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البِدْعة ومبدأ التحذُّر الديين

مطالع ٌة يف زوايا جديدة للمفهوم والتطبيق

يتّفق املسلمون مجيعاً على حتريم البِ ْدعة يف الدين ،وي َروْنها خلقاً لطقوس أو
عادات أو مفاهيم تُلصَقُ بالدين ،وال عالقة للدين بها .فأيُّ إقحامٍ ملا ليس من الدين يف
الدين يُعدّ عندهم بدعةً ،على كالم وتفصيل بينهم يف حدود تعريف البدعة،
ومعايريها ،ليس هو حملّ نظرنا اآلن.
كما يتفق املسلمون يف ما يبدو على تصحيح احلديث النبويّ القائل« :كلُّ
بدعةٍ ضالل ٌة ،وكلُّ ضاللةٍ يف النار» ،وي َروْن أنّه يعين ـ يف املقدار املؤكَّد من مساحة
داللته ـ البدعة الدينية ،أي اختالق شيءٍ ما ليُعترب ديناً ،يف الوقت الذي ال عالقة للدين
يف واقع األمر به.
ولستُ معنيّاً هنا بالدخول يف املوضوعات الفقهيّة لقضيّة البدعة ،واليت عاجلتُ
قسماً منها يف كتابي املتواضع (فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر 411 :ـ ،)471
بقدر ما أريد أن أقف على مفهومٍ سوف أُمسِّيه« :حتسُّس البدعة وحتذُّرها» .وأقصد
بهذا املفهوم أنّ الثقافة الدينية اليت قدَّمتها لنا نصوص الكتاب والسنّة تسعى خللق
ٍّ مجاعي يتحسَّس ظاهرة االبتداع يف احلياة الدينية .وكأنّ هناك جهازاً يُراد
حِس
ابتكاره على مستوى العقل اجلمعي لألمّة ،وهو يقضي بأن يرصد أيَّ ظاهرة بدعيّة
ليقوم بتتبُّعها ،ويبدي حساسيّته جتاهها .فالتديُّن السويّ هو ذاك التديُّن الذي يستشعر

•
حاالت االبتداع؛ ألنّ هذا االستشعار هو جزءٌ من النظام الثقايف والوجداني الذي خيلقه
الدين يف الفرد ،ويف الوسط االجتماعي ألنصاره؛ كي حيمي نفسه من خالله أمام
حماوالت االبتداع يف الدين ،والدسّ فيه ،واالختالق ،ونسبة ما ليس من الدين إليه،
وخلق أعرافٍ وعادات وتقاليد ومفاهيم ومسلكيّات يُراد هلا االنتساب للدين ،والدين ال
علم له بها وال خرب.
لقد رأينا هذا احلسَّ الديين موجوداً عند املسلمني يف مواقع كثرية ،واحلمد
هلل .وقد برز عرب التاريخ جمموع ٌة من العلماء الذين حاربوا ما اعتربوه بِ َدعاً يف الدين،
وحتمَّلوا يف سبيل ذلك املصائب ،وألوان الطرد والنبذ والتوهني.
وعلى سبيل املثال :اإلمام أبو إسحاق الشاطيب(390هـ) ،منظِّر املذهب
املقاصدي يف االجتهاد الشرعي ،والذي يُعترب من روّاد مشروع حماربة ظواهر البِ َدع
داخل جمتمعه ومذهبه وقومه ،فضالً عن اآلخرين ،حتّى ألَّف يف ذلك كتاب
«االعتصام» الشهري .لقد ُنبِذَ وحورب؛ ألنّه اعترب ـ سواءٌ قَبِلْنا مبا قال أم رفضنا ـ أنّ
الدعاء للخلفاء األربعة وللسلطان يف خطبة صالة اجلمعة بِدْعةٌ مل ترِدْ يف الدين ،حتّى
لو كانوا يستحقُّون هذا الدعاء يف الواقع ،لكنَّ جعله يف خطبة اجلمعة ،وصريورته
سنَّةً يعتاد الناس عليها ،يف الوقت الذي تكون فيه خطبة اجلمعة شعاراً دينيّاً ،سوف
يفضي إىل عادةٍ دينية جديدة ال أصل هلا يف الدين من وجهة نظره.
كما رأينا الكثري من العلماء حياربون العادات املختَلَقَة باسم الدين هنا
وهناك ،فضالً عن العادات األخرى اليت يُؤتَى بها غري منسوبةٍ إىل الدين ،وال تكون
متوائمةً معه.
من اجلميل أن يكون لدى العلماء والعاملني حسُّ التصفية للدين من اإلضافات
الزائدة عليه دوماً من ِقبَل الثقافة الشعبيّة ،ولو أدّى ذلك إىل بذل التضحيات يف هذا
السبيل .إنّ هذا األمر حيول دون والدة دين متضخِّم عرب التاريخ ،فقد يكون الدين
بسيطاً ،لكنَّ التهاون أمام مظاهر تضخيمه ،وإلصاق العادات واملفاهيم والتقاليد به
باستمرار ،سوف يؤدّي إىل تورُّمه وإعاقته ،ليصبح أمنوذجاً آخر من الدين ،يُثقل
كاهل الناس ،ويثقلون كاهله.
ورغم كلّ هذه اإلجيابيات يف قضية مواجهة البِدْعة والتحسُّس منها ،فقد رأينا
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•
يف الوقت عينه تشوُّهات عرضت على هذا احلسّ الديين الفردي واجلماعي؛ أدّت تار ًة
إىل تفعيله بطريقةٍ خاطئة انعكست سلباً على الدين والتديُّن؛ وأخرى إىل تعطيله
بطريقةٍ ذكيّة ،وهو ما سأشري باختصارٍ إىل مناذج قليلة منه يف النقاط التالية:

هناك عدّة حاالت متّ فيها استخدام مفهوم البِدْعة بطريقة غري سليمة .وسأذكر
هنا بعض النماذج األساسيّة:

املشكلة التارخيية واحلالية عند بعض املسلمني أنّه يستخدم مفهوم البِدْعة
لتصفية احلسابات مع التيّارات الفكرية أو املذهبيّة اليت تقع على خالفٍ معه ،حبيث
إنّ هذا املفهوم (البدعة) أخذ ينحو املنحى التصفوي .فعندما تتَّهم شخصاً بأنّه مبتدِع،
أو مقولةً ما بأنّها بِدْعة ،فهذا يعين أنّك تعمد إىل تصفية اآلخر وحرقه مبثل هذا
املصطلح .ومع األسف فقد حتوَّل مصطلح البِدْعة ومشتقّاته؛ بسبب هذا االستخدام
السليب له ،من بُعده اإلجيابي ـ الذي هو احلماية للدين من اإلضافة عليه ـ إىل بُعدٍ
سليبّ ،متثَّل يف قتل مبدأ تعدُّد االجتهادات ،واعتبار كلّ اجتهاد خمالف لي مبثابة
البِدْعة ،أو على األقلّ بعض االجتهادات اليت أختلف معها.
ومضافاً إىل وَفرة تطبيق هذه احلالة بني املذاهب والطوائف اإلسالميّة ،حنن
جندها أيضاً داخل التيارات الفكرية .فاملعتزلة مبتدعة عند أهل احلديث والسلفيّة،
والسنّة أهل بدعة عند الشيعة ،وبالعكس ،والفالسفة مبتدعة عند أهل األديان
والكالم ،كما فعلها الغزالي ،وأراد تصفيتهم بها ،إىل غري ذلك من التطبيقات.
عندما يتحوَّل مفهوم «حتسُّس البِ ْدعة» من حالة صحّية ،يُراد هلا احلَدّ من
تضخُّم الدين على يد البشر ،إىل حالة مَرَضيّة ،يُراد هلا تصفية اآلخر وسدّ باب
االجتهاد ،وقتل منافذ العُذر لآلخرين ،فإنّ فكرة البِدْعة ستصبح كارثةً ،بعد أن
كانت محاية صحيّة سليمة.
إنّ ما أفهمه من فكرة البدعة هو حماولة الدفاع عن الدين إزاء الركام امللقى
االجتهاد والتجديد
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•
عليه عرب الزمن ،والذي يزيده ثِ ْقالً هو بريءٌ منه ،وال أفهم فكرة البِدْعة بأنّها عنوان
تصفوي ،أو قات ٌل حلريّة الرأي واالجتهاد ،وال سيّما أنّ العلماء والفقهاء املسلمني
أنفسهم قد أخرجوا من البِدْعة حاالت االختالف االجتهادي ،إالّ أنّ تطبيقهم لقضيّة
البِدْعة أطاح بكلّ التنظريات اليت وضعوها يف هذا السياق ،وسنرى كيف أنَّهم طبّقوا
املفهوم بطريقةٍ صحيحة يف مكانٍ ،دون آخر.
وعليه ،فإذا أوصلين اجتهادي إىل اعتبار أمرٍ ما بدعةً يف الدين فإنّ من واجيب
حماربة البِدَع ،لكنّ هذا ال يعين إالّ ضرورة مواجهة ظاهرة البِدْعة بالطرق العلميّة
الوزينة اليت حتفظ حرمات اآلخرين وحقوقهم .فليس كلُّ ابتداعٍ هو خبثٌ قصديٌّ نشأ
عند صاحبه ،بل قد يكون ناشئاً عن حُسن نيّة ،ومع ذلك لزمين حماربته.
ومعنى حماربته ليس فتح النار عليه ،بل هي حماولة ردّه بالطرق السلميّة
الصحّية احلضاريّة .إنّ الردود العلميّة على هذه الفكرة أو العادة اليت أعتربها بِ ْدعةً
هي بنفسها حمارب ٌة للبدعة ،وال يقف مفهوم حماربة البدعة عند أساليب التصفية،
واهلجوم العنيف ،وإعالن الغضب ،وأمثال ذلك ،خالفاً ملا باتت ثقافتنا الدينية املغلوطة
تفرضه علينا من الربط والتواشج املزعومني بني حماربة البِدَع من جهة وتصفية اآلخر
من جهة أخرى ،وكأنّ مفهوم حماربة البِدْعة يعين إعالن حربٍ وجهادٍ تسقط يف
ظلِّهما الكثري من احملرَّمات واحملظورات.
ال بدّ من تصحيح املفاهيم؛ لكي نصل إىل تصوُّر صحيح .وتصحيح املفاهيم هُنا
يبدأ من الكشف عن احلمولة اليت يرفعها لنا مصطلح معيَّن مثل مصطلح « ِب ْدعة».
إنّين أريد هنا أنْ أُميّز بني مفهوم «البِ ْدعة» ومفهوم «أهل البِ ْدعة».
ففي اللغة العربية ،اليت هي مدار االستخدام يف النصوص الدينية ،ال تعين
كلمة «البِ ْدعة» سوى الشيء املختَرَع الذي ال سابق له ،فعندما يقول النصّ :اترك
البِدْعة ،فهذا يعين املطالبة برتك األمور املختَرَعة يف الدين ،وليس للدين عالقةٌ بها.
ولكنّ كلمة «البِ ْدعة» تطوَّرت محولتها املعنويّة عرب التاريخ اإلسالمي يف
القرون الثالثة األوىل وما بعد؛ إذ عندما ظهرت تيّارات عُرف عنها االبتداع يف الدين
جاء عنوان «أهل البِدَع» ،فصار عنواناً سلبيّاً؛ ألنّه يعين أولئك الذين عُرفوا واشتهروا
8

االجتهاد والتجديد

•
باختالق املفاهيم اليت ينسبونها للدين ،والدين منها براء ،دون أن يقع اختالقهم هذا
بطريق اخلطأ عن طريق االجتهاد (كما فصّلتُ هذه النقطة يف كتابي املشار إليه
آنفاً) .فليس كلّ بِدْعة مفهومٌ تصفوي تارخييّاً ،بل «أهل البِ ْدعة» أو «أهل البِ َدع» مفهومٌ
تصفوي؛ ألنّه يوحي بأنّ السياق الفكري هلؤالء هو سياقٌ مرفوض معوجٌّ غريب ،ال أنّ
هذه الفكرة عندهم بِدْعيّة أو تلك فحسب.
فكلمة «أهل البِدْعة» ال تعين وجود مذهب أو دين أو تيّار يشتمل يف تفكريه
ي عامّ ،وينهجون نهج
على بِ ْدعةٍ ما ،بل تعين أنّ هؤالء يسريون فكريّاً يف سياق بِ ْد ِع ّ
اختالق البِدَع ،ال عن طريق األخطاء االجتهاديّة.
ولو التفتنا إىل هذه القضيّة سنفهم أموراً كثرية يف النصوص حول موضوع
البِدْعة وأهل البِدَع ،ومن ثمّ فال يكون الفقيه الفالني مبتدِعاً وصاحب بِدْعة ،من
وجهة نظر الفقيه اآلخر ،بهذا املعنى السليبّ للكلمة ،بل إنّما يكون كذلك عندما
يقع يف سياق عامّ ترتاكم فيه األمور البِدْ ِعيّة يف فكره ،حبيث تكون البِدَع هي
أساس فكره ونهجه وعمله.
متاماً كما نقول« :أهل احلديث» ،فهذا ال يعين أنّ كلّ عامل يأخذ باحلديث
هنا أو هناك هو من أهل احلديث ،بل يعين تيّاراً خاصّاً صار احلديث هو اإلطار العامّ
ملنظومته الفكريّة واالجتهاديّة .وكذلك عندما نقول :سرقة ،فهذا يعين أنّ الكلمة
تطلق على حالة السرقة الواحدة ،لكنْ عندما نقول :أهل السرقة واالختالس ،فهذا
يعين أنّ هؤالء عادتهم ومنهجهم هو ذلك .فيمكن التمييز بني الكلمة يف حالتها
العادية والكلمة بعد إضافة عنوان «أهل» أو «صاحب» أو «أصحاب» وما شابه ذلك
ش ْرك» يف القرآن الكريم واسم الفاعل «مش ِرك» عند بعض
إليها ،كالتمييز بني اسم « ِ
العلماء ،فإنّ عند أهل الكتاب شِرْكاً ،لكنَّهم ليسوا مشركني بنحو اسم الفاعل.
ومثلُ هذا كثريٌ يف اللغة العربيّة والعُرفيّة وغريها .ولستُ أريد اإلطالة هنا يف هذا
املوضوع ،بل أُحيله لدراسةٍ حبثيّة أخرى.
إذن أوّل مشاكل مفهوم البِدْعة يف املمارسة اإلسالميّة هي مشكلة استخدام
هذا املفهوم بطريقة تصفويّة عند كلّ اختالف ،وإخراجه عن حالته الصحّية .وعليه
االجتهاد والتجديد
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فال يعين رفضنا استخدام تعابري أهل البِدَع على اآلخرين اليوم ـ لكونها تعابري تصفويّة
ـ أنّنا نريد سدّ باب التحسُّس من البِدْعة يف احلياة الدينية ،بل العكس هو الصحيح؛
ذلك أنّنا نريد فتح هذا الباب مهما كانت التسميات املمكنة له اليوم ،ويف الوقت
عينه االبتعاد عن الثقافة التصفويّة ،اليت تهدر حرمة االجتهاد ،وحقّ التفكري يف
األمور الدينيّة.
نعم ،التيارات اليت تنهج نهج اختالق البِدَع ـ ال بطريقةٍ خاطئة نتيجة اجتهاد ما،
بل بطريقة ادّعائيّة ذاتيّة بال دليل أو مستند ـ ميكن استخدام أسلوبٍ آخر معها ،شرط
أن يكون نافع ًا يف التأثري ،على كال ٍم يف هذه النقطة األخرية.
وخالصة القول :إنّ تطبيق عنوان البِدْعة وحماربتها على مقولةٍ ما ال يعين أنّ مَنْ
يتبنّى هذه املقولة هو من أهل البِدَع ـ باملعنى التصفوي للكلمة ـ بالضرورة .كما أنّ
حرصنا على ممارسة اجلميع حقّ االجتهاد ،وقلقنا من االستخدام التصفوي لتعبري
البِدْعة ومشتقّاتها ،يدفعنا أيضاً إىل عدم استخدام هذه املصطلحات ،لكنْ يف الوقت
عينه عدم غضِّ الطرف عن واقع ما نراه بِدْعاً يف الدين ،ولو مل يكن متَّبعوها أهل
بِدْعة ،بل اتَّبعوها عن حُسن نيّة واجتهادٍ خاطئ.

واستكماالً للنقطة أعاله ،جند تشوُّهاً آخر يف استخدام مقولة البِدْعة أيضاً،
وهو التطبيق املتحيِّز هلذا املفهوم .ففي الوقت الذي جيد فيه األشعري مثالً أنّه من
السهل عنده توصيف فكرة معيَّنة قاهلا املعتزلي بأنَّها بدعةٌ ،نراه يصعب عليه توصيف
أهل ملَّته ومذهبه بهذه الصفة ،فال يقول عن قضيّةٍ ما عند أهل مذهبه بأنّها بِدْعةٌ ،بل
يراها اجتهاداً خاطئاً ،يؤجَر صاحبُه عليه.
إنّ سبب هذا التطبيق املتحيِّز غري املوضوعي هو اخللطُ املتقدِّم املشار إليه.
فنحن بِتْنا نتصوَّر أنّ افرتاض بِدْ ِعيّة عادةٍ ما عند أهل مذهبنا سيعين ذلك أنّ أهل
مذهبنا هم أصحاب بِدْعة ،وعليه فمذهيب هو مذهب بِدْعة ،وهذا يعين الطعن يف
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أي تالزم!!
علمائنا ،ويف تارخينا ،ويف مذهبنا ،مع أنّه ال يوجد ُّ
فمن املمكن أن تكون عند املذهب األشعري أو اإلمامي أو السلفي أو الزيدي
بِدْع ٌة ما دون أن حنسب أهل هذا املذهب وعلماءه أصحابَ بدعةٍ؛ ملا قلناه قبل قليلٍ ،من
أنّ عنوان «أهل البِ َدع» عنوان يُقصد منه السياق العامّ هلؤالء ،فهو سياق بِدْعِي ،ال أنّ
فكرةً ما عندهم هنا أو هناك هي بِدْعَة يف الدين ،وال أساس هلا فيه ،وأنّها اختُلقت
فيه عن حُسن نيّة أو سوئها.
وعليه ،فال دليل مينع عن اعتبار فكرةٍ ما أو سلوكٍ ما أو عادةٍ ما يف مذهب
احلقّ ـ أيّاً يكن ـ بِدْعةً؛ ألنّه ال تناقض بني املفهومني .وألنّهم أحسُّوا بالتناقض بني
كونه املذهب احلقّ وبني وجود بعض البِدَع فيه صاروا ينفون دوماً عن مذهبهم وجود
البِدَع ،ويلصقونها بغريهم ،ممّا ولَّد حِسّاً نقديّاً إجيابيّاً من الغري ،وتغاضياً عن
الوالدات املتواصلة للبِدْعة داخل املذهب احل ّق نفسه ،وهي املشكلة الثانية اليت واجهها
املسلمون.
ومقتضى العدالة واإلنصاف واحلقّ واملوضوعيّة هو أن يظلّ مبدأ «التحذُّر من
البِ َدع» ساري املفعول يف مقابل كلِّ األفكار والعادات واملسلكيّات ،سواءٌ تلك اليت
تظهر يف حميطي املذهيبّ اخلاصّ أم تلك اليت تنشأ يف مناخ حميطٍ مذهيبّ أو طائفيّ
أو فكريّ آخر خمتلف عنّي.
وبهذه الطريقة أمحي اإلسالم من البِدْعة عرب نقد اآلخر ،وأمحي مذهيب
اخلاصّ منها عرب نقد الذات ،وعرب التحسُّس املشار إليه.
هلذا حنن نشجِّع على توصيف األمور بصفاتها ،ولو كانت يف اإلطار املذهيبّ
اخلاصّ ،شرط عدم استخدام هذه التوصيفات بطريقةٍ تصفويّة ملذهبٍ ما أو ألهله،
كما قلنا قبل قليلٍ ،وإالّ فلن خنرج سوى مبقولة عصمة مذهيب اخلاصّ أو مذهبك
اخلاصّ من البِدْعة ،وكأنّ يد العناية اإلهليّة حَمَتْ هذا املذهب من أن متسَّه األخطاء،
فصرنا نقول بعصمة علمائه وأبنائه ،وأنّهم ال جيتمعون على خطأ!
إنّ معذوريّة اآلخر يف تبنّيه فكرةً أو عادةً ما نراها بدعةً يف الدين حتفظ له
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حرمته الشخصيّة أو اجلماعيّة ،لكنّها ـ أي املعذوريّة ـ ال حتفظ للبِدْعة اليت حيملها
عن حُسنِ نيّةٍ أيَّ حرمةٍ ،وال يكون انتماؤه املذهيبّ حامياً لبِدْعته من نقدنا ومواجهتنا
بالطرق الالزمة ،اليت تراعي احلرمات كلّها والواجبات.
ـ يتبع ـ
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يف حقيقة االجتهاد
األصول والضوابط

لقد عرب أصول الفقه عن أهمّ املشاغل التشريعية اليت واجهت احلضارة
اإلسالميّة يف صريورتها التارخيية وتطورها احلضاري .ومن هذه املشاغل اليت استأثرت
بعناية علماء األصول والفقه «تناهي النص الشرعي دون تناهي وقائع البشر».
وحللّ هذا اإلشكال التشريعي دعا علماء أصول الفقه إىل استثمار اخلطاب عن
طريق االجتهاد؛ وذلك بإرجاع الوقائع والنوازل غري املنصوص عليها وإحلاقها بأصوهلا،
عن طريق العلل القياسية ،والكلّيات املصلحية ،واملقاصدية...

فمن أبرز خصائص الشريعة اإلسالمية أنها شريعة حية ومرنة ،مبقدورها
االستجابة لكلّ جديد ،والتفاعل مع كل حديث .فقد استطاعت أن تستجيب
ملشاكل املاضي ،وهي اآلن قادرة على االستجابة حلاجيات احلاضر .وهذا بفضل
االجتهاد ،الذي هو رم ٌز خلودها وبقاء أحكامها ،واستمرار تشريعاتها باستمرار
احلياة البشرية.
فاالجتهاد من ألزم األمور اليت حتتاجها األمة اإلسالمية يف العصر الراهن.
والذي جيعله من ألزم األمور هو املستجدّات اليت يفرزها الواقع املعاش ،واليت تتطلب
أحكاما شرعية مناسبة لكل واقعة.

•
فاإلسالم يدعو إىل االجتهاد والتجديد ،ويقاوم اجلمود والتقليد ،ويؤمن
مبواكبة التطوّر ومواصلة التقدّم .والشريعة اإلسالمية ال تضيق باجلديد ،وال تعجز
عن إجياد حلّ للمشاكل الطارئة.
ومن ثم فاالجتهاد ضرورة تشريعية ،تقتضيه املستجدّات ،وتوجّهه كثرة
احلوادث والنوازل .وهذا ما جيعل اخلطاب الشرعي مستمراً باستمرار احلياة البشرية...
واالجتهاد يف اإلسالم يتأسّس على جمموعة من الضوابط والشروط ،كلها مؤصلة يف
كتب علم أصول الفقه .ومن ذلك أن لكل حادثة حكماً شرعياً مستمداً من الدليل،
سوا ٌء أكان هذا الدليل مصرَّحاً به يف الكتاب والسنّة أم مستنبطاً من النصّ ،مثل:
القياس ،واالستصالح ،واملقاصد...
قال اإلمام الشافعي(204هـ) يف الرسالة« :كل ما نزل مبسلمٍ ففيه حكم
الزم»( .)1فطريق طلب احلكم الشرعي للنوازل واألقضية هو النصّ الشرعي الصريح.
لكنْ إذا غاب النص الشرعي الصريح فإنّ املقتضى املنهجي يلزم اجملتهد املصري إىل
االجتهاد ،بأنواعه املتعدّدة ،وأشكاله املختلفة.
جاء يف كتاب الفصول يف علم األصول ،لإلمام اجلصّاص احلنفي« :إذا ابتلوا
حبادثةٍ طلبوا حكمها من النصّ ،ثم إذا عدموا النصّ نزعوا إىل االجتهاد والقياس ،وال
يسوِّغون ألحدٍ االجتهاد واستعمال القياس مع النصّ»(.)2
واالجتهاد سائغ يف املسائل والقضايا اليت ال نصّ فيها؛ إذ ال اجتهاد مع وجود
النصّ ،فإذا «وجد نصٌّ أو إمجاع سقط جواز االجتهاد»(.)7
فاالجتهاد ضرورة حياتية؛ الستمرار حياة الناس املتجدّدة ،وبقاء إميانهم
باإلسالم وفاعليّته(.)4
فاالجتهاد من أهمّ اآلليات اليت جتسّد مرونة الشريعة اإلسالمية يف تفاعلها مع
الواقع ،ويف استجابتها للحاجيات اجلديدة والوقائع املتجدّدة.
واالجتهاد ال يُلغي النصّ ،وإنّما هو إعما ٌل للنصّ الشرعي يف الوقائع الطارئة
واجلديدة.
ومن الطبيعي أن خيتلف اجملتهدون يف تلقّيهم لداللة النصّ ،وتنزيلها على الوقائع
اجلديدة .واختالفهم هذا يرجع إىل عدّة أسباب ،أبرزها :اختالف فهومهم لكالم اهلل
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وسنّة نبيّه|؛ وكذا قدراتهم يف االستنباط واالستدالل؛ واختالف أحواهلم وأزمانهم
وأمكنتهم وثقافتهم وأفكارهم .وممّا قرّره علماء أصول الفقه يف هذا الباب« :أنّه ال
إنكار يف مسائل االجتهاد».
ومن ثم فاالجتهاد هو السبيل للنهوض بالفقه اإلسالمي املعاصر؛ وذلك بتقديم
مما يتّفق مع روح الشريعة اإلسالمية وأصوهلا ومقاصدها يف
احللول للوقائع اجلديدةّ ،
التشريع.
ومما يلزم اجملتهد اليوم هو معرفة علوم عصره ،إنْ تيسَّر له ذلك؛ فإن تعذّرت
هذه املعرفة وجب عليه استشارة أهل االختصاص؛ ألن هذه االستشارة من شأنها أن
تعينه على معرفة احلكم الشرعي للنوازل الطارئة(.)2
إن اجملتهد يف عصرنا هذا حباجّة ماسة إىل االستعانة واالستشارة مع أهل
االختصاص ،وهم العلماء العارفون مبجال ختصّصهم ،واملتمكِّنون من علوم العصر.
وهو ما جرى به العمل عند متقدِّمي الفقهاء وأهل االجتهاد ،فقد كانوا يستفسرون
عن حقائق األشياء اليت هلا صل ٌة وقرابة بالنازلة اليت هي موضوع االجتهاد.
وهذه املعرفة ضرورية .وقد عبّر عن هذا اإلمام الشاطيب عندما قال« :فال بدّ أن
يكون اجملتهد عارفاً وجمتهداً من تلك اجلهة اليت ينظر فيها؛ ليتنزَّل احلكم الشرعي
على وفق ذلك املقتضى»(.)6

االجتهاد يف اللغة هو استفراغ الوسع يف حتصيل الشيء.
ويف االصطالح هو استفراغ الوسع يف درك األحكام الشرعية .وبصيغة أخرى:
هو «بذل اجملهود يف ما يقصده اجملتهد ويتحرّاه ،إالّ أنّه اختصّ بالعرف بأحكام
احلوادث اليت ليس هلل تعاىل عليها دلي ٌل قائم ،يوصل إىل العلم املطلوب بها»(.)3
واملقتضى التشريعي يف ضرورة االجتهاد هو تناهي النصوص الشرعية ،دون
تناهي وقائع البشر .فاألصول الشرعية معدودةٌ ،واحلوادث ممدودة( .)8وهذا ما يلزم منه
املصري إىل االجتهاد.
جاء يف كتاب الربهان إلمام احلرمني« :ومَ ْن أنصف من نفسه مل يشكل عليه
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إذا نظر يف الفتاوى واألقضية أنّ تسعة أعشارها صادرةٌ عن الرأي احملض واالستنباط،
وال تعلّق هلا بالنصوص والظواهر»(.)9
ومن أبرز األدلة الشرعية اليت استعان بها علماء أصول الفقه حللّ اإلشكال
التشريعي الذي تطرحه قضية تناهي النصوص الشرعية ،دون تناهي وقائع البشر،
دليل القياس« :فالضرورة داعيةٌ إىل وجوب القياس؛ ألن النصوص متناهية ،واحلوادث
غري متناهية .وال بدّ أن يكون هلل تعاىل يف كلّ حادثة حكمٌ؛ إما بتحريم؛ أو حتليل...
أال ترى أنّا إذا تركنا القياس لتعطّلت أحكام احلوادث ،فصح قولنا :إن الضرورة
داعيةٌ إىل استعمال القياس»(.)10
فاالجتهاد من خصائص هذه الشريعة اإلسالمية ،اليت من مواصفتها االستمرار
مع حياة البشر .فاإلسالم يدعو إىل االجتهاد والتجديد ،ومواكبة التطوّر والتقدّم ،وال
ٍّ للمشاكل الطارئة.
يعجز عن إجياد حل
فاالجتهاد يتقيَّد ببذل الفقيه قصارى طاقته الفكريّة يف دراسة النص الشرعي؛
حبثاً عن احلكم الذي حيمله النص الشرعي؛ من أجل تنزيل هذا احلكم على
تصرفات الناس ،وكذا على الواقع الذي يعيش فيه هؤالء الناس.
فاالجتهاد يف التطبيق ال يقلّ أهمية عن االجتهاد يف فهم النص الشرعي؛ ألن
نتائج التطبيق منوطة بتحقيق مقاصد الشريعة.
فال فقه للنصّ بال فقه حمللّ النصّ .وحمل النصّ هو الواقع بأبعاده املختلفة
ومكوّناته املتعدّدة.

إن االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية يأخذ عدّة أشكال:
فقد يكون قياساً ،وهو إحلاق واقعة غري منصوص عليها بواقعة منصوص
عليها؛ الشرتاكهما يف علّ ٍة جامعة.
بل من األصوليني مَ ْن خصّ االجتهاد بالقياس .قال اإلمام الشافعي(204هـ) يف
الرسالة« :فما القياس؟ أهو االجتهاد أم هما مفرتقان؟ قلتُ :هما امسان ملعنى
واحد.)11(»...
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ونفس االختيار أخذ به اإلمام اجلصّاص احلنفي .فاالجتهاد عنده هو «استخراج
علّ ٍة من أصلٍ ،يرد بها إىل الفرع .وحيكم له حبكمه ،وهو الذي نسمّيه قياساً»(.)12
وقد يكون االجتهاد استصالحاً؛ ذلك أنّ اجملتهد إذا وجد للواقعة نظرياً جلأ إىل
القياس وحكم ،أمّا إذا مل جيد للواقعة نظرياً حكم باملصلحة ،بناءً على أن الشريعة
اإلسالمية جاءت إما لتحقيق مصلحة أو دفع مفسدة.
وقد يكون االجتهاد حكماً مبقاصد الشريعة اإلسالمية .فقد دلّ االستقراء أن
الشريعة اإلسالمية مل تنصّ على حكم كلّ جزئيّة على حِ َدة ،وإمنا أتت بقواعد
وكليات شرعية ،جمرّدة عن عاملي الزمان واملكان ،حبيث ميكن تنزيلها على
اجلزئيّات والوقائع اجلديدة .وبفضل هذه الكلّيات يتيسَّر للخطاب اإلسالمي أن
يستوعب مجيع اجلزئيّات ويغطي مجيع املستجدّات.
واألصل يف االجتهاد باملصاحل واملقاصد هو أنّ احلكم الشرعي على النوازل إن
كان مالئماً لتصرّفات الشارع ،وشهدت به كلية من كليات الشريعة ،فهو صحيحٌ،
ُيبنى عليه االستدالل على الوقائع اجلديدة ،ويرجع إليه يف احلكم على النوازل
الطارئة.
ومن االجتهاد فهم اخلطاب الشرعي ،واستجالء دالالته ،ومتثل معناه؛ لتمهيد
استنباط احلكم الشرعي منه .وهو املسمى عند علماء أصول الفقه بـ (فقه اخلطاب
الشرعي) ،أو (االجتهاد البياني)( .)17ومرجعيته اللغة العربية؛ ألن النص الشرعي نصّ
لغوي يف بنائه ،ومن ثم فهو حمكو ٌم بقواعد اللغة العربية وقوانينها يف اإلفهام.
ومن االجتهاد معرفة الواقع جبميع مالبساته ومكوّناته؛ وذلك بتنزيل األحكام
الشرعية وإيقاعها يف هذا الواقع عن طريق تطبيق القواعد الكلّية واألصول العامة
للشريعة اإلسالمية .وبعبارة أخرى« :هو اإلجراء العملي ملا حصل على مستوى الفهم
التجريدي لألحكام الشرعية(.)14
وعلى هذا االختيار فإنّ االجتهاد دائماً يسري يف طريقني لطلب احلكم الشرعي:
طريق النصّ؛ وطريق الواقع .وال ميكن الوصول إىل املطلوب الشرعي إالّ من الطريقني
معاً.)12(»...
واالجتهاد يف مجيع أشكاله وأنواعه يدور يف حمور النصّ ،فقد ظلّ مرتبطاً
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به ،وخاضعاً له ،وباحثاً عنه .فاالجتهاد ال يعدو أن يكون استجالءً ملدى صحّة النصّ،
أو استكشافاً ملعناه وداللته ،من حيث العموم واخلصوص ،واإلطالق والتقييد،
واإلمجال والبيان ،ومدى قابلية النصّ للتأويل...

يقصد باالجتهاد يف النص الشرعي متثّل الداللة اللغوية والشرعية للنصّ
الشرعي؛ ملا يف هذا التمثّل من إعانة ومساعدة على استنباط األحكام الشرعية.
فاجملتهد ال حيلّ له أن ميارس االجتهاد يف النصّ الشرعي إذا مل يكن من جهةٍ
على علم بوجوه داللة النصوص الشرعية يف العموم واخلصوص ،واجململ واملفصَّل،
واملقيد املطلق ،واإلثبات والنفي ،واحملكم واملتشابه ،والناسخ واملنسوخ؛ وعلى علمٍ من
جهة أخرى بداللة األلفاظ على املعاني ،يف بعدها املطابقي ،والتضمين ،واللزومي.
فاملقتضى املنهجي يف متثّل داللة اخلطاب الشرعي جيب أن تكون البداية فيه
باخلدمة اللغوية أللفاظه ،من حيث اإلفراد والرتكيب ،والوضوح واخلفاء،
واالستعمال واإلهمال.)16(...
هذه األهمية اليت اكتسبها اللفظ يف الدرس األصولي قادت علماء أصول الفقه
إىل تتبُّع اللفظ ،مفرداً ومركباً ،مطلق ًا ومقيداً ،خاصّاً وعامّ ًا ،حقيقةً وجمازاً.
وكانت هذه املتابعة من مجيع اجلهات والزوايا ،حبيث يصعب الوقوف على
مجيع هذه اجلهات والزوايا اليت كانت حمور دراسة علماء أصول الفقه للفظ.
جاء يف كتاب الربهان إلمام احلرمني« :اعلم أنّ معظم الكالم يف األصول
يتعلَّق باأللفاظ واملعاني .أمّا األلفاظ فال بدّ من االعتناء بها؛ فإنّ الشريعة عربيّة»(.)13
ومن االجتهاد يف النص الشرعي التحقُّق من داللة األلفاظ ،من حيث الوضوح
واخلفاء؛ وضبط املعجم الشرعي ،وهو األلفاظ املنقولة من اللغة إىل الشرع .فتحصيل
داللة األلفاظ من لوازم االستدالل ومقتضيات االستنباط .فاملعاني اليت تؤول إليها ألفاظ
القرآن الكريم تتأسَّس عليها أحكام يف غاية األهمّية ،وترتتَّب عليها عدّة آثار.
وحتّى يكون املفسِّر واجملتهد يف النصّ الشرعي على علمٍ ومعرفة بهذه األلفاظ
فقد قام علماء أصول الفقه بإحصاء هلذه األلفاظ ،وإيداعها يف كتب خاصّة؛ حتى
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يكون املستدلّ على بيّنة منها .ومن هذا القبيل ما قام به أبو حامت الرازي(722هـ) يف
كتابه «الزينة يف األلفاظ العربيّة اإلسالميّة»( .)18والكتاب عبارةٌ عن متابعة واسعة
ورصد كبري ألهمّ األلفاظ املنقولة من اللغة إىل الشرع.
ومن التحقّق من داللة األلفاظ الفصل بني املشرتك واملرتادف من األلفاظ.
فاملشرتك ما كان فيه اللفظ واحداً ،واملعاني متعددة وخمتلفة ،اختالف تباين
أو تضادّ.
واملرتادف ما كانت ألفاظه متعدّدة ،واملعاني واحدة.
ومن التحقّق من داللة األلفاظ معرفة األلفاظ املنقولة من احلقيقة إىل اجملاز.
فاأللفاظ الواقعة يف الرتكيب قد خترج من املعنى األصلي ،وهو احلقيقة ،إىل
املعنى التبعي ،وهو اجملاز .واألصل يف األلفاظ أنّها ال تنبئ عن املعاني بذاتها( ،)19وإنّما
القرائن والسياق هما الطريق املرشد إىل الفصل بني ما هو حقيقي وما هو جمازي ،وما
هو أصلي وما هو تبعي.)20(...
ونظراً هلذه األهمية اليت يكتسيها التحوّل الداللي لأللفاظ على مستوى فهم
اخلطاب الشرعي ،وعلى استنباط األحكام الشرعية ،فقد قام علماء أصول الفقه
بإيداع هذه األلفاظ يف مصنَّفات خاصة؛ حتى تكون يف متناول كلّ َم ْن اختار
االستدالل على األحكام الشرعية ،أو فهم اخلطاب(.)21
كما استوعبت هذه املؤلَّفات مجلةً من الكلّيات والقواعد اللغوية ،اليت
بواسطتها يفهم الفقيه معنى النصّ ،ويدرك مقصديته ،مثل قاعدة( :ال يلجأ إىل
السياق إالّ عند عدم قدرة الوضع على الوفاء باملعنى)؛ (ال يصار إىل التأويل إالّ بدليل)؛
(التأويل خالف األصل)؛ (كلّ تأويل يرفع معنى النصّ فهو مردودٌ)؛...
وممّا قرَّره علماء أصول الفقه يف دراستهم للفظ أنّ األصل يف وضع األلفاظ هو
حتقّق اإلفادة والبيان ،وأنه «ال جيوز أن يَ ِرد يف القرآن ما ليس له معنى أصالً ،وهو
املهمل .والباري سبحانه منزَّه عن أن خياطبنا مبا ال يُف َهم»(.)22
ومن التحقُّق من داللة األلفاظ معرفة حروف املعاني ،وهي الروابط()27؛ ألن
النصّ الشرعي ،الذي هو األصل يف االجتهاد ،والسند يف االستنباط ،كثريًا ما تتغيَّر
فائدته تبعاً للحروف الداخلة عليه.
االجتهاد والتجديد
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قال أبو احلسني البصري يف كتابه املعتمد« :اعلم أنّ الكالم ملا انقسم إىل:
االسم؛ والفعل؛ واحلرف ،وكان اخلطاب تتغيَّر فوائده تبعاً للحروف الداخلة عليه.
وكان أكثر الغرض بهذا الكتاب ذكر اخلطاب الذي يستدلّ به على األحكام»(.)24
وتوصف حروف املعاني عند كثري من علماء األصول بأنّها مدار وأساس
«املسائل الفقهيّة ،وتشتدّ احلاجة إليها .من هنا كان ال بدّ من بيان هذه احلروف،
وذكر الطريق يف ختريج املسائل عليها»(.)22
ومن مظاهر التحقُّق من داللة األلفاظ ضرورة انتقاء األلفاظ املعبِّرة عن املعاني،
كما دلّ على ذلك الوضع اللغوي ،واصطالح التخاطب؛ احرتازاً من اللبس؛ وبعداً عن
الغموض« .فلكلّ اسم مسمّى خيتصّ به ،ويتبني به املراد؛ ليقع به التفاهم ...ولو مل
يكن ذلك ملا كان تفاهم أبداً ،ولبطل خطاب اهلل تعاىل لنا»(.)26
حمل اللفظ على غري معناه فهو مدعا ٌة للبس والغموض ،وطريق إىل إفساد
إنْ ُ
البيان الذي يقع به التفاهم .وعليه يقع التكليف .فإنّ علماء األصول يرفضون إخراج
األلفاظ عن معانيها احلقيقية ،كما دل على ذلك اصطالح التخاطب ،وهو الوضع
اللغوي ،إنْ كان ذلك اإلخراج عارياً من الدليل .فاألصل يف اللغة أنّها تفيد البيان ،وإن
عدم التقيُّد بهذا الشرط هو من قبيل إبطال الكالم كلّه« ،وإفساد احلقائق
والشرائع»(.)23
وعليه فإنّه جيب أن يكون املنطلق يف (مدارسة) دراسة األصوليني للخطاب
الشرعي هو التحقُّق من داللة األلفاظ اليت تقع عليها املعاني ،سواءٌ أكان هذا التحقّق
معجمياً أو شرعياً ،لغوياً أو عرفياً ،حقيقياً أو جمازياً ،...مع االستعانة بالسياق أو
املقام اليت وردت فيه هذه األلفاظ .ومبا أنّ اللفظ يف الرتكيب قد حيتمل أكثر من
معنى فإنّ النظر يف السياق الذي ورد فيه اللفظ هو الذي يقطع هذه االحتماالت.
فالسياق هو األداة املعيِّنة واملساعدة على بيان املعنى املراد من اللفظ« ،فال يفهم معنى
كلمة أو مجلة إالّ بوصلها باليت قبلها ،أو باليت بعدها»(.)28
ومن االجتهاد يف النصّ الشرعي إدراك الداللة اللفظية ،وهي العالقة اجلامعة
واملتبادلة بني األلفاظ واملعاني ،بأقسامها :املطابقي؛ والتضمين؛ واللزومي...
فال بدّ يف التفسري من إدراكٍ سليم ،ومعرفةٍ عميقة بدالالت األلفاظ على
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املعاني ،وبالتغيُّر الذي يطرأ على داللة اخلطاب ،تبع ًا للسياق احمليط باخلطاب .وهلذا
الغرض نظر علماء أصول الفقه يف األلفاظ من حيث عالقتُها باملعاني .كما انصرفت
عنايتهم إىل اإلملام باملقتضيات احمليطة باخلطاب؛ ألنّ الكالم الواحد ختتلف داللته
تبعاً للمقتضيات احمليطة به ،وهو ما يعرف بـ (علم الوجوه والنظائر).
ويعدّ مبحث الدالالت من أهمّ البحوث اليت يبتين عليها صرح علم أصول
الفقه(.)29
وهذا ما كشف عنه علماء أصول الفقه عامّة ،واإلمام الغزالي(202هـ) خاصّة،
الذي صرَّح يف املستصفى بأنّ علم الدالالت هو قطب علم أصول الفقه؛ «ألنه ميدان
سعي اجملتهدين يف اقتباس األحكام من أصوهلا ،واجتنائها من أغصانها»(.)70
فالدالالت هي جمموعة من القواعد األصولية واللغوية اليت ترسم منهج االجتهاد يف
استثمار كافّة طاقات النصّ يف الداللة على معانيه« .وهو من أهمّ البحوث اليت يقوم
عليها استنباط األحكام»(.)71
وممّا يدلّ على مبلغ العناية واالهتمام اليت أوالها علماء أصول الفقه جلهة
الدالالت تنصيصهم املتكرِّر على ضرورة متكّن اجملتهد من اللغة العربية إنْ هو قصد
االستدالل أو رام االستنباط؛ ذلك أنّ «القول بضرورة اإلحاطة باللسان مشعرٌ بالداللة
اللفظية»(.)72
والدالالت؛ باعتبارها طريقاً يف فهم اخلطاب الشرعي ،ومسلكاً يف التفسري
والبيان ،ومنهجاً الستجالء املعنى لغوياً كان أو شرعياً ،تعدّ من أهمّ اآلليّات املعينة
للمجتهد واملستنبط على اكتساب معنى اخلطاب؛ ألن املعنى املكتسب من اللفظ قد
يكون معنى مطابقيّاً أو تضمّنيّاً أو لزوميّاً ،وقد يكون منطوقاً وقد يكون مفهوماً
من املنطوق ،وقد يكون أصلياً وقد يكون تبعيّاً...

ومن مقوّمات التحقّق من داللة األلفاظ يف بُعدها املعجمي والسياقي ضرورة
االحتكام إىل سياق اخلطاب ،بناءً على أن األلفاظ مل تقصد لذاتها ،وإمنا املرجع يف
تعيني املعنى هو سلطة املتكلِّم ومراده من اخلطاب .ومن ثم كان شرط القصد من
االجتهاد والتجديد
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•
مقوّمات الداللة يف الدرس األصولي.
ويراد بسياق اخلطاب أسلوبه وجمراه .تقول :وقعت هذه العبارة يف سياق
اخلطاب ،أي إنها جاءت متّفقة مع جممل النصّ ومضمونه(.)77
ويتحدّد السياق يف كونه هو احمليط اللساني الذي أنتجت فيه العبارة أو
اخلطاب ،ويندرج يف سياق اخلطاب فهم اخلطاب الشرعي يف مستواه الكلّي ،وذلك
بردّ أوله إىل آخره ،والنظر يف أحواله وأطرافه ،وسوابقه ولواحقه ،حبيث ال يصحّ
االقتصار يف متثّل املعنى على بعض أجزائه دون البعض اآلخر« .فال حميص للمتفهِّم عن
ردّ آخر الكالم على أوله ،وأوله على آخره .فإنْ فرَّق النظر يف أجزائه فال يتوصَّل إىل
مراده»(.)74
وحتكيم سياق اخلطاب يستلزم اجلمع بني النصوص اليت تشرتك يف املوضوع
الواحد ،وذلك حبمل املطلق على املقيِّد ،والعام على اخلاص ،واجململ على املبني.
فالنصّ الشرعي سلسلةٌ واحدة موصولة احللقات.
ومن متعلّقات اجلمع بني النصوص اعتبار القرآن الكريم واحلديث النبوي
كلفظةٍ واحدة .فال حيكم بآيةٍ دون أخرى ،وال حبديثٍ دون آخر« ،بل يضمّ كل ذلك
بعضه إىل بعض؛ إذ ليس بعض ذلك أَ ْوىل باالتّباع من بعض .ومَ ْن فعل غري هذا فقد
حتكَّم بال دليل»(.)72
ومن شروط حتكيم سياق اخلطاب( )76اعتبار اخلطاب الشرعي «كالصورة
الواحدة ،حبسب ما ثبت من كلّياتها وجزئيّاتها املرتتّبة عليها .فعامّها املرتّب على
خاصّها ،ومطلقها احملمول على مقيدها ،وجمملها املفسّر على مبيّنها»( .)73وممّا قرّره
علماء أصول الفقه يف هذا الباب أنّ االكتفاء بنصّ واحد يف االستدالل وتفسري
اخلطاب يعدّ سقوطاً منهجيّاً يف االستدالل(.)78
وحيذّر اإلمام ابنُ حزم النظّار من عواقب التمسّك بنصّ واحد يف االستدالل؛ ملا
يف ذلك من خطورة على اكتساب معنى اخلطاب .قال يف كتابه «التقريب»« :فال تأخذ
بعض الكالم دون بعض؛ فتفسد املعاني .وأحذّرك من شغب قومٍ يف هذا املكان ،إنْ
ناظروا ضبطوا على آيةٍ واحدة أو حديثٍ واحد .وهذا سقوطٌ جديد ،وجهلٌ مفرط»(.)79
ومل يش ّذ عن هذا املعنى اإلمام الشاطيب عندما صرّح يف املوافقات خمطّئاً من
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أخذ بنصّ واحد يف جزئيّة من جزئيات الشريعة ،دون أن يعمد إىل الرجوع إىل كليات
الشريعة ،اليت متّ اكتسابها واستخالصها عن طريق استقراء جمموعة من النصوص
الشرعية .فالذي عليه حمقِّقٌ من العلماء أنّه ال جيوز االستدالل بالنصّ الوحيد من
القرآن الكريم والسنّة النبوية ،منفرداً ومعزوالً عن غريه من النصوص.

ومن املسائل األصولية املتّفق عليها بني علماء أصول الفقه أنّ لكلّ حادثة
حكماً شرعياً ،مستمداً من الدليل ،سواءٌ أكان هذا الدليل مصرَّحاً به أم مستنبطاً
من الدليل ،وهو القرآن والسنّة واإلمجاع.
وكان من آثار اقرتان الوقائع والنوازل باحلكم الشرعي معارضة علماء أصول
الفقه لكلّ استدالل جاء عارياً من الدليل الشرعي؛ ألن مُنشِئ األحكام هو اهلل تعاىل.
فاالجتهاد سائ ٌغ ما مل يوجد نصّ أو إمجاع؛ فإذا وجد نصّ أو إمجاع سقط جواز
االجتهاد(.)40
والدليل إنْ كان مصرَّحاً به فهو نقليّ؛ وإنْ كان مستنبطاً فهو عقليّ .والعالقة
اجلامعة بينهما هي عالقة التابع باملتبوع .فكلّ قسم مفتقرٌ إىل اآلخر؛ «ألن االستدالل
باملنقول ال بدّ فيه من النظر .كما أن الرأي ال يعترب شرعاً إالّ إذا استند إىل النقل»(.)41
ويف هذا يقول الشاطيب« :األدلة الشرعية ضربان :أحدهما :ما يرجع إىل النقل؛
والثاني :ما يرجع إىل الرأي .وهذه القسمة هي بالنسبة ألصول األدلة ،وإالّ فكلّ واحد
من الضربني مفتق ٌر إىل اآلخر»(.)42
ويتحدَّد الدليل النقلي يف القرآن الكريم؛ والسنّة؛ واإلمجاع ،والدليل العقلي يف
القياس؛ واالستصالح؛ واملقاصد ...وميكن إرجاع مجيع األدلة إىل القرآن الكريم،
فهو «أصل األحكام كلّها» ،ومجيع األدلّة ،نقلية كانت أم عقلية ،تابعة له ،وملحقة
به.
ومن لوازم االجتهاد اقرتانه بالدليل .فاالجتهاد ال يصحّ إالّ إذا اقرتن بالدليل()47؛
ألن مُنشِئ األحكام هو اهلل تعاىل ،وكلّ اجتهاد عري من الدليل فهو اجتهادٌ مردود.
ومتثّل املعنى الشرعي للخطاب عن طريق العلل ،بقسمَ ْيها اجلزئي أو الكلّي ،أو
االجتهاد والتجديد

12

•
اللغوي أو الشرعي ،يأخذ عدّة أشكال ،منها :القياس؛ واالستصالح؛ واالجتهاد
املقاصدي.
وهذا التنوّع يف طرائق االجتهاد دليلٌ على قدرة اخلطاب الشرعي على االستجابة
لكلّ جديد ،والتفاعل مع كلّ حديث .فاالجتهاد عن طريق العلّة اجلزئية أو الكلية
مينح للخطاب الشرعي قدرةً خالقة يف تلبيته حلاجيات اإلنسان املعاصر؛ فالنصوص
الشرعية متناهية ،ووقائع البشر غري متناهية ،وحتّى ال تضيق الشريعة اإلسالمية
باملستجدّات فإنّ املقتضى التشريعي يقتضي فتح باب االجتهاد ،جبميع مكوّناته
وأشكاله وأنواعه.
ومن أبرز هذه األبواب :االجتهاد القياسي ،واالستصالحي ،واملقاصدي،
والتنزيلي .وهذه االجتهادات مشروط ٌة بغياب النصّ الصريح يف النازلة؛ إذ ال اجتهاد مع
النصّ.

