعبد، وأهل البيت  جممعٌة ^وقد عرفت أّن روايات أهل البيت

لدعوى نسخ  وبعد هذا ال يبقى جماٌل .|هم املرجع يف الدين بعد جّدهم األعظم
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 . (41)اآلية الكرمية من جهة قتل احلّر بالعبد

غري جائز؛ إذ آية  ﴾النَّْفَس ِبالنَّْفِس﴿سيجيء أّن نسخ آية القصاص بآية  :أقول

بّينت  ﴾النَّْفَس ِبالنَّْفِس﴿وآية  ،على األمة اإلسالمّية القصاص نزلت يف تشريع حكٍم

وكيف جيوز أن ينسخ هذه اآلية آيًة َشرَّعْت حكمًا  .على بين إسرائيل تشريع حكٍم

 على األمة اإلسالمّية؟ 

ذهب قد ف ،وهي ما إذا كان القاتل حرًا والقتيل حّرة ،وأّما الصورة الثانية

بشرط أداء نصف دية  ،اإلمامّية إىل أّن لولّي دم املرأة مطالبة الرجل القاتل بالقود

من غري أن يرّد إىل ورثته  ،وذهب مجهور أهل السّنة إىل أّن الرجل يقتل باملرأة. الرجل

وخالف يف  .﴾النَّْفَس ِبالنَّْفِس﴿بآية  ﴾اأُلنَثى ِباأُلنَثى﴿نسخ آية بدعوى  ؛(42)شيء من الدية

فذهبا إىل أّن الرجل ال يقتل باملرأة، وحكي ذلك عن إبراهيم  ،ذلك احلسن وعطاء

. وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته ال (43)البن أبي شيبة الكويف ،والشعيّب يف املصنَّف

 .(44)يقتل بها خاّصة

ورّدًا على قول مجهور أهل السّنة  ،تأييدًا ملذهب اإلمامّية ،اخلوئّيد وقال السي

ّن ظاهر قوله تعاىل: إما هذا ملّخصه:  ،بقتل الرجل باملرأة من غري رّد نصف الدية

وأّن القاتل جيب عليه أن  ،واجب أّن القصاص فرٌض ﴾ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص﴿

بذلك. ومن الواضح أّن هذا احلكم إّنما  خيضع حلكم القصاص إذا طالبه ولّي الدم

ال  أو قتل املرأة رجاًل أو امرأًة؛ فإّن الرجل إذا قتل امرأًة ،يكون يف قتل الرجل رجاًل

وله االمتناع حّتى يأخذ نصف ديته، وال  ،جيب عليه االنقياُد للقصاص مبجّرد املطالبة

ية املباركة على أّن بدل تدّل اآل :آخر يأخذه احلاكُم بالقصاص قبل ذلك. وبتعبرٍي

وعليه فال نسخ يف مدلول اآلية. نعم،  .فال يكون الرجل بداًل عنها ،األنثى هي األنثى

خارجّي أّن الرجل القاتل جيب عليه أن ينقاد للقصاص حني يدفع ولّي  ثبت من دليٍل

 فيكون الرجل بداًل عن جمموع األنثى ونصف الدية، وهو ،املرأة املقتولة نصَف ديته

آخر ال ميّس باحلكم األول املستفاد من اآلية الكرمية. وأين هذا من النسخ  حكٌم

ف على إثبات ّن ثبوت النسخ يف اآلية يتوقَّإ :عيه القائلون به؟ ومجلة القولالذي يدَّ

 .وجوب االنقياد على القاتل مبجرد مطالبة ولّي املرأة بالقصاص، كما عليه اجلمهور

حوا به يف كون إلثباته بإطالق اآلية الثانية ـ على ما صرَّهم قد يتمسَّوأنّى هلم إثباته؟ فإّن
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ما فيه.  َتوقد عرْف .«املسلمون تتكافأ دماؤهم»: |وبعموم قول النيّب ،كلماتهم ـ

أّن عمر قتل  ،عن سعيد بن املسّيب ،ه عن قتادةْوكون إلثبات ذلك مبا رَووقد يتمسَّ

اهلل  عن علّي وعبد ،عن احلكم ،وقادهم بها. وعن ليث ،نفرًا من أهل صنعاء بامرأٍة

عن أبي بكر بن حممد  ،. وعن الزُّْهري«إذا قتل الرجل املرأة متعّمدًا فهو بها قود»قاال: 

إّن الرجل يقتل »قال:  |أّن رسول اهلل ،عن جّده ،عن أبيه ،بن عمرو بن حزم

ـ لو ُفِرضت صّحُتها ـ خمالفٌة  ـ إّن هذه الروايات1من وجوه:  . وهو باطٌل(45)«باملرأة

مجاع على أّن النسخ ال يثبت وقد قام اإل .وما كان كذلك ال يكون حّجًة، للكتاب

ومبا رواه عطاء  ،^ـ إّنها معارضة بالروايات املروّية عن أهل البيت2خبرب الواحد. 

أولياء إّن »أّنه قال يف قتل الرجل امرأة:  ،×عن عليٍّ ،والشعيّب واحلسن البصرّي

شاؤوا أخذوا نصف دية  وأّدوا نصف الدية، وإْن ،شاؤوا قتلوا الرجل املرأة إْن

ـ إّن الرواية األوىل منها من املراسيل؛ فإّن سعيد بن املسّيب ولد بعد مضّي 3. (46)«الرجل

وإذا سّلمنا صّحتها فهي  .فتبعد روايته عن عمر بال واسطٍة ،(47)سنتني من خالفة عمر

مرسلة.  ة لفعله يف نفسه. والرواية الثانية ضعيفٌةوال حّجي ،فعل عمر تشتمل على نقل

وقابلة ألن ُتقيَّد بأداء نصف الدية.  وأّما الرواية الثالثة فهي ـ على فرض صّحتها ـ مطلقٌة

وأّن دعوى النسخ إّنما هي مبالحظة  ،والنتيجة أّن اآلية الكرمية مل يثبت نسخها بشيٍء

وكيف ميكن رفع اليد عن قول اهلل تعاىل مبالحظة  .العاّمةمن فقهاء  فتوى مجاعٍة

ومّما يبعث على العجب أّن مجاعة يفتون خبالف القرآن مع  !قول زيد أو عمرو؟

 . (48)إمجاعهم على أّن القرآن ال ينسخ خبرب الواحد

ما ال أكاد أن أفهمه؛ حيث  &أّن يف كالمه إاّل .ما أفاد : لقد أجاد يفأقول

فال يكون الرجل  ،ل األنثى هي األنثىَداآلية املباركة تدّل على أّن َب»صّر  بأّن  إّنه

وعدَّ الروايات القائلة بقتل الرجل القاتل باملرأة بال أداء نصف ديته خمالفًة  ،«اًل عنهاَدَب

بهذا بعينه بالنسبة إىل الروايات القائلة بقتله  ـ ههلل درُّ ـ ذا ال يقولملا ولكْن .للقرآن

ُل األنثى هي األنثى خاّصًة ـ كما صرَّ  به َدبشرط أداء نصف الدية؟! فإّنه لو كان َب

وهو ]أي كون »اًل عنها. وقوله: َدنفُسه ـ فبانضمام نصف الدية إليها ال يصري الرجُل َب

آخر ال َيَمّس باحلكم األّول  اًل عن جمموع األنثى ونصف الدية[ حكٌمَدالرجل َب

 ال يرفع املخالفة بينه وبني اآلية.  «املستفاد من اآلية
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األنثى »فتفرتق عن  ،يف اآلية مطلقة «األنثى»أراد أّن  &: ُيحتَمل أّنهقيل فإْن

الرجل »على نفي  «األنثى باألنثى»فال داللة يف  ،يف الروايات «املنضّمة إىل نصف الدية

وال خمالفة  ،ْته الرواياتآخر أثبَت فإّن الثاني حكٌم ؛«املنضّمة إىل نصف الديةباألنثى 

 .بينه وبني القرآن

ّن احلّر إحصر قود احلّر يف احلّر، أي  ﴾اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ﴿م أّن مفاد : قد تقدَّقالُي

ن ومع هذا احلصر كيف ميك .واليقاد باحلّرة وال بالعبد وال باألمة ،يقاد باحلّر فقط

ولو سّلمنا تقييد  ،القول بقود احلّر باحلّرة؟! وهل ميكن رفع اليد عن هذا املفاد

من الشّك يف جواز قود الرجل القاتل باملرأة  أقّل مع ذلك الومطلقات الكتاب باألخبار. 

فاالحتياط املأمور به يف  .ومتى ُشكَّ يف شرط القود انتفى ،املنضّمة إىل نصف الدية

مانعان عن قود الرجل؛ ألّن فارط الدماء  ،وكذا الشبهة الدارئة للقود ،الدماء

 ويف غريه.  (49)يف جامع املقاصد ه  بكما صرَّ، فتجب رعاية االحتياط فيها ،اليستدرك

 

 .﴾ِبِإْحَساٍن َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتَِّباٌع ِباملْعُروِف َوَأَداٌء ِإَلْيِه﴿: قوله تعاىل

ليعّم ما إذا  جمهواًل «َيِفُع»فعل  اءجو .«أخيه»و «له» يفضمري إليه يرجع الو ،ٌأمبتد «َمْن»

 ويف. منهم والعايف كلَّهم أو أكثَر من واحٍد ،واحد شخٍص من الدم أكثُر كان وليُّ

له القصاص  ْناملراد به َم ه معلوم أّنلكّن ،ومل يذكر سبحانه العايف»جممع البيان: 

 ـى بيتعّد «عفا»: (52)يورو  املعان (51)البحر احمليط ويف. (50)«الدم وهو ولّي، واملطالبة

، فإذا «عفوت عن ذنب زيد»، و«عفوت عن زيد»إىل اجلاني وإىل اجلناية، تقول:  «عن«

عفوت لزيد »، تقول: «عن» بـوإىل الذنب ، «الالم» بـت إىل اجلاني تعّد يت إليهما معًادُِّع

من هذا  ﴾َفَمْن ُعِفَي َلُه﴿وقوله:  .جانيوالنفع لل نايةالتجاوز عن اجل ألّن؛ «عن ذنبه

لفهم املعنى،  «عن جنايته»ف ِذوُح، «تهالدم عن جناي عفا له وليُّ ْنفَم» ، ومعناهالباب

ه مل ألّن؛ مبعنى ترك «يعف»ر فسَّوال ُي». هفاعل مقام «شيء» وُأقيم ،جمهواًل «عفا»وصار 

معنى  «عفى»ن وال جيوز أن تضّم ،«عفوا اللحىا»باهلمزة، ومنه:  إاّل ذلك معّدًىيثبت 

 .(53)«التضمني ال ينقاس ألّن؛ له ال يؤاخذ به كان العايف عن الذنب تاركًا ترك وإْن

 ًاينجا من كونهرغم ال ىعلأخاه ـ  دمال يَّول، فَعدَّ قتولاملدم  ّيول «خأ» منراد وامل
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ليعّطف أحدهما على و»دم، ال ّيولوقاتل بني ال ّيةميانإلابقاَء األخّوة  لُيفِهم ًا ـدعّممت

 ةصل ﴾ٌءْي.. َش.ُهَل َيِفُع﴿ ةومجل. (54)«بينهما من أخّوة اإلسالم صاحبه بذكر ما هو ثابٌت

 مثلمصدر  «باعاّت»و. أبتدامل على ما تقعـ أي حرف الفاء ـ  ؤهوفا، «باعفاّت» هوخرب ،«ْنَم»

)البقرة:  ﴾الطَّاَلُق َمرََّتاِن َفإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَساٍن﴿يف قوله تعاىل:  «ٌكإمسا»

، .فيه «تسريح» مثل «أداٌء» كما أّن .«مبعروٍف نَّفأمسكوُه» :همعنا يوالذ ،(229

وعليه فمعنى قاتل. طرف ال من كالهما «أداء»و «اّتباع»و .يرجع إىل العايف «إليه»وضمري 

 ،بَع باملعروف( أن يتَّدمال ّيول) أخيه له من ُعفي شيٌء يالذقاتل هذه الفقرة أّن على ال

أي على قاتل : قال أبو مسلم» :ّيراوندلل ،فقه القرآن ويفحسان. إلباإليه الديَة  َييؤدِّو

بع ما أمره اهلل يف أن يتَّ ،ويعفو له عن القود ،املقتول بالدية العمد الذي يرضى منه ولّي

 . (55)«ويرضى به منه ،ما يصاحله عليه إعطاء الولّي

 

إىل ما شرعه تعاىل  «ذلك» أشار بـ .﴾َذِلَك َتْخِفيٌف ِمْن َربُِّكْم َوَرْحَمٌة﴿قوله تعاىل: 

هذه  من املساواة يف القتلى؛ إذ أهل التوراة كان قانونهم قود القاتل مطلقًا، ولكّن

 ،وكانت املساواة ختفيفًا من اهلل؛ إذ فيه انتفاع الولّي بالّدية .باملساواة ة مأمورٌةاألّم

يف  ٌنوبذُل ما سوى النفس هيِّ، واستبقاُء مهجة القاتل ،وحصوُل األجر بالعفو

 استبقائها. 

 

جمازاة القاتل أو   بعديعين ﴾اْعَتَدى َبْعَد َذِلَك َفَلُه َعَذاٌب َأِليٌم َفَمِن﴿قوله تعاىل: 

 . فيكون مصريه إىل الناركما يف اجلاهلّية، العفو،  بعد

 

ِف َف ِباأَلْنَوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلْن﴿قوله تعاىل: 

َواْلُجُروَ  ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه َفُهَو َكفَّاَرٌة َلُه َوَمْن َلْم َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ 

عن  وهذه اآلية حاكيٌة .(45 املائدة:) ﴾الظَّاِلُموَن َفُأْوَلِئَك ُهُم َزَل اهلُلَيْحُكْم ِبَما َأْن
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 واملقابلة بني .تشريع أحكام القود نفسًا وطرفًا وجرحًا يف التوراة على بين إسرائيل

 َبِتُك﴿وفيها:  ،وبني اآلية األوىل ،﴾ْمِهْيَلا َعَنْبَتَك﴿حيث جاء فيها:  ،هذه اآلية

ختتّص بهم  إذ لو مل؛ ُتوِهم إّما اختصاَص مجيع أحكام اآلية الثانية باليهود ،﴾ْمُكْيَلَع

ُكِتَب َعَلْيُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ﴿حيث قال:  ،لقال تعاىل هنا مثَل ما قاله يف الصيام

وإّما نسَخ إحداهما  ؛(183)البقرة:  ﴾الصَِّياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم

يف فقه  وحكي ذلك عن بعٍض ،أهل السّنةم حكايته عن بعض باألخرى، كما تقدَّ

يف أّن أحكام الشرائع  :اًلأّوويف غريه. فحينئٍذ ينبغي الكالم  ،(56)للراوندي ،القرآن

أو باقيٌة على شرعّيتها بعد  خصوصًا املذكورة منها يف القرآن ـ منسوخٌةوالسابقة ـ 

منا بقاء أحكامها على الشرعية فهل إحدى اآليتني ناسخة لو سلَّ :وثانيًاظهور اإلسالم. 

  :لألخرى أم ال؟ فهنا أمران

أحكام الشرائع السابقة على استدّل املشهور على بقاء ف لا األمر األّوأّم

يف كتاب  ،ق اخلراسانياحملقِّ هما أفاد ولقد أجاد يف .باالستصحاب ؛شرعيتها

 .هْعيف سادس تنبيهات االستصحاب، فراِج ،الكفاية

ولكّننا يف غنًى عن االستصحاب هنا؛ إذ التحقيق أّن الدليل اللفظّي من 

وعلى  ،ابقة على شرعّيتها عمومًاأحكام الشرائع السبقاء الكتاب والسّنة يدّل على 

نفس  هواخلاّص باملقام  بقاء األحكام احملكّية يف هذه اآلية خصوصًا. والدليُل

ُكِتَب َعَلْيُكْم اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلى اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد ﴿اآليتني؛ فإن فقرة: 

ـ إىل خصوص فقرة  ﴾ىَلْتَقيف اْل﴿ـ ملكان  ظرٌةيف اآلية األوىل نا ﴾َثىَثى ِباأُلْنَواأُلْن

 تقابٌل فلو كان بني اآليتني ،يف اآلية الثانية ﴾َوَكَتْبَنا َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ النَّْفَس ِبالنَّْفِس﴿

ال يف  ،ذين ُشرِّعت هلم أحكام اآليتني إّنما يكون بني هاتني الفقرتنيمن حيث ال

إّن من  :وثانيًا. هذا أّواًلعلى حاهلا.  فسائر فقرات اآلية الثانية باقيٌة ،سائر الفقرات

فلو كانت املقابلة بني اآليتني يف  ،املعلوم أّن شريعة اإلسالم أكمُل الشرائع وأمتُّها

مجيع فقراتهما ملا كانت شريعة اإلسالم أكمل من شريعة اليهود؛ إذ اآلية الثانية ـ 

وهي ـ واآلية األوىل  ،حكام قصاص الطرف واجلرو  أيضًاأل ملٌةشاوهي لليهود ـ 

ق موثَّ بسنٍد ،(57)روى الشيخ يف تهذيب األحكام: وثالثًافاقدة هلا. ـ للمسلمني 

النَّْفَس ِبالنَّْفِس ﴿: عزَّ وجلَّ يف قول اهلل ،’عن أحدهما ،عن زرارة ،(58)كالصحيح
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 . «قال: هي حمكمٌة ﴾...ِفَف ِباأَلْنَواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلْن

وال تكون إحداهما ناسخًة  ،وأّما األمر الثاني فنقول: إّن اآليتني حمكمتان

من حيث  د اخلوئّي ـ أّن اآلية الثانية مطلقٌةيف ذلك ـ كما قال السي والوجُهلألخرى. 