يعدّ علم املنطق من أهمّ الطرق واآلليّات املساعدة على تفهّم املعنى ،واستجالء
الداللة .فهو يعمل على تقنني طرق داللة اخلطاب ،جبميع مكوّناته وأقسامه ،سواء
أكانت هذه الطرق صرحية أم مضمرة ،منطوقة أم مفهومة ،أصلية أم تبعية...
وقد نبعت احلاجة إىل دراسة املنطق من الرغبة يف تفهّم اخلطاب الشرعي،
ومتثّل داللته ،باعتبار داللة اللفظ على املعنى قد تكون مطابقة ،أو تضمناً ،أو
التزاماً .وهذا ما قاد علماء أصول املنطق إىل البحث يف عالقة األلفاظ باملعاني يف مجيع
مستوياتها ،ووضع املقاييس اليت مبوجبها تنضبط أنواع الدالالت.
فاالهتمام باملستويات البيانية للمنطق كان استجابةً ملا تتطلّبه عملية االستنباط
واالستدالل من دقّة وصرامة ،وذلك باالنتقال من اخلطاب الشرعي ،باعتباره داالًّ ،إىل
القضية الشرعية ،باعتبارها مدلوالً.
فالتوجّه حنو املعطيات اللغوية للمنطق يعود إىل كون هذا العلم هو الطريق
الذي به تؤخذ األلفاظ على مقتضاها ،وكيف يعرف اخلاص من العام ،واجململ من
املفصل ،وبناء األلفاظ بعضها على بعض(.)44
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ويعدّ ابن حزم األندلسي الظاهري من أبرز املناطقة املسلمني الذين عملوا على
تأصيل وتقعيد القواعد واالستدالالت املنطقية ،وتوجيهها توجيهاً بيانياً .وهذا ما
جتسّده مقدمة كتابه «التقريب حلد املنطق» ،فهو من أهمّ املصنفات املنطقية اليت
عملت على تقريب الدرس املنطقي إىل علم أصول الفقه؛ من أجل تفهّم اخلطاب
الشرعي ،واستجالء داللته ،واستنباط أحكامه(.)42
وقد صرَّح اإلمام ابن حزم األندلسي ،يف مقدّمة كتابه التقريب ،أنّ علم املنطق
علم ضروري للمجتهد واملستنبط واملستدلّ والفقيه ،وأن اجلهل به أو التقصري يف طلبه
جينِّب صاحبه الصواب ،ويعرّضه للخطأ يف االستدالل.
جاء يف مقدمة كتاب التقريب« :وليعلم العاملون أنّ َم ْن مل يفهم هذا القدر فقد
بعد عن الفهم عن ر ّبه ،وعن النيبّ| ،ومل جيز له أن يفيت بني اثنني؛ جلهله حبدود
الكالم ،وبناء بعضه على بعض ،وتقديم املقدمات ،وإنتاج النتائج اليت يقوم بها
الربهان»(.)46
فالقواعد والطرق األصولية املخصّصة لالستنباط ،واملتعلّقة بفقه اخلطاب ،هلا
عالقة بعلم املنطق ،الذي موضوعه املعاني ،واملعاني ال تنكشف إالّ باأللفاظ« ،وهذا
ما جعل صناعة املنطق تتّجه حنو األلفاظ يف عالقتها باملعاني»(.)43
ومن حماور التالقي بني علم أصول الفقه واملنطق صياغة علماء األصول
جملموعة من املباحث األصولية والفقهية على شكل قواعد كلّية منطقية ،يغلب عليها
اإلجياز يف البناء والرتكيب ،حبيث يتمّ إعمال هذه الكلّيات يف اجلزئيات اليت
تعرتض املفيت واجملتهد ،سواء يف تفهّمه للخطاب ،أو يف استدالله على األحكام.
وهذه القواعد مشيَّدة على االستقراء ،وهي متثِّل جانباً من طموح علماء األصول
يف تقنني وضبط الطرق وقواعد االستدالل .ومن هذه القواعد:
ـ العامّ جيري على عمومه ما مل يرِ ْد دليلٌ خيصِّصه.
ـ كلّ حكمٍ أمكن تعليله فالقياس جائزٌ فيه.
ـ ال حيمل اللفظ على العموم إالّ بعد البحث عن املخصِّص.
ـ األصل يف الكالم احلقيقة ،وال يعدل عن احلقيقة إالّ بذلك.
ـ التأويل خالف األصل(.)48
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ـ حما ٌل أن يكون لفظٌ واحد مستعمالً يف موضعه ومعدوالً به عن موضعه يف
حالةٍ واحدة.
وممّا يقدّمه علم املنطق للفقيه واجملتهد أنّه يعينه على اجلمع بني النصوص ذات
املوضوع الواحد ،بردّ أوّهلا إىل آخرها ،وآخرها إىل أوّهلا ،ومحل العامّ على اخلاصّ،
واملطلق على املقيِّد ،واجململ على املبني؛ ألنّ من شأن التمسك بنصّ واحد يف
االستدالل ،دون ردّه إىل أطرافه وأجزائه ،وكذا إىل باقي النصوص ذات املوضوع
الواحد ،قد يؤدي إىل إفساد املعنى ،وحتريف النتائج ،وقلب احلقائق.)49(...
فاملعرفة باملنطق ،وخاصّة ما تعلّق باجلانب البياني ،شرطٌ ضروري للمجتهد يف
تفهّمه للنص الشرعي قصد بيان احلكم الشرعي منها ،وتنزيل هذا احلكم على
الواقع« .فال بدّ للمجتهد أن يعرف تقرير األدلة ،وما يتقوّم ويتحقّق به نصب الدليل،
ووجه داللته على املطلوب .وال بأس بأن يكون عاملاً بشيءٍ من فنّ املنطق ،ال أن يكون
متوغِّالً فيه؛ ألنه يعني على ترتيب األدلة ،وحيتاج إليه يف القياس احتياجاً كثرياً»(.)20

من القواعد األصولية اليت هلا صل ٌة باالجتهاد وجماالته قاعدة «ال مساغ لالجتهاد
يف مورد النصّ» .وقد وردت هذه القاعدة بصيغة أخرى ،وهي «ال اجتهاد يف مورد
النصّ»(.)21
واملضمون العامّ هلذه القاعدة أنّ االجتهاد مشروعٌ إذا انتفت املوانع ،وتوفَّرت هذه
الشروط:
ٍّ قاطع أو جممع
1ـ أن تكون املسألة اجملتهَد فيها غري منصوص عليها بنص
عليه.
والنصّ القطعي هو «كلّ حكم شرعي ،عملي أو علمي ،يقصد به العلم»(.)22
قال أبو احلسني البصري« :اعلم أن قاضي القضاة ذكر يف العمد أنّ ما عليه
داللةٌ قاطعة فليس هو من مسائل االجتهاد .واحلقّ واحدٌ فيه ،ال حيلّ خالفه»(.)27
والنصوص القطعية تتعلق بالثوابت الدينية ،من عقيدة وشريعة وبعض املعامالت
اليت جاءت بنصوص قطعيّة يف داللتها وثبوتها أو كانت حملّ اإلمجاع .والقطعيّات
16
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تتعلّق كذلك بكلّيات الشريعة ،وأصوهلا األساسية يف احلياة ،وقيمها اخلالدة اليت
بها قوام االجتماع اإلنساني ،وعليها مدار العمران البشري.
ال للتأويل ،وقابالً ألكثر من معنى.
2ـ أن يكون النصّ الوارد يف النازلة حمتمِ ً
7ـ أن تكون املسألة اجملتهَد فيها من النوازل والوقائع الطارئة ،أو ما ميكن
وقوعه ،واحلاجة إليه ماسّة.
واالجتهاد ال ميسّ النصوص القطعية يف داللتها؛ ألن قطع ّيتها تنفي عنها
االحتمال يف املعنى ،والتعدّد يف الداللة(.)24
والنصوص القطعية يف الدالالت تأخذ عند األصوليني مصطلح النصّ ،وهو
اللفظ الذي يدلّ على معنى واحد ،وال حيتمل غريه.
وإخضاع هذه النصوص القطعية لالجتهاد من شأنه أن يهدر داللتها اللغوية،
ويلغي ميثاق التواصل والتفاهم الذي جيري يف اللغة العربية( .)22لكنّ االجتهاد يف هذه
النصوص يأتي من جانب الفهم ،ومتثّل املعنى الذي حتمله هذه النصوص ،وكذا يف
تنزيل هذه النصوص على الواقع ،وذلك بالنظر يف املناط الذي حيفّ بالنازلة ،ويؤثِّر يف
احلكم الذي تأخذه هذه النازلة تبعاً للحال واملآل.
4ـ أن يكون االجتهاد يف النصوص املتعلّقة باملتغيّرات ،وليس يف الثوابت .ويراد
باملتغيّرات النصوص الشرعية املؤسّسة على مصلحة أو مقصد شرعي أو عرف شهد له
الشرع بالقبول ،وأقرّه يف التصرّفات واملعامالت؛ بسبب عدم معارضته ألصلٍ من أصول
الشريعة.
فهذه النصوص ليست مرادةً لذاتها ،وإمنا مرادة للمصلحة أو املقصد الذي من
أجله شُ ِّرعت .ومن ثم فإن أحكام هذه النصوص تدور مع علّتها وجوداً وعدماً.
فاحلكم يكون معترباً إذا وُجدت العلة ،وخيتفي إذا اختفت .وهذا ما عبَّر عنه اإلمام
العزّ بن عبد السالم يف أحد فصول كتابه «قواعد األحكام» ،والذي محل عنوان
«فصل يف مناسبة العلل ألحكامها ،وزوال األحكام بزوال أسبابها»( ،)26وفيه يكشف
اإلمام العزّ بن عبد السالم أنّ النصّ الشرعي إنْ كان قائماً على مصلحة مشهود هلا
باالعتبار ،أو على عرف غري مصادر ألصل شرعي ،فإنّ ذلك النصّ يكون مراداً
ملصلحته ،ويدور معها من حيث الوجود والعدم(.)23
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2ـ أن ال يكون االجتهاد يف النصوص املتعلِّقة بالثوابت ،وهو كل ما ال خالف
عليه بني املسلمني ،وميثل األحكام القطعية اليت عليها مدار بقيّة األحكام .وكلّ ما
جيري من اجتهادات ،سواء أكانت فردية أو مجاعية ،ال بدّ أن يكون املرجع فيه هذه
الثوابت.
واالجتهاد يف هذه الثوابت يأتي من جهة الفهم ،وذلك باستجالء الداللة،
واستكشاف املعنى ،وهو املسمى باالجتهاد البياني.
وحفاظاً على ما هو قطعيٌّ وثابت يف النصوص الشرعية فإنّه من الضروري على
اجملتهد أن يراعي املوقع اليت حتظى به هذه النصوص يف اخلطاب الشرعي؛ ألن من
شأن هذه املراعاة أن جتعل اجملتهد يف مأمنٍ يف تقيُّده بقاعدة «ال اجتهاد يف مورد
النصّ»(.)28

إنّ املذهب الشيعي ،مبختلف مذاهبه ومدارسه ،يقرّ مبشروعية االجتهاد،
ويعرتف بضرورته التشريعية يف مسايرته للمستجدّات وتلبيته للحاجيات.
والناظر يف أدبيّات الفقه الشيعي املعاصر يالحظ بشكلٍ واضح مدى إصرار
أغلب املنتمني إىل هذا املذهب على ضرورة تفعيل آليات االجتهاد ،جبميع أشكاله
وأنواعه؛ من أجل أن يتحقّق التفاعل والتعايش بني النصّ الشرعي الثابت والواقع املتغيِّر.
وما مييِّز الكتابات الفقهية املعاصرة ذات النزوع الشيعي هو إمجاعها على
رفض اجلمود والتقليد وتقديس االجتهادات واآلراء الفقهية ألئمة املذهب الشيعي
والتسليم املطلق بآرائهم وأفكارهم؛ ألنّ هذا التقديس يف حدّ ذاته إهمالٌ وإغفال
للخلفيّات الثقافية والفكرية واحلضارية اليت حتكَّمت يف هذه االجتهادات ،وعرقلةٌ
للتجديد اليت حتتاجه األمّة اإلسالمية يف مواجهتها ملا حيدث يف الواقع املعاصر من
مستجدّات وطوارئ(.)29
من هنا فإنّ الضرورة املنهجية تستلزم مراجعة هذه االجتهادات ،وذلك
بتمحيصها وإرجاعها إىل ظرفيّتها التارخيية وحلظتها الثقافية؛ ألنها اجتهادات حتمل
هموم عصرها ومشاكل زمنها ،فضالً عن أنها حمكومةٌ خبلفيّة أصحابها ،وهي
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خلفيّة يتداخل فيها ما هو ثقايف مع ما هو سياسي( ،)60وما هو ذاتي مع ما هو
موضوعي .ومن ثم كان من الالزم مراجعة فتاوى الفقهاء مبا يناسب العصر ،وحيقِّق
مقاصد التنزيل.
هذا املعطى يُشعر بضرورة االجتهاد يف كلّ زمان ومكان ،مع األخذ بعني
االعتبار التغيّرات والتحوّالت اليت حتدث يف الواقع ،وتؤثِّر يف عملية االجتهاد .وهذا ما
يشعر بأنّ الفقه الشيعي هو اآلخر يراعي الواقع يف حاله ومآله ،ويف حركيته
وسكونه ،ويف ثباته وتغيُّره .وهو ما يوجب على اجملتهد أن ال ينظر إىل النازلة وهي
جمرّدة عن مناطها وتوابعها الزمانية واملكانية ،بل ال بدّ له من مراعاة كلّ هذه
املتغيِّرات؛ من أجل تقرير احلكم املالئم للوضع اجلديد.
واألدبيات الشيعيّة املعاصرة ال تقيِّد االجتهاد مبا له صلة باألحكام الشرعية،
وإنّما تعمِّمه ليشمل كلّ ما له صلة باحلياة .فاالجتهاد هو أداةٌ للتجديد يف فقه
األفراد ،وأداة للتجديد يف فقه اجملتمع(.)61
ومن شأن هذا االقرتان بني االجتهاد وبني الواقع يف جتلّياته أن جيعل اخلطاب
اإلسالمي مستمراً مع مجيع األجيال ،ويف كلّ زمان ومكان.
والذي ميكن تقريره واستنتاجه من خالل قراءتنا ومتابعتها لألدبيات الشيعية
املعاصرة يف حديثها عن االجتهاد ،واتّفاقها على هذه املعطيات:
أـ تقريرها لتناهي النصّ الشرعي ،دون تناهي واقع البشر يف كلّ يوم.
ب ـ إميانها بأنّ استمرار اخلطاب الشرعي باستمرار احلياة البشرية يتوقَّف على
تفعيل االجتهاد ،جبميع أصنافه وأشكاله .فهو األداة ملالحقة التطوّرات ،واإلجابة عن
املشاكل احلادثة.
ج ـ إنّ االجتهاد مفتو ٌح لكلّ َم ْن توفَّرت فيه الشروط ،ورأى يف نفسه أهلية
االجتهاد.
فالفقه الشيعي املعاصر حقَّق نقلةً واقعية يف تأصيالته لالجتهاد ،من حيث
كراً على فئةٍ معينة.
الضوابط والشروط ،حبيث مل جيعله حِ ْ

تزداد احلاجة إىل االجتهاد بشكلٍ أكثر؛ ألن الظرف الذي نعيش فيه ميتاز
االجتهاد والتجديد

19

•
مبجموعة من التقلُّبات والتحوالت ،وهو ما يفضي إىل تزايد احلوادث واملستجدّات
بشكل أكثر ،وهذه املستجدّات حباجةٍ إىل بيان حكم الشرع فيها.
إذن فاحلاجةُ إىل االجتهاد حاجةٌ دائمة وملحّة ما دامت وقائع احلياة تتجدَّد،
وأحوال اجملتمع تتطوّر ،وما دامت شريعة اإلسالم صاحلةً لكلّ زمان ومكان،
وحاكمةً يف كلّ أمرٍ من أمور اإلنسان .وعصرُنا خباصّ ٍة أحوجُ إىل االجتهاد من غريه؛
نظراً للتغيُّر اهلائل الذي دخل احلياة االجتماعية(.)62
ومن الضروري للمجتهد اليوم ،فضالً عن متكُّنه من اآلليات والضوابط
والشروط اليت يتوقَّف عليها فهم اخلطاب الشرعي ،أن يكون بصرياً عارفاً مبا جيري
يف الواقع ،وكذا باملتغيِّرات اليت تقع يف هذا الواقع ،فتؤثِّر يف سلوك أفراده ،من
حيث منط عيشهم وطبائعهم ،اليت تتأثَّر ببيئتهم وواقعهم.
ومن ث ّم فتنزيل احلكم الشرعي من النصّ إىل الواقع ال بدّ أن تراعى فيه
جمموعة من الشروط ،أبرزها :معرفة األحوال واملؤثِّرات اليت تؤثِّر يف الواقع ،وتنقله
من حالٍ إىل آخر.
واالجتهاد الذي حيقِّق فيه اجملتهد مقاصد التنزيل هو االجتهاد «الذي يقع يف
خضم الواقع ،وهو الذي يتعامل مع الواقع يف ثباته وحركيّته.)67(»...
واملعرفة بالواقع الذي هو حملّ تنزيل احلكم الشرعي يقتضي من اجملتهد أن
يكون متمكِّناً من علوم العصر ،مطَّلعاً على كلّ ما هو جديد يف هذه العلوم ،وال
سيّما اليت هلا صل ٌة بالنوازل واملستجدّات ،اليت هي موضوع االجتهاد.
وينبغي للمجتهد اليوم أن ال يبقى مشدوداً الجتهادات واستنباطات اجملتهدين
السابقني؛ ألن تلك «االجتهادات مرآ ٌة صادقة لواقع عاشه هؤالء العلماء األجالّء .فلم
يكن اجملتهد آنذاك إالّ انعكاساً ملا جيري يف جمتمعه»(.)64
ري هم املفتون الذين اختاروا أن يكون املرجع يف فتاواهم هو الكتب،
فكث ٌ
وليس الواقع .وبعبارة األستاذ الفاضل العالّمة يوسف القرضاوي« :يفتون يف الكتب،
وال يفتون يف الواقع ،بل هم غائبون عن فقه الواقع ،وفقه الواقع غائب عنهم»(.)62
فاالجتهاد بهذه الشروط واملواصفات ،اليت تُلزم اجملتهد أن يكون ملمّ ًا بثقافة
عصره ،حتّى ال يعيش منعزالً عن واقعه ،فضالً عن االطّالع على علوم العصر ،اليت
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تعينه على معرفة جمتمعه بظروفه ومشكالته وتيّاراته الفكرية والسياسية
والدينية( ،)66ليس باستطاعة الفرد الواحد حتصيله .وعليه فإنّ املقتضى املنهجي
والعلمي يلزم تفعيل االجتهاد اجلماعي ،وهو االجتهاد الذي يلتقي فيه فقهاء النصّ
خبرباء الواقع .وعلى حدّ تعبري الدكتور عصام البشري« :فالصيغة املثلى لقضايا األمّة
املعاصرة هي االجتهاد اجلماعي ،الذي جيمع بني فقهاء الشرع وخرباء العصر؛ ألن
الفقهاء يعلمون النصوص ومقاصدها ،واخلرباء يعرفون الواقع مبشاكله وحتدّياته،
واحلكم الشرعي مركَّبٌ من العلم بالنصوص والعلم بالواقع»(.)63
()68

والذي جيعل االجتهاد اجلماعي

أكثر فاعليّة ،من حيث االستجابة

للحاجيات ،والتفاعل مع املستجدّات ،كونه تفاعالً وتكامالً ومشاركةً بني عدد من
العلماء واجملتهدين واخلرباء املختصّني .ويتميَّز عن االجتهاد الفردي يف كونه أكثر
استيعاباً وإملاماً باملوضوع يف مجيع جوانبه ،وأكثر مشوالً يف الفهم والتنزيل ،وأكثر
دقّة يف االستنباط ،وأكثر إصابةً للحقّ .كما أنّ رأي اجلماعة أقرب إىل الصواب من
رأي الفرد ،وخاصة يف ما يتعلّق بالقضايا العامّة واملصريية(.)69
إنّ االجتهاد بهذه األوصاف واألشكال والضوابط يبقى حاجة ملحّة ،تفرضها
حاجات العصر ،وتلزمها أحد ثوابت اخلطاب اإلسالمي ،وهو استمرار هذا اخلطاب
باستمرار احلياة البشرية.
وبغياب هذه الشروط واآلليّات ،أو التقصري يف أحد مكوّناتها وشروطها،
ستستمر اجملازفات ،وتهدر الطاقات ،وتغيب أسرار التشريع ومقاصده.

إنّ احلاجة إىل االجتهاد ضرور ٌة حضارية ،وإن أيَّ توقُّف عن االجتهاد والنظر
يعين معاصرة اخللود ،وجتميد الشريعة ،واحلكم بعدم صالحياتها لكلّ زمان
ومكان ،وإزاحة هلا عن واقع الناس ،ووضعها يف خانة التاريخ ،وإعطاء العقل املسلم
إجازة عطلة وراحة ،األمر الذي ميكِّن اآلخر من امتداد قوانينه وقِ َيمه إلينا ،ويتحوَّل
العقل املسلم إىل املساهمة يف إنتاج اآلخر ،عوضاً عن أن يساهم يف إنتاج الذات.)30(...
االجتهاد والتجديد

20

•
رأينا يف مقالٍ سابق حول أسباب جتميد ملكة االجتهاد أنّ علماءنا وفقهاءنا
اتّخذوا التقليد األعمى للسلف الصاحل ذريعةً للنأي بالفكر اإلسالمي وبالسلوك عن
الشبهات .وفهمنا أن هذه الذريعة مل تكن يف حملّها؛ ألنّ ذلك املنحى أوقع الفكر
ٍّ عميق ،أشبه بالكمني ،شلَّ حركته وعطَّله ،وعاقه عن التطوُّر
اإلسالمي يف مطب
والتجدُّد ،وعن مواكبة العصور املتالحقة.
صحي ٌح أنّ السلف الصاحل كان صاحلاً بكلّ معنى الكلمة ،ولكنّ صالحه
كان حمكوماً بأمور وشؤون وظواهر ومقاييس ومعايري من بنات عهوده ،وال متتّ بأيّ
صلة إىل ما صارت عليه أجيالٌ تعاقبت بعده ،من األبناء واألحفاد وأحفاد األحفاد.
إنّ السلف الصاحل مل يعرف الطائرات ،وال الغوّاصات ،وال السيارات
املتدحرجة يف كلّ مكان ،وال الصواريخ العابرة لألمداء .ولو كان قد اطّلع على هذه
املصنوعات مبا لديه من الفهم لقال :إنّها من اجلانّ؛ إذ منه الغوّاص ،ومنه الطيّار،
ومنه عابر األقطار ،إخل.
والسلف الصاحل مل يعرف وسائل االتّصال والتواصل القائمة حالياً .ولو كان قد
عرفها ،على سبيل املثال ،لكان التوقيت بني كلّ األقطار اإلسالمية موحَّداً .ال أقول:
التوقيت الزمين ،فهذا حتكمه ظواهر كونية خارجة عن إرادتنا وقدراتنا ،وإنّما
أقصد الشعائر واألعياد واملناسبات اإلسالمية؛ إذ لو كان السلف الصاحل حاضراً
اليوم ملا أجاز أن حتتفل دولتان إسالميّتان متجاورتان بعيدٍ من األعياد الدينيّة ،أو أن
تؤدّي شعريةً من الشعائر ،يف يومني خمتلفني ،بينما ال يتجاوز الفرق بينهما يف التوقيت
الزمينّ دقائق معدودة ،أو بعض ساعة ،أو سويعات قالئل ،الشيء الذي ال يفعل سوى
أنّه يفرق و يشرذم ،ويطبع عالقتنا ببعضنا بطابع الفصام والنشاز غري املربَّرين.
لو كان السلف الصاحل مقيماً بيننا اليوم ألقام الدنيا ومل يُقعدها إىل أنْ يعلم
مجيع املسلمني ،ويعملوا مبا علموه ،بأنّ عيد الفطر مثالً ليس عيدين أو ثالثة أعياد،
حتى حيتفل به يف ثالثة أيام متفاوتة ،يف بلدانٍ ال يفصل بينها سوى بعض اليوم حبساب
الزمن ،وبأنّ رؤية اهلالل مل تعُ ْد واردةً إالّ يف مكان القبلة أو يف أيّ نقطة تكون حمطّ
ا ّتفاق اجملتمع اإلسالمي كلّه ،كما يف خطّ غرينتش الدولي على سبيل املثال ،وبعد
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ذلك تعمل وسائل اإلعالم واألخبار واالتّصال عملها ،ليعلم كلّ املسلمني أنّ اهلالل قد
ثبتت رؤيته أو عدمها .وهذا األمر مل يعُ ْد يتطلَّب من أجل أن يعمَّم يف جمموع املعمورة
سوى دقيقة أو بعض دقيقة.
لو كان السلف الصاحل حاضراً اليوم لنادى بتوحيد القراءة (خبصوص نصّ
القرآن)؛ وتوحيد التفسري؛ وجتديد املصطلحات ،ما دام األساس اللغوي واحداً،
ومرجعه قائمٌ إىل يوم الدين (القرآن الكريم)؛ وتوحيد التشريعات ،ما دامت مرجعيتها
واحدة (الكتاب؛ والسنّة؛ واإلمجاع)؛ وتوحيد االنشغاالت واآلمال واملطامح ،ما دام
عبء الدعوة اإلسالمية قائماً على كاهل كلّ مسلم ،ومطلب الدفاع عن حِمى خريطة
اإلسالم واجباً من آكد الواجبات ،ومسؤولية تطوير وجتديد وحتديث دولة اإلسالم
الكربى وسيلة وغاية يف آنٍ واحد ،ويف كلّ األمكنة واألزمنة.
ط وأفكار للمناقشة ،استوجبت من تقاعسنا عن األخذ مبا
إذن كلّ هذه نق ٌ
كان يأخذ به السلف الصاحل من فنون الفهم والبحث والتحليل والتمحيص
واالستنباط ،واكتفائنا يف مقابل ذلك باألخذ مبا كان ذاك السلف ميارسه ويقضي
به يف عهوده وعصوره األوىل ،رغم اختالف الظروف والظواهر والعالئق ،وأسباب
البحث والفهم ،ووسائلهما ،اآلخذة يف التبدُّل والتطوُّر يوماً بعد يوم ،بل ساعة بعد
أخرى ،حتّى ال أقول :يف كلّ وقت وحني ،وهو عنيُ الواقع.
ولو كانت هذه وما يشابهها ومياثلها من الظواهر واألمور هي كلّ ما جنيناه
من تعطيلنا لعقولنا ،وجتميدنا ملََلكة االجتهاد فينا ،لكان األمر هيِّناً ،ويسرياً على
العالج ،ولكنّ الطامّة أنّ هذا مل يعُ ْد ميسّنا حنن املسلمني فحسب ،بل صار يهدِّد
عقيدتنا ،بعد أن أثبتنا مبا حنن عليه من اجلمود الفكري والعطل اإلبداعي ،ومن
العجز عن التجديد واالبتكار ،أنّ اإلسالم هو اآلخر ـ وهذا عنيُ الباطل ـ عاجزٌ عن
مسايرة ركب العصر ،وعن مواكبة مسرية احلداثة ،حتى صار بيننا «علماء» وباحثون
وأساتذة نتغنّى بأمسائهم وإجنازاتهم ينادُون بعلمنة اإلسالم ،مع ما تشتمل عليه هذه
الدعوة من مظاهر الفصام ،والسقم الفكري ،واجلهل املقيم ،ليس بشؤون اإلسالم
وروحه ومضمونه الفكري العقلي املتفوِّق واملتعالي على اجلهد اإلنساني برمّته
فحَسْب ،بل أيضاً بشؤون العلم والعلمانية ،الشيء الذي جعل أصحاب هذه الدعوة
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22

•
هؤالء يرَ ْون العلم الوضعي بنظريّاته النسبية ،والقابلة للتعديل والتغيري ،والتصويب
والتصحيح ،يتعاىل على احلقائق العلمية الدينية الواردة يف كتاب اهلل العزيز .هكذا
وبكلّ صفاقة ووقاحة؛ جملرد كونهم ـ عفا اهلل عنهم ـ منبهرين إىل اجلذور بأضواء
احلضارة العلمية القائمة (بل الغربية) ،وألوانها ،وإغراءاتها ،مع علمهم بأنّ هذه
ئ على الصعيد اإلنساني إالّ بالتفكُّك األسري ،واالحنالل األخالقي،
احلضارة مل جتِ ْ
والعبث الفكري ،مل تأتِ إالّ باخلسران يف الدنيا قبل اآلخرة.
إنّ أخطر نتائج تعطيلنا لالجتهاد الفكري يف فهم الشأن الديين على حقيقته،
ال كما نراه يف منطلق قصورنا وعجزنا ،أنّ املغرورين من علمائنا وأساتذتنا بدأوا
يرَ ْون أنّ شريعة اإلسالم ال تساير التطوُّر القائم ،وال جتاريه ،وال تسري مع الزمن يف
سرعته وصريورته .ولذلك ألقَ ْوا هذه الشريعة وراء ظهورهم ،وما زالوا يفعلون،
وانكبّوا على شرائع اآلخرين ،من غري املسلمني ،ينقلون عنها ويقلِّدون ،كما كانوا
باألمس ناقلني ومقلِّدين ألساليب فهم السلف الصاحل .فاستبدلوا القليل اجلائز على
عالّته بالكثري الفاسد رغم ألوانه وأضوائه ،حتّى صرنا ضدّ ًا على إسالمنا ،املعَلن
على األقلّ ،نعيش ونتعامل ونتفاهم من منطلق فك ٍر دخيل ،ونتحاكم إىل قوانني ال
عالقة هلا بعقيدتنا وبعاداتنا وتقاليدنا ،ونقرأ ونعلِّم أجيالنا الناشئة أموراً تقلب حياتنا
رأسا على عقب؛ من قبيل :نظرية دا ْر ِون املتهالكة يف النشوء واالرتقاء؛ ومن قبيل:
تنظريات فرويد املنقوعة يف شَ َبقية جنسيّة مريضة ،وباعثة على الرثاء ،حتّى ال أقول:
الغثيان؛ ومن طينة فكرة النظام العاملي اجلديد ،اليت يعلم اهلل سبحانه وتعاىل كم
سيمضي على العقل العربي واإلسالمي من الوقت قبل أن ينتبه إىل أنّها ليست سوى
دعوة إىل اعتناق جاهليّة حديثة متطوّرة ،ت ّتخذ أصنامها أشكاالً جديدة مبتكرة،
منها :احلاسوب ،ومنها :بورصات القيم ،ومنها :حماور للدفاع ولألمن ،تزن األمور
مبيزان العجل الذهيب الذي تركه السامريّ قائماً يف العقول ويف القلوب ،املطبوع
عليها بالوَ ْقر ،واملغلولة باألكنّة ،...وللحديث صلة.

21

االجتهاد والتجديد

•
الهوامش

«

«

«

االجتهاد والتجديد

«

»

،

»

«

«

ّ»

»

»

»

21

•
«
»

26

االجتهاد والتجديد

•
«

»

»

االجتهاد والتجديد

«

» «

27

املنهج االجتهادي عند اإلمام الربوجردي
حوارٌ مع خنبة من املراجع والفقهاء

نتناول يف هذا البحث األسلوب االجتهادي للفقيه املتبحِّر والعامل العظيم
الربوجردي& ،والذي يعدّ من مفاخر حوزة االجتهاد الشيعية ،وذلك حسب ما جاء
على لسان تالمذته الذين ملع جنمهم على يديه.
ونتقدَّم بالشكر اجلزيل من :الشيخ لطف اهلل صايف الكلبايكاني؛ والشيخ
حسني النوري اهلمداني؛ وأبو طالب جتليل التربيزي ،الذين جتشَّموا عناء املشاركة يف
هذا البحث.
 نتقدّم بالشكر اجلزيل مرة أخرى من األساتذة العظام الذين منحونا هذه
الفرصة مع قلة وقتهم .السؤال األول هو :يقال :إنّ الربوجردي يعترب دليل االنسداد قد
وُجِدَ من الناحية التارخيية دليالً على حجّية خرب الواحد .وهذا خالف الذين يعتربون أنّ
الدليل على احلجّية مطلق الظنّ .فالرجاء بيان األمر حول هذا املوضوع.
الكلبايكاني :أحد أساليب األستاذ األعظم الربوجردي& التحقيقيّة أنّه كان
يقوم بتحقيق البحوث العلمية جذرياً ،ويبحث يف تطوّر أيّ مسألة وإنْ كان قد متّ
خالل عدّة قرون .يف دليل االنسداد استعمل كذلك نفس األسلوب من البحث ،ويف
النتيجة توصّل إىل الدليل الذي أثبت به يف آخر األمر حجّية خرب الواحد .إىل هنا

•
نالحظ أنّه قد عدل عن األصل الذي أقيم حلجية مطلق الظنّ .لذلك يف جملس درسه،
الذي تشرّفت بتدوين تقريراته ،نرى أنّه قد عنون دليل االنسداد بفصلني :األول :بيَّن
فيه البحث على مسلك املتأخرين عن زمن اخلوانساري ،وعلى اخلصوص الشيخ
األنصاري واحملقّق اخلراساني .وقد استوفاه ضمن مخس مقدّمات ،ومن ثم تعرّض إىل
أجوبتهم؛ الثاني :تعرض فيه إىل مسلك احملقّقني الذين تناولوا هذا الدليل قبل احملقّق
اخلوانساري .ومن خالل كلماته بيَّن املقدمات اليت مل يقوموا بذكرها ،ويف النهاية
أثبت حجّية خرب الواحد ،ال حجية مطلق الظن .وممّا ب َّينه يف هذا الدليل التقرير التالي:
مبقتضى آية النفر وأمثاهلا من اآليات األخرى ـ كآية الكتمان ـ ،وحبسب أخبار تعليم
وتعلم األحكام الكثرية واالستفتاءات والقضاء والواجب ،وحيث إنه ال يوجد مَ ْن هو
مطلق العنان يف أمور الدنيا واآلخرة ،وألنّ الشارع املقدَّس ال يرضى أيضاً بزوال مثرات
كل تلك األحكام اليت يف الكتاب والسنّة ،واليت قد متّ ذكرها يف أبواب كثرية،
لذا فإنّ املقصود من هذه األحكام هي اليت تتدخّل يف مجيع أمور الناس املعاشية
ك وميزان من أجل رفع اخلالفات وفضّ اخلصومات وحفظ
واملعادية ،وهي أيضاً مال ٌ
األنظمة وغريها من األمور األخرى .فمن أجل أن ال ُينْقَض غرضها اليت أنزلت من
أجله ،وأن ال يكون تنزيل الكتاب وإرسال الرسل دون أدنى فائدة ،ولكي تبقى هذه
الثمرات حمفوظة ،وتصل إىل البشرية على مرّ العصور والقرون ،ويكون تعلّمها
وتعليمها واجب ،ويعدّ كتمانها من احملرَّمات ،فإذا كان باب العلم بهذه األحكام
مسدوداً ،والطرق اليقينية إليه كذلك ،أو جيب أن نقول :إنه ال جيوز االكتفاء
باألحكام املعلومة واملسلَّم بها ،واليت دلَّت بصريح اآليات والروايات على دميومة وبقاء
الدين اإلسالمي إىل يوم القيامة ،لذا فإنّ االكتفاء بهذا املقدار القليل ،إذا مل نقُ ْل :إنه
منتهٍ بزوال مجيع الثمرات املستفادة من األحكام ،فقطعاً إنّ أغلبها سوف يزول مع
مرور الزمان ،أو نقول :إن هذه األحكام جيب أن حترز من الطرق الظنّية املتعارف
عليها ـ وليس من الطرق غري الظنية كالقياس ـ؛ لدوران األمر بني األخذ بالطريق
الظنّي املتعارف ومتابعة الظنّ أو متابعة الوهم ،وال شكّ يف كون العقل قاطعاً حبجّية
الظنّ احلاصل من الطريق املتعارف ،وإمضاء الشارع هذه الطريقة .وال خيفى عليك أن
َتعَلُّم األحكام وتعليمها بالطريق املعروف ،والقول واإلفتاء به ،ليس قوالً بغري علم ،فهو
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العلم املأثور الذي أُطلق عليه العلم يف الكتاب والسنّة ،كقوله تعاىلَ ﴿ :أوْ َأثَارَةٍ مِنْ
عِلْمٍ﴾ .ومع هذا البيان ال حاجة إىل املقدّمة األوىل والثالثة والرابعة واخلامسة ،ويثبت به
حجّية اخلرب والظنّ احلاصل منه؛ ألنه هو الطريق املتعارف عليه يف عصر النيبّ
واألئمة^ إىل زماننا هذا .وال يشمل الدليل إالّ الطريق املتعارف ،فال حاجة يف إخراج
مثل القياس عن مشوله له إىل االستدالل؛ ألنّه ليس من تلك الطرق .وباجلملة فإنّ بني
هذا البيان وبيان احملقّقني العظام الذين عنونوا دليل االنسداد بعد احملقِّق اخلوانساري
اختالفاتٌ كثرية ،قد أوردتُها يف تقريرات حبث األستاذ األعظم.
 الربوجردي كان حميطاً بأقوال أئمّة العامة ،وآراء الصحابة؛ وذلك العتقاده
أنّه يف حالة عدم أخذ العلم من بيئة صدور الرواية فإنّ البحث والفهم الكامل هلا ال
يكون ميسَّراً ،وال يستفاد إالّ من املعنى الظاهري أللفاظها .فهل كان هذا األسلوب
من ابتكاراته؟ وما مدى تأثري اإلحاطة بفقه العامّة ومعرفة بيئة صدور الرواية يف
االجتهاد؟
الكلبايكاني :من دون شك إنّ االطّالع على الفتاوى وأقوال الصحابة والتابعني
من علماء العامّة له تأثريٌ كبري يف الفهم واالستفادة الصحيحني من اجملموعات
الروائية ،وكذلك على ما لعلمائهم من وجهات نظر حول هذه األقوال ،وكذلك يف
فهم جهة صدور تلك الروايات املؤثِّرة .وعليه يف كلّ مكان ،ويف ك ّل رواية من
احملتمل أنّها ال تتضمّن أقوال أهل البيت^ ،أو جهة صدورها غري معروفة ،يصبح من
الضروري االطالع على هذه الفتاوى واألقوال .وهذا هو العلم الذي كان قدماء الفقهاء
متبحِّرين فيه ،وكانوا يولونه أهمّية كبرية .وإثر هذا قام الشيخ الطوسي& بتأليف
كتابٍ ليس له نظري يف هذا اجملال ،أمساه اخلالف ،وكان للعالّمة احللّي كتاب
باسم تذكرة الفقهاء .ويف هذا العصر املتأخِّر مل ي ُع ْد هذا العلم متداوالً يف احملافل
العلمية وجلسات الدرس والبحث ،أو قلما يتطرق إىل حبثه ،وأصبح مرتوكاً تقريباً.
نفس كتاب اخلالف هذا مل يكن يف متناول اليد ،وكان مرتوكاً غري متداول.
والربوجردي هو مَ ْن أمر بطباعته ونشره ،وقد شُرِعَ بتداوله من جديد .كان& حميطاً
إحاطة عجيبة بأقوال الصحابة وعلماء اإلسالم من كلّ ال ِف َرق .وقد اتّضحت أهمية هذا
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العلم ،وحاجة الفقهاء إليه ،حبيث إن كتاب اخلالف بعد الطبعة األوىل والثانية ،اليت
طبعت بأمر منهُ ،أعيدت طباعته عدّة مرات .الثمرة األخرى اليت جتنى من دراسة هذا
ُ
العلم هي أنّه مبقارنة فقه أهل البيت^ مع فقه اآلخرين يتبيَّن قوّة فقه أهل البيت^،
واستقامته ،وابتناؤه على الكتاب والسنّة.
 مع ما كان ميلكه من تسلُّط على األصول ،وما كان له من ابتكارات يف
ذلك اجملال أيضاً ،إالّ أنّه كان قليالً ما يتمسّك باألصول يف مقام االستنباط .فهل نرى
ذلك األسلوب موجوداً عند بعض طالبه؟ وما السبب يف ذلك؟
الكلبايكاني :كما هو معلوم ،كان& قليالً جدًّا ما يتمسّك باألصول
العملية .والسبب يف االستغناء عنها راجعٌ إىل ختصُّصه الكامل يف فهم الروايات،
ودقّته املتناهية يف التعامل معها ،وما كان له من ذوق حسن يف رفع التعارض بني األخبار
املتعارضة .ويف نفس الوقت كان يؤكِّد على دراسة علم األصول ،واحتياج الفقيه إليه،
والدليل على ذلك احلاشية املفصَّلة والدقيقة والعميقة اليت كتبها على كفاية أستاذه.