أّي وعلى  .فال صراحة هلا يف حكم العبد وحكم األنثى ،العبد واحلّر والذكر واألنثى

مل تكن اآلية يف مقام البيان من حيث خصوصّية القاتل واملقتول، بل كانت  إْن حاٍل

كانت مهملًة وال ظهور هلا يف العموم  ،يف مقام بيان املساواة يف مقدار االعتداء فقط

وكانت  ،كانت يف مقام البيان من هذه الناحية لآلية األوىل. وإْن لتكون ناسخًة

ومل تكن لإلخبار  ،وت احلكم يف هذه األّمة أيضًاوظاهرًة يف ثب ،ظاهرًة يف اإلطالق

وقرينًة على بيان  ،كانت اآلية األوىل مقيِّدًة إلطالقها ،عن ثبوت ذلك يف التوراة فقط

رًا عنه، بل يكون د وإْن كان متأخِّاملراد منها؛ فإّن املطلق ال يكون ناسخًا للمقيِّ

 . (59)ما هو احلال يف املقيِّد املتأّخر على ،ف يف ظهور املطلقد قرينة على التصرُّاملقيِّ

يفيد أّن القاتل ُيقَتل َقَودًا يف مجيع الصور  ﴾ِبالنَّْفِس النَّْفَس﴿وعلى هذا فإطالق 

يف الطرفني مطلقٌة  «النفس»وذلك ألّن  ؛وىلعشرة املذكورة يف ذيل اآلية األ السّت

اْلُحرُّ ِباْلُحرِّ ﴿ولكن إذا قّيد هذا اإلطالق بقوله:  .تشمل احلرَّ واحلّرَة والعبَد واألمَة

وهي ما إذا  ،﴾ِسْفنَّاْلِب َسْفنَّاْل﴿خرجت صوٌر من إطالق  ﴾َثىَثى ِباأُلْنَواْلَعْبُد ِباْلَعْبِد َواأُلْن

بأن كان  ،وىل )أي القاتل( حّرًا والنفُس الثانية )أي املقتول( غرَي حرٍّكانت النفُس األ

وأيضًا إذا كانت النفُس  ؛أو عبدًا أو أمة، كما يف الصور الثانية إىل الرابعة حّرًة

وأيضًا إذا  ؛السابعة والثامنة األوىل حّرًة والثانيُة عبدًا أو أمًة، كما يف الصورتني

كانت األوىل عبدًا والثانية أمًة، كما يف الصورة الثانية عشرة. وبقيت سائر الصور ـ 

لقاتل ففيها ُيقَتل القاتل ولو مل يكن ا ،﴾ِسْفنَّاْلِب َسْفنَّاْل﴿ق وهي عشر ـ حتت إطال

ة والذكورة واألنوثة، كما يف سّت صور )اخلامسة مساويًا للمقتول يف احلّرية والرّقي

يت أثبتنا قتل القاتل فيها ال ،والتاسعة والعاشرة والثالثة عشرة إىل السادسة عشرة(

السليم  ﴾ِسْفنَّاْلِب َسْفنَّاْل﴿لوّيُة فيها يثبت احلكم فيها بـ باألولوّية، فلو مل ُتسلَّم األو

 . ﴾...رُِّحاْلِب رُُّحاْل﴿د بـمن التقيُّ عشر صورإطالقه يف 

َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأْوِلي اأَلْلَباِب ﴿وبهذا يظهر املرام من قوله تعاىل: 

(؛ فإّن ما كتبه اهلل على بين إسرائيل يوجب قتل القاتل 179)البقرة:  ﴾َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن
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ما كتبه اهلل على املسلمني ال ينجّر  يف مجيع الصور السّت عشرة املذكورة، ولكْن

ففي القصاص  ،وهو قتل احلّر غرَي حرٍّ ،من مصاديقه اخلارجية إىل قتله يف كثرٍي

ذكرها أرباُب التفاسري وغرُيهم يف  أويالٍتللمسلمني. وعلى هذا ال حنتاج إىل ت حياٌة

وإّنما »حيث قالوا:  ؟!وجه أّن القصاص ـ وهو قتل وإعدام احلياة ـ كيف يكون حياًة

 ،ارتدع ،فذكر القصاص ،كان فيه حياة من وجهني: أّنه إذا هّم اإلنسان بالقتل

أجل القصاص  وحياة له؛ ألّنه من ؛ذي همَّ هو بقتلهحياة للفكان ذلك سببًا للحياة: 

مرساًل عن اإلمام علّي بن  ،وي يف االحتجاج. وُر(60)فيسلم من أن يقتل ،أمسك عن القتل

فعرف أّنه  ،هّم بالقتل ْند يف القصاص حياة؛ ألّن َمولكم يا أّمة حمم»: ’احلسني

مَّ بقتله وحياًة هلذا اجلاني ذي هكان حياًة لل ،فكّف لذلك عن القتل ،ُيقَتّص منه

ال  وحياًة لغريهما من الناس، إذا علموا أّن القصاص واجٌب ،أن يقتلذي أراد ال

 . (61)«خمافَة القصاص ؛جيسرون على القتل

 عليها إشكاالن:  ُدِرمع أّن هذه األقوال والرواية املرسلة َي

 ،  بأّن َقَود القاتل كان من األحكام اإلهلّية يف التوراةإّن هذه اآلية تصرِّ :األّول

أن يقال:  يصّح فال ،وليس حكمًا جديدًا خاّصًا باملسلمني ،وكان جاريًا طيلة قرون

 . «د يف القصاص حياةولكم يا أّمة حمّم»

إّن أرباب التفاسري والتواريخ ذكروا أّن أهل اجلاهلّية فيهم بغٌي وطاعٌة  :الثاني

ين عبدًا هلم فكان احلّي إذا كان فيهم عّدة ومنعة فقتل عبُد قوٍم آخر ،للشيطان

لفضلهم على غريهم يف أنفسهم. وإذا ُقِتلت هلم امرأٌة  زًاحّرًا؛ تعزُّ ال نقتل به إاّل :قالوا

رجاًل، فأنزل اهلل هذه اآلية خيربهم أّن  ال نقتل بها إاّل :قتلتها امرأُة قوٍم آخرين قالوا

كانت سّنًة رائجًة بني . فَقَوُد القاتل (62)فنهاهم عن البغي ،العبد بالعبد واألنثى باألنثى

عه اهلل يف القرآن آكد وأشّد مّما شرَّ األعراب يف اجلاهلّية قبل اإلسالم بنحٍو

فال يصّح أن يقال: إّن احلكم اإلهلّي  ،وهي أشّد ردعًا للناس عن القتل ،للمسلمني

ويسلم َمن همَّ هو  ،فيسلم هو من أن ُيقَتل ،الرتداع القاتل عن القتل بالقصاص موجٌب

من »عن السّدي أّنه قال: ، وغريهما (64)وفقه القرآن (63)قتله. نعم ما حكي يف التبيانب

ذين كانوا يتفانون خالف فعل اجلاهلّية الدون غريه،  ،القاتل إاّلجهة أّنه ال يقتل 

 من هذا اإلشكال.  سليٌم «بالطوائل
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وقد عرفت  .بالَقَود «القصاص»روا أّنهم فسَّ إاّلوما اضطّرهم إىل هذه التأويالت 

يدّل  ﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياٌة﴿ومل يلتفتوا أيضًا إىل أّن قوله:  .أّنه مبعنى املساواة

سائر األمم املاضية، أعين بين  مقابلعلى اختصاص القصاص باألّمة اإلسالمّية يف 

فما  .﴾ِسْفنَّاْلِب َسْفنَّاْل نََّأ﴿بعدهم؛ حيث كتب اهلل عليهم  وَمْنيف عصر موسى إسرائيل 

إلبقاء حياة  ة اإلسالمّية بالنسبة إىل ما كتبه على غريهم موجٌبّمكتبه اهلل على اأُل

 للمؤمنني يف شريعة اإلسالم.  فهو حياٌة ،من املوارد يف كثرٍياملسلم القاتل 

النَّْفَس ﴿يف غري فقرة  ،ومّما ذكر ظهر أيضًا أّن األحكام املذكورة يف اآلية

باقيٌة على إطالقها بالنسبة إىل املسلمني. وعليه فإطالق العني واألنف واألذن  ،﴾ِبالنَّْفِس

اجلاني واجمليّن عليه يف  على أّن يف هذه األطراف ال ُتعتَبر املساواة بني والسّن فيها يدّل

َأَمًة  ة والذكورة واألنوثة، بل لو كان اجلاني حّرًا كبريًا واجملينُّ عليهاحلّرية والرّقي

َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ﴿صغرية ُيقَتّص منه مبثل ما جنى عليها؛ عماًل بإطالق قوله تعاىل: 

 . ﴾ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ

يعين ، معناه كتبنا عليهم أّن اجلرو  قصاٌص ﴾َواْلُجُروَ  ِقَصاٌص﴿قوله تعاىل: 

ض التشريع اإلهلّي هنا جلزئّيات القود يف اجلرو ، بل فلم يتعرَّ .أّن اجلرو  متساوية

آخر. ومبا أّنه  للجر  يف أّي عضٍو ساويٌة، فاجلر  يف اليد مساٍوتشّرع أّنها بعمومها م

ى َفَمِن اْعَتَد﴿سورة البقرة فّرع على القصاص يف احلرمات قوَله: من  194اآلية تعاىل يف 

ن أّن يف األمور املتساوية جزاُء فبيَّ ،﴾ى َعَلْيُكْمَعَلْيِه ِبِمْثِل َما اْعَتَدَعَلْيُكْم َفاْعَتُدوا 

 ،علمنا هنا أّن كلَّ اعتداء يف اجلرو  يعتدى مبثله أيضًا ،كلِّ اعتداء اعتداٌء مبثله

 إاّلو ،لو كان للجاني يٌد ،ال بأزيد منه ،فيقاد اجلر  يف اليد مثاًل باجلر  فيها بقدره

وهكذا اجلرو  يف سائر البدن. وليس املراد من  .ال بأزيد منه ،ده بقدرهففي غري ي

أعين يف  ،كما يف األمور املذكورة قبل اجلرو  ،هنا اجلر  باملثل «القصاص»

لو ؛ ألّنه ﴾النَّْفَس ِبالنَّْفِس َواْلَعْيَن ِباْلَعْيِن َواأَلنَف ِباأَلنِف َواأُلُذَن ِباأُلُذِن َوالسِّنَّ ِبالسِّنِّ﴿

وال خصوصّية للجرو  ليعّبر  ،كان هذا مراده لكان السابق عليه أيضًا قصاصًا

كتبنا عليهم أّن النفس »أن يقال:  ْتاجملازاة فيها بالقصاص، بل وحدة السياق اقتَض

كتبنا عليهم أّن النفس بالنفس »أو يقال:  «والعني واألنف واألذن واجلرو  قصاص

أّنه لو قال  «واجلرو  باجلرو »: ْلفالوجه يف أّنه مل يُق. «والعني... واجلرو  باجلرو 
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من بدن اجلاني مبا  يف الطرفني جواَز قود أّي ناحيٍة «اجلرو »هكذا ألوهم عموُم 

 مماثل للعضو اجمليّن عليه.  ولو كان يف بدنه عضٌو ،جرحه اجلاني

  يف اآلية، م ذكره على اجلروما تقدَّ وبهذا ُيعَلم وجه عدم التعبري بالقصاص يف

أي العني واألنف واألذن والسّن؛ ألّن القصاص هو املساواة بني عضِو اجلاني ونظرِي 

ومع اعتبار املساواة يف ، ما يعتربه العرُف خصوصّيًة العضو من اجمليّن عليه يف

خصوصّيات األعضاء ال ميكن مثاًل أن تقاد العنُي القوّية بالعني الضعيفة وحنوها، 

واألذن والسّن. نعم، ولو اجنّر اجلر  إىل قتل اجمليّن عليه فيعترب يف  وهكذا يف األنف

 ؛يف نفس اجلر  :إحداهما :تان بني اجلاني واجمليّن عليهااستيفاء هذا اجلر  مساو

 ة والذكورة واألنوثة. ديويف احلّرية والعب :والثانية

 

 واحلاصل من مجيع ما ذكرناه أمور، أهّمها: 

 . باملسلمني خمتصٌّ إلزامّي مستحَدٌث بالقصاص يف آية القصاص حكٌمـ املراد 1

، اجملازاُة والقوُد ة،باستعماالتها األربع ،بكلمة القصاص يف القرآن ْدَرـ مل ُي2

 املماثلة والتساوي.  بل املراد منه

تول يف ـ املراد بالقصاص يف آية القصاص هو التساوي بني القاتل واملق3

 ة. واألنوثة واحلّرية والرّقيالذكورة 

لصاحل املسلمني بالتساوي بني القاتل  ﴾ِسْفالنَِّب َسْفنَّاْل﴿ تدـ آية القصاص قي4َّ

 واملقتول يف الصفات املذكورة، وبقي إطالق سائر فقراتها حباله بالنسبة إليهم. 

 

 

 الهوامش
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 ستقبل البشريةم

 هاتأويل ِتْأاآليات اليت مل َييف 
 

 

واملذكورة  ،دة ملستقبل البشريةاجملسِّ ،تأويلها بعد( )مل يأِت :ُيقصد من مقولة

حتقيق  يف العديد من الروايات، خبصوص بعض النصوص القرآنية، هو أّنها مل يأِت

فهي تتحدث عن  .جتسيد مفهومها على األرض ْئمضمونها يف واقع احلياة، ومل جِي

به من حتقق مستقبل البشرية، وما ستصري إليه األحداث والوقائع املستقبلية، وما نرتّق

ن، وما ستؤول إليه حركة التاريخ، وصريورة الدفع والتدافع، حقائقها يف آخر الزما

بات، ونبوءة ص وترّقوما ترمسه من آفاق ومسارات، وآمال وتطلعات، وترّب

تؤمن بـ )احلتميات التأرخيية(، اليت هي صريورة طبيعية  وهي مقولٌة .واستشرافات..

ت صريورة خالقة للحركة التارخيية احملكومة بسنن وقوانني ونواميس، جتعلها ذا

عتباطية، وتبتعد يف تفسريها عن االستسالم ومتجددة، تنأى بها عن الصدفة واال

وجتري  ْتألّنها ليست خارجة عن إرادة اإلنسان ووعيه وفاعليته، بل جَر ؛للقضاء والقدر

 عن الصادق التنبوء املباركة النصوص شكلت قدووليس من فوق رأسه!  ،بني يديه

 ومن، اعتباطًا يأتي الوإّنه ، مكني املستضعفني والصاحلني املتقنيبت البشرية مستقبل

 العقبات ، واقتحاموالصعوبات للشدائد كابدةوموبذل وعطاء، ، وعناء كد  دون

 حتتاج واملرابطة، كما واملصابرة والصرب والسعي العمل من املزيد منا تستوجب اليت
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اخلطاب  عليها يركز اليت احلتميات هذه ّنأل ؛والعلق العرق من الكثري نبذل نأ ىلإ

، كبريًا نسانيًاإ جهدًاتستنبط  ولكنها ،ناجزة تارخيية حتميات كانت ْنإو ينآالقر

  .وسبحًا طوياًل جهادًا ستلزمتو

 

لنصوص القرآنية اليت تتحدث عن مستقبل إىل ااستقرائية  نظرٍةضح من يّت

أّنها البشرية وما ستؤول إليه األمور يف نهاية املطاف على األرض، ومستقبل البشرية، 

رتقاء، ورسم األمل املشرق والزاهر الذي يسود فيه م والتكامل واالحنو التقدُّ تسري

وعة كبرية ال اليت تشكل جمم الدينية النصوصيف العدل والقسط واحملّبة والرخاء، 

 ميكن اإلغماض عنها أو جتاوزها. 

بسقوط االحتاد  ؛بنشوة النصر ًافرنسيس فوكوياما مزهّو كانوحينما 

 كها وانفصاهلا عن املركز األّمواحنالل والياته وتفّك ،م1991تي عام االسوفي

منه أّن الصراع قد انتهى بسيادة  ًا)موسكو(، كتب كتابه الشهري )نهاية التاريخ( ظّن

ّن أاحلضارة الغربية الليربالية، وهيمنتها على مسار احلركة التارخيية املستقبلية، و

يديولوجي لإلنسانّية، ر األالدميقراطية الليربالية قد تشكل نقطة النهاية يف التطّو»

. وسرعان (1)«تاريخوالصورة النهائية لنظام احلكم البشري، وبالتالي فهي متّثل نهاية ال

الذي يرى فيه  ،ستاذه صموئيل هينتنغنت بكتابه )صدام احلضارات(أما جاء الرد من 

، صراع له طابعه اجلديد ومضمونه اخلاّص أّنه صراٌع َدْية، َبن الصراع اآلن بدأ وبقّوأ

يعتمد على أدوات الثقافة والقيم واملبادئ واملعتقدات واألفكار الكونية واألخالق 

ألنه صراع حضاري بآلياته احلضارية ووسائله الثقافية، بعد أن  ؛قاليد والعاداتوالت

ى، قومية وأقليمية وإثنّية وثروات خمتلفة وطبائع شّت خذ أشكااًليتَّ كان صراعًا

احلضارة  مقابلن هناك مثاني حضارات يف العامل يف أنتنغنت يهيرى  .نفطية ومعدنية

وهما: )احلضارة  ،وفاعلية يًاحضارتني أكثر حتّدّن هناك أالغربية الليربالية، و

وحياول أن يتلمس عناصر القوة  .احلضارة الصينية الكونفوشوسية()و (؛اإلسالمية

 والضعف يف هاتني احلضارتني، وخيشى من أمرين: 

نة من احلضارات الثالث: : احتاد عناصر احلضارة اإلسالمية املتكّولّواأل
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نات يضعف احلضارة تنازع بني هذه املكّو وإّن أّي .الفارسية والرتكية والعربية

  .)اإلسالمية( الكربى األّم

للوقوف أمام احلضارة الغربية،  ؛: تقارب احلضارتني اإلسالمية والصينيةالثاني

مزاعم الغرب يف »ولذا يقول:  .ي والصراعة جبهتهما يف ميادين التحّدما يؤدي اىل قّو

وأخطرها مع اإلسالم  ،مع احلضارات األخرى  صراٍعمتزايد يف العاملية تضعُه بشكٍل

 . (2)«والصني

وكأن صاحب كتاب )صدام احلضارات( يريد أن يوحي اىل أمريكا والغرب 

ثارة اخلالفات القومية واإلثنّية العنصرية إنع هذين األمرين، بملبضرورة السعي احلثيث 

ية عنها، بالتأكيد على سالمية، وبإبعاد احلضارة الصيننات احلضارة اإلبني مكّو

سطر يف كتاب ما بني األ وهذا ما نقرأه وبوضوٍ  .عناصر اخلالف وعوامل االفرتاق

، بل هو عاديًا وكاتبًا ف ليس باحثًان املؤلِّأذا عرفنا إوال سّيما  ،)صدام احلضارات(

رين الذين يرمسون وأحد أهم املفكِّ ،كبري يف احلكومة األمريكية مسؤوٌل

 . (3)العالقات اخلارجيةسرتاتيجيا ا

جتماع وفلسفة التاريخ والسنن على صعيد علم اال ًاة جّدإّن النتيجة مهّم

ما سيؤول إليه املستقبل، وما سيصري إليه  الختالف وجهات النظر يف ؛احلاكمة فيه

ومهما تعددت النظريات اإلنسانية يف رسم طبيعة  .الصراع احلضاري على األرض

ما يف اآليات اليت ميكن وجلّية، وال سيَّ لرؤية القرآنية واضحٌةن اإمستقبل البشرية ف

 ى املوقف أكثر فأكثر يفها بعد. ويتجّلتأويُل وهو: مل يأِت ،جامعًا ن نعطي هلا عنوانًاأ

دة، يف روايات مستفيضة، دة ومؤّكل القرآن من مصاديق واضحة وحمّدده ِعْدما حيدِّ

 بل متواترة، كما سنرى خالل البحث. 

ر الوضع الدولي أو األقليمي ومساراته من قد بدأ هذا العلم يف الغرب بتصّوو

 د حمتمالت األحداث املستقبلية لعقود من الزمن، انطالقًاخالل دراسات وحبوث حتّد

ودراسة واعية ملسار األحداث التأرخيية يف  ،من مبادئ وقواعد ومعلومات وبيانات

تشابكة بني ثالثية )املاضي واحلاضر املاضي واحلاضر للعالقات الوثيقة وامل

فإن للتاريخ مساراته اخلاضعة ألسباب موضوعية وقوانني حاكمة وسنن  ،واملستقبل(

ع يف الكثري من اجتماعية وتداعيات طبيعية جتعل املسرية املستقبلية حمتملة التوقُّ
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 مساراتها وتداعياتها. 

 

 بالدراسات كبريًا اهتمامًا الثانية العاملية احلرب بعد الغربي العامل شهد

 دراسات غدت ىحّت، والنفوس العقول يف املستقبلية ملفهوم ًامهّم وتعميقًا، املستقبلية

 لإلدارة عمليًا ومنهجًا، بذاته قائمًا علميًا ونشاطًا، أكادميية صناعة املستقبل

 ونظريات ومدارس، للدراسات ومعاهد، للبحوث مراكز نشئتُأ وقد .والتخطيط

 واالستقصاء طوالتخطي والتنظري البحث جماالت من الاجملبهذا  تعنى، واجتاهات

 . وزواهلا احلضارات نشوء وعوامل االجتماع وقوانني التاريخ سنن واستقراء

واليت جعلته  ،من كلمات سقراط الشهرية، واليت كانت نقطة البداية لفلسفته

وهو أنين ال أعرف  ،ال أعرف سوى شيٍء واحد»أعظم فالسفة اليونان، هي هذه: 

إّن الفلسفة تبدأ عندما يبدأ اإلنسان »ق ديورانت على هذه الكلمة بقوله: ويعلِّ .(4)«شيئًا

يف املعتقدات اليت حيّبها، والعقائد والبديهيات أو  وخصوصًا الشّك ،م الشّكيتعلَّ

يعرف كيف أصحبت هذه  ْنَم». ثّم يتساءل: «سهارة اليت يؤمن بها ويقدِّملقّراحلقائق ا

سرّية، ملبسة رغبة  وما إذا مل تلدها خلسًة ،املعتقدات العزيزة علينا حقائق يقينّية بيننا

 . (5)«الرغبة ثوب الفكرة؟

ولذا كثرت األسئلة لدى ُسقراط، فكان يسأل عن ماهية كّل شيء، وعن 

وكان  .، وعن كّل كلمة يرّددها علماء األخالق والفضيلة والعرفانأسبابه وعلله

ى اعرتَض بعضهم حّت ،خيرتق الفرضيات بأسئلته، ويتناول املسّلمات السائدة مبقوالته

 (6)«ترتك عقول الرجال أكثر اضطرابًا»، و«إّنك تسأل أكثر مما جيب»عليه قائلني: 

يف نفوسهم. ولذا اتُّهم سقراط بالفساد اخللقي،  ي إىل تكريس الشّكما يؤّد ،وحريًة

ر من األعراف والتقاليد اليت كانت مات األجداد واآلباء، والتحرُّوالتشكيك مبسلَّ

حّر،  وضمرٍي ،ةمطمئّن وشربه بنفٍس ،ه السّم الزعافْوولذا سَق .سائدة يف أثينا آنذاك

نكم توارون يف الرتاب إ :افرحوا وقولوا»وقلٍب طامن، فخاطب أصدقاءه ومريديه: 

إىل  بديٍك ديٌنأنا َم»ويف اللحظة األخرية ناشد كرتو قائاًل:  .(7)«جسدي فقط

 . (8)«نسكيبيوس، أرجوك أن ال تنسى دفع هذا الدَّْيإ
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ن للقضاء ْوفيسَع ،لهم الطغاة واملرتفونال يتحّم ،وهكذا هم العظماء يف التاريخ

ويرتكوهم يستغفلون الناس البسطاء... الذين  ، ليغادروا احلياة،عليهم، وسقيهم السّم

 َأَطْعَنا اِإنََّ َناَربَّ﴿أن يقولوا:  ليس هلم جواب غدًا يف حمكمة العدل اإلهلي يوم القيامة إاّل

 ﴾ًاَكِبري ًااْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعن َنا آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَنِبيَل * َربَََّساَدَتَنا َوُكَبَراَءَنا َفَأَضلُّوَنا السََّ

يف ذلك اليوم، والت حني مناص، ولذا  . إّنهم مل يستفيقوا إاّل(68 ـ 67)األحزاب: 

 األعلى.  يأتيهم اجلواب القاطع من العلّي

 الشهريين هماْيكتاَب يف نتنغنتيه وصموئيل فوكوياما فرنسيس دراسات إّن

، الغربي العامل يف فراغ من نتجت قدمل تكن  (احلضارات صدام)و( التاريخة نهاي)

 ىلإ وتطلع، النهايات وفكرة، املستقبل حول طروحاتأو وحبوث دراسات سبقتها فقد

 .هذا يومنا ىحّت األشهر هو التاريخ لنهايه فلسفته يف هيجل مهقدَّ ما ولعّل .الغايات

 أعالم من وغريهم شبنجلرإو وتوينيب فيرب وماكس ماركس كارل قّدمه ما وكذلك

 . (9)(املستقبلي االستشراف)و( املستقبل بـ )علم اليوم يهنسّم ما يف اشتغلوا الذين الغرب

م ابتكر عامل االجتماع كومل جليفان مصطلح أحداث املستقبل 1907يف عام 

(Miloontologie،) العامل أوسيب فليشتاين مصطلح علم املستقبل  عدهوب

(Futurologie،)  وجاء العامل جاستون مبصطلح االستشراف(Prospective،)  وقد أنشأ

م مركزًا دوليًا لالستشراف، أصدر ما ُعرف بـ )ُكّراسات 1951غاستون برجيه عام 

 االستشراف(. 

ست مدارس تولي اهتمامًا بالغًا بالدراسات املستقبلية ومناهج وقد تأّس

اليت أصدرت )جملة الغد( عام  ،االستشراف، كما هو احلال يف املدرسة الربيطانية

دت هذه اجمللة إنشاء وزارة باسم )وزارة املستقبل( يف بريطانيا، أّكوقد  .م1938

م املركز الدولي لالستشراف على يد العامل 1975وأنشأت املدرسة الفرنسية عام 

 الفرنسي جامسون بريجر. 

إجناز مشروع املستقبالت املمكنة  وبالتعاون مع مؤسسة فورد األمريكية مّت

(Futuribless،) د أّن املستقبل ليس َقَدرًا، بل هو جماٌل ملمارسته احلرية الذي يؤّك

من خالل التدخل الواعي والفاعل يف بنية الواقع القائم، واألوضاع السائدة  ،واإلرادة

 .(10)باجتاه األفضل واألحسن
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، باملستقبل والنبوءة املستقبلية الدراسات تصنيف يف االجتاهات عتتنّو وقد 

 من علم ىلإ الدراسات تلكم رجاعإ يف جتماعاإل وعلماء التارخييون الباحثون احتار فقد

 : أهمها من وكان .الفنون من فن وأ العلوم

 

 نأ فيه أّكد ،(نالتكهُّ فّن) بعنوان كتابًا جوفنيل دي براتراند كتب وقد

 نأ تعدو ال نهاأل ؛وال ميكن أن تكون علمًا ،الفنون من فنٌّ املستقبلية الدراسات

اليقني،  ىلإ يرقى ال والتخمني، الذي الظّن طابعها وتوقعات ،حمتملة خيارات تكون

 . (11)ونبوءاته حاالته حسنأ يف

 

 ،(ةالبينّي الدراسات) ضمن املستقبلية الدراسات الباحثني بعض فصنَّ وقد 

 من دَُّب صي، فالختّص وجمال علم من كثرأ جتمع اليت اجلديدة الفروع من باعتبارها

إليه  ستؤول املستقبل، وما استشراف موضوعه جديد علم لتكوين ؛بينها املزاوجة

وتبين رؤاها على العلوم املختلفة. إنها . واعية علمية تية، بطريقٍةاآل والوقائع حداثاأل

املعارف واملناهج العلمية،  وتقنياته كّل ،صاتمتداخل وعابر للتخّص معريف بييّن جماٌل

يعين أن  ما م،ف على الفنون واآلداب والعلوعلى اإلبداعات البشرية اليت ال تتوّق ومفتوٌ 

 ية على حدٍّصات العلمية والفّند التخصُّشامل ومتعدِّ جماٌلالدراسات املستقبلية 

 . (12)سواء

 

 والتخطيط، يف اإلدارة علم ضمن املستقبلي االستشراف ثالث فريٌق صنف وقد

 وقوعها، وتوقع قبل زماتاأل على فوالتعّر ،الوقائعب ؤتنّبال يف ٍرْوَد من يلعبه ما

من علم االجتماع، وأقرب إىل علم االجتماع  فرعًاليكون ، حلوهلا قبل الكوارث

فبينما يهتم األخري بأحداث املاضي، . أساسية التارخيي، رغم ما بينهما من اختالفاٍت
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 . (13)يف احتماالت وقوعها أحداث الزمن القادم، باحثًا «علم املستقبل»يستشرف 

 

 يف املستقبل مصطلح( فيليشتايم) ملانياأل خواملؤرِّ جتماعاال عامل اطلق وقد

، األولية ومعامله، العملية تطبيقاته فيه رسم ،(املستقبل وعلم التاريخ) الشهري كتابه

ر التارخيي بيان التطوُّيف  ،ومبادئ ونظريات وأساليب أفكار من نهتضمَّ وما

 .(14)هواجتاهات

  

 هبدايات كانت، بقليٍل القرن على تربو املعاصرة نشأته كانت وإْن العلم هذا إّن

 يف غارقة راتواملؤشِّ واملفاهيم األفكار ّنأ يَدَب .العشرين القرن من األول العقد يف

 املستقبل (15)(اجلمهورية) كتابه يف أفالطون ىتبّن فقد .اليونان فالسفة منذ، القدم

( اجلمهورية) لتأسيس ؛واحلكماء العلماء يديأ على دولته تقوم الذي، للبشرية السعيد

 ،(الفاضلة بـ )املدينة الفارابي الثاني ماملعلِّ عنها رعبَّ واليت ؛(الفالسفة) حيكمها اليت

 ؛(طوبى بـ )جزيرة مور توماس عنها روعبَّ ؛(الكامل اإلنسان) حيكمها اليت

 وتوماز ؛(املسيحّية بـ )املدينة يوهانامساها و ؛(اجلديدة بـ )آتالنتا بيكون وفرانسيس

 عند املدن هذه يقود الذي امللهم القائد اسم خيتلف» اذ ؛(الشمس بـ )مدينة كامبال

 اجملتمع لختيُّ حياول مل التاريخ مّر على احلكماء من أحدًا جند ماوقلَّ» .«اجلميع

 . (16)«وحكيم ومثالّي عظيم رجٌل يقوده الذي املثالّي

 

 ب، بلْسفَح دييّن طابع ذات إسالمية لعقيدٍة جتسيدًا ليس» املوعود( املهدّي) ّنإ

 إلهلام ومذاهبها، وصياغة أديانها مبختلف إليه البشرية جهتاتَّ لطموٍ  عنواٌن هو

 أنـ  الغيب إىل ووسائلهم عقائدهم عتنوُّ من الرغم علىـ  خالله من الناس فطرّي، أدرك

الكبري،  مغزاها السماء رساالت فيه قاألرض، حتقِّ على موعودًا يومًا لإلنسانية

 استقرارها التاريخ مّر على لإلنسان املكدودة املسرية فيه النهائي، وجتد وهدفها
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 املنتظر)و( صاملخلِّ) بفكرة يؤمنون ليهودا ّنإ. (17)«طويل عناٍء وطمأنينتها، بعد

 . «ووديع ومنصور عادٌل وهو»(، املوعود

 

ل بالدولة العاملية العادلة وحنن نبحث عن مستقبل البشرية املتمثِّ ،حيسن بنا

 ،مهمة وخطرية ل مالحظًة، أن نسجِّ’ونزول عيسى بن مريم بقيادة اإلمام املهدّي

قضايا رين القدماء واملعاصرين، وهي ظاهرة متذهب أشار إليها العديد من املفكِّ

 ب، وال عالقة هلا باإلسالم قرآنًاْسالشيعة فَح إسالمية عاّمة، وجعلها وكأّنها ختّص

  .ة نبويةوسّن

 بطابع بغتُص»إّن )متذهب( الكثري من القضايا اإلسالمية العاّمة اليت قد 

املذهب،  ذلك إطار يف هاْتَبَلْوعليها، فَق معينة، طرأت عوامل بسبب ؛طائفي أو مذهيب

 وراحت ،عامة إسالمية عقيدًة العام، بصفتها طابعها أفقدها ،...الطائفة تلك نطاق أو

 غري املقارنة، أو والبحوث غري الدراسات من كثري دفع نتيجة ؛متذهبها يف تتغلغل

 طائفة معني أو مذهب عقائد من أنها اعتبار على ،القضية حول تدور املوضوعية، اليت

 . معينة

 لتهاحوَّ اليت ،القضايا تلكم إحدى هي (املنتظر املهدي قضية) هذه وقضيتنا

 نطاق يف هاْتَعَقْوالشيعة، وَق مذهب إطار يف هاْتَبَلْوة، فَقخاّص ٍةقضّي الطارئة إىل العوامل

 . (18)«املسلمني طوائف من الطائفة هذه

 

حركة تصاعدية ارتقائية، ينظر اخلطاب القرآني إىل حركة التاريخ على أّنها 

على  معتمدًا ،ويرفض املسار التنازلي للتاريخ .تسري حنو األفضل واألحسن واألكمل

وارتقاء مطرد، وتطور  ،مستمّر ٍمإّن البشرية يف تقدُّو .ف وال تتبدلالسنن اليت ال تتخلَّ

وحروب  ،وكد  رباني، مع كل ما تشهده من نكسات مؤملة ،ورقي حضاري ،دائم

وإن هذه احلركة التارخيية التصاعدية  .وإخفاقات هنا وهناك ،ونزاعات حامية ،دامية

من طبيعة حركة  نات ونبوءات وأمنيات، بل هي نابعٌةمن تكهُّ االرتقائية مل تأِت
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رنا وإننا إذا تدبَّ .ونواميس منضبطة ،وقوانني مطردة ،احملكومة بسنن ثابتة ،التاريخ

 شكلني وحنوين:  تلك السنن والقوانني جندها على

 

يف قضية شرطية تربط بني حادثتني »ل يف هذا الشكل تتمّثإن السّنة التأرخيية 

وتؤكد العالقة املوضوعية بني  ،رخييةأأو جمموعتني من احلوادث على الساحة الت

اإلنسان على السعي والكد ، ويدعو  وهذا الشكل حيّث .(19)«الشرط واجلزاء

نتاج إرة يف ىل توفري الشروط املوضوعية واألسباب الفاعلة والعوامل املؤثِّإاجملتمع 

 وحتقيق النتائج، وحتسني األوضاع واحلاالت.  ،راتالتغيُّ

ومن أكرب تلكم السنن هي السّنة اليت تعطي العالقة بني ما يف القوم وما يف 

 إاّلى .. ال يتأّت.األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية واألمنيةفإن تغيري  ؛األنفس

وإرادة، وعلم  ما حتمله من وعٍي ىل النفوس يفإإنساني أعمق ينفذ  من خالل تغيرٍي

: الرعد) ﴾ِبَأْنُفِسِهْم اَم ُيَغيُِّروا َحتَّى ِبَقْوٍم اَم ُيَغيُِّر ال اهلَل ِإنَّ﴿وعزم، وبصرية وشجاعة: 

 َيْنُصْرُكْم اهلَل َتْنُصُروا ِإْن آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها يا﴿ره من شروط النصر: ما توفِّ ويف(، 11

 َلِو َوَأْن﴿ستقامة واإلعراض: (، وكون اإلنسان بني اال7)حممد:  ﴾اَمُكْمَأْقَد َوُيَثبِّْت

 َربِِّه ِذْكِر َعْن ُيْعِرْض َوَمْن ِفيِه ِلَنْفِتَنُهْم َغَدقًا اًءَم اُهْمْسَقْيَنأَل الطَِّريَقِة َعَلى اُموااْسَتَق

قامة أحكام اهلل يف األرض: إىل إ(، والدعوة 17 ـ 16: )اجلّن ﴾َصَعدًا ابًاَعَذ َيْسُلْكُه

 َتْحِت َوِمْن َفْوِقِهْم ِمْن َكُلواأَل َربِِّهْم ِمْن ْمِهْيَلِإ ُأْنِزَل اَوَم ْنِجيَلَواإِل اَةالتَّْوَر اُمواَأَق َأنَُّهْم َوَلْو﴿

ها تعطي معناه، كانت بغري خطاب الشرط ولكّن (، وإْن66 ـ 65)املائدة:  ﴾َأْرُجِلِهْم

 َلَعلَُّكْم اهلَل َواتَُّقوا اِبُطواَوَر اِبُرواَوَص اْصِبُروا آَمُنوا الَِّذيَن َأيَُّها اَي﴿كقوله تعاىل: 

  .(200)آل عمران:  ﴾ُتْفِلُحوَن

رة شرطية تكون يف شروطها معّبالقضية بشكل الرخيية االسّنة التتصاغ ومّلا 

القضية الشرطية شرط ل ميثِّ لهفعواختيار اإلنسان  ّنأي إ، هاإلنسان واختيار إرادةعن 

 َحتَّى﴿ة وغنى ومنعة، ، ورفاة وبسطة، وقّونعمة أو عافيٍة من ،﴾ِبَقْوٍم اَم ُيَغيُِّر ال اهلَل ِإنَّ﴿

 األحوال من بقوم ما ريغّي ال أن ْتجَر تهسّن ألن» ؛(11: الرعد) «﴾ِبَأْنُفِسِهْم اَم ُيَغيُِّروا

 ،الكفر إىل الشكر روايغيِّ كأن، الروحية احلاالت من بأنفسهم ما روايغيِّ ىحّت
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 إىل واهلداية، النقمة إىل النعمة اهلل رفيغيِّ، الشرك إىل واإلميان ،املعصية إىل والطاعة

 . (20)«وهكذا ،الشقاء إىل والسعادة، اإلضالل

 .ما جاء يف اآلية على ما حيصل يف آخر الزمان ^وقد طّبق أئمة أهل البيت

 اَل*  َيْرُكُضوَن اِمْنَه ُهْم اِإَذ اَبْأَسَن َأَحسُّوا َفَلمَّا﴿: ا جاء من أقواهلم يف اآليةومّم

 ـ 12 األنبياء:) ﴾ُلوَنَأُتْس َلَعلَُّكْم اِكِنُكْمَوَمَس ِفيِه ُأْتِرْفُتْم اَم ِإىل َواْرِجُعوا َتْرُكُضوا

ا ُهْم ِإَذ﴿ ،وا بالقائم من آل حممديعين بين أمية إذا أحّس ﴾اَفَلمَّا َأَحسُّوا َبْأَسَن﴿» (:13

ما ُأْتِرْفُتْم ِفيِه َوَمساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم  ال َتْرُكُضوا َواْرِجُعوا ِإىل* ا َيْرُكُضوَن ِمْنَه

فيدخل بنو أمية إىل الروم إذا طلبهم  :قال ،يعين الكنوز اليت كنزوها ﴾ُلوَنَأُتْس

فيقولوا كما  ،ويطالبهم بالكنوز اليت كنزوها ،ثم خيرجهم من الروم ،×القائم

اُهْم َحِصيدًا اُهْم َحتَّى َجَعْلَناَلْت ِتْلَك َدْعَوا َزاِلِمنَي َفَما ِإنَّا ُكنَّا َظا َوْيَلَنَي﴿ :حكى اهلل

 لفظه امّم»وهذه الرواية وأمثاهلا:  .«...بالسيف وحتت ظالل السيوف :قال ،﴾اِمِديَنَخ

 . (21)«تنزيله بعد تأويله امّم ذكرناه امّم مستقبل، وهو ومعناه ماض

ومن خالل النصوص اليت تستقرئ سنن التاريخ بشكلها الشرطي نرى 

التأكيد القرآني على إرادة اإلنسان ودوره الفاعل يف حركة التاريخ، بنتائجها 

ة، ّيوالعّلة يف تلكم املعادالت السَُّنناملستقبلية، اإلجيابية والسلبية، باعتباره الشرط 

ر جدلّية الرتابط بني ومعلوالت، فلنتدبَّ فيما جعل اهلل تعاىل فعله وإرادته جزاءات

 ﴾ُفِسِهْم ال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبَأْنِإنَّ اهلَل﴿التغيريين يف اآليتني اآلنفتني: 

ُيَغيُِّروا َما  َلْم َيُك ُمَغيِّرًا ِنْعَمًة َأْنَعَمَها َعَلى َقْوٍم َحتَّى َذِلَك ِبَأنَّ اهلَل﴿(، 11)الرعد: 

 (.53)األنفال:  ﴾ُفِسِهْمِبَأْن

بداعهم إ وهو، وخيارهم فهو فعلهم القوم، ىلإالتغيري هنا أسند ن أنرى بوضو  

يهم وبصريتهم، ْع، ليكون مصريهم بأيديهم، وعواقب أمورهم ترتبط مبدى َورادتهمإو

اليت جتعلهم ومدى فاعليتهم وعطائهم وعزمهم، وما يسعون إليه من توفري األسباب 

فإّن شخصية »ة والكرامة واإلباء والشهامة، بالعّز قون مستقباًل زاهرًا، مفعمًاحيقِّ

أساسّي ومن  سهٌم»ة لإلنسان هلا ، وإّن اإلرادة احلّر«اإلنسان صنيعة سلوكه االختياري

 . (22)«ل الشخصية اإلنسانيةالدرجة األوىل يف تبلور وحتوُّ

 مةبداع األإ ويكونرخيية حينما تصاغ بلغة القضية الشرطية أالسّنة الت إّن 
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مع اختيار اإلنسان،  تصبح هذه السّنة متالئمة متامًا يف معادلتها، موضوع الشرط

لوجوده  وحتديدًا ه،وصناعة مصري ،ستقبلهيف م التحكممن  وقدرة ومتكنًا ًةقّوتزيده 

 بلغة نتبّي للقرآن التارخيية السنة هذه» .ومقامه ومكانته، كمجتمع ودولة وحضارة

 تغيريين، بني بني عالقة هناك ّنأ ىلإ القرآني املفاد هذا مرجع ّنأل؛ الشرطية القضية

 هذه مفاد .واإلنسانية للبشرية الظاهري الوضع وتغيري نسانلإل الداخلي احملتوى تغيري

 يف التغيري هذا وجد القوم نفسأ يف التغيري ذاك وجد ما متى أي ،شرطية قضية العالقة

 القضية بلغة فيها القانون نبّي ،شرطية قضية القضية هذه .القوم وكيان القوم بناء

 . (23)«الشرطية

 ،وهكذا احلال يف عشرات السنن الشرطية اليت يزخر بها القرآن الكريم

(، اليت 16)اجلّن:  ﴾ْو اْسَتَقاُموا َعَلى الطَِّريَقِة أَلْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدقًاَلْن َوَأ﴿كاآلية: 

 هذه، التوزيع بعدالة نتاجاإل وفرة تربط ةسّن التاريخ، عن سنن من ةسّن عن تتحدث»

َوَلْو ﴿. النحوية صياغتها من الواضح هو كما، الشرطية القضية بلغة هي يضًاأ ةالسّن

َوَلِكْن َكذَُّبوا  ِضْرالسََّماِء َواأَل ْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَنَأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتََّقْوا َلَفَت

 كلما أنه اهامؤّد العالقة هذه(، 96)األعراف:  ﴾َفَأَخْذَناُهْم ِبَما َكاُنوا َيْكِسُبوَن