 هل باإلمكان القول :إن النمط الذي اتّخذه الربوجردي يف االجتهاد ـ
كاهليمنة على الفقه ،والتعامل مع األصول بصور ٍة أقلّ ـ أنتج لديه وثوق ًا أكثر يف
حتصيل حكم الشارع؟
الكلبايكاني :إنّ النمط الذي اتّخذه يف الفقه واالستنباط ،والدخول واخلروج
من املسائل ،كان حملّ اطمئنان حتماً .فاإلحاطة بإسناد الروايات ،والرجال،
والطبقات ،واإلحاطة بأقوال العامّة واخلاصّة ،وعلى اخلصوص القدماء منهم ،والدقّة
يف مضامني الروايات ،وحتّى يف تعدادها ،كما يف الباب الذي يف الوسائل ،ويشتمل
على عشرين حديثاً ،وقد أرجعه& إىل عدّة أحاديث ،فمن املالحظ أنّ النمط الذي قد
جعُ
ب مثل مفتاح الكرامة ،الذي قلّما كان يُرْ َ
اتّخذه كان ممتازاً .فقد أصبح كتا ٌ
إليه؛ بفضل النمط الذي اتّخذه يف التدريس ،والعناية يف حبث وحتقيق أقوال الفقهاء
الشيعة ،وعلى اخلصوص القدماء منهم ،أصبح ذلك الكتاب متداوالً بني املدرِّسني،
ويف احلوزة العلمية ،ومادّة للمراجعة.
االجتهاد والتجديد
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 ما هي الفوائد املرتتِّبة على التصنيف الذي قام به يف فهم الروايات،
وتشخيصه للصحيح والسقيم منها؟ وهل هناك من فقهاء الشيعة مَ ْن قام بتصنيف
الرجال بنفس األسلوب الذي اتَّبعه؟ وهل أنّه قد اقتبس هذا األسلوب من العامة أم هو
من ابتكاراته؟
الكلبايكاني :من الواضح أنّ علم طبقات الرجال والرواة له دخلٌ يف تعيني
صحّة وسقم األحاديث .أحياناً نرى حديثاً معنعناً أو متّصل اإلسناد بسندٍ ظاهر،
ولكنْ عن طريق علم الطبقات يتّضح عدم اتّصال بعض إسناده ،فيصبح مكانه خانة
األحاديث املرسلة .باإلضافة إىل ذلك كلّ األحاديث موصولة اإلسناد مع أنّها معنعنة يف
الظاهر لكنّ هذا ال ينفي احتمال سقوط وحذف بعض أسانيدها ،ومن ثم إرساهلا.
ومن خالل علم الطبقات يتّضح عدم إرساهلا ،وليس هناك من حاجة إىل إعمال األصول
الظنّية ،مثل :أصل عدم اخلطأ واالشتباه؛ وأصل عدم احلذف .وأما هل يوجد من فقهاء
الشيعة من صنَّف الرجال بهذا األسلوب قبل ذلك الرجل العظيم؟ فليس لي أيّ علم
بذلك .كما أن وجود مثل هذا األسلوب يف اجلملة يف فقه العامّة ليس بدليلٍ على أنه
قد اقتبسه منهم؛ وذلك أنّ هذا الفكر يعدّ ابتكاراً ،ويأتي تلقائياً للشخص املتتبِّع
للروايات واألسانيد ،كالسيد الربوجردي.
 مع مالحظة النقل باملعنى ،وتنوّع حديث الرواة من حيث املعلومات والكِ َبر
يف السنّ واحلداثة ،وكذلك من ناحية اجلنس ،واللغة إنْ كان عربياً أو أعجمياً،...
فهل ميكن االعتماد على ألفاظ الروايات يف مثل هذه احلالة؟
نوري :مع مالحظة إحراز الشروط اليت تنطبق على الراوي يف نقل احلديث،
مثل :الضبط والعدالة والوثاقة و ،...جيب أن تؤخذ هنا ألفاظ الروايات بعني االعتبار،
وأن توىل عناية خاصة .ويف حالة الشكّ يكون احلاكم أصل عدم السهو ،وأصل عدم
الغفلة ،وأصل عدم النسيان ،وأصل عدم الزيادة والنقصان ،وأمثال ذلك .مثالً :يف باب
سل بالنسبة إىل غسل الطرفني األمين واأليسر يوجد لدينا جمموعتان من الروايات:
الغُ ْ
ف بالواو على الطرف األمين؛ ويف روايات أخرى
يف بعض الروايات الطرف األيسر معطو ٌ
توجد لدينا كلمة «فاء» أو «ثمّ» .وكلمتا «فاء» و«ثم» تدلّ على الرتتيب والرتتُّب نوعاً
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ما ،مع أنه أحياناً ال تعطي نفس الداللة ،بعكس «الواو» الذي ليس له داللة على
الرتتُّب والتعاقب نوعاً ما .لذا فإنّ السيد اخلوئي مبا أنّه يعتمد الروايات صحيحة
املبنى ،وال يولي اهتماماً للمشهور وما يبنون عليه ،فإنّه يستند إىل الروايات اليت بها
كلمة «واو» ،ويقول يف الغسل :ال يلزم أن يتقدَّم الطرف األمين على الطرف األيسر؛
ألن الرواية اليت حتتوي على كلمة «واو» مرجَّحة على الروايات األخرى من حيث
السند ،ومن حيث معيار الصحّة وسقم الرواية أيضاً ،من ناحية القبول وعدم القبول.
ولكنْ من وجهة نظرنا مبا أنّ سند هذه الروايات حسنٌ ،وظواهر األلفاظ حجّة
أيضاً ،فال ميكن اإلفتاء كما أفتى السيد اخلوئي ،بل جيب القول كما املشهور :يف
حالة الغسل من الضروري الرتتيب بني اليمني واليسار.
نعم ،لو أن ظواهر األلفاظ كانت بصورةٍ غري قابلة للجمع ففي هذه احلالة هلا
حكم آخر .وذلك أنّ الكتب القدمية كانت تكتب باخلط الكويف ،الذي ال حيتوي
على نقاط ،فإذا ما رفعنا النقاط من بعض احلروف يصبح شبيهاً هلا ،بل نفسها .لذا
إذا ما دقّقت يف كتب الروايات أحياناً يكتب فوق الكلمة حرف «خ» ،أو حرف «ل
خ» .ويعين حرف «خ» أنّه قد كتبت بهذه الطريقة يف نسخةٍ ،و«ل خ» يعين أنّها كتبت
يف عدّة نسخ بهذه الطريقة .أي إ ّنه إذا كانت هذه الكلمة يف عدّة نسخ مطابقة للمنت
ففي عدة نسخ أيضاً النسخة اليت تكون بدالً هلا مطابقة هلا أيضاً .مثالً :يف إحدى
الروايات ،كما بيَّن الشيخ األنصاري يف األصول ،هناك ثالث صور قد وردت :يوجد
ج َّدد قرباً...؛
ح َّدد قرباً...؛ ويوجد لدينا يف نسخة أخرى :مَ ْن َ
لدينا يف إحدى النسخ :مَ ْن َ
ج َّدث قرباً ،...وختتلف كلمة جَ َّدث يف املعنى عن كلمة حَ َّدد؛
ويف نسخة ثالثة :مَ ْن َ
ح َّدد قرباً» تعين أنه جُعل أعلى القرب على هيئة هرم ،وتقريباً يكون
وذلك ألن كلمة « َ
ج َّدد قرباً» فتعين أنّ القرب كان قدمياً فجُدِّد .أما
بصورةٍ ذات قداسة .أمّا كلمة « َ
ج َّدث قرباً» فتعين أنّ القرب قد بُين لآلخرين.
كلمة « َ
 إنّ الدليل على حجّية الظواهر هو سرية العقالء ،وهم ال يرونها حجّةً يف
املوارد اليت ال تنقل نفس األلفاظ .ومبا أنّه من جهةٍ يُحتمل أنّ رواة احلديث ينقلونه
ث تقع هلم ممّا يضطرهم لالعتماد على حافظتهم
باملعنى؛ ومن جهة أخرى هناك أحدا ٌ
االجتهاد والتجديد
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يف مجع تلك الروايات ،كما حدث البن أبي عمري؛ ومن جهة ثالثة خيتلف الرواة يف
قدرتهم على حتمُّل األحاديث ،فكيف ميكن االستناد واالعتماد على األلفاظ ،مثل:
الفرق الذي وضع بني كلمة «الواو» وكلمة «الفاء» ،حبيث إن «الفاء» تدلّ على
الرتتيب ،أو بني كلمة «الفاء» و«ثم» يوجد فرق كذلك ،وهو أنّ «الفاء» تدلّ على
التعاقب ،أما «ثمّ» فتدلّ على الرتاخي؟
النوري :كربى القضية صحيحٌ ،فإذا كانت بهذا الشكل ال ميكن االعتماد
على األلفاظ .ولكنّ إشكالنا يف الصغرى .ليست املسألة كما تظنون؛ فإن الرواة
كانوا أصحاب ألواح ،يعين حبسب املتعارف اليوم ورق وقلم ،وبعبارة أخرى :كانت
لديهم وسائل للكتابة ،ويف الوقت الذي يتكلَّم املعصومون^ أو يتفوَّهون حبديث
يدوِّنونه يف احلال .وال ينبغي أن يكون هناك شكٌّ يف هذا األمر؛ ألنّ كلمة الراوي
تطلق على الشخص الذي لديه ملكة احلفظ ،ويتقن ضبط الروايات كما هي ،دون
نقيصة أو زيادة ،ويف غري هذه الصورة ال يستحقّ أن يطلق عليه اسم (راوي) .لذا فإن
رواة األحاديث كانوا حيفظون حتّى مقاماتهم ،مثالً :كان عبد اهلل بن مسكان
جيلس عند األحذية يف بيت اإلمام× ،ويقول :مع وجود العظام من القوم هذا مكاني.
نعم ،يف بعض املوارد قد ال تراعى مثل هذه األمور ،ولكنْ يف األعمّ األغلب كان
األمر هكذا؛ حيث إن الرواة كانوا يُحْضِرون معهم وسائل الكتابة املعروفة يف
زمانهم ،ويقومون بتسجيل وتدوين نفس الكلمات اليت ينطق بها املعصومون^.
 مع أنّ الكتب األربعة تعترب من أهمّ كتبنا الروائية اجلامعة ،ولكنْ يوجد
اختالفٌ كبري يف منت الروايات يف النسخ املختلفة ،وهذا االختالف يف كثري من
ٍّ ميكن االستناد إىل ألفاظ هذه الروايات
املوارد يكون سبباً يف تغيري املعنى .فأليّ حد
يف اإلفتاء؟
النوري :أنا ال أعتقد أنّ األمر بهذا الشكل الذي ذكرمتوه .فلم تكن مجيع
الكتب املتداولة يف ذلك الزمان يف متناول الكليين والصدوق .وأيضاً الروايات اليت
كانت موجودة يف كتاب (التهذيب) مل تكن موجودة يف (الكايف) للكليين ،مع أن
الفاصلة بينهما ما يقرب من مائة وثالثني سنة ،واحتاج الكليين إىل عشرين سنة كي
11
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ينهي كتابة (الكايف) ،الذي مل يكن حيتوي أيّ روايةٍ من روايات مَ ْن ال حيضره
الفقيه .أمّا كتاب (االستبصار) فهو حيتوي نفس الروايات اليت يف كتاب (التهذيب).
فإذا كان هناك من اختالف يف املنت اخلربي فإنّ (الكايف) يعترب أضبط من الكتابني
ج َّدد»
األخريين .هذا إذا متّ نقل اخلرب يف الكتب الثالثة .مثالً :إذا وردت كلمة « َم ْن َ
ج َّدث» بهذه الصورة يكون الكليين مقدَّماً على
ح َّدد» وكلمة « َم ْن َ
وكلمة « َم ْن َ
اآلخرين.
ٍّ ،فإذا كانت كذلك
 جاء يف باب الشهادة أنّه جيب أن تكون عن حس
حس
ٍّ
تعترب حجّة ،ال أن تكون عن حدس .فبما أنّها تعترب حجة فقط إذا ما كانت عن
فكيف يتمّ توجيه شهادة أمثال :النجاشي والكشّي والطوسي واحللّي بالنسبة إىل
أصحاب الرسول| واألئمّة^ ،علماً أنّهم مل يشهدوا ظهور النصّ؟
النوري :هذا البحث تناوله علم الرجال بإسهاب .وهل أنّ الرجوع إىل أقوال
الرجاليّني :أمثال :النجاشي والطوسي واحللّي وغريهم ،من باب الشهادة أم من باب
الرجوع إىل أهل اخلربة والفن؛ ألنّهم يعدّون من املتضلّعني يف علم الرجال ،ولديهم
مهارات يعتدّ بها؟
فإذا قلنا :إنّ الرجوع إىل قول الرجالي من باب الشهادة فال بدّ من اشرتاط
عدالة الشاهد ،وأحياناً يشرتط تعدُّده أيضاً؛ أما إذا قلنا :إنّه من باب الرجوع إىل أهل
اخلربة والفنّ فال تشرتط العدالة ،وال التعدُّد ،بل أحياناً ال يشرتط اإلسالم أيضاً؛ ألنّ
املعيار وامليزان يف الرجوع إىل اخلرباء أنّه يولد الثقة واالطمئنان .نعم ،من ناحية
احلرفية والتخصُّص جيب أن يكون باملستوى الذي يكون كالمه مطمئناً .فمثالً:
الطبيب املتخصِّص املاهر ميكن الرجوع إليه ،وإنْ كان غري مسلمٍ .وكذلك ميكن
الرجوع إىل املقَيِّم للسلع.
يعتقد صاحب املعامل أنّ قول الراوي حجّة إذا كان مؤيَّداً بعدلني .ويعترب اخلرب
صحيحاً إذا كان راويه عدالً؛ ألنه يعترب حجية قول الرجالي من باب الشهادة .ويف
املقابل يعترب الربوجردي الرجوع إىل أقوال الرجاليني من باب الرجوع إىل اخلرباء وأهل
الفنّ ،ويقول يف ذلك :إ ّن الرجاليّني ،كالنجاشي والكشّي وغريهما؛ لتمرّسهم يف
االجتهاد والتجديد
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الرتاجم ،وقرب زمانهم من زمان رواة احلديث ،وكون القرائن واضحةً عندهم ،فقد
أصبحت لديهم خربة يف معرفة رجال احلديث .ومبا أنّ املعيار هو حصول الوثوق
واالطمئنان فإنّ أقوال هؤالء العظام؛ بسبب خربتهم ،تولِّد اطمئناناً.
 إذا كان الرجوع إىل أقوال الرجاليني من باب بناء العقالء ،الذين يرجعون
بدورهم إىل أقوال أهل الفنّ واخلربة ،ففي هذه احلالة ال جيب أن يكون هناك
ف بني شهادة الرجاليّني ،أي إ ّنه ال جيب أن يكون هناك اختالفٌ بني احللّي
اختال ٌ
والنجاشي؛ ألنهما من أهل الفنّ يف هذا العلم؟
النوري :هذا إذا كان الرجوع يف هذا األمر إىل أقوال الرجاليني من باب الرجوع
إىل أهل الفنّ واخلربة .ولكنّ السؤال :هل يوجد اختالفٌ بني خرباء علم الرجال،
حبيث تكون هناك أفضليّة للبعض منهم على البعض اآلخر ،فرتجح أقوالٌ على أقوال؟
من الطبيعي أن يكون اجلواب نعم؛ ألن اخلرباء ليسوا كلّهم سواء ،بل هم مراتب،
كالعلم والظنّ .وعليه فقول مثل النجاشي يكون موجباً لالطمئنان أكثر من غريه،
مم ْن ال يصلون إليه يف املرتبة.
َّ
 هل املالكات يف باب جرح وتعديل الراوي تعبّدية أو عقالئية؟ وإذا كانت
عقالئيّة فهل باإلمكان التعدّي من املالكات املذكورة يف كتب الرجال؟ وإذا كان
التعدّي جائزاً ،كما قال الشيخ يف مالكات باب التعادل والرتاجيح ،فكيف يوجَّه
اجلمود على الشهادة والوثاقة؟
النوري :الظاهر أنّ هذا األمر ليس تعبدياً؛ ألنّ املالك يف حجّية أخبار اآلحاد هو
بناء العقالء .فبناء العقالء يف احلياة على أنّ أيّ خرب حيصل هلم به وثوقٌ يعملون به،
ويعتربونه حجّة .واحلجّة يعين «ما حيتجّ به» من ناحية العبد لدى املوىل ،وبالعكس.
فإذا ما خالف العبد فللموىل أن حيتجّ عليه :ملاذا خالفت ذلك األمر؟ وإذا ما عمل وتبيَّن
اخلالف فللعبد أن حيتجّ عليه.
فبناء العقالء على أنّ اخلرب إذا حصل منه وثوقٌ يكون هو احلجّة .ولذا يف حالة
خر.
تعارض خربين أو أكثر فأيُّهما أكثر وثوقاً تكون له األرجحيّة على األخبار األُ َ
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 كيف يوجَّه اجلمود الذي يطرأ على ألفاظ الرجاليني يف الشهادة والوثاقة.
فبعض األشخاص ،كإبراهيم بن هاشم ،الذي يقولون يف حقّه« :أوّل مَ ْن نشر حديث
الكوفيّني يف قم» ،ألنّ الرجاليّني مل يشهدوا بوثاقته ال يوصف حديثه بالصحيح؟
النوري :هنا جيب توضيح أمور ،وهي:
إن الشهادة ال تعترب معياراً ،إنّما املعيار هو الرجوع إىل أهل اخلربة.
وهناك صغرى وكربى.
أمّا الكربى فهي :أيّ خرب يوجب االطمئنان على أساس بناء العقالء يكون
حجّة.
وأمّا الصغرى فهي :أيُّ خرب يوجب االطمئنان؟
اخلرب الذي يكون راويه عادالً إمامي ًا يكون صحيحاً .واخلرب الذي يكون
راويه عادالً ،ولكنّه غري إمامي ،بل كان فطحي ًا أو ناووسياً أو واقفياً ،إخل ،وحيصل
من خربه االطمئنان ،يكون حجّ ًة كذلك .فالعدالة ليست هي املالك ،إمنا املالك هو
الوثاقة.
إذن أيّ خرب حيصل من كالم راويه االطمئنان يكون حجّة.
ففي التقسيمات األربعة (الصحيح ،واملوثَّق ،واحلسن ،والضعيف) كون الراوي
ممدوح ًا ليس مالكاً للحجّية ،وإنّما ينبعي أن ال يكون كذّاباً .لذا فإن الصحيح
واملوثَّق حيصل منه االطمئنان ،أمّا احلسن فال حيصل منه اطمئنان .أي إن اإلمامي
املمدوح ال يوجب الوثوق ،بل جيب أن حيصل االطمئنان به .لذا فإنّ الوثوق حاصل يف
الصحيح واملوثَّق حصراً ،أي أن يكون عادالً وموثَّقاً .لذا لو أنّ اخلرب كان حبالةٍ
شديدة من الضعف ،ولكنّ فقهاءنا عملوا به ،فإنّ هذا يكشف أنّه كانت لديهم
مما أدى بهم إىل العمل به.
قرائن على صدورهّ ،
نعم ،يولي السيد اخلوئي هنا أهمّية للخرب نفسه ،ولصحته ووثاقته .أمّا طبق
نظر الربوجردي فيكتفي بالوثوق بالصدور .وعليه فإنّ اخلرب إذا كان يف أعلى درجة
من الصحّة ،ولكنْ أعرض عنه األصحاب ،فهذا اإلعراض يوجب ضعفه؛ ألنه غري
موجب للوثوق واالطمئنان.
ويقوم مبنى السيد اخلوئي على االعتقاد بأهمّية العدالة والوثاقة يف املخرب .أما
االجتهاد والتجديد
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حنن فنعترب أنّ املالك هو بناء العقالء.
أمّا بالنسبة إىل إبراهيم بن هاشم فالسيد الربوجردي ،رغم اطّالعه على قول
النجاشي والكشّي بأنّه أول مَ ْن نشر حديث الكوفيني يف قم ،ال يقبل كالمهما؛ ألن
مدينة قم كانت يف ذلك الوقت مركزاً للعلماء ،وأحاديث األئمّة كانت منتشرةً قبل
قدومه إليها .فالقمّيون يف زمن اإلمام الباقر× كانوا يرتدَّدون عليه ،ويروُون احلديث
عنه ،قبل إبراهيم بن هاشم .وطبق التصنيف الذي صنَّفه الربوجردي يعترب إبراهيم بن
هاشم من الطبقة السابعة ،والكليين من الطبقة التاسعة ،وعليّ بن إبراهيم من
الطبقة الثامنة ،وعبد اهلل بن مسكان ومحّاد بن عثمان من الطبقة اخلامسة ،وأمحد
بن أبي نصر البزنطي من الطبقة السادسة .فالرواة الذين كانوا يرتدَّدون على
األئمة^ من الطبقة اخلامسة والسادسة ،لذلك ال ميكن القول :إن إبراهيم بن هاشم
هو أوّل مَ ْن نشر حديث الكوفيني يف قم.
ومن جهة أخرى فجميع الروايات اليت قد نقلها إبراهيم بن هاشم كانت
معروفة ،وقد ذكرتُها يف كتابي املعنون بطبقات الثقات ،الذي كتبته يف زمان
الربوجردي ،وقد ذكرت فيه إبراهيم بن هاشم.
وهناك مسألة أخرى ،وهي أن إبراهيم بن هاشم رواياته صحيحة .فقد أثبت
السيد حبر العلوم ،وهو عمّ جدّ الربوجردي ،يف كتابه الفوائد الرجالية ـ ويولي السيد
الربوجردي عنايةً خاصّة بهذا الكتاب ـ أنّ إبراهيم بن هاشم عادلٌ إماميّ ،وكذلك
أثبت السيد الداماد أيضاً يف كتابه الرواشح السماوية أنّه يُعدّ من العدول.
 بالنسبة إىل املعرفة اليت متتلكها عن السيد الربوجردي ،وما لك من وجهة
نظر يف حبث الرجال والدراية ،وكذلك مكانتك بني أهل التأليف ،فإنّ األسئلة اليت
ٍّ كان الربوجردي& يهتمّ
سنقوم بطرحها سوف تكون يف هذا اجملال .إىل أيّ حد
ويقدِّر علم الرجال على أنّه مقدّمة الستنباط األحكام الشرعية؟
جتليل :كان للعالمة الربوجردي& طريقة خاصة يف االستنباط ،على خالف ما
هو معمول به فعالً بني الفقهاء ،حيث كانوا يأتون باحلديث ،وجيرون عليه اجلرح
والتعديل ،وبعضها يتم قبوله ،والبعض اآلخر يرفض .أما هو& فكان يلقي نظرة على
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مجيع الروايات ،وكثرياً ما كان يؤكِّد على هذا األمر ،وهو أنه يوجد عدة أحاديث
تتحدث حول موضوع واحد .وتعدُّد األحاديث بالنسبة إىل موضوع يؤدّي إىل تأكيد
توثيقه .أحياناً تصل الروايات إىل حدّ التواتر ،مما يفيد القطع بصدورها؛ ويف بعض
األحيان ال تصل حدّ التواتر ،وإنّما توجب الوثوق ،الذي هو معيار يف حجّية خرب الثقة
أيضاً .فالوثوق من أيّ شيء حصل فهو حجّة .والتعدّد وكثرة نقل احلديث بني الرواة
منفرداً إنّما يفيد الوثوق .لذا كانت طريقته تعتمد على عدّ الروايات ،ومن ثم إرجاعها
إىل بعضها البعض؛ ليتأكد من أنًها فعالً عشرة روايات تتحدّث عن هذه املسألة ،ثم
بعد ذلك يقوم باالستنباط منها.
أما من الناحية الرجالية فإنه يعطي أهمية ملعرفة «األسانيد املعلولة» .واألسانيد
املعلولة هي أسانيد تُعرف إشكاالتها بالرجوع إىل «الطبقات» .إذا ما الحظت السند يف
(وسائل الشيعة) ترى أنّ الرواة ثقاتٌ ،ولكنّه يقول :ال ،هذا السند غري صحيح؛ حيث
إن هذين الراويني ال ميكنهما أن ينقال عن بعضهما؛ إذ إنهما ليسا من طبقة واحدة.
وعليه فإن هذا السند يعترب معلوالً ،مع أنّ رواته ثقات.
 هل تقصد أنّه جيب أن يكون الراوي واملروي عنه من طبقة واحدة؟
جتليل :نعم ،جيب أن تتّفق الطبقات مع بعضها من الناحية الزمانية .فعندما ال
ميكن لراويني أن ينقال من بعضهما؛ طبقاً للطبقات ،فيكون معلوماً أنّ هناك راوٍ قد
سقط ،غري أنّه ال يُعرَف مَ ْن هو الساقط .ومن هنا نالحظ أنّ علم الرجال يشكِّل
مقدّمة لالستنباط.
 ما هو االبتكار اخلاصّ للسيد الربوجردي يف علم الرجال؟
جتليل :كان ابتكاره يف الطبقات ،ومل يكن لدينا من قبل مثل هذا الرتتيب
يف تصنيف الرجال .طبعاً كان هناك رجال الشيخ الطوسي& يف هذا اجملال .فإنّ لديه
كتابني :أحدهما :الفهرست؛ واآلخر :الرجال .ورجال الطوسي له التفاتٌ إىل مسألة
ٍّ منفرد عن الباقني من
الطبقات ،فقد ذكر « َم ْن روى عن رسول اهلل|» يف سجل
الرواة ،أي إن كتابه كان بهذا الرتتيبَ « :م ْن روى عن أمري املؤمنني×»َ « ،م ْن روى
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عن احلسنَ ْين’»َ « ،م ْن روى عن السجّاد×» ،إخل ،ويكمل بهذا الرتتيب ،وأخرياً له
باب أيضاً حتت عنوان « َم ْن مل يَرْوِ عنهم^ بال واسطة» .وهذا العمل يشبه ما قام به
السيد الربوجردي ،ولكنْ يف املرحلة االبتدائية من الطبقات .أمّا املرحلة النهائية فهو
الرتتيب الذي قام به السيد الربوجردي.
 ما هو معنى اصطالح «الطبقة» يف نظر الربوجردي؟ وما هو الفرق بينها وبني
الطبقة اليت ذكرها الشيخ الطوسي؟
جتليل :مل يرِدْ مصطلح الطبقة يف رجال الطوسي ،وإنّما هو من مصطلحات
العالّمة الربوجردي .وقد قسَّم الرواة إىل طبقات وفق الرتتيب التالي:
األوىل :الرواة عن رسول اهلل| مباشرةً.
الثانية :الرواة الذين ال يستطيعون الرواية عن رسول اهلل| مباشرةً ،وإنّما
يروُون عمَّنْ روى عن رسول اهلل مباشرةً ،ويُقال هلم( :التابعون).
الطبقة الثالثة :الرواة الذين يروُون عن الطبقة الثانية.
ويكون احلديث املعنعن برواية كلّ طبقة عن سابقتها.
وقد بلغت الطبقات منذ هجرة رسول اهلل| إىل زمن الشيخ الطوسي ـ أي يف
مدّة  460سنة ـ اثنتا عشرة طبقة .ولو اعتربنا أنّ العمر املعهود لإلنسان هو  30سنة فإنّ
كلّ راوٍ يعيش  72سنة معاصراً للطبقة اليت قبله و 72سنة مع الطبقة اليت بعده .وبناءً
عليه لو كان متوسط عمر الراوي سبعني سنة فإنّ عدد الطبقات منذ هجرة رسول
اهلل| إىل وفاة الشيخ الطوسي تبلغ  12طبقة؛ وذلك أنّ كلّ طبقة تعيش سبعني
سنة ،منها  72سنة مشرتكة مع الطبقة املتقدّمة و 72مشرتكة مع الطبقة املتأخِّرة،
فلو قسَّمنا السبعني إىل اثنني سينتج  ،72ونضربه بـ ( 11وهي احلصص املشرتكة بني
كلّ طبقة وأخرى) ،فسينتج  ،782ونضيف إليها  72سنة من عمر الطبقة األوىل ،اليت
مل تشرتك مع شيءٍ قبلها ،و 72سنة من عمر الطبقة الثانية عشرة ،اليت مل تشرتك مع
شيءٍ بعدها ،فيصبح اجملموع 422 :سنة ،وهو يساوي تقريباً سنة وفاة الشيخ الطوسي.
هذا هو املعيار يف تقسيم العالّمة الربوجردي للرواة إىل طبقات.
وهذا مل يذكره الربوجردي ،وإنّما استنبطناه ،ويُعترب من ابتكاراته.
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 أال يوجد يف كتب الرجال املتقدّمة شيئ ًا من هذا القبيل؟
جتليل :عندما كنت منشغالً بكتابة «معجم الثقات» كنتُ أحبث يف الكتب
الرجالية ،فصادفت بينها كتاباً خطّياً مل يؤلَّف بصورة جيدة ،أي إنه مل يكتب
بطريقة منظَّمة .ومن املعلوم أن هذا الكتاب كان مقدّمة للتأليف .هذه املقدّمة كانت
عبارة عن كتاب حيمل اسم طرائف املقال يف معرفة الرجال ،مؤلّفه السيد علي أكرب
بن حممد شفيع املوسوي ،الذي كان معاصراً للشيخ األنصاري& .كُتب هذا
الكتاب خبطّ صغري جدّ ًا ،وهو نفس كتاب الطبقات الذي يعدّ كتاباً نفيساً .والعمل
الذي قام به العالمة الربوجردي نفسه كان قد قام به هو أيضاً ،وخيتلف عن طبقات
السيد الربوجردي أنّه بدأ بها من نفسه ،إىل أن أوصلها إىل رسول اهلل| .وبهذا
املعنى من التصنيف جعل الطبقة األوىل املؤلِّف نفسه ،ثم الطبقة الثانية أستاذه ،إىل أن
يصل إىل أصحاب رسول اهلل| ،فيكون قد وصل إىل الطبقة الثالثني .ولكنّ
املرحوم السيد الربوجردي بدأ بالعكس ،حيث جعل الطبقة األوىل أصحاب رسول
اهلل ،وقد رتَّبها إىل أن وصل إىل شيخ الطائفة ،ومنه إىل الطرف اآلخر ،وقد صنَّفها
طبقةً طبقة ،ومكانه من بينهم يف الطبقة الثانية والثالثني .وتتّضح فائدة هذه الطبقات
يف استخراج األحاديث املعلولة .فعندما تقرأ األسانيد تالحظ أنّه يقول :إنّ السند
خطأ ،وإنْ كان كلّ رواته ثقات .وكان اصطالحه الذي يستعمله يف ذلك «معلول».
 هذا السنّ املشرتك ،والذي قدر خبمس وثالثني سنة على أقلّ تقدير ،ال
ميكننا احتساب عشرة إىل اثنيت عشرة سنة من النصف األوّل على أنّها سنّ روائي .مع
أنّه قيل يف ابن عباس عند وفاة رسول اهلل| :كان له من العمر بناءً على قولٍ إحدى
عشرة سنة ،وعلى قول آخر ثالث عشرة سنة.
جتليل :على أيّ حال بعد سنّ الثانية عشرة حيقّ له أن ينقل احلديث .أمّا مقدار
الزمان فغري مهمّ .وعليه فإنّنا حنتسب الزمان يف أربعمائة سنة ومخسمائة سنة ،وجيب
علينا أن نرى كم طبقة يكتنف هذا الزمان الذي قد احتسبناه.
 إنّ وجهة نظرنا هي أنّ بني سنّ الثانية عشرة واخلامسة عشرة ال حيتسب
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سنّ ًا روائياً .وبناءً على هذا فكلُّ راوٍ يعاصر الطبقة اليت قبله عشرين عاماً كي
حيتسب راوياً معاصراً.
جتليل :ولكنّهما كانا متعاصرين يف مخس وثالثني سنة ،واملفيد بالنسبة لنا
هو عشرون سنة من عمرهم .وعلى أيّ حال جيب أن تنتهي االثنيت عشرة سنة كي
يصل إىل الوقت الذي يكون أهالً لتحمُّل احلديث.
 وهذا يعين أنّه على الفقيه أن ينتبه جيداً إىل ترمجة الراوي ،وعلى سبيل
املثال« :السكوني» ما هو تاريخ والدته كي يروي احلديث عن الراوي الذي قبله؟
وعند نقله للحديث هل كان يف سينّ حتمّله للحديث؟
جتليل :نعم ،طبعاً يف تعدّد الطبقات يكون األمر كما أوضحت ،وبهذا
الرتتيب.
 ما سبب اعتبار الشيخ الطوسي أنّ الطبقات اثنتا عشرة؟
جتليل :السبب يف ذلك أنّ الشيخ الطوسي آخر مَ ْن كتب الكتب األربعة،
وأساس أحاديثنا يف هذه الكتب األربعة .فالكليين يف الطبقة التاسعة ،والصدوق يف
الطبقة العاشرة ،واملفيد يف الطبقة احلادية عشرة ،والشيخ الطوسي يف الطبقة الثانية
عشرة.
 قلتم :إ ّن إحدى ميّزات السيد الربوجردي هي إرجاع أكثر من رواية إىل
رواية واحدة ،إذا كان السند متعدّداً .والسؤال هو:
أوّالً :ما هي الطريقة اليت يتبعها يف اإلرجاع؟ وما هي معايريها؟
وثانياً :إنّ تعدّد السند يستوجب تعدُّد الرواية حبسب العرف ،أي إ ّن تعدُّد السند
يدلّ على تعدُّد الرواية ،فكيف كان جيمع بينهما؟
جتليل :هذا األمر صحيح ،ولكنّ إرجاعه كان مع مالحظة السند .وهلذا نرى
أحياناً أن مجيع رواة السند من بدايته إىل نهايته مشرتكني فيه ،ومثل هذا األمر قليلٌ
جدّ ًا؛ وأحياناً يكونون مشرتكني مع بعضهم البعض مبقدارٍ من السند؛ وأحيان ًا أخرى
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يشرتك الرواة املتأخِّرون مع بعضهم أيضاً .ويدلّ هذا كلّه على أنّ الرواية واحدة؛ وذلك
لوجود اشرتاك طبيعي يف مقدار من السند؛ وألنّ كُتّاب الكتب األربعة ،أمثال الشيخ
والكليين والصدوق ،كلّ واحد منهم لديه سند مستقل بالنسبة إىل اجملاميع األولية
واألصول األربعمائة ،ولكن هل أنّ هذه األسانيد املتعدّدة ،واليت تنتهي باجملاميع
األولية ،يكون حديثها متعدّد ًا أيضاً؟ واحلديث الذي نقله صفوان بن حييى يف كتابه
خيتصّ بنفس السند .وقد دوَّن الشيخ األعظم يف كتابه التهذيب سنده .وكذلك
الصدوق قد عيَّن يف مشيخة مَ ْن ال حيضره الفقيه أسانيده .والكليين نراه يكتب
السند يف املنت بشكلٍ واضح .وخيتلف الكايف عن الثالثة الباقني أنّه يكتب السند
كامالً دون أن ينقص منه شيئاً .فنحن عندما نفتح كتاب الوسائل نرى أنّ األسانيد
متعدِّدة ،وهذا ال يدل على أنّها ثالثة أو أربعة أحاديث ،بل نالحظ أنّه حديثٌ واحد،
قد نقله كلّ واحد منهم بطريقته اخلاصة.
كما نالحظ أحياناً أنّ هناك فرق ًا يف السند ككلّ .والسند يف الكايف من
أوله إىل آخره نقله راويني اثنني فقط ،أو أنّ الكايف والتهذيب ذكراه ،ولكنْ كلٌّ
على طريقته ،وخيتلف عن اآلخر .ولكنْ لنفرتض أنّ آخر راوٍ كان معاوية بن عمّار
فهذا ال يعين أنّ الراوي فقط رج ٌل واحد ،وهو معاوية بن عمّار ،إنّما كان هو أحد
أساتذة احلديث ،وكثريٌ من الرواة ـ كما أشارت كتب الرجال ـ قد أخذوا منه.
ففي الوقت الذي نقل فيه معاوية بن عمّار ألحدهم حديثاً يف أحد اجملالس قد
يقابل يف جملسٍ آخر شخصاً ثانياً ،وينقل إليه نفس ذلك احلديث ،أو أنّ هناك
جمموعة من الرواة جمتمعني يف جملسٍ واحد نقلوا احلديث مباشرة عن أستاذهم ،فهل
هذا دلي ٌل على أنّ األستاذ نطق بهذا احلديث أربع مرّات؟ ليس هذا بدليلٍ ،إمنا هو
ث واحد نقله جمموعة من الرواة يف جملسٍ واحد .لذلك فإنّ االشرتاك يف مجيع
حدي ٌ
السند أو يف بعضه (والبعض ينتهي باملعصوم×) إىل آخر راوٍ مشرتك يف ذلك السند
ينفي التعدُّد .وبطبيعة احلال هذا لو كان املنت واحدًا.
نت كامل منقسم إىل قسمني ،وعندها يصبح من املؤكَّد
وأحياناً يوجد أيضاً م ٌ
أنّهما حديثان .جاء معاوية بن عمّار يف أحد األيام إىل اإلمام الصادق× ،وأخذ منه
حديثاً ،ويف يوم آخر جاء وأخذ منه حديثاً آخر ،ويف هذه احلالة يصبح احلديث
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متعدِّداً.
ولكنْ أحياناً يكون املنت واحداً ،وإنّما يوجد اختالفٌ يف كلمة واحدة منه،
فيصبح معلوماً أن هذه الكلمة قد جترّ على رأسه الويالت؛ فهي إمّا أن تكون قد
ف عند تدوين الرواة للمنت .لذلك فإنّ
اختلفت من نسخة إىل أخرى؛ أو أنّه قد وقع اختال ٌ
وثوقنا بالنسبة إىل هذه الكلمة يعترب سلبيّ ًا ،فهل أنّ اإلمام الصادق× قد تلفّظها بهذا
الشكل أم ال؟ وهذه الكلمة املختلفة من اجلائز أن تسقط من االعتبار ،ولكنّ
سقوطها ال يسلب منا العلم اإلمجالي ،إمنا يصبح نفي ًا ثالث؛ أما حتديداً ال يثبت أيّ
من احلديثني .فإرجاع األحاديث له هذه الفائدة.
الفائدة الثانية لإلرجاع هي أنّ تعدُّد األحاديث حيصل منه الوثوق .فمن أجل أن
نثبت التعدُّد جيب أن تكون لدينا هذه اإلرجاعات؛ كي نثبت أنّ هذه األحاديث
متعدّدة أو ال.
 إذا نقل أحد الرواة موضوعاً ناقصاً ،ونقله راوٍ آخر كامالً ،كيف يكون
عليه احلال عندئذٍ؟
جتليل :ال يوجد هناك أيّ إشكال يف هذا ،حبيث إنّ أحد الرواة ينقل نصف
املوضوع ،وراوٍ آخر ينقل األحاديث كاملة ،حتّى وإنْ حدث هذا األمر يف جملسٍ واحد.
لذا نرى أنّ أكثر األحاديث ال تسقط من االعتبار .فنحن ال نأخذ الفقه فقط من
الروايات ،حبيث نقوم فقط مبراجعة الروايات ،وعلى إثرها نستنبط احلكم ،بل
نعتقد أنّ علم الفقه مستمرٌّ مل ينقطع يف وقت من األوقات .فقد تناوله األصحاب يداً
بيد منذ زمان املعصومني^ ،وتتناقله الصدور إىل أنْ وصل إلينا .وهناك من الكتَّاب
َم ْن دوَّن احلديث؛ ومنهم مَ ْن مل يدوِّن ،بل حفظه عن ظهر قلب ،ولكنّ سلسلة الفقهاء
مل تنقطع يف أيّ زمن من األزمان ،وبعض املسائل مُسلّمةٌ ،وال حتتاج إىل دليل .واآلن إذا
استنبطتُ أنا شيئاً من إحدى الروايات فهناك رواياتٌ أخرى لديهم ما تزال باقية.
فالفتوى املستقرّة يف فقه اإلمامية من زمان املعصوم× إىل وقتنا احلاضر ال ميكن
خمالفتها بواسطة إحدى الروايات ـ وإنْ كانت صحيحة ـ .والرواية املُعرَض عنها تُتْرَك
وتسقط من االعتبار.
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 تعدّ نظريّة اعتبار «األصول املتلقّاة» من نظريّات السيد الربوجردي املعروفة.
فربأيكم ملاذا ال يوجد يف بعض األصول املتلقّاة رواية معتربة ،أي إنه ال يوجد لدينا
رواية صحيحة أو موثّقة ،مع أنّ هذه األصول املتلقّاة موجودة أيضاً؟
جتليل :اجلواب عن هذا السؤال يتّضح بثالث نقاط:
1ـ يقول العالمة الربوجردي ـ والواقع هو كما يقول ـ :مل يكتب كتاب توثيق
بني القدماء ،والكتب الرجالية اليت يُرى بها التوثيقات إنّما هي استطراديّة ،قد
كتبت ويقصد بها شي ٌء آخر غري التوثيق .فمثالً :رجال شيخ الطائفة& كتبه من أجل
توضيح الطبقات ،وقام بتصنيف الرواة ،ورتَّب أصحاب كلّ إمام^ يف قسم من
األقسام بشكلٍ منفصل .وبناءً على هذا مل يكن هدفه من كتابة كتاب الرجال
التوثيق ،بل أراد أن يعني الطبقات.
أما فهرسته فمن الواضح أيضاً أنّه إنّما كان لتسجيل أمساء املؤلِّفني الشيعة،
ويف بدايته قام بتسجيل أمساء املصنِّفني واملؤلِّفني فقط .واستطراداً قد يوجد تعبري
(الثقة) يف أحد األماكن من كتابه .وبنفس األسلوب سار النجاشي يف كتابه
الرجالي .فهو عبار ٌة عن فهرست مؤ ِّلفني .طبعاً العادة املتَّبعة يف فهارس أزمنة املتأخِّرين
أن تفهرس أمساء الكتب بالرتتيب املتَّبع يف ذلك الوقت ،ولكنْ يف ذلك الزمان مل
يكن هناك ترتيب بأمساء الكتب ،بل كان الرتتيب حسب أمساء املؤلِّفني .ومن
املالحظ أنّ هذا األسلوب متَّبع يف املكتبات الكبرية؛ حيث إنهم قد أدرجوا أمساء
املؤلِّفني مع أمساء الكتب.
يف تلك األزمنة أحياناً عندما يرتمجون للمؤلِّفني فإنهم يف نفس الوقت يدوِّنون
توثيقهم .أمّا رجال الكشي فإنه يذكر الرواة الذين يروُون األحاديث اليت ينقلونها عن
املعصومني^ .وبناء على هذا ال يوجد لدينا بتاتاً كتاب توثيق ،حبيث نقول :إن هذه
توثيقات القدماء من الرواة .ويف هذه احلالة إذا مل يكن أحدٌ بني أولئك فهو غري موثَّق.
وهناك الكثري من الثقاة الذين مل يصلنا توثيقهم.
يف الطبقات بعد الشيخ كان احملدّثون عبارة عن العلماء والفقهاء أنفسهم .وقد
رتَّبوا األثر حسب األحاديث املرويّة .ففي الوقت الذي ال حيرز أحدٌ بصورة مسلَّمة توثيق
الفقهاء فال يعملون حبديثه .فليس معنى الوثاقة أنه جاء حول فالن :هذا الرجل ثقة،
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فأحياناً الوثوق بالكالم وصدق القول حيصل من العَ ْدل وغريه ،وهذا كافٍ لنا؛ أل ّن
حجية خرب الثقة لدى العقالء ليست تعبدية ،وعليه فالوثوق أيضاً معيار للحجّية .ومتى
حصل الوثوق متّت احلجّة ،مهما كانت اجلهة اليت حيصل منها الوثوق .وقد ذكر
صاحب الوسائل قرائن كثرية تفيد يف حصول الوثوق.
النقطة الثانية يف املوضوع أنّ اصطالح «صحيح» جاء بعد العالّمة ،الذي يعدّ من
املتأخرين .كان احمل ّقق& رأس سلسلة املتأخِّرين ،وهو أستاذ العالّمة .فاصطالح
«صحيح» يقال للحديث الذي يكون مجيع رواته عدوالً ،فاملطلوب العدالة ،ال جمرّد
الوثاقة .طبعاً بعد الشيخ األنصاري& تغيَّرت النظرة ،فحلَّت الوثاقة حملّ العدالة.
وقيل :كلمة «الثقة» يف كلمات القدماء أخصّ من كلمة العَ ْدل ،ورمبا استفادوا من
مما يستفيدونه من كلمة العدالة .لذلك يف حتقّق العدالة
كلمة الثقة مكانة أمسى ّ
يكفي لإلنسان أن جيتنب عن الكبائر ،وال يصرّ على الصغائر ،ولكنْ يف الوثاقة
باإلضافة إىل ذلك يعترب وجود الضابط أيضاً ،أي الذي له قدرةٌ جيِّدة على احلفظ،
ويكون ضابطاً ملا قد حفظ.
ى آخر .والصحيح
أما قبل العالّمة فقد كان لكلمة «صحيح» يف احلديث معن ً
هو احلديث املعترب ،والذي له حجّية ،من أيّ جهةٍ كانت .وال فرق بني أن يكون راويه
عادالً أم ال .فمن أيّ جهة تثبت حجّيته ،ولو بعمل األصحاب ،حيث نقول :إن عملهم
جيرب ضعف السند ،من أي جهة تثبت لنا صحّة احلديث يكون صحيحاً .وغري مهمّ أن
يكون هذا احلديث موثَّق ًا أم ال.
النقطة الثالثة هي أنّ مبنى العالمة الربوجردي حول «األصول املتلقّاة» كانت
بهذا الرتتيب ،وهو أنه قد قسَّم فتاوى الفقهاء إىل ثالث جمموعات ،هي:
األوىل :تتألّف من فتاوى الفقهاء الشيعة املتلقّاة من املعصوم× مباشرة ،تناقلتها
األيدي يداً بيدٍ ساملةً مل يطرأ عليها تغيري .حتّى أنّهم مل يدخلوا شيئاً من تعبرياتهم على
تلك الفتاوى ،ومل يطرأ عليها أيّ تغيري .وقد قال عن هذا :كتب الشيخ& يف أول
املبسوط :لقد رأيتُ َم ْن ينتقد فقهاء الشيعة بأنّهم ال يبدون آراءهم يف مؤلَّفاتهم ،بل هم
يذكرون فقط كلّ ما يأخذونه من املعصوم× ،لذلك كي أجيب على هذا االنتقاد
كتبتُ كتاب املبسوط ،وقد بدأتُ بالتفريع.
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حنن نعلم أنّ فقهاء الشيعة ال يعتقدون بالقياس واالستحسان كحجّة يؤخذ
بها ،ولذلك هم يأخذون مسائلهم التعبُّدية كما هي من دون تدخُّ ٍل من املعصوم×.
فعندما نرى يف كتاب فقهيّ فتوى ممتدّة لعصور يتّضح أنّ هذه املسألة قد صدرت من
املعصوم× .فهل من حديث من هذه األحاديث اليت بني أيدينا له داللة على ذلك أم ال
يوجد؟
إنّ فتاوى الفقهاء يف املسائل التعبّدية ال تؤخذ من أيّ مصدر آخر غري
املعصومني^ ،وهم ليسوا فقيهاً واحداً أو اثنني ،وإنّما هذه حال الفتوى منهم يف
مجيع العصور ،وهي كاشفةٌ عن قول املعصوم× ،وتعترب لنا حجّة .ويعتربُ هذا النوع
من مسائل الشهرة حجّة.
وباإلضافة إىل هذا ،من األحاديث الفعلية املتداولة ال يوجد حديث موثَّق يدل
عليها .أما األحاديث غري املوثَّقة فمن اجلائز أن يكون هلا داللة على ذلك .فمن أين لك
أن تدَّعي أنّ هذا احلديث الذي ال توثيق لبعض رواته ال يكون أولئك الرواة ثقات
واقعاً؛ ألن التوثيقات ليست هي الوحيدة اليت وصلت إلينا .وثانياً :إذا مل يكن الراوي
نفسه ثقةً ،وثبت من طريقٍ آخر أنّ كالمه كان صادقاً ،فمن املسلَّم أنّه سوف حيصل
الوثوق.
الثانية :وهي الفتاوى التفسريية .فهي ليست كأسلوب اقتبس من نفس مأثور
ألفاظ املعصوم× ،ولكن هناك مستندات ونصوص يف كلمات املعصوم× نعلم أن
الفقهاء قد قاموا بتفسريها .ومن البديهي أنّ تفسري هؤالء ليس له حجّية لدينا.
مثالً :عنوان (كثري السفر) ليس له وجود يف األحاديث .فبعض قدماء الفقهاء
جاؤوا بتعبري كثري السفر ،والبعض اآلخر منهم قالوا :مَ ْن كان سفره أكثر من
حضره .وكلّ واحد منهم استنبطه بطريقته اخلاصّة ،ولكنّ الذي جاء يف النصوص:
شغله السفر ،وكذلك يوجد فيها مَ ْن كان بيته معه .وعلى هذا األساس فإنّ السيد
اليزدي يف العروة الوثقى ترك تعبري القدماء ،ووضع املعيار العنوانني اللذين جاءا بعد
ذلك .وهناك فقهاء آخرون اتّبعوا ما سار عليه السيد اليزدي .إذن القسم الثاني الذي هو
عبارة عن التفسري ليس حبجّة لدينا أيضاً.
الثالثة :الفتاوى التفريعية .وهذا النوع مل يُ ْؤثَرْ عن املعصوم× نفسه ،ولكنها
االجتهاد والتجديد
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استُنبطت من املسائل األصلية ،ثم فُرِّعت بعد ذلك .ويف هذا التفريع من اجلائز أن
يكون قد حصل خطأٌ أيضاً ،لذا فإنّ التفريع الذي كان موجوداً يف كتب القدماء ال
يعترب لنا حجّة ،وجيب علينا أن نبحث يف صحّته.
 هل أنّهم اجتهدوا واقعاً؟
جتليل :نعم لقد اجتهدوا.
 بناءً على ذلك ،وبعد الذي تفضَّلتم به يف النقاط الثالث ،فإنّ إبداء رأيهم
ينتهي عند الفتاوى األصلية التعبُّدية ،اليت هي مبحلّ حكم العقل وبناء العقالء ،وهذه
غري موجودة فيها.
جتليل :إنّ استقرار فتاوى الفقهاء يف مسألةٍ ما كاشفٌ عن قول املعصوم×.
ومن املسلَّم أنّ عدالتهم ال تسمح هلم أن يكذبوا عليه .وهم ال يعتربون االستحسان
والقياس كحجّة يعتمدون عليها يف علمهم ،إىل هذا احلدّ كان تعبُّدهم ،بالصورة
اليت جعلتهم موضع طعن فقهاء أهل السنّة بأنّه ليس هلم رأيٌ مستقلّ.
 مع أنّ السيد الربوجردي كان يهتمّ بشهرة القدماء ،إالّ أنّا نراه ال يهتمّ
بشهرة املتأخِّرين ،وال حتى إمجاعهم ،فهل كان يتصوَّر الشهرة بني القدماء بعنوان
األصول املتلقّاة؟
جتليل :نعم؛ وذلك ألنّهم أخذوا األحكام عن املعصومني^ يداً بيد .أمّا
املتأخِّرون فقد استنبطوها؛ إذ ليس لديهم شيء جديد يضيفونه .فاملوجود هو نفسه
الذي بني أيدينا .فإذا ما أردنا أن نستنبط جيب أن نرجع إىل األزمنة السابقة ،فنفرتض
أنفسنا يف زمن العالمة وما قبله وزمان شيخ الطائفة .لذلك فإنّ األدلة املوجودة هي هي
اليت كانت بيد املتقدِّمني .وعلى أساس ما تقدَّم فإنّ شهرة املتأخِّرين ال تعترب حجّة لنا.
 ما هو الفرق بني كتب الفهرست والكتب الرجالية؟ فكما تفضَّلتم أنّ
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هذه توضِّح الطبقات وتلك تذكر فهرست املؤلِّفني .ولكنْ مبا أنّ بعض األساتذة مييل
أكثر إىل كتب الفهرست والتوثيقات ،يف مقابل كتب الرجال ،فما هو برأيكم
مبناهم يف ذلك؟
جتليل :الكتب الرجالية بني القدماء كانت من قبيل :رجال الشيخ الطوسي،
وفهرست النجاشي ،أما غري هذه الكتب فال يوجد بني أيدينا شيءٌ منها.
 يرتدَّد يف بعض الدروس أنّه يوجد فرقٌ بني الرجال والفهرست؛ حيث إ ّنه يف
الرجال رأي املؤلِّف مركَّز على الطبقات ،ولكنْ يف الفهرست باإلضافة إىل ذلك يتمّ
شرح حال املؤلِّف أيضاً .وبناءً على هذا تكون اآلراء املقدّمة يف الفهرست أكثر دقّة
من كتب الرجال.
جتليل :يف الفهرست ال يشرحون احلال ،إنّما يفهرسون أمساء املؤلِّفني.
يعتين النجاشي كثرياً يف أن يكون سنده متّصالً بصاحب الكتاب .أما
بالنسبة إىل التوثيق فغري موجود إطالقاً .يف الفهرست ال يبحث وثاقة الراوي ،وإنْ كان
أحياناً يذكر وثاقته استطراداً؛ إذ مل يكن هدف الكتاب التوثيق .وبناءً عليه ال يوجد
لدينا كتاب رجال بهذه الصورة ،فقط رجال الشيخ ،وهذا أيضاً به توثيقاتٌ قليلة.
 هناك أمور يكون الراوي فيها ـ بنظر كتب الرجال والفهرست ـ جمهو ًال،
مع أنّه يكون موجوداً يف سند الروايات ،ولكنْ عند مراجعة كتب الرجال نرى أنّه ال
يوجد له فيها توثيق.
جتليل :ذكرتُ سابقاً أنّ النجاشي قد دوَّن يف كتابه أمساء املؤلِّفني فقط،
وكثري من الرواة مل يكونوا من املؤلِّفني .أمّا الرجاليّون املتأخِّرون ـ بعد عصر العالّمة
ـ ،كرجال اإلسرتآبادي ،ورجال املامقاني ،وحتّى الذين كانوا قبلهما ،فقد كانت
فكرتهم استيعاب مجيع الرواة .وحيث إنهم كانوا يعدّون من الناحية الزمانية من
املتأخِّرين فقد قاموا بتسجيل أمساء كثري من الرواة الذين وردت أمساؤهم يف األزمنة
املتأخِّرة.
ثانياً :وبتتبّعهم لألسانيد قاموا باستخراج األمساء؛ فمنهم املؤلِّفون؛ ومنهم غري
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ذلك .وعلى هذا األساس ،ومبا حيضرني ،فقد سجَّل املامقاني ما يقارب ستّة آالف را ٍو
يف رجاله ،يف الوقت الذين كانوا يف كتب القدماء أقلّ من هذا العدد بكثري .إذن من
الرواة الذين قمنا بتدوين أمسائهم يف كتب الرجال رواةٌ قد ذُكرت أمساؤهم يف إسناد
الروايات ومل يسبق أنْ كان هلم وجود .فإذا ذكرت يف كتب الرجال فهذه غنيمة
مضافة إىل كتب الرجال .وهناك الكثري من الرواة الذين وردت أمساؤهم ،ولكن ال
يوجد شر ٌح عن أحواهلم .فقد كانت أمساؤهم يف األسانيد واضحةً للعيان ،وكذلك
وردت يف كتب الرجال ،ولكنْ يف حال مل يذكر عنهم شيء فال ميكن اجلرح بهم؛
لعدم وجود ما يثبت اجلرح.
 من هنا؛ وحيث إنه يوجد نق ٌل باملعنى واختالفٌ يف النسخ بني الروايات
واملتون ،فهل يوجد حلٌّ للمشاكل الناجتة عن مثل هذه األمور؟ ولتوضيح األمر أكثر
نقول :حيث إن اختالف النسخ أحياناً يكون سبباً يف تغيري املعنى فما الذي تقرتحونه
كي تكون هذه الروايات حجّة؟
جتليل :لو كان هناك اختالف يف النسخ فسوف يصبح عندنا علمٌ إمجالي وشكّ
يف شخصيّة الراويَ ،م ْن هو؟ واحللّ الذي من خالله نستطيع أن نشخّص صحة الرواية
من عدمها هي التمرُّس يف دراسة األسانيد ،ومن خالهلا تتّضح شخصية الراوي .فمن
اجلائز أن هذا السند يذكر يف مخسني حديث ًا من أبواب الفقه املختلفة .فبكثرة
املراجعة والتمرّس يف دراسة األسانيد رمبا يتمّ التوصل إىل حتديد النسخة الصحيحة.
وعلى سبيل املثال :نالحظ أنّ هذا األمر موجو ٌد يف عبد اهلل بن سنان وحممد بن سنان.
فكالهما ابن سنان ،وهلذا من اجلائز أن يكتب مكان عبد اهلل بن سنان حممد بن
سنان ،أو بالعكس .ولكنْ مع التمرُّس يف دراسة األسانيد نعلم أنّ الذي ينقل عن
اإلمام الصادق× من دون واسطة هو عبد اهلل بن سنان ،وليس حممد .أمّا حممد بن
سنان فإنّه ينقل عن اإلمام الصادق× بواسطةٍ واحدة .وعلى أيّ حال هذه املسألة تعرف
بالتمرُّس.
 وهل خيتلف الرواة؛ مثالً :عبد اهلل بن سنان نوع أسئلته فقهيّة ،وأسئلة
حممد بن سنان يف البحوث الفقهيّة والكالمية؟
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جتليل :مع أنه يوجد حملمد بن سنان أحاديث كثرية يف أبواب الفقه ،إالّ أن
بعض املتأخِّرين يضعِّفونه ،وهو حملّ إشكالٍ لديهم .ولكنْ مع فحص اإلسناد سوف
لن يكون هناك جمالٌ للتضعيف.
ف فأفضل طريقة ملعرفة الصحيح هي
أما إذا كان يف منت احلديث اختال ٌ
مراجعة فتاوى الفقهاء ،فهم أوصلوا إلينا األحاديث يداً بيد ،وحنن على ضوء فتواهم
نصدر فتوانا .وبهذا يتّضح أنّ النسخة اليت كانت بأيديهم هي النسخة الصحيحة.
 ما التغيري الذي يطرأ على املعنى جراء مشكلة النقل ،وخصوصاً أنّه عندما
نراجع الروايات نالحظ أنّ الراوي إنْ كان عربياً ذا معرفة وعلم تكون عباراته
منقَّحة ،أمّا إذا كان أعجمياً ،أو غري قادر على إيصال كالمه؛ لضعفه لغويّ ًا ،فمن
الطبيعي أنّ عبارته لن تكون منقَّحة .فكيف ميكننا حلّ هذه املشكلة ،مع مالحظة
جواز نقل احلديث باملعنى؟ وكيف ميكننا أن نعتمد على ألفاظ الروايات؟
جتليل :جيوز نقل الروايات باملعنى إذا مل يكن هناك إشكالٌ يف النقل ،ليس
يف األحاديث فقط ،بل بكلّ إخبارٍ عن مسألة يكون النقل بهذه الطريقة .فالذي خيرب
عن روايةٍ ما ال جيب عليه أن ينقل ألفاظها حرفياً؛ فرمبا نقلها مرتمجةً إىل لغة أخرى،
أو أنه نقلها بنفس اللغة ولكنْ بألفاظ أخرى تكون متداولة بني الناس .ويف هذا اجملال
جوَّز العقالء االكتفاء برتمجة األلفاظ ،أي إنه نفس اللفظ ،ولكنْ يستخدم معناه يف
لغة ثانية ،ال أنّه يستنبط وينسب استنباطه إىل اإلمام؛ إذ يف هذه احلالة ال جيوز قطعاً.
وكذلك يف باب الشهادة جيوز عقالً النقل باملعنى .مثالً :يف الشهادة نقول :ال بدّ أن
تكون عن حسِّ ،أي إنه جيب أن يكون قد مسعه بأذنَ ْيه ،ومن ثم يقوم بنقله ،ال أنّه
يستنبطه ،ويقوم بتكرار استنباطه .فاالستنباط خطأٌ .والنقل باملعنى هو أنّهم يقولون:
ماء وحنن نقول :آب .ففي باب احلجية ـ إنْ كان يف باب الشهادة أو يف باب آخر ـ هذا
املقدار من النقل باملعنى جيوِّزه العقالء ،ولكنْ يوجد احتمال اخلطأ يف نقل املعنى.
وعلى أيّ حال أصل عدم اخلطأ أحد األصول العقالئيّة اجلارية هنا.
 املشكلة األساسية هي أنّ الناس خيتلفون يف حتمُّل احلديث كما خيتلفون
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يف حتمُّل الشهادة .فالواقعة يراها عدّة أشخاص ،ولكنْ عند نقل نفس هذه الواقعة
امللموسة ،ومع أنه ال يوجد فيها جمال للكذب؛ لتعدُّد الذين شهدوها ،ونعلم بوثاقة
الناقلني ،ولكنّها كحادثةٍ واحدة نُقلت بطريقتني .ويف قضية حتمُّل احلديث أيضاً
جتري الصورة نفسها .فمثالً :زيد الشحام وحممد بن مسلم خيتلفان من ناحية حتمُّل
احلديث.
جتليل :من الطبيعي أنّه يف حال وجود تعارض من اجلائز أن نعوِّل على هذه
األمور .فمَ ْن كان أوثق ،وعنده قدرة على حتمُّل للحديث ،ميكن االعتماد عليه
أكثر .مثالً :عمار الساباطي كان أعجمياً ،وأحياناً ُيرى يف حديثه اضطراب .مثل
هذه احلالة موجودة ،وإذا كان يوجد معارِضٌ له ،ففي هذه احلالة جيب الرتجيح.
 بااللتفات إىل أنّه ليس مجيع الرواة كانوا أصحاب ألواح ،وكلّ واحدٍ منهم
قد مسع مسألة يف جملسٍ من اجملالس ،وقام بنقلها ،ويف مساعهم لتلك املسائل مل
يقصدوا أن يكذبوا ،وينسبوا ذلك الكذب أيضاً إىل األئمة ،فكيف ينبغي حلّ هذا
املسألة الصعبة؟
جتليل :ال ،إنّ الرواة كانوا يدوِّنون مجيع األحاديث .فليس األمر أنّ اإلمام
الصادق× كان يتكلَّم ساعة كاملة ،وهم بدورهم يكتبون ما يقول يف عدّة أوراق.
فغالباً ما يأخذ احلديث الذي يتفضَّل به اإلمام سطرين أو ثالثة ،فيقوم األصحاب
بتدوينه .وكان من أصحاب اإلمام الصادق× أربعمائة نفر يكتبون احلديث ،وبعده
أصبحوا أصحاباً لثامن األئمّة^؛ ألنّ اإلمام موسى بن جعفر× كان وقته ال يسمح
أن يُكثر من احلديث .كما أنهم كانوا أصحاب مؤلَّفات وكتب .وباإلضافة إىل أنّها
كانت أحكام اهلل ،ودقّتهم فيها أكثر من األمور األخرى ،فإنهم حياولون أن ال
جيروا أقلّ تغيري على النصّ ،وذلك بأن يدرجوه كما هو.
ولكنْ يوجد مثل هذا األمر ،وهو أن يقوم راوٍ بنقل مسألة من املسائل ،ويأتي
آخر ويسجِّل نصفها ،وال يوجد يف هذه األمر أيّ مشكلة .فاملقدار الذي نقاله يعترب
حجّة ،ولكنّ اجلزء الذي مل ينقاله ال نعلم إنْ كان قد قاله اإلمام× أم ال.
يف أخبار الثقة بنى العقالء على العمل خبرب الثقة ،وينفي العقالء هذه
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االحتماالت ـ اخلطأ والزلل والزيادة والتغيري ـ .ومن املؤكَّد أنّ احتمال النقص يبقى
قائماً ،ولكن ال ينبغي أن يكون عدم نقل جزء من احلديث مؤدّياً إىل خللٍ يف املعنى،
أمّا يف احتمال الزيادة فإنّ العقل يقول :جنري أصالة عدم الزيادة.
 بناءً على ما تفضَّلتم به يتّضح أنّ العقالء لديهم شكٌّ يف هذه املسائل؛ أل ّن
موضوع األصول يبتين على الشكّ .فهناك احتما ٌل للخطأ والنقص والزيادة ،ومثل هذه
األشياء موجودة ،ولكنّ العقالء ال يعتنون بهذه النوعيّة من االحتماالت.
جتليل :نعم ،األمر كذلك ،كحجّية الظواهر مثالً .فمن احملتمل أنّ املتكلِّم
يريد خالف الظاهر ،وهذا حيدث كثرياً ،إالّ أنّ العقالء ال يرتِّبون على هذا االحتمال
أيّ أثر.
 نسلِّم ببناء العقالء على قبول خرب الثقة عندما تنقل نفس العبارة واأللفاظ،
ولكنْ عندما يكون النقل باملعنى فإمّا أنّه ال يوجد بناءٌ من العقالء ،أو على األقلّ ال
حنرز وجود مثل هذا املبنى.
جتليل :ليس األمر بهذا الشكل؛ فإنّ بناء العقالء يكون أوّالً على جواز النقل
باملعنى ،وثانياً على حجّية النقل ،سواء كان النقل باملعنى أم باللفظ نفسه .ويف النقل
باملعنى ليس لنا حقّ التصرُّف ،واإلنسان الثقة ال يستنبط شيئاً من أحكام املعصوم
ومن ثم ينسبه إليه ،بل جيب عليه أن ينقل نفس الكلمات اليت قد تلفَّظ بها
املعصوم×.
 إذن ميكننا تفسري النقل باملعنى بطريقني :إحداهما أنّ املراد من النقل
باملعنى الرتمجة.
جتليل :ال جيوز أكثر من هذا الذي تفضَّلتم به.
 الصورة الثانية أن يصاغ مضمون وحمتوى اجلملة يف قالبٍ آخر.
جتليل :هذا يعدّ استنباطاً .وال ميكن نسبته إىل املعصوم.
االجتهاد والتجديد