 عالقات ازدهرت فأكثر كثرأ اإلنسان خيهأ مع اإلنسان عالقات يف العدالة ازدهرت

 عن االزدهار احنسر ولاأل اخلّط عن العدالة حنسرتا ماالطبيعة، وكّل مع اإلنسان

 مع اإلنسان عالقات يف االزدهار يصنع الذي هو العدل جمتمع نإ الثاني، أي اخلّط

 اإلنسان العالقات، عالقات تلك احنسار ىلإ ييؤّد الذي هو الظلم وجمتمع، الطبيعة

 ىلإ ضافةإ» ،، بل هيفقط غييب حمتوى ذات ليست العالقة وهذه .الطبيعة مع

 القرآن مفهوم بَسحَب ،التاريخ سنن من ًةسّن لتشكِّ، الرباني الغييب حمتواها

 . (24)«الكريم

 هموجِّ الشرطية القضية بنهج املوضوعي القانون»ّن أة، وهي مهّم وهذه حقيقٌة

 نظام صياغة يف وتعاىل سبحانه اهلل حكمة ىتتجّل هنا ومن .حياته يف نسانلإل عملي

 ّنأل ؛الثابتة والسنن ردةاملّط الروابط مستوى وعلى ،القوانني مستوى على الكون

 على يتعرف اإلنسان جيعل الذي هو ثابتة وعالقات ردةمّط روابط ضمن الكون صياغة

 ،وحياته بيئته تكييف سبيل يف يسلكها نأ جيب اليت الوسائل وعلى ،هْيقدَم موضع
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 . (25)«حاجته شباعإ ىلإ والوصول

 

ق تأويلها بعد، ومل يتحقَّ واحلديث يف هذا البحث حول اآليات اليت مل يأِت

ويطلق عليها )احلتميات التأرخيية(، أو السنن التأرخيية اليت مل  .مضمونها على األرض

 ال ،وجودي ناجز منا بشكٍلإيطرحها القرآن الكريم يف آياته بالشكل الشرطي، و

 ق يف املستقبل القريب او البعيد! ن يتحقَّأ دَُّب

 الفعلية القضية شكل ،التارخيية السنن خذهتتَّ الذي الثاني الشكل»وهذا هو 

 الطبيعية القوانني يف وشواهد مثلةأ له» الشكل هذا ّنإو .«قةاحملّق الوجودية الناجزة

 قوانني ضوء على علميًا حكمًا يصدر حينما الفلكي العامل: مثاًل، والكونية

 سوف القمر أن الفالني، أو اليوم يف تنكسف سوف الشمس بأن الفلك مسارات

 وجودية قضية أنها اّلإعلمية،  وقضية علمي قانوٌن هذا، الفالني اليوم يف ينخسف

 ظروفها من ريغيِّ أن القضية هذه جتاه اإلنسان ميلك الو .شرطية قضيًة ناجزة، وليست

 مستوى على نتبّي مناإشرطية، و قضية كلغة نتبّي مل هاّنأل ؛شروطها من ليعدِّ وأن

 احلادثة هذه وقوع عن وخترب ،اآلتي الزمان إىل تنظر»اليت  ،«الوجودية الفعلية القضية

 . «حاٍل أّي على

له من وطبيعة الطقس، وما تسجِّ (،اجلوية نواءاألعات )ا احلال يف توقُّوكذ 

 صيغت» ،وجودية فعلية اياقضمطار ودرجات احلرارة وسرعة الريا ، فإّنها األهطول 

 . (26)«معني ومكاٍن معني زماٍن بلحاظ ،والتحقيق التنجيز بلغة

وعلى صعيد سنن التاريخ وقوانني اجملتمع وما ستؤول إليه األحداث والوقائع يف 

يات الدولية والتنافس وطبيعة التحّد ،ـاملستقبل، وما سيصري إليه الصراع يف العامل

العاملي بني القوى واإلرادات، وسقوط الدول ونشوئها، وسيادة العدل بعد سيادة الظلم 

واليت  ر، هناك العديد من النصوص القرآنية اليت جاءت بالصيغة الناجزة،ْوواجَل

والسالم يف صراعها مع قوى الباطل والعدوان  لوالعد انتصار قوى احلّقد تؤكِّ

الذي سيشرق اإلسالم  نور جهة حنون احلركة التارخيية مّتأ دكما تؤكِّ .واإلجرام

ر عنه بعض ، الذي يعّبق ظهور املدينة الفاضلة واجملتمع األمثل، ويتحقَّاألرضعلى 
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 .(27)اجملتمع املعصوم(قني بـ )احملقِّ

الناجز بـ  يّنَنرون على هذا الشكل من النصوص بشكلها السُّويطلق املفكِّ

قبل كل شيء على نظرة تفاؤلية جتاه املسرية العامة  تنطوي» واليت ،ت()احلتميا

النظرات  وجتاه مسرية التاريخ، وتبعث األمل يف املستقبل، وتزيل كّل ،للنظام الطبيعي

 . (28)«عاتهاما تنتظره البشرية يف آخر تطلُّإىل التشاؤمية بالنسبة 

 

 ،ن )احلتميات التارخيية(من عملية استقراء للنصوص القرآنية اليت تتضّم دَُّب ال

حبة هي إليها البشرية يف مسريتها الاّلمن أن تنت دَُّب نبوءات قرآنية صادقة ال واليت تعّد

 ة وعناء، وحروب ودماء. ، وما عانته من بأساء وضراء، ومشّقوكدحها املستمّر

ر اإلرادة ْوالتارخيية يف اآليات الكرمية، وَدوسيكون حبثنا يف احلتميات 

 اإلنسانية فيها: 

 

 حها: دها وتوضِّاليت تؤكِّ ،تظهر هذه احلتمية التارخيية بقراءة اآليات التالية

 َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى ِلُيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ىِباْلُهَد َرُسوَلُه َأْرَسَل الَِّذي ُهَو﴿

 (.33)التوبة:  ﴾اْلُمْشِرُكون

 َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى ِلُيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ىِباْلُهَد َرُسوَلُه َأْرَسَل الَِّذي ُهَو﴿

 (. 9لصف: ا) ﴾اْلُمْشِرُكون

 ِباهلِل َوَكفى ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى ِلُيْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ىِباْلُهَد َرُسوَلُه َأْرَسَل الَِّذي ُهَو﴿

 (. 28)الفتح:  ﴾َشِهيدًا

د على حقائق أساسية، مستنتجة من تفسريها وهذه اآليات الثالث تؤكِّ

 وسياقها: 

مساوي على مجيع األديان السماوية  : حتمية غلبة اإلسالم كديٍناحلقيقة األوىل

والالم هنا  .ه يف اآلياتعلى الدين كّل وهذا هو معنى إظهار دين احلّق. واألرضية

وقد نزلت هذه اآليات  .(29)«به إاّل تعاىل اهلل يدان ال أن هو األديان على وظهوره»للجنس. 
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 ىل الصني بعد! إا يصل واإلسالم مل خيرج يف انتشاره من اجلزيرة العربية، ومّل

 من اإلسالم العظيم، وغلبة ؤالتنّب هذا صدق املستقبل أحداث أثبتت»قد و

 طريق يف عظيمة خطوات حّقق وقد .خرىاأل املذاهب كاّفة على املنطقية الناحية

، مستمّر ٍمتقدُّ يف اآلن وهو .العامل من واسعة مناطق األعداء، واكتسح على مالتقدُّ

 . (30)«عاملّيًا منها شىْخُي وقّوًة

كما  ،ة اخلشنة: إّن هذه الغلبة ال تكون بالسيف والعنف والقّواحلقيقة الثانية

ة ة الناعمة، بقّوة والربهان والقّوباحلّج يٍءش وقبل كّل اًلتوقع أعداؤنا، بل ستكون أّو

عل البشرية واهلدى الذي حيمله، وما سيظهره اهلل من حقائق وبراهني ودالئل جت احلّق

رها الذي يواكب املسرية اإلنسانية يف تطوُّ ،ين اإلنساني الفطريتدين بهذا الد مجعاء

َسُنِريِهْم آَياِتَنا ِفي ﴿دون مكان:  دون زمان، أو مكاٍن لزماٍن ألّنه مل يأِت؛ وارتقائها

ىل إ( تعود َأنَُّه )(، واهلاء يف53لت: )فّص ﴾اآلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِهْم َحتَّى َيَتَبيََّن َلُهْم َأنَُّه اْلَحقُّ

 ب السياق. َسالقرآن حَب

 ،مدى مقاومة قوى الشرك والضالل والظالم هلذا الظهوراحلقيقة الثالثة: 

، واستعماهلا كاّفة األساليب حملاربته هوحماولتها احلثيثة إليقافه أو حتجيمه أو تضعيف

يف ختام اآليتني، ما يعين  ﴾اْلُمْشِرُكوَن َكِرَه َوَلْو﴿ومكايدته، وهذا ما يعطيه قوله: 

للبأساء  ٍلوحتمُّ ،وعطاء وتضحيات من جهاٍد دَّوال ُب ،ويسريًا أن األمر ال يكون سهاًل

 والضراء. 

، فقد جاءت اآلية اليت ًاضح األمر جلّيواذا تدّبرنا سياق اآليات الثالث اآلنفة يّت

 حماوالت اإلطفاء: قبلها يف سورة التوبة لرتسم مساعي األعداء ومكرهم وإرادتهم يف

 ﴾اِفُروَناْلَك َكِرَه َوَلْو ُنوَرُه ُيِتمَّ َأْن ِإالَّ اهلُل َوَيْأَبى اِهِهْمِبَأْفَو اهلِل ُنوَر اُئوُيْطِف َأْن ُيِريُدوَن﴿

 َواهلُل اِهِهْمِبَأْفَو اهلِل ُنوَر اُئوِلُيْطِف ُيِريُدوَن﴿: (، وكذا يف سياق سورة الصّف32)التوبة: 

 (. 8)الصف:  ﴾اِفُروَناْلَك َكِرَه َوَلْو ُنوِرِه ُمِتمُّ

ني الذي يقتضيه السياق، إّنها إرادة اإلطفاء ذاتها، رغم اختالف التعبري يف النّص

وإّنها اإلرادة الرّبانية ذاتها اليت  .﴾ُنوَر اُئوِلُيْطِف ُيِريُدوَن﴿و ﴾ا ُنوَرُئوُيْطِف َأْن ُيِريُدوَن﴿

والتعبري يف  .﴾ُنوِرِه ُمِتمُّ َواهلُل﴿و ﴾ُنوَرُه ُيِتمَّ َأْن ِإالَّ اهلُل َوَيْأَبى﴿ :ترفض وبقوة تلك احملاوالت

وعجزها يف إطفاء  ،عن مدى يأس تلك احملاوالت اآليتني عن اإلطفاء بـ )األفواه( تعبرٌي
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  .ىل اهللإبإضافة النور  ،)نور اهلل(

عن مدرسة أهل وال ُبدَّ من ذكر الروايات التفسريية الصحيحة الواردة 

 .هاوإظهار دينه على األرض كّل ،×، واليت تطبق ذلك على اإلمام املهدّي^البيت

 وهي من اآليات اليت ذكرت األحاديث أّنه )مل يْأِت تأويلها بعد(: 

: قال بصري يأب ىلإ سنادهإب» ،النعمة ومتام الدين كمال كتاب يف(: 1الرواية )

 اْلَحقِّ َوِديِن ىِباْلُهَد َرُسوَلُه َأْرَسَل الَِّذي ُهَو﴿: وجلَّ عزَّ قوله يف ،×اهلل عبد بوأ قال

 واهلل: فقال (،9: ؛ الصّف33)التوبة:  ﴾اْلُمْشِرُكوَن َكِرَه َوَلْو ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى ِلُيْظِهَرُه

 َقيْب مل القائم خرج فاذا .×القائم خيرج ىحّت تأويلها ينزل وال ،بعد تأويلها نزل ما

 أو كافر كان لو ىخروجه، حّت هكر اّلإ باإلمام مشرٌك وال العظيم باهلل كافٌر

 . (31)«واقتله فاكسرني كافٌر بطين يف ،مؤمن يا: لقالت صخرٍة بطن يف مشرك

بسيادة  ،ق مضمون اآلية على األرضهو حتقُّ واملقصود من التأويل الذي مل يأِت

ئمة أخاذ واملقصود من الشرك باإلمام هنا هو اّت .×الدين ومتكينه خبروج القائم

ىل جنب إ جنبًا ،ىل طاعتهمإالذين دعت آية أولي األمر  ،من أئمة اهلدى اًلَدالضالل َب

 َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر لَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهلَلَيا َأيَُّها ا﴿مع طاعة اهلل ورسوله: 

َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس ﴿ى يف قوله تعاىل: ية اإلمام تتجّلن أهّمإف ؛(59 )النساء: ﴾ِمْنُكْم

 (، فهناك أئمة هدى وأئمة ضالل. 71)اإلسراء:  ﴾ِبِإَماِمِهْم

 :له قالُي رجٌل سأل: قال ×اهلل عبد بيأ إىل سنادهإب»، الصدوق ماىلأ يفو

 اهلل قول عن يخربنأ ،اهلل رسول بن يا: فقال، ×احلسني عبداهلل باأ غالب بن بشر

 هدًى إىل ادع ماٌمإ: قال(، 71)اإلسراء:  ﴾َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ ُأَناٍس ِبِإَماِمِهْم﴿: وجلَّ عزَّ

ار، الّن يف ة، وهؤالءاجلّن يف ا، هؤالءإليه فأجابوه ضاللٍة إىل ادع ماٌمإ، وإليه جابوهأف

 . (32)«(7)الشورى:  ﴾َوَفِريٌق ِفي السَِّعرِيَفِريٌق ِفي اْلَجنَِّة ﴿ :وجلَّ عزَّ قوله وهو

 اهلِل ُنوَر اُئوِلُيْطِف ُيِريُدوَن﴿: قوله» القّمي: إبراهيم بن علّي تفسري يف(: 2الرواية )

 اهلل يظهره خرج إذا ىحّت، ^حممد آل من بالقائم: قال ﴾ُنوِرِه ُمِتمُّ َواهلُل اِهِهْمِبَأْفَو

 وعداًل قسطًا األرض ميأل: ×قوله وهو، اهلل غري يعبد ال حتى ،هكّل الدين على

 . (33)«وجورًا ظلمًا ملئت كما

 ابن عن ،أصحابنا بعض عن ،حممد بن ّيعل» :الكايف أصول يف(: 3الرواية )
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 الَِّذي ُهَو﴿: قلُت: قال ،×املاضي احلسن يبأ عن ،الفضيل بن حممد عن ،حمبوب

 بالوالية رسوله أرسل الذي هو: قال (،33)التوبة:  ﴾اْلَحقِّ َوِديِن ىِباْلُهَد َرُسوَلُه َأْرَسَل

 على يظهر: قال ﴾ُكلِِّه الدِّيِن َعَلى ِلُيْظِهَرُه﴿: قلُت، احلّق دين هي ه، والواليةلوصيِّ

 . (34)«القائم قيام عند األديان مجيع

 َأْرَسَل الَِّذي ُهَو﴿: ×اهلل عن أبي عبد ،عن مساعة» اشيالعّي روىو (:4الرواية )

 باهلل العظيم وال كافٌر مشرٌك َققال: إذا خرج القائم مل يْب ﴾اْلَحقِّ َوِديِن ىِباْلُهَد َرُسوَلُه

 . (35)«كره خروجه إاّل

 

 َتُكوَن اَل َحتَّى َوقاِتُلوُهْم﴿: قولهدت اجتاهات املفسِّرين يف معنى الفتنة يف تعّد

: وقوله(، 193)البقرة:  ﴾الظَّاِلِمنَي َعَلى ِإالَّ اَنُعْدَو َفاَل اْنَتَهْوا َفِإِن هلِل الدِّيُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة

 َيْعَمُلوَن اِبَم اهلَل َفِإنَّ اْنَتَهْوا َفِإِن هلِل ُكلُُّه الدِّيُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة َتُكوَن اَل َحتَّى َوقاِتُلوُهْم﴿

  .(39)البقرة:  ﴾َبِصرٌي

 وغلب .عليها يشق امّم حمالة ال وتكون ،النفوس به ميتحن ما الفتنة»فإّن 

 على يقبضون قريش اركّف وكان .الصلح وانتقاض األمن وارتفاع املقاتل يف استعماهلا

 على وجيربونهم بونهمويعذِّ ،ةمّك يف ٍةمّد إىل وبعدها اهلجرة قبل |بالنيّب املؤمنني

 . (36)«ةفتن ىتسّم الكفر، وكانت إىل والرجوع اإلسالم ترك

قت زوال عصور الفنت يف آخر الزمان، إّن هناك العديد من الروايات اليت طّب

بلبسه  وخفاء احلّق ،له الفنت من التباس األمورما متثِّ وذلك يف عصر ظهور اإلمام، يف

َوُيْعَرْفَن  ،ُيْنَكْرَن ُمْقِباَلٍت ،َوِإَذا َأْدَبَرْت َنبََّهْت ،ِإَذا َأْقَبَلْت َشبََّهْت»ألّن الفنت  ؛بالباطل

 . (37)«ُمْدِبَراٍت

أّن هاتني اآليتني من اآليات اليت )مل  ^وقد ذكرت روايات مدرسة أهل البيت

 تأويلها بعد(:  يأِت

 ،عمري أبي ابن عن ،أبيه عن ،براهيمإ بن علّي» :الكايف روضة يف(: 1الرواية )

 عزَّ اهلل قول يف: ×جعفر بيأل قلُت: قال مسلم بن حممد عن ،ذينةأ بن عمر عن

 تأويل ْئجِي مل: فقال، ﴾هلِل ُكلُُّه الدِّيُن َوَيُكوَن ِفْتَنٌة َتُكوَن اَل َحتَّى َوقاِتُلوُهْم﴿: ذكره
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 جاء قد أصحابه، فلو وحاجة حلاجته هلم صرخَّ |اهلل رسول ّنإبعد،  اآلية هذه

 يكون ال ىوحّت ،وجلَّ عزَّ اهلل ديوحَّ ىحّت يقتلون منهم، ولكنهم يقبل مل تأويلها

 . (38)«شرك

 زرارة روى :﴾اآلية...ِفْتَنٌة َتُكوَن اَل َحتَّى اِتُلوُهْمَوَق﴿» :البيان جممع يف (:2الرواية )

بعد  قائمنا قام قد اآلية، ولو هذه تأويل ْئجِي مل: قال هّنأ ×اهلل عبد أبي عن وغريه

 بلغ ما |حممد دين اآلية، وليبلغّن هذه تأويل من يكون ما يدركه ْنَم سريى

 . (39)«األرض ظهر على شرٌكم يكون ال ىحّت ،الليل

 

 َسِبيِل ِفي ِلُتْنِفُقوا ُتْدَعْوَن هُؤالِء َأْنُتْم ها﴿نقرأ هذه احلتمية يف اآلية الكرمية: 

 َوِإْن اُءاْلُفَقَر َوَأْنُتُم اْلَغِنيُّ َواهلُل َنْفِسِه َعْن َيْبَخُل اَفِإنََّم َيْبَخْل َوَمْن َيْبَخُل َمْن َفِمْنُكْم اهلِل

  .(38)حممد:  ﴾اَلُكْمَأْمَث َيُكوُنوا اَل ُثمَّ َغْيَرُكْم َقْومًا َيْسَتْبِدْل َتَتَولَّْوا

 َيْبَخْل َمْن﴿ :إذ تضّمنت مجلتني شرطيتني ؛شرطّي مع أّن لسان هذه اآلية لساٌن

أننا نفهم من السياق  َدْي، َب﴾َغْيَرُكْم َقْومًا َيْسَتْبِدْل َتَتَولَّْوا ِإْن﴿و، ﴾َنْفِسِه َعْن َيْبَخُل َفِإنَّما

وبذلك  .ق اجلزاءق الشرط حتقَّوإذا حتقَّ .ق يف اجلملتنيأن يتحقَّ دَُّب أّن الشرط ال

اء أشّد وما سيأتي من قوٍم ،ميكن اعتبارها من النصوص اليت ترسم مستقبل البشرية

 كرمية شجاعة أبية.  يف آخر الزمان حيملون نفوسًا

عن  دت الروايات الواردة طبيعة هؤالء القوم الذين سيكونون بدياًلوقد حّد

 البخالء املتخاذلني املهادنني: 

 رسول أصحاب من أناسًا نأ هريرة بوأ روى» :البيان جممع يف(: 1الرواية )

 ىلإ سلمان كتابه؟ وكان يف اهلل ذكر الذين هؤالء ْنَم ،اهلل رسول يا: قالوا |اهلل

 وقومه، والذي هذا: فقال ،سلمان فخذ على يده ×فضرب ،|اهلل رسول جنب

 . (40)«فارس من رجاٌل لتناوله ابالثرّي منوطًا مياناإل كان لو ،بيده نفسي

 جرير وابن منصور بن سعيد أخرج»للسيوطي:  ،املنثور تفسري الدّر(: 2الرواية )

 نزلت ملا :قال عنه اهلل يرض هريرة يأب عن ،مردويه وابن حامت يأب وابن املنذر وابن

 جنب إىل عنه اهلل يرض وسلمان؟ هؤالء ْنَم :قيل ﴾َغْيَرُكْم َقْومًا َيْسَتْبِدْل َتَتَولَّْوا َوِإْن﴿
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 . (41)«وقومه هذا، الفرس هم :فقال ،)صس(النيّب

 بن وعبد اقالرّز عبد أخرج فقد»لآللوسي:  ،تفسري رو  املعاني(: 3الرواية )

 ،والرتمذي الدالئل يف والبيهقي األوسط يف والطرباني حامت أبي وابن جرير وابن محيد

 هذه)صس( اهلل رسول تال: قال هريرة أبي عن ،مسلم شرط على صحيح حديٌث وهو

 بنا استبدلوا ناْيتولَّ إْن الذين هؤالء ْنَم ،اهلل رسول يا: فقالوا ،إخل...﴾َتَتَولَّْوا َوِإْن﴿ اآلية

 هذا: قال ثم ،سلمان منكب على)صس( اهلل رسول أمثالنا؟ فضرب يكونون ال ثم

 . (42)«فارس من رجاٌل لتناوله ابالثرّي منوطًا اإلميان كان لو ،بيده نفسي والذي ،وقومه

للبديل  اليت تعطي مصداقًا |كرماأل هي الروايات الواردة عن النيّب كثريٌة

وهذا ما تذكره  .ستبدال، وهم الفرس أو قوم سلمان أو رجال من فارسيف آية اال

وكان علماء أصول الفقه »يقول ابن خلدون:  .ةوعات التفسري السّنية قبل الشيعيموس

رين. ومل سِّوكذا أكثر املف ،كالمكلهم عجمًا كما يعرف، وكذا محلة علم ال

ق العلم وظهر مصداق قوله)صس(: لو تعلَّ ،األعاجم ه إاّلنحبفظ العلم وتدوي ْميُق

رين املعاصرين أن وقد حاول بعض املفسِّ. (43)«من أهل فارس بأكناف السماء لناله قوٌم

 ها مل تذكر! وكأّن ،مع استفاضتها ،يعّمي على تلك الروايات

 

 َأْن ىَعَل اْلقاِدُر ُهَو ُقْل﴿ :تأويها بعد( من اآليات اليت وردت فيها أّنها )مل يأِت

 َوُيِذيَق ِشَيعًا َيْلِبَسُكْم َأْو َأْرُجِلُكْم َتْحِت ِمْن َأْو َفْوِقُكْم ِمْن َعذابًا َعَلْيُكْم َيْبَعَث

 دَُّب فال .(65)األنعام:  ﴾َيْفَقُهوَن َلَعلَُّهْم اِتَياآل ُنَصرُِّف َكْيَف اْنُظْر َبْعٍض َبْأَس َبْعَضُكْم

من أن يبعث العذاب بأبعاده الثالثية أو الرباعية، ليصيب األمة اإلسالمية يف نفوسها 

 وصفوفها، ملا تكون عليه من التقهقر والضعف والوهن. 