62

•

الگلبايگاين

 ليس من الضروري أن يستنبط .فعندما ينقل اجلملة باملعنى فإ ّن رونقها
األصلي سوف خيتفي .فمثالً :كلمة «فـ» تصبح «ثمّ» ،أو مكان «فـ» يضع «ثمّ».
جتليل :الرواة أهل لسان فصيح وعرف .واملفهوم العريف أنّه عندما ينقل اللفظ
جيب أن يأتي بنفس معناه ،ال أن يأتي جبزءٍ منه وحيذف اجلزء اآلخر ويأتي بقرينةٍ تدلّ
عليه .فمثل هذه األشياء ال يسمح بها العقالء ،وال نعترب مثل هذا الشخص ثقةً وعادالً.
كيف نتصوَّر أنّ شخصاً يغيِّر املسائل من نفسه بالصورة اليت تؤثِّر يف تغيري قصد
اإلمام× من احلديث؟! هذا خالف أصل العقالء .طبعاً االستنباط غري ممنوع؛ حيث
إن اإلمام× مل مينعه ،ولكنْ جيب أن ال ينسب إىل اإلمام .والرتمجة أيضاً أحياناً
تكون بلغةٍ أخرى ،وأحياناً بنفس اللغة ،ولكن يتمّ التعبري عنها بألفاظ أخرى.
تعترب الكتب الفقهية بالنسبة إىل متون احلديث مرجعاً ومستنداً ،ويعتمد
عليها يف تشخيص متون األحاديث ،كما أنّ املستند يف تشخيص نسخ األسانيد
احملرَّفة الكتب الرجالية.
 إىل أيّ مدى بإمكان كتب مثل :جامع الرواة؛ ومعجم رجال احلديث؛
وأمثاهلا ،أن حتلّ مشكلة إسناد الروايات يف النسخ احملرَّفة؟
جتليل :أحبّ أن أبيِّن هنا أنّ كتاب جامع الرواة من أفضل الكتب اليت يقصد
منها تعريف « َم ْن روى عنه الراوي» و« َم ْن يروي عنه» .فكلّما جاء باسم راوٍ من الرواة
يذكر ع َّم ْن يروي ،ويسلسل األسانيد املأخوذ عنها من األوّل إىل اآلخر ،ويذكر أيضاً
األشخاص الذين روَ ْوا عنه .وهذا العمل نالحظه بصورة أدقّ يف كتاب معجم الرجال.
لذا بعد أن متَّت طباعة جامع الرواة أصبح هذا األمر أسهل .باإلضافة إىل هذا فالظاهر
أن السيد اخلوئي كان قد كلَّف جمموعة مبتابعة هذا العمل ،ولعلّ أهمّ فائدة هلذا
الكتاب أنّهم قد استطاعوا فعالً متييز املشرتكات .فمثالً :أمحد بن حممد هو عبارة
عن شخصني يف طبقةٍ واحدة ،وهما :أمحد بن حممد بن عيسى األشعري؛ وأمحد بن
حممد بن خالد القمّي .ولكنْ عندما نقارن بني الراوي واملروي عنه يف كال الراويني
نعلم الذي يفرّق أحدهما عن اآلخر .وكذلك األمر يف حممد بن حييى .وأفضل فائدة
هلذا العمل هي متييز مشرتكات الرجال ،الذي يعترب عمالً مهمّ ًا جدّاً .طبعاً قام
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الربوجردي أيضاً ،ومن خالل حبث دقيق ،بنفس هذا العمل املوجود يف األسانيد .كان
يقول يف وقت من األوقات :أنا سابقاً مل أرَ كتاب جامع الرواة ،ولكنّي مسعتُ أنّ
هناك كتاباً بهذا االسم ،فظننتُ أنّه ما كان من الضروري أن أتكبَّد تلك املشقة،
وعندما انتقلتُ إىل قم أحضرتُ نسخةً منه؛ ألطّلع عليها ،فالحظت أنّ املعلومات اليت
قد أوردتُها يف رجالي غري موجودة يف جامع الرواة .بعد ذلك أمر بطباعة ذلك الكتاب.
 مع مالحظة الكتابني اللذين ذكرا سابق ًا يوجد لكم كتابٌ حتت عنوان
معجم الثقات .فما هي الفوائد واملعلومات اليت نستفيدها منه وال جندها يف الكتب
الرجالية السابقة؟
جتليل :الغرض من كتابة (معجم الثقات) هو أنّ الذي يدرس الفقه جيب عليه
أن يبحث يف األسانيد املتعلِّقة باحلديث .فالذي يريد أن يراجع خالل استنباطه الفقهي
ال يوجد لديه جمال كي يراجع الشروحات املفصَّلة .ففكّرتُ كي أسهِّل العمل أن
أضع فهرست ًا بأمساء الثقات .ولكي يصبح العمل أفضل أذكر بعض املعلومات عنهم
بصورةٍ خمتصرة .والعمل الثالث الذي أقوم بتدوينه هو كيفيّة متييز املشرتكات.
وأفضل سبيل لذلك كان ترتيب الطبقات ،وهي نتيجةٌ ملا قام به معجم الرجال وجامع
الرواة .ففي الوقت الذي كنتُ أكتب جامع الثقات مل يكن هناك معجم الرجال،
فتأكّدتُ أنّ جامع الثقات مكمِّلٌ لعمل اخلوئي ،وأمشل من جامع الرواة .فالعمل الذي
قام به الفاضالن كان األساس لتحديد الطبقات ،وقد نتج عن حتديد الطبقات كتابا
جامع الثقات .فمن خالل البحث عن الراوي واملروي عنه يظهر للعيان أنّ هذا الراوي
من أيّ طبقة هو .وعندما يستنبط ترتيب الطبقات يتبيَّن مَ ْن هو راوي الطبقة األوىل ومَ ْن
هو يف الثانية والثالثة ،وهكذا .وهذا عم ٌل ممتاز جدًّا ،وينبغي أن يتمّ إجنازه بعد
العمل الذي قام به هذان الفاضالن .وهذا العمل مل أقُ ْم أنا بأدائه ،بل الذي قام به هو
العالمة الربوجردي .وقد ذكرتُ سابقاً أنّين ويف أثناء تأليفي لكتاب طرائف املقال
الحظتُ أن هذا نفس العمل الذي سبق وقام به .ولكنْ لألسف ال توجد منه نسخةٌ،
وهذه النسخة قد أخذتُها من الشيخ النجفي .وبعد ذلك نويتُ السفر إىل احلجّ ،ومل أشأ
أن تبقى هذه النسخة النفيسة يف بييت ،فقمتُ بتسليمها إليه .ومل أجدها يف فهرست
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النسخ اخلطّية املوجودة يف املكتبة ،وال أعلم أين هي اآلن! وعلى أيّ حال مل يكمل
تأليفها .وجمموعة من الطبقات اليت مل أجدها هنا استخرجتُها بنفسي .وبعد أن طبع
كتاب الربوجردي جتريد األسانيد هناك جمموعة من الطبقات قد كتبت يف أوّله
أضفتُها إىل الطبعة الثالثة من معجم الثقات ،حبيث إذا كان هناك اختالفٌ يف تنظيم
الطبقات يتّضح يف هذه الطبعة .فما كنتُ أتصوَّر أنّ كتاباً بهذا احلجم القليل،
ككتاب معجم الثقات ،يكون كامالً يف تسجيل أمساء الرواة.
سيّة ،وال تقبل الشهادة «عن حَ ْدس».
 يف باب الشهادات يقبلون الشهادة احل ّ
وبناءً على هذا كيف تكون شهادة أمثال النجاشي وابن الغضائري وبقية الرجاليني
بالنسبة إىل األئمة املعصومني^ عن حسّ؟ وباإلضافة إىل هذا فإن النجاشي وأمثاله
مل يذكروا سلسلة سندهم املتّصلة بالشاهد.
ٍّ تعدّ معتربة فال يوجد هناك جمال للشكّ .فيقال:
جتليل :مبا أنّ الشهادة عن حس
ٍّ إمّا أنها حمسوسة أو قريبة من احلسّ .هناك بعض
إ ّن الشهادة اليت تكون عن حس
األشياء باطنية ال تُرى بالعني اجملردة ،مثل :الشجاعة وحسن اخللق وغري ذلك؛ ألنها
قريبة من احلسّ ،وآثارها القريبة مشهودة ،وبناء على ذلك فإنّها حتتسب أيضاً من
ٍّ.
قسم املشاهدات عن حس
والسؤال هنا هو :حيث إن فاصلة زمانية تبلغ مئتني إىل ثالمثائة سنة تقع بني
النجاشي والرواة ،والطوسي& ،ومَ ْن بعدهم ،فكيف نعتمد على هذا التوثيق؟!
اجلواب عن هذه الشبهة يكون بهذا الشكل :إ ّن أصل مسألة اشرتاط وثاقة
الراوي هو أنّ األئمّة نصّوا على أنه جيب الرجوع إىل الثقات .ويف بعض الروايات يُسأل
اإلمام× :يا بن رسول اهلل ،زكريا بن آدم ثقة؟ فريدّ اإلمام× :نعم ،ثقة ،قال :آخذ
عنه معامل ديين؟ قال :نعم .وهكذا جيب أخذ معامل الدين عن طريق الثقات .وهذا
األمر هو بناءٌ عقالئيّ ،وقد كان حملّ اهتمام األئمّة^.
وعليه من الطبيعي أنّه يف زمان األئمة^ كان الرواة يُوَثِّقون بعضهم بعضاً.
ص يعتربونهم ثقة ،يأخذون منهم الروايات؛ ورمبا كان هناك مَ ْن ال
فهناك أشخا ٌ
يعتربونهم ثقات ،وحيجمون عنهم .مثالً :يسألون اإلمام عن الفطحيّة :يا بن رسول اهلل،
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كتبنا مألى من أحاديثهم ،فماذا نعمل باحنراف مذهبهم؟ قال اإلمام× :خُذوا ما
روَ ْوا ،وذَ ُروا ما رأَ ْوا ،أي اتركوا عقائدهم ،ولكنْ خذوا رواياتهم ،يعين بذلك أنهم
ثقاتٌ جيوز لكم العمل برواياتهم.
وعلى أيّ حال كانت هذه املسائل موجودة بني أصحاب األئمة^ ،ويف األزمنة
الالحقة أيضاً .فمسألة التوثيق مل تكن وليدة الساعة يف زمان الطوسي والنجاشي.
ومن املسلَّم أنّ الذي يوثَّق يف زمن األئمّة فإنّ الطبقات تتواىل بعد ذلك على توثيقه،
وبهذه الصورة على طول الزمان يتّصل عص ٌر بعصر إىل أن يصل إىل زمان الطوسي
والنجاشي.
وهذا االحتمال القريب هو أن النجاشي والطوسي كان هلما رأيٌ بتوثيقات
الذين كانوا قبلهما ،وال يبديان اهتماماً بالذين مل يوثِّقهم املتقدِّمون؛ وذلك أنّ مسألة
التوثيق ال تتأتّى إالّ باملعاشرة ،ومن املسلَّم أنّ الشيخ والنجاشي مل يكونا يف عصر
األئمّة^ كي يعاشرا الرواة ،وعليه فإنّ توثيقات الرواة تصبح بصورة يقينيّة مقبولة
لدى أمثال الشيخ والنجاشي؛ ملعاصرتهم األئمّة^ .وطبق ما ذكره اخلوئي حيتمل
أنّهم أخذوا احلديث كابراً عن كابر ،كما سبق أن أخذوه من قبل ،ومن ثم قاموا
بدورهم بنقله إلينا .وبناءً على هذا ال ميكننا أن نقول بصورة جازمة :إ ّن توثيقاتهم عن
حدسٍ ،ال عن حسّ ،فمن احملتمل أن تكون هي نفسها توثيقات السابقني هلم .ويف
مسألة احلجية يكفي هذا األمر بالنسبة إىل العقالء .فإذا ما أدىل أحدٌ بشهادته لدى
قاضٍ من القضاة موثِّقاً أحد ًا فال يسأله من أين لك هذه املسألة؟ فعندما يكون
الشاهد عادالً يرتِّب القاضي على كالمه األثر ،مع أنّه يوجد احتمال أنّ الشاهد الذي
قد شهد بوثاقة راوٍ من الرواة مل يكن قد عاشره ،ولكنْ هناك مَ ْن قد عاشره ممَّ ْن
يثق بكالمه ،فأخذ منه توثيقه .وهذا االحتمال ال يقدح يف حجّية الشهادة ،حبيث
ٍّ.
نقول :إ ّنها ليست عن حس
وبناءً على هذا فإنّنا نعترب توثيقات الرجاليني ،أمثال :النجاشي؛ والطوسي،
حجّة .أما التوثيقات اليت قد جاء بها مَ ْن جاء بعدهم ،أمثال :العالّمة احللّي؛ وابن
ال:
الغضائري؛ واآلخرين ،فقد أخذوها من هذين الفاضلني ،أو عن طريق احلدس .مث ً
ينقل الكشّي واآلخرون ما ذكرته بعض الروايات من أحوال بعض الرواة ،أو أنّهم
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يستنبطون حاهلم من الروايات الواردة ،أو أنّه يعرفون حاهلم من سريتهم وأوضاعهم ،أو
ألنهّم من شيوخ الرواية ،فيستفيدون منها يف توثيقهم.
 يوجد هنا سؤاالن حول هذا املوضوع :نطرح هذا السؤال حول القسم األوّل
من جوابكم :إذا كان النجاشي أو شيخه قد بيّنا الشهادات فيكونان قد بيَّنا سلسلة
الشهود ،أو أنّ تلك الشهادات كانت موجودة يف الكتب واألصول.
إىل هنا كان األمر جيداً ،ولكن نرى أنهما مل يبيِّنا تلك الشهادات ،وال حنن
وجدنا مثل هذه الشهادات يف كتب األصول واجلوامع ،على فرض أنهم عدول ،ومن
أهل اخلربة ،ومبنى العقالء ينطبق أيضاً على ذلك ،مبعنى أن خرب الثقة حجة إذا عُلمت
ٍّ أو حدسٍ؟
الوثاقة بطريقةٍ ما ،وحنن ال نعلم هل أنّ الذي وصلهما كان عن حس
ٍّ فإذا ما متّ لنا توضيح تلك
وثانياً :على فرض أنّ الشهادة كانت عن حس
الشهادات فمن اجلائز أن نستفيد من تلك العبارة ما خيالف رأي الطوسي والنجاشي.
على سبيل املثال :ابن قولويه يف أوّل كتاب كامل الزيارات يشهد أن الرواة الذين ينقل
عنهم مجيعهم من املشايخ والفضالء ،ويوثّقهم .وهنا نسأل :هل هو توثيقٌ للرواة
املباشرين فقط أو يشمل الرواة غري املباشرين؟ وقد وقع االختالف بني العلماء يف هذا
اجملال .مثالً :السيد اخلوئي ،يف البداية وملدّة ثالثني سنة ،كان رأيه أنّ شهادة ابن
قولويه تشمل مجيع املشايخ (املباشرين وغريهم) ،ويف أواخر عمره كتب رسالةً إىل
وكيله يف طهران يقول فيها :إني قد عدلت عن هذا القول ،وهذه الشهادة تشمل
املشايخ املباشرين ال غري .واملقصود من هذا هو أنهم لو وضَّحوا لنا الشهادة فمن اجلائز
أن نستفيد منها غري ما استفاده النجاشي أو الطوسي.
جتليل :إنّ سبب عدم النقل هو أنه مل يكن قبل النجاشي والطوسي كتاب
رجاليّ مألوف ،وإنّما كانوا يسجِّلون متون األحاديث فقط .ومل يكن هناك شيء آخر
يدوّنونه خيتصّ بالرجال .فكلّ املوجود كان نفس األحاديث املسجلة ،وإذا كان
هناك شيء حول الراوي فهو ما يكون قد دُ ِّون يف احلديث .مثالً :إذا كان هناك مدح
أو قدح فإنّهم يقومون بتدوينه ،لكنّه مل يكن مألوفاً أن يكتبوا كتاباً إلثبات
التوثيقات ،بل كانوا يتناقلون الرواية من صدرٍ إىل صدر .وعلى سبيل املثال :أحد
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الشيوخ قد عاشر شيوخه  10ـ  12سنة فأخذ منهم أشياء كثرية مل يسجِّلها يف
كتاب ،ولكن هي معلومات قد تلقّاها من شيخه .بهذه الطريقة جاءت األحكام
والتوثيقات .فمبنى العقالء ينصبّ على أن ال يتتبَّعوا أمر الشهادات .فعندما ينقل املخرب
العادل عن أمرٍ حمسوس يقبلونه ،وكذلك إن كان حيتمل أنّه قد استنبطه ،فاخلرب
احملسوس والقريب من احلسّ مقبو ٌل عندهم.
نعم ،إذا كان األمر غري حمسوس ال يقبله العقالء بعنوان شهادة .ويف مسألة
غري احملسوس إذا كان الراوي خبرياً ،أي ممَّ ْن لديه خربة يف الرواية ،ال شهادةُ ،يق َبل
كالمه.
وثانياً :لو مل ُيتقبَّل مثل هذا الكالم ففي آخر األمر ينجرّ املوضوع كلّه إىل
االنسداد ,وحنن يف االنسداد نصبح مضطرّين ،وال يوجد لدينا غري هذه الروايات اليت
بني أيدينا .فنضطرّ إما أن خنلط الغثّ والسمني ببعضه ،أو على األقلّ نضع كالمهم
يف ميزان التمييز .فعند باب االنسداد جيب علينا أن نرتِّب األثر على توثيقاتهم .وما هو
األفضل للشيء ،أن يكون أو ال يكون؟ فإذا كان هناك شيءٌ أفضل من هذا فهو،
ولكنْ مل يوجد .فاملوجود بني أيدينا حالياً هو هذا ال غري.
 البعض بسبب الشبهات وصلوا إىل باب االنسداد .وهم هلذا السبب على
األقلّ قبلوا االنسدادالسندي.
جتليل :االنسداد عبارة عن مراحل ،وال ينبغي أن نتبع الظنّ املطلق مباشرة.
 لقد ذكرنا انسداد السند .فإذا مل يكن مألوفاً بني القدماء تدوين
التوثيقات فستبقى مشكلةٌ وشبهة ،وهي أنّه إذا دوَّنوا لنا حلن الشهادة ففي هذه
احلالة قد يكون استنباطنا غري الذي استنبطه الشيخ والنجاشي ،ما مل نقُ ْل ـ كما
قلتُم أخرياً ـ :إ ّن هذا هو بناء العقالء.
جتليل :كلّ يوم حيضر جمموعة من الرواة يف اجمللس ،وهذا الشخص تصدر
منصب «شيخ الرواية» مخسني سنة ،فكيف جيهل شخصه؟!
هناك مجاعة من الرواة كانت هلم معرفة شخصيّة بإبراهيم بن هاشم ،فكيف
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ميكن أن يعقل أنّه إنسان غري معروف .لذلك نقول :إ ّن أحد مآخذ توثيقنا هي هذه.
ولرمبا كانت هذه الطريقة من أهمّ الطرق امل َّتبعة لدى القدماء.
شيخ الرواية ـ وليس هو نفسه شيخ اإلجازة ـ هو الذي يذهب إليه الرواة كلّ
يوم ،ويأخذون منه الرواية .وهناك جمموعة من رواتنا كانوا هكذا.
وعلى أيّ حال فالنقطة اليت تستحقّ التوقُّف عندها هي أنّ فقهاءنا وحمدّثينا
اعتمدوا على هؤالء ،ومألوا كتبهم ممّا استقَ ْوه من أحاديثهم .فمثالً :أورد الكليين
أحاديث كثرية نقلها عن الراوي الفالني ،وذكر يف أوّل كتابه يقول :إن األحاديث
اليت جئت بها صحيحةً .واعتماده هذا يكون مستند استنباط الوثاقة.
كان مبنى الربوجردي يقوم على أنّه ال ينبغي أن نكتفي مبقدارٍ معني من
التوثيقات ،كاليت أُدرجت يف رجال الشيخ والنجاشي وأمثاهلم .إنّ اعتماد القدماء،
أمثال :الكليين& على أحاديث بعض الرواة ،وقد أفتى على ضوئها ،هلو أفضل
الطرق إلحراز الوثاقة.
 رفضتُم قبول شهادة املتأخِّرين عن عصر الطوسي والنجاشي ،كشهادة
العالّمة احللّي .وهنا نسأل :إنّ العالّمة مثل الطوسي ،فقيهٌ وعادل وثقة ،وقد قلّ نظريه
بني العلماء عموماً ،وهو من أهل اخلربة والثقة والفنّ وغري ذلك ،وعندما يدلي بشهادة
حس ُتقبل شهادته ،وإنْ أدىل بها عن حدسٍ فال تُقبل ،فكيف نتصوَّر أنّ هؤالء
ٍّ
عن
الفضالء يدلون بشهادتهم بوثاقة الراوي عن حدسٍ ،وهذا خيتلف عن موقفهم يف
الفقه؟
جتليل :ال يقول :إ ّن شهادتي حجة؛ كي ال يقال :قد سلكتَ على خالف مبناك.
فقد كتب يف الرجال لقد ثبتَ عندي أنّ هذا الشخص موثَّق ،قد فهمتُ األمر بهذا
الشكل ،ال أن يكون لك حجّة .بالضبط مثلما كتب يف الكتب الفقهية :إ ّن الذي
ثبت عندي أنّ حكم اهلل هكذا.
 ويف النهاية يف كتابه الرجالي ما الذي دوّنه :نفس الشهادة أم الفتوى والرأي؟
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جتليل :جيب أن نرى هل باإلمكان احتساب الذي ذكره يف كتابه الرجالي من
قسم الشهادات أم ال؛ حيث إنّ كلّ الذي ميلكه من معلومات استنباطي .فوثائقه
حمصورة يف األشياء اليت بأيدينا ،وليس لديه شي ٌء جديد يضيفه.
 من احملتمل أنه يوجد لديه شيء.
جتليل :ال ،ال يوجد لديه شيء ،ولو كان لديه شيءٌ لكتبه .نعم ،توجد هناك
ب غري متوفِّرة لنا ،ولكنْ وصلت إىل أيدي الفقهاء الكبار ،كابن إدريس.
كت ٌ
فكتاب «مدينة العلم» للصدوق ضاع ،ومل يصل إلينا ،والظاهر أنّه مل يصل إىل
العالّمة احللّي أيضاً.
وعلى أيّ حال إذا وثّق العالمة أحداً فإنّه يكون من املؤيِّدين ،أي إ ّنه يؤدّي إىل
حسن ظننا .وإذا مجعنا حسن الظنّ هذا لرمبا يوجِد الوثوق .ليس مثلما يتصوّر أن هذا
الظن ليس له قيمة ،بل له قيمة ،ولكن ال جيب على الفقيه أن يكتفي به ،ويصدر
فتوى على ضوئه ،بل جيب عليه هو أيضاً أن يتتبَّع املوضوع.
باإلضافة إىل هذا ،ال نذكر أنّ العالمة كان ينفرد بتوثيق أحدٍ ،بل كان
دائماً ما يقتدي بالطوسي والنجاشي يف هذا األمر .املتأخِّرون ،كاملامقاني
واإلسرتآبادي والبهبهاني وغريهم ،كانوا يستنبطون أحياناً ،وإالّ فإنّ مبنى الرجال
ينصبّ على املتابعة يف التوثيق .وكلّ واحد منهم يف توثيق الرجال يتابع الذي قبله .طبعاً
توثيق رجال العالّمة له فائد ٌة أخرى ،وهي إثبات أنّ نسخة رجال النجاشي ورجال
الطوسي اليت وصلت إلينا صحيحةٌ؛ وهذا التصحيح والتوثيق يكشف أيضاً عن أنّ
نسخة العالّمة هي نفسها النسخة اليت بني أيدينا.
عقالً ميكن االعتماد على قول الثقة ،والشارع ميضيها أيضاً .وألجل هذا فإنّ
كيفية الوثوق عقالئية أيضاً .فاإلنسان الساذج ال جيب االعتماد على وثوقه وتوثيقه،
وكذلك اإلنسان كثري الشكّ أيضاً إذا مل حيصل له اليقني جيب أن يُتحقّق هل حيصل
لآلخرين اليقني ممّا قيل أم ال؟ وعلى هذا املستوى نستطيع أن نستنبط وثاقة كثري من
األشخاص الذين مل ينصّ على وثاقتهم .وهذا ال ينكره أحدٌ .فكيف ميكن التصديق
أنّ شخصاً تعاشره عشرين سنة ،ويف كلّ يوم تأخذ منه حديثاً ،فإذا ما كذب على
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اإلمام الصادق× ووضع األحاديث ال يُعرف؟
فبهذه األوصاف الفريدة اليت كان عليها شيخ الرواية يعترب ثقةً بال إشكال،
وهذه املسألة ليست مورداً للقدح والطعن.
 إذا مل يكن للطوسي والنجاشي توثي ٌق ،هل نستطيع إذا كان املرتجَم شيخَ
رواية أو شيخَ إجازة أن نوثِّقه لذلك؟
جتليل :نعم ،وخصوصاً أنّ الشيخ والنجاشي عندما أرادا أن جيمعا الثقات مجعا
معهم أيضاً بعض األشخاص اآلخرين.
 إذن ميكننا أن نصل إىل هذه النتيجة ،وهي أنه ال ميكننا توجيه اجلمود
يف ألفاظ الرجاليني على الشهادة والوثاقة توجيهاً آخر.
جتليل :ال يوجد أحدٌ من الفقهاء عمل باجلمود ،من اجلائز أن يكون هناك
شخصٌ واحد كان كذلك.
 توقُّف األساتذة املوجودين عندنا يف قم يف مسألة إبراهيم بن هاشم.
جتليل :مل يكن من ابتكاراتهم .هذا الكالم قد قاله آقا رضا اهلمداني من
قبل يف مصباح الفقيه ،حيث إنّه يف أيّ مكان يصل فيه السند إىل إبراهيم بن هاشم
نراه يرتدَّد .يقول :صحيحته أو حسنته موضع شكّ ،وهلذا مل يأتِ توثيقٌ بالنسبة إليه،
ولكنْ ال يوجد أيّ جمالٍ للشكّ .والشاهد على هذا نظر فقهائنا الذين هم على مرّ
العصور يعملون طبق أحاديثه .وينقل املامقاني يف فالح السائل الفصل  19أو  20حديثاً
عن ابن طاووس كان سند الرواية فيه إبراهيم بن هاشم ،وبعد أن نقل هذا احلديث
ت باالتّفاق .وعندما كان الربوجردي يصحِّح األسانيد كان
قال :ورواة هذا احلديث ثقا ٌ
يصحِّح السند الذي يأتي فيه إبراهيم بن هاشم .حنن ال نستطيع أن نرفع اليد عنه فقط
مبجرّد أنّ امسه مل يرِدْ يف رجال النجاشي ،ومل يكتب إىل جانب امسه (ثقة).
 املقصود من اجلمود نفس هذا املعنى الذي يقول :يف حال مل يوثَّق الراوي يف
كتب الرجال يصبح لدينا شكٌّ فيه.
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 وإنْ كان تعبري «أوّل مَ ْن نشر حديث الكوفيّني بقُم» مل يكتمل حول
إبراهيم بن هاشم؟
جتليل :نعم ،ليس لألمر عالقة باالكتمال ،ولكنّ هذه املسألة توصل إىل
املشيخة ،وقد ذكرتُ أنّ منصب شيخ الرواية كان مهمّ ًا .فلقد كان القمّيون دقيقني
جدّاً ،فبمجرد أنّ أحد أولئك األفاضل قد نقل حديثاً من راوٍ ضعيف أخرجوه من قُم.
كيف يسوغ هلم أن يتقبَّلوه .فقبوله معناه الوصول إىل ثقتهم به .عليّ بن إبراهيم بن
هاشم نفسه يف أوّل كتاب التفسري يوثِّق مجيع الذين نقل عنهم األحاديث .ويف الوقت
نفسه كثري من أسانيد تفسري عليّ بن إبراهيم حتتوي على إبراهيم بن هاشم .وثلث
أحاديث ذلك الكتاب نقلها عن والده .فكيف ال يكون والده ثقةً وهذا الشخص
بدوره يوثِّقه؟! فجميع الذين نقل من كتبهم األحاديث بدون أيّ إشكال كانوا ثقات.
 مبا أنّنا يف باب الطبقات نقول بالتواتر بالصورة اليت جتعل التواطؤ على
الكذب حماالً ،فهل جيب أن نأخذ الطبقة على ضوء اصطالح الربوجردي أو بالصورة
اليت ذكرها العالّمة األميين يف حديث الغدير من أنّها قرن عن قرن .فهو يقول :إنّ
التواتر خلالفة أمري املؤمنني يف األحاديث جيب أن يؤخذ قرن ًا بعد قرن .فهل يعترب
التواتر مكتمالً بهذه الطريقة أم ال؟
جتليل :تعريف التواتر هو أنه يفيد القطع .ففي حالة تعدُّد األسانيد حبيث إنها
تنتهي بشخصٍ واحد ،سوا ٌء كان يف وسط السند أو يف آخره ،ال يفيد القطع؛ ألنه
يرجع إىل خرب الواحد .فعلى سبيل املثال :هناك مائة شخص نقلوا احلديث عن
مخسني ،وهؤالء مجيعهم نقلوه عن شخصٍ واحد ،وهذا بدوره نقله عن آخرين ،حتّى
وإنْ كان هذا الشخص ينقله عن مخسني شخص أيضاً ،يكون احلديث خرب واحدٍ.
التواتر الذي يفيد اليقني هو الذي تكون كثرة أسانيده وتعدُّدها تورث العاقل اليقني،
ال أن حيصل عنده اليقني من قرائن أخرى.
وهذه الكثرة جيب أن تكون بالصورة اليت تفيد اليقني ،حبيث إنّها ال تنتهي
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بشخصٍ واحد ،فإذا ما انتهت بشخصٍ واحد ،سواءٌ كان يف وسط السند أم يف آخره،
يصبح خرب آحاد ،وليس تواتراً.
واملسألة األخرى هي أنّ للتواتر أقساماً؛ أحدها :التواتر اللفظي ،وهو عبارة عن
لفظٍ معيَّن يصدر عن اإلمام× يف جلسةٍ واحدة .فعلى سبيل املثال :يف اليوم الفالني
ويف ساعة معيَّنة يف غدير خمّ قال رسول اهلل| حديث الغدير أمام مجاعة من
أصحابه .هذا قس ٌم من أقسام التواتر .وإثبات التواتر ملثل هذه املسألة حيتاج إىل نطاق
واسع .فاألميين&؛ من أجل أن ال يطيل العمل يف كتابه ،أخذ بدراسة الرواة مائة سنة
مائة سنة .ويف كلّ قرن سجَّل أمساء األشخاص الذين نقلوا حديث الغدير .ويف اعتقاده
أنّه ينبغي لضبطهم مجيعاً التدقيق يف كلّ مائة سنة على حدة ،وإالّ فإنّ كلّ مائة سنة
تشتمل على ثالث طبقات؛ ألن كتابة التاريخ لوفاتهم من أجل تسهيل عمل القرون ،ال
أن مبناه كان هكذا.
النوع اآلخر من التواتر لفظي أيضاً ،وهو عبارة عن لفظ معيَّن ينقل متواتراً
ولكنْ ليس يف جلسةٍ واحدة .كاحلديث الذي نقله أهل السنّة أنّ رسول اهلل|
ذكر حديث الثقلني ثالث مرّات يف أماكن خمتلفة يف أوقات متفرِّقة .آخر مرّة كانت
عندما أراد أن يودِّع الناس ،فحضر إىل املسجد آلخر مرّة يف حياته الشريفة ،وقد
كرَّر هناك حديث الثقلني أيضاً .وهذا أحد أنوع التواتر الذي يثبت أنّ صدور هذا
احلديث عن الرسول األكرم| متوات ٌر ولو على حنو اإلمجال ،أي يصبح من املسلَّم
أنّه يف مرّة من هذه املرّات الثالث ذكر مضمون احلديث.
القسم الثالث :التواتر املعنوي .وهو عبارة عن حكمٍ متواتر ،ال عن إمام واحد،
بل نقل عن أئمّة خمتلفني ،ويف جلساتٍ وتواريخ ،وبعبارات وألفاظ خمتلفة أيضاً.
ولكنّنا عندما نضع كلّ هذه األمور إىل جانب بعضها نقطع بأصل الصدور من اإلمام
املعصوم×.
القسم الرابع :التواتر اإلمجالي .وهو عبارة عن أنّ الروايات اليت تنقل ليست
مبعنى واحد ،وكل واحد منها له معنى ،ولكنْ عند مجعها مع بعضها حيصل لنا
ني أنّ بعضها قد صدر عن اإلمام ،وهذا تواترٌ للمشرتك بينها ال ملا تتفرَّد به كلّ
يق ٌ
جمموعة من الروايات .وكثرياً ما جند أمثال هذا التواتر يف كتب احلديث .فمثالً:
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وجد أخرياً َم ْن يدّعي أنه يستفيد من ظاهر القرآن بهذا الشكل ،وهو أن صالة القصر
ختتصّ باملواضع اليت يكون فيها املصلّي خائفاً ،وفقط يف األوقات اليت حيسّ فيها
املصلي باخلوف بإمكانه أن يصلّي قصراً .ومهما طال السفر العادي فال يستوجب
قصر الصالة.
وأحد الردود أنّ أحاديث التقصري اليت نقلها يف كتاب الصالة يف األبواب
املختلفة من صالة املسافر تقدَّر مبئتني ومخسني حديث ًا تقريباً ،وتواترها إمجالي،
وعليه حيصل عندنا يقني أنّه جيب على املسافر أن يقصر يف صالته ،يف الوقت الذي
ت خمتلفة؛ بعضها تتحدث عن قصد اإلقامة؛ والبعض عن املسافة؛ وقسم
توجد روايا ٌ
منها مستثنيات جاءت مع بعضها ،ومجيعها تشرتك يف أنّ األصل يف قصر الصالة مسلَّمٌ
للمسافر .وأضيف إىل هذا أنّه يُستفاد ذلك من ظاهر القرآن الكريم.
 يف األسئلة السابقة ذكرنا اختالفاً بني مبنى الربوجردي ومبنى اخلوئي،
وهو أنّ مبنى الربوجردي قائمٌ على أنّ إعراض األصحاب يوجب ضعف احلديث،
وعملهم جيرب ضعف السند :كلّما ازدادت صحّته ازداد وهنه ،وكلما ازداد وهنه
ازدادت صحّته .ومل يقبل اخلوئي بهذه املسألة ،فهو ال يعترب أنّ إعراض األصحاب
يوجب وَ ْهناً أو أنّ عملهم يكون جابراً .والبعض من طلبة اخلوئي يقول بالتفصيل،
ولكنَّهم يعتربون أنّ إعراض األصحاب يوجب وهناً ،لكنّهم ال يعتربون أنّ عملهم جيرب
ضعف السند .نريد أن توضِّحوا لنا نظريّة الربوجردي بالنسبة إىل مبانيه ،واملقدّمات
اليت حيتوي عليها.
جتليل :من النجفيّني فقط ينفرد اخلوئي مبثل هذا املبنى ،وإالّ فالسيد احلكيم
وصاحب اجلواهر وآقا رضا اهلمداني ومجيع الفقهاء املشهورين ،والذين كانوا يف
النجف األشرف ،مل يكن لديهم مثل هذا الرأي .وحسب علمي فإ ّنه ليس هناك من
الفقهاء مَ ْن قد تبنّى مثل هذا املبنى .هذه الشبهة قد جاءت يف رأي اخلوئي ،ومن ثم
تبعه اآلخرون .طبعاً يف بداية املسألة يعدّ كالمه مقبوالً .فعندما نرى أنّ هناك سندًا
ضعيف ًا قد ثبت لدينا ضعفه ،وقد ُقبِلَ من فقيه آخر ،فليس بإمكاننا اتّباع ذلك
الفقيه .فمثالً :يف املسائل الفقهية إذا ما استنبطتَ مسألةً من املسائل ،وبعد ذلك
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وجدْتَ َم ْن استنبط خالف ما قمتَ به ،فال يعترب استنباطه حجّة لك أو عليك .ومن
الطبيعي أنّ اخلبري ليس بإمكانه أن يرجع إىل اخلبري ،بل جيب عليه أن يقوم
باالستنباط بنفسه.
ولكنْ عندما ندقِّق أكثر يف جهات حصول الوثوق نالحظ أنه حيصل وثوق
للعقالء من عدّة جهات ،ومن مجلتها :توثيق اآلخرين .فعندما نرى أحداً من أهل اخلربة
واملعرفة بالرجال والدراية فإنه يصبح موضع اعتمادنا ،وحيصل لنا منه وثوق أيضاً .وقد
ذكرت سابقاً أنّ الفقهاء بدون حجّة ال يفتون يف حكم اهللَ « :م ْن أفتى بغري علمٍ فليتبوّأ
مقعده من النار» .ومن وجهة نظري أنّ الفتوى من غري علم من أكرب الكبائر .ففي
وقتٍ من األوقات يرتكب اإلنسان معصية ،وتبقى بينه وبني اهلل ،وال جيرّ أحد ًا آخر
معه يف تلك املعصية ،أما إذا جرّ معه اآلخرين يف املعصية فهذا من الصعب أن يغفر له
اهلل.
ومبا أنّ فقهاءنا ،ولقرون طويلة ،قد أفتَ ْوا طبق هذا احلديث نكتشف أنّه
كان حملّ وثوق هلم ؟
وبناءً على هذا فالفقهاء الذين كتبوا عن السند :ضعيف ،وعلى أساسه أفتَ ْوا،
فهذا كاشفٌ عن أنّه يوجب هلم التوثيق ،وعلى األقلّ بإمكانهم أن يكون هلم توجيه
مع َّين من أجل قبول هذا احلديث.
أمّا بالنسبة إىل مسألة اإلعراض فيجب القول :إ ّن اإلعراض أيضاً بنفس
الطريقة .من اجلائز أن يكون اإلنسان صادقاً ،ومل يتعوَّد الكذب طول عمره ،ولكن
من املمكن أن خيطئ مرّة واحدة يف حياته ،وهذا اخلطأ عن غري عمد ،إنّما نقله
سهواً ،كما لو أنّه مل يسمع احلديث جيّداً ،وحواسه كانت منشغلة بأمر آخر،
واإلمام× يتحدَّث ،فلم يسمع جيداً ،وبعد ذلك ال عن عمد أيضاً ،بل كان معتقداً أنّ
اإلمام× قد قال هكذا ،وهو عكس ما قاله اإلمام× ،ولكنْ عندما يقول
احمليطون باإلمام ،وحسب تعبري العالّمة الربوجردي :بطانة اإلمام وأصحابه املقرَّبون،
يقولون :ليس القول كما يُقال ،ومبا أنّهم يعدّون من أهل السرّ ،وعلى علمٍ تامّ بفحوى
كالم اإلمام يقولون :ال ،ليس األمر بهذا الشكل ،أنت خمطئ ،يتحصَّل بالنتيجة
النهائيّة أنّ املوضوع شيءٌ آخر.
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 مهما أمكن ،وبكالمٍ خمتصر ،وضِّحوا لنا وجهة نظركم حول كتاب
كامل الزيارات.
جتليل :عندما بدأت بكتابة معجم الثقات كنت مصمِّماً أن أمجع مجيع
الثقات .وعلى هذا األساس نقلتُ رواة كامل الزيارات وتفسري عليّ بن إبراهيم .عالوة
على هذا فإ ّن الشيخ الطوسي يف عدة مواضع من كالمه جاء بأمساء ثالثة رواة هم:
صفوان بن حييى؛ وابن أبي عمري؛ وأمحد بن أبي نصر البزنطي ،وقال عنهم :عرفوا
بأنّهم ال يروُون إالّ عن ثقة .وكلمة « ُعرفوا» ليس معناها أني أراهم «ال يروُون إالّ عن
ثقة»« .عرفوا» أي بني الفقهاء بهذا الوصف .وهذا رأي مشهور الفقهاء بالنسبة إىل الذين
نقل عنهم هؤالء الثالثة األفاضل .وال نرى هذا الكالم يف النسخة احلالية من عدّة
األصول .وقد شهد صاحب وسائل الشيعة بهذا األمر ،ونقله بنفسه ،وهو مطمئن به،
وعليه فهو يفتح أمامنا طريقاً للسري على منهاجه.
وعلى هذا املبنى فقد استقصيتُ َم ْن يروي عنه صفوان بن حييى ومَ ْن يروي عنه
ابن أبي عمري ومَ ْن يروي عنه البزنطي .عند ذلك فإنّ تلك األسانيد املنتهية بصفوان وابن
أبي عمري والبزنطي جيب أن يكون الرواة فيها ثقات .وجيب أن تكون سلسلة السند
إىل صفوان صحيحة.
بعد ذلك يأتي دور مستنبطي الوثاقة ،أي إنهم أوجدوا للمتأخِّرين دليالً
يستنبطون الوثاقة على أساسه .فالذي يوجد يف حقّه رواية أو مدح ،أو أنّ هناك جهة
معيّنة حبيث ميكن استنباط الوثاقة منها ،وإنْ كان هناك مَ ْن ال ميكنه االستنباط
ومَ ْن ميكنه االستنباط ،كلّ أولئك قمتُ جبمعه على حِدة .وأولئك الذين قد وثِّقوا
على اخلصوص قد جُمعوا أيضاً ،حبيث إنّهم شكَّلوا أربع جمموعات.
وبالرجوع إىل الفقهاء فإنّ هلم طبعاً آراءً خمتلفة على حسب املباني املوجودة يف
الرجال والدراية .فمن املمكن أنّ هناك مَ ْن ال يقبل أصالً توثيقات كامل الزيارات،
ومنهم مَ ْن يقبلها ،ودوّنتُ كلّ فئة منهم بشكلٍ منفصل.
القسم األوّل :الذين مت توثيقهم باخلصوص وهم حبدود مائة ونيف.
القسم الثاني :أولئك الذين روى عنهم صفوان والبزنطي وابن أبي عمري .وقد
سجَّلتهم بصورةٍ خمتصرة ،مع السند والدليل .طبعاً اكتفيتُ من الكتب األربعة
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بكتاب الوايف؛ وذلك ألنه قد مجعها مجيعاً ،ومل جيمعها الوسائل كلّها ،مجع الفروع
مما أدى إىل
فقط ،ومل جيمع األصول؛ وألنّ أسانيد الوايف قد رتِّبت جبانب بعضهاّ ،
سهولة مراجعتها ،لذا جعلت الوايف هو املقياس.
القسم الثالث :أولئك الذين روى عنهم كامل الزيارات؛ ألننا ال نعتمد على
استنباط وثاقته ،لذلك قمنا بكتابته خبطّ رفيع.
ي بن إبراهيم كتبناه بنفس الطريقة.
وكذلك بالنسبة إىل تفسري عل ّ
القسم الرابع :أدلة استنباط وثاقة األشخاص الذين مل يصرَّح بوثاقتهم .وبهذه
األوصاف اليت قدمناها من املمكن أن تستنبط وثاقتهم .وكذلك قمنا جبمع أدلّتهم.
فوجهة نظري حول كتاب كامل الزيارات هي حيث إنه من احملتمل أنّ اخلوئي
قام أخرياً بانتخاب مشاخيه وأساتذته املباشرين فقط ،ووثَّقهم ،فإني أستبعد هذا
األمر؛ ألنه جيب أن نرى ما الذي يريد أن يقوله ابن قولويه يف مقدّمته .فعندما ندقِّق يف
مقدّمته نالحظ أنّه يريد أن يثبت أنّ الكتب واألحاديث اليت قام جبمعها معتربة ،وهذا
ال ميكن تصوُّره ،حيث إ ّن كلّ حديث يصلنا جنمعه من دون حتقيق .يريد ابن قولويه
أن يثبت اعتبار كتابه ،ولكنْ مبجرّد أن ينقل راوٍ ثقة عن ضعاف فما هي الفائدة
والثمرة اليت ترتتَّب على هذا العمل؟
ومن ناحية أخرى نرى أنّه يوجد روا ٌة ضعاف أيضاً يف أسانيد كامل الزيارات،
من الذين قد متّ تضعيفهم صراحةً ،واملشهورين بالفسق أيضاً ،وهم غري خافني على
ابن قولويه ،فما العمل بهذه؟
ويف نظرنا أنّه ليس األمر كما قال اخلوئي .فاملراد من الوثاقة كما جاء به
صاحب كامل الزيارات هي الوثاقة يف نقل احلديث ،حبيث تثبت له بالقرائن .فافرض
أنّ واحداً من مبغضي آل حممد| نقل عنهم فضيلةً يصبح من املعلوم أنّه صادقٌ يف
هذا القول.
مم ْن يضعفهم بعض
أما يف مسألة حممد بن سنان ومجاعة على شاكلتهَّ ،
العلماء ،فلنا هنا توضيح أيضاً .يقال يف حممد بن سنان :إ ّنه كذّاب ،فكيف ميكن
أن يعمل بأحاديثه؟ وقد استبعدوها ،ولكنْ من جهة أخرى نرى أنّ القدماء ،مثل:
الكليين ،الذي يقول يف أول الكايف :إنّي أنقل أحاديث صحيحة (معتربة) ،قد نقلوا
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عن حممد بن سنان أحاديث كثرية.
الطريف يف األمر أنّ األشخاص الذين هم مثل حممد بن سنان ،والذين يوجد يف
مذهبهم خللٌ ،كالغالة مثالً ،يوصف غلوّهم بالكَ ِذب .والكذّاب هنا ليس مبعنى
كثري الكذب ،بل مبعنى أنّ كذباته اليت يطلقها كبريةٌ ال حتتمل ،لذلك فهم
يقولون أشياء عن األئمّة ال نقوهلا حنن .وعندها هل من اإلنصاف أن نقول :إنّه نقل
موضوعاً كذباً؟ حنن نعرف مَ ْن هم األئمّة ،فلذلك خناف أن نكذب عليهم ،فكيف
جيوز هلم أن يأتوا بأشياء كذب عنهم .طبعاً توجد هناك أشياء تثبت الغلوّ ،أشياء
وُضعت للمصلحة ،وال نقبلها.
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نظريات الدولة يف فقه الشيعة
قراءةٌ نقدية

رأت الطبعة األوىل من كتاب (نظريات احلكومة يف فقه الشيعة) النورَ على يد
الدكتور حمسن كَ ِديوَر سنة 1736هـ.ش( .)1ويتطرَّق املؤلف يف بداية املقدّمة إىل
مواضيع معيَّنة ،من قبيل :مراحل تطور الفقه السياسي للشيعة ،وتقسيمها إىل نظريات
بالواسطة؛ وأخرى بال واسطة؛ ومن ثم يقسِّم مجيع تلك النظريات إىل تسعة
جمموعات ،وهي :احلكومة املشروعة ،الوالية التعيينيّة العامّة للفقهاء ،الوالية
التعيينيّة العامّة لشورى مراجع التقليد ،الوالية التعيينيّة املطلقة للفقهاء ،احلكومة
الدستورية ،خالفة الناس حتت إشراف املرجعية ،الوالية املنتخبة املقيَّدة للفقيه،
احلكومة اإلسالمية املنتخبة ،وأخرياً الوكالة املشاعة للمالكني.
والصفة األبرز هلذا الكتاب أ ّنه قسَّم ،وألوّل مرّة ،نظريّات الفقه السياسي
للشيعة بشكلٍ جامع وشامل .يضاف إىل ذلك أ ّنه سهّل عملية الفهم الدقيق للنظريات،
بإعطائه األدلّة الكاملة والرصينة لكلّ نظرية ،والتمييز بني أركانها ومبانيها
وتقريراتها املختلفة .ما تقدَّم يبيِّن وبشكلٍ جليّ وواضح أنه ال توجد قراءة واحدة فقط
يف الفقه السياسي الشيعي؛ وأنه ال بدّ من احلديث دائماً عن وجود عدّة قراءات
خمتلفة ،بل ومتعارضة يف بعض األحيان .وقد القى هذا الكتاب الرتحيب منذ البداية،
وأصبح مرجعاً للكثري من الدراسات يف ميدان الفقه الشيعي؛ ملا يتمتَّع به من الدقة
واإلتقان واملصادر الكثرية.

•
ومن حيث املضمون ميكن أن تساهم النقاط التالية يف ضبط الكتاب،
واالرتقاء مبستواه العلمي ،وإضفاء الرصانة عليه:
1ـ لو سلّمنا بأن نطلق على النظريات املذكورة مصطلح «النظرية» (من باب
التسامح) ،فهي نظريات (احلكم) ،أو مباني وأسس «الشرعيّة» ،وليس نظريات
«احلكومة».
وبناءً على هذا االفرتاض املؤكَّد ،من أن مراد الكاتب من احلكومة ليس
السلطة التنفيذية ،ميكن أن نذهب إىل القول :إن املراد باحلكومة إمّا املعنى احلديث
ـ وتشمل األرض واجملتمع والسيادة واحلكومة ـ؛ أو املعنى غري احلديث هلا .ولكنْ من
حيث األساس فإ ّن نظريات الفقهاء ليست مبعنى نظرية احلكومة.
وميكن أن نذكر سببني هلذا املوضوع :ففي املقام األوّل؛ وبالرجوع إىل هذه
النظريّات ،ميكن أن نستنتج أن املراجع العظام ،أمثال :الشيخ األراكي والسيد
الكلبايكاني وأمثاهلم ،مل يتبنّوا نظرية الدولة (حتّى باملعنى غري احلديث لذلك) .بل
األدقّ من ذلك أن الفقهاء الشيعة مل يكن مبقدورهم طرح نظرية الدولة أساساً؛ ذلك
أنهم مل يوافقوا على ضرورة تشكيل الدولة على أساس الشريعة على مرّ التاريخ،
وبناء على ذلك مل يكن مبقدورهم مناقشة فقه الدولة ،والتنظري ملواضيع من قبيل:
تقسيم السلطات؛ بسبب (تصلُّب السنّة) .وعلى العكس من ذلك فإ ّن أهل السنّة
واجلماعة ،الذين كانوا على احتكاك بهذه املسألة منذ البداية ،اخرتعوا فقه
الدولة ،ومواضيع من قبيل :املصلحة .وليس غريباً أن جند موضوع املصلحة متداوالً بني
أهل السنّة منذ عدة قرون ،يف حني مل يتمّ تناوله سوى يف العقود الثالثة األخرية من
عمر اجلمهورية اإلسالميّة ،وبشكلٍ ضعيف.
2ـ منهج هذا الكتاب يف ص ،3يُفسّر على أ ّنه «منهج التحليل النقدي»؛ يف حني
أنه ليس بالتحليلي الدقيق ،وال النقدي .ومستوى هذا املصنف هو الوصف والتبويب،
وليس التحليل ،وأكثر منه النقد .ولعلّه كان من األفضل القول منهج حتليل
الكالم(.)2
7ـ هذه النظريات متداولة يف جمال الفكر السياسي للشيعة ،وليس فقط يف
الفقه السياسي للشيعة .فالفكر السياسي؛ طبقاً لتعريفه ،يشمل الفلسفة السياسية
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•
والفقه السياسي.
نظرية خالفة الناس للشهيد الصدر ،وباألخصّ نظرية الوكالة للدكتور مهدي
احلائري اليزدي ،وبالرغم من استنادهما إىل األسس الفقهية ،ال ميكن اعتبارهما
نظريّة فقهية .فهاتان النظريتان مل يتمّ تقدميهما على أساس املنهج الفقهي.
نظرية الوكالة تستند إىل قاعدتني فقهيّتني ،ولكنّها ال تستعني باملنهج
الفقهي ،وبناء على ذلك تعترب نظرية يف جمال الفلسفة السياسية للشيعة.
ويسعى الفقه أساساً للكشف عن مراد الشارع املقدَّس يف خصوص األحكام
اخلمسة .ومبا أن كتاب احلكمة واحلكومة يطرح موضوع «عدم إمكان اجلعل يف
األمور التشريعية»( )7فإنه يعترب جعل الوالية أليّ شخص كان من قبل اهلل تبارك وتعاىل
أمراً حماالً ،ليس على أساس املنهج الفقهي ،بل على أساس االستدالل العقلي.
كما أ ّن املقارنة اليت قام بها احلائري بني نظريّته ونظرية العقد االجتماعي
جلان جاك روسو دليلٌ على أ ّن نظريته جيب أن تعدّ يف زمرة النظريات املتعلِّقة بدائرة
ف إىل ذلك أن الدكتور احلائري يشري بنفسه إىل أ ّن نظريته
الفلسفة السياسية .أضِ ْ
أقرب إىل الفلسفة السياسية ،ونظرية اإلمام اخلميين& أقرب إىل الفقه السياسي(.)4
4ـ لو مت تغيري عنوان الكتاب إىل «الفكر السياسي الشيعي» ألمكن إضافة
نظريات أخرى له ،مثل« :نظرية احلكومة الدينية الدميوقراطية» ،للدكتور عبد
الكريم سروش ،ونظرية العالّمة الطباطبائي على وجه اخلصوص.
2ـ ميكن أن نضيف إىل النظريات املتقدِّمة نظرية (احلسبة احلكوميّة) أيضاً.
وطبقاً هلذه النظرية فإن «التدابري» احلكومية ،ولرمبا إقامة احلكومة اإلسالمية،
تعدّ واجبة من باب احلسبة .ورغم عدم وجود دليل على مشول والية الفقهاء فإنّ التدابري
سبة( .)2وميكن
واإلجراءات احلكومية ،أو إقامة احلكومة ،تصبح واجبة من باب احلِ ْ
أن نذكر الشيخ جواد التربيزي( )6على أنه من أصحاب هذه النظرية ،فهو يرى أن
سبة تشمل إدارة البالد والدفاع أيضاً.
احلِ ْ
6ـ يذكر الدكتور كَ ِديوَر نظريّة الشيخ عبد الكريم احلائري ونظريّة الشيخ
سبة ،يف عداد نظرية السلطة املشروعة .ويف
حممد علي األراكي ،القائلني بنظرية احلِ ْ
نفس الوقت رمبا ميكننا إعطاء مفهوم مجاهريي لسلطة الشعب من هذه النظريّة
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أيضاً .ولو مل يكن الفقهاء جديرين بإدارة شؤون اجملتمع بالقدر املتيقَّن ميكن عندها
إحالة األمر اىل الناس أنفسهم .ولعلّه من هذه النقطة ميكن القول :وفقاً هلذا التفسري
يبدو أ ّن النظرية املتقدّمة أكثر شبهاً بالنظريات اإلهلية ـ اجلماهريية .كما يبدو أ ّن
نظرية اآلخوند اخلراساني ،اليت تطرّق إليها الدكتور كَ ِديوَر نفسه بعد تأليف هذا
الكتاب ،ذات أهمّية بالغة من هذا اجلانب أيضاً ،فهي ال تقول بأيّ نوعٍ من الوالية
للفقهاء يف اجملال السياسي واالجتماعي ،وميكن اعتبارها نظريّة من نظريات سلطة
الشعب.
مت طرح النظريّة األوىل (السلطة املشروعة أو الوالية التنصيبية للفقهاء يف
3ـ ّ
سبية وسلطة املسلم ذي الشوكة) بشكلٍ يوحي وكأ ّن أصحاب هذه
األمور احلِ ْ
النظرية يقولون يف احلقيقة :إ ّن اهلل تعاىل فصل بني الدين والدولة ،ومنح األمر األوّل
للفقهاء ،والثاني للملوك .يف حني من املفروض أن يصار إىل فصل الفكر السياسي
للفقهاء عن مقتضيات الفعل السياسي هلم .وجتدر اإلشارة إىل أن املؤلِّف ملتفت إىل هذه
املسألة ،ولكن على أيّ حال يتحدّث عنها بعنوان «نظرية»« :ميكن اعتبار هذا الفصل
[بني دائرتي األمور الشرعية والعرفية] ممّا تقتضيه ظروف العصر .وتفسري فعل الفقهاء
من باب «ما ال يدرك كلّه ال يرتك جلّه» ،و«امليسور ال يسقط باملعسور» .إالّ أ ّن الشواهد
القادمة تبيِّن أن الفقهاء سخَّروا شوكة السالطني خلدمة املذهب من جهة ،وأن
السالطني؛ باعرتافهم وإقرارهم بقدرة الفقهاء يف األمور الشرعية ،حظوا بدعمهم
املهمّ ...التصرحيات واألقوال اليت ستأتي يف السطور القادمة خترب عن نوعٍ من التفسري
الفقهي للواقع اخلارجي»(.)3
«التفسري الفقهي للواقع اخلارجي» والبدل االضطراري هو غري الفكر السياسي
حبدّ ذاته .فلو أن أحد العلماء مكَّن حكومة السالطني وامللوك عملياً ،أو أعطاها
الصفة الشرعية ولو من الناحية الفكرية ،من باب عدم القدرة واألحكام الثانوية،
فال يعين ذلك االعتقاد األساسي بتلك املسألة .ومن املمكن أن يعترب هذا الصنف من
الفقهاء حكومةَ امللوك غري مشروعة أساساً.
وملزيد من التوضيح يف هذا الباب سنمرّ اآلن بشكلٍ سريع على الفكر
السياسي للسيد جعفر الكشفي( 1191ـ  .)1263فهو يبدأ دراسته من املخلوق األوّل
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وفلسفة التاريخ .ويقسِّم التاريخ إىل مرحلتني ،هما :مرحلة النبوّة (من هبوط آدم وحتّى
ظهور اإلمام احلجّة)#؛ ومرحلة الوالية (مرحلة ظهوره) .ففي عصر النبوّة ينبثق املنهج
الظاهري للعقل ،ويف عصر الوالية املنهج الباطين للعقل .ويف عصر سيادة احلكمة
(عصر الغيبة) إمّا أن يصبح اجملتهد سلطاناً؛ وإمّا أن يتعلم السلطان االجتهاد .ورئاسة
احلكمة ،واليت تعدّ نوعاً من احلكومة األصولية ،مل تتحقَّق يف عصر غيبة اإلمام
املعصوم#؛ ألن الفقهاء؛ وألسباب متعدّدة ،ابتعدوا عن السياسة واجملتمع .ويرى
الكشفي أن ميزان شرعية الدولة الدينية يف عصر الغيبة يتوقَّف على أمرين ،هما:
مقدار االرتباط بالروح احملمّدية (أو العقل الفعّال)؛ وإشاعة اخلريات وإزالة الشرور .ويف
هذه احلالة فاحلكومة هي من باب الضرورة ،وليس النيابة .وبناءً على ذلك ،ورغم
كون شرعيّة حكومة القاجاريني( )8مدعاة للتساؤل ،فإنّه ميكن القول بفصل والية
الفقهاء بالتنصيب يف األمور الشرعية عن حكومة السلطان ذي الشوكة يف األمور
العرفية .وهلذا السبب يذهب إىل القول بالفصل بني احلكومة احلقّة األولية والثانوية.
وميكن أن نستنتج من هذه الدراسة أن النقاش النظري والفكري بشأن احلكومة
اإلسالمية ينبغي أن يفصل عن موضوعة التنفيذ واالضطرار.
8ـ يصحّ ما يشبه االنتقاد املتقدِّم كذلك بشأن نظريّة احلكومة الدستورية؛ اذ
يرى النائيين أن شرعية احلكومة الدستورية تنطلق من أ ّن الظلم يف احلكومة
االستبداديّة يرد يف ثالثة موارد :حقّ اهلل تعاىل؛ وحقّ اإلمام املعصوم؛ وحقّ الناس؛ ويف
احلكومة الدستورية يرد يف موردٍ واحد فقط ،وهو (حقّ اإلمام املعصوم) .ومن هنا فإ ّن
شرعية احلكومة الدستورية تأتي من باب دفع األفسد بالفاسد ،وليست هلا مشروعية
ذاتية .جتدر اإلشارة إىل أن النائيين أعطى هلذا املوضوع شكالً نظرياً .النظرية األصلية
سبة املوسَّعة.
للنائيين ،وكما تستشفّ من كتاب تنبيه األمّة وتنزيه امللّة( ،)9هي احلِ ْ
سبة املوسَّعة فإ ّن األمور اليت ال يرضى الشارع املقدَّس برتكها ،وكما
وعلى أساس احلِ ْ
سبقت اإلشارة إىل ذلك ،ال تقتصر على مسائل الصغار واليتامى فقط ،بل تتعدّاها
لتشمل األمور االجتماعية والسياسية أيضاً .وعندما يصار إىل إجراء املقارنة بني
نظريّيت احلكومة املشروعة واملشروطة (الدستورية)( )10فمن احملتمل أن يتوهَّم أ ّن
هاتني النظريتني هما من جنسٍ واحد ،فتمَّت مقارنتهما مع بعضهما ،يف حني أنّ
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املشروطة أو «الدستورية» هي قي ٌد للحكومة ،وليس للوالية.
9ـ ذكرت يف هذا الكتاب ثالث نظريّات للشهيد الصدر :احلكومة املنتخبة
على أساس مبدأ الشورى (يف األسس اإلسالمية)؛ والوالية التنصيبية العامّة للفقهاء (يف
منهاج الصاحلني والفتاوى الواضحة)؛ وخالفة الناس بإشراف املرجعية (يف اإلسالم
يقود احلياة ،وحملة فقهية عن مشروع دستور اجلمهورية اإلسالمية ،وخالفة اإلنسان
وشهادة األنبياء).
ك ِديوَر فالنظرية األخرية هي خليطٌ من النظريتني
وحسب اعتقاد الشيخ َ
السابقتني ،وهي مبثابة رأيه النهائي .وبناءً على أساس النظرية األخرية فقد جعل اهلل
تعاىل اإلنسان خليفة له يف األرض؛ وأوكل إليه تولّي األمور السياسية وإدارة شؤون
اجملتمع .واختار شهداءه (األنبياء واألئمّة وعلماء الدين)؛ لغرض احلفاظ على اخلالفة
اإلهلية لإلنسان .وبناء على ذلك فاألمة متارس خالفتها على أساس قاعدتني :األوىل:
قاعدة الشورى (املختصّة باألمور غري املنصوص عليها)؛ والثانية :والية املؤمنني
واملؤمنات على بعضهم البعض بشكلٍ متساوٍ .ومتارس األمّة حقَّها اإلهلي يف اخلالفة
من خالل الطرق التالية :انتخاب رئيس السلطة التنفيذية؛ وانتخاب أعضاء السلطة
التشريعية.
وعلى أساس هذه النظرية تصبح عملية سنّ القوانني املطلوبة يف منطقة الفراغ
هي من مسؤولية السلطة التشريعيّة .اجلمهورية اإلسالمية هي خالفة الناس حتت
إشراف املرجعيّة ،ومقيَّدة بالقانون؛ ذلك أن الشرع له السيطرة على رئيس الدولة
ٍّ سواء .املرجعية الصاحلة عبارةٌ عن مؤسَّسة ،وليست جمرَّد شخص.
والناس على حد
والسلطة القضائيّة تقوم بدورها بإشراف مؤسَّسة املرجعيّة ،وهي املؤسَّسة الوحيدة
الواقعة خارج خالفة الناس .وهذا األمر يضمن األرضيّة املناسبة لفصل السلطات،
وسالمة السلطة السياسيّة وإسالميّتها.
الظاهر من عبارات الكتاب أ ّن الشهيد الصدر طرح ثالث نظريات خمتلفة؛
والنظرية الثالثة عبارةٌ عن تركيب أو مزيج من النظريّتني األوليني .واملهمّ يف املقام أ ّنه
جيب السعي قدر اإلمكان حلمل األقوال املختلفة ألحد العلماء على بعضها البعض؛
لكي ال ننسب إليه النظريات املتباينة ،بل املتضادّة .ومبا أ ّن األصل هو أن ال يتعرَّض
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فكر املفكِّر للتناقض ،بل وحتّى التطوير ،وجب اجلمع بني عباراته قدر اإلمكان.
وعلى سبيل املثال :قد ميكن أن يصار إىل اجلمع بني نظرية الوالية التنصيبية
العامة للفقهاء ونظرية خالفة الناس بإشراف املرجعية .النظرية الفقهيّة للسيد الشهيد
حممد باقر الصدر يف كتاب الفتاوى الواضحة هي نفس نظريّة التنصيب؛ ولكن مبا
أنه يهتم بدور الناس أيضاً نراه يطرح النظرية الثانية .والدليل على اجلمع املذكور أنه
يقول :إ ّن األمّة متارس حقها يف اخلالفة على أساس قاعدتي الشورى ووالية املؤمنني
واملؤمنات لبعضهم البعض ،وهذا األمر حتقَّق يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران
(كتجسيد لنظرية التنصيب لإلمام اخلميين).
وطبقاً للتحليل الذي طرحه السيد كَ ِديوَر لو يتمّ طرح النظرية الثالثة أيضاً يف
نظريّة خالفة اإلنسان وشهادة املرجعية (خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء) ،وينظر إليها
على أنها شر ٌح لدستور اجلمهورية اإلسالمية (حملة فقهية متهيدية عن مشروع دستور
اجلمهورية اإلسالمية)( ،)11فيجب أن يكون مفادهما أمراً واحداً؛ يف حني أ ّن اإلشراف
(الشهادة) يف اجلمهورية اإلسالمية يف إيران مل تكن لـ (املرجعية).
وعلى هذا املنوال رمبا أمكن القول :إ ّنه ميكن اجلمع بني رأي الصدر يف
األسس اإلسالمية ونظرية خالفة االنسان وشهادة املرجعية .وباعتقاد الدكتور كَ ِديوَر
أ ّنه متّ طرح نظرية احلكومة اإلسالمية املنتخبة يف هذا الكتاب؛ يف حني ميكن
القول :إن عنصر الشورى وتطبيق األحكام الشرعية يشريان إىل خالفة اإلنسان
وشهادة املرجعية بالرتتيب.
وجتدر اإلشارة إىل أنه ليس املراد بالتحليل املتقدِّم أنه ال جيب أن يالحظ أيّ
تغيري أو تطوّر يف نظرية الشهيد الصدر ،بل إثبات ملسألة أنّه ال يوجد أيّ دليل على أن
تكون هذه اآلراء متباينة بالضرورة.
10ـ قيَّم الشيخ حممد هادي معرفت ـ وخالفاً للرأي املشهور ـ رأيَ الشيخ
األنصاري والسيد اخلوئي يف والية الفقيه بشكلٍ إجيابي( .)12وبالنظر إىل اآلراء املتباينة
يف الكتب املختلفة للشيخ ،وبالنظر إىل حمورية فكره بني الفقهاء الشيعة ،كان من
األفضل للدكتور كَ ِديوَر أن يعرض حتليالً عن ذلك.
كان من الواجب تناول آراء الشيخ األنصاري حول والية الفقيه يف كتبه
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الفقهية بشكلٍ مستقل؛ ليتسنّى دراسة إمكانية مقارنتها ،واحتمال التغيري فيها أيضاً.
ففي كتاب املكاسب ،بعد أن يطرح الوالية العامّة للمعصومني^ ،يقسِّم والية
الفقهاء إىل ثالثة أقسام ،هي :اإلفتاء؛ والقضاء؛ والوالية العامّة ،ونراه يضيِّق البحث
يف القسم الثالث حقّاً .ويف هذه املقالة أيضاً مل يتمّ التطرُّق للقسمني األوّل والثاني.
ن إثبات والية الفقيه على غرار اإلمام املعصوم#
وبناءً على رأي الشيخ يبدو أ ّ
يعدّ أمراً ممتنعاً ،ودونه خرط القتاد (أي إ ّنه يشبه سحب اليد على أشواك ساق الورد
بعكس اتّجاهها) .ولكنْ توجد بعض األمور يف هذا الصدد جيب أن تُحقَّق بأيّ شكلٍ
سبية.
من األشكال ـ ولو على يد غري الفقهاء ـ ،واليت يعبّر عنها باألمور احلِ ْ
ويشري الشيخ إىل روايات الباب ،كالتوقيع الشريف( ،)17واملقبولة؛ أل ّن الفقهاء
هم القدر املتيقَّن من القادرين على التصدّي هلذه األمور« :فقد ظهر ممّا ذكرنا أن ما
دلَّت عليه هذه األدلة هو ثبوت الوالية للفقيه يف األمور اليت تكون مشروعيّة إجيادها
يف اخلارج مفروغاً عنه ،حبيث لو فرض عدم وجود الفقيه كان على الناس القيام به
كفاية»(.)14
ومجع عليّ أبو احلسين بني كالم الشيخ يف املكاسب وكتاب اخلمس
والزكاة بهذا النحو «ينفي الشيخ يف موضوع املكاسب نوعاً خاصّاً ومستوى معيَّن ًا من
الوالية عن شخص الفقيه ،كان النيبّ واألئمة املعصومون ميتلكونها ،وفقاً لالعتقاد
الشيعي ...وأمّا التصرفات اليت يقوم بها حكّام اجملتمع بصفتهم ميتلكون زمام
األمور ،واملتصدّين لقيادة الناس؛ بهدف احلفاظ على مصاحلهم االجتماعية
والسياسية ،واليت بدونها يتوقَّف احلراك االجتماعي والسياسي متاماً ،فهي جائزةٌ
ومشروع ٌة للفقيه أيضاً»(.)12
ويرى الشيخ حممد هادي معرفت هو اآلخر أ ّن الرجوع إىل الفقهاء وفقاً للتوقيع
ال يقتصر على السؤال عن األمور الشرعيّة فقط؛ وإنّما يشمل العزم واتّخاذ اإلجراءات
يف املسائل السياسية واالجتماعية ،وإقامة النظام ،ومطلق األمور املتعلِّقة بالشؤون
العامّة(.)16
وحبسب رأيه لو استعرنا القضية الصغرى من الشيخ (إقامة النظام من الواجبات
املطلقة)( ،)13واستخرجنا القضية الكربى للموضوع من املسائل املذكورة ،سيتمّ إثبات
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مسألة «الوالية العامّة للفقيه» بشكلٍ واضح .واإلشكالية األساسية املوجودة يف
سبية .وإ ّن ما
االستنتاج املتقدِّم هو قول الشيخ بأ ّن والية الفقهاء تقتصر على األمور احلِ ْ
يرمي إليه من قوله (إقامة النظام) ال يعين شيئاً سوى األحكام التنظيمية اليت يتوقَّف
عليها اجملتمع اإلسالمي بنحوٍ ما ،حبيث إنْ مل يقُ ْم بها الفقيه فإ ّنها جتب على غريه.
سبية،
وطبقاً ملا جاء يف التعريف فاألحكام التنظيمية تعترب نوعاً من األمور احلِ ْ
واملراد بـ «إقامة النظام» هي هذه األمور ،وليس إقامة النظام واحلكومة اإلسالمية.
سب ـ من
فأين القيام باألمور احلسبية واألحكام التنظيمية ـ من باب القدر املتيقَّن فحَ ْ
إثبات الوالية العامة للفقهاء؟!
وال يرى الشيخ األنصاري يف كتاب القضاء أنّ سريان حكم الفقيه يقتصر
على القضاء والفصل ،بل يتعدّاه ليشمل األمور العامّة (ومنه يظهر كون الفقيه مرجعاً
يف األمور العامّة)؛ إذ استُعملت كلمة «حاكم» بدالً من «احلكم» املتعلِّقة بالقضاء:
«إ ّن تعليل اإلمام× وجوب الرضا حبكومته يف اخلصومات جبعله حاكماً على
اإلطالق ،وحجّة كذلك ،يدلّ على أن حكمه يف اخلصومات والوقائع من فروع
حكومته املطلقة ،وحجّيته العامّة ،فال خيتصّ بصورة التخاصم»(.)18
ويذكر األستاذ معرفت دليالً من نهج البالغة يدلّ على أن لفظة «احلاكم»
تستخدم يف األمور السياسية واالجتماعية أيضاً؛ وال ختتصّ باألمور القضائية
واخلصومة فقط.
وكلّ الكالم هنا ينعقد حول معنى «والية الفقيه» ،ويرتبط به .وميكن
استخدام هذا املصطلح يف ثالثة معانٍ:
1ـ طبقاً للمصطلح الذي استخدمه اإلمام اخلميين& يف السنوات األخرية من
عمره فإنّ املقصود بـ «والية الفقيه» هو ممارسة الوالية على أساس «املصلحة» ،والذي
ال يفسَّر فقط يف زمرة األحكام الثانوية املعهودة ،بل يعترب من ضمن األحكام
األوّلية ،ومقدَّم على بقية األحكام األوّلية.
وال شكّ يف أنّ هذا املعنى مل يكن مراد الشيخ األنصاري .ولعله مل يسبق أن متّ
استخدام هذه الصيغ التعبريية قبل اإلمام اخلميين.
2ـ إطالق الوالية على مجيع األمور العامّة واألحكام السياسية واالجتماعية،
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وعلى النحو الذي استنتجه األستاذ معرفت.
والداعي هلذا االحتمال هو عدول الشيخ عن قوله يف املكاسب .كما أن أمثال
ف إىل ذلك أنه ال ينسجم مع شواهد عبارات
األستاذ معرفت ال يقولون بذلك أيضاً .أضِ ْ
الشيخ يف كال كتابَ ْيه.
سبية واألمور
7ـ إ ّن الغرض من اإلطالق مشوله جلميع األبواب يف الدائرة احلِ ْ
التنظيمية ،وعدم االقتصار على باب القضاء أو أيّ باب آخر.
وهذا االحتمال جيمع بني أقوال الشيخ يف أماكن خمتلفة ،وينسجم مع شواهد
عباراته.
وباعتقاد الشيخ األنصاري لو اختار أحد السالطني نائباً له سيمنحه الصالحيات
يف مجيع األمور املتعلِّقة بذلك .ولكن على أيّ حال هذا اإلطالق نسيبّ ،ويتحدَّد يف
دائرة معيَّنة.
كما أ ّن األستاذ معرفت ال يرى تبايناً أساسيّاً بني مفاد كتاب املكاسب
وكتاب القضاء للشيخ ،ويرى أ ّن الشيخ صوَّت يف كال الكتابني للوالية العامّة
للفقهاء.
سبية« .اإلطالق» من
وحنن نرى أ ّن واليته يف الكتابني حمدودةٌ يف األمور احلِ ْ
مجلة األمور اإلضافية ،وجيب أن نرى عند املقارنة بأيّ شيء تؤخَذ بنظر االعتبار .ففي
كالم الشيخ املتقدِّم املقصود من «اإلطالق» هو عدم االختصاص حبالة اخلصومة
سبية واألمور التنظيمية.
والفصل ،ولكنها ال تذهب إىل أبعد من األمور احلِ ْ
وامللفت هنا أ ّن الشيخ معرفت خيلص يف نهاية كالمه إىل أ ّن «الشيخ قال يف
كتابي املكاسب والقضاء ما قاله الفقهاء منذ اليوم األوّل عن والية الفقيه ،وهو أ ّن
األمور املرتبطة بإقامة النظام ،واليت ال ميكن تعطيلها ،من مسؤولية الفقهاء جامعي
الشرائط القيام بها على حنو الواجب الكفائي».
وهذه النتيجة اليت خيلص إليها تنسجم مع االحتمال الثالث ،وال تنسجم مع
االحتمالني األوّل والثاني ـ وفرضيّة مقالته ـ.
والفقهاء الذين جاؤوا قبل الشيخ كانوا ي َر ْون اقتصار الوالية على األمور
سبية .وسار الشيخ على نفس الطريقة.
احلِ ْ
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سبية ـ بتعريفٍ واحد ـ دائرتان:
ولكنْ جتدر اإلشارة إىل أ ّنه يُراد باألمور احلِ ْ
دائرة ضيِّقة (أمور الصغار واليتامى وما شاكل ذلك)؛ ودائرة واسعة (وهي األمور
السياسية واالجتماعية اليت ال يرضى الشارع برتكها) .وعلى أيّ حال حتّى الدائرة
الثانية تشمل نسبة قليلة من ساحة الوالية العامة للفقهاء ،وبطريق أَ ْوىل من الوالية
املطلقة.
ومن هنا يتّضح لنا مقصود الشيخ يف كتاب اخلمس والزكاة أيضاً« :ورمبا
أمكن القول بوجوب الدفع للمجتهد؛ نظراً لعموم نيابته ،وكونه حجّة اإلمام على
الرعية ،وأميناً عليه ،وخليفة له ،كما استفيد ذلك كّله من األخبار»(« .)19ولو طلبها
الفقيه فمقتضى أدلة النيابة العامّة وجوب الدفع؛ أل ّن منعه ردٌّ عليه ،والرادّ عليه را ٌّد
على اهلل تعاىل»( .)20ومع ذلك فإ ّن عموم نيابة الفقيه يف عصر الغيبة تنحصر يف حدود
سبية.
األمور احلِ ْ
ويصحّ هذا الكالم حبقّ صاحب اجلواهر املشهور بالدفاع عن والية الفقيه(.)21
فرغم أنه يقبل بعمومية والية الفقيه ،ويعتقد بأ ّن َم ْن ينكر ذلك كأنّه مل يذُ ْق طعم
الفقه ،إال أ ّنه ال يقصد تأسيس وإقامة احلكومة اإلسالمية؛ ألنّه يستثين اجلهاد،
واألمور اليت حتتاج إىل احلاكم العادل ،مثل :جهاد الدعوة احملتاج إىل السلطان
واجليوش واألمراء ،ويقول« :وإالّ لظهرت دولة احلقّ ،كما قال اإلمام الصادق× :لو
أ ّن لي أنصاراً عدد هذه الشويهات (أي أربعني شخصاً) خلرجتُ»(.)22
11ـ ويرى األستاذ مهدي هادوي هو اآلخر أن السيد اخلوئي يقول بوالية الفقيه
كاإلمام اخلميين ،ولكنّ الفرق كان يف أدلّتهما فقط(.)27
ويف خصوص التشابه الكامل لنظرية السيد اخلوئي مع نظريّة اإلمام اخلميين
يشري إىل أ ّن السيد اخلوئي أفتى بتعيني حكّامٍ للشرع يف انتفاضة عام 1991م؛ وصرَّح
قائالً :إ ّنه مارس الوالية إلحالل األمن والنظام .واملراد من «الوالية املطلقة للفقيه» هو
ذات اإلطالق الوارد يف علم األصول(.)24
النقطة األوىل هي أ ّن اإلطالق هنا ال عالقة له باإلطالق يف علم األصول بتوفّر
مقدّمات احلكمة؛ ألنّه يف علم األصول تتمّ دراسة األمر التالي ،وهو أ ّن املخاطَب إذا
أمر بشيءٍ ،وتوفَّرت مقدّمات احلكمة ،جيب األخذ بإطالق قوله .على سبيل املثال :لو
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أمر املتكلِّم بأداء إحدى الصلوات ،فبتوفُّر مقدّمات احلكمة ميكن اإلتيان مبطلق
الصالة ـ دون االعتناء بقيود خاصّة ـ ،يف حني أ ّن الغرض يف والية الفقيه من قيد
«اإلطالق» ال يعين أ ّن الشارع أمر بذلك ،ونأخذ بإطالقه بتوفُّر مقدّمات احلكمة.
اهلدف من الوالية املطلقة للفقيه ـ باعتبار أ ّنه قولٌ غري مسبوق ،وخاصّ باإلمام
اخلميين ـ هو ممارسة الوالية مبعيار «املصلحة» ،باعتبار أ ّنه أحد األحكام األوّلية اليت
هلا األولوية على غريها من األحكام األوّلية .ويف املقابل الوالية املقيَّدة ،ألمثال السيد
الكلبايكاني ،هي تقييد الوالية باألحكام األوّلية والثانوية ،حبيث إ ّن احلاكم
طبقاً لذلك يستطيع العبور من دائرة األحكام األوّلية يف حالة وجود عناوين ثانوية
سب ـ.
فقط ،ـ وحبدود «الضرورات تقدّر بقدرها» فحَ ْ
يقول اإلمام اخلميين&« :ما يقال من أنين قلتُ :إ ّن احلكومة خموَّلةٌ يف إطار
ف متاماً ألقوالي؛ ألنّه لو كان هناك مثل هذا التحديد فإ ّن
األحكام اإلهلية خمال ٌ
الدولة ستكون مكتوفة األيدي .فبإمكان احلكومة أن تلغي املعاهدات والعقود
الشرعية اليت عقدَ ْتها مع الناس من جانبٍ واحد يف حال خمالفة ذلك العقد ملصاحل
البالد واإلسالم؛ وبإمكانها أن تقف ضدّ أيّ أمر خمالف للدين اإلسالمي ،سواءٌ كان
عبادياً أو غري عبادي ،طاملا كان بهذه الصفة»(.)22
والنقطة الثانية يف هذا اخلصوص هي أن نستنبط رأي السيد اخلوئي من خالل
كتبه املتعدِّدة ،ونكشف عن مدى ارتباطها بعمله السياسي .فهو حيدِّد شأن الفقيه
سبية ...فهي ثابتةٌ للفقيه اجلامع الشرائط؛
سبية« :أمّا الوالية على األمور احلِ ْ
باألمور احلِ ْ
إذ إ ّن فصل اخلصومات بيد الفقيه»( .)26فالظاهر أنه يرى تدخُّل الفقيه يف هذا الشأن
يأتي من باب التصرُّف ،وليس من باب الوالية« :إنّما الثابت أ ّن له التصرُّف يف األمور
اليت ال بدّ من حتقُّقها يف اخلارج»(.)23
ويرى بعض الفقهاء ـ كالسيد اخلوئي ـ أن الفقهاء ال ميتلكون الوالية الشرعية
سبية ،ويرَ ْون أ ّنه جمازٌ بالتصرُّف بعنوان القدر املتيقَّن فقط(.)28
حتّى يف األمور احلِ ْ
أمّا أن يكون السيد اخلوئي قد تدخَّل أحياناً يف األمور السياسية ،أو يرى أ ّن
الفقيه له حقّ التصرُّف يف الغنائم احلربيّة( ،)29فذلك يتّضح من خالل التفسري ،ووجه
اجلمع احلاصل بني األقوال املختلفة للشيخ األنصاري.
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وطبقاً لرأي السيد اخلوئي فإنّ الفقيه هو الشخص املؤهَّل؛ بالقدر املتيقَّن،
سبية بعضاً من
سبية؛ وميكن أن تشمل األمور احلِ ْ
القادر على التصرُّف يف األمور احلِ ْ
الشؤون السياسيّة واالجتماعيّة أيضاً.
وعلى أيّ حال جتدر اإلشارة إىل أ ّن الذي يقول بأن الوالية أو تصرُّف الفقيه
سبية فإنّما يتحدَّد بهذا املقدار ،ويبتعد عن نظريّة مثل نظرية
يقتصر على األمور احلِ ْ
الوالية املطلقة للفقيه .هذا االستنتاج ال يتنافى مع استدالله بعموم املصلحة وإطالق
الدليل؛ إذ إنّ الوالية يف كلّ األحوال تتحدَّد باألمور احلسبيّة واألحكام التنظيميّة.
وطبقاً لرأيه فالفقيه يستطيع تنفيذ األحكام التنظيمية اإلسالمية لسببني :أوّ ًال :تطبيق
األحكام التنظيمية يف إطار املصلحة العامة ،وللمحافظة على االنضباط ،واحلد من
الفساد والظلم املشرعَن .وبناءً على ذلك ليس يف وسعه أن يكون معنيّاً بفرتةٍ معينة.
ثانياً :أسباب األحكام التنظيمية هلا إطالق زماني واجتماعي .وال شكّ يف أ ّن أفراد
اجملتمع ليسوا من املخاطَبني بهذا التكليف بأمجعهم؛ ألنّه سيحصل اخلََلل يف النظام
ف إىل ذلك أ ّن هناك بعض الروايات ،كالتوقيع الشريف،
العامّ يف تلك احلالة .أضِ ْ
تأمر الناس بالرجوع إىل الفقهاء(.)70
وعليه ميكن أن نستنتج خالف ما يذهب إليه الشيخ معرفت ،وقوله :إ ّن
اإلطالق يف نظرية اإلمام اخلميين والشيخ األنصاري والسيد اخلوئي( )71متشابهٌ،
والقول :إ ّن حفظ النظام (األحكام التنظيمية) بالرغم من أ ّنه من الواجبات املطلقة
(حفظ النظام من الواجبات املطلقة اليت ال تقييد هلا) ،إالّ أ ّن هذا اإلطالق يتحدَّد
سبية والتنظيميّة ،وخيتلف اختالفاً أساسيّاً مع الوالية املطلقة (اليت عبّر
باألحكام احلِ ْ
عنها اإلمام اخلميين).
على العكس من استنباط الشيخ معرفت ،القائل :إ ّن السيد اخلوئي هو
كاإلمام اخلميين يرى أ ّن دليل اإلمامة ينطبق بعينه على والية الفقهاء(( )72فدليل
اإلمامة بعينه دليلٌ على لزوم احلكومة بعد غيبة وليّ األمر ،))77(#جيب أن نقول :إ ّن
اإلمام اخلميين يقول بسريان مجيع شؤون اإلمام املعصوم إىل الفقيه بناءً على أساس
سبية
دليل التنزيل؛ يف حني أ ّن السيد اخلوئي يقول جبواز تصرُّف الفقهاء يف األمور احلِ ْ
واألمور التنظيمية يف حدود القدر املتيقَّن فقط.
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وامللفت أ ّن األستاذ معرفت يستنتج بنفسه ما يلي« :من هنا ففي الواجبات
العسكرية وتنفيذ األحكام االنضباطية؛ وبسبب عدم تعيني مسؤول حمدَّد ،جيب
على الفقيه اجلامع للشرائط التصدّي لتحمُّل املسؤولية ـ بعنوان القدر املتيقَّن ،وبنحو
الواجب الكفائي ـ؛ وهذا ال يستوجب حقّاً معيَّناً ...وإ ّن دائرة والية الفقيه برأي الفقهاء
ليست بسعة الوالية الكربى لألئمّة املعصومني»( .)74وبعبارة أخرى :تصرُّف الولي الفقيه
سبية ال يعدّ منصباً له عند السيد اخلوئي؛ بل هو جمرَّد حكم تكليفي ـ
يف األمور احلِ ْ
ومن باب القدر املتيقَّن ،والواجب الكفائي ـ ،ودائرته ال تتساوى مع دائرة والية األئمة
املعصومني .ويشري السيد كَ ِديوَر بوضوح إىل أ ّن نظريّات جواز تصرُّف الفقيه هي
البديل لنظريّة والية الفقيه ،وال ينبغي اخللط بينها وبني النظريات الوالئيّة(.)72
12ـ يرى الدكتور كَ ِديوَر أ ّن الفقه السياسي تراجع بعد أن بلغت أفكار
النائيين ذروتها إبان الثورة الدستورية ،إالّ أ ّن األمر املهم أنه «عند انتهاء مرحلة الركود
والرتاجع ميكن اإلشارة إىل آراء السيد الربوجردي فقط .فهو ال يقول بكفاية األدلة
النقلية الواردة إلثبات الوالية التنصيبية العامّة للفقهاء ،ويقول بثبوت املسألة من خالل
إقامة الدليل العقلي .وأكَّد ،وألوّل مرّة ،على امتزاج الدين والسياسة ،معترباً املسائل
السياسية وتدبري الشؤون االجتماعية للمجتمع اإلسالمي من واجبات الفقهاء»( .)76ويرى
الشيخ حمسن كَ ِديوَر أن السيد الربوجردي يقول بالوالية العامّة للفقهاء(.)73
ولدراسة هذا القول ال بدّ من القيام بنقل أحباثه من كتاب البدر الزاهر
بالتحديد ،ومن ثم حتليلها.
فقد جاء يف الكتاب املذكور تذييالن ،حتت عنوان« :تذنيبان» ،بشأن إجازة
الفقهاء بإقامة صالة اجلمعة؛ حيث يشري التذنيب األوّل بشكلٍ إمجالي إىل حدود والية
الفقيه؛ والتذنيب الثاني جاء يف خصوص شروط صالة اجلمعة .وينقل يف البداية رأي
الشيخ يف خصوص تالزم موضوع جعل احلكومة مع إقامة صالة اجلمعة .ويرى أ ّنه إذا
اعتقد املرء أنّ على الفقهاء إقامة احلكومة فعليهم التصدّي عند ذلك جلميع واجبات
احلكّام املسلمني قطعاً ،وتعدّ إقامة صالة اجلمعة أحد واجبات احلكّام املسلمني،
كما كان هذا املوضوع شائعاً يف عهد النيبّ األكرم| واخللفاء الراشدين .وعليه
ليس من واجب الفقهاء إقامة صالة اجلمعة يف الوقت احلالي ،وهناك إشكاليات قوية
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يف األخبار الدالّة على الرتخيص()78؛ ألنّ البعض يقولون :إ ّن إقامة صالة اجلمعة من
واجبات الفقيه ،مستندين يف ذلك إىل أدلّة والية الفقيه ،ويتناول السيد الربوجردي يف
هذا الصدد موضوع والية الفقيه ،ويشري يف البداية إىل مقدّمات عقلية بقوله:
املقدّمة األوىل :ال شكّ يف أ ّن هناك مجلة من األمور يف اجملتمع ليست من
واجبات أفراد اجملتمع ،وال عالقة هلم بها ،بل هي من األمور االجتماعية العامّة اليت
تتوقّف عليها مسألة احملافظة على النظام االجتماعي ،من قبيل :القضاء ،والوالية على
الغائب والعاجز ،وموارد صرف أموال اللقطة واجملهولة املالك ،واحملافظة على النظام
الداخلي ،وأمن احلدود ،وأمر اجلهاد والدفاع عند هجوم األعداء ،وغري ذلك من
األمور اليت تتعلَّق بسياسة اجملتمع ،وليس هلا شخص خاصّ يتصدى هلا؛ بل هي من
واجبات وليّ اجملتمع ،والشخص الذي بيده أزمّة األمور املهمّة للمجتمع ،وجيب عليه
التصدي ملسؤولية الرئاسة واخلالفة.
املقدّمة الثانيةَ :م ْن يتناول القوانني اإلسالمية بالبحث والتحقيق لن يبقى لديه
أدنى شكّ يف أ ّن اإلسالم هو دينٌ سياسي ـ اجتماعي ،وال تنحصر أحكامه يف العبادات
فقط؛ لتأمني السعادة األخروية لألفراد ،بل إن أكثر األحكام اإلسالمية جاءت من
أجل إدارة اجملتمع ،وتنظيم األمور االجتماعية ،وتأمني السعادة يف هذه الدنيا ،أو أنها
ترتبط بالسعادة يف كال الدارين ،مثل :أحكام احلدود ،والقصاص ،والديات،
واألحكام القضائية والشرعية إلنهاء اخلصومات ،أو األحكام املتعلقة بضرائب
الدولة اإلسالمية .ومن هنا يتّفق اخلاصّ والعام على ضرورة وجود السياسي املقتدِر
والقائد املدبِّر ألمور املسلمني يف اجملتمع اإلسالمي ،بل هو من ضروريات اإلسالم،
رغم أن هناك اختالف ًا يف وجهات النظر بشأن الشروط الواجب توفّرها يف القائد،
وخصائصه ،وهل أنه يعيَّن من قبل النيبّ أو باالنتخاب؟
املقدّمة الثالثة :ال خيفى أ ّن إدارة شؤون اجملتمع وتطبيق األبعاد االجتماعية يف
الدين اإلسالمي ال تنفصل عن املسائل املعنوية الروحية ،والقضايا املرتبطة بتبليغ
وإرشاد املسلمني ،بل إن السياسة كانت متداخلة مع الديانة منذ الصدر األوّل .فالنيبّ
األكرم| كان يتابع أمور املسلمني ،ويديرها شخصياً ،ويقضي يف اخلصومات،
وخيتار احلكّام والوالة للمدن املختلفة ،ويطالبهم باخلراج .وكانت املساجد تبنى يف
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السابق إىل جانب دار اإلمارة ،واحلكّام ومبلِّغو الدين إىل جوار بعضهم البعض .وهذا
النمط من امتزاج األبعاد الروحانية واملسائل السياسية هي من خصائص ومميِّزات
الدين اإلسالمي.
وخالصة القول :إنه لدينا جمموعة من املتطلَّبات االجتماعية اليت تعدّ من
واجبات قائد اجملتمع ،هذا أوّ ًال.
وثانياً :إ ّن الدين اإلسالمي املقدَّس مل يكن ليتهاون يف توضيح هذه األمور ،بل
اهتمّ بها غاية االهتمام .ومن هنا فقد فوّض احلاكم اإلسالمي صالحية تشريع وتنفيذ
الكثري من القوانني واألحكام.
وثالثاً :مل يكن احلاكم اإلسالمي يف صدر اإلسالم شخصاً آخر غري شخص
النيبّ األكرم| ،وخلفائه من بعده.
املقدّمة الرابعة :حنن نعتقد أ ّن النيبّ األكرم| مل يرتك أمر اخلالفة من
بعده ،بل عيَّن اإلمام عليّ ًا× هلذا األمر .وانتقلت اخلالفة واإلمامة بعد ذلك إىل أبناء
اإلمام عليّ^ .واملعروف أن حقوقهم غصبت .وعليه جنزم بأ ّن املرجع يف متابعة وإدارة
األمور االجتماعية املهمّة اليت ذكرناها هم األئمّ ُة االثنا عشر ،ولو كانوا ميلكون
السلطة لتنفيذها لكانت تعدّ من واجباتهم اخلاصّة(.)79
ويقول بعد ذكر املقدّمات :كان األئمّة املعصومون يعلمون أن أغلب الشيعة يف
زمن احلضور ،ومجيعهم يف زمن الغيبة ،ال ميكنهم االلتقاء بهم .ونظراً لتفرُّق الشيعة
يف املدن املختلفة ،وعدم بسط يد األئمة^ ،فمن املؤكَّد أن األئمة عيَّنوا أفراد ًا،
مثل :زرارة وحممد بن مسلم وأمثاهلم؛ للتصدي هلذه األمور.
ويضيف قائالً :مع معرفة األئمّة أن االلتقاء بهم أمر غري ممكن فهل يصحّ أن
مينعوا الشيعة من الرجوع إىل الطاغوت وقضاة اجلور وال يعيِّنوا أحداً للرجوع إليه يف
بعض األمور املهمّة ،من قبيل :فصل اخلصومات ،وأموال الغائب والعاجز ،والدفاع عن
بيضة اإلسالم؟!
ولذا حنن على يقنيٍ قاطع أنّ أصحاب األئمّة سألوهم عن الذين ميكن أن
يكونوا مراجع للشيعة يف هذه األمور ،وأن األئمة أجابوهم ،وعيّنوا هلم أفراداً لريجعوا
إليهم عند احلاجة ،وعند تعذُّر االلتقاء باألئمّة .وغاية األمر أن هذه الروايات واإلجابات
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•
حذفت من الكتب الروائية ،ومل يصلنا منها سوى رواية ابن خدجية وعمر بن
ُ
حنظلة(.)40
وبعد أن يستعرض املواضيع السابقة يستنتج قاطعاً أ ّن األئمة املعصومني^ مل
يرتكوا هذه األمور اهلامّة ،اليت ال يرضى الشارع برتكها ،وخاصّة أ ّنهم على دراية
باحتياجات الشيعة يف عصر الغيبة ،ولذلك متّ تنصيب الفقيه هلذه األمور.
ومن خالل القياس االستثنائي يتوصَّل إىل تنصيب الفقيه :تدور القضية بني
أمرين :إما أن األئمة مل ينصِّبوا شخصاً معيناً؛ أو نصَّبوا الفقيه .واألوىل باطلة،
فتكون الثانية صحيحة.
وحسب اعتقاده ميكن أن نفهم من خالل هذه املقدّمات أ ّن كلمة «حاكماً» يف
مقبولة عمر بن حنظلة ،يف عبارة «قد جعلتُه عليكم حاكماً» إنّما هي يف مجيع األمور
االجتماعية ،وال ميكن اعتبار ذلك واجبَ شخصٍ حمدَّد ،كما أ ّن الشارع املقدَّس ال
يرضى بإهمال ذلك ،ولو كان يف زمن الغيبة .وجتدر اإلشارة إىل أ ّن التصدي هلذه
األمور ال خيتصّ بالقاضي أيضاً ،وإ ْن كان عمل القضاء والفصل يف اخلصومات اقرتن
ُع ْرفاً وعلى الدوام بالتصدّي لسائر األمور اليت هي حملّ ابتالء اجملتمع بها(.)41
ويقول يف تتمّة املوضوع األساسي ـ يعين إقامة اجلمعة ـ :يبقى أن نقول :هل أن
إقامة اجلمعة من تلك األمور العامّة اليت هي حمل ابتالء اجملتمع بها ،واليت ال يرضى
الشارع برتكها ،أم ال؟
هنا يتكوّن جانب آخر من استدالله ،والذي بقي خافياً عن أنظار الكثري من
الباحثني واحملقِّقني .ويقول لدى إجابته عن واجب الفقيه يف إقامة اجلمعة :إن واجب
اإلمام على قسمني :القسم األوّل هو الواجبات اليت تتعلَّق باإلمام مبسوط اليد ،مثل:
احلفاظ على األمن الداخلي ،وسدّ الثغور يف البالد ،واألمر باجلهاد والدفاع ،وما شابه
ذلك؛ والقسم الثاني هو الواجبات اليت ال ينبغي لإلمام أن يرتكها ،ولو كان غري
مبسوط اليد؛ ألنّه يستطيع القيام بها بتفويض غريه من األفراد ،مثل :التصرُّف بأموال
اليتامى واجملانني ،والفصل بني الناس ،والتصرُّف بأموال املفقودين.
ويقول يف تتمة كالمه :والظاهر أ ّن إقامة اجلمعة من القسم األوّل .لذا ال ينبغي
للفقيه إقامة اجلمعة؛ ألنّ القدر املتيقَّن من أدلة والية الفقيه ختتصّ بالقسم الثاني ،أي
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األمور اليت ال يرضى الشارع برتكها ،وال يعدّ بسط اليد شرطاً فيها(.)42
النقطة املهمة هنا أ ّن املقدمة األوىل لالستدالل تبيِّن أن األمور االجتماعية العامة
أوسع من النتيجة النهائية .فهو يذكر يف املقدّمة األوىل أن األمور االجتماعية العامة،
وهي اليت ليس هلا شخص خاصّ لكي يتصدّى هلا ،هي الوالية على الغائب والعاجز،
وحتديد وجه صرف أموال جمهول املالك ،واحملافظة على النظام الداخلي ،وأمن
احلدود ،وأمر اجلهاد والدفاع .وعليه فإ ّن مهمّة الفقيه تتمثَّل بالتصدي هلذه األمور
العامّة واملهمة ،واليت تضم املهامّ السياسية واحلكومية أيضاً ،سواءٌ فهم من ذلك
سبة املوسعة( )47أو الوالية العامّة للفقهاء.
احلِ ْ
سبية مضيّقة
ولكنْ طبقاً ملا جاء يف البحث األخري جند أن دائرة األمور احلِ ْ
للغاية .واحلفاظ على النظام الداخلي ،وأمن احلدود ،وأمر اجلهاد والدفاع ،خترج من
سبية ،وتبقى بعض األمور ،من قبيل :التصدّي ألموال الغائب والعاجز
دائرة األمور احلِ ْ
وفصل اخلصومات فقط.
ويرى الدكتور كَ ِديوَر ،وهو الذي اكتفى باملقدّمات العقلية فقط ،أنّه يؤمن
بالوالية التنصيبية العامّة.
سبة املوسَّعة منها
وباإلضافة إىل أ ّن عبارات السيد الربوجردي أكثر شبهاً باحلِ ْ
بالوالية التنصيبيّة العامّة ،إالّ أ ّنه ال بدّ أن نقوم بإزالة التناقض بني هاتني الفقرتني من
عبارته بنحوٍ ما؛ إذ إ ّن املقدّمة األوىل تُدخل أموراً معينة ،كاجلهاد مثالً ،يف دائرة
والية الفقهاء ،وخترج القسم األخري من هذه األمور من هذه الدائرة.
ومن أجل إزالة هذا التناقض من املمكن أن نتصوَّر أنه يف املبحث األوّل يف
صدد االستدالل العقلي على والية الفقيه (األمور اليت هي حملّ ابتالء اجملتمع بها ،وال
يقبل الشارع تركها) ،ولكنْ عندما يثار املبحث النقلي يرى أ ّن املستفاد من الروايات
هو التضييق (األمور اليت يبتلي بها اجملتمع ،وال يقبل الشارع تركها ،وال تستلزم بسط
اليد) .وبناء على ذلك فقد كان يف القسم األول يف صدد إثبات والية الفقيه من زاوية
األدلة العقلية؛ ويف املبحث الثاني كان يف مقام حتديد داللة األدلة النقلية ،فاكتفى
بالقدر املتيقَّن منها.
ويبدو أن كتاب البدر الزاهر ،الذي ألَّفه الشيخ منتظري يف مرحلة تبلور
االجتهاد والتجديد