 عليهم العذاب بعث على سبحانه هلل القدرة إثبات»ا يف ظاهرهكان  ْنإواآلية و

 على القدرة إثبات أعين فعله، وهو تستلزم ال ءالشي على حتت، والقدرة من أو فوق من

 هو ليس املراد أن يعطي املقام لكّن، واإلنذار اإلخافة يف كاٍف العذاب هو الذي الفعل

 ينبعث أن اقتضاء العذاب العذاب، ويف هذا ملثل استحقاٌق هلم بل ،القدرة جمرد إثبات

 معنى من ذلك استفادة من مّر كما ،وآياته باهلل اإلميان على جيتمعوا مل إْن عليهم
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 . (44)«صريح تهديٌد هفإّن ؛﴾َتْعَلُموَن َوَسْوَف ُمْسَتَقرٌّ َنَبٍإ ِلُكلِّ﴿: بعد قوله دهالبعث، ويؤيِّ

 ُأمٍَّة َوِلُكلِّ﴿: كقولهة بصريح اخلطاب، د تعاىل هذه األّممشابه يهدِّ ويف مورٍد

 ِإي ُقْل ُهَو َأَحقٌّ َوَيْسَتْنِبُئوَنَكـ  قال أن إىلـ  ِباْلِقْسِط َبْيَنُهْم ُقِضي َرُسوُلُهْم اَءَج اَفِإَذ َرُسوٌل

 ُأمًَّة ُأمَُّتُكْم هِذِه ِإنَّ﴿: وقوله ،(53 ـ 47: يونس) ﴾ِبُمْعِجِزيَن َأْنُتْم اَوَم َلَحقٌّ ِإنَُّه َوَربِّي

 ـ 93: األنبياء) ﴾اآليات آخر إىل...َبْيَنُهْم َأْمَرُهْم َوَتَقطَُّعوا * َفاْعُبُدوِن َربُُّكْم َوَأَنا اِحَدًةَو

 ِمَن َتُكوُنوا َواَل ـ قال أن إىلـ  َحِنيفًا ِللدِّيِن َوْجَهَك َفَأِقْم﴿: تعاىل وقوله ،(97

 ـ 30: الروم) ﴾اآليات آخر إىل...ِشَيعًا اُنواَوَك ِديَنُهْم َفرَُّقوا الَِّذيَن ِمَن * اْلُمْشِرِكنَي

45)(45) . 

بأقسامه  ،ال حمالة كدت الروايات الواردة من الفريقني أّن العذاب واقٌعألقد 

وهذه بضعة  .، وسيصيبها يف الصميم|ة حممديف األمة اإلسالمية، أّم ،املذكورة

 َفْوِقُكْم ِمْن ابًاَعَذ َعَلْيُكْم َيْبَعَث َأْن َعلى اِدُراْلَق ُهَو ُقْل﴿ :من الروايات الواردة يف اآلية

 (. 65)األنعام:  ﴾َأْرُجِلُكْم َتْحِت ِمْن َأْو

 ،نهوحسَّ ،والرتمذي أمحد أخرج»للسيوطي:  ،املنثور يف تفسري الدّر(: 1الرواية )

 عن ،اصوّق يأب بن سعد عن ،مردويه وابن حامت يأب وابن الفنت يف ادمّح بن ونعيم

 َأْو َفْوِقُكْم ِمْن ابًاَعَذ َعَلْيُكْم َيْبَعَث َأْن َعلى اِدُراْلَق ُهَو ُقْل﴿ اآلية هذه يف ،)صس(النيب

 . (46)«بعد تأويلها يأِت ومل كائنٌة نهاإ أما: )صس(النيّب قال، ﴾َأْرُجِلُكْم َتْحِت ِمْن

 وابن محيد بن وعبد وأمحد شيبة يأب ابن أخرج»املنثور:  يف الدّر(: 2الرواية )

 طريق من ،احللية يف نعيم وأبو مردويه وابن الشيخ وأبو حامت يأب وابن املنذر وابن جرير

 ،أربع نَُّه: قال، ﴾اآلية...اْلقاِدُر ُهَو ُقْل﴿: قوله يف ،كعب بن ّيأب عن ،العالية يأب

)صس( اهلل رسول وفاة بعد اثنتان فمضت، حمالة ال واقٌع هنوكّل ،عذاب هنوكّل

 واقعتان اثنتان وبقيت، بعٍض سأب بعضهم وذاق ،شيعًا لبسواأف، سنة وعشرين خبمس

 . (47)«والرجم اخلسف :حمالة ال

 أسلم بن زيد عن ،حامت يأب وابن جرير ابن أخرج»املنثور:  يف الدّرو(: 3الرواية )

 رسول قال ﴾اآلية...ابًاَعَذ َعَلْيُكْم َيْبَعَث َأْن ىَعَل اِدُراْلَق ُهَو ُقْل﴿ نزلت امّل: قال

: فقالوا، بالسيوف بعض رقاب بعضكم يضرب ،ارًاكّف بعدي ترجعوا ال: )صس(اهلل

 يكون ال: الناس بعض فقال ،نعم: قال؟! اهلل رسول نكأو اهلل اّلإ لهإ ال أن نشهد وحنن
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 َقْوُمَك ِبِه َوَكذََّب*  َيْفَقُهوَن َلَعلَُّهْم ياِتاآل ُنَصرُِّف َكْيَف اْنُظْر﴿ اهلل نزلأف ،أبدًا هذا

 . (48)«﴾َتْعَلُمون َوَسْوَف﴿ :قوله إىل ﴾اْلَحقُّ َوُهَو

: قوله يف ،×جعفر أبي اجلارود، عن أبي رواية»ي: تفسري القّم يف(: 4الرواية )

 ،والصيحة الدخان هو: قال ،﴾َفْوِقُكْم ِمْن ابًاَعَذ َعَلْيُكْم َيْبَعَث َأْن ىَعَل اِدُراْلَق ُهَو﴿

الدين،  يف اختالف وهو ﴾ِشَيعًا َيْلِبَسُكْم َأْو﴿ ،اخلسف وهو ﴾َأْرُجِلُكْم َتْحِت ِمْن َأْو﴿

 بعضكم يقتل أن وهو ،﴾َبْعٍض َبْأَس َبْعَضُكْم َوُيِذيَق﴿، بعض على بعضكم وطعن

 . (49)«...القبلة أهل يف هذا ، فكّلبعضًا

: قال ﴾َفْوِقُكْم ِمْن ابًاَعَذ َعَلْيُكْم َيْبَعَث﴿: قوله»: يالقّميف تفسري (: 5الرواية )

 َيْلِبَسُكْم َأْو﴿ ،فيه خري ال ْنوَم السفلة: قال ﴾َأْرُجِلُكْم َتْحِت ِمْن َأْو﴿ ،اجلائر السلطان

 . (50)«سوء اجلوار: قال ﴾َبْعٍض َبْأَس َبْعَضُكْم َوُيِذيَق﴿ ،العصبية: قال ﴾ِشَيعًا

 د على أمور: ا النظر يف الروايات الواردة نرى أّنها تؤكِّوإذا أمعّن

 : هذه األنواع من العذاب واقعة ال حمالة. أّواًل

: إّن أنواع العذاب هذه ستصيب األمة اإلسالمّية وأهل القبلة، على اختالف ثانيًا

 املصاديق اليت ذكرتها للعذاب الواحد. 

قتها قعت يف األمة اإلسالمّية، فمّز: إّن هذه املصاديق االجتماعية قد وثالثًا

ج َممة مع اهَلَلحد طغاة األمة وسالطينها الظَّن اتَّأوجعلتها طرائق قددًا، بعد  ،متزيقًا

وتقطع رؤوس  ،لوا حكومات ظاملة جائرة، حتارب املصلحنيلة، ليشكَِّفالرعاع والسَّ

 .وتقلع األحرار املستضعفني ،األولياء والصديقني

 وقع وقد .املذكورة املعاني من كلٍّ على نطباقاال يقبل امّم فظالل أن احلّق»و

 هو الطريق هلا دمهَّ الذي الوقائع هلذه األصلي واحملتد .اللفظ عليه ينطبق ما النزول بعد

 كان ما يف |النيّب به وجبهت ،ةاألّم به بدأت الذي قوالتفرُّ ،الكلمة اختالف

 . (51)«احلّق كلمة على تفاقاال إليه من يدعوهم

 أنه ظاهره»، ﴾َبْعٍض َبْأَس َبْعَضُكْم َوُيِذيَق ِشَيعًا َيْلِبَسُكْم َأْو﴿: تعاىل قولهو 

 ،عةمتنّو مذاهب حدوث إىل ذلك ىفأّد ،|النيّب بعد نشأت اليت باتالتحزُّ به أريد

 فريٍق كلُّ يستبيح ،ومقاتل حروبًا واستتبعت ،اجلاهلية واحلمية العصبية لباس ألبست
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 . (52)«اإلسالم وبيضة الدين حرمة من مبزعمته ويطرده ،حرمٍة كّل غريه من

 

 ِفي اَكَتْبَن َوَلَقْد﴿رين الروايات الواردة يف اآليتني الكرميتني: ينقل أكثر املفسِّ

 َأْن َوُنِريُد﴿(، 105: األنبياء) ﴾الصَّاِلُحوَن اِدَيِعَب َيِرُثها َضْراأَل َأنَّ الذِّْكِر َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر

 َلُهْم َوُنَمكَِّن * اِرِثنَياْلَو َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهُم َوَنْجَعَلُهْم ِضْراأَل ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى َنُمنَّ

 (. 6 ـ 5: القصص) ﴾ِضْراأَل ِفي

 أصحاب هم: ×جعفر أبو قال» ﴾الصَّاِلُحوَن ِعباِدَي َيِرُثها األرض َأنَّ﴿يف قوله: 

 لو: قال هّنأ |النيّب عن والعاّم اخلاّص رواه ماعلى ذلك  دّليو .الزمان آخر يف املهدّي

 ،بييت أهل من رجاًل يبعث ىحّت ،اليوم ذلك اهلل للطوَّ واحد يوٌم اّلإ الدنيا من َقيْب مل

 .(53)«وجورًا ظلمًا ملئت كما وعداًل قسطًا األرض ميأل

 ،ذكر هاكّل الكتب :قال ﴾الذِّْكِر َبْعِد ِمْن الزَُّبوِر ِفي اَكَتْبَن َوَلَقْد﴿: قوله ويف

 . (54)«...وأصحابه ×القائم: قال ،﴾الصَّاِلُحوَن اِدَيِعَب اَيِرُثَه َضْراأَل َأنَّ﴿و

 من ،وبعده |النيّب عصر يف حدثت اليت مورفاأل تنزيله بعد تأويله ما ماأو»

 به اهلل خربأ وما ،عدائهمأ على النصر من به اهلل وعدهم وما ،همحّق حممد آل غصب

 الزَُّبوِر ِفي اَكَتْبَن َوَلَقْد﴿: قوله يف ،والساعة الرجعة خبارأو ،وخروجه القائم خبارأ من

 ﴾...َنُمنَّ َأْن َوُنِريُد﴿، ويرى أّن (55)«﴾الصَّاِلُحوَن اِدَيِعَب َيِرُثها َضْراأَل َأنَّ الذِّْكِر َبْعِد ِمْن

 . (56)«تنزيله بعد تأويله امّم» وأمثاهلا كثرٌي

 ×املهدّي أصحاب هم ﴾الصَّاِلُحوَن اِدَيِعَب اَيِرُثَه َضْراأَل َأنَّ﴿: وجلَّ عزَّ قوله»و

 وعداًل قسطًا األرض هئومل ،وظهوره ،×املهدّي يف والروايات». (57)«الزمان آخر يف

 أهل ةوأئّم |النيّب عن ،ةواخلاّص ةالعاّم طرق من ،وجورًا ظلمًا ملئت بعدما

 العامة كتب من هامظاّن ْعفلرياِج عليها الوقوف أراد ْنالتواتر، َم حدَّ بالغٌة ،^البيت

 . (58)«واخلاصة

ع إليه املؤمنون يف شرق ن الدولة العاملية هي األمل الكبري الذي يتطلَّإولذا ف

منا وقد علَّ .ع يدعونا إىل السعي احلثيث لتهيئة ذلك وحتقيقهوهذا التطلُّ. األرض وغربها

ع إىل ذلك من خالل ما يوحية دعاء االفتتا ، الوارد يف أن نتطّل ^أئمة أهل البيت
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: (59)×ةومن إنشاء احلّج ،وهو يف أعلى درجات الفصاحة ،ليلة من شهر اهلل كّل

ْمِرَك اْلقاِئِم اْلُمَؤمَِّل، َواْلَعْدِل اْلُمْنَتَظِر، َوُحفَُّه ِبَمالِئَكِتَك َأ يَِّالّلُهمَّ َوَصلِّ َعلى َوِل»

تاِبَك، ىل ِكِإلّلُهمَّ اْجَعْلُه الّداِعَي ُقُدِس يا َربَّ اْلعاَلمنَي، ايِّْدُه ِبُروِ  اْلَأاْلُمَقرَّبنَي، َو

َلْفَت الَّذيَن ِمْن َقْبِلِه، َمكِّْن َلُه ديَنُه ا اْسَتْخَكَم ِضْرْسَتْخِلْفُه يف اأَلَواْلقاِئَم ِبديِنَك، ا

 . (60)«...ْمنًا َيْعُبُدَك ال ُيْشِرُك ِبَك َشْيئًاَأْبِدْلُه ِمْن َبْعِد َخْوِفِه َأالَّذي اْرَتَضْيَتُه َلُه، 

 

 َوِلَيْدُخُلوا ُوُجوَهُكْم اوِلَيُسوُؤ ِخَرِةاآل َوْعُد جاَء َفِإذا﴿تظهر هذه احلتمية يف اآلية: 

وهي من احلتميات  .(7)اإلسراء:  ﴾َتْتِبريًا َعَلْوا اَم َوِلُيَتبُِّروا َمرٍَّة َأوََّل َدَخُلوُه اَكَم اْلَمْسِجَد

ليهود الفاسدين املفسدين يف األرض، الذين يثريون احلروب االتارخيية اليت ستنزل ب

)آل عمران:  ﴾َلْيَس َعَلْيَنا ِفي اأُلمِّيِّنَي َسِبيٌل﴿والذين يرفعون شعار:  ويوقدون نريانها،

األرض ويسفك الدم  له أن حيتّل إّنهم يعتربون أنفسهم شعب اهلل املختار الذي حيّق .(76

ال  ،ويهتك العرض، ويفعل ما يشاء باألمم األخرى؛ ألّن اآلخرين همج رعاع بنظرهم

 ون احلياة! يستحّق

(، كما 4اإلسراء: ) ﴾اِئيَلِإْسَر َبِني ِإىل اَوَقَضْيَن﴿ :يف اآلية اليت تسبقها القضاءو

 يف والفصل باإلعالم قضاء فهذا.. فعاًل أو ذلك كان قواًل األمر فصل» :يقول الراغب

 ْمَراأَل ِلَكَذ ِهْيَلِإ َوَقَضْينا﴿ هذا وعلى .جزمًا وحيًا إليهم وأوحينا أعلمناهم أي ،احلكم

 . (61)«( 66)احلجر:  ﴾َمْقُطوٌع ِءُؤاَلَه اِبَرَد َأنَّ

 بأمرين:  القرآني واضٌح إّن هذا النّص

: الفساد الكبري الذي سينشره بنو إسرائيل يف األرض، ومدى لاألمر األّو

 وهو ،رتفاعاال هو والعلّو» .)علوا( :هم وطغيانهم وظلمهم وعدوانهم الواضح يف قولهعلّو

 عطف اإلفساد على عطفه بذلك ويشهد .يوالتعّد بالظلم الطغيان عن كناية اآلية يف

هو اإلخبار واإلعالم القاطع  ﴾اِئيَلِإْسَر َبِني ِإىل اَوَقَضْيَن﴿القضاء  أّما معنى .(62)«التفسري

 قاطعًا إخبارًا إسرائيل بين وأعلمنا أخربنا» أي هم،واجلزمي بفسادهم وإفسادهم وعلّو

 يف ستفسدون إسرائيل شعب أنكم القول هذا وأحّق أقسم: التوراة وهو، الكتاب يف

 ،كبريًا ًاعلّو وتعلون، مرة بعد ةمّر ،تنيمّر، يتبعها وما فلسطني أرض وهي ،األرض
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 . (63)«عظيمًا طغيانًا وتطغون

 .هماء فسادهم وعلّوبهؤالء القوم جّر : اهلالك والدمار الذي سيحّلاألمر الثاني

 ،واهلوان والصغار ومدى الذّل ،«والدمار اهلالك مبعنى ،التبار من ،اإلهالك التتبرُي»و

اء ما يصيبهم من القتل الذريع والسيب واالستعباد واهلزمية املنكرة واخلسارة جّر

 ، فتذّلم متزيقًا، وجتعلهم طرائق قددًاهقمهم ومتّزتهم وحتطِّاليت تفتِّ ،الفادحة

له دالالته  م كيانهم. والتعبري بالتتبري تعبرٌيكربياءهم، وتسحق عنجهيتهم، وحتطِّ

 فيقتلوا ،إهالكًا عليه غلبوا الذي ليهلكوا» أي ،﴾َتْتِبريًا َعَلْوا اَم َوِلُيَتبُِّروا﴿ :وإحياءاته

 . (64)«البالد وخيربوا ،األبنية ويهدموا ،األموال وحيرقوا ،النفوس

فبعضهم  ؛واإلبادتني اختالفًا كبريًارون يف تطبيق اإلفسادين وقد اختلف املفسِّ

، ليكون آخر يرى أّنهما مل حتصال أصاًل وبعٌض ؛يرى أنهما قد حصال قبل اإلسالم

 والثانية ستحصل.  ؛ثالث يرى أّن األوىل حصلت وبعٌض ؛حصوهلا يف زمان اإلسالم

 ﴾ُعْدَناَوِإْن ُعْدُتْم ﴿ن قوله تعاىل: أل ؛ع اجملال يف الدخول يف التفاصيلَسوال َي

 ،د حتمية إفساد اليهودالروايات تؤكِّ ولكّن .لإلفساد والتدمري جيعل الباب مفتوحًا

وهذا يتوافق مع مصداق  .وحتمية إبادتهم وزوال ملكهم ودولتهم وحتطيم كيانهم

 . (65)«وأصحابه عليه اهلل صلوات القائم يعين» ﴾ِخَرِةاآل َوْعُد اَءَج اَفِإَذ﴿قوله: 

 

اجتماع السنن احلتمية الربانية اليت  من أو يعرتض مستشكٌل ،قد يقول قائٌل

د مستقبل البشرية مع اإلرادة البشرية اإلنسانية، فإذا كنا نؤمن باألوىل تسقط حتدِّ

 وتكون ال قيمة هلا!  ،الثانية

 واجلواب يكون على حنوين: 

ىل الشكل الثاني من السنن إ: إّن هذه االشكالية ناظرة لالنحو األّو

ىل الشكل األول من إبينما إذا نظرنا  ؛قةاحلاكمة، وهي الفعلية الناجزة املتحّق

ره الكبري يف صناعة ْوالسنن، وهي الشرطية، فإّننا سندرك مدى فاعلية اإلنسان وَد

رادته متثل إوجهده وسعيه وّن فاعليته أاألحداث والوقائع وبناء املستقبل، باعتبار 

 الشرط يف املعادالت من النوع األول. 
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زنا النظر يف طبيعة الشكل الثاني من السنن، وهي : إّننا لو ركَّالنحو الثاني

ن مواصفات وصفات تكون مبثابة الشروط سنرى بوضو  أّنها تتضّمفالناجزة الفعلية، 

. ليس على حنو القضية الشرطيةكان لسانها  ق مضمونها وجتسيد منطوقها، وإْنلتحّق

ذكرها كحتميات  من استحضار تلك النصوص اليت مرَّ دَُّب ولتوضيح الفكرة ال

 تارخيية ووقائع مستقبلية. 