97

•
االسالم السياسي ،حيمل نفس هذا االستنتاج.
ولكنْ ميكن تناول هذا املوضوع من زاوية أخرى أيضاً؛ وذلك أن كلّ ما تناوله
ككل واحد؛ وحتليلها
ٍّ
يثبت أمراً واحداً .ولذا جيب النظر اىل الدراسة السابقة
كمجموعة واحدة .فهو ليس يف صدد إعطاء أدلة عقلية جمتزأة ،بل يسعى إىل إثبات
مقدار داللة الروايات على دائرة تطبيق الوالية باالستفادة من املقدّمات العقلية .والواقع
أ ّنها متثِّل مقدّمات فهم الروايات ،وليس مقدّمات الدليل العقلي املستقلّ .وكأنّ منهجه
يف دروس البحث اخلارج ضمّ املقدمات اخلارجية والعقلية لفهم الروايات .ومن هذه
الزاوية ،ومن خالل املقدّمات العقلية ،ميكن التكهُّن أن اإلمام مل يرتك املسائل حملّ
االبتالء ،وأعطى النيابة للفقيه؛ لتنظيم تلك الدوائر.
ولكنْ يبقى أن نعرف كَ ْم من هذه املسائل اليت ورد ذكرها يف املقدّمات
ميكن أن نعتربها من واجبات الفقهاء من باب تطبيق الوالية؟
وهنا تثار مسألة القدر املتيقَّن؛ اليت يعتقد جازماً أنّه ميكن جعل األمور اليت
هي حملّ ابتالء ضمن دائرة تطبيق الوالية ،واملسائل التعبُّدية ـ كصالة اجلمعة ـ
خارجة عن هذه الدائرة .والنتيجة أنّه على أساس االحتمال األخري مل يكن يف صدد
إعطاء دليل عقلي مستقلّ ،بل ذكر مجلة من املقدّمات لفهم األدلة النقلية والشرعية.
وعليه تصبح النتيجة كالتالي :ال والية للفقيه سوى يف األمور االجتماعية ،اليت
ال يوافق الشارع املقدَّس على تركها ،وال تستلزم بسط اليد.
واالحتمال األخري يتناسب بشكلٍ أكرب مع ما استنتجه اشتهاردي من الفكر
السياسي للسيد الربوجردي.
وعلى هذا األساس فإ ّن اخلوض يف السياسة ،حتّى لألنبياء واألئمة^ ،يبقى
يف حدود الضرورة .وبتعبري آخر :ال يعترب من واجباتهم األساسية .وأبعد من ذلك إن
املعصومني^ كانوا يتدخَّلون يف السياسة عند املصلحة ،والواقع أن الوالية السياسية
مل تكن من شؤونهم الذاتيّة؛ بل إن شأنهم األساسي هو األمور املرتبطة باملبدأ
واملعاد( .)44وبالتالي ال بدّ من القول :إ ّن نظرية السيد الربوجردي حول مسألة والية
الفقيه حباجة إىل مزيدٍ من التدقيق.
17ـ ويف هذا الكتاب نسبت «نظرية االنتخاب» إىل الشهيد مطهري .ورغم أن
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نظرية الوالية االنتخابيّة املقيَّدة للفقيه وُلدت على خلفية النقاش بني الشيخ حسني علي
منتظري والشيخ الشهيد مطهري حول درس اإلمام اخلميين& ،وانتقاداً لنظرية
التنصيب ،إالّ أ ّن العبارات القيِّمة للشيخ الشهيد أقرب إىل نظرية «اإلشراف» من نظرية
«الوالية».
الفرق بني نظرييت الوالية واإلشراف أ ّنه يف الوالية ترجع الشرعية يف النهاية إىل
الفقيه ،سواء بالواسطة أم بدونها؛ يف حني أن األمور التنفيذية يف نظرية اإلشراف
توكل إىل الناس أنفسهم ،ويشرف الفقيه أو (الفقهاء) على التنفيذ أو التشريع .وهذا
اإلشراف ميكن أن يكون على النحو الذي يقوم فيه الناس بوضع الضمانات التنفيذية
له؛ وميكن أن تكون الوالية بالشكل التنصييب أو االنتخابي .فالتنصيب واالنتخاب
هي أمناط وأشكال للوصول إىل السلطة؛ رغم ما هلا من تأثري يف حدود الوالية أيضاً.
وعلى أيّ حال فإنّ مراد مطهري من ذلك أن الفقيه ،كأيِّ منظِّر ومرشد ،جيب
أن يشرف على األمور بشكلٍ أساسي« :والية الفقيه ال تعين أن يكون الفقيه على
رأس السلطة والدولة ،وحيكم بصورة عملية .دور الفقيه يف أيّ بلد إسالمي ـ أي البلد
الذي آمن فيه الناس بالدين اإلسالمي كنظريّة ،والتزموا بها ـ هو دور املنظِّر ،وليس
دور احلاكم .ومسؤولية املنظِّر هو أن يكون له اإلشراف على التطبيق والتنفيذ
الصحيح للمنهج .فهو يشرف ،ويدرس صالحية منفِّذ القانون ،والشخص الذي يريد أن
يتبوّأ منصب رئيس الدولة ،ويصبح من ضمن الكادر الفكري اإلسالمي»(.)42
وامللفت هنا أ ّن األستاذ مطهري يرجع فهم هذه املسألة واستيعابها إىل فهم الناس
يف عصر الدستور ،ويقول « :تصوّر الناس يف ذلك الوقت ـ املرحلة الدستورية ـ،
وكذلك الناس يف هذا الوقت ،لوالية الفقيه مل ولن يصل إىل أن ميارس الفقهاء
احلكم ،ويديروا شؤون البالد بأنفسهم»(.)46
ولكنْ جتدر اإلشارة إىل أن الظاهر من بعض اآلراء األولية لإلمام اخلميين&
أنها كانت تشري أيضاً إىل هذه النظرية ،وترجعها أيضاً إىل املرحلة الدستورية« :حنن
ال نقول بوجوب أن تكون احلكومة بيد الفقيه ،بل نقول :جيب أن تُدار احلكومة
بالقانون اإلهلي الذي فيه صالح البالد والعباد ،ولن يتمّ ذلك بدون إشراف الفقيه.
وكما صوَّتت احلكومة الدستوريّة أيضاً على هذا األمر ،وصادقت عليه»(.)43
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وبشكلٍ عامّ تؤكِّد النظريات اليت تتبنى الوالية على الفرد ،وتؤكِّد نظريّة
اإلشراف على املؤسَّسة بشكلٍ أكرب.
ففي نظريات النوع األوّل ،وعند اإلجابة عن سؤال « َم ْن الذي؟» جند أنها تطرح
شخص الفقيه؛ ولكنْ يف نظرية اإلشراف الفرضية التالية واردةٌ ،وهي أ ّن األمور
التنفيذية أوكلت إىل الناس أنفسهم ،وجيب أن حتظى بالتأييد والدعم من قِ َبل
املتخصِّصني من رجال الدين فقط .ولو افرتضنا األخذ مبسألة اإلشراف ألسلمة األمور
فال داعي على اإلطالق الكتفائنا بإشراف الفرد؛ ألنّ إشراف جمموعة الفقهاء يبدو
أقرب إىل الصواب .وهلذا السبب بالضبط جند أ ّن الفرد يف النظريّات القائلة بالوالية
أكثر تبنّياً ممّا هو يف النظريّات اليت تقول باإلشراف.
والظاهر أ ّن الدكتور كَ ِديوَر التفت إىل هذا التبايُن يف كتاب (حكومت
واليي) ،أي حكومة الوالية ،ويذكر األستاذ مطهري ضمن القائلني بنظرية
اإلشراف(.)48
14ـ النقطة التالية يف تفسري نظرية الوالية املطلقة التنصيبيّة لإلمام اخلميين&
على جانبٍ كبري من األهمّية ،وهو أنه يعطي الوالية املطلقة للحكومة ،وليس للفرد.
ولعله ألجل هذا ميكن القول :إنه يالحظ يف فكره عبوراً من الفرديّة إىل املؤسَّساتية.
ولدى توضيح اإلمام اخلميين حلدود صالحيات احلكومة قال بكلّ صراحة« :القول
بأنّين قلتُ :إ ّن احلكومة ذات صالحيات يف إطار األحكام اإلهلية على العكس متاماً
من أقوالي»( .)49ويرى اإلمام اخلميين «أن احلكومة ـ اليت تع ّد شعبة من شعب الوالية
املطلقة لرسول اهلل| ـ هي إحدى األحكام األساسية للدين اإلسالمي ،ومقدمة على
مجيع األحكام الفرعية ،حتّى الصالة والصوم واحلجّ»( .)20إ ّن الكالم يف مجيع
العبارات السابقة يدور حول احلكومة وصالحياتها ،وليس عن الفرد.
و ّملا كان رأيه أ ْن ال فرق بني رفض األحكام الثانوية بعد تشخيص املوضوع
بواسطة عرف اخلبري ورفض األحكام األساسية بال سبب ،وأ ّن األحكام الثانوية
وحدها غريُ كافيةٍ للوالية املطلقة للفقيه ،وأنّه بعد تصويت اجمللس وإقرار جملس
صيانة الدستور ال حيقّ أليّ شخص أن يرفضه ،وجيب على احلكومة اتّخاذ اإلجراء
الالزم بدون أيّ نقاش( ،)21جاء رأي اإلمام اخلميين باعتبار رأي ثلثي أعضاء جملس
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الشورى اإلسالمي حجّة يف املواضيع العرفية ،اليت يُعتَمد يف تشخيصها على العُ ْرف.
وكان يُنظَر إىل الرؤية احلكوميّة لإلمام اخلميين على أنها نقدٌ لبعض الفقهاء
التقليديني القائلني بأن للفقيه (وليس ملؤسَّسة الدولة) الوالية يف األمور العامة احملددة
بإطار أحكام الشرع.
وعندما أوصى اإلمام اخلميين&« :خذوا دور الزمان واملكان بعني االعتبار؛
ألن األحباث والنقاشات الدائرة يف حلقات الدرس ال تليب الطموح ،وتؤدي بنا إىل طريق
مسدود»( ،)22لعلّه جاء يف ثنايا أفكاره ونهاياتها عبوره من «الفرد» إىل «املؤسَّسة».
ويرى اإلمام اخلميين أ ّن «احلكومة» هي اليت حتدِّد فلسفة التصدّي للشرك
والكفر ،وهي مفتاح احللّ للمعضالت الداخلية واخلارجية.
ويرى اإلمام اخلميين أ ّن مصلحة النظام ترتبط بالوالية املطلقة ،وأن احلكومة
اإلسالمية تستطيع إيقاف العمل باألحكام األ ّولية والثانوية (بصورة مؤقَّتة) ،بناءً على
أساس املصلحة .ومن هذه الناحية فإن قوانني الدولة ومصلحة النظام تتقدَّم على
األحكام الشرعية األ ّولية والثانوية.
وهنا بالضبط يبدو لنا أنّ كيان «مؤسَّسة الدولة» يتمّ التطرُّق إليه واإلشارة له؛
إذ إ ّن قرارات الشخص وتقديره للمصلحة ليست باليت تعطِّل العمل باألحكام
الشرعيّة ،بل إ ّن مؤسَّسة الدولة هي اليت هلا هذه املساحة من الصالحيّات .وعندما
يتنازل الفرد يف الفقه السياسي عن موقعه لصاحل املؤسَّسة تظهر احلاجة إىل نظريّة
الدولة من حيث الفلسفة السياسيّة .ولو مل تكن هناك نظريّة معيَّنة يف علم الفلسفة
السياسية ميكن أن حت ِّدد مسار املوضوع املتقدِّم فستبقى مصلحة الدولة ومصلحة
نظام احلكم بدون سندٍ نظري ،ويغدو ممكناً استنتاج أفكار متباينة منها ،بل
وأحياناً متقاطعة من الفهم ـ حتّى الذهاب إىل فكرة الدولة املقتدرة ـ .وعلى العكس
ي الفقه السياسي والفلسفة السياسية اقتصرا على
من ذلك ،لو أن كالًّ من علمَ ْ
االهتمام مبهامهما اخلاصّة ،وكان بينهما تناغم وانسجام( )27كما يقال ،لتحوَّلت من
زاوية الفلسفة السياسية إىل نظرية ناضجة وداعمة للفقه السياسي يف باب إدارة الدولة.
وعلى أيّ حال فإ ّن فكر اإلمام اخلميين& يف خصوص احلكومة ،والذي
ميكن أن نذكره حتت عنوان «اجلمهورية اإلسالمية القائمة على والية الفقيه»(،)24
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ميكن اعتباره حماولةً يف إطار إجياد املواءمة بني املفاهيم القدمية واجلديدة ،وخباصّة
الوالية واجلمهورية .ومن هذه الزاوية يعترب استمراراً للمنهج الفكري للمجتهدين
الدستوريني ،أمثال :الشيخ النائيين(.)22
12ـ ومن ناحية أخرى نرى أ ّن الرأي النظري لإلمام اخلميين& كان يف حاجة
إىل التوضيح .وبشكلٍ عامّ ميكن أن نستخلص استنتاجني من نظرية التنصيب:
األوّل :أن يكون مبدأ التنصيب مشروطاً برأي الناس ،أو على األقلّ أن يؤخذ
برأي الناس عند اكتساب التنصيب صفته الفعليّة ،ويعترب شرط ًا يف ذلك.
الثاني :أنّ الفقهاء منصَّبون بالتنصيب اإلهلي ،وأنّ رأي الناس مؤثِّر فقط يف
إقامة نظام احلكم.
والتأمّل يف كلمات اإلمام اخلميين& يؤكِّد االستنتاج األوّل« :احلكومة
اإلسالمية حكومة وطنية ،حكومة تستند إىل القانون اإلهلي وآراء األمّة .وتتحقَّق
ت خالفاً لرأي الشعب فإ ّنها ستسقط حتماً .)26(...وكلّ ما
بآراء الشعب ،ومتى ما عملَ ْ
تطرحه األكثرية من آراء فهي حمرتمة ،حتى لو كانت خمالفة ،وتعود بالضرر عليهم.
فالدميوقراطية هي أن تكون آراء األكثرية هي احملرتمة .)23(...وعندما أُعلن عن
التصويت كان رأيي هو حكومة اجلمهورية اإلسالمية ،إالّ أن الناس أحرار يف أن
يعبِّروا عن رأيهم ،ويقولوا بأنّنا نريد نظام احلكم املََلكي ،وأن يقولوا بأنّنا نريد عودة
حممد رضا بهلوي .إنهم أحرارٌ يف أن يقولوا :نريد نظام احلكم ال َغ ْربي ،وأن يكون
مجهوريّاً ،ولكنْ ليس إسالميّ ًا»(.)28
النظرية املتقدِّمة من الدميوقراطية وحكم الشعب مبكانٍ؛ حبيث إ ّنها مستعدة
لتسليم السلطة السياسية يف حالة رفض الشعب لإلسالم ولرجال الدين.
ولكنْ على أساس االستنتاج الثاني ميكن أن تكون صالحيات الولي الفقيه
أوسع من الدستور( ،)29وأن تكتسب االنتخابات شكلها الصوري والدستوري برأي
وليّ األمر ،وتصبح مسألة تعيني احلكومة مثار التساؤل .ويف نظام كهذا حتلّ
«التكاليف» حملّ « احلقوق» .وبدالً من أن يتمكَّن الناس من املشاركة يف األمور
االجتماعية والسياسية بشكلٍ حرّ ،على أساس الرضا وممارسة حقّهم ،يتوجَّب عليهم
القيام بأعمال خاصّة على أساس التكليف .ووفقاً هلذا التفسري يصبح نظام احلكم
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الوالئي نظاماً مجعيّ ًا ،ويصبح الفرد فيه مستحيالً ،ويفقد استقالليّته ،ويف املقابل
تتغلَّب الدولة بكلّ قوّة على الفرد ،بناء على مبدأ املصلحة(.)60
16ـ رغم أ ّن نظريّة الشيخ منتظري يف هذا الكتاب وُصفت بأنّها نظرية الوالية
االنتخابية املقيّدة للفقيه بشكلٍ واضح ،فإنّه يف الطبعة اجلديدة لكتاب نظريات
احلكومة يف الفقه الشيعي (نظريه هاي دولت در فقه شيعه) كان ال بدّ من اإلشارة
كذلك إىل نظريّاته األخرية (نظرية اإلشراف ،وحتّى شورى القيادة).
ويبدو أ ّنه ميكن أن نطرح أيضاً مسألة العبور من «الفرد» إىل « املؤسَّسة» يف
()61
االختالف املوجود بني كتاب (دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية)
وكتاب (الدولة الدينية وحقوق اإلنسان)(.)62
وال شكّ يف أنه متّ طرح «نظرية الوالية االنتخابية املقيّدة للفقيه» يف الكتاب
األوّل ،ولكنْ يبدو أن املقرتح غري املكتوب للمؤلِّف يف الكتاب الثاني كان يف العبور
اجلميل من الفرد إىل املؤسَّسة .وبناء على ذلك ال بدّ من أخذه بعني االعتبار يف وضع
نظريّة جديدة ـ وليس قراءة جديدة لنظرية الوالية االنتخابيّة ـ.
ومع أخذ الفرضية التالية بنظر االعتبار ،وهو أ ّنه مل يقُ ْل شيئاً متناقضاً (مبعنى
أنه ال يؤمن بكلتا النظريّتني يف آنٍ واحد) ،وبالنظر إىل نيّة املؤلف (والقرائن اخلارجية
األخرى) ،ميكن القول :إنه يالحَظ يف اآلراء األخرية وجود حتوُّل جوهري من «الوالية»
إىل «اإلشراف» .ويف هذا السياق نشري إىل مجلة من النقاط املؤيِّدة هلذا القول:
أـ ماهية الوالية واإلشراف :ماهيّة الوالية غري اإلشراف« .الوالية» نوع من السلطة
والقدرة للقيادة والتولّي املعطاة لشخصٍ أو عدّة أشخاص معينني؛ يف حني أن «اإلشراف»
عبارة عن عملية تقييم مدى انطباق األحكام واألعمال املوجودة يف حكومةٍ ما على
أساس الشريعة ،واليت حتصل عادةً بناء على طلب األمّة.
ففي نظريّته األوىل متّ النظر إىل والية الفقيه باعتبارها استمرارًا للوالية اإلهلية:
«املرتبة الكاملة للوالية التشريعية اخلاصّة بالذات اإلهلية املطهَّرة ،ومراتبها األدنى
لبعض األنبياء والنيبّ األكرم واألئمّة املعصومني^ ،ويف زمن الغيبة للفقيه العادل
العالِم بأحوال الزمان ،ومَنْ له الدراية مبشاكل العصر ،والقادر على التصدّي هلا
وحلّها»(.)67
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وعلى أساس نظرية الوالية املنتخبة للفقيه مل يتمّ تنصيب شخصٍ معيَّن من قبل
الشارع املقدَّس للوالية ،بل إن اهلل تعاىل أخذ بعني االعتبار وجود صفات معينة للحاكم
اإلسالمي .ومن هنا ،ورغم أ ّن الشارع املقدَّس وافق على مبدأ انتخاب الفرد اجلامع
للشروط من قبل الناس؛ إالّ أ ّن شكل احلكومة ،وطريقة االنتخاب ،وخصائص
الناخبني ،وكيفية إجرائها ،قد ُوضعت بيد العقالء.
وعلى أساس هذه النظرية تعترب البيعة الوسيلة اإلنشائية للتولية .وتستند شرعية
احلكومة يف إطار الشرع يف زمن الغيبة إىل األمّة.
وميكن تقييد صالحيات احلاكم بالدستور ،بآلية الشروط الواردة ضمن
العقد .كما ميكن حتديد والية احلاكم مبدّة معينة (عشر سنوات مثالً) .وميكن
عزل وليّ األمر يف إحدى حالتني :فقدانه الصفات املطلوبة ،أو عدم إيفائه بتعهُّداته
(الشروط الواردة يف العقد يف إطار الدستور).
واحلكومة مسؤولة عن األمور العامّة للمجتمع ،والناس أحرارٌ يف ممارسة
حياتهم اخلاصة وأمورهم الشخصيّة .ورغم أنّ ا ّتباع رأي األكثرية ليس واجباً على
احلاكم ،بناءً على نظرية الوالية االنتخابية املقيدة للفقيه ،إالّ أنه يستفيد من آلية
الشورى والتشاور.
ويشرف الفقيه على السلطات الثالثة .وميكن تقنني مسألة الفصل بني
السلطات بشكلٍ نسيبّ يف الدستور.
واستناداً إىل هذه النظرية فالوالية «للفقيه» ،وليس جلميع الفقهاء ،وال لشورى
الفقهاء.
وميكن مقارنة نظرية الوالية التنصيبية املطلقة ونظرية الوالية االنتخابية املقيّدة
للفقيه من خالل األمور التالية :مصدر الشرعية ،الصفة اإلسالمية ،دور األمّة ،البيعة،
مجهورية احلكومة ،تنصيب احلاكم وعزله ،الدستور ،إمكانية اإلشراف وكبح
السلطة السياسية ،إطالق صالحيات احلكومة وتقييدها ،مدّة احلكم ،مصلحة
النظام ،توحيد احلكومات اإلسالمية وتعدُّدها ،اجملتمع املدني ودائرة احلرّيات(.)64
وعلى العكس من ذلك فإنّ كتاب احلكومة الدينية وحقوق اإلنسان ،الذي
يهتمّ باإلجنازات البشرية يف جمال فصل السلطات وتقسيم السلطة ،ينفي بصريح
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العبارة والية الفقيه يف جمال التنفيذ( .)62ومن هنا فإنّ األمر املهم الوحيد يف هذا السياق
هو تطبيق أحكام الشريعة ،ال غري ،وليس لوالية شخص الفقيه أيّ مدخليّة يف هذا
اجملال( .)66ويف النظريّة اجلديدة ال ضرورة ألن يكون الفقيه على رأس اهلرم.
ب ـ حدود دائرة الوالية :والية الفقيه مبعناها العامّ هي عبارة عن إمجاع الفقهاء.
وقد أقرّ اجلميع امتالك الوالية على األقلّ يف دائرة الفتوى والقضاء و الوالية (أو
سبة .ولكنّ البعض منهم فقط يؤمن بوالية الفقيه
جواز التصرُّف) ضمن دائرة احلِ ْ
مبعنى امتالك الوالية السياسية الواسعة إلقامة الدولة.
نظرية الوالية املنتخبة حتدِّد الوالية «للفقيه» ضمن حدود الشرع املقدَّس ،وضمن
حدود عقد البيعة والشروط اليت يتضمَّنها العقد (من قبيل :مدّة عشر سنوات ،أو
الشروط الواردة يف الدستور) .ومن هنا فهي تقول بدائرة أضيق للفقيه قياساً بنظرية
الوالية التنصيبية املطلقة للفقيه« :مجيع األمور املتعلِّقة باجملتمع اإلسالمي كمجتمع
تقع على عاتق احلاكم اإلسالمي ...كما وميكن تلخيص واجبات احلاكم بهذه
اجلملة« :حراسة الدين وسياسة الدنيا»( .)63ويقول :إن الوالية ليست كاإلشراف املعمول
به يف النظم املََلكية مثل :بريطانيا( .)68وتشمل دائرة والية الفقيه اجلهاد االبتدائي يف
زمن الغيبة أيضاً(.)69
ولكنْ على أساس نظريّته األخرية فليس للفقيه والية أصالً لتشكيل احلكومة
وإدارتها ،وسوف «يشرف» (إذا أراد الناس ذلك) على التطبيق الصحيح ألحكام
الشريعة فقط« :وال تعين واليته أنها ثابتة وسارية يف دائرة التنفيذ»(.)30
كما سبق أ ْن أكَّد يف كلمته عام 1736هـ.ش على هذا األمر أيضاً( .)31ولكنْ
بإمكان «الناس» طبعاً أن يقرتحوا آليّات معيَّنة ليصبح هذا اإلشراف مصحوباً بضمان
التنفيذ.
سبة املوسَّعة(،)32
كما أن الشيخ النائيين الذي كان يقول بالوالية يف حدود احلِ ْ
ويعتقد بإشراف مخسة فقهاء على التطبيق الصحيح لألحكام (على أساس دستور
الثورة الدستورية) ،مل يكن لديه هو اآلخر سوى هذا االعتقاد أيضاً.
سبة يف كتاب (حكومت ديين
ولعله هلذا السبب تناول منتظري موضوعة احلِ ْ
وحقوق إنسان)« :لو أنّ الناس مل يقدموا يف مكانٍ ما أو يف زمنٍ ما على إقامة السلطة
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الالزمة ،وبالتالي ظهرت الفوضى وفقدان األمن وتضييع احلقوق والقتل والسلب
والنهب ،أو كانت هناك حكومةٌ ظاملة على رأس السلطة ،تسبَّبت يف تضييع حقوق
الناس ،أو كانت مناوئة للقِ َيم اإلنسانية والدينية ،ففي كلتا احلالتني جيب على
الفقهاء العدول بالدرجة األوىل ،وعلى عدول املؤمنني بالدرجة الثانية ،ومن باب
سبة أن يبادروا إىل إقامة السلطة الالزمة والضرورية بقدر استطاعتهم ،وتصبح
احلِ ْ
إعانتهم كذلك واجبة على الناس»(.)37
ج ـ شروط احلاكم اإلسالمي :الشروط الواجب توفُّرها يف احلاكم اإلسالمي
وفقاً لنظرية الوالية املنتخبة ختتلف عن نظرية إشراف الفقيه (أو الفقهاء).
ففي النظرية األوىل هناك عدّة شروط للحاكم اإلسالمي ،وهي :العقل الوايف،
اإلسالم واإلميان ،العدالة ،الفقاهة والعلم االجتهادي باألحكام اإلسالمية ،بل
األعلمية (باعتبارها أهمّ الشروط) ،التدبري ،عدم البخل ،الرجولة ،وطهارة املولد(.)34
يف حني أشار كتاب الدراسات ،وبشكلٍ صريح ،إىل شرط الفقاهة
واألعلمية( .)32وجاء يف كتاب احلكومة الدينية« :والية الفرد أو األفراد الفقهاء يف هذا
اجملال ال موضوعيّة هلا»( ، )36وإ ّن شرط األعلمية حدِّد يف جمال اإلفتاء فقط(.)33
د ـ فرديّة أو مجاعيّة هذه املسؤولية :وفقاً لنظرية الوالية املنتخبة املقيدة للفقيه
فإ ّن فقيهاً واحداً فقط له الوالية بالفعل ،على العكس من النظريّات القائلة بالتنصيب:
«نظريّة والية الفقيه هي املعمول بها يف هذه النظريّة ،وليست والية الفقهاء .فالفقهاء
غري املنتخبني يفتقدون للوالية الفعليّة»(.)38
يف حني جاء يف النظريّة األوىل« :رئيس احلكومة اإلسالمية عبارة عن فرد،
وليس شورى القيادة»()39؛ ويف النظرية الثانية ميكن أن يتمّ اإلشراف من قبل فقيه
واحد أو جمموعة من الفقهاء« :وفقاً لفرضيّتنا فإن فقيهاً واحداً من بني الفقهاء من
ذوي الفتوى ـ أو عدّة فقهاء منهم على حنو الشورى ـ له احلقّ يف اإلشراف على قوانني
البالد ،وأن يرفض القوانني املخالفة للشرع أحياناً .وجيب أن يصار كذلك إىل اتّباع
رأيه وفتواه ،وله مثل هذه السلطة»(.)80
ويرى أ ّن شورى القيادة تقلِّل من خطر االستبداد« :وعلى أيّ حال يبدو أن السلطة
السياسية إذا مل تنتقل إىل شخصٍ واحد أفضل؛ ألنه يف الشخص الواحد يكون خطر
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االستبداد أكثر ...إذن ما املانع يف أن تصبح السلطة السياسية بيد مجيع املراجع الذين
يتمّ تعيينهم بصفة شورى القيادة من قبل جملس اخلرباء مبقتضى اآلية الكرمية:
﴿وَ َأمْ ُرهُمْ شُورَى َب ْينَهُمْ﴾؟ وبذلك سيكون خطر االستبداد أقلّ وقوعاً حتماً»(.)81
وجيب البحث عن سبب هذا األمر يف التفاوت املوجود بني املعصوم #وغري
املعصوم ،واحتمال الوقوع يف اخلطأ« :انطالقاً من األوضاع السياسية املعقَّدة السائدة
يف عامل اليوم ،ونظراً إىل النضج السياسي للشعوب والعالقات الدولية ،واحلاجة إىل
االختصاصات املختلفة والعقول املفكِّرة يف خمتلف اجملاالت ،فإ ّن وضع مجيع مفاصل
السلطة بيد فردٍ واحد غري معصوم وجائز اخلطأ ،ولرمبا قابل للتأثُّر بأفراد من ذوي
الصالح يف الظاهر والطامعني واملتملِّقني ،ليس يف صاحل اإلسالم والبلد»(.)82
هـ ـ مصدر شرعيّة الفقيه :رغم أ ّن الشرعية يف نظريّة الوالية االنتخابية متأتِّية
أساساً من قبل األمّة فإ ّنه ميكن اعتبار الشرعيّة يف هذه النظرية ـ من جهة حتديد
صفات الوالي ـ إهليّة هي األخرى؛ ذلك أ ّن اهلل تعاىل حدَّد صفات احلاكم اإلسالمي
(ومنها :الفقاهة).
إ ّن الشرعيّة يف النظريّات التنصيبيّة (مثل :نظرية الوالية املطلقة للفقيه) هي من
ِق َبل اهلل تعاىل ،وآراء الناس حمرتم ٌة حتماً من جهة أ ّنها مقبولة .أمّا شرعية والية الفقيه
يف نظريّة االنتخاب فهي تستند إىل رأي األمّة من جهة أ ّن الناس هم الذين مييلون حنو
أحد الفقهاء ويبايعونه« :لألمّة حقّ االنتخاب ،ولكنْ ليس بشكلٍ مطلق ،بل بأخذ
الصفات الالزمة بنظر االعتبار»(.)87
ويقوم الفقيه (أو الفقهاء) يف نظريّته األخرية ،وكما متّت اإلشارة إليه،
باإلشراف فقط ،وليست له الوالية ملمارسة احلكم؛ لكي يصار إىل البحث يف نوعها.
كما أن شرعية إشرافه تنبثق من الناس بالكامل ،ويقوم بهذا األمر عندما يريد
الناس ذلك فقط.
و ـ هيكل احلكومة اإلسالمية :ميكن أن نستشرف هيكل احلكومة
اإلسالمية على أساس نظريّة االنتخاب طبقاً للصيغة الواردة يف دستور اجلمهورية
اإلسالمية .فرغم وجود السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية الثالثة يف النظرية
األوىل إالّ أ ّنها مجيعاً تكتسب قيمتها يف ظلّ والية الفقيه .ويقول« :إن ما ذكر يف
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كتاب الدراسات جاء على افرتاض متركز السلطات يف السلطة الدينية»( .)84وجاء
التصريح باهليكل اهلَ َرمي للسلطة يف هذه النظرية كما يلي« :الفرد املسؤول واملكلَّف
األصلي يف احلكومة اإلسالمية هو احلاكم اإلسالمي ،والسلطات الثالثة هي عبارة
عن سواعده وأياديه ،وهو يف احلقيقة يقف على رأس اهلَ َرم املخروطي للسلطة
واملسؤولية ،ويشرف على مجيع أجزاء هيكل احلكومة بشكلٍ كامل متاماً»(.)82
ولكنْ يف نظريته األخرية مبا أ ّنه ليس للفقيه الوالية يف األمور التنفيذية ميكن
احلديث عن منوذج الفصل بني السلطات بشكلٍ أكثر واقعية« :بناء على أساس
التجربة وحكم العقالء فإ ّن متركز السلطات من حيث املبدأ يف شخصٍ غري معصوم ـ
وخباصّة يف الظروف احلالية للمجتمعات ـ ميهِّد األرضيّة الالزمة لالستبداد والفساد.
ووفقاً لفرضية فصل السلطات ستكون دائرة والية الفقيه اجلامع للشرائط حمدودةً
بطبيعة احلال باإلفتاء واإلشراف على شرعيّة القوانني يف البالد ،وال يعين ذلك أن
تكون واليته ثابتة يف اجملال التنفيذي»(« .)86طبقاً لنظرية فصل السلطات ال يلزم أن
يكون املتولي للسلطة التنفيذية فقيهاً»( .)83وباإلضافة إىل ذلك يضيف قائالً :إن منوذج
إشراف الفقيه عبارة عن «مقرتح» ال غري ،وهو حباجة إىل تفسري من ذوي اخلربة .وبناء
على ذلك بإمكان املتخصِّصني استبداله بنماذج أكثر فاعليّة(.)88
وخالصة القول :عند مقارنة كتاب «دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة
اإلسالمية» وكتاب «حكومت ديين وحقوق إنسان» ميكن أن نالحظ نوعاً من امليل
من النظرية الفردية (الوالية االنتخابية املقيّدة للفقيه) حنو النظرية املؤسَّساتية (نظرية
اإلشراف)؛ لستّة أسباب على األقلّ ،وهي :إن ماهيّة الوالية هي غري ماهيّة اإلشراف؛
وحدود الوالية يف النظرية األوىل هلا مشولية أكرب قياساً بالنظرية الثانية؛ يف حني أن
الشرط األهم للحاكم اإلسالمي وفقاً للنظرية األوىل هو الفقاهة واألعلمية ،والفقيه
يف النظرية الثانية ليست له والية تنفيذية أساساً؛ ويف النظرية األوىل هناك والية لفقيه
واحد فقط (وليس شورى الفقهاء) ،أمّا يف النظرية األخرية فيمكن إحالة اإلشراف
لشورى الفقهاء كذلك؛ مصدر شرعيّة الفقيه وفقاً للنظرية األوىل تأتي من قبل األمّة،
وإن كانت صفات احلاكم حتدَّد من قبل اهلل تعاىل .ولكنْ بناء على النظرية األخرية
ليست للفقيه والية تنفيذية؛ لكي يدور احلديث عن مصدر شرعيّتها؛ تكتسب عملية
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الفصل بني السلطات معناها ـ وفقاً للنظرية األوىل ـ يف ظلّ والية الفقيه فقط ،وبناء
على ذلك ميكن القول :إ ّن مجيع السلطات موجودةٌ يف الواقع ،ولكنْ يف النظرية
الثانية مبا أن الفقيه ليست له والية تنفيذية فإ ّن فصل السلطات يتحقَّق بشكلٍ أفضل.
وقد احنازت اآلراء األخرية للشيخ منتظري باتّجاه نظريّة اإلشراف وشورى
املراجع.
وعلى أيّ حال فاملالحظات املتقدّمة ال تقلِّل من قيمة الكتاب ،وخباصّة النقطة
األخرية ،اليت تعترب مبثابة مقرتح لإلصالح يف الطبعات التالية.

الهوامش
(2) analysis de discourse.
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تأويل اخلطاب االشتباهي عند اإلمام الشاطيب

لإلمام الشاطيب يف حتليل االشتباه يف القرآن الكريم وجهة نظر خاصة ،مبنية
مما يتنزَّه عنه خطاب اهلل تعاىل
على اعتبار اإلشكال من قبيل العيب يف الكالمّ ،
خل ْلقه .وهو بذلك ينفي السمة البالغية اليت تلتبس باخلطاب حال كونه اشتباهياً .وهو
َ
مع اعرتافه بوقوع االشتباه يف هذا األصل َأنْكَرَ كونَه عاماً؛ وذلك «أنّ املتشابه لو
كان كثرياً لكان االلتباس واإلشكال كثرياً ،وعند ذلك ال ُيطْلَق على القرآن أنه
بيان وهدى ،...واملشكل امللتبس إنّما هو إشكالٌ وحَ ْيرة ،ال بيان وهدى .لكنّ
الشريعة إنّما هي بيا ٌن وهدى ،فدَلَّ على أنّه ليس بكثري»(.)1
ومن قوله يتبني أنّ الشرط يف اعتبار اخلطاب كذلك سالمتُه من االشتباه .على
أنّه فيما يبدو إمنا يقصد اخلطاب الشرعي الذي تتعلَّق به األحكام ،ويتوقَّف تطبيقه
على وضوح معناه بالكامل .وهو وإنْ ورد يف بعض املواضع متشابهاً من جهة العموم
واإلمجال واإلطالق «فال تشابه فيها حبسب الواقع؛ إذ هي قد فُسِّرت بالعموم املراد به
اخلصوص ،قد نصب الدليل على ختصيصه ،وبيَّن املراد به .وعلى ذلك يدلّ قول ابن
عباس :ال عامَّ إالّ مُخَصَّص .فأيُّ تشابه فيه وقد حصل بيانه؟ ،...وإنّما يكون متشابهاً
عند عدم بيانه»(.)2
ويفهم من كالمه أنّ اخلطاب االشتباهي يعرف وضعني اثنني:
األوّل :قبل البيان ،وهي مرحلة عدم التحقُّق ،حسب رأي الشاطيب؛ إذ ال ميكن
اعتبار اخلطاب االشتباهي يف ذاته خطاباً ترتتب عليه فائدة تداولية شرعية.

•
الثاني :بعد البيان ،وهي مرحلة التحقُّق ،حيث ينتقل العام إىل اخلاص ،واملطلق
إىل املقيَّد ،ويتّضح املراد بهما .يقول الشاطيب« :ولذلك ال يقتصر ذوو االجتهاد على
التمسك بالعامّ مثالً حتّى يبحث عن خمصِّصه ،وعلى املطلق حتّى ينظر هل له مقيِّد أم
ال؛ إذ كان حقيقة البيان مع اجلمع بينهما .فالعامّ مع خاصّه هو الدليل ،فإنْ فُقِد
اخلاص صار العام مع إرادة اخلصوص فيه من قبيل املتشابه ،وصار ارتفاعه [إهمال
املخصّص وعدم األخذ به] زيغ ًا واحنرافاً عن الصواب»(.)7
ومن هنا يتّضح أنّ الشاطيب ال يعرتف بالبنيات االشتباهية بوصفها بنيات مستقلة
هلا داللتها ،وبُعْدها البالغي ،بل يعتربها قاصرة تستوجب االستناد إىل بنيات أخرى
حتدِّد املراد بها .وبناء على ذلك يصري اجتماع اخلطاب االشتباهي مبقابِلِه املفسِّر له
خطاباً واحداً ،ينطوي على حقيقة مشرتكة ،تنفي االحتمال عنه يف حالته
االشتباهية ،بل إنّها متنع قابليته لذلك يف األصل.

من منطلق ما سلف ذكره توجه الشاطيب إىل إعادة النظر يف مفهوم الدليل؛
ليصري نتيجةً لتمفصل نوعني من اخلطاب :الدليل القطعي ،وهو حيمل صفة البيان،
وال منفذ لالشتباه إليه؛ والدليل االشتباهي مستلزماً ملا يرفع عنه بواعث اإلشكال.
وميكن متثيل هذا النوع بالرسم اآلتي:
دليل واحد
اخلطاب املفسِّر
اخلطاب االشتباهي
خطاب منجز
خطاب كامن
فيكون اجتماعهما أو متفصلهما هو املسوِّغ لتحقُّق اخلطاب ،ويكون
انفصاهلما ناقض ًا له.
وليس األمر كما ذهبنا إليه يف السابق ،وكما استفدناه من جهود األصوليني
املتقدّمني ،الذين ال يُخْلُون اخلطاب االشتباهي من داللته ،وال يُخْرِجونه من مفهوم
اخلطاب تبعاً لذلك.
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كما أنّ اخلطاب املفسِّر( )4يف عالقته باخلطاب االشتباهي يصري احتماالً واحدًا
من بني احتماالت دالليّة متعدِّدة ينفتح عليها هذا اخلطاب ،ويكتسب مبوجبها صورته
البالغية ،اليت تنحاز به عن اخلطابات املطابقة اليت تنغلق صيغتها على حقيقة واحدة،
يتذبذب التأويل دون سَوْرَتها .وعلى ذلك فاخلطاطة املناسبة لتمثيل ما ذهبنا إليه تصري
على هذا الشكل:
دليل
اخلطاب غري االشتباهي (املفسِّر نوع منه)
اخلطاب االشتباهي
داللة لفظية
دالالت تداوليّة
ويف املقارنة بني اخلطاطتني يتبيَّن أنّ تصور الداللة يف األوىل أفقيّ يسري يف
اتّجاه واحد يَصُبُّ يف اخلطاب املفسِّر ،وهذا ما جيعل الداللة فيها مغلقة .وبذلك يتحول
اخلطاب االشتباهي إىل خطابٍ تابع ملا ُيبَيِّنه ،فينتقل من خطاب متحقق إىل خطاب
كامن .أمّا اخلطاطة الثانية فإنّها متنح البنيات االشتباهية داللتها املستقلّة ،اليت تتَّسم
بالتعدُّد ،وتتّخذ وضعاً عمودياً بالنظر إىل اختالف مساقات التداول ،وبذلك تنفكّ عنها
صفة كونها تابعة لغريها .فعوض أن ترتهن داللتها إىل صيغ لفظية أخرى ،كما يف
اخلطاطة األوىل ،تصبح نتيجة جلهد املتلقي املشروط بظروف تلقّيه للخطاب.

قسَّم الشاطيب املتشابه قسمةً ختدم هدفَه إىل نقض االشتباه يف األدلة ،فجعله
على ثالثة أضرب :اثنان يرجعان إىل الصيغة؛ والثالث إىل املناط الذي تتنزَّل عليه
األحكام.
فأمّا األوَّالن فأحدُهما حقيقي« :ومعناه راجع إىل أنّه مل يُجعَل لنا سبيلٌ إىل فهم
معناه ،وال نُصِب لنا دليلٌ على املراد منه ،فإذا نظر اجملتهد يف أصول الشريعة
وتقصّاها ومجع أطرافها مل جيِ ْد فيها ما يُحْكِمُ له معناه ،وال ما يدلّ على مقصوده
ومغزاه ،والشكّ يف أنّه قليل ال كثري ،...وال يكون إالّ يف ما ال يتعلَّق به تكليف سوى
جمرّد اإلميان به»(.)2
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ويف نصِّه هذا إحالةٌ إىل ما سبق أن أشرنا إليه من أنّ الشاطيب حيتكم يف بنائه
للمفهوم إىل إمالءات احلكم الشرعي ،اليت تقتضي أن تكون الداللة عليه مباشرة،
ال حتتمل التأويل ،وأن يكون حتصيلها على سبيل الفهم التامّ ،الذي ال منفذ إليه
الحتمال أو اختالف .وعلى ذلك ميكن القول :إن ما اعتربه الشاطيب ممّا ال يُحْكَم
معناه قد ال يعين انتفاء الداللة عنه ،وانتقاض كونه خطاباً ،بل إنّنا حنسب أنّ داللته
يف هذه احلالة تصري بالغية إعجازية ،راجعة إىل اختالف املتلقّني يف تأويله وتوجيه
معناه ،وأنّ سبيل إدراكها هو الذوق واالستحسان ،ال الفهم ،واستدالل العقل .ومعلومٌ
سبُل الذوق متفرِّقة حبسب طبائع أهلها ،واختالف استعداداتهم وقدراتهم.
أنّ ُ
والضرب الثاني مسّاه الشاطيب :املتشابه اإلضايف ،وهو «ليس بداخلٍ يف صريح
اآلية ،وإنْ كان يف املعنى داخالً فيه؛ ألنّه مل يَصِرْ متشابهاً من حيث وُضِع يف الشريعة؛
من جهة أنّه قد حَصَل بيانه يف نفس األمر ،ولكنّ الناظر قصر يف االجتهاد أو زاغ عن
طريق البيان اتّباعاً للهوى ،فال يصحّ أن يُنسب االشتباه إىل األدلة ،وإنّما يُنسب إىل
الناظرين التقصري ،أو اجلهل مبواقع األدلّة»(.)6
والشاطيب يف هذا النصّ يضع اخلطاب يف معرض التلقّي ،مسبوقاً بتأكيد
الوضوح يف مقاصد الكالم اإلهلي ،منتهياً إىل براءته األصلية من االشتباه ،وإنّما هو
وصف إضايف الحق ينتج عن عيب يف املتلقّي حيجب عنه املعنى ،وال يَدَ لألدلّة يف ذلك.
ولعلّ مذهبه هذا مواف ٌق لبعض ما منيل إليه من كون داللة الكالم أو اخلطاب ،بصفة
عامة ،مرتبطةً بسياق التداول الذي جيعل املتلقّي مركزاً له خارج الداللة الوضعية اليت
تتميَّز باالتّفاق والثبات ،وخارج الداللة االستعمالية اليت تُعَدُّ تصرُّفاً يف الوضع بأساليب
خمتلفة.
غري أنّ اإلمام الشاطيب ـ كما يفهم من كالمه ـ حياول أن جيعل العالقة بني
الدالالت الثالث :الوضعية؛ واالستعمالية؛ والتداولية ،على صورة خطّية واحدة ،تَحُدُّ
من إمكانية احتمال اخلطاب لغري ما أُريد له يف أصل االستعمال الذي جيري بدوره
جبَراً على فهم داللة واحدة ،ال جيوز
على أصل الوضع ،وعلى ذلك يكون املتلقّي مُ ْ
توقُّعها على غري ما هي عليه يف تصوُّر املستعمِل للخطاب؛ احرتازاً من التعدُّد الذي يقود
إىل اهلوى ،بعبارة الشاطيب.
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وعلى هذا املذهب حيمل قول الشاطيب« :الشريعة كلّها ترجع إىل قولٍ واحدٍ يف
فروعها ،وإنْ كثُر اخلالف .كما أنّها يف أصوهلا كذلك .وال يصلح فيها غري ذلك»(.)3
والدليل عليه من القرآن قوله تعاىلَ ﴿ :ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ َغيْرِ اهللِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالَفاً
كَثِرياً﴾ (النساء ،)82 :فنفى أن يقع فيه االختالف البتّة ،ولو كان فيه ما يقتضي
قولني خمتلفني مل يصدق عليه هذا الكالم على حال .ويف القرآن﴿ :فَ ِإنْ َتنَازَعْتُمْ فِي
َالرسُولِ﴾ (النساء« ،)29 :وهذه اآلية صرحية يف رفع التنازع
شيْءٍ فَرُدُّوهُ ِإلَى اهللِ و َّ
َ
واالختالف ،فإنّه رَدَّ املتنازعني إىل الشريعة ،وليس ذلك إالّ لريتفع االختالف ،وال
يرتفع االختالف إالّ بالرجوع إىل شيءٍ واحد»(.)8
ولئن كان الشاطيب يومئ يف كالمه إىل نوع من التعدُّد الداللي يوقع األدلة يف
التناقض ،و َيعْمى به الناظر عن قصد الشارع ،وخاصّة يف ما له مساسٌ واضح
بالتكاليف ،فإنّنا نقصد إىل نوعٍ آخر من االشتباه ،جمرّد عن موضوعه ،تكليفياً
مما ال يُخِلّ بانسجام اخلطاب ووحدته حتّى ولو اختلفت الدالالت
كان أو سواهّ ،
الثالث :الوضعية؛ واالستعمالية؛ والتداولية ،حول حقيقة اخلطاب .وحنن نعترب األمر،
فوق ذلك ،من بواعث بالغة اخلطاب ،وارتفاع قيمته األسلوبية اليت دارت حوهلا جهودٌ
علمية كثرية قادت إىل تأسيس مباحث البيان واملعاني الواصفة جملاري اخلطاب اإلهلي
وأساليبه .والشاطيب يف مذهبه السابق إنّما يعمل على توسيع مساحة التقاطع بني
الدالالت املشار إليها إىل أقصى حدودها املمكنة على حنو ما نبيِّنه يف الرسم التالي:
داللة وضعية

داللة سياقية

داللة استعمالية
على خالف ما نذهب إليه يف شأن هذه العالقات حيث حنصر التداخل بني
الدالالت الثالث يف احلدود اليت تسمح باالنتقال من داللة إىل أخرى ،وفق اخلطاطة
التالية:
داللة وضعية

داللة استعمالية

داللة سياقية

والضرب األخري من التشابه أرجعه الشاطيب إىل املناط ،وليس إىل األدلة ،ومثَّل
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له بقوله« :فالنهي عن أكل امليتة واضح ،واإلذن يف أكل الذكية كذلك ،فإذا
اختلطت امليتة بالذكية حصل االشتباه يف املأكول ،ال يف الدليل على حتليله أو
حترميه ،لكنْ جاء الدليل املقتضي حلكمه يف اشتباهه ،وهو االتّقاء ،حتّى يتبني
األمر ،وهو أيضاً واضحٌ ال تشابه فيه»(.)9
وهذا النوع كما يتبيَّن ال مَدخل له إىل بنية اخلطاب ،بل يقع خارجها ،مما ال
يسمح ببناء تصور لغوي أو بالغي حوله يقود إىل فهم طبيعة االشتباه فيه وآلياته .وقد
ساقه اإلمام الشاطيب على سبيل تعزيز نسقه االستداللي املوظف لنفي االشتباه عن
اخلطاب القرآني ،واستبعاده عن حيِّزه الصريح بالكلّ.
ويتعلَّق بنوعَي املتشابه :احلقيقي؛ واإلضايف ـ على التعريف املسند إليهما ـ،
شكل من أشكال التأويل ،حاول اإلمام الشاطيب تقييده أكثر ما ميكن انسجاماً
مع مذهبه القائم على تنزيه اخلطاب القرآني من االشتباه.
فاملتشابه اإلضايف يلحقه التأويل يف صورته التفسريية املطابقة ملقصد االستعمال
وحقيقته ،واليت ال ختضع لتداعيات التلقي ،وال تستجيب لتوجّهاته املرسَلَة يف مساقات
التداول .فالتأويل يف هذه احلالة ال يتجاوز وظيفة التبيني خبطاب يشارك اخلطاب
االشتباهي يف تشكيل الدليل الذي ال ميكن أن يؤسِّسه أيٌّ منهما يف صورته الفردية
املستقلّة .فالعام بنية اشتباهية ،واخلاصّ بنية تفسريية ،ومتفصلهما يفضي إىل بناء
دليلٍ واحدٍ يوصف باإلحكام .وكذلك الشأن مع املطلق واملقيد وما يف معناهما.
وميكن متثيل ذلك على هذا النحو:
خطاب حمكم
اخلاص
العام
بنية تفسريية
بنية اشتباهية
وقد يصح إسقاط هذه اخلطاطة على سائر البنيات االشتباهية املفتقرة إىل
خطاب مبيِّن ،يوجِّه إىل إدراك حقيقتها ذات البعد الواحد ،كما نفهم من كالم
الشاطيب.
أما املتشابه احلقيقي الذي سبق أن أشار الشاطيب أن ال مطمعَ يف فهمه للناظر،
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مع مبالغته يف تقليب القرائن ،ومقابلة بعضها ببعض ـ كما أشار إىل أنّ الغالب عليه
وقوعه خارج حيِّز التكليف؛ ،مبعنى خلوِّه من األحكام الشرعية ـ فقد أكَّد الشاطيب
عدم لزوم تأويله؛ «ألنّه إمّا أن يقع بيانه بالقرآن الصريح ،أو باحلديث الصحيح ،أو
باإلمجاع القاطع ،أو ال .فإن وقع بيانه بأحد هذه فهو من قبيل الضرب األول من
التشابه ،وهو اإلضايف .وإنْ مل يقع بشيء من ذلك فالكالم يف مراد اهلل تعاىل من غري
هذه الوجوه تَسَوُّ ٌر على ما ال ُيعْلَم ،وهو غري حممود»( .)10لذلك يأخذ على بعض مَ ْن امتدّ
نظره إىل ما ال يقبل هذا اإلجراء التأويلي ـ حسب اعتقاده ـ قياساً على ما يفهم من
اتّساع العرب يف كالمها من جهة الكناية واالستعارة والتمثيل وغريها من أنواع
االتساع؛ تأنيساً للطالبني ،وبناءً على استبعاد اخلطاب بِمَا ال يُفْهَم.

والظاهر أنّ مفهوم اإلمام الشاطيب للتأويل ال خيرج عن كونه حبثاً عن املعنى
األصلي للخطاب الذي يطابق نوايا املستعمل ،وال ينفكّ عنها.
وجيري هذا البحث كما يفهم من كالم الشاطيب على درجاتٍ ،تغين السابقة
منها عن الالحقة يف الوصول إىل املراد.
وأوالها :إمكان ردُّ اخلطاب االشتباهي إىل صورته الطبيعية احملكمة بإزالة
أسباب خفاء املعنى ،وخاصّة يف املتشابه اإلضايف.
وثانية الدرجات :حترّي البنيات التفسريية داخل األصل القرآني ،لتنضمّ إىل
نظريتها االشتباهية؛ لتشكيل الدليل احملكم ذي املعنى الواحد غري القابل للتعدُّد.
والثالثة :ترك الدليل االشتباهي على حاله وهيئته؛ جتنباً للوقوع يف الزيغ« ،فإن
السلف الصاحل من الصحابة والتابعني ومَ ْن بعدهم من املقتدين بهم مل يعرضوا هلذه
األشياء ،وال تكلَّموا فيها مبا يقتضي تعيني تأويل من غري دليل ،وهم األسوة والقدوة.
وإىل ذلك فاآلية مشريةٌ إىل ذلك بقوله تعاىلَ ﴿ :فأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ َزيْغٌ َفي ََّت ِبعُونَ مَا
تَشَابَهَ﴾ (آل عمران.)11(»)3 :
وبناءً على هذا التصوُّر اخلاصّ ملفهوم التأويل عند الشاطيب فقد وضع أمامَ
املؤوِّل شروطاً حمدَّدة تضمن املطابقة بني املعنى املستنبط وبني املراد من اخلطاب،
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وتُصحِّح هذه املطابقة أيضاً ،ومنها:
1ـ أن يكون االحتمال الذي توجه إليه املؤوِّل داالًّ على معنى صحيح يقبله
اللفظ ،ويوافق يف اآلن نفسه املعنى املقصود من اللفظ .فالشاطيب ينظر إىل هذه
املوافقة من جهتني اثنتني :جهة اللفظ؛ وجهة املعنى املقصود .ويُلزِم املؤوِّل بإخراج
احتماله الداللي طبقا للجهتني .وميكن متثيل هذه املوافقة بالرسم التالي:
اخلطاب

املعنى املؤول به

املعنى املقصود

مطابقة
وعلى ذلك يستنتج الشاطيب أنّ اللفظ إذا جرى على اجلهتني معاً «فال إشكال
يف اعتباره؛ ألنّ اللفظ قاب ٌل له ،واملعنى املقصود من اللفظ ال يأباه ،فاطِّراحه إهمالٌ ملا
هو ممكن االعتبار قصداً»(.)12
2ـ أن يكون املعنى املؤوَّل به مما يصح حَمْلُ الدليل عليه ،سواء من جهة اللفظ
أو املعنى .وبناءً على هذا الشرط يُخطِّئ الشاطيب تأويل مَ ْن محل لفظ (اخلليل) يف قوله
تعاىل﴿ :وَاتَّخَذَ اهللُ ِإبْرَاهِيمَ خَلِيالً﴾ (النساء )122 :على معنى الفقري ،وتأويل مَ ْن محل
لفظ (غوى) يف قوله تعاىل﴿ :وَعَصَى آ َدمُ رَبَّهُ َفغَوَى﴾ (طه )121 :على معنى غَوِيَ
الفَصيل (إذا بَشِمَ من شرب اللنب)؛ ففي األوّل ال يصحّ التأويل من جهة اللفظ ،ويف
الثاني ال يصحّ من جهة املعنى.
شيْءٍ هَالِكٌ إِالَّ وَجْهَهُ﴾
وممّا مجع بني خطل اجلهتني قول مَ ْن تأوَّل آية ﴿كُلُّ َ
(القصص )88 :بأنّ ذات اهلل فانية ،ما عدا الوجه ،الذي استُثين يف اآلية بصريح
اللفظ« ،وإنّما املراد بالوجه هنا غري ما قال ،فإنّ للمفسِّرين فيه تأويالت ،وقد هَ َذا
القائل ما ال يتّجه لغةً وال معنى .وأقرب قولٍ لقصد هذا املسكني أن يُراد به ذو الوجه،
كما تقول :فعلتُ هذا لوجه فالنٍ ،فكأن معنى اآلية :كلُّ شيءٍ هالكٌ إالّ هو .ومثله
طعِمُكُمْ لِوَجْهِ اهللِ﴾ (اإلنسان.)17(»)9 :
قوله تعاىل﴿ :إِنَّمَا ُن ْ
واخلالصة أنّ مفهوم التأويل عند الشاطيب ال يعدو كونه حَمْالً للفظ على معناه
املطلق املطابق له يف االستعمال ،وأنّ كلَّ جُهْد يف تلقّي اخلطاب حمصور حبدود
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العالقة بني صورة اخلطاب وبني معناه املقصود الذي حييل يف النهاية على نوايا
املستعمل.
على أننا إذا نظرنا يف املرتكزات الشرعية اليت ينطلق منها الشاطيب (مقاصد
الشرع) ،ويف املقتضيات الداللية املبنية عليها (قطعية اخلطاب) ،وجدنا هلذا التوجه
مسوِّغَه املناسب .فمن الصنف األول قول الشاطيب« :وأما مواضع االجتهاد فهي راجعةٌ
إىل منط التشابه؛ ألنّها دائرة بني طرفَي نفيٍ وإثبات شرعيّني ،فقد خيفى هنالك وجه
الصواب من وجه اخلطأ .وعلى كلّ تقدير إنْ قيل بأنّ املصيب واحدٌ فقد شهد أرباب
هذا القول بأنّ املوضع ليس جمال االختالف ،وال هو حجّة من حجج االختالف ،بل هو
جمال استفراغ الوسع ،وإبالغ اجلهد يف طلب مقصد الشارع املتّحد»(.)14
وكذلك قوله« :إن االجتهاد إنْ تعلَّق باالستنباط من النصوص فال بدّ من
اشرتاط العلم بالعربية ،وإنْ تعلَّق باملعاني من املصاحل واملفاسد ،جمرّدةً عن اقتضاء
النصوص هلا أو مسلَّمةً من صاحب االجتهاد يف النصوص ،فال يلزم يف ذلك العلم
بالعربية ،وإنّما يلزم العلم مبقاصد الشرع مجلةً وتفصيالً»(.)12
ومضمون هذا القول أنّ البنيات االشتباهية ال تقبل إالّ تأويالً واحد ًا ،يفضي إىل
مقاصد الشريعة اليت بنى عليها الشاطيب نظره يف األصول ،فما وافق هذه املقاصد
ُد به احتماالً سليماً للخطاب ،وما أوقع يف خالف ذلك فهو ضربٌ من اهلوى والزيغ.
اعت َّ

ومن الصنف الثاني قول الشاطيب« :كون الشارع قاصداً للمحافظة على
القواعد الثالث :الضرورية؛ واحلاجية؛ والتحسينية ،ال بدّ عليه من دليل يستند إليه.
واملستنَد إليه إمّا أن يكون دليالً ظنياً أو قطعياً .وكونه ظنياً باطل ،مع أنّه أصل من
أصول الشريعة ،بل هو أصل أصوهلا ،وأصول الشريعة قطعيّة حسب ما تبيَّن يف
موضعه؛ فأصول أصوهلا أَ ْوىل أن تكون قطعية»(.)16
غري أنّ هذه القطعية بالنسبة إليه ال حتصل يف صورة الدليل أو اخلطاب على
وجه احلصر؛ ألنّ األمر يقتضي أن يكون هذا الدليل خالياً من عوامل االشتباه
بالكلّية ،وقد حصرها الشاطيب يف عشر مقدّمات:
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1ـ نقل اللغات وآراء النحو.
2ـ االشرتاك.
7ـ اجملاز.
4ـ النقل الشرعي أو العادي.
2ـ اإلضمار.
6ـ التخصيص للعموم.
3ـ التقييد للمطلق.
8ـ الناسخ.
9ـ التقديم والتأخري.
10ـ املعارض العقلي.
وإذا كان خلوّ الدليل من إحدى هذه املقدّمات عسرياً ونادراً فإنّ مأتى القطعية
عنده من وجهٍ آخر ،يعتربه الشاطيب روح املسألة ،وطريقه ما اصطلح عليه باالستقراء
املعنوي ،الذي يتجاوز حدود الصيغة واللفظ ،مع ما يعرتيها من األحوال االشتباهية
املختلفة ،واملو ِقعَة يف الظنّ ،ال القطع .وهذا االستقراء املعنوي عنده «ال يثبت بدليلٍ
خاص ،بل بأدلّ ٍة منضافٍ بعضُها إىل بعض ،خمتلفة األغراض؛ حبيث ينتظم من
جمموعها أم ٌر واحد جتتمع عليه تلك األدلّة ...فلم يعتمد الناس يف إثبات قصد الشارع
يف هذه القواعد على دليلٍ خمصوص ،وال على وجهٍ خمصوص؛ بل حصل هلم ذلك من
الظواهر والعمومات واملطلقات واملقيّدات ،واجلزئيّات اخلاصّة يف أعيان خمتلفة،
ووقائع خمتلفة ،يف كلّ باب من أبواب الفقه ،وكلّ نوع من أنواعه ،حتّى ألفَ ْوا أدلة
الشريعة كلّها دائرة على احلفظ على تلك القواعد .هذا مع ما ينضاف إىل ذلك من
قرائن أحوال منقولة وغري منقولة»(.)13
وبناءً على ما سبق يصح القول :إنّ اعتبار املقاصد العامّة للخطاب اإلهلي هو
املبدأ الذي تُردّ إليه كافّة الظواهر الداللية اليت تلتبس على حنوٍ من االشتباه خيفي
القصد أو يقرنه بالتعدُّد .وهذا املذهب إنّما يستند إىل قاعدة خاصّة يف حتقُّق اخلطاب
عند الشاطيب ،مفادها أنّ القصد سابقٌ على بنية اخلطاب ومعناه ،ومنفصلٌ عنهما يف
آنٍ .ونتيجة هذا األمر أنّ عملية تلقّي اخلطاب ينبغي أن تتعدّى ظروف التداول ،وتتجاوز
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معنى اخلطاب ،لتتوجَّه إىل القصد الذي يعترب آنذاك االحتمال الداللي الوحيد للبنية
الكالمية قيد التداول ،سواء كانت اشتباهيّة أو جليّة ،ويتمّ حتصيله على اجلملة ،ال
على التفصيل .وهذا معنى قول الشاطيب« :فالالزم االعتناء بفهم معنى اخلطاب؛ ألنه
املقصود واملراد ،وعليه ينبين اخلطاب ابتداءً .وكثرياً ما يغفل هذا النظر بالنسبة إىل
الكتاب والسنّة ،فتلتمس غرائبه ومعانيه على غري الوجه الذي ينبغي ،فتستبهم على
امللتمس ،وتستعجم على مَ ْن مل يفهم مقاصد العرب»(.)18
ويتأسَّس على ذلك أنّ املستعمل عنصر مركزي يتحكّم يف العناصر األخرى
للمقام التداولي ،ويوجِّه حركتها التضافرية لتشكيل داللة اخلطاب .كما أنّ القصد
ـ وهو من صفات املستعمل ـ يتحوَّل بدوره إىل مرجعٍ أساسي تُعرض عليه مجيع
االحتماالت الداللية املفرتضة ،وخاصّة يف البنيات االشتباهية اليت تسمح بهذا التعدُّد.
وبالنظر إىل هذا (القصد املرجعي) تتحدّد الداللة املناسبة .أمّا يف البنيات املنصوصة،
اليت يذهب الشاطيب إىل أنّها الغالبة على خطاب اهلل عزَّ وجلَّ ،فإنّ املعنى فيها يطابق
القصد القبلي احملصَّل ابتداءً.
وفوق ذلك وجدنا اإلمام الشاطيب حيصر معنى اخلطاب يف القصد ذاته ،حيث
يؤكِّد أنّ االعتناء باملعاني املبثوثة يف اخلطاب هو املقصود األعظم« ،بناء على أن
العرب إنّما كانت عنايتها باملعاني ،وإنّما أصلحت األلفاظ من أجلها .وهذا األصل
معلوم عند أهل العربية .فاللفظ إنّما هو وسيل ٌة إىل حتصيل املعنى املراد؛ واملعنى هو
املقصود ،وال أيضاً كلّ املعاني ،فإنّ املعنى اإلفرادي قد ال يُعبَأ به ،إذا كان املعنى
الرتكييب مفهوماً دونه»( .)19وميكن متثيل العالقة بني القصد واخلطاب واملعنى حسب
تصور الشاطيب يف هذه اخلطاطة:
القصد

اخلطاب

املعنى

فالقصد يرتقم يف اخلطاب ،وينبغي أن يكون معنى اخلطاب املستخرج أثناء
التلقي داالًّ عليه ،ومطابقاً له ،حتّى إذا تعدَّدت املعاني اليت حيتملها اخلطاب كان
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األنسب منها هو الذي حييل على القصد مباشرة .على أنّ تصحيح العالقة بني املعنى
واخلطاب ـ وهو اخلطوة املمهّدة إلدراك القصد ـ إنّما يُرجع فيها إىل معهود العرب
«الذين نزل القرآن بلسانهم ،فإنّ للعرب يف لسانهم عرفٌ مستمرّ ،فال يصحّ العدول
ف فال يصحّ أن جيري يف فهْمها على ما ال
عنه يف فهم الشريعة .وإنْ مل يكن ثَ ّم عر ٌ
تعرفه ،وهذا جارٍ يف املعاني واأللفاظ واألساليب .مثال ذلك :إن معهود العرب أن ال ترى
األلفاظ تعبداً عند حمافظتها على املعاني ،وإنْ كانت تراعيها أيضاً»(.)20
وترتيباً على ذلك فإنّ كافّة أشكال االشتباه يف اخلطاب ،الناجتة عن اختالل
العالقة بني العناصر الثالثة السابقة (اخلطاب؛ والقصد؛ واملعنى) ميكن ردُّها إىل
وحدة املعنى والقصد ،اليت ال يزري بها خروج الكالم على خالف األحكام والقوانني
املطّردة والضوابط املستمرّة ،وتداخل أساليب املنثور واملنظوم ،واالستغناء ببعض
األلفاظ عمّا يرادفها أو يقاربها« .وال يعدّ ذلك اختالفاً وال اضطراباً إذا كان املعنى
املقصود على استقامةٍ»(.)21
وإذا شئنا أن نستطلع كيف تعامل اإلمام الشاطيب مع التعدُّد املعنوي يف
اخلطاب؛ الختبار ما سبق التصريح به يف شأن العالقة بني اخلطاب ومفهومَ ْيه
املتالزمني :املعنى؛ والقصد ،يكفي النظر إىل املسألة اليت صاغها اإلمام يف هذه
الدعوى« :إذا ثبت أنّ للكالم من حيث داللته على املعنى اعتبارين :من جهة داللته على
املعنى األصلي؛ ومن جهة داللته على املعنى التبعي ،الذي هو خادم لألصل ،كان من
الواجب أن ينظر يف الوجه الذي تستفاد منه األحكام ،وهل خيتصّ جبهة املعنى
األصلي ،أو يعمّ اجلهتني معاً؟»(.)22

وعند هذه املسألة يتّضح أكثر ما سبق اإلملاع به من تأثري اقتضاءات احلكم
الشرعي يف حتليل الشاطيب الشتباه اخلطاب ،وهي اليت قادته إىل نفي ذلك عن كالم
اهلل عزَّ وجلَّ عن طريق تعميم (حكميّته) املوجبة لتحصيل املعنى يف صورةٍ مباشرة
وصرحية ال يشوب صفاءها تعدُّ ٌد أو غرابةٌ أو إبهامٌ .ويف املسألة املشار إليها يقيم
الشاطيب نوعاً من التعارض بني معنيني :اخلطاب يف داللته على الوضع من جهة؛ وداللته
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على معنى الزم اقتضته الصيغة أو املفهوم من جهةٍ ثانية .والتعارض املذكور قائمٌ على
استعمال اإلمام لفظي (األصلي) و(التبعي) إلفادة الداللتني .فعن األصلي تتمخَّض صفة
اإلطالق ،اليت نسبها إىل داللة اخلطاب على احلكم الشرعي ابتداءً« :فال إشكال يف
صحّة اعتبارها يف الداللة على األحكام بإطالقٍ ،وال يسع فيه خالفٌ على حال .ومثال
ذلك :صيغ األوامر والنواهي ،والعمومات واخلصوصات ،وما أشبه ذلك ،جمرّداً من
القرائن الصارفة هلا عن مقتضى الوضع األول»(.)27
أمّا التبعي فإنّ كونَه داالًّ على معناه موقوف على أمرين :التعلُّق باألصلي؛
والزيادة عليه .ويظهر أنّهما صفتان موجبتان إلغناء داللة اخلطاب ،وتعزيز بالغته ،دون
إخالل مبعناه االبتدائي املقصود .وهذا األمر جارٍ مع حجّة اآلخذين بداللة التبعي يف «أنّ
االستدالل بالشريعة على األحكام إنّما هو من جهة كونها بلسان العرب ،ال من جهة
كونها كالماً فقط .وهذا االعتبار يشمل ما دلّ باجلهة األوىل ،وما دلّ باجلهة الثانية.
هذا وإنْ قلنا :إنّ الثانية مع األوىل كالصفة مع املوصوف ،كالفصل واخلاصّة ،فذلك
كلُّه غري ضائر .وإذا كان كذلك فتخصيص األوىل بالداللة على األحكام ،دون
ص من غري خمصِّص ،وترجي ٌح من غري مرجِّح .وذلك كلُّه باطل؛ فليست
الثانية ،ختصي ٌ
األوىل إذ ذاك بأوىل للداللة من الثانية ،فكان اعتبارهما معاً هو املتعيِّن»(.)24
وهي حجّة تكتسب قوّتها من وجوب تضافر األصلي والتبعي إلفادة معنى
اخلطاب ،من غري تقديم ألحدهما على اآلخر؛ الستحالة حتديد ما يصحّ أن يكون من
قبيل اجلهة األوىل ،وما يكون من قبيل اجلهة الثانية من بني معاني اخلطاب ،إالّ إذا
فهمنا (األصلي) على أنّه املعنى الوضعي الذي يدرك من جهة ما اتّفق عليه من نسبة
املعاني إىل األلفاظ وأصول الرتكيب يف العبارة .وبهذه املطابقة بني (املعنى الوضعي)
و(املعنى األصلي) ميكن أن نتبيَّن املعاني الثواني اليت تقرتن باخلطاب ،وجتمعها
باملعنى األصلي عالقة خدمة وتبعية .لكنّ املعلوم أنّ الغالب على اخلطاب البليغ،
والقرآن الكريم منه ،أن ال يتّبع سنّة املطابقة تلك ،بل يلجأ مستعمله إىل تشكيل
قانونه االستعمالي اخلاصّ الذي يوصله إىل تسنّم مراتب البالغية احملدِثة للتأثري يف
مما يلجئه بدوره إىل مواجهة املعنى االستعمالي بقوانني داللية مغايرة ،تُسند
السامعّ ،
إىل اخلطاب معنىً خمالفاً لالستعمال أو زائداً عليه .وهذا وجه تسميتنا له باالحتمالي
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أو االشتباهي .وهذه احلقيقة أيضاً مبعث استحالة تصنيف الدالالت اخلطابية
وتقسيمها إىل :أصلية؛ وتبعية .فاألصلية عند املستعمل ليست كذلك عند املتلقّي،
ومعلوم أنهما معاً يأخذان بالزم املعنى .فداللة االستعمال الزمة عن الوضع؛ وداللة
االستقبال الزمة عن االستعمال .وبناءً على ذلك فكلّ داللة من الثالث أصليّة بالقياس
إىل منتجها ،ال إىل ما تلزم عنه.
ولتوضيح هذه الفكرة اليت نأمتّ بها يف هذه املسألة نوظِّف الرسم التالي:
داللة أصلية
داللة أصلية
داللة أصلية
الوضع

االستعمال

االستقبال

املتلقّي
املخاطِب
اجلماعة
مع اإلشارة إىل أنّ األوىل معجمية ،والثانية والثالثة تداوليّة ناجتة عن إخضاع
األوىل ملقام التواصل.
وعلى خالف ذلك ،يذهب اإلمام الشاطيب إىل تأكيد املطابقة اليت أشرنا إليها
بني املعنى الوضعي واملعنى االستعمالي ،على حنوٍ مينع من استفادة شيءٍ زائد على
الدائرة األوىل للخطاب .وهو يأخذ حبجج مَ ْن يسقط داللة التبعي ،وأهمّها« :أن وضع
هذه اجلهة على أن تكون تبعاً لألوىل يقتضي أنّ ما تؤدّيه من املعنى ال يصحّ أن يؤخذ
إالّ من تلك اجلهة .فلو جاز أخذه من غريها لكان خروجاً بها عن وضعها .وذلك غري
صحيح .وداللتها على حكمٍ زائد على ما يف األوىل خروج هلا عن كونها تبعاً لألوىل،
فيكون استفادة احلكم من جهتها على غري فهمٍ عربي .وذلك غري صحيح .فما أدّى
إليه مثله ،وما ذكر من استفادة األحكام باجلهة الثانية ،غري مسلَّمٍ ،وإنّما هي راجعة
إىل أحد أمرين :إمّا إىل اجلهة األوىل؛ وإمّا إىل جهةٍ ثالثة غري ذلك»(.)22
وقد وجدنا عند ابن قيِّم اجلوزية ما يصحّ التمثيل به هلذه احلجّة بتفاصيلها
املذكورة؛ وذلك حيث مييِّز بني املعنى والزم املعنى يف تفسري القرآن (األصلي والتبعي
يف كالم الشاطيب) ،ويقدِّم األول على الثاني .يقول يف تفسري سورة ق« :ثمّ عاد
سبحانه إىل تقرير املعاد بقوله﴿ :أَ َف َعيِينَا بِالْخَ ْلقِ األَوَّلِ﴾ (ق ،)12 :يقال لكلّ َم ْن عجز
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ي به ،و َع ِييَ فالنٌ بهذا األمر ،قال الشاعر:
عن شيءَ :ع ِي َ
ت ببيْضــــــــــتها احلمامــــــــــهْ
َع ِييَــــــــــ ْ
عَيُّـــــــــــــــوا بأمرهــــــــــــــــم كمـــــــــــــــا
ومنه قوله تعاىلَ ﴿ :ولَمْ َي ْعيَ بِخَلْقِهِنَّ﴾ (األحقاف ،)77 :قال ابن عبّاس:
أفعجزنا؟ وكذلك قال مقاتل .قلتُ :هذا تفسري بالزم اللفظة ،وحقيقتها أعمّ من ذلك؛
فإنّ العرب تقول :أعياني أن أعرف كذا ،وعييتُ به؛ إذا مل تهتدِ لوجهه ،ومل تقدر
على معرفته وحتصيله ،فتقول :أعياني دواؤك؛ إذا مل تهتدِ له ،ومل تقف عليه .والزم
هذا املعنى العجز عنه»(.)26
أمّا اجلهة الثالثة اليت حتدَّث عنها الشاطيب يف النصّ السابق فهي اليت أمساها
يف موضوعٍ آخر باآلداب الشرعية والتخلقات احلسنة ،وهي اليت جعلها اإلمكانية
الوحيدة اليت تسوِّغ احلديث عن داللة تبعية إىل جانب أخرى أصليّة .ويظهر من حديثه
عنها أنّها ال تبلغ درجة الداللة؛ ألنها ليست الزمة عن صيغة اخلطاب ،كما هو احلال
يف الداللة األصلية ،ولكنّها تدرك بالعقل واالعتبار ،وهي وحدها اليت جيري عليها
جواز التعدُّد .ومع كونها زائدة فإنّ ذلك ال يفضي إىل ثنائية الداللة على النحو الذي
ينفيه الشاطيب.
وتأسيساً على هذه اإلضافة ميكن تقسيم الدالالت يف رأيه إىل ثالثة أقسام،
جتمع بينها العالقات اليت نوضِّحها يف هذه اخلطاطة:

داللة تبعية

داللة أصلية

داللة اعتبارية
ختلّقات حسنة

آداب شرعية
الوضع
ويف شأن هذه املعاني االعتبارية أورد الشاطيب سبعة أمثلة:
يتعلّق األوّل برتك حرف النداء يف اآليات اليت تتضمّن نداء العبد لربّه؛ ألنّ اهلل
تعاىل منزَّه عن التنبيه الذي يفيده حرف النداء يف األصل .كما أنّ أكثر أدوات النداء
دالّة على البعيد ،ومنها (يا) ،وقد أفاد اهلل سبحانه يف غري ما آيةٍ أنّه قريبٌ من عباده.
ويتعلَّق الثاني بورود النداء القرآني من املخلوق للخالق بلفظ (الربّ)؛ تنبيهاً
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وتعليماً ألنْ يأتي العبد يف دعائه باالسم املقتضي للحال املدعوّ بها؛ وذلك أنّ الربّ يف
اللغة هو القائم مبا يصلح املربوب»(.)23
ويتعلّق الثالث بالكناية الين يلجأ إليها اخلطاب القرآني يف املعاني اليت مينع
االستحياء من التصريح بها ،كالكناية عن اجلماع باللباس واملباشرة ،وكالداللة
على قضاء احلاجة باجمليء من الغائط.
ويعترب الشاطيب أنّ داللة هذه األلفاظ على املعاني املشار إليها إمنا تتمّ بالتبع ،ال
باألصل .وبتحليل هذا املثال يتبني أنّ الكناية عبارة عن بنية اشتباهية اقتضاها عنصر
مقامي ،وهو هاهنا االستحياء من التعبري املباشر عن املعنى ،باعتبار تعلّقه مبرجع
داللي ال يقبل التصريح .ويتمّ تلقي هذه البنية االشتباهية من لدن السامع عن طريق
إخضاع الصيغة التعبريية للعنصر املقامي املذكور الذي يؤدي دوراً ضابطاً ،وبه يتمّ
اكتناه املعنى املقصود .وهي عملية ،كما يالحَظ ،تستوجب االستعالء عن املعنى
املباشر للفظ للوقوف على املعنى املقصود ،أو قُ ْل :إنّ األمر يستدعي نوعاً من االنتقال
بني الصورتني الدالليتني ،يف الوقت الذي يقع فيه إدراك املوجب املقامي هلذا االنتقال،
وهو االستحياء والتماس األدب .وعليه ميكن القول :إنّ البنية االشتباهية يف غياب
العنصر املقامي السالف ،أو يف حالة الغفلة عنه ،تظلّ كذلك إىل أن يتدخّل أطراف
املقام حل ّل هذا اإلشكال .ولنا أن نوضح ما سلف ذكره بواسطة التخطيط التالي:
االستحياء
املتكلم

اللباس

اجلماع

السامع

داللة تداولية
داللة استعمالية عنصر مقامي ضابط
على أنّ اإلمام الشاطيب يف حتليله ألمر االنتقال بني الداللة االستعمالية والداللة
التداولية يف هذا املثال يعترب أنّ إفادة (اللباس) لـ (اجلماع) تابعة للداللة األصلية ،اليت
تعد شرطاً لوجودها ،كما أنّها ال تعدو أن تكون «أدباً لنا استنبطناه من هذه
املواضع» ،على حدّ تعبريه ،الذي يوحي بانتظام هذه اإلفادة خارج مفهوم (الداللة) ،أو
ُق ْل :إنّها قاصر ٌة عن القيام يف هيئة داللة مستقلّة وثابتة .والوجه عندنا أن تكون هذه
البنية االشتباهية جتلياً بالغياً للمعنى ،يستفاد بعيدًا عن هاجس املطابقة بني اللفظ
018

االجتهاد والتجديد

•
املستعمل واملعنى املراد به .فإن ختيل هيئة (املالبسة) دالّة على معنى اجلماع ،واالنتقال
منها إليه أبلغ من تصوُّر اجلماع قبل ورود معنى املالبسة على الذهن ،وإنْ كان األوّل
أصالً ،والثاني فرعاً .وحنن نقصد أنّ بالغة هذه البنية االشتباهية قائمة على قلب
املوضعني ليصري التابع (املالبسة) أصالً يسبق إىل الذهن ،واألصل تابعاً يُدرَك مع األول
بالضرورة؛ باعتباره مقصوداً ال لذاته؛ بل مع غريه الذي يتوقّف على ما تُمليه عناصر
املقام التداولي.
ورابع األمثلة :االلتفات .وهو أيضاً من البنيات االشتباهية القائمة على املخالفة
يف خطابٍ واحد بني ضمريي اخلطاب والغياب .وعنها ترتتَّب داللة بالغية قاربها اإلمام
الشاطيب يف عدّة شواهد ،منها :قوله تعاىل عتاباً للنيبّ|َ ﴿ :عبَسَ َوتَ َولَّى * َأنْ جَاءَهُ
األَعْمَى﴾ (عبس ،)1 :التفاتاً من احلضور إىل الغيبة ،اليت تقتضي تقليص حدّة
العتاب ،على خالف ضمري اخلطاب املفهِم للمعنى على وجهٍ أشدّ وأكثر كثافة.
ويتحصّل من ذلك أنّ داللة االلتفات من نوع الدالالت املقامية اليت يرجع فيها إىل حتليل
املقتضيات التداولية للخطاب ،دون اعتبار لداللته املباشرة.
أمّا املثال اخلامس من اآلداب والتخلّقات احلسنة عند الشاطيب فإنّه يلتمس يف
البنيات اللغوية اليت وقع فيها السكوت عمّا ال يليق نسبته إىل اهلل عزَّ وجلَّ ،مع أن
هذه البنيات حتتمل دخول املسكوت عنه يف معناها .وقد عبَّر الشاطيب عن ذلك بقوله:
«األدب يف ترك التنصيص على نسبة الشرّ إىل اهلل تعاىل ،وإنْ كان هو اخلالق لكلّ
شيء ،كما قال بعد قوله﴿ :قُلْ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُ ْؤتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ َو َتنْزِعُ الْمُلْكَ
خيْرُ﴾ (آل عمران ،)26 :ومل يقُ ْل:
مِمَّنْ تَشَاءُ َو ُتعِزُّ مَنْ تَشَاءُ َوتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ِبيَدِكَ الْ َ
(بيدك اخلريُ والشرّ) ،وإنْ كان قد ذكر القسمني معاً؛ ألن نزع امللك واإلذالل بالنسبة
إىل مَ ْن حلق ذلك به شرٌّ ظاهر»(.)28
ويف املثال السادس حيلِّل اإلمام الشاطيب جمموعةً من الشواهد ميكن إدخاهلا
يف باب االشتباه املقصود لغاية تداولية عبَّر عنها اإلمام باألدب يف املناظرة« :أن ال
يفاجئ بالردّ كفاحاً دون التقاضي باجملاملة واملساحمة»( .)29ففي قوله تعاىل﴿ :قُلْ إِنْ
كَانَ لِلرَّحْمَنِ َولَ ٌد َف َأنَا أَوَّلُ ا ْلعَابِدِينَ﴾ (الزخرف )81 :جرى التعبري عن معنى خيالف
مقتضى العقيدة ،لكنّ املقام التداولي احمليط بهذه البنية يقود إىل أن املقصود خالف
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املعنى املذكور؛ أو قُ ْل :إن اإلقرار به متعلّق بالفائدة املقامية النامجة عنه ،وهي اليت
سبق اإلملاع بها.
وسابع اآلداب عند الشاطيب أنْ يعبِّر املتكلِّم العامل مبصري أمر من األمور على
حنو ينبئ جبهله هذا املصري ،كما يف قوله تعاىل﴿ :عَسَى أَنْ َي ْبعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً
مَحْمُوداً﴾ (اإلسراء« ،)39 :فإنّ الرتجّي واإلشفاق وحنوهما إنّما تقع حقيقة ممَّ ْن ال يعلم
عواقب األمور ،واهلل علي ٌم مبا كان وما يكون ،وما مل يكن أنْ لو كان كيف
يكون ،ولكنْ جاءت هذه األمور على اجملرى املعتاد يف أمثالنا»( .)70واالشتباه يف هذه
البنيات قائم على معرفة حالة املتكلِّم املستعمل للخطاب ،وإدراك املفارقة بني علمه
املطلق وبني ما يدلّ عليه خطابه من وقوعه يف صفّ العامة واجلمهور ،الذين حييط
علمهم فقط مبا ال يتجاوز قدرتهم احملدودة.
واإلمام الشاطيب بعد ذلك كلّه خيلي هذه األمثلة مجيعاً من إفادة احلكم «من
جهة وضع األلفاظ للمعاني ،ويؤكِّد أ ّن األمر حادثٌ من جهة االقتداء باألفعال»؛ مبعنى
أنه خيرجها من مفهوم الداللة ،كما سبقت اإلشارة إليه؛ امتثاالً ملقتضيات احلكم
الشرعي ،اليت أجربته على نفي التعدُّد الداللي للخطاب ،وقادته إىل فهمٍ خاصّ للداللة
يستند إىل الوحدة واملطابقة بني الصيغة واملفهوم ،ممّا يثبت صعوبة حتليل البنيات
االشتباهية وجتلّياتها البالغية ،بإعمال آليات النظر اليت يوظِّفها الشاطيب.

الهوامش
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نقد السلطة

اجملتمع واملمارسة الدينية عند الشيخ البهائي

ال ميكن فهم مواقف الشيخ البهائي السياسية والدينية ،وآرائه املعرفية
وأفكاره ،وال استيعاب رؤاه ومقاصده ،من غري أن تتوضح لنا بصورة جمملة طبيعة
الظروف واألحوال واألوضاع اليت حفل بها عصره ،واضطربت بها اآلفاق من حوله ،يف
جممل ميادين احلياة ،يف السلطة والدين واجملتمع والثقافة ...فلقد طبعت أحوال هذا
العصر مواقفه بطابعها ،ووجهت رؤاه وتأمّالته ،وألقت بظالل وارفة على أفكاره
وحياته الشخصية .وسوف يتبدى ذلك أكثر ما يتبدّى يف مواقفه النقدية ،اليت انطوى
عليها كتابه املشار إليه يف العنوان ،أعين« :التديُّن والنفاق بلسان القطّ والفأر»،
والذي سنحلِّله يف ما يأتي يف هذا النصّ بإمجال.
سيطر الصفويون ـ املنحدرون من ساللة صوفية يف مشال إيران ـ على إيران
احلالية بأكملها بعد وقتٍ قصري جدّاً من اندفاعهم من تربيز ،مدعومني بقبائل
تركمانية ذي نزعة صوفية ،عرفوا فيما بعد بالقزلباش ،أو أصحاب القبّعات احلمراء.
وبغضّ النظر عن الظروف احمليطة فلقد أخذت تلك االندفاعة يف طريقها أرواحاً
كثرية ،ودمّرت واليات ودوالً ،وشابتها مذابح ال تفسر إالّ يف سياق رغبة عارمة يف
السيطرة والنفوذ واهليمنة ...فما أن استوىل إمساعيل الصفوي ـ املنحدر من حيدر ـ أوّل

•
ملوكها على أردبيل بعد عودته من منفاه يف جيالن حتّى قتل حاكمها ،ثم سار
جبيشه من القزلباش حنو تربيز ،واستوىل عليها بعد حربٍ طاحنة ،وقتل ملكها ألوند
مريزا ،والكثري من أتباعه ،وأعلن منها رمسيّاً التشيُّع لعلي× مذهباً للدولة الناشئة،
ثم توجَّه إىل مازندران فأخضعها ،ثم إىل يزد فسيطر عليها بعد قتالٍ مدمر ...فشاع
الفزع حينها يف أرجاء إيران ،وعمّ اخلوف من بطش إمساعيل ،الذي راح يعيد إىل
الذاكرة مآسي املغول املهولة واملروعة .ويف حروب متواترة متدافعة سيطر إمساعيل
على احلويزة ،ثم على أصفهان ،لتدين له إيران باخلضوع ،ولتدخل حتت سلطانه إىل
غري رجعة.
ولقد طمح الصفويّون فيما بعد إىل العمل على ترسيخ سلطانهم يف عاصمة
مركزية تُدار من خالهلا شؤون اململكة الناشئة ،فجعلوا أصفهان مركز حكمهم،
ووطَّدوا دعائم وجودهم يف األطراف من خالل سلطة مركزيّة حمكمة .وليؤكِّدوا
على مشروعية دينية ـ مذهبية لسلطانهم راحوا يدفعون باتّجاه تأكيد التشيُّع مذهباً
رمسياً للدولة واجملتمع ،فساعدوا على إنشاء املعاهد الدينية واملدارس ومراكز العلم،
ونشر الدعاة يف األصقاع ،واستقدموا للغاية هذه علماء من مراكز علم شيعيّة
معروفة ،كجبل عامل؛ والبحرين ،ومنحوا العلماء سلطات دينية واسعة .ومل يستقرّ
هلم ذلك على نسقٍ متواتر إالّ زمن الشاه عبّاس ،بعد جهود بذهلا أسالفه يف السياق،
وخصوصاً الشاه طهماسب ،ليصبح يف زمنه التشيُّع مذهباً راسخاً ،يدين به السواد
األعظم من اإليرانيّني .ويف أصفهان تركّزت سلطات الدولة ،ومركز حكمها ،وفيها
كان مقرّ السلطان ،ومشيخة اإلسالم ،واإلدارات األساسيّة ،اليت تسيِّر احلكم،
وترعاه ،وتشرف عليه.
وعلى أيّ حال فاملناخ العامّ يف إيران الصفوية كان قد استقرّ على حكومة
مركزيّة قوية ونافذة ،متدّ سلطانها يف مواجهة التحديات الداخلية واخلارجية ،ومتلك
من القوة والنفوذ ما يساعدها على تأمني استقرارها النسيب إىل حني ،استناداً إىل
وحدةٍ دينية ـ مذهبية متنحها املشروعية ،وإىل نزعةٍ صوفية ترسخ قداستها يف نفوس
رعاياها ،وإىل شعورٍ قوميّ وفَّره اإلحساس العميق بتحقُّق وحدة شعب عانى كثرياً من
آثار التشتيت والتفكُّك والصراع بني قبائل وشعوب ،استمرّ طويالً يف أطراف إيران
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املرتامية ،ويف ما أحاط بها من أصقاع.