ىل إيف حضور الفعل اإلنساني واإلرادة البشرية يف الوصول  اآليات واضحٌةو 

ل املواصفات وذلك من خال ؛النتيجة من التمكني يف األرض، ووراثتها، واستخالفها

 ،ع بها هؤالء املستخلفون، من إميان وصال  وإصال  وصرب على االستضعافاليت يتمتَّ

فإّن الوراثة ال تأتي  ؛يةبالعّل والوصف مشعٌر .بتقديم التضحيات ومقاومة الطغاة

ى منسح حنن حّت ،وإّنما من خالل جهود وتضحيات وعرق ودماء: )ال واهلل ،اعتباطًا

  .(66)والعلق(وأنتم العرق 

 

خيتلف علماء االجتماع وفالسفة التاريخ الغربيني يف تطلعهم إىل طبيعة مستقبل 

سيكون هو السائد يف  ْنالبشرية، وما ستؤول إليه ميادين الصراع على األرض، وَم

 وميكن أن نسجل نظريتني متعاكستني يف ذلك:  .نهاية املطاف

 

يرى هؤالء أّن العامل سيؤول إىل خري، وسينحسر الظلم واجلور يف األرض، 

ى كتب فرانيسيس فوكوياما كتابه املعروف نهاية وستسود احلضارة الغربية، حّت

 ،الصراع يف العامل ى فيه نهاية(، الذي يتبّنم1992التاريخ واإلنسان األخري )صدر عام 

باعتبارها  ؛وتبّني العامل هلا ،وذلك بسيادة الدميوقراطية الليربالية الغربية على العامل

لوجي إلنسان ما يويدر الفكري األم والتطوُّج التقدُّْوىل َأإاحلضارة األرقى اليت وصلت 

 بعد احلداثة. 

وكأطروحة  ،ائيةنه من )عوملة الدميقراطية( كصيغٍة دَّولذا يرى أّنه ال ُب

ما تعنيه العوملة من جعلها مبادئ عاملية  أطروحة يف العامل، يف إنسانية ال ترقى إليها أّي



 

 االجتهاد والتجديد 983

من النضال والكّد والكد  من أجل  دَّمتفوقة على األرض، شرقها وغربها، وال ُب

ب ما ميليه منطق التاريخ وفلسفة األحداث العاملية َسق واهليمنة، حَبحتقيق هذا التفوُّ

مار الذي اء الدبا جّروس والتشاؤم اليت سادت يف أورأعن رو  الي الكربى، بعيدًا

أحلقته احلربان العامليتان األوىل والثانية، وصعود الفاشية والنازية وغريهما من 

 مار. وكأّنه يسري باجتاه اخلراب والد رة، اليت جعلت العاملاألفكار املدمِّ

ف الوقائع واألحداث فيه،  انتهاء العامل وتوقُّإّن مقولة )نهاية التاريخ( ال تعين

وقناعة العامل مبدى  ،وإّنما تعين انتصار األفكار واملبادئ والقيم الليربالية وسيادتها

م على صعيد ره من سعادة حقيقية وكرامة إنسانية وتقّدملا توفِّ ؛هاأفضليتها ورقّي

بعيد. فإّن العامل ال خيار له ور القتصاد والعمران، ولو يف املنظجتماع واالالسياسة واال

 قها وسيادتها. اإلذعان بغلبتها وتفوُّ إاّل

وقد سار فوكوياما يف أطروحته )نهاية التاريخ( على خطى هيجل )الفيلسوف 

رتقاء، من خالل مسرية ىل الصعود واالإالذي يؤمن برو  التاريخ اليت تدفعه  ،األملاني(

ويف أكثر من جمال، ليشمل السياسة  جهادية ونضالية على أكثر من صعيد،

. ولذا مل تكن نهاية التاريخ كفكرة جديدة عند .قتصاد والقيم واألخالق.واال

هيغل وفرانسيس  :فالسفة التاريخ الغربيني، فقد ذهب إليها العديد منهم، من أمثال

طروحاتهم يف أاختلفت  ْنإت وتوماس مور وكارل ماركس، وبيكون وإميانويل كاْن

 ها وحمتواها وأدواتها ووسائلها. مضمون

تلك احلالة  ،ىل حالة التطابق بني املثل والواقعإالوصول »وقد كان هيغل يقول: 

لكسر احللقة  ون سلفا ومقّدمًاّدأولئك امُلع إاّلال يناله  ،أعلى اليت تغدو استثناًء متييزيًا

إليه الوقائع يف  ما ستؤول إىل، يشري بذلك (67)«وبلوغ الكمال األخري ،التأرخيية

ية ىل إقامة الدولة الدستورية احلديثة املقتدرة، القائمة على أساس احلّرإ ،العامل

 مبعناها الدميقراطي الليربالي. 

 

إّن هذه النظرية والرؤية يف قراءة مسرية احلضارات اإلنسانية يسودها اليأس 

إىل  ولذا يرى أصحابها أّن األفق أسود حالك، نظرًا .ت اإلصال والقنوط من حماوال
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وما يعتمل فيها من عوامل السقوط  ،قوس النزول الذي تصري إليه احلضارة الغربية

 واالنهيار والفناء! 

ىل مرحلة إوقد اعترب بعض األملان أّن الغرب جتاوز مرحلة خلق الثقافة، وانتقل  

ن ميّر يف أ دَُّب ال حّي ويرى أّن احلضارة كائٌن .الجتماعياملدنية أو احلضارة والرفاه ا

ىل إمراحل العمر املختلفة: الطفولة والشباب والكهولة والشيخوخة، واحلضارة تصل 

ألن احلضارة ـ كما يقول ـ تقوم على  ؛ىل مدنيةإل مرحلة الشيخوخة حينما تتحّو

 (،Become)اليت تعطي اإلبداع، بينما املدنية تقوم على الصري ( Becoming)الصريورة 

.. حينما .ىل صري، فينتهي عصر اإلبداع والعطاء واالستمرارإوبذلك تتحول الصريورة 

م الفّعالة السامية، وال تبقى َيوالرو  املبدعة والعقل املعطاء والِق خيتفي الضمري احلّي

 . (68)ة والعسكرلغة القّو اّلإوال تسود  ،ةم املادة واملصاحل االقتصاديَيِق إاّل

كما يرى  .«ز الحتضار املدنية الغربية وموتهااالستعمار هو الرمز املميِّ»ويرى أّن 

جه حيوية اإلنسان جه يف جمراها إىل الباطن، بينما تّتأّن حيوية اإلنسان احلضاري تّت»

 . (69)«املدني إىل اخلارج

 Future)بي ألفني توفلر، يف كتابه صدمة املستقبل وويذكر املفكر األور

shock)،  ي يف الغربم، أّن األسرة على وشك االندثار الكّل1970الذي نشره عام، 

 ا يشكل صورة جديدة لألسرة. يقومون بتبّني أطفال مّم ّن الشاّذين جنسيًاأو

قد و ،اتيالسبعيني يف رلوند توينيب، الذي توّفأخ الربيطاني الشهري املؤرِّيرى و

ي واملعاناة كتب حول انهيار احلضارة الغربية، أّن احلضارات تولد يف أجواء التحّد

وعشرين  ًاوقد درس سّت ،ي واالستجابة(ته )التحّدّييف نظروذلك والصعوبة والعقبات، 

رتقاء يكمن ويرى أّن معيار البقاء واال .حضارات فقط سّت منها إاّل َق، ومل يْبحضارًة

ل مستوى حتشيد طاقات األمة لالستجابة لتلكم الذي ميثِّ ،يه بـ )التسامي(ا يسّمم يف

ل األقّلية يات اليت تنطلق من النفوس والقلوب، واحلضارات تنهار حينما تتحوَّالتحّد

لتعيش األقلية  ؛فقد والء األّمة هلا والتماشي معهاتية مسيطرة، املبدعة إىل أقّل

لذا حتاول احلضارة قبل السقوط  .آخر واجملتمع احملكوم يف واٍد احلاكمة يف واٍد

يرى )توينيب( أّن هذا االمتداد حياول أن  .س دولة عامليةلتؤسِّ أحيانا أن متتّد خارجيًا

 ك. وأمراض وتفّك خيفي ما يعتمل يف احلضارة من أزماٍت
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من  شهد صراعًاّن العامل سيأ يَد، َبًاوقد رأى البعض أّن الصراع ال زال مستمّر

م َينه احلضارة من مفردات الِقما تتضّم بكّل حضاريًا نوع آخر، ليكون صراعًا

بني  والدين واألفكار واملعتقدات والعادات والتقاليد، وسيكون الصراع حاميًا

سالمية واحلضارة إلاحلضارة ا :منهاواحلضارة الغربية واحلضارات األخرى الثمانية، 

مع احلضارة  .. ويرى أّن الصراع سيكون عنيفًا.واليابانيةالصينية الكونفوشوسية 

 . (70)اإلسالمية املتحدية

 

 ،يته وضرورته يف عاملنا اليومله أهّم عديدة جتعله حبثًا يستهدف البحث أمورًا

 ومن نتائج البحث:  .ويف طبيعة األهداف والوقائع يف ساحة الصراع وميادين املواجهة

يسود فيه  ،زاهر ُبدَّ أن يقع، وستؤول إليه البشرية، وهو مستقبٌلاملستقبل ال 

 أ،ىل األسوإئ ن البشرية تسري من السّيأجاه الذي مفاده ّتويقابل اال .قونالصاحلون املتَّ

وعليه فإن اإلنسان  .ويف النهاية يسود الظلم واجلور ،وهو اجتاه الفالسفة التشاؤمي

ألّنه يعرف مستقبل النجا  والفوز  ؛م وبأساء وضراءوآال ٍنَحل ما ميّر به من ِميتحّم

 اهلِل ِلُسنَِّة َتِجَد َوَلْن َتْبِدياًل اهلِل ِلُسنَِّة َتِجَد َفَلْن اأَلوَِّلنَي ُسنََّة ِإالَّ َيْنُظُروَن َفَهْل﴿ :والفال 

  (.43فاطر: ) ﴾َتْحِوياًل

املختلفة، من دراسة سالمية بعناصرها إّن صناعة املستقبل بارتقاء احلضارة اإل

الواقع املعاصر واملاضي واملستقبل الغييب، ليلتزم املسلمون باملعطيات التالية: االحتاد 

نّية الواعية لألحداث، َنوالتآلف والتآزر، وإعداد القوة، واإلصال ، والنظرة السُّ

 ،يات وجتسيدها يف حياتناوالتفاؤل باملستقبل، والتخطيط له، من خالل فهم اآل

ق من الكد  والعناء، ن العرسيالاجلهود الكبرية وتوجب  الشدائد اليت ةقامالو

 نازفة بالدماء. الوالقتلى والشهداء واجلراحات 

نبياء واملرسلني، وتاريخ ن قصص املاضني من األآعلينا القر يف الوقت الذي يقّص

الستقراء سنن التاريخ وقوانني  ؛بادت اليت سادت ثّم ،مم والدول واحلضاراتاأل

نسانية على ومآالت املسرية اإل ،احلركة االجتماعية، يرسم للبشرية حركة املستقبل

 ن ترسوأ دَّة، ال ُبكحتميات تارخيية ووقائع حتمّي ،ومساراتها املستقبلية ،رضاأل



 401 االجتهاد والتجديد

صراعات التيارات االجتماعية املتالطمة، وريا  ال عليها سفينة العامل املاخرة يف حبر

الم واملصائب واملصاعب عرب الزمن، رغم اآل واج الفنت وتبحرأم احملتدمة، لتشّق

ىل ساحل السعادة والقسط والعدل واحلرية، إهات والعرق والعلق واحملن، لتصل واآل

منية الكربى اليت تتطلع وهذه األ .نسانيةمان والكرامة اإلمن واألوموانئ السالم واأل

وتعاني خماضاتها، ليست  ،المهاآوتكابد  ،بة، وهي تنوء حبملهاليها البشرية املعذَّإ

ووعود  ،منا هي حتميات تارخييةإحالم ماركسية، وأضغاث أوال  ،وردية حالمًاأ

نسانية الثابتة، وقوانني حراك املسرية اإل ،حمكومة بسنن التاريخ املطردة ،انيةرّب

والتدافع، واملمانعة والتمانع، اليت ال  التغيرييام، ومعادالت املنضبطة بنواميس تداول األ

 الَِّذيَن آَمُنوا َوَيتَِّخَذ ْيَن النَّاِس َوِلَيْعَلَم اهلُلَوِتْلَك اأَليَّاُم ُنَداِوُلَها َب﴿ :تعرف التبديل والتحويل

  .(140)آل عمران:  ﴾ِمْنُكْم ُشَهَداَء

الرتقاء، وال تعرف التقهقر م والتكامل واإّن احلركة التارخيية تسري حنو التقدُّ

 دَُّب ننا مهما رأينا مظاهر الظلم واجلور والعدوان والطغيان فإنها الإف .ىل اخللف والوراءإ

انية هي أن تزول وتتالشى وفق منطق التاريخ الذي يؤمن إميانًا عميقًا بأّن اإلرادة الرّب

املستضعفني  اليت تريد أن تذّل ،اإلرادات الطاغوتية الفرعونية الغالبة القاهرة على كّل

 َأِئمًَّة َوَنْجَعَلُهْم ِضْراأَل ِفي اْسُتْضِعُفوا الَِّذيَن َعَلى َنُمنَّ َأْن َوُنِريُد﴿وتقهر املؤمنني: 

 (. 5)القصص:  ﴾اِرِثنياْلَو َوَنْجَعَلُهُم
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 دراسة حول مشيخة الصدوق
 

 

ولكن  ،الرجال واحلديث ْيمصادر الشيعة يف علَم إّن مشيخة الصدوق من أهّم

وعن  ،ها، فنحن نبحث عنهاحقُّ ومل يؤدَّ ،اكما هو شأنه ،مل يبحث عنها بدّقة

 شاء اهلل.  إْن ،منهجية الصدوق فيها

 والبحث حوهلا ضمن أمور: 

 

 . (1): َمْشَيَخٌة كَمْرَتَبٍة وِمْلَعَقٍة، ومجعها َمشاِيُخ&قال املدني الشريازي

ه مْجُع التحقيق أنوال على القياس،  ،َمَشايخ مجع َشْيخ: قيلوقال الزبيدي: 

 . (2)َشْيٍخ ْمُعهي َجوَمْشَيخة كَمْأَسدة، 

 ِشيخٌةو ِشَيَخةو ُشيوٌخو ِشيخاٌنو اجلمع َأشياخ... والشْيُخوقال ابن منظور: 

 . (3)َمشاِيخو َمْشُيوخاءو َمِشيخةو ِمْشَيَخةو َمْشَيَخةو

 فال يفرقون بني ،األعظم من الناس يغلطون السواد: &السيد الدامادوقال 

 . شيخانو وال بني شيخان ،الشيخةو املشيخة، وال بني الشيخةو املشيخة

 ،مجع الشيخ ـبإسكان الشني بني امليم والياء املفتوحتني  ـخة َيْشامَل فاعلم أّن

ه املعرب ْياملشايخ على األشهر عن األكثر. وقال املطرزي يف كتاَبو األشياخو الشيوخك

 . املشايخ مجعهاو ،للجمع ها اسٌمواملغرب: إّن

 .الشيخوخةو فاسم املكان من الشيخ ـكسر الشني بفتح امليم و ـ يخةِشا امَلوأّم

 يهة من التيه والتيهان. ِتالسيح والسيحان، وامَلو يحة من السياحةِسامَل كما
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ذكر األشياخ واألسانيد،  أي حمّل ،املسندُة ومعناها عند أصحاب هذا الفّن

بكسر الشني وسكون الياء  ـ يخةوكذلك الشِّ ،فاملشيخة موضع ذكر املشيخة

 ـمة ْلِغمهم الكرب، كوا، وحّطلفظة مجع، معناها اهلرمى الضعفى الذين أسّن ـوفتحها 

يف  ـبكسر العني املهملة وفتح الواو  ـ دةَووِع ـبكسر الغني املعجمة وسكون الالم 

 . (4)غالم وعود ْيمجَع

واحد  ا على نهٍجومشيختهم ،لطوسيوا : مشيخة للصدوقنيثّم إّن هناك مشيخت

ونهج هذه املشيخة متغاير مع ما سلكه  ،ومشيخة احلسن بن حمبوب ؛(5)ظاهرًا

 يف مشيخته.  &الصدوق

: املراد بكتاب املشيخة الكتاب الذي صّنفه احلسن &قال احملّقق اجمللسي

وأّلفه من أخبار الشيوخ من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد اهلل وأبي احلسن  ،بن حمبوب

كتبهم  ×فإّنه روى عن سّتني رجاًل من أصحاب أبي عبد اهلل ،اهلل عليهم ــ صلوات 

كانوا يسمعون يف  وكان دأبهم أن يكتبوا كّل خرٍب، فوها ما مسعوا منهماليت ألَّ

ألّنهم يف كّل يوم كانوا  ًة؛األخبار يف تلك الكتب منثور توكان ،كتبهم كّل يوٍم

والصالة، واحلّج، والتجارة، والنكا ، والطالق،  ،يسمعون من أحكام الطهارة

 يف كتبهم.  وغريها، ويكتبون أخبار كّل يوٍم ،والديات

 توكان ،ب احلسن بن حمبوب أخبار الشيوخ على ترتيب أبواب الفقهفرتَّ

ثمَّ مجع هذا الشيخ على ترتيب أمساء  .كن مثل هذه الكتب اليت لناتمل و ًة،منثور

وذكر أخباره مرّتبًا أّواًل، ثمَّ ذكر  ،ترتيب اسم زرارة مثاًل بأن مجع على ،الشيوخ

 . (6)وهكذا ،أخبار حممد بن مسلم مرّتبًا ثانيًا

كتاب  بهو الذي بوَّ: ود بن كورةوداويشهد لذلك قول النجاشي يف ترمجة 

 . (7)اد على معاني الفقهاملشيخة للحسن بن حمبوب السّر

قياسًا  ،(8)وان املشيخة إىل ابن حمبوبفعليه نسبة تصنيف كتاب رجالي بعن

 ه. يف غري حملِّ ،شيخة ابن حمبوب على مشيخة الصدوق والشيخمل

 . &ومشيخة الشيخ &ثّم إّنه فرق بني مشيخة الصدوق

ـ أّما رئيس احملّدثني أبو جعفر حممد بن بابويه القّمي : و&قال الشيخ البهائي

ال حيضره الفقيه ترك أكثر السند، واالقتصار  ْنفدأبه يف كتاب َم ـ عّطر اهلل مرقده
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ّنه ذكر يف آخر إ فقط، ثّم ×يف األغلب على ذكر الراوي الذي أخذ عن املعصوم

 . نادرًا بذلك إاّل الكتاب طريقة املّتصل بذلك الراوي، ومل خيّل

سقى اهلل ضرحيه ـ وأّما شيخ الطائفة أبو جعفر حممد بن احلسن الطوسي 

هذيب واالستبصار على وترية الكليين، الت ْيقد جيري يف كتاَبف ـ صوب الرضوان

، وقد يقتصر على البعض، فيذكر أواخر فيذكر مجيع السند حقيقة أو حكمًا

أعين االقتصار على ذكر  ،موضع سلك فيه هذا املسلك وكّل .السند ويرتك أوائله

أو مؤّلف  البعض، فقد ابتدأ فيه بذكر صاحب األصل الذي أخذ احلديث من أصله،

الكتاب الذي نقل احلديث من كتابه، وذكر يف آخر الكتابني بعض طرقه إىل 

ى ما أورده يف كتاب في تلك الكتاب، وأحال البواقي علأصحاب تلك األصول ومؤلِّ

 . (9)يعةفهرس كتب الش

حتى يظهر احلال يف مشيخة  ،اًلمن مالحظة كالم الصدوق والشيخ أّو ال ُبدَّف

 . &والصدوق &طوسيال

ل هذا الكتاب ّوأا شرطنا يف كّنيف مقّدمة مشيخة التهذيب:  &طوسيقال ال

 ،ن نذكر مسألة مسألةأو ،نته الرسالة املقنعةيراد شر  ما تضّمإن نقتصر على أ

من  ونذكر مع ذلك طرفًا ،ة املفضية إىل العلمدّلونورد فيها االحتجاج من الظواهر واأل

، ونورد صحابناأحاديث أق بنذكر بعد ذلك ما يتعلَّ ثّم، فوناخبار اليت رواها خمالاأل

كثر ما حيتوى أووفينا بهذا الشرط يف  ،مسألة منها واملتفق عليها املختلف يف كّل

 . عليه كتاب الطهارة

 ويكون مع هذا الكتاب مبتورًا ،ه خيرج بهذا البسط عن الغرضّنأا رأينا ّنإ ثّم

املختلف فيه  صحابناأحاديث أيراد إفعدلنا عن هذه الطريقة إىل ، غري مستوفى

 ،طناب يف غريهىل من اإلْوَأق بهذا املنهاج استيفاء ما يتعّل ّنأرأينا بعد ذلك  ثّم .فقواملّت

يراد اخلرب على االبتداء إواقتصرنا من  ،ا أخللنا بهوردنا من الزيادات ما كّنأفرجعنا و

خذنا احلديث أصل الذي و صاحب األأا اخلرب من كتابه خذنأ يف الذبذكر املصنِّ

 . صلهأمن 

حنن نذكر الطرق اليت  ،ق اهلل تعاىل للفراغ من هذا الكتابفحيث وفَّ ،واآلن

ونذكرها على غاية ما ميكن من  ،يتوّصل بها إىل رواية هذه األصول واملصّنفات
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 . (10)وتلحق بباب املسندات ،لتخرج األخبار بذلك عن حّد املراسيل ؛االختصار

 . (11)ستبصاراالمنه يف  وقريٌب

أخذ هذا احلديث  يف التهذيبني بذكر رجٍل يظهر منه أّنه حيثما ابتدأ يف سنٍدو

 . (12)همن كتاب

صّنفت له هذا الكتاب الفقيه: َمْن ال حيضره يف مقّدمة  &وقال الصدوق

ومجيع ما فيه مستخرج من ... كثرت فوائده وإْن ،تكثر طرقه لئاّل ؛حبذف األسانيد

كتاب حريز بن عبد اهلل  :مثل ،وإليها املرجع ،عليها املعّول ،كتب مشهورة

، وكتب علّي بن مهزيار األهوازّي، وكتاب عبيد اهلل بن علّي احلليّب، السجستانّي

وكتاب نوادر احلكمة ، ونوادر أمحد بن حممد بن عيسى، وكتب احلسني بن سعيد

لسعد بن عبد  وكتاب الرمحة، محد بن حييى بن عمران األشعرّيتصنيف حممد بن أ

ونوادر حممد بن أبي ، وجامع شيخنا حممد بن احلسن بن الوليد رضي اهلل عنه، اهلل

ورسالة أبي رضي اهلل عنه ، ب احملاسن ألمحد بن أبي عبد اهلل الربقّياوكت، عمري

يت معروفة يف فهرس الكتب ال ي إليهايت طرقوغريها من األصول واملصّنفات ال ،إليَّ

 . (13)ـ رضي اهلل عنهمـ رّويتها عن مشاخيي وأساليف 

باسم صاحب  حديٍث ه ابتدأ يف كّله يظهر منه أّنإّن: &وقال احلّر العاملي

مل تنتظم تلك األحاديث يف سلك هذه األسانيد، وال  الكتاب الذي نقله منه، وإاّل

الطرق إىل رواية الكتب والقرائن  فإّن؛ واحد ها بسنٍدأمكن رواية مرويات الراوي كّل

من  مجيع ما فيه مستخرٌج ل كتابه بأّن  يف أّوه صّرّنإمنها:  ،كثريٌة على ذلك أيضًا

مجلة من الكتب، إىل أن قال: وغريها  وعّد ،ل وإليها املرجعكتب مشهورة عليها املعّو

وهو . الكتب اليت رؤيتها فات، اليت طرقي إليها معروفة يف فهرستمن األصول واملصنَّ

 . (14)هذه الطرق إىل رواية الكتب يف أّن ظاهٌر

أخذ  ْن: ما قيل من أّنه يبتدئ باسم َمحفظه اهللقال السّيد السيستاني  ولكْن

كما  ،ال قرينة عليه، بل القرائن الواضحة تدّل على خالفه احلديث من كتابه أمٌر

 . (15)ذكرناها يف شر  مشيخة الفقيه

يف املشيخة إّنما هو سنده إىل  آخر: إّن سند الصدوق إىل شخٍص موضٍع وقال يف

 إاّل ،ة باسم ذلك الشخص يف الفقيه، وال ميكن تعميمه إىل كتبهءالروايات املبدو
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كما صّر  به عند ذكر  ،كأن يصّر  الصدوق نفسه بذلك ،يوجب ذلك بدليٍل

فقد  ،لّي بن جعفروكذلك مجيع كتاب ع»حيث قال:  ،طريقه إىل علّي بن جعفر

 . «ه بهذا اإلسنادرويُت

وكذلك مجيع »فقال:  ،  به عند ذكر طريقه إىل الكليينوكذلك صرَّ

 . (16)«عن رجاله ،عنه ،ه عنهمكتاب الكايف فقد رويُت

 . له كتاٌب: العجلي ىمحيد بن املثّن راءأبي امَلْغأقول: وأصر  من ذلك قوله يف 

كّل  ،كانت جزوات يف احلديث &الصدوقفبناء عليه الظاهر أّن مصادر 

ألحاديث  وجزٌء ؛ألحاديث أبان بن تغلب فجزٌء ؛ابتدأ بامسه يف املشيخة ْنمَب جزء خاّص

 أبان بن عثمان، وهكذا. 

 ،ّن اجلزء فيه رواياتهإبل  ،ف اجلزءوليس معنى ذلك أّن أبان هو مؤلِّ

 . (17)كاملسند

عنهم  &ملشيخة مل ينقل الصدوقذوي الطرق يف ا ًا منريكثويشهد لذلك أّن 

ل وإليها مشهورة عليها املعّو ًاكتب، فكيف ميكن القول بأّن هلم (18)خربًا أو خربين إاّل

 . املرجع

ذكرهم يف الكتب الرجالية غري  ْدِركما أّن كثريًا من ذوي الطرق مل َي

النمري موىل احلارث بن  ، وأبييعبيد اهلل الرافق، ويعقوب بن عثيماملشيخة، مثل: 

أو ورد ذكرهم يف غري  ،×مري املؤمننيأعامل  ينصارمصعب بن يزيد األ، واملغرية

جهيم بن ، وبن جبيل ّيعلمثل: فقيه، غري ما يف ال أّنهم مل ينقل عنهم خرٌب إاّل ،املشيخة

 . بن جبيل ّيعل يخأد بن جبيل حمّم، وجهم يبأ

الذين مل  ،بأّن هوالء &قفكيف ميكن االستظهار من كالم الصدو

  .(19)؟!ةمعتمد مكتبه ،وال ذّم يذكروا مبدٍ 

الذي خيطر إىل أن قال:  &فلعّله ألجل هذا احملذور التجأ احملّقق اجمللسي

من كتب  مجيع ما فيه مستخرٌج إّن»: ل الكتابف يف أّوقول املصنِّ من بالبال دائمًا

أن يذكر يف هذا الكتاب  اًلكان يف باله أّوه ّنأ «ل وإليها املرجعمشهورة عليها املعّو

ه ألّن ؛ثّم آل القول إىل أن ذكر فيه من غري ذلك األخبار أيضًا ،األخبار املستخرجة منها

، أو يكون املراد باجلميع األكثر ؛وال كتبهم ة،مبشهور تليس ذكر عن مجاعٍة
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 . فباملصنِّ هما سوء ظنٍّلكّن

 اجلماعة الذين ليسوا مبشهورين عندنا كانوا مشهورين عنده بل الظاهر أّن

 وعند سائر القدماء. 

الكتب اليت ينقل عنها  على أّن هذه العبارة تدّل ذكر بعض األصحاب أّن لكْن

منهم  الشيخ ذكر كثريًا فإّن ؛وهو خالف الظاهر .كانت من األصول األربعمائة

 . ليسوا بهذه اجلماعة

 . (20)واهلل تعاىل يعلم، أكثرهم هؤالء ميكن أن يكون، نعم

للصدوق نه بأّن ْسأو ُح فيستنتج من مجيع ذلك أّن االستدالل على وثاقة رجٍل

 يف غري حمّله.  (21)ًا إليهطريق

 

وتوحيد  ،ومتييز املشرتكات ،ف على طبقات الرواةاملشيخة مصدر للتعرُّ

إىل ذلك  ْفعليه فائدة املشيخة هي فائدة سائر الطرق واألسانيد. أِض وبناًء .املختلفات

 رجالية شّتى، مثل:  ًاإّنك جتد يف املشيخة أحباث

 ف على كنى الرواة، مثل: ـ التعر1ُّ

 . (22)أبو أسامة ،أـ زيد الشّحام

 . (23)ب ـ احلسن بن زياد الصيقل كنيته أبو الوليد

 . (24)ى أبا إمساعيلويكّن ،ج ـ إبراهيم بن أبي البالد

 . (25)د ـ علّي بن غراب، وهو ابن أبي املغرية األزدّي

 . (26)دوكنيته أبو حممهـ ـ  هشام بن احلكم، 

 ـ تعريف الرواة بوالئهم، مثل: 2

 . (27)إّنه من موالي عجل :ويقال ،أـ عبد اهلل بن مسكان من موالي عنزة

 . (28)وقيل له: األسدّي ألّنه موىل بين أسد ،ب ـ عبد الرحيم القصري األسدّي

 . (29)موىل بين أسد ،ج ـ احلسني بن أبي العالء اخلّفاف

 . (30)موىل بين هاشم ،د ـ أمحد بن حممد بن سعيد اهلمدانّي

 . (31)هـ ـ  هشام بن احلكم، موىل بين شيبان
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 . (32)موىل لبين نهد ،و ـ الفضيل بن يسار

 . (33)موىل جبيلة ،الغنوّي الكويّف ز ـ معاوية بن عّمار الّدهيّن

 . (34)بري، موىل آل الزبّياع اهلروّي ،  ـ إبراهيم بن ميمون

 ف على أوطان الرواة، مثل: ـ التعر3ُّ

 . (35)وهو كويّف ،عبد اهلل بن مسكانأـ 

 . (36)احلسن بن زياد الصيقل، وهو كويّفب ـ 

 . (37)وهو كويّف ،الفضيل بن يسارج ـ 

 ف على مكاسب الرواة، مثل: ـ التعر4ُّ

 . (38)أـ هشام بن سامل اجلواليقّي

 . (39)بّياع الكرابيس ،ب ـ هشام بن احلكم

 . (40)ج ـ احلسني بن أبي العالء اخلّفاف

 ف على لقب الرواة، مثل: ـ التعر5ُّ

 . (41)ولقبه كّرام ،أـ عبد الكريم بن عمرو اخلثعمّي

 . (42)ولقبه كردين ،ب ـ مسمع بن مالك البصرّي

 ـ بيان معروفية الرواة، مثل: 6

 . (43)املعروف بأبي العّباس البقباق الكويّف ،أـ الفضل بن عبد امللك

 . (44)املعروف باملنتوف ،ب ـ وهيب بن حفص الكويّف

 . (45)اذكونّي، املعروف بابن الشج ـ سليمان بن داود املنقرّي

 . (46)املعروف بابن بنت إلياس ،د احلسن بن علّي الوّشاء

 ف على اّتحاد العناوين، مثل: ـ التعر7ُّ

 . (47)وهو حبر بن كثري ،أـ حبر السّقاء

 . (48)ب ـ زكرّيا النّقاض، وهو زكرّيا بن مالك اجلعفّي

 . (49)وهو حممد بن أبي الصهبان ،ج ـ حممد بن عبد اجلّبار

 ـ ذكر ما يرتبط بوثاقة الرواة، مثل: 8

 . (50)هو ثقة عدل ،أـ أبو محزة

 . (51)كويّف ثقة وهو عربيٌّ ،أبو املغراءب ـ 
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 . (52)وكان مرضّيًا ،ج ـ عبد العظيم بن عبد اهلل احلسيّن

 ف على طبقة الرواة، مثل: ـ التعر9ُّ

 . (53)وروى عنهما ،’أـ أبان بن تغلب: لقد لقي الباقر والصادق

 د بن علّي،، وحمممن األئّمة: علّي بن احلسني قد لقي أربعًة ،ب ـ أبو محزة

 . (54)د، وموسى بن جعفروجعفر بن حمم

وروى  ،’ج ـ عبد الرمحن بن احلّجاج: قد لقي الصادق وموسى بن جعفر

 . (55)عنهما

 ،وإّنما لقي مّحاد بن عيسى ،مّحاد بن عثمان َقمل يْل ،د ـ إبراهيم بن هاشم

 . (56)وروى عنه

 

كتاب مشيخة جعنا فهارس الكتب جند أّن كثريًا من علمائنا رّتبوا اإّنا إذا ر

القاضي  حسنيحممد  لسيد، وا(57)صاحب املعامل، منهم: ال حيضره الفقيه ْنَم

 لستانهگ د عالء الدينلسّي، وا(59)الطرحيي النجفي شيخ فخر الدين، وال(58)التربيزي

ورفع شأنهم. فمعتقدهم أّن ، وغريهم؛ شكر اهلل سعيهم وعليه أجرهم (60)األصفهاني

 الرتتيب يف تدوينه املشيخة!  راِعمل ُي &الصدوق

أي الرتتيب على  ،يف مشيخته أّي ترتيب &الصدوق راِعملاذا مل ُي :فهنا نسأل

 أساس احلروف اهلجائية أو الرتتيب على أساس الطبقات أو غري ذلك. 

ف مشيخته على ألَّ &: إّن الصدوق(61)حفظه اهللد األستاذ الزجناني قال السي

 .ال حيضره الفقيه ْنيستكشف ذلك من املقارنة بني املشيخة وكتاب َم ،خاّص ترتيٍب

ر املشيخة على ال حيضره الفقيه، فحرَّ ْنأّلف املشيخة بعد تأليفه كتاب َم &فهو

فمثاًل  ،ذكر روايته يف الفقيه ذكره يف أّول املشيخة ْنقرار أبواب الفقيه، فأّول َم

بدأ بذكر  &ألّن الصدوق ؛يف املشيخة على إسحاق بن عّمار ٌمجعفر مقدَّ علّي بن

 روايته قبل إسحاق بن عّمار. 

وجه ذلك،  ِرْدومل َن ،26أخذ عناوين املشيخة من احلديث  &نعم، إّن الصدوق

، ثّم (62)هشام بن سامل أخذ العناوين من أّول الكتاب كان شروع املشيخة من فإّنه إْن
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 . (64)أبي بصري، ثّم (63)جعفرعلّي بن 

أو من حذف وزيادات ثانوية  ؛لعّله إّما من غفلة ؛كما أّن هناك خلاًل جزئيًا آخر

 . &فمن املؤلِّ

أو  ذكر مستقالًّ استنتج من ذلك عدم اختصاص املشيخة لراٍو حفظه اهللثّم إّنه 

فإّنه أخذ من  ،يخةالطريق إىل زيد الشّحام يف املش :آخر. فمثال ذلك منضّمًا إليه راٍو

 . (65)«ل بن عمرويف رواية زيد الشّحام واملفضَّ»

روى »أخذ من  ،وكذا بكري بن أعني ،طريق إىل الفضيل بن يسارالكما أّن 

د بن مسلم وبريد بن معاوية وبكري بن أعني وحممالفضيل بن يسار وزرارة بن أعني 

 . حفظه اهللهذا ما أفاده السّيد األستاذ . (66)«’عن أبي جعفر وأبي عبد اهلل ،العجلي

إىل  26ولتوضيح كالمه وتأييد مرامه نقول: حنن راجعنا الفقيه من احلديث 

 رات، فهي كالتالي: واستخرجنا العناوين مع حذف املكرَّ ،ـ مثاًل ـ 700احلديث 

 . (67)عّمار الساباطّيـ 1

 . (68)علّي بن جعفرـ 2

 . (69)إسحاق بن عّمارـ 3

 . (70)يعقوب بن عثيمـ 4

 . (71)جابر بن يزيد اجلعفّيـ 5

 . (72)بن مسلمـ حممد 6

 . (73)كردويه اهلمدانيـ 7

 . (74)سعد بن عبد اهللـ 8

 . (75)هشام بن ساملـ 9

 . (76)عمر بن يزيدـ 10

 . (78)و(77)ـ زرارة11

 . (79)من اليهود جاء نفٌرـ 12

 . (80)زيد الّشّحام واملفّضل بن صاحلـ 13

 . (81)الرمحن بن أبي عبد اهلل عبدـ 14

 . (82)إمساعيل بن جابرـ 15
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 .(83)مساعة بن مهرانـ 16

 . (84)عبد اهلل بن أبي يعفورـ 17

 . (85)عبد اهلل بن بكريـ 18

 . (86)احلليبـ حممد 19

 . (87)بن أخي خالداحكم بن حكيم ـ 20

 . (88)إبراهيم بن أبي حممودـ 21

 . (89)حنان بن سديرـ 22

 . (90)عمانالنبن ـ حممد 23

 . (91)ّخاسأبو األعّز النـ 24

 . (92)ما كتب من جواب مسائله يف إىل حممد بن سنان ×كتب الرضاـ 25

 . (93)عبيد اهلل بن علّي احلليّبـ 26

 . (94)معاوية بن ميسرةـ 27

 . (95)عبد الرمحن بن أبي جنرانـ 28

 . (96)مجيل بن دّراجو دّيْهبن محران النَّـ حممد 29

 . (97)اهلل بن سنان عبدـ 30

 . (98)أبو بصريـ 31

 . (99)عبيد اهلل املرافقيـ 32

 . (100)املعروف بسعدان ،عبد الرمحن بن مسلمـ 33

 . (101)ّيان بن الّصلتـ الر34

 . (102)احلسن بن اجلهمـ 35

 . (103)عبد الرحيم القصريـ 36

 .(104)احلسني بن أبي العالءـ 37

 . (105)ّفاربن احلسن الصـ حممد 38

 . (106)علّي بن باللـ 39

 . (107)حييى بن عّباد املّكيـ 40

 . (108)موىل احلارث بن املغرية ،أبو الّنمريـ 41
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 . (109)منصور بن حازمـ 42

 . (110)املفّضل بن عمرـ 43

 . (111)أبو مريم األنصارّيـ 44

 . (112)أبان بن تغلبـ 45

 .(113)الفضل بن عبد امللكـ 46

 . (114)يقلاحلسن بن زياد الصَّـ 47

 . (115)الفضل بن عثمان األعورـ 48

 . (116)صفوان بن مهران اجلّمالـ 49

 . (117)حييى بن عبد اهللـ 50

 . (118)هشام بن احلكمـ 51

 . (119)جّرا  املدائينـ 52

 . (120)حفص بن البخرتّيـ 53

 . (121)صفوان بن حييىـ 54

 . (122)زيد بن علّي بن احلسنيـ 55

 . (123)أمساء بنت عميسـ 56

 . (124)جويرية بن مسهرـ 57

 . (125)سليمان بن خالدـ 58

 . (126)معمر بن حييىـ 59

 . (127)عائذ األمحسيـ 60

 . (128)مسعدة بن صدقةـ 61

 . (129)معاوية بن وهبـ 62

 . (130)مالك اجلهينـ 63

 . (131)عبيد بن زرارةـ 64

 . (132)بكري بن أعنيو الفضيل بن يسارـ 65

 . (133)بكر بن حمّمدـ 66

 .(134)بن حييى اخلثعمّيـ حممد 67
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 . (135)إمساعيل بن ربا ـ 68

 . (136)أبو عبد اهلل الفّراءـ 69
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جتد تطابقًا تاّمًا بينهما،  ،وقارنتها مع املشيخة ،الحظت هذه القائمة فإّنك إْن

 وهذا هو الرتتيب املراعى يف تأليف املشيخة. 