ولقد كان من الطبيعي لسلطةٍ ناشئة تعي بعمقٍ احملتوى األيديولوجي ـ الديين
لنشوئها ،واألساس املذهيب ملشروعيّتها ،أن تكون حريصة على أن تؤصِّل لوجودها يف
شكلٍ من أشكال الثقافة ينبثق عن رؤيتها ،أو فلنقُ ْل عن مصاحلها األيديولوجية،
ورغبتها يف االستمرار ،وتأمني االستقرار ،ودوام النفوذ .وألنّ التصوُّف كان أساس
وجودها ،والقوّة اليت أمَّنت اندفاعتها األوىل ،فلقد شجَّع الصفويون الطرق الصوفية،
ط وثيق بالسلطة ،واستناداً إليها.
وأمَّنوا هلا املناخ املالئم؛ لتعظم وتتكاثر يف ارتبا ٍ
فشاعت ثقافة اخلوارق واملعجزات ـ كما سوف يأتي ـ ،واختفت أو كادت املعرفة
النقدية املتجاوزة .وبالتالي احتجب التفكري الفلسفي املتحرِّر ،الذي مل جيد لنفسه
املكان املالئم لالنتشار والشيوع ،والظروف املناسبة ملمارسة حضوره ،بالرغم من
حماوالت كان مصريها على الدوام اإلدانة واالتّهام ،ومن ثمّ العزل واالستبعاد.
وألنّ التشيُّع كان أساس مشروعيّة السلطة فقد انتشرت الثقافة املذهبية
وتعمَّقت .وتضخَّم نفوذ رجال الدين الرمسيّني ،املكلَّفني نشر املذهب ومحايته،
سست مشيخة لإلسالم،
وتطبيق رؤاه وتصوُّراته ،ومنح السلطة مشروعيّة ممارساتها .وأُ ِّ
ترعاه وحترص على نشره وضمان وجوده ،يف رعايةٍ مباشرة كذلك من السلطة،
وحتت نظرها .وجُعل العِ ْلم الديين يف خدمة ترسيخ أيديولوجيا مذهبيّة متنح السلطة
اعتبار وجودها ،أكثر ممّا تطمح إىل احلقيقة أو املعرفة الشرعيّة ،يف سياق البحث
اجملرَّد عن العلم ،أو بدافع توفري شروط استثماره مستجيباً لتحدّيات احلياة ،وأصبح
رجال الدين سلطةً تتطلّب لنفسها على الدوام رهاناً لوجودها واستمرارها ،وبقاء
سلطانها ،واستتباب نفوذها.
وإذا كان مثل هذا األمر قد وفَّر للسلطة استقرارها إىل حني فسوف خيلق فيما
بعد من حوهلا مشكالت مجّة ،وصراعات راحت تتعاظم شيئاً فشيئاً ،بني تناقضات
كان حيتويها االجتماع الصفوي ،وينطوي عليها من أوّل أمره ،ثمّ ضخّمتها ظروف
التاريخ واألحداث واملمارسات والوقائع .صراعات بني الفقهاء أنفسهم ،وبينهم وبني
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املتصوّفة والفالسفة ،ثم صراع املتصوّفة فيما بينهم ،الذي جرَّ إىل كوارث مل يعترب
من نتائجها .بني حيدريّني ونعمة اللهيّني وجالليّني ،ليؤثّر كلّ ذلك فيما بعد يف بنيان
السلطة نفسها ،فيضعفها ،...ويشتِّت قواها ،ويفككها.

اخنرط البهائي باكراً يف التجربة السياسية للسلطة الصفوية .فهو بالرغم من
كونه وصل إيران يافعاً بصحبة أبيه ،احلسني بن عبد الصمد احلارثي ،ثمّ امتهن مهنة
رجل الدين ،كوالده ،لكنّه كان لزاماً عليه من أوّل نشأته؛ حبكم مكانة والده
الدينية؛ وحبكم العالقة اجلذرية بني السياسي والديين يف دولة تقوم مشروعيّتها على
الدين ،أن يكون على متاس مع السياسي .وإذا كان أسالفه من العلماء ـ كأبيه أو
الكركي أو الشيخ لطف اهلل العاملي ـ قد اندفعوا يف خدمة السلطة حبماسٍ مؤكَّد،
ومن غري تردُّد ،فإنّنا مع البهائي سوف نقع على فتو ٍر؛ إذ الواضح من سرية حياته أنّه
كان يعاني موقفاً مضطرباً مل يستقرّ به على حالٍ إىل آخر أيّامه .فهو مقرَّب من
السلطة ،مندرج يف دائرة الذين وفَّروا هلا احلماية الدينية بعلمهم وبوجودهم؛ وهو من
جانبٍ آخر كان ينفر من طبيعة املمارسة السياسية اليت كان يراقبها عن كثبٍ،
للحكّام ،وحلاشيتهم ،وملدبِّري شؤون اجملتمع من حوهلم من رجال البالد والقضاة
والوالة واملباشرين وقادة اجلند ،وكان يلمس بيده مفاسد ما يقرتفون ،وسوء ما
يفعلون ،والظالمات اليت يرتكبونها ويُ ْق ِدمون عليها ،وانعدام القِ َيم اليت توفِّر العدالة،
وتقلِّل فرص الظلم واالستبداد واهليمنة .وهي قِ َيمٌ كان عقله احلُ ّر يؤمن بضرورة
توفُّرها يف كلّ اجتماعٍ بشريّ يطمح إىل الرفعة والقوّة والتقدُّم .ولقد كان يبدو عليه
شيء من النقمة وهو يتحدّث عن احلكام ومفاسد سلطانهم ،وسوء سريتهم ،وزوال
العدالة؛ بسبب ممارساتهم ،وانتهاك كرامة اإلنسان ،وتدمري إرادته ،يف مواضع من
الكتاب الذي بني أيدينا .ويف خالصة القول :إنّ تردُّد البهائي هذا بني مكانةٍ وجد
نفسه فيها؛ حبكم طبيعة عمله وعمل والده وقربه من احلكّام ،وبني عقله احلُ ّر الذي
يدعو إىل االنتقاد ،وتأمّله اجملرّد يف أحوال جمتمعه والناس من حوله ،ويف السلطة،
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والدين ،مل ينتهِ قطّ .وظنّي أنّ البهائي مل يقدَّر له أن ميتلك شجاعة املوقف ليحسم
خياراته ،وليتَّخذ قراره الذي ينسجم مع رؤاه وقناعاته وحرّية عقله ،نتيجة أوضاع جدّ
معقَّدة ترتبط بأساس تكوينه ،وبالظروف اليت نشأ فيها وترعرع.

ومل تكن املكانة السياسية للبهائي لتطغى على مشاركاته العلمية .فهو كان
ميلك من اإلمكانات ما يسمح له مبجاوزة السائد املألوف .ولقد كان يدرك بعمقٍ
أحوالَ الفكر يف زمن الصفويّني ـ يتبدّى لنا شيءٌ من ذلك يف هذا الكتاب ـ ،وكان
يعي إىل أيّ مدى ساد التقليد ،وهيمن على العقول ،وإىل أيّ حدود احنسر الفكرُ
احلُرُّ ،اجملرّدُ عن املنافع ،الطامحُ إىل احلقيقة ...وكيف تبدَّلت قِ َيم الدين من قِ َيم
إجيابية ،حتثّ على العمل واملكابدة والفعل واإلجناز ،ومتنح اإلنسان قدرة التغيري
بإرادته املتحرِّرة وعقله املتحفِّز ،إىل قِ َيم سلبية ،متجِّد التكاسل والعزلة ،وتسلِّم زمام
اإلرادة للخرافة واألوهام والشعوذات ،وتستلب العقل يف إطارٍ شامل من اجلمود
والتحجُّر ...وألجل ذلك سخَّر جهداً من جهده إلعادة االعتبار لالجتهاد العقلي احلُ ّر يف
قبال التقليد ،وللعلم يف قبال اخلرافة واجلهل ،وللتواضع يف قبال الزهد الفارغ
األجوف ،وللمشاركة يف األحداث بدل العزلة والتقوقع وإهدار الطاقات يف طقوس
ري من مؤلَّفاته يندرج يف هذا السياق.
شكليّة ال معنى هلا ،وال داللة ،وال مضمون .وكث ٌ
لكنْ بالرغم من كلّ ذلك بقي جهد البهائي حمدوداً ،وذا آثارٍ ضيِّقة كذلك
يف السياق العامّ لفكر عصره وثقافته ،وجهوده كامن جمرّد همس خجول يف خضمّ
صخب ال يتوقَّف ،وهدير ال يكاد ينتهي.
على أنّ جهد البهائي األكرب يكمن يف تراثه العلمي ،باملعنى اخلاصّ للكلمة،
فهو رجل حضارةٍ وعمرانٍ ومتدُّن .وكان يعرف بدقّة أنّ االزدهار ال توفِّره سلطة
مستقرّة نافذة متلك القوّة فحسب ،وال ثقافة رائجة ،وال علم ديينّ رتيب ومكرَّر ،بل
علم جترييب راس ٌخ على قدم ،يقدِّم للمجتمع وسائل عمرانه ،وآليات تقدُّمه وتطوُّره،
وأدوات ازدهاره ورقيّه ،يف اإلدارة والعمران والفنّ واهلندسة وعلوم احلساب والفلك
وعلم الطبيعة...إخل .ولقد كانت مساهماته يف السياق نظريّة وعلميّة معاً ،قدَّم عربها
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جهوداً غري مسبوقة ،سوف تبقى آثارها ماثلة إىل اآلن ،من غري أن حتدّد قيمتها
التفصيلية يف سياق علوم عصرها ونتاجه ،ومن غري أن تدرس نتائجها بدقّة واعتبار.

وامللفت أنّ البهائي كان أحد أعمدة مدرسة أصفهان الفلسفيّة والدينيّة ،ساهم
مع املريداماد احلسيين ،املفكِّر والفقيه ،يف بلورة صورتها ،ورفع دعائمها ،وتأكيد
مكانتها .والظاهر أنّها إنّما أسِّست لتكون مركز التعليم األساسي يف زمن
الصفويّني ،وخصوصاً الشاه عباس ،ولتجمع ضمنها علماء اململكة الكبار ،الذين
يقدِّمون املشورة والرأي للسلطان ،ويشتغلون على إنتاج العلماء واملبلِّغني خلدمة الشريعة
والعلم الديين والوعظ واإلرشاد .وهي مدرس ٌة سوف تنتج فيما بعد ـ ويف زمن الشاه
عباس ـ أحد أعظم فالسفة إيران الصفوية ـ أعين املالّ صدرا الشريازي .لكنّنا ـ يف
احلقيقة ـ ال منلك معرفةً كافية عن مقدار مساهمة البهائي يف تأصيل بنيان هذه
املدرسة ،ويف رسم مالمح توجُّهاتها العلمية ،وال نكاد نقف بتفصيلٍ على مدى
مساهماته الفلسفيّة يف ميدان التعليم والتنشئة والرتبية ،وال على اجلهود اليت بذهلا يف
تكوين جيل من املفكِّرين ذوي التطلُّعات الفلسفية املتحرِّرة ،وخصوصاً أنّ أصفهان
فقدت وهجها بعد أن تركها مالّ صدرا بتدخُّ ٍل مباشر من الشاه عباس ،وبتحريضٍ من
العلماء الرمسيّني القشريّني ـ كما كان يقول بنفسه ـ ،ومخد نتاجها ،وفقدت وهجها
وتألّقها وبريقها.
وال نعرف كذلك على وجه الدقّة مقدار ما نهله مالّ صدرا على يد البهائي من
علوم املعقول ،بالرغم من اعتداده بأستاذه ،وإشارته إليه يف غري موضعٍ من مؤلَّفاته،
وإقراره مبا قدَّمه له من نفعٍ يف سياق تكوينه.
غاية ما نعرفه أنّ مديح مالّ صدرا له يكشف عن عقليّة البهائي الفلسفية
املتحرِّرة ،وذهنه الوقّاد ،وطموحه إىل االجتهاد والتجاوز ،وموسوعيّة ثقافته الدينيّة
والفلسفيّة والصوفيّة واألدبيّة والعلميّة.

شكَّل البهائي جزءاً ال يتجزّأ من السلطة الدينية زمن الصفويني ،وكان واحداً
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من أولئك الذين وفَّروا للسلطة غطاءً كامالً ملشروعيّتها وملمارساتها .لكنّه مل يكن
على الدوام منسجماً مع هذا الدور الذي قُ ِّدر له أن ميارسه ،أو أن يقوم به؛ إذ وجد
نفسه يف خضمّ مناخٍ يتنافى قليالً أو كثرياً مع طباعه اليت متيل إىل التحرُّر
واالستقاللية ،ويتعارض بشكلٍ أو بآخر مع مََلكاته اليت كانت حتفِّزه على الدوام
على ختطّي املألوف الشائع؛ ومع عقله النقّاد الذي كان يدرك مكامن اخلَ ْلط واخللل
يف كلّ ممارسة سلطة ،أو يف كلّ ثقافة؛ ومع قِ َيمه اليت كانت متيل به إىل التواضع
والزهد ،وتنفِّره من املناصب ولوازمها ومقتضياتها.
وهو كان يرى يف السلطة الدينية وجهاً آخر من وجوه السلطة بإطالقٍ ،وكلّ
سلطة عنده نزّاعة إىل النفوذ واالستئثار والتملّك ،طموحة إىل اهليمنة واالستالب،
تتطلّب لنفسها الرفعة واملنزلة.
هذا يف اجلوهر ،أمّا يف الظاهر والشكل فهو كان يرى بأمّ عينه ما كان
خيالط هذه السلطة من ضروب الفساد وأشكاله ومظاهره ،وما كان حييط بها من
أصناف الرفاهية والتزلُّف والكربياء ،...وما كانت تولِّده وتدفع إليه من صنوف
التنافر والتنافس على املآرب واملكاسب واملصاحل ،...وما كان يشوبها على الدوام من
ادّعاءٍ فارغ احنطّ بالعلم الديين إىل أدنى مستوياته ،وأوهن مراتبه ،وأدنى درجاته،
حتّى زال الورع والتقوى ،واندرست الفضيلة ،وأصبحت الشهرة مطلباً ،والرزق هدف ًا،
واالكتساب من أيّ سبيل طموحاً مؤكَّداً ،وانعدمت املقاييس اليت بها حيدَّد الصاحل
والطاحل ،ومييَّز اخلبيث من الطيب ،وتصدّى للمكانة الدينية مَ ْن ليس هلا أهالً ،وال
ميلك أدواتها ،وال شروطها ،وال يتوفَّر على الشيء اليسري ممّا تتطلَّبه وتستوجبه من
ِق َيم ومبادئ وقواعد.
ولقد قضى البهائي ـ فيما يبدو ـ وهو يتحسَّر على ما أصاب العلم الديين وأهله
من مخولٍ ،وما داخله من شوائب وهنات ،وما اختلط به من مفاسد وموبقات ،يائساً
من صالح حاله واستقامة طريقه.
وهو عبَّر عن ذلك يف الكتاب الذي بني أيدينا خري تعبري ،حني افرتض «أنّ
اجلهل شاع باسم العلم ،وكثرت الدعاوى ،وحلَّ الرتف وطلب الدنيا مكان الزهد
والقناعة ،حتّى عند رجال الدين أصحاب املكانة واملنزلة ،وشاع التنافس والتباغض
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والتحاسد والرياء واملداهنة والكذب يف مثل هذا املناخ» .ويف سياق هذه احلياة
املضطربة يف أوضاعها ،املشوّشة يف رؤاها ،كتب البهائي كتابه( :التديُّن والنفاق)؛
ليكون وثيقة للتاريخ ،وشاهداً على احلال اليت ميكن الجتماع بشريّ أن يبلغها يف
احنطاطه ،وتدهور قِ َيمه ،واحنالل مبادئه ،وسوء اختياراته ،يف الدين والسياسة
والثقافة ،وثيقة مل تبلغ حدَّ تأسيس رؤية واضحة ملخرج يركن إليه ،ولسبيل جناة
ميكن ترسُّمه والسري عليه.

كتاب التديُّن والنفاق كتاب حوار جيري على لسان القطّ والفأر .وهو شك ٌل
من أشكال األدب ،راج منذ أزمان بعيدة ،وعرفه األدب اهلنديّ القديم ،ثمّ األدب
ي كذلك ،يتوسَّل فيه منشؤه التلميح ،على لسان احليوانات ،إىل مفاسد
الفارس ّ
اجملتمع والسلطة ،وإىل آفات الثقافة والتديُّن ،أعين ملا ال يستطيع التعامل معه بنقدٍ
صريح أو باعرتاضٍ ظاهر .ولقد جلأ إىل مثله مصلحون مل تكن تسمح هلم الظروف
ٍّ يف ما كان هلم فيه رأيٌ من شؤون االجتماع .وعَرِف الرتاث الفارسي
حر
بإبداء رأيٍ ُ
املتأخِّر مثله ـ ونصُّنا هذا موضوعٌ بالفارسية ـ ،كما هو احلال مع ابن املقفَّع يف (كليلة
ودمنة) ـ املتأثِّر بالرتاث اهلندي ،أو املنحول عليه ،أو املقتبَس منه ـ ،الذي ضمَّنه صاحبه
الكثري من احلكم واملواعظ واألمثال واحلكايات على لسان احليوانات ،قاصداً
منها ترويج فكرة ،أو توهني رأي ،أو تسخيف سلوكٍ أو اعتقاد ،أو الدعوة إىل قيمة.
فنصُّنا إذن يندرج يف أدب الوعظ يف معناه العامّ الشامل ،أو يف املواعظ على حنوٍ
كم واألمثال ،لكنّه ليس وعظ ًا مباشراً على كلّ حال ،فال هو
أدقّ ،أو يف كتب احلِ َ
يقرِّر احلكمة أو القيمة يف وضوحٍ وجالء ،وال هو يسرتسل يف بيان طبيعتها وآثارها،
وال هو يستعمل طريقةً متناسقة بيِّنة صرحية يف بيان منافعها وفوائدها ،وما يُجنى منها
أو يرتتَّب عليها يف ما يتّصل باإلنسان واجملتمع ،وال هو يقدِّم موقفه النقدي بأسلوبٍ
مباشر وقاطع ،بل هو يقرِّر كلّ ذلك بأسلوبٍ حواريّ يتوسَّل التلميح واإلشارة والرمز،
االجتهاد والتجديد

029

•
ويوحي إىل ما يريده من طرفٍ خفيّ ،ال يقع معناه إالّ َمل ْن يتأمّل يف ما وراء احلكاية أو
املثل أو القصة أو احلكمة أو املوعظة .وهو حوارٌ كذلك يوارب وجيانب ويسري على
احلوافّ واهلوامش الضيِّقة؛ تطلُّباً للسالمة ،ورغبةً يف األمن على الذات ،وتضليل
املرتبِّصني؛ إذ يستعمل احلكايات املشرية واحلوادث امللغزة املعبّرة ،اليت تومئ من
طرف خفيّ إىل معنى أو فكرة أو أمثولة أو قصد ،من غري أن يثري حفيظة مَ ْن
يقصدهم ،أو يشري إليه من قريب أو بعيد .ثم هو كتابٌ سهل يسري ،يتوجَّه للعامّة
وللخاصّة ،ظاهره اإلمتاع والتسلية ،بلغةٍ عفوية ،ال تكلُّف فيها وال غموض ،وال
صعوبة تكتنفها وال تعقيد .فهل كان يروم املؤلِّف إيصال رسالة من خالل لغةٍ كهذه
إىل أكرب نسبةٍ من القرّاء؛ لغرضٍ يف نفسه يتجاوز النصيحة والنقد معاً؟ أعين هل
كان يروم هدفاً إصالحياً؟ هذا شي ٌء مستبعَدٌ هنا ...فالكتاب ليس كتاباً إصالحيّاً
باملعنى الشامل للكلمة ،وال هو يؤسِّس لرؤية أو يؤصِّل لطريقةٍ شاملة ،وملوقفٍ ،وال
ُيربز رسالة حمدَّدة املعامل تأخذ حلقاتها بعضها يف سياق بعض ،تتضمَّن تعاليم صاحبها
ورؤاه وفلسفته يف السياسة واجملتمع والدين واإلنسان ،وهذا شيءٌ سنوضِّحه بعد قليل.
ما أراه أنّ الكتاب إعالنُ موقفٍ ،ولَّده إحساسٌ بانهيار القِ َيم ،وزوال املبادئ،
وشيوع ال ِب َدع واخلرافات واألساطري املؤسَّسة باسم الدين ،وانطالقاً منه ،وترهُّل
العقول وتكاسلها ،وركونها إىل جهلٍ مقيم ،وبانقياد أعمى لإلرادات حنو الرؤى
والشعوذات واألحالم الفارغة .وألجل ذلك حيسن تصنيف الكتاب يف سياق موعظةٍ
بليغة ،وموقفٍ حيثّ على االعتبار والتأمُّل ،وصرخةٍ تلفت إىل خماطر اخللل والوهن يف
سياق اجتماعٍ بشريّ حمدَّد ،خيشى عليه أن يتهاوى؛ لتهاوي قِ َيم اإلنسان فيه؛ ولتشوُّه
تعاليم الدين يف سياقه ،من خالل املمارسة السلبيّة ملضامينه والفهم املشوَّه ألبعاده
ومقاصده ،وتشري إىل املزالق اليت يقود إليها استبداد السلطة ،وفساد حاهلا،
وجمانبتها مقاصد العدل ،وجتاوزها حدود الكرامة البشريّة .واملؤلِّف يف سياق ذلك
كم وأمثال
يركّز على معانٍ حمدَّدة عامّة ،يكرِّر حوهلا مواقفه ،وما يتّصل بها من حِ َ
وحكايات وقصص ،تندرج يف عمومها يف سياق الوعظ والتوجيه.
ـ من ذلك نقده لعلماء الرسوم املقلدين ،الذين ال مييِّزون بني الرأي واالجتهاد،
واملتعبِّدين بظاهر األحكام من غري نفاذٍ إىل باطنها ،أو الذين يتمسَّكون بطقوس
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جوفاء ال قيمة هلا ،وال مغزى تكشف عنه ،يكرِّرونها بالعادة والتقليد ،كما هو
التصوف إالّ حلقات الرقص والدوران،
ُّ
احلال مع املتصوِّفة الذين ال جييدون من
والذكر الذي ال جياوز اللسان.
ـ ومنها الدعوة إىل الزهد يف الدنيا ،والتحذير من اإلقبال على ملذّاتها وما
تدعونا إليه ،إقبا ًال ال حدود له ،واندفاعاً ال ضوابط تقيِّده أو تردع عنه.
ـ ومنها الرتغيب يف العمل لآلخرة ،وتوفري الزاد هلا ،واالستعداد لتقرير امليل
إليها.
ـ ومنها نقد تعلُّق العوام باألساطري واخلرافات ،واندفاعهم وراء القيل والقال،
من غري تدبُّر أو تفكري ،أو رويّة فهم ،وتأمُّل عقل.
ـ ومنها نقد املتظاهرين بالورع والتقوى؛ ملآرب أو أغراض أو أهداف عابرة وآنيّة،
والذين يضعون األحاديث ،ويزورون الشرائع؛ من أجل مصاحلهم وأهوائهم.
ـ ومنها نقد السلطة ،ومؤسَّساتها ،واحمليطني بها؛ من رجال بالطٍ ،يتقرَّبون إىل
احلكّام باخلديعة واملكر ،ويزيِّنون هلم سوء أفعاهلم ،وفساد ظلمهم ،وسوء حاهلم؛
ليبقى نفوذهم وسلطانهم؛ ولتدوم النعمة عليهم ،واجلاه الذي به يرفلون ،فيقدِّمون
مصاحلهم على كلمة حقّ ينصحون بها سلطاناً ،أو يردّونه بها عن جَ ْوره؛ ومن قضاةٍ،
جيافون احلقّ واحلقيقة يف قوهلم وفعلهم ،وحيكمون بأهوائهم؛ حفاظاً على مكانتهم
وتأكيداً للعزّ الذي ساقه القَ َدر إليهم ،من غري موهب ٍة ميلكونها ،أو استعداد يتمتَّعون
به ،أو منزلةٍ يستحقّونها ،واستغالالً للناس ،وسلباً ألمواهلم ،وخداع ًا للعامّة منهم.
ومل يكن نقد البهائي للوعّاظ الذين يتسربلون بسرابيل الوَ َرع يف الظاهر ،وهم
أبعد اخللق عنه ،أقلّ من نقده لكلّ أولئك ،فهم يقولون بأفواههم ما ال تصدّقه
أيديهم ،أو تؤمن به قلوبهم ،وهم مصداقٌ بارز لقوله تعاىل﴿ :لِمَ تَقُولُونَ مَا الَ تَ ْفعَلُونَ﴾.
مثل هذا املقاصد سنفحصها هنا بشيءٍ من التفصيل ،مبيِّنني أسسها ،والفكرة اليت
تقوم عليها ،يف فكر البهائي وثقافته ورؤيته القِ َيمية.

يكشف النصّ الذي بني أيدينا عن بنية معرفية ومفهومية حمدَّدة ،كانت توجِّه
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آراء املؤلف وقصصه وحكاياته ،وتفرضها .فهو يف موقفه من السلطة يربز مفهوم ًا
خاصّاً هلا مبا هي حمقّقة للعدالة ،وآلة لتأكيد احلقّ ،ووسيلة لتوفري األمن
والكرامة ،ينزع رجاهلا إىل خدمة اجملتمع ،وتوفري رفاهيّته ،وأسباب رقيّه وتقدُّمه،
ويسعون جهد طاقتهم يف سبيل رفعته ،حيافظون على ثروة األمّة وخرياتها ،ويوازنون
بني مصاحل السلطان ومصاحل الرعية ،من غري ميلٍ أو جور أو استئثار .وسلطةٌ ال ترى
السلطة إالّ سطوةً وقوّة واستئثاراً بالثروة والنفوذ على حساب الرعيّة املهمَّشة واملستبعَدة
هي بنظره سلط ٌة غري مشروعة.
وهو يرى ـ كذلك ـ الدين توازناً بني الظاهر والباطن ،بني الشريعة يف ما تعلن
عنه وبني مقاصدها السامية وأبعادها القصيّة .ويعتقد بضرورة أن يكون الدين ميدان
تأمُّل العقل احلُ ّر اجملرَّد عن اهلوى ،الطامح إىل الفهم والباحث عن احلقّ؛ ألنّه ال حياة
له إالّ بذلك.
والبهائي ـ وهو يؤسِّس ذلك ـ غمز من قناه علماء الرسوم املقلّدين ،الذين ال
ميلكون قدرة االجتهاد يف الدين ،وال رغبة ذلك ،وال يوفِّرون هلذا السبيل أدواته
ووسائله ،وال يدركون معناه ،وال منافعه.
وهو إذ يرمق جمتمعه من طرفٍ خفيّ يرى أنّ اجملتمع ينبغي أن ينتهض على العلم
واملعرفة احلُ ّرة ،ال على اخلرافة والسحر ،وأنّ استقامة حياة الناس إنّما تكون
بالركون إىل العمل والفعل ،وإىل ما يقود إليه العقل ،ال إىل حكايات األسالف ،أو
ما استقرّت عليه احلياة من شعوذةٍ مذمومةٍ وختييل بغيض .ومثل هذه البنية املعرفية
كان ميكن ملفكِّ ٍر كالبهائي أن يدفع بها إىل نهاياتها ،وأن يؤسِّس عليها رؤية شاملة
متماسكة ومستوعبة ،لكنّه مل يفعل ذلك ،واكتفى باإلعالن عنها شذران يف صميم
خطاب وعظيّ ،يكتفي بتقريرها من غري تأصيل ،ويطمح إىل إبرازها من غري تربير
نظريّ يف نسق معريف عقلي حمكم.

كان البهائي يدرك ما كانت تعاني منه السلطة يف زمنه من فسادٍ مقيم،
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فضالً عن اخللل الذي كان يصيب أصل مشروعيّتها .فهو رأى بعينيه املآثم اليت
اقرتفها الصفويّون حبقّ شعوبهم ،والفساد الذي كان خيرتق قصورهم ،ويعشعش
فيها ،واملوبِقات اليت كانت ترتكب حتت مظلّ ٍة من التربير الديين ـ املذهيب ،والتجاوز
الذي بلغ أقصى مداه يف حقّ مبادئ العدالة واالستقامة ،ال فرق يف ذلك بني احلكّام
ومعاونيهم وزبانيتهم ورجال بالطهم وقادة جيشهم وقضاتهم املعيّنني لتحقيق مآربهم
وترسيخ مشروعيّة حكمهم.
والبهائي ـ بعلمه الواسع الغزير وذهنه الوقّاد ـ كان يعلم جيّداً أيّ نوع من
املفاسد جيرّ مثل هذا النمط من السلطان .وهو كان يدرك؛ حبكم اطّالعه على
جتربة اإلسالم يف السياسة واحلكم ،منذ نشوئه إىل وقته ،وعلى جتربة املمالك اليت
كانت على مقربةٍ منه ،كيف يشرِّع نقص املشروعية يف السلطة السياسية البابَ على
القالقل والصراعات ،وكيف يدفع السلطانَ إىل التعويض عنه ،عرب ممارسات إخضاعٍ
وهيمنة وقهر وقمع؛ لسدّ أبواب االعرتاض أو االحتجاج ،احتكاماً إىل القوّة املادية،
وملنع أيّ رغبة يف التغيري ،أو االنتهاض به ،أو السعي إليه؛ وعرب انتهاك منظَّم للحرّية،
ولإلرادات احلُ ّرة وللعقول باسم احلفاظ على السلطة ،وتأمني وحدتها .وكيف ينتهي
سل أو ما يشبهه ،لتتهاوى كلّ أحالم الرغبة يف أن يكون هلا
اجملتمع إثر ذلك إىل الكَ َ
حياةٌ أفضل .وهو كان يعرف بوضوحٍ ال لبس فيه كيف ميكن لفساد املمارسة
السياسية يف دوائر السلطة من أعالها إىل أدناها أن يقود إىل فساد القِ َيم ،وتهافت
األخالق يف االجتماع برمّته ،وإىل تفتيش الرذيلة ،واحنالل الفضيلة ،وإىل زهد الناس
بالعمل واملبادرة ما دام يشكّ يف قدرتهما على إحداث تغيري.
لكنّ امللفت أنّ نقد السلطة عند البهائي ـ يف هذا الكتاب ـ يتّخذ أسلوب
املوعظة احلسنة ،وطريق الرفق واللني واملهادنة ،من غري تنديدٍ صريح ،أو اتّهام
واضح ،أو قسوةٍ مندفعة ،خبالف ما سوف نراه عند مهامجته للفقهاء أو الوعّاظ أو
القضاة أو الصوفيّة .ولعلّ ذلك كان منه رغبةً يف جتنُّب إشعال أيّ موقفٍ ضدّه من
سلطة قرَّبته طويالً ،وأحسنت إليه ،وخدمها يف جممل جتربتها ،على الرغم من
مظاهر فسادها اليت مل تكن لتخفى على رجلٍ مثله ،أو مالمح استبدادها الذي عمَّ
حتّى علمه القريب والبعيد ،أو نقص عدالتها الذي عايشه وعاينه يف أحياء الفقراء اليت
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كان يرتدَّد عليها ،معزِّياً قاطنيها ،مسلِّياً إيّاهم ،مطَّلعاً على سوء أحواهلم ،يف ما
ترويه لنا كتب تاريخ العهد الصفوي .فهل كان البهائي يداري احلكّام الصفويّني؛
خوفاً منهم على نفسه ،وميالً منه إىل السالمة ،أو ركوناً إىل الدعة والتكاسل يف
مسار التغيري واإلصالح الذي كان يرى ضرورته؛ أو ألنّه كان يرى ـ كما كان يرى
كثريون ـ أنّ يف السكوت على مظامل الصفويّني مصلحةً أكرب من مصلحة أن يصدع
باحلقّ يف وجههم ،أو يعارض يف العََلن سياساتهم ،ويعرتض عليها ،ويعرِّض بها ،ويدعو
إىل تغيريها؟ قد يكون شي ٌء من ذلك هو الصحيح ،وقد تكون كلّها وراء مثل هذه
الليونة يف املوقف جتاههم .فلعلّه مل يكن يرى يف نفسه قدرةً على إحداث أيّ تغيري يف
ظلّ مناخٍ عامّ ال يسمح به ،وخصوصاً أنّ الشيخ البهائي كان يدرك بدقّة أنّه مل يكن
ينتمي إىل السياق العامّ ملنظومة السلطة يف الدولة الصفويّة يف ما يشكِّل اجلوهر
ظر إليهم كمنافسني غرباء على
منها ،فهو مهاجرٌ ،كما والده من قبل ،كان يُن َ
الرياسة الدينيّة والسلطان ،وبالتالي مل يكن يتوفَّر هلم من األدوات ما يشكِّل أرضية
راسخة لدعوةٍ شاملة للتغيري .ولعلّه كان يرى من جانبٍ آخر أنّ قصد نشر التشيُّع
وتروجيه أمسى من قصد االعرتاض على سلطان يف سياسةٍ ميارسها ،أو سطوة يبديها،
أو إدارة فاسدة ينهض بها ،أو استبداد موقفٍ يعلن عنه.

ولقد كان نقد البهائي لرجال الدين أكثر حِ ّدة وقساوة من نقده للسياسيّني
واحلكّام؛ ألنّه أدرك بوضوحٍ ما ولَّده العصر يف سياق أحداثه من رجال دينٍ منتفعني
مُرتزقني ،يتسربلون سرابيل التقوى ،ويلبسون لباس أهل العلم ،ويتزيّنون بزيّه ،وال
ميلكون من العلم إالّ القشور ،ومن الزهد والورع إالّ مظاهر خاوية ،وأشكال برّاقة،
ال تنطوي على قيمة ،وال تقوم على مضمون ...ولقد كان حيرِّك البهائي حنو هذا
ب وراء ما كان حيمله هؤالء من ادّعاءٍ خادع ،ومن زيفٍ
النمط من النقد العنيف سب ٌ
طبع حياة مجاعةٍ كبرية من رجال الدين يف عصره ،وهو التنافس البغيض على
املكاسب والرياسات واملصاحل ،يتوسَّلون إليها مظاهر التقديس الدينية ،واملناصب
الشرعية ،والكرامات املدَّعاة ،واحليل والشعوذات ،وهي أمورٌ راحت تطغى وتشيع يف
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البيئة الصفويّة كما تنتشر النار يف اهلشيم ،يف ظلّ مناخ من الرتهُّل الديين يف العلم
واملمارسة ،ويف ظلّ انعدام املوازين اليت بها مييّز الصاحل عن الطاحل ،والعامل عن
اجلاهل املدّعي ،والزاهد عن املتزهِّد لغرضٍ دنيوي ومأربٍ ُيبتغى ،ويف ظلّ فقدان
اجلهة اليت متلك زمام إدارة هذا الشأن استناداً إىل معايري العلم والورع احلقيقيّني،
وسلطة ذلك.
ومثل هذا املوقف من أنصاف املتعلِّمني أو علماء الرسوم ،الواقفني على حدود
املظاهر ،املتاجرين بالدين ،املتزلِّفني إىل السلطان ،املغرِّرين بالعامّة ،اجلاهلني جبوهر
احلقيقة الدينية ،ومبقاصد الدين ومعانيه وأهدافه ،اخلالية قلوبهم من العرفان،
الطامعني يف املناصب ،يتوسَّلون إليها مظاهر الزهد اخلادعة ،وعالمات التقوى املوهمة
املضلِّلة ،يكرِّره البهائي يف كثريٍ من كتبه .ففي شعره الفارسي مثالً ينعى على
أنصاف املتعلِّمني وقوفهم على الظاهر ،وإعراضهم عن جوهر اإلسالم ،فيقول« :الذين
قلَّ علمهم ،وخلت قلوبهم من العرفان ،والذين يدّعون ما ال يعرفون ،ويستغلّون
مناصبهم من أجل مآربهم اخلاصّة»(.)1
ويف كتاب التديُّن والنفاق يرى البهائي أنّ العامل احلقيقي هو الذي جيمع إىل
علمه الزهد والورع والتقوى ،وأنّ َم ْن ال حظّ له من الزهد ال ينفعه علمٌ .مثالً :يقول
الفأر للقطّ ،الذي يتظاهر بالعلم ،يف حوارٍ معني« :إنّ الزهد من خصائص املتديِّنني،
وأنا ال أرى ذلك منك»(.)2
ويقول يف الكشكول« :فسد الزمان وأهله ،وتصدَّر للتدريس مَ ْن قلَّ علمه،
وكثر جهله»(.)7
ٍّ موحٍ كذلك ،يف التديُّن والنفاق ،بلسان القطّ والفأر ،يبيِّن كيف
وهو يف نص
يستغلّ العلماء معاونيهم يف سبيل مآربهم الضيّقة ،ومصاحلهم العابرة ،ومقاصدهم
اخلاصّة ،فيقول على لسان القطّ ،الذي يفكِّر يف طريقة يسيطر بها على الفأر
ويستغلّه ـ والقطّ هنا مثال العامل املستغلّ لعلمه ،املتظاهر باملعرفة ـ« :سأسيطر عليه،
وآخذه باحلجّة ،مستنداً إىل األدلّة الشرعية؛ وإنْ مل يكن هذا ممكناً فسأورد أقوال
املتصوِّفة ،وأقبض عليه.)4(»...
وأسوأ من هذا كلّه بنظر البهائي العامل الذي ال يعمل بعلمه ،ويقول ما ال
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يفعل ،ويبطن ما ال يظهر .وهو يقرِّر ذلك على لسان الفأر ،حني يكثر القطُّ من
الوعظ ،وادّعاء الزهد والقناعة واالكتفاء بالوحدة واتّخاذ الصرب مذهباً ،فيقول:
«أنتَ طالب علم ،ولكنْ ِل َم ال تعمل مبا تقول؟! ِل َم تقولون ما ال تعملون؟!»(.)2
وكما ينتقد البهائي هؤالء؛ لسوء سلوكهم ،وفساد طويتهم؛ والستغالهلم
الدنيء للدين؛ والدّعائهم األجوف للزهد والقناعة وسعة العلم ،فهو ينتقد كذلك رواة
احلديث ،الذين ـ جهالً منهم وقلّة دراية ـ يروُون ما ال يقبله عقلٌ ،وال يدعمه نصٌّ موثوق
من كتاب أو سنّة ،ويتزيَّدون يف الرواية؛ اعتقاداً منهم أنّهم حيسنون صنعاً ،يقول
البهائي على لسان الفأر خماطباً القطّ« :إنّ األحاديث اليت تذكرها مرويّة فعالً،
ولكنّها غري مقبولةٍ عقالً».
ويروي القطّ ،املدَّعي للعلم ،روايات عن رسول اهلل| ترغِّب الفأر يف الكرم
وحسن الضيافة ،ثم يزيد عليها مبا يكفل له إقناع الفأر بإعطائه ما حيتاجه ،وينسبها
إىل رسول اهلل| كذلك ،مع أنّها تنضح كذباً أو مبالغة(.)6
ويسخر البهائي من األخباريّني؛ لشدّة جهلهم ،وبساطة عقوهلم؛ وألنهم عاجزون
عن أن مييِّزوا الصاحل من الطاحل ،والصحيح من الكاذب من األخبار ،والعلم من
اجلهل؛ وألنهم خيلطون يف ما يروُون بني املتعارضات ،وجيمعون األحاديث املتناقضة يف
مكانٍ واحد ،من غري رويّة عقل ،وال تبصُّر فهم ،وال دراية علم .فحينما يروي الفأر
مثالً حديثاً يف فضل مشورة النساء يعارضه القطّ حبديثٍ يناقض رأيه ،ثمّ يروي كلٌّ
منهما قصّة خمتلقة موضوعة تؤيِّد مذهبه ،تشيع بني العامّة ،وتنساق وراءها أذهان
اجلهّال ،الذين يؤمنون باخلوارق واملعجزات والسحر .يقول الفأر« :إذا قلتُ :إنّين
استخرتُ القرآن لن يصدِّقين ـ يقصد القطّ ـ؛ وإذا قلتُ :استشرتُ العلماء سيقول :ال
قيمة لالستخارة بغري القرآن ،وسيقول :من أين جئت بالعلماء؟! لذلك سأقول له :إنّه قد
ورد يف احلديث»(.)3
والعامل الظاهري ،املتمسك بظواهر النصوص ،يشبهه يف سوئه العلماء
املغرورون املتكبِّرون على الناس ،املتكلِّفون للمكانة واملهابة والتبجيل ،والذين
يطمحون إىل انقياد الناس هلم ،وخضوعهم بني أيديهم ،والذين امتألت نفوسهم
بالغرور والكرب .ويعبِّر البهائي عن طبيعة هؤالء ورغباتهم على لسان القطّ ،فيقول« :إنّ
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َم ْن ال حيبّ طالب العلم ال دين له ،وال إميان .وكلُّ َم ْن رفض العلماء رفض األئمّة
والرسل ،ورفض أوامر اهلل ،والكتب املنزلة ،واملالئكة ،واألحكام ،والثواب
والعقاب»(.)8
وهو ينتقد العلم الناقص الذي يفاخر به أصحابُه على لسان القطّـ ،فيقول« :أيّها
الفأر ،جيب أن تعاني الكثري من التعب واألمل يف خدمة علماء الدين؛ لتعرف مسألة
عقلية واحدة ،وتتعلّمها؛ لكي ال يعدَّك الناس من اجلهلة ،قليلي اإلدراك؛ ألنّ الذين
أصبحوا علماء تعبوا كثرياً قبل الوصول إىل الطريق الصحيح .ويتابع معلِّقاً« :إنّ بعض
مدَّعي العلم ما إنْ حيفظوا حديثاً أو آيةً حتّى يلجأوا إىل اجلدل والبحث العقيم يف
السوق واملدرسة واملسجد ،وهذا األسلوب غري مستساغٍ لدى العلماء احلقيقيّني»(.)9

وفساد املمارسة الدينية ال تقتصر على فساد العلم الديين وأهله ،بل تتجاوزه إىل
املمارسة الشكلية للطقوس والعبادات ،وإىل استغالل مظاهر دينية من أجل تشويه
عقول العامة ،وإفساد طويتهم ،وتعطيل قدراتهم وطاقاتهم ،وترويج اخلرافة والسحر
بينهم .وهذا إنّما يتحقَّق مثالً يف مظاهر التقديس الفارغ لألشخاص والرموز ،ونشر
ثقافة الرقى والتعاويذ والرجم بالغيب ،والبحث عن الغيبيّات واملستور ،وادّعاء علم
الرؤية والسماع .ومثل هذه املمارسة جتسَّدت خري جتسيد ـ حسب البهائي ـ يف التصوُّف
الكاذب ،الذي يتوسّل الزهد الشكلي ومظاهر الورع املضلِّل والفتنة طريقاً إىل قلوب
الناس وعقوهلم ،وإىل ترسيخ سلطانٍ روحي مزيَّف على اإلرادات ،يدّعي النطق باسم
املقدَّس ،واحلكم استناداً إليه ،والزعامة نيابةً عنه .ومثل هذه املظاهر عاينها البهائي
بنفسه ،وعاش جتاربها يف حميطه القريب ،يف طرائق صوفيّة راسخة ومتنفِّذة ،بعضها
قام عليه سلطان الصفويّني أنفسهم ،كالقزلباش أو أصحاب القبّعات احلمراء ،الذين
انقلبوا بعد تزايد نفوذهم إىل طائفة تسعى وراء مكانتها ،وتطمح إىل إرضاء أهوائها
ومصاحلها ،تتوسَّل يف سبيل ذلك أسوأ األساليب ،وأحطّ الطرق .وهؤالء ال يأتي
اخلطر منهم ـ حسب البهائي ـ من سوء ما هُ ْم عليه من مسلكٍ أو رأي أو ممارسة
سب ،بل كذلك من تعلُّق العامّة بهم ،وجريهم خلفهم ،وانصياعهم يف إثر رغائبهم،
فحَ ْ
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وتقديسهم ألشخاصهم .ولقد جرَّ نفوذ الصوفيّة يف زمن الصفويّني إىل صراعاتٍ دموية،
مل يقدَّر هلا أن تنتهي إالّ على ويالتٍ ال توصف ،وعلى فنت أخذت يف طريقها الفقهاء
واحملدِّثني ،والدراويش والزهاد والعباد ،وجذبت إليها آالف احملتالني والدجالني
واملشعوذين واملستهرتين ،ووقع فيها الفالسفة ،إشراقيّني ومشّائيني ،والعلماء،
جمتهدين وأخباريّني ،وشاعت التُّ َهم بالكفر والنفاق والفسق ،...وانتشر العمل
بالتنجيم والسحر ،واألخذ باألساطري واألوهام.
إذن لقد ترك نفوذ املتصوِّفة آثاره على غري صعيد ،يف الثقافة والسياسة ،الدين
واجملتمع ،العلم والفلسفة...إخل ،وولَّد مناخاً مل يكن ميكن لسلطةٍ ناشئة أن تكون
مبنأى عنه ،فضالً عن أن تكون قادرةً على إيقافه ،أو التحكُّم به.
ولقد راجت يف مثل هذا املناخ املضطرب البِ َدع والشيع ،وشاع الدجل ،وانتشر
الدجّالون ،وحتلَّق حوهلم أتباعٌ مندفعون غرائزيّون ،روَّعوا العامة ،وأشاعوا فيها
اخلوف والرعب .حصل ذلك يف إيران نفسها ،ويف ما جاورها من بلدان أو أصقاع
كانت على صلةٍ وثيقة بأحداثها ،كما حصل يف األناضول أيّام السلطان سليم
العثماني ،حني أظهر اجلالليّون بِ ْد َعتهم ،وانتقلوا إىل إيران زمن الشاه عبّاس بعد مقتل
زعيمهم .أو كالنقطوية ،بِ ْدعة حممد نامي ،الذي سكن أحد مساجد قزوين زمن
طهماسب ،وأطال حليته متظاهراً بالتُّقى والدين ،واشتهر أمره ،والتفّ حوله الناس.
وهي بِ ْدعة قضى عليها طهماسب ،واختفت زمناً ،ثم عادت إىل الظهور زمن الشاه
عباس ،ممّا اضطرّه للقضاء عليها بال رمحةٍ ،والقبض على رؤسائها.
والسلطة الصفوية نفسها ادَّعت نسباً صوفيّ ًا ،وفاخرت به ،ونشرته يف العامّة،
ورسخته يف أذهانهم ،واستندت يف حكمها إليه ،وارتقت من خالله إىل حدودٍ رفيعة
من القداسة واملهابة ،ممّا جعل العامة تعامل ملوكها معاملة املعصومني ،وتنصاع
إلرادتهم بال تردُّد أو تشكيك ،وتنسب إليهم الكرامات واملعاجز ،كشفاء املرضى
ب ،وأنّهم يفتحون األبواب املوصدة .حصل ذلك مع
وعلم الغيب ،وأن دعاءهم مستجا ٌ
الشاه عباس الذي عُرف بالبطش والشدّة والقسوة ،حتّى على أقرب املقرَّبني إليه.
ونسب الكثريون اخلوارق إىل جدّه طهماسب ،وقبله إمساعيل مؤسِّس الدولة الصفوية.
فلقد رفعت العامّة هؤالء إىل رتبة القدّيسني ،املالكني ملصري البشر ،القادرين على
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التصرُّف باألقدار ،العاملني بالغيب؛ استناداً إىل نزعة صوفيّة ،راحت تتفشّى وتطغى
على العقول فتعطِّلها ،وعلى الفكر فتشلّه ،تنشر ثقافة التواكل والعجز والتسليم،
وترسِّخ قِ َيم اخلوارق والشعوذات والكرامات ،مقصية العلم إىل اهلوامش ،مغيِّبة
العقل ،معطِّلة الطاقات واإلرادات ،ساجِنة اإلبداع يف إسارٍ ال فكاك منه ،ممجِّدة
اجلهل والدعوات املزيَّفة الفارغة والرؤيويّات والنبوءات واألحالم.
ولقد كان البهائي يدرك إىل أيّ مدى خيلخل هذا النمط من الثقافة الدينية
جوهر ما يقوم عليه الدين من مبادئ وقِ َيم ،ويدرك كذلك املفاسد اليت تولِّدها مثل
هذه الظواهر اخلطرية يف حياة البشر ،وإىل أيّ درْك من االحنطاط والتخلُّف واجلهل
ميكن أن تقودها .وألجل ذلك كان نقده للتصوُّف ،أو لظاهرة التصوُّف الشكلي،
عنيفاً ،ال فرق بني الظاهرة وبني آثارها وممارساتها اليت ولّدتها يف سياق نشوئها
وترسيخ وجودها واكتماهلا.
ولقد أشار البهائي يف طرف خفيّ إىل التأثري املدمِّر ملا تروِّجه الصوفية من
أخالق زائفة ،وعلمٍ مدَّعى ،وزهد مصطنع ،وتقشُّف خيفي وراءه رغبةً عارمة يف اجلاه
واملال والسلطان ،ويتَّخذ من الدين ذريعةً لدنيا ،والتقوى وسيلةً جلشع ،والزهد آلةً
الكتناز الثروة .فهؤالء بنظره «يدّعون الزهد والتقوى من أجل العزّ واجلاه ،ويعتمدون
املكر واخلديعة واحليلة لتسخري العوام ،وإغواء السلطان ،ويلبسون لباس الدراويش،
ويتظاهرون أنّهم من أهل السلوك ،ولكنّ التقوى احلقيقية ليست مبا يلبس اإلنسان،
وإنّما مبا يعتقد ،وال يصل الساعي إىل احلقّ إالّ إذا كان ظاهره كباطنه».
وهو يعرِّض بهم يف كتاب التديُّن والنفاق بلسان القطّ ،فيقول« :أيّها الفأر ،إنّ
َم ْن يعدَّ نفسه من أهل احلقيقة جيب أن يبتعد عن دَ َنس الدنيا ،ومنازع النفس األمارة
واهلوى؛ ألن أنفاس الدنيا...إخل»(.)10
ويعرض كذلك مبظاهر التصوُّف الشكليّة على لسان الفأر ،فيقول« :أنا ماهرٌ
يف التصوُّف إىل درجةٍ عالية ،فإذا استطاع شخصٌ أن يدور دورةً واحدة فأنا أستطيع أن
أدور ثالثني أو أربعني دورة» ،فيجيبه القطّ متهكِّماً« :أال تعلم عن التصوّف سوى
الدوران؟! إنّ القفز والدوران والسماع والكذب ليس من العقل والكرامة»(.)11
ويصف البهائي إقبال هؤالء على الدنيا ،وولعهم بها ،على لسان الفأر ،فيقول:
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«أنا أيضاً من أهل التصوُّف ،وهذه الفرقة ال تقتصر على أكل (نعمة اهلل) ،...وهم يف
أثناء االعتكاف والسلوك ال يأكلون سوى اخلبز والشعري واخللّ ،وأحياناً ال يأكلون
شيئاً ،أمّا إذا كانوا يف ضيافة فإنّهم يأكلون إىل احلدّ الذي تبقى فيه بطونهم مألى
إىل اليوم التالي»(.)12
وهو ينتقد ادّعاءاتهم املعاجز والكرامات ،فيقول على لسان القطّ« :إنّ ما
ذكرتَه أيّها الفأر من كرامات املتصوِّفة حمض خرافة ،وإ ّن الناس الذين يؤمنون بهذه
اخلرافات جَ َهلةٌ ،وال عقل هلم»(« .)17وهم ميارسون ديناً خاصّاً قائماً على الشعوذة،
ويقولون كالماً ال يؤيِّده عق ٌل وال نقل ،وإنّما هو مبينٌّ على التقليد وهوى النفس وخداع
الشيطان»(« .)14وهم إنّما حيدث هلم ذلك من أثر الشراب والرتياق الذي يشعر اجلاهل
بسببه جبذبة يشمئزّ منها العلماء العقالء ،ومثل أولئك اجملذوبني كمثل رجلٍ يف حبر
عميق بعيد القرار ،وهو بال يدين أو رجلني ،وال يعرف السباحة ...وأدعياء التصوُّف
أولئك ألقوا أنفسهم يف حبر الفكر العميق واخليال البعيد ،دون أن يستعينوا بسفينة
الشريعة ،أو قارب احلقيقة ،وبدون مالّح العلم ،والربّان املرشد ،وهو جيهلون
السباحة ،فوقعوا فريسة متساح الشيطان ،يف دوّامة حبر البطالن .)12(»...وإذا كان
البهائي ينتقد املتصوِّفة بهذه القسوة؛ لآلفات اليت جتلبها دعوتهم ،فهو ينتقد بنفس
الدرجة مَ ْن جيري يف إثرهم ،ويتَّبع خطواتهم من مريدهم ،الذين يصفهم باحلمق؛
لتصديقهم دعاوى شيوخهم ،واعتبارهم كالم مرشدهم أعظم من كالم عيسى×،
وأنّ دعاءه مستجاب...إخل .وهؤالء ما إنْ يصدِّقوا ذلك من مشاخيهم حتّى يدخلوا يف
طريقهم ،ويبتلوا بشطحاتهم وأكاذيبهم وخرافاتهم ،ويصبحوا أسرى الظنّ والوهم.
واألمحق اجلاهل األعمى قليل الذوق واإلحساس ،كما هو حال هؤالء املريدين ،لن
جتلوَ احلقائق اإلهليّة صدأ عقوهلم وشعورهم ،وهم ال حيصِّلون ممّا ميارسون سوى اهلمّ
والغمّ والنحول...إخل.
وال ينبغي استناداً إىل مثل هذا املوقف الشديد القسوة من التصوُّف أن نفهم
رفض البهائي للتصوُّف يف مجلته ،فلقد كان هو نفسه صوفيّاً مبعنىً ما؛ إذا فهمنا
التصوُّف منطاً يف العيش يغلب عليه الزهد والورع والتقوى وجتنُّب االنغماس يف مالذّ
العيش وأطايبه؛ إذ البهائي كان على شيء من ذلك معتدّ به يف جتربة حياته؛ أو إذا ما
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فهمنا التصوُّف رؤية قلبية متتلئ بها النفس جبالل الوجود اإلهلي ومجاله ،كما كان
احلال مع متصوِّفة كبار ،كان البهائي جيلُّهم ،ويقدِّر جتربتهم ،ويستشهد بها ،ولقد
ك ُثر ،نطقت به أشعاره العرفانية
كان البهائي نفسه على شيءٍ من ذلك ،قلَّ أو َ
الوجدانية العميقة ،سوا ٌء منها الفارسي والعربي .ما كان ينتقده إذن هو التصوُّف
الشكلي ،أو ما كان ينتشر ويروج باسم التصوُّف ،من طرق شعوذة وطقوس
شكليّة ،راحت ترتسَّخ منذ زمن يف بيئة املسلمني ،مرتافقة مع خواءٍ واحندار يف القِ َيم
األخالقيّة ال سابقة هلما ،ومع انهيار ملكانة العقل ودوره ،ولقيمة املعرفة ،ومع اختالل
يف املمارسة السياسية ،وتشوّه يف املعارف الدينية واملعتقدات ...ما أعنيه باختصارٍ هو أنّ
البهائي كان يقصد الطرق والشعوذات ،ودعاوى الكرامات والرؤى واألحالم
واخلوارق والعلم باملغيَّبات وما شابه ذلك ،ممّا كان له أبرز األثر يف مسار التجربة
التارخيية للمسلمني ،ويف مسار حضارتهم.

كلّ شيء إذن كان يشي يف عصر البهائي بالتطرُّف ،تطرُّف يف الدين،
وتطرُّف يف السياسة ،وتطرُّف يف الزهد ،وتطرُّف يف الطقوس ،وتطرُّف يف اجلشع،
واندفاع يف الغرائز .ومل يكن البهائي جيد خمرجاً من ذلك إالّ باتباع الوسطيّة
واالعتدال طريقاً يقلِّل من أخطار االحنراف والتزمُّت والتقوقع والغلوّ ،فراح يدعو إليها
بلغة الواعظ الذي يدرك عمق األزمة ،لكنّه ال ميلك حلوهلا الواقعية .والوعظ موقف
شعورٍ أكثر ممّا هو موقف عقل ،وموقف تأوّه وإحساس مأزوم يشي بالعجز واإلحباط
أكثر ممّا هو موقف إرادةٍ شجاعة للتغيري ،مع وضوح رؤية وثقة موقف .والبهائي يعلن
عن الوسطية وطبيعتها من خالل تقسيم الناس إىل ثالثة أقسام ،فيقول« :إنّ مجاعة ال
همَّ هلم سوى الدنيا ومجع املال واملنال؛ ومجاعة انصرفوا إىل العمل من أجل اآلخرة،
ونفضوا أيديهم من الدنيا ،وهم ليل ـ نهار يتأسَّفون على سوء أحواهلم ،وال يفكِّرون إالّ
يف احلياة الثانية ،وجدوا اخلالص يف االبتعاد عن الناس ،ويف االعتكاف يف زوايا
النسيان ،واإلنسان الذي خيتار العزلة ،ويقفل على نفسه األبواب ،حمرومٌ ويائس من
مجيع الكماالت ،وقد قال رسول اهلل|« :خري األمور أواسطها»( .)16فهل كانت
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تنهيدة البهائي تلك تنهيدة يائس من تغيري احلال؟ وهل قدِّر هلا أن جتد صدىً يف عامل
مضطرب مندفع حنو انهياره احملتوم على غري صعيد ،كما كان حاله زمن
الصفويّني؟ وهل كان ميكن له ،عرب هذا الصوت اخلافت املعرتض من طرف خفيّ
ت».
على أوضاع عصره ،أن يقول واثقاً« :الله ّم إنّي قد بلَّ ْغ ُ

الهوامش
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حديث « َم ْن كذب عليَّ متعمِّداً»...
قراء ٌة حتليلية

منذ القرن التاسع عشر اتّسعت دائرة احلوار يف شأن صحّة األحاديث النبويّة يف
العامل اإلسالمي ،لتصل إىل الباحثني الغربيّني ،الذين مل جيدوا أساليب نقد احلديث
مما نتج عنه مناقشات عن سبل تقييم
اليت وضعها املسلمون مقنعةً بشكلٍ كافٍّ ،
األحاديث وأصوهلا .بعض هؤالء الباحثني الغربيني حاول اقرتاح بعض املناهج لتقييم
األحاديث .ومن األمثلة على هذه املناهج هو منهج حجّة الصمت أو غياب الدليل ،الذي
رمبا جتد بعض اإلشارات إليه يف كتب الباحثني املسلمني الكالسيكيّة(.)1
ورغم شعبية هذا املنهج ،اليت ترجع إىل استخدام الباحثني الغربيني له بكثرةٍ
يف أحباثهم ،إالّ أ ّننا هنا لسنا يف صدد البحث عمّا إذا كان منهج حجة الصمت قد نبع
من املصادر اإلسالمية الكالسيكية أم ال ،وإنّما يهدف هذا املقال إىل تقييم
استخدام هذا املنهج ،كما قدَّمه الباحث األملاني جوزف شاخت ،واملستشرق اهلولندي
جوني  ،يف نقد األحاديث.
ولتوضيح حجّيت سأستفيد من حديث « َم ْن كذب عليَّ »...كمثال.
يعدّ جوزف شاخت أحد أبرز مستخدمي مبادئ منهج حجّة الصمت يف أحباثه،
ويشرحه كالتالي :إ ّن أفضل وسيلة إلثبات أنّ تقليد ًا أو حديث ًا مل يكن موجودًا يف
زمان معني هو أن تثبت أنّه مل يستخدم كحجّة قانونية يف مناقشة تضمَّنت حتميّة

•
اإلشارة إليه إذا كان موجودًا(.)2
ووفقاً هلذا الرأي فإ ّنه إذا مل يتمّ استعمال احلديث الذي له صلةٌ باملوضوع يف
املناظرة فإ ّن ذلك دليل واضح على أ ّن هذا احلديث قد متّ تعميمه بعد فرتة من الوقت
من تلك املناظرة.
ويدّعي شاخت أ ّن استعمال هذه النظرية اليت تقول :إ ّن االحاديث اليت تتعلَّق
باألحكام ليست صحيحة ،وأ ّنها ظهرت يف القرون السابقة ،قد أثارت نقاشاً حول
استخدام هذه النظرية(.)7
ومنذ أن اقرتح شاخت هذا املنهج متّ إخضاع العديد من أحكام األحاديث إىل
البحث يف إطاره ،حيث أصدر اهلولندي جوني  ،الذي اتَّبع منهج شاخت ،أكثر
األعمال مشوليّة يف هذا اجملال .ورمبا أهمها هو ما يتعلَّق حبديث « َم ْن كذب عليَّ،»...
الذي أمجع علماء املسلمني املتخصِّصون على أ ّنه حديثٌ متواتر.
ومن أجل إثبات أ ّن الروايات املذكورة يف كتب األحاديث الكالسيكية مل
ترِ ْد عن الرسول| ،وإ ّنما وردت يف القرون الالحقة للرسول ،اعتمد جوني
أسلوب احلجّة من الصمت (أسلوب يعتمد غياب األدلة إلثبات الشيء) يف حتديد أ ّول
تاريخ النتشار احلديث موضوع البحث(.)4
يف دراسة حديث « َم ْن كذب عليَّ »...إلثبات صحّة
لقد اعتمد جوني
استعماله نظرية احلجّة من الصمت لتحديد تاريخ احلديث .وقد اعتمد فرضية أ ّن
جامعي األحاديث املسلمني قد أدخلوا مجيع الروايات واملوادّ اليت مجعوها من أسالفهم
خالل عملية مجع األحاديث ،هلذا تعترب هذه النصوص كسجالّت كاملة للروايات
املتوفِّرة يف خصوص حدثٍ معيَّن يف وقتٍ معني(.)2
ورغم ما تقدَّم من أ ّن عاملني اثنني فقط قد استعمال نظريّة احلجّة من الصمت يف
كتبهم وأعماهلم ،فإ ّن هناك العديد ممَّ ْن اعتمدوا على هذا املبدأ.
فعلى سبيل املثال :ذكر نورمان كا ْل ِدر يف ما يتعلَّق حبديث نظافة املاء ،الذي
شربت منه اهلرّة ،أ ّن هذا احلديث مل يكن معروفاً يف زمن املالكي ،ومل يظهر يف
مدوّنته .وهو استنتا ٌج مبينّ على هذه النظريّة( .)6لقد وجد كا ْل ِدر أن هذا احلديث
موجود فقط يف كتاب املوطّأ .وحسب ما يدعي إذا كان مالك قد عرف هذا احلديث
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كان جيب عليه أن يكون موجوداً يف الكتابني :املوطّأ؛ واملدوَّنة ،وليس فقط يف
املوطّأ.
ٍّ سواء ،قد قامت
وكانت العديد من األعمال ،يف املاضي واحلاضر( )3على حد
أيضاً بالتح ُّقق من حديث « َم ْن كذب عليَّ .»...يف حني قام علماء املسلمني بشكلٍ عامّ
باختبار طرق هذا احلديث ،حيث شكَّك بعض العلماء املعاصرين يف صحّته( .)8إالّ أنّ
؛ للتحقُّق من مدى
هذا املَقال سوف يركِّز بشكلٍ خاص على منهجية جوني
إمكانيّة استخدام طريقته يف علوم رواية احلديث ،أي إ ّن هذا املقال سوف يقوم
بإغفال آراء العلماء اآلخرين حول حديث « َم ْن كذب عليَّ.»...

إزاء أصول هذا احلديث كما يلي:
ميكننا إجياز مزاعم جوني
1ـ يف منطقة احلجاز ومصر مل يظهر حديث « َم ْن كذب عليَّ »...ضمن كتابات
ما قبل عام 180هـ ،حيث مل يتمّ تدوين هذا احلديث يف الكتاب اجلامع لعبد اهلل بن
عبد الوهّاب(193هـ 817/م) ،فضالً عن موطّأ مالك بن أنس(139هـ 392 /م).
عند النظر إىل كتب علماء آخرين حول احلجاز يتبيَّن ظهور احلديث ألوّل مرّة
من خالل كتب الشافعي(204هـ 820/م) ،واحلميدي(219هـ 874 /م) .وإ ّن عبدَ
العزيز بن حممد الدراوردي(183هـ 807 /م) ،الذي كان قد ظهر يف بعض أحاديث
الشافعي ،وأساتذتَه الذين ذكروا يف أسانيد الدراوردي ،كانوا أيضاً من مصادر
مالك بن أنس ،األمر الذى يُشري إىل الشخص الذي جلب احلديث سالف الذكر
فإنْ كان مالك قد مسع بهذا احلديث من
للتداول يف احلجاز .ووفقاً جلوني
مُح ِّدثيه لكان قد أورده يف كتابه ـ إنْ كان حقّاً قد مسع به ـ(.)9
أنّ مالك روى بعض األحاديث الرافضة
ويف نفس الوقت يصرِّح جوني
للكذب والوضع ،أحدها يرجع إىل حديث لعمر بن اخلطّاب ،مستخدماً لفظة
ُيعَ ّد هؤالء الروّاد للعديد من أحاديث « َم ْن كذب عليَّ»...
(تقوَّل)( .)10ووفقاً جلوني
يف الكتابات العراقيّة(.)11
ولقد ذكر احلميدي (جامع أحاديث آخر من احلجاز) حديث « َم ْن كذب
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عليَّ »...مرّة واحدة يف مسنده.
فقد روى احلميدي هذا احلديث (بضعفٍ فيه) ،ولكنْ
ووفقاً جلوني
بإسنادٍ قوي :احلميدي ،عن سفيان بن عيينة ،عن َم ْن ال أحصي ،عن أبي هريرة ،عن
النيبّ|.
وعندما نأخذ يف احلسبان حقيقة أنه قام أربعة اشخاص فقط بنقل هذا
احلديث عن أبي هريرة ،وحتّى إذا كانوا يف زمن البخاري ،تبدو كلمة « َم ْن ال
أحصي» من ابن عيينة كاجتهادٍ منه؛ إلخفاء إسناده الضعيف .وعالوةً على ذلك فمن
املمكن فهم أ ّن ابن عيينة مل يستطع تقوية احلديث بإسنادٍ أقوى(.)12
ومبالحظة منطقة مصر ،وعلى الرغم من العادات الكثرية اليت تأمر بالنهي
عن الكذب ،ففي كتاب اجلامع البن وهبة (أقدم جتميع أحاديث يف هذه املنطقة)
فشل يف ذكر « َم ْن كذب عليَّ.»...
وجيـد املؤلِّف أيـضاً أ ّنه مـن الغريـب أن ال يظهـر احلديث يف سنن
النسائي(707هـ 912 /م) ،الذي قضى قسط ًا كبريًا من حياته يف مصر ،فقد عُرف
حديث « َم ْن كذب عليَّ »...يف مصر يف الفرتة اليت عاش فيها ،وحلوالي قرنٍ كامل.
ويف األسانيد اليت وجدناها يف املصادر األخرى يُفهم أن معلِّمي النسائي هم رواة
حديث «مَنْ كذب عليَّ .»...لذا هذا املوقف نتج من احلقيقة التالية :إمّا أ ّن النسائي مل
يتسلَّم هذا احلديث أبداً من ُمعَلِّمه (مثال :قتيبة بن سعيد)؛ ألنه ُأسنِد باخلطأ إىل
األخري ،بعد أن ترك املُسند إليه السابق مصر ،أو نبذه النسائي؛ لعدم الثقة به(.)17
ويف األساس مل يبدأ هذا احلديث يف االنتشار يف مصر قبل نهاية القرن الثاني،
ويف األغلب أنّه مل ينتشر فيها قبل نهاية القرن الثالث(.)14
2ـ وبذكر حملةٍ عن العراق اجملاور لوحظ أ ّن هذا احلديث وُجِد يف مسند
الطيالسي(204هـ 819 /م) ،وهو واح ٌد من أقدم التجميعات السندية يف املنطقة .ووفقاً
فالزعم بظهور هذا احلديث يف مسند أبي هريرة(120هـ 363 /م) غري
جلوني
مقبول؛ ألن مصادر السرية اخلاصّة بأبي حنيفة تظهر عدم مباالته باألحاديث ،فقد
روُي أنّه استهزأ بأحاديث نبويّة ،والذي حتول فيما بعد إىل حقائق قانونية عامّة أو
شعارات .يرجع السبب غالباً إىل الصدام بني أهل الرأي وأهل احلديث ،فرمبا قام أتباع
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خرين بإسناد احلديث ذي الصلة إىل أبي حنيفة(.)12
املذهب احلنفي املتأ ِّ
أنه باستمرار دراسة الكتب العراقية مل جيد أثراً
ويؤكِّد املستشرق جوني
هلذا احلديث يف جامع عرابي بن حبيب أيضاً(.)16
وبالنظر إىل مسند الطيالسي يظهر أنّ احلديث الذي حنن يف صدده متّت روايته
بأسانيد خمتلفة .وتبدأ مخسة من األسانيد السبع املشار إليها يف هذا الكتاب
بالطيالسي ،وشعيبة .واستناداً إىل كلمة (تقوّل) املوجودة يف املوطّأ يؤكِّد جوني
على أن األحاديث البادئة بـ ( َم ْن قال عليَّ ،)...اليت متّت روايتها يف الطيالسي أقدم من
أحاديث «مَنْ كذب عليَّ.)13( »...
التالي:
من هذا التحقيق استنتج جوني
بادئ ذي بدء كلّما كانت تفاصيل احلديث كثرية كلّما زاد تداوهلا .وهذا
ينطبق أيضاً على األسانيد.
ثانياً :ال بدّ أنّ القول املأثور «مَنْ كذب عليَّ »...كان حديث الساعة يف العراق
يف الفرتة الزمنية اليت ختلَّلت بني وفاة عرابي بن حبيب والطيالسي .وهذا يعين أنّ هذا
كان يف النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة.
ثالثاً :تطوّرت الصياغة احلقيقية للقول املأثور من (قال ،تقول) إىل (كذب)،
وحتّى (افرتى)(.)18
مبقارنة أسانيد «مَنْ كذب عليَّ ،»...اليت متّت
يف اخلطوة التالية قام جوني
روايتها يف مقدّمة ابن اجلوزي(293هـ 1201 /م) لكتاب املوطّأ ،مع تسعة كتب تقوم
عليها جوانب االتّفاق .وقد متخّض هذا عن النتائج التالية :باستثناء ثالثة من هذه
األسانيد( ،)19تتوافر مجيع أسانيد الكتب التسعة يف كتاب املوطّأ .ومن ثم يبدو أنّ
تلك األسانيد البالغ عددها واحد ًا وثالثني إسناداً ،املوجودة يف الكتب التسعة،
واملذكورة يف كتاب املوطأ ،متّ افرتاؤها يف الفرتة التالية للقرن الرابع من اهلجرة(.)20

بوضوحٍ فقد توصَّل إىل استنتاجاته من خالل غياب
كما ذكر جوني
ي مدى من املصداقية والثقة قد وصل هذا
األدلة .ويف ما يلي سوف نناقش إىل أ ّ
االجتهاد والتجديد

017

•
 ،عندما متّ تطبيقه على علوم رواية

األسلوب ،الذي متّ استخدامه من قبل جوني
احلديث.
مراجعة احلديث من مصادره األوىل ـ املتقدّمة يضفي غشاءً من الشكّ على
النتيجة اليت توصَّل إليها جوني ؛ وذلك لعدم جدارة أحباثه .وعلى سبيل املثال :زعم
أنّ احلديث الذي يُثار حوله التساؤل مل يظهر يف جامع الربيع بن احلبيب(.)21
جوني
وبالتالي فإ ّن هذا احلديث مل يكن متداوالً يف ذلك الوقت .ولكنْ عن طريق
الفحص الدقيق هلذه اجملموعة يكشف عن وجود هذه الرواية الواردة يف هذا التساؤل.
مت افتتاحه من قبل الربيع حتت عنوان
وعالوة على ذلك هناك فص ٌل خاصّ ّ
(خطيئة رجل يدّعي باسم النيبّ) .ويف هذا الفصل يروي الربيع حديثني بإسنادين:
1ـ عن أبي عبيدة ،عن جابر بن زياد ،عن ابن عبّاس ،أ ّن النيبّ| قال« :مَنْ
كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّ ْأ مقعدَه من النار».
2ـ عن حييي بن كثري ،عن عتاب السايب ،عن عبد اهلل بن احلارث....،
أما اإلسناد األخري فيبدو وكأ ّنه أكثر تفصيالً ،وهو يتضمَّن روايةً عن عبد
اهلل بن احلارث ،الذي قد سُئل عن سبب رواية النيبّ| للحديث الشريف «مَنْ كذب
عليَّ متعمِّداً فليتبوَّ ْأ مقعدَه من النار» ،فذهب إىل إلقاء الضوء حول دافع قول احلديث
الشريف (سبب الورود)(.)22
روى معمَر بن راشد( 92ـ 127هـ  317 /ـ 330م) ( )27هذا احلديث قبل الربيع بن
حبيب بفرتةٍ طويلة .ولكنّ املستشرق «جوتيه جوني » غضّ نظره عن هذه اجملموعة.
ويف باب «الكذب على النيبّ|» أخرب معمَر بن راشد ثالثة أحاديث ،وهي:
1ـ أخربنا عبد الرزّاق ،عن معمَر ،عن أبي هارون العبدي ،عن أبي سعيد
اخلدري ،قال :قال رسول اهلل|َ « :م ْن كذب عليَّ فليتبوّ ْأ بيت ًا يف النار».
2ـ أخربنا عبد الرزّاق ،عن معمَر ،عن احلسن ،عن النيبّ| أنّه قال« :حدِّثوا
عنّي وال حَ َرج ،ولكنْ َم ْن كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّ ْأ مقعدَه من النار».
7ـ أخربنا عبد الرزّاق ،عن معمَر ،عن رجلٍ ،عن سعيد بن جبري ،قال :جاء رجلٌ
إىل قرية من قرى األنصار فقال :إنّ رسول اهلل| أرسلين إليكم ،وأمركم أن
تزوِّجوني فالنة ،فقال رج ٌل من أهلها :جاءنا هذا بشيءٍ ما نعرفه من رسول اهلل|،
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أنزلوا الرجل وأكرموه حتّى آتيكم خبرب ذلك ،فأتى النيبّ| ،فذكر ذلك له،
فأرسل النيبّ| عليّ ًا والزبري ،فقال :اذهبا فإنْ أدركتُماه فاقتاله ،وال أراكما
تدركاه ،قال :فذهبا فوجداه قد لدغته حيّةٌ فقتلته ،فرجعا إىل النيبّ| فأخرباه،
فقال النيبّ| :مَ ْن كذب عليَّ متعمِّداً فليبتوَّ ْأ مقعدَه من النار .وبالشكل املتعارف
عليه يذكر وجه اختيار اللفظ بشكلٍ مفصَّل ومستفاض(.)24
وذُكر يف املصنَّف ،لعبد الرزّاق( 211ـ 126هـ  344 /ـ 823م) ،احلديث قيد
قطّ.
النقاش ،الذي مل يتطرَّق له جوني
ويف «باب مسألة أهل الكتاب» أورد التالي :أنبأنا األوزاعي :حدّثنا حسان بن
عطية :حدّثين أبو كبشة السلولي أنّ عبد اهلل بن عمرو بن العاص حدَّثه أنّه مسع
رسول اهلل|( )22يقول« :بلِّغوا عنّي ولو آية ،وحدِّثوا عن بين إسرائيل وال حَ َرج ،ومَ ْن
كذب عليَّ متعمِّداً فليتبوَّ ْأ مقعدَه من النار».
وعن عبد الرزّاق ،عن جعفر بن سليمان ،قال :أخربني عمرو بن دينار األنصاري
أنّه قال :حدَّثين بعض ولد صهيب ،عن أبيهم ،قال :سألوه بنوه ،فقالوا :ما لك ال
حتدِّثنا كما حيدِّث أصحاب حممد|؟ قال :أما إ ّني مسعتُ كما مسعوا ،ولكنّي
كِّلف أن يعقد شعرية وإالّ
مسعتُ رسول اهلل| يقول :مَ ْن كذب عليَّ متعمِّداً ُ
ُع ِّذب»(.)26
وعالوة على ذلك فاجلدير بالذكر يف باب تغليظ مَ ْن كذب على النيبّ| أنّ
عبد الرزّاق أخربنا يف احلديث الذي نقله عن معمَر بن راشد ،عن رجلٍ ،عن سعيد بن
جبري ،أنّ النيبّ| قال« :كذب أحدهم عن النبّي| ،فقال الرسول لعليّ والزبري:
«إذا وجدمتوه متكَّنوا منه واقتلوه»(.)23
ومن ناحية أخرى فقد سجَّل هذا احلديث أبو احلسن بن موسى الشيّاب(/ 209
ص أقام يف بغداد واملوصل وطربستان والريّ ،يف كتابه اجلزء ،حيث
822م) ،وهو شخ ٌ
ذكر هذا احلديث بعبارةَ « :م ْن كذب عليّ ما مل أقُ ْل فليتبوَّ ْأ بيتاً من جهنّم» ،عن ابن
هليعة ،عن أبي عشّان املعافريي ،عن عقبى بن أمري ،عن النيبّ(.)28
وإضافةً إىل العيوب اليت نشأت من البحث غري الدقيق يبدو أنّ هناك تأثرياً
للفهم املقرب ملنهج علماء بارزين يف احلديث ،ويف تاريخ الفقه واحلديث ،يف استخدام
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•
مع أبي حنيفة

احلجّة النامجة عن الصمت .ويف هذا السياق يعترب خالف جوني
مثاالً بارزًا.
وبعيداً عن جداله يف خصوص منهج أبي حنيفة للحديث فقد ادّعى جوني
أن اإلسناد واملنت ال ميكن تأليفهما يف النصف األول من القرن الثاني .ويبدو أ ّن هذا
اخلالف قد شكّل مدخله إىل مسند أبي حنيفة .وهكذا يبدو أن استخدام كتب أبي
يوسف(182هـ 398 /م) وحممد الشيباني(189هـ 802 /م) ،وهما تلميذا أبي حنيفة،
وعلى عالقة مقربة بأهل احلديث ،أكثر منطقيّة من مناقشة مفهوم أبي حنيفة
للحديث بصورة مباشرة؛ حيث إ ّن كالًّ من أبي يوسف والشيباني ـ اللذين دوَّنا موطّأ
مالك بن أنس ـ نقال حديث «مَنْ كذب عليَّ »...من أستاذهم أبي حنيفة .يف حني أنّ أبا
يوسف سجّل احلديث املعينّ بهيئته املتعارفة عن أبي زعيب ،عن أبي سعيد اخلدري،
عن النيبّ( .)29كما روى احلديث حممد بن احلسن الشيباني بالصيغة ذاتها عن أبي
حنيفة ،عن عطيّة العويف ،عن أبي سعيد اخلدري ،عن النيبّ( .)70وكال اإلسنادين
موجو ٌد يف مسند أبي حنيفة( .)71وتندر املعلومات عن الراوي أبي رؤية املوجود يف إسناد
من
أبي حنيفة( ،)72والذي أشار إليه أبو يوسف بأبي ضبا .وقد حتقّق جوني
االلتباس يف هذا االسم يف كتاب اآلثار ،ألبي يوسف ،ومبساعدة حمرِّر الكتاب
بأنّ االسم قد يكون يف الواقع أبا رواق( .)77ومن املثري
املذكور ،وصرّح جوني
لإلسناد املعينّ بدقّة ،ذاكراً الصفحة
لالهتمام بصورةٍ كبرية ،عند تدوين جوني
والرقم من كتاب اآلثار ،أنّه أهمل حديث «مَنْ كذب عليَّ »...املوجود يف اإلسناد
اآلخر ،مؤكِّداً أنْ «ال وجود حلديث «مَنْ كذب »...هناك»( .)74ونتيجةً لذلك يفهم من
ي أبي حنيفة املعروفني بقربهما من أهل احلديث أنّ أبا حنيفة قد نقل
شهادتي تلميذَ ْ
فعالً حديث «مَنْ كذب عليَّ.»...
إىل عدم قبول هذا احلديث يف بعض
ويف الوقت ذاته مييل جوني
اجملموعات؛ وذلك لشكِّه يف مصداقيتها.
بأنّ احلديث بدأ يف االنتشار يف مصر يف وقتٍ
وبنفس الطريقة صرَّح جوني
ال يتجاوز القرن الثالث؛ حبجة عدم وجود حديث «مَنْ كذب عليَّ »...يف جامع ابن وهب
(بالرغم من أنّ احلديث مل يكن موجوداً يف سنن النسائي) .ومع ذلك فإ ّن جزءاً آخر،
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مت اكتشافه
متعلّق ًا بصورةٍ خاصّة باألحكام من الكتاب اجلامع البن وهب ،قد ّ
ونشره .وقد سُجِّل احلديث املعين يف هذا الكتاب بإسناد ابن هليعة ،عن ابن حُبريا،
عن شيخٍ ،عن أبي متيم اجليشاني ،عن قيس بن سعيد بن عبادة ،عن النيبّ ،وذلك يف
اجلزء التمهيدي حلديثٍ خيتصّ بتحريم اخلمر(.)72
النصّ كمخطوطة إشارة ملصدر م .ج .كسرت.
كما درس جوني
مل جيِ ْد النصّ معقوالً يف مسند أمحد بن حنبل فإنّ
وبالرغم من أن جوني
احلديث املعين قد رُوي عن احلسن بن موسى ،عن ابن هليعة ،...بدالً عن( :ابن وهب،
عن ابن هليعة ،)...حيث تضمَّن نفس املنت (يظهر حديث «مَنْ كذب عليَّ »...متبوعاً
جبُمَل حترِّم اخلمر).
ففي أحسن االحوال يعود تأريخ املصنّف اجملهول هلذه
ووفقاً جلوني
اجملموعات إىل وسط القرن الثالث.
هي عدم ورود ذكر أيّ راوي
ومن النقاط املالحظة اليت تعزِّز إدانة جوني
يف جامع ابن وهب اآلخر ،ما عدا ابن هليعة ،املذكور يف أسانيد املخطوطة.
وخالصة القول :بعيداً عن االعرتاض على مزاعم جوني ( )76عندما نأخذ يف
االعتبار اإلسناد املذكور آنفاً فمن املؤكَّد أ ّنه ال ينتمي إىل القرن الثالث ،جبانب
تأييده لعملية تطوير اإلسناد اليت تكرَّر ذكرها.
يف كتاب «الرجال» قيل :إ ّن ابن هبرية كان طالباً من طالب أبي متيم
ي.
مما جيعل اإلسناد عنه يعترب ضعيفاً ،وغري ضرور ّ
اجليشاني( ،)73وهو شيخٌ مغمورّ ،
وكما يف كتب احلديث اليت مجعت يف القرن الثالث ُر ِو َيت العديد من
األحاديث مسند ًة إىل ابن هليعة ،عن ابن هبرية ،عن أبي متيم اجليشاني(.)78
مت تأكيد حديث
وعالوةً على ذلك ،ويف العديد من اجملاالت ،ومنذ ابن هليعةّ ،
«مَنْ كذب عليَّ »...بنفس اإلسناد ،ولكنْ من مصادر أخرى.
وعلى سبيل املثال؛ يف كتاب فتوح مصر :ابن عبد احلكم(223هـ 831 /م)،
عن أبيه عبد اهلل بن عبد احلكم ،وصوالً إىل ابن هليعة(.)79
يف كتاب تاريخ الفسوي(233هـ 890/م) :عن نادر بن عبد اجلبّار أثبت أ ّن إسناد
ي(.)40
ابن هليعه متني وقو ّ
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وجبانب هذه الكتب أبو يعلى(703هـ 919 /م) ،وبعده يف كتاب
الطرباني(760هـ 931 /م) ،وابن اجلوزي (مستخدماً طريق ابن حنبل والفساوي)،
مجيعهم أ َّيدوا هذا اإلسناد(.)41
أمّا جممع الزوائد ،الذي مجعه البوصيلي(840هـ 1476 /م) وابن هاجر(822هـ
1449/م) ،فإ ّنه متّ تأييد هذا احلديث من أمحد بن منيع(244هـ 828 /م) ،مع سند
احلسن بن موسى إىل ابن هليعة ،كما كان احلال يف مسند ابن حنبل ،ولكنّ اسم
ٍّ من أسانيد أمحد بن منيع(.)42
أبي متيم اجليشاني مل يظهر يف أي
واحلقيقة أ ّن أبا متيم كان راوي أحاديثٍ موثوق ًا به ،إ ّال أ ّن األحاديث اليت
يعتقد أنها ضعيفة متّ إغفاهلا .وأ ّي ًا كان اإلسناد الذي يؤخذ يف االعتبار فإنّ اإلسناد
حملّ التشكيك ال نستطيع أن جنزم بقوّته .وقد ظلَّت هذه املسألة معلَّق ًة حتّى جاء ابن
عن أصول هذا اإلسناد مقبولة لكان متّ تعديل
اجلوزي .ولو كانت نظريّة جوني
هذا اإلسناد أيضاً.
كدوا
وكنتيجةٍ لذلك من املتعارَف عليه أ ّن اجليل القادم من العلماء قد أ َّ
اإلسناد أيضاً .وهكذا متّ نقل نفس اإلسناد البن وهب دون أدنى مشكلة .ويعتقد
أنّ القضية املتعلِّقة باحلديث مل تذكر يف كتاب «اجلامع» البن
املستشرق جوني
وهب ،مقيِّم ًا انتشار حديث «مَنْ كذب عليَّ »...من خالل اإلشارة إىل ابن وهب على أنّه
ري لالهتمام(.)47
حدثٌ مث ٌ
واإلسناد الذي يقصده هو إسناد أمحد بن حنبل ،عن هارون بن معروف ،عن
ابن وهب ،عن عمرو بن احلارث ،عن هشام بن أبي رقية( ،)44عن مسلمة بن خملد ،عن
عقبة بن عامر اجلهين ،عن النيبّ.
فإنّ هذا اإلسناد متّ تناقله من قبل ابن
وكما ذكر املستشرق جوني
اجلوزي من خالل ابن وهب بنفس األسلوب .فعلى سبيل املثال :إسناد ابن وهب عن
عمرو بن احلارث ،عن أبو أوشانة ،عن عقبة بن األمري ،مل ُيذكر يف كتاب «اجلامع»
تثار شكوكٌ حول هذه االستشهادات .ولذلك
البن وهب .ووفقًا للمستشرق جوني
من احملتمل أنّ هذا اإلسناد متّ انتشاره من خالل اإلمام أمحد بن حنبل .وعلى سبيل
املثال :هارون بن معروف ،و/أو حبر بن ناصر ،أو واحد أو أكثر من األشخاص الذين
061
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يستخدمون أمساءهم(.)42
ولكنّ إسناد بن وهب عن عمرو بن احلارث ،عن هشام (عن مسلمة) ،عن
عقبة بن األمري ،والذي ذكره املستشرق جوني  ،مل يتمّ تناقله من قبل ابن حنبل
فحَسْب؛ ولكنّ الفسوي قام أيض ًا بروايته مع إسناد عبد العزيز بن عمران وزيد بن
بشر ،عن ابن وهب ،عن عمرو بن احلارث.)46(...
وذكر أبو يعلى احلديث نفسه من خالل حسن بن معروف ،عن ابن وهب.)43(...
وأيضًا «الصحيح» البن حِ ّبان ،من خالل عبد اهلل بن حممد بن سامل ،عن
حرملة بن حييى ،عن عبداهلل بن وهب.)48(...
يف حني أنّ الطرباني ذكر يف أحد كتبه إسناد أبي اليزيد يوسف بن اليزيد،
عن عبد اهلل بن عبد احلكم ،عن ابن وهب ،وقام يف كتاب آخر بنقل إسناد اخلري بن
العرفة املصري ،عن عبد اهلل بن عبد احلكم ،عن ابن وهب.)49(...
ويف الوقت نفسه ورد إسناد عقبة بن عامر عن أبي أوشانة ،عن عمرو بن
يف املصادر اليت تسبق ابن اجلوزي.
احلارث ،عن ابن وهب ،الذي ذكره جوني
وحسب إسناده السابق روى ابن حنبل هذا احلديث مرّة أخرى عن هارون بن
معروف ،عن ابن وهب(.)20
وأورده الرياني بإسنادٍ عن أمحد بن صاحل ،عن ابن وهب(.)21
وورد هذا احلديث عند الطرباني عن أمحد بن رشدين ،عن أمحد بن صاحل،
عن ابن وهب(.)22
ويف صحيح ابن حِ ّبان ورد مرّة أخرى عن عبد اهلل بن حممد بن سامل ،عن
حرملة بن حييى ،عن ابن وهب(.)27
واحلقيقة أنّه يف كال اإلسنادين (عمرو بن احلارث ،عن أبي أوشانة ،عن عمرو
بن احلارث ،عن هشام بن أبي رقية) اللذين من طريق ابن وهب يظهر اسم راوٍ آخر؛
بسبب ورود عمرو بن احلارث بدالً من ابن وهب ،وال يوجد سببٌ يقول :إ ّن أمحد بن
حنبل ،أو أستاذه هارون بن موسى ،أو الراوي الذي ذكره ابن حِ ّبان يف إسناد عبد اهلل
بن حممد بن سامل عن حرملة بن حييى ،يذكرون هشام بن أبي رقية بدالً من أبي
أوشانة ،أو العكس .ويف اخلتام كال الراويني من مصر ،وثقة(.)24
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ويف نفس الوقت نسب علماء آخرون ،غري ابن وهب ،هذا احلديث إىل الراويني:
رواية عقبة بن عامر نُقلت عن الصاحب(209هـ) ،عن ابن هليعة ،عن أبي
أوشانة ،عن عقبة(.)22
وروي عن أمحد بن حنبل ،عن احلسن بن موسى ،عن ابن هليعة ،عن أبي
أوشانة)26(...؛ وعن ابن عبد احلكم ،عن عبد امللك بن مسلمة ،عن ابن هليعة ،عن أبي
أوشانة.)23(...
ومن ناحية أخرى روى الفسوي يف مكان آخر بإسناد عمرو بن الربيع بن طارق،
عن حييى بن أيوب ،عن عمرو بن احلارث ،عن أبي رقيّة( .)28ويف موضعٍ آخر عن سعيد
بن أبي مريم ،عن حييى بن أيّوب ،عن احلسن بن ثوبان ،عن عمرو بن احلارث ،عن
أبي رقيّة.)29(...
وباإلضافة إىل ذلك جيب أيض ًا ذكر إسناد ابن عبد احلكم ،عن عبد امللك بن
مسلمة ،عن ابن هليعة ،عن يزيد بن أبي حبيب ،عن أبي رقيّة ،عن عقبة بن مالك(.)60
وقد نتج عن ذلك أنّ األسانيد ال تقتصر على اليت وُجدت عن طريق ابن وهب،
ولكنْ هناك أسانيد أخرى عرب رواةٍ مصريّني ،و ُيفهم من ذلك أنّ هذا احلديث كان
مشهوراً يف مصر يف هذا الوقت ،مع أنّ ابن وهب ظهر يف مصادر متأخِّرة كراوٍ
حلديث «مَنْ كذب عليَّ .»...وحقيقةً فإ ّن احلديث موضوع التحقيق مل يوجد يف كتابه
مما يعين أنّ العلماء قد انتفعوا من كتبه األخرى ،أو أنّ هذه املخطوطة اليت
اجلامعّ ،
بني أيدينا ليست كاملة.
لقد أضحى من املفهوم أنّ ابن وهب أحد رواة هذا احلديث .واحلقيقة أنّ علماء
آخرين ،مثل :األشيب ،روَ ْوا حديث ًا مماثالً ،وفوق ذلك فإ ّن املصري ابن عبد احلكم
دوَّنه يف كتابٍ آخر هو فتوح مصر ،والذي أثَّر بالسلب على تأريخ جوني .
هناك دراسةٌ ركَّزت على النتيجة املستنبطة من غياب األدلّة ،وتطبيقها على
حديث «مَنْ كذب عليَّ ،»...توصَّلت إىل النتائج التالية:
فإنّ االستنتاج بأنّ
بناءً على عدم كفاية التحقيق الذي قام به جوني
احلديث موضوع التحقيق انتشر يف النصف الثاني من القرن الثاني مل يعُ ْد مقبوالً .وإ ّن
احلديث ذُكر يف كتاب اجلامع ،ملعمر بن راشد ،يف نسخته املشهورة ،ومع سبب
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الورود يبيِّن أنّ هذا احلديث متّ تدوينه ـ على األقلّ ـ يف مصنَّفاتٍ يف النصف األوّل من
القرن الثاني.
ومن ناحية أخرى فإنّ وجود هذه الكلمات يف كتب الربيع وابن يوسف وحممد
الشيباني أبطلت استنتاجه ،الذي خيلص إىل أنّ صيغة الكلمات الفعلية يف القول
املأثور نشأت من «قال ،قول ،وتقوّل» إىل «كذب» ،وحتّى «افرتى».
ويف ذات الوقت فإنّ املنت ،وحتّى الرواية الطويلة للحديث ،متّت روايتها يف رواية
معمر بن راشد وربيع .كما أنّ الكتب الالحقة تنايف بالكامل القول الذي يرى أنّ
املتون زادت مع الوقت.
وزيادة على ذلك ،وكما ذكرنا سابقاً ،فإ ّن تلميذه عبد الرزّاق روى املنت الذي
روي من قبل معمر بطريقةٍ خمتزلة.
ومن منظورٍ آخر ،ومبا أنّ التحقيق بدأ حتماً من املعدوم ،بدالً عن املوجود ،فإنّ
هذا املنهج حيتاج إىل التحليل ،واحداً تلو اآلخر ،لكلّ مصنَّف كُتِب منذ الفرتات
األوىل .وبغضّ النظر عن صعوبتها العملية فإنّ وجود كتب مل تصِ ْل إىل وقتنا هذا،
واحتمالية املعرفة عنهم ،دفعتنا إىل التصرُّف حبكمةٍ ،كما هو واضحٌ يف مثال ابن
وهب ،مع أنّ هناك حديث ًا واحد ًا فقط مل يذكر يف كتابه .وإذا ذكر يف مصنّفات
الحقة فذلك يعين يف غالب الظنّ أنّ الكتاب الذي دُ ِّون فيه احلديث مل يصِ ْل إلينا ،أو
ينقصه بعض التفاصيل ،وليس حديث ًا موضوع ًا.

بني إسناد ابن اجلوزي وإسناد الكتب
كما ذُكر سابقاً فقد قارن جوني
مت ابتداع  71إسناداً إضافياً يف كتاب ابن اجلوزي
التسعة ورسالة الشافعي مدَّعياً أنّه ّ
فإ ّن الكتب التسعة ورسالة
بعد القرن الرابع .وإىل جانب االعتقاد املضلّل جلوني
الشافعي تتناول القرون األربعة األوىل فقط ،علماً أنّه قارنها مع ابن اجلوزي .وتربز هنا
أيضاً مشكلة منهجية من أسلوب «احلجّة النامجة عن الصمت»؛ نظراً ألنّ الصمت
(غياب األدلّة) يعتمد على مبدأ أنّ الباحث يذكر كافّة الطرق املستخدمة يف زمنه
واألزمنة السابقة .وبالتالي ينبغي التحقيق يف اإلجابة عن األسئلة النظرية التالية:
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ـ هل مجع مؤلِّفٌ واحد كلّ األسانيد املنقولة سابقاً؟
ـ وإذا فعل ذلك هل قرَّر بلوغ تلك األسانيد كافةً؟
ف إىل ذلك أنّ إحدى املسائل اليت أُضيفت ناجتةٌ عن استخدامات جوني
أضِ ْ
 ،وهي :هل تنحصر مصنَّفات مؤلِّفي الكتب التسعة فقط يف أولئك املتوافقني
منهم؟
ويف هذا الصدد سنحقِّق أوالً يف اإلجابة عن السؤال األخري ،الذي ينبع من عدم
كفاية تطبيقات جوني  ،ومن ثمّ ننتقل إىل أسئلة أخرى.
ويُعدّ كتاب النسائي مثاالً ممتازاً على حقيقة أنّ مصنَّفات مؤلِّفي الكتب
التسعة ال تتضمّن فقط تلك املتوافقة.
استند إىل غياب هذا احلديث يف كتاب سنن
وكما ذكرنا فإنّ جوني
النسائي ،مدَّعياً أنّه بدأ تداوله يف مصر يف وقتٍ ال يسبق نهاية القرن الثاني ،ومن
احملتمل أنْ ال يكون «قبل نهاية القرن الثالث».
فلنعُ ْد إىل السؤال املتقدِّم :هل هناك كتبٌ أخرى من مؤلَّفات النسائي ،غري
مت نقل
كتاب السنن ،اليت مل تصل إلينا؟ ويف كتابه «كتاب السنن الكبري» ّ
األسانيد الواردة عن عليّ بن أبي طالب والزبري بن العوام وأبي هريرة وأنس بن مالك
وصحابيّ آخر مل يُذكر امسه(.)61
ويف تلك احلالة يبقى احتما ٌل واحد ،وهو أنّ عدم ظهور احلديث يف كتاب
السنن الصغرى ،املعروف باجملتبى ،هو على األرجح نقصٌ يف اإلسناد أو املنت ،أو
نتيجة أحد األسباب اخلاصّة بفكر املؤلِّف.
فعلى سبيل املثال :إنّ غياب كتاب العلم أو املقدّمة يف كتاب سنن النسائي (أو
ما يُفهم على أنّه كتاب السنّة) ـ حيث نقل مؤلِّف الكتب الستّة ذاك احلديث املعينّ يف
هذا القسم ـ قد يُعدّ سبباً لعدم ذكره(.)62
لتاريخ
وبغضّ النظر عن كلّ هذه االحتماالت ،من املؤكَّد أنّ تدوين جوني
مصر ليس صحيحاً؛ نظراً ألنّ ابن عبد احلكم املصري اجلنسيّة كان قد روى
احلديث نفسه قبل النسائي.
واألمر نفسه ينطبق على البخاري(226هـ 830/م) ،والرتمذي(239هـ 892/م)،
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ومؤلّفني آخرين.
فعلى سبيل املثال :نقل البخاري إسناداً واحداً عن عمّار بن ياسر يف كتابه
التاريخ الكبري( ،)67إالّ أنّه مل يظهر يف كتابه الصحيح .وعلى حنوٍ مماثل روى الرتمذي
إسناداً واحداً عن أبي بكر يف كتابه اإليالء ،على الرغم من عدم مشوله يف كتابه
اجلامع(.)64
وبالنتيجة من الواضح أنّ أسلوب «احلجّة النامجة عن الصمت» يتطلَّب التدقيق
يف كلّ املصنّفات املتوفِّرة اليت تنتمي إىل مؤلِّف واحد.
واجلدير ذكره أنّ مجيع الباحثني املهتمّني باألحاديث يفرتضون أنّ املؤلِّفني ـ وال
سيّما مؤلِّفي كتابي الصحيح والسنن ـ مل يدوِّنوا كلّ األسانيد ،بغضّ النظر عن
معرفتهم بها أو ال(.)62
وعند اكتشاف الفوارق اليت تؤثِّر على وسائل احلديث ،أو عندما تهدف إىل
إظهار جانب حمدَّد من اإلسناد ،فإنّ املؤلِّفني يوردون طرقاً أخرى .وبعد تدوين
األحاديث اليت تتعلّق مبواضيعهم فإنّ حقيقة ذكر مؤلِّفي السنن بشكلٍ متواتر لعبارة
«أحاديث عن فالن وفالن موجودة يف هذا القسم» يدلّ على أنّهم يعرفون املزيد من
األسانيد ،ولديهم املزيد من املعلومات حول تدويناتهم الفعليّة .وهكذا فإنّ إجراء
مقارنة بني أحد أجزاء كتب الطرباني ،حيث ترِد فيه طرق «مَنْ كذب عليَّ متعمِّداً»،
وبني سوابقه ومعاصريه وبني ابن اجلوزي قد يساعد هذا األمر يف اإلجابة عن السؤال
املتقدِّم ،مع اإلشارة إىل أنّ تسمية كتاب الطرباني تعين أنّه يهدف إىل ذكر كلّ طرق
أحاديث « َم ْن كذب».
ويف هذا الشأن نقل الطرباني  132إسناداً عن  67من الصحابة ،أمّا مقارنة
أنّه مل يصِ ْل إليه( )66ـ مع مؤلَّفات سابقة فستظهر مدى
كتابه ـ الذي ذكر جوني
فائدة «غياب األدلّة» يف علوم الرواية .وعلى الرغم من أنّنا قارنّا كلّ األحاديث الواردة
يف كتاب الطرباني مع مؤلَّفات أخرى ،إالّ أنّ عرض كلّ النتائج لن يكون حمتمَالً.
وبالتالي ستتمّ دراسة األسانيد الواردة عن أبي هريرة كأمثلةٍ على املسائل التالية.
دوَّن الطرباني يف كتبه  17طريق ًا عن أبي هريرة ،وهي:
اإلسناد األول :أبو هريرة ،عن أبي سلمة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن عمر،
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•
عن عبد العزيز بن حممد ،عن القعنيب (عبد اهلل بن مسلمة) ،عن عليّ بن عبد العزيز،
عن الطرباني(.)63
اإلسناد الثاني :أبو هريرة ،عن أبي سلمة بن عبد الرمحن ،عن حممد بن عمر،
عن أنس بن إياد ،عن أمحد بن صاحل ،عن عبيد بن رجال ،عن الطرباني(.)68
عندما ُيراد البحث يف جمموعة النصوص والوثائق املفسِّرة ألحاديث
الرسول| يف أوّل ثالثة قرون جند أنّ هناك أربعة كتب ونصوص خمتلفة وردت يف
هذا الصدد ،مثل :مقدّمة أبي هريرة ،أبي سالمة ،حممد بن عمرو .وطبقاً هلذه
متت رواية اإلسناد بواسطة حممد بن بشر( ،)69ويزيد( ،)30وعابدة بن
النصوص املفسِّرة ّ
سليمان( ،)31وابن أبي عادي( .)32هذا غري تفسري عبد العزيز بن حممد ،وأنس بن عياد،
مت تسجيله بعد ذلك بواسطة
وعابد بن سليمان ،والذي وجد يف إسناد محّاد( ،)37والذي ّ
ابن حبان( .)34وقد روى الشافعيّ هذا احلديث يف أوّل أربع روايات ،واملوجودة يف أوّل
إسناد الطرباني( .)32ويف كتاب ابن اجلوزي تبعه طارق مع حممد بن سليمان بعد حممد
بن عمرو(.)36
اإلسناد الثالث :أبو هريرة ،عن أبي صاحل ،عن أبي حسني ،عن شعيب ،عن
عمرو بن مرزوق ،عن يوسف بن يعقوب القاضي ،عن الطرباني(.)33
وعندما نقوم بالبحث يف كتب الطرباني يبدو أنّ هذا اإلسناد يستمرّ بعد أبي
هريرة ،أبو صاحل ،أبو حسن ،شعبة ،مع الطيالسي( ،)38والذي ذكر شعبة وأبو عوانة.
واستعمل أيضاً أنس هذا الطريق ،كما يف كتاب السنن الكبري( .)39حممد بن
جعفر( )80وسليمان بن داوود( )81وقد روي يف كتاب الطارق ،عن عمرو بن مرزوق ،عن
أبي بكر القاتي(728هـ 939 /م) ،املعاصر للطرباني(.)82
وقد سجَّل ابن اجلوزي من خالل حممد بن جعفر وأمحد بن حنبل(.)87
اإلسناد الرابع :أبو هريرة ،عن أبي صاحل ،عن أبي حسن ،عن أبي عوانة ،عن
خلف بن هشام ،عن عليّ بن عبد العزيز ،يف كتاب الطرباني(.)84
يف الطرباني يؤكِّد أنّ إسناد حممد بن أبيد ابن حساب ،عن حممد بن عبد اهلل
احلضرمي ،قد روي بتغيري بداية من رواية أبي عوانة.
ويف النصوص املوجودة قبل الطرباني جاء هذا احلديث ،بعد أبي هريرة ،عن
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أبي صاحل ،عن أبي حسن ،عن أبي عوانة ،والذي نقل عن موسى بن إمساعيل(.)82
متت روايته من خالل
ومثل ما ذكر يف كتاب الطرباني ومسلم وأبي يعلى ّ
الطارق من حممد بن أبيد يف كتابهم(.)86
ابن اجلوزي سجَّل نفس الرواية عن الطارق من أبي عوانة ،عن حلف بن هشام،
كما يف اإلسناد األوّل من كتاب الطرباني(.)83
اإلسناد اخلامس :عن أبي هريرة ،عن سعيد بن املسيّب ،عن الزُّهري ،عن عبد
الرزّاق بن عمر ،عن أبي صاحل احلرّاني ،عن حييى بن عثمان بن صاحل ،عن مقدام
بن داوود ،يف الطرباني( .)88يف ما رواه عن اهليثمي؛ أنّ رواية البزّار كانت قد سبقت
رواية الطرباني( .)89وقد تطابقت كلتا الروايتني للبزّار والطرباني مع ما نُقل عن
احملدِّثني األربعة األوائل.
ويف كتاب البزّار ينتهي اإلسناد مع حييى بن حسن ،بدالً عن أبي صاحل.
ويف نفس الوقت قد روى ابن العاضي ،وهو مُعاصِرٌ للطرباني ،بسند أبي
هريرة ،عن سعيد بن املسيّب ،عن الزُّهري ،عن نُعمان بن رشيد.)90(...
وقد رواه ابن اجلوزي بسند ابن العاضي(.)91
اإلسناد السادس :عن أبي هريرة ،عن ابن سريين ،عن مُقاتل (بن سليمان) ،عن
عبد اهلل بن عِصْمة النصييب ،عن موسى بن أيّوب النصييب ،عن حممد بن إبراهيم
سارية ،وحسني بن صميدي األنطاكي ،يف الطرباني(.)92
وعلى قدر ما توصَّلنا إليه من أحباث فإنّ هذا اإلسناد ال يقع يف جمموعة
النصوص السابقة للطرباني.
وقد نقل ابن العاضي ،وهو املُعاصِر للطرباني ،هذا احلديث باإلسناد ذاته ،إالّ
أنه ذكر اسم مُعلِّمه حممد بن أمحد( .)97وقد رواه ابن اجلوزي بسند ابن العاضي(.)94
ح ّبان بن جازع ،عن زينب بنت طعلِق ،عن
اإلسناد السابع :عن أبي هريرة ،عن ِ
أبي عاصم ،عن أبي مسلم الكاشي ،عن الطرباني(.)92
ومل يتمّ العثور على هذا اإلسناد يف كتب املعاصرين للطرباني ،وال يف جمموعة
النصوص الواردة يف الكتب السابقة له .وكذلك مل يقُ ْم ابنُ اجلوزي بروايته.
اإلسناد الثامن :عن أبي هريرة ،عن كثري بن عبيد ،عن ابن ولده عنبساء بن
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•
سعيد ،عن أبي وليد التيالسي ،عن عبّاس بن فضل األسفاطي ،يف الطرباني(.)96
وعلى قدر ما توصلنا إليه من أحباث مل يتمّ العثور على هذا اإلسناد يف كتب
املعاصرين للطرباني ،وال يف جمموعة النصوص الواردة يف الكتب السابقة له .وكذلك
مل يقُ ْم ابن اجلوزي بروايته.
اإلسناد التاسع :عن أبي هريرة ،عن عطاء بن السائب ،عن زيد بن سلمة ،عن
عبد الرمحن بن زيد بن سلمة ،عن إمساعيل بن زكريا ،عن عبدان بن أمحد ،يف
الطرباني(.)93
وقد نقل هذا اإلسناد ،والذي يبدو مُشوِّقاً للغاية ،يف رواية أبي هريرة عن أعتاب
بن يسار ،عن طريق أمحد بن حنبل ،قبل روايته يف الطرباني(.)98
ومل يروِه ابن اجلوزي .وسيتمّ تقييم اإلسناد يف ما يلي.
اإلسناد العاشر :عن أبي هريرة ،عن أعراج ،عن أبو أزيناد ،عن أبو أُميمة بن
يعالء ،عن سليمان بن داوود الشاذاكوني ،عن حممد بن نصري األصفهاني ،يف
الطرباني(.)99
وعلى قدر ما توصّلنا إليه من أحباث مل يتمّ العثور على هذا اإلسناد يف جمموعة
النصوص السابقة للطرباني .وكذلك مل يقُ ْم ابن اجلوزي بروايته.
ك ْيسان بن سعيد ،عن سعيد بن
اإلسناد احلادي عشر :عن أبي هريرة ،عن َ
أبي سعيد ،عن ابن أبي زئيب ،عن شعيب بن إسحاق ،عن هشام بن خالد ،عن أمحد
بن عليّ األبّار ،يف الطرباني(.)100
وعلى قدر ما توصَّلنا إليه من أحباث مل يتمّ العثور على هذا اإلسناد يف كتب
املعاصرين للطرباني ،وال يف جمموعة النصوص الواردة يف الكتب السابقة له.
وكذلك مل يقُ ْم ابن اجلوزي بروايته.
اإلسنادان الثاني عشر والثالث عشر :أبو هريرة ،عن أبي عثمان الطنبذي ،عن
ابن أبي نعيمة املعافري ،عن بكر بن عمرو ،عن حييى بن أيوب ،عن سعيد بن أبي
مريم ،عن أبي يزيد القراطيسي ،يف الطرباني(.)101
ويف اإلسناد الثالث عشر للطرباني ،الذي رواه عن مسند أبي هريرة :أبو عثمان
مسلم بن يسار ،عن بكر بن عمرو ،عن سعيد بن أبي أيّوب ،عن أبي عبد الرمحن
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املقرئ ،عن بشر بن موسى ،دون ذكر اسم ابن أبي نعيمة بني أبو عثمان وبكر بن
عمرو(.)102
وحيث تضمَّن كتاب أمحد بن حنبل( )107احلديث يف األوّل (مبا يف ذلك ابن أبي
نعيمة) فنحن نرى أنّ اإلسناد الثاني (باستثناء ابن أبي نعيمة) كانت تتمّ روايته على
نطاقٍ أوسع .حيث رواه ابن أبي شيبة(272هـ 849 /م) وإسحاق بن راهويه(278هـ /
827م) ،بدالً من رواية أبي عبد الرمحن املقرئ اليت تظهر يف مسند الطرباني(.)104
ورواه البخاري من خالل راوٍ آخر ،أي من خالل عبد اهلل بن يزيد ،بدالً من أبي
عبد الرمحن املقرئ( .)102ولقد اقتبس ابن اجلوزي هذا احلديث من البخاري(.)106
وعندما نراجع أسانيد الطرباني جند أن أسانيده الثالثة عشر احتوت على مثا ٍن
من مرويّات القرن الثالث اهلجري ،وخاصة يف كتاب املسند البن حنبل .فمن الطرق
اخلمس اليت ُذكرت من قبل يف كتب الطرباني ،روى إسناد ًا واحد ًا من قبل ابن
عدي ،أما األسانيد األربعة األخرى ،وبقدر ما أمكننا التحقُّق ،فال ميكن أن يكون
مت بالصدفة .فقد روى ابن اجلوزي سبع
مجعها يف جمموعات احلديث األساسية قد ّ
أسانيد فقط عن أبي هريرة .وقد وردت هذه األسانيد يف اجملموعات األساسية .وعالوةً
على ذلك فقد روى مخسةً منها من خالل املؤلِّفني (الكتاب) املتاحة كتبهم يف الوقت
احلاضر .وكان ابن اجلوزي قد روى اإلسناد الوحيد الذي مل يظهر يف الطرباني ،وهو:
ينبغي
أبو هريرة ،أبو صاحل ،األعمش ،أبو معاوية .)103(...وحسب وجهة نظر جوني
هلذا اإلسناد أن يكون األكثر انتشاراً ورواجاً بعد الطرباني ،ولكنّ ذات اإلسناد
واحلديث الوارد يف كتاب الطرباني ،وهو ابن عديّ( ،)108قد أشار مرّة أخرى إىل خطأ
وجهة نظره.
ومن اجلدير بالذكر على اجلانب اآلخر أ ّن ابن اجلوزي مل يورِ ْد األسانيد الستّة
اليت ذكرها الطربي يف كتابه.
 :إ ّنه بعقد مقارنة بني الكتابني على أساس عدد
وكما يقول جوني
األسانيد سنصل إىل نتيجة واحدة ،أال وهي أ ّن تلك األسانيد مل يتزايد عددها عند ابن
اجلوزي عنها عند الطرباني ،بل على العكس.
وينطبق هذا أيضاً على مؤلَّفات أخرى .فعلى سبيل املثال :قام الطرباني بنقل
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•
مثانية أسانيد عن أبي سعيد اخلدري( ،)109بينما جند أ ّن عدد ما أورده ابن اجلوزي عنه
يف كتابه من أسانيد هو أربعة فقط( .)110وبالنسبة إىل هذا احلديث الذي حنن يف صدد
دراسته جند أن الطرباني أخرجه عن عبد اهلل أبي عمرو بستّة أسانيد ،بينما أورده ابن
اجلوزي بثالثة أسانيد فقط يف كتابه( ،)111مسند ًا عن األعمش ،عن أبي صاحل ،عن
أبي هريرة .وهذا يوضِّح ـ كما ذكرنا من قبل ـ صحة أمثاله املتعارضة أيضاً.
ويف ما يتعلَّق باحلجّة النامجة عن الصمت هنالك نقطة جيب أخذها بعني
االعتبار ،أال وهي مقدار جناح الطرباني يف حماولته أن يورد كلّ األسانيد ،الصحيحة
منها والضعيفة ،فنجد أ ّنه أفرد كتاباً كامالً هلذا الغرض.
ولكنْ بفحص األسانيد األخرى حلديث « َم ْن كذب عليَّ »...عن أبي هريرة جند
أ ّن الطرباني مل يستطع ،حتّى يف كتبه ،أن جيمع كلّ األسانيد يف تصنيفه للقرون
متت رواية هذا احلديث يف مسند أمحد بن حنبل
الثالثة األوىل .فعلى سبيل املثالّ :
بسندٍ عن عفّان ،عن عبد الواحد بن زياد ،عن عاصم بن كليب ،عن كليب ،عن أبي
هريرة.)112(...
ورواه أيضاً إسحاق بن راهويه بنفس السند ،باستثناء الراوي األخري ،أي
عفّان.)117(...
وعالوةً على ذلك ورد هذا احلديث يف مسند الدارمي(222هـ 868 /م) بسندٍ عن
أبي معمر إمساعيل بن إبراهيم ،عن صاحل بن عمر ،عن عاصم بن كليب ،عن
كليب ،عن أبي هريرة ،)114(...وذلك على الرغم من أ ّن الطرباني مل يورِد هذا السند يف
ط ُرق َم ْن كذب عليَّ متعمِّداً) ،وأيضا مل يكن موجوداً يف مؤلَّفاته األخرى.
كتابه ( ُ
طرق َم ْن كذب عليَّ
وأسانيد الطرباني اليت وردت يف مؤلَّفات أخرى ،غري ( ُ
متعمِّداً) ،هي:
محاد ،عن نوح بن أبي مريم ،عن السدي الكبري ـ
1ـ عن جعفر ،عن نعيم بن ّ
عبد الرمحن بن أبي كرمية السدي ـ.)112(...
2ـ عن حممد بن يوسف العصفري ،عن عمر بن حطب السجستاني ،عن حممد
باكثري ،عن ابن شوذب ،عن عبد اهلل بن قاسم ،عن أبي هريرة.)116(...
ط ُرق َم ْن
7ـ وهناك أيضاً إسناداً آخر رواه احلميدي ،لكنه مل يرِ ْد ال يف ( ُ
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كذب عليَّ) ،للطرباني ،وال يف مؤلَّفاته األخرى(.)113
ولكنّ هذا اإلسناد ،والذي يعترب هامّ ًا ،يتطلَّب املزيد من الفحص .وقد طرح
هذا اإلسناد كالتالي :بسندٍ عن أبي هريرة ،عن َم ْن ال أحصي  /عدد
جوني
كبري من الرواة ،عن سفيان ،عن احلميدي.
مت نقله
فإنه عند األخذ بعني االعتبار أن هذا احلديث ّ
وكما أشار جوني
عن أبي هريرة عن طريق أربعة رواة فقط يف زمن البخاري ،فإ ّنه ال بدّ من تفسري مقولة
سفيان ( َم ْن ال أحصي )...على النحو التالي« :مل يكن ابن عيينة حتّى هذا الوقت قادراً
على تفسري األحاديث املوردة بسندٍ ضعيف»(.)118
فإن أسانيد احلُمَ ْيدي شديدة األهمّية .غري أنّه حني
وكما ذكر جوني
يفحص أحدهم مسنده سيجد أنّ إسناده هذا «...احلميدي قال :حدّثنا سفيان :وحدّثين
َم ْن ال ُأحصي ،عن أبي هريرة »...قال احلميدي :أخربنا سفيان عن العديد من الرواة
الذين ال يسعين إحصاؤهم قد نقلوه إليَّ(.)119
ٍّ عن ذلك ،حيث يسجِّل
هلذا اإلسناد خمتلفٌ بشكلٍ جوهري
وفَ ْه ُم جوني
احلُميْدي أنّه مسعه من العديد من الرواة ،إضافةً إىل معلِّمه ابن عوينة.
وتشري هذه القضية إىل خطأ جوني ؛ حيث قارن هذا التعبري مع تالمذة