 

 . ليهمإيذكر طريقه  ومل ،(145)عن مجاعة ىرو &ّن الصدوقإ

الذي يصعب حتصيله على أهل العلم هو حصر أمساء : &د الصدرقال السي

يف الوقوف عليهم  ومل يذكرهم يف الفهرست، فإّن ،أولئك الذين روى عنهم يف الفقيه

 . (146)فوائد ال ختفى على اخلبري

 ،ـ مع زيادات بعض العناوين مّنا ـ (147)يوالنور يتبعًا للمجلس ،فنحن نذكرهم

 وهم: 

 .(148)ياملكارسعيد ي ابن أبـ 1

 .(149)لىيي لابن أبـ 2

 .(150)ـ ابن عّباس3

 .(151)يأبو إسحاق السبيعـ 4

 .(152)يأبو سعيد املكارـ 5

 .(153)يأبو الصبا  الكنانـ 6
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 .(166)جعفر بن رزق اهللـ 19
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 .(238)بن احلكمـ حممد 92
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 .(245)بن عمرو بن سعيدـ حممد 99
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 .(249)مرازمبن ـ حممد 103

 .(250)بن مروانـ حممد 104
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 .(257)نصر اخلادمـ 111

 .(258)النضر بن شعيبـ 112

 .(259)رّبه وهب بن عبدـ 113

 .(260)هارون بن مسلمـ 114

 .(261)ىهشام بن املثّنـ 115

 .(262)هلقامي هلقام بن أبـ 116
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 .(266)يونس بن ظبيانـ 120

 . (267)يونس بن عبد الرمحنـ 121

ما الوجه يف عدم ذكر الطريق إىل هذه اجلماعة؟ هل إهمال  :فهنا نسأل

بل ألجل وقوع السقط من  ،ليس كذلكأو  ؛فوغفلة من جانب املصنِّ ذكرهم لسهٍو

 آخر؟  وجٌههناك أو  ؛نسخ املشيخة

 الظاهر ـ بالنسبة إىل بعض هذه العناوين ـ احتمال سقوطهم من نسخ املشيخة. 

، ثّم سلمة بن متامملشيخة بياضًا يف ذكر طريق وتوضيح ذلك أّنا جند يف نسخ ا

ألّول مّرة يف الفقيه بعد سلمة  (268)إّنك جتد ذكر بعض هذه العناوين املهملة يف املشيخة

وقبل حممد بن يعقوب الكليين املأخوذ  ،5331بن متام املأخوذ عنوانه من احلديث 

أو  ؛ة الفقيه، وهذا يعين احتمال سقط ورقة يف مشيخ5538عنوانه من احلديث 

 حصول خراب فيه. 

وأّما بالنسبة إىل بعض هذه العناوين فال ميكن القول بهذا االحتمال، فنجيب 

أو بأّن روايات هذه العناوين أضيفت يف الفقيه بعد تدوين ؛ &عنها إّما بغفلة املصّنف

 ال حيضره اإلمام ـ الذي هو فهرست وسائل الشيعة ـ ْناملشيخة، كما هو احلال يف َم

فإّن عدد األحاديث املذكورة يف هذا الفهرست ال ينطبق يف  ؛بالنسبة إىل وسائل الشيعة

بعض األحيان مع األحاديث املذكورة يف أبواب الوسائل، فنحن ـ حبمد اهلل ـ أثبتنا أّن 

 تدوين الفهرست املذكور كان قبل التحرير النهائي للوسائل. 
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مثل: عبد اهلل بن حممد املزخرف واجلدير بالذكر أّن بعض هذه العناوين ـ 

بن إبراهيم بن هاشم، ويونس بن عبد الرمحن ـ  احلّجال، وعثمان بن عيسى، وعلّي

يرى تعويض السند إمكان ذكر الطريق  ْنيف فهرست الصدوق، فعلى َم مذكورٌة

 هلذه العناوين. 

م أّن وهي أّن الشيء العجيب يف املقا ،من التنبيه على نكتٍة ال ُبدَّثّم إّنه 

ولكن مل يذكر هلم رواية يف  ،يذكر يف املشيخة بعض العناوين &الصدوق

الذين ذكرهم يف الفهرست ]أي يف املشيخة[ عدد : &. قال احملّقق اجمللسي(269)الفقيه

 . (270)عنهم يف هذا الكتاب يقرب من عشرة ِوْرومل َي

بأّن تدوين املشيخة كان  ،على ما قلنا آنفًا فإمنا يدّل دّل علي شيٍء وهذا إْن

 . ْلال حيضره الفقيه؛ فتأمَّ ْنَمي لئقبل التحرير النها

 

 ،يف العناوين املستقّلة إّنا جند يف املشيخة بعض العناوين مكّررًا. وهذا تارًة

فإّنه تارة يذكر  ؛حممد بن محران :مثل ،حريز؛ وأخرى يف العناوين غري املستقّلة :مثل

 وأخرى يذكر منفردًا.  ؛مجيل بن دراجمع  يف طريٍق

كما أّن تكرار بعض العناوين ألجل التنبيه على مغايرة الطرق يف ما روي عن 

: وما كان فيه عن حريز بن عبد اهلل يف موضٍع &قال الصدوق :فمثاًل .الراوي الواحد

كاة فقد اهلل يف الز كان فيه عن حريز بن عبد إخل، ثّم قال: وما...هفقد رويُت

وي عنه يف ملا ُر وي عن حريز يف الزكاة مغايٌرما ُر الطريق يفأن هذا يعين وإخل. ...رويُت

 األبواب األخرى. 

وتارة يذكر يف ذكر  ؛فإّنه تارة يذكر مطلقًا ؛ومثله يف إمساعيل بن الفضل

 . ×احلقوق عن علّي بن احلسني سّيد العابدين

زكريا بن مالك  كما يفيف الفقيه بتعبريين،  ر عن راٍوكما أّن الصدوق قد يعبِّ

وأخرى بعنوان  ؛(271)زكريا بن مالكيروي عنه بعنوان  الصدوق تارًة فإن ؛اجلعفي

 . (272)زكريا النقاض

 كما أّن تكرار حريز ومّحاد يف املشيخة يف ذيل الطريق إىل زرارة لالستطراد. 
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وذكر الطريق إىل  ،ارعن إسحاق بن عّم يويقول: وُر مثاًل: &قال الكلباسي

احلال يف  ولعّل .ذكر الطريق إليه ْنفق يف كثري ممَّار. وهذا قد اّتإسحاق بن عّم

فيه، أو احلديث رد فهل احلديث من باب املسند والطريق مّط .على هذا املنوال الكّل

ذكر  ْنبصورة الرواية عمَّ رد فيه، بل هو خمتصٌّمن باب املرسل والطريق غري مّط

 الطريق إليه على وجه اإلسناد؟ 

ض من التعرُّ قضيَة، لالقول باألّو ،وكذا سلطاننا ،ظاهر املوىل التقي اجمللسي

وهو مقتضى ما  .إليهذكر الطريق  ْنمنهما حلال الطريق يف موارد نقل الرواية عمَّ كلٍّ

ما ذكر يف الفقيه يف باب أحكام السهو يف  حيث حكم بأّن ،صنعه صاحب املدارك

: إذا شككت ×لار قال: قال أبو احلسن األّوعن إسحاق بن عّم يوه ُرأّنـ الصالة 

 . قمن باب املوثَّ ـ ؟ قال: نعم: هذا أصٌلقلُت، فابن على اليقني

 ق أيضًال بالثاني، وظاهره مصري والده احملقِّق الشيخ حممد القووظاهر احملقِّ

 إليه. 

على ما حكى تلميذه الشيخ املشار إليه عنه  ،ف الفاضل األسرتآباديوتوقَّ

 . شفاهًا

ما هو ما روى إّن «وما كان فيه عن فالن»؛ إذ الظاهر من قوله: واألوسط أوسٌط

 ،كما هو األكثر يف الفقيه، وال يشمل ما نقل روايته ،«وى فالنر» :حنو ،باإلسناد

 . «فالن عني وُر» :حنو

الغرض من  فلعّل .عبارات القدماء ليست متناسبة احلال أن يقال: إّن إاّل هّمالل

بذكر فالن، سواء كان  رًاهو مطلق ما كان مصّد «وما كان فيه عن فالن»قوله: 

 . (273)ل الرواية عنهالرواية عنه على وجه اإلسناد إليه أو نق

عن  ـ ده اهللأيَّ ـريزا حممد املق سألت شيخنا احملقِّ: &وقال حفيد الشهيد

من حيث إّن ظاهر الرواية اإلرسال،  ،دخول مثل هذه الرواية يف طريق املشيخة للفقيه

 ما رواه طريقه إليه كذا، واملتبادر من روايته أن يقول: روى وظاهر املشيخة أّن كّل

 ل. تأمُّ بأّنه حملُّ ـ ده اهللأيَّـ وحنو ذلك؟ فأجاب  ،إسحاق

 . (274)فما يقتضي التوقُّ &يف كتب الوالد ْدمل أِج لكْن
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ة يف باب العدالة املروّي عبد اهلل بن أبي يعفورـ يف ذيل رواية  آخر وقال يف موضٍع

 . ارتياٍب يف الطريق نوُعـ: 

 : ما وجه االرتياب يف طريق الصدوق إىل عبد اهلل؟ فإْن قلَت

منا أّن يف دخول هذا يف وقد قدَّ .وي عن عبد اهلل: من جهة أّنه قال: ُرقلت

يقتضي املغايرة،  «ويُر»؛ ألّن الظاهر منها ما رواه عن الشخص، ولفظ املشيخة تأّماًل

 . (275)للتوجيه إال أّنه قابٌل

أّن هذه الطرق اليت يذكرها إىل هؤالء  الكالم يف: &يئد اخلووقال السي

أن يقول: روى حممد بن إمساعيل بن  :مثل ،يروي بنفسه عنه ْنالرجال هل ختتّص مَب

ولو مل يسند بنفسه  ،أو أّنها تعّم مطلق الرواية عنهم ،بزيع، أو روى عبد اهلل بن سنان

قول: روى بعض تلك الرواية إىل الراوي، بل أسندها إىل راٍو جمهول عنه، مثل أن ي

ن وي عن ابن سنان، وحنو ذلك مّما مل يتضمَّعن عبد اهلل بن سنان، أو ُر ،أصحابنا

 إسناده بنفسه إىل ذلك الراوي؟ 

 ن إرادته من تلك الطرق هو األّول. و املتيقَّ

عن شخص  ،وأّما مشوله للثاني حبيث يعّم ما لو عثر على رواية يف كتاٍب

جّدًا،  فمشكٌل ،وي عن فالنبعض أصحابنا عن فالن، أو ُرر بقوله: روى فعبَّ ،جمهول

ه عن إذ ال يكاد يساعده التعبري يف املشيخة بقوله: فقد رويُت ؛بل ال يبعد اجلزم بالعدم

 . (276)باملرسل كما ال خيفى. فهو ملحٌق ،فالن

ّن الصدوق إف ؛ال فرق بني التعبريينوقال:  ،آخر ه عدل عن هذا يف موضٍعولكّن

ه عن فالن، ما كان يف هذا الكتاب عن فالن فقد رويُت كّل املشيخة أّنذكر يف 

 . (277)وي عن فالنروى فالن أو ُر :سواء قال ،من التعبريين وهذا يصدق على كلٍّ

ـ ومن اهلل استمّد العناية ـ: إّن ما ذكره الصدوق يف املشيخة من طريقه إىل  أقول

 . «ويُر»الرواة يعّم ما بصورة 

 ويدّل عليه ـ أو يشهد له ـ: 

يف  &كالعالمة احلّلي ،ال حيضره الفقيه ْنمون أسانيد َمّن الذين يقوِّإ: أّواًل

مل  ،يف روضة املّتقني &واحملّقق اجمللسي ،د يف رجالهووابن داو ،خالصة األقوال

 قوا بني التعبريين. يفرِّ
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 . دِّماملتقق الكلباسي يف كالمه وأشار إىل هذا الوجه احملقِّ

طريقه إىل مجاعة يف املشيخة  &ـ وهو العمدة يف الباب ـ: ذكر الصدوق وثانيًا

 . «ويُر»مع أّن مجيع ما روى عنهم يف الفقيه بصيغة 

 وإليك قائمة أمسائهم: 

 . (278)أمحد بن هاللـ 1

 . (279)ـ أمساء بنت عميس2

 . (280)إمساعيل بن مهرانـ 3

 . (281)ـ أّيوب بن أعني4

 . (282)يساربّشار بن ـ 5

 . (283)بّكار بن كردمـ 6

 . (284)ـ جابر بن عبد اهلل األنصارّي7

 . (285)جعفر بن عثمانـ 8

 . (286)ـ جعفر بن حممد بن يونس9

 . (287)ـ جويرية بن مسهر10

 . (288)بّياع األمناط حارثـ 11

 . (289)ـ احلسن بن قارن12

 . (290)احلسن بن هارونـ 13

 . (291)رو  بن عبد الرحيمـ 14

 . (292)بن زرارةرومّي ـ 15

 . (293)ـ الزهرّي16

 . (294)ـ زيد بن علّي بن احلسني17

 . (295)سلمة بن متامـ 18

 . (296)ـ سليمان بن حفص املروزّي19

 . (297)شعيب بن واقدـ 20

 . (298)ّبا  بن سيابةالصـ 21

 . (299)ـ عائذ األمحسّي22
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 . (300)عبد احلميد بن عّواضـ 23

 . (301)ـ عبد امللك بن أعني24

 . (302)اهلل الرافقّيـ عبيد 25

 . (303)ـ علّي بن جبيل26

 . (304)ـ علّي بن سويد27

 . (305)علّي بن غرابـ 28

 . (306)ـ عّمار بن مروان29

 . (307)عمر بن أبي شعبةـ 30

 . (308)عمرو بن قيس املاصرـ 31

 . (309)ـ عيسى بن أبي منصور32

 . (310)عيسى بن أعنيـ 33

 . (311)ـ عيسى بن عبد اهلل اهلامشّي34

 . (312)بن يونسـ عيسى 35

 . (313)ـ الفضل بن أبي قّرة السمندّي36

 . (314)ـ مصادف37

 . (315)ـ مصعب بن يزيد األنصارّي38

 . (316)ـ معمر بن حييى39

 . (317)منهال القّصابـ 40

 . (318)ـ ميمون بن مهران41

 . (319)ـ هاشم احلّناط42

 . (320)ـ ياسر اخلادم43

 . (321)حييى بن عّباد املّكيـ 44

 . (322)اهللـ حييى بن عبد 45

 . (323)ـ يونس بن عّمار46

 . (324)مثامة وأبـ 47

 . (325)ـ أبو احلسن النهدّي48
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 . (326)ـ أبو زكرّيا األعور49

 . (327)سعيد اخلدري وأبـ 50

 . (328)عبد اهلل اخلراسانّي وأبـ 51

 . (329)هاشم اجلعفري وأبـ 52

 

حيث قال:  ،كما صّر  به نفسه يف مقّدمة الفقيه ،فهرستًا &إّن للصدوق

كتاب  :مثل، ليها املرجعإمن كتب مشهورة عليها املعّول و ومجيع ما فيه مستخرٌج

ليها إ ييت طرقفات الصول واملصنَّو... وغريها من األ يحريز بن عبد اهلل السجستان

 . (330)ـرضي اهلل عنهم  ـ ساليفأو ييت رويتها عن مشاخيال معروفة يف فهرس الكتب

حيث قال: هلما أصالن.  ،وأشار إليه الشيخ يف ترمجة زيد النرسي وزيد الزّراد

وهما حممد ْروهما حممد بن علّي بن احلسني بن بابويه، وقال يف فهرسته: مل َيْرمل َي

بن احلسن بن الوليد، وكان يقول: هما موضوعان، وكذلك كتاب خالد بن عبد 

 . (331)ان يقول: وضع هذه األصول حممد بن موسى اهلمدانيوك ،اهلل بن سدير

حني  ،يف فهرسته ،&قال أبو جعفر بن بابويهيف االستبصار:  وقال يف ذيل خرٍب

 ؛وال أفيت به ،ال أعمل به: وقال ،استثنى منه ما رواه السياري :ذكر كتاب النوادر

 . (332)لضعفه

حيث عّلق  ،أّن املراد من الفهرست هو املشيخة &فاستظهر احملّقق اجمللسي

ذكر الفهرست يف آخر بقوله:  «هافهرس الكتب اليت رويُت»: &على قول الصدوق

 . (333)الكتاب

حيث استدرك على املشيخة بذكر  ،&ولعّل هذا يظهر من احلّر العاملي

فأخذه صاحب  ،&الذي ذكره الشيخ يف فهرسته نقاًل عن فهرست الصدوق ،يونس

 . (334)ةوأدرجه يف املشيخ ،منه &لوسائلا

الذي يصعب حتصيله على أهل حيث قال:  ،&د الصدروهذا يظهر من السي

ومل يذكرهم يف الفهرست،  ،العلم هو حصر أمساء أولئك الذين روى عنهم يف الفقيه

 . (335)يف الوقوف عليهم فوائد ال ختفى على اخلبري فإّن
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ذكره الشيخ أو  فكم من رجٍل .الظاهر أّن هذا االستظهار يف غري حمّله ولكّن

مع أّنا مل جند له ذكرًا يف  ،&هما نقاًل عن فهرست الصدوقْيالنجاشي يف فهرسَت

وكذا العكس، بل أسلوب الفهارس يشهد بأّن املشيخة غري الفهرست،  ،املشيخة

 كما ال خيفى. 

ومل يذكرهم يف  ،يف فهرسته &ثّم إّن هناك مجاعة ذكرهم الصدوق

 مشيخته، وهم: 

 .(336)ازـ أمحد بن النضر اخلّز1

 .(337)ـ بسطام الزّيات2

 .(338)ـ حجر بن زائدة3

 .(339)ـ محدان بن سليمان4

 .(340)ـ خالد بن عبد اهلل5

 .(341)ـ خلف بن مّحاد6

 .(342)ـ زّكار بن حييى7

 .(343)ـ زيد النرسي8

 .(344)ـ زيد الزّراد9

 .(345)ـ طاهر بن حامت10

 .(346)ـ عبد الرمحن بن حممد العرزمي11

 .(347)اريـ عبد اهلل بن إبراهيم الغّف12

 .(348)ـ عبد اهلل بن حممد احلصيين13

 .(349) ـ عبد اهلل بن حممد املزخرف14

 .(350)ـ عثمان بن عيسى15

 .(351)ـ عقبة بن خالد16

 .(352)ـ علّي بن إبراهيم بن هاشم17

 .(353)ـ علّي بن احلسن بن رباط18

 .(354)احلسني بن موسى بن بابويهـ علّي بن 19

 .(355)ـ علّي بن حممد بن علّي بن سعد األشعرّي20
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 .(356)ـ علّي بن معبد21

 .(357)ـ غالب بن عثمان22

 .(358)ـ غياث بن كّلوب23

 .(359)ـ الفتح بن يزيد24

 .(360)ـ القاسم بن حممد اجلوهرّي25

 .(361)ـ حممد بن أبي القاسم اجلنابي26

 .(362)ـ حممد بن احلسن بن مجهور27

 .(363)ـ حممد بن علّي الشلمغاني28

 .(364)علّي الصرييف ـ حممد بن29

 .(365)علّي بن عيسى ـ حممد بن30

 .(366)ارالقاسم بن بّش ـ حممد بن31

 .(367)مصبح بن هلقام ـ حممد بن32

 .(368)ـ مسعدة بن الفرج33

 .(369)اليسع ـ مسعدة بن34

 .(370)ـ معاذ بن ثابت35

 .(371)ـ موسى بن جعفر البغدادي36

 .(372)موسى بن عامرـ 37

 .(373)ة حممد ابن احلنفيةـ وصّي38

 .(374)ـ حييى بن عبد احلميد احلماني39

 .(375)عمران ـ حييى بن40

 .(376)ـ يونس بن عبد الرمحن41

 .(377)اطـ أبو خالد القّم42

 .(378) ـ ابن أبي أويس43
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 االشرتاك السنوي
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 دينار  3000العراق درهمًا  30اإلمارات العربية دنانري  3البحرين قطر

 7مصر ريال  400اليمن رياالت  3عمان ريااًل  30السعودية ريااًل  30

اجلزائر دنانري  5ليبيا شلنًا  150الصومال دينار  200السودان جنيهات 

تركيا أوقية  500موريتانيا درهمًا  30املغرب دنانري  3تونس دينارًا  30

 10أمريكا وأوروبا وسائر الدول األخرى جنيهات  5قربص لرية  20000

.دوالرات
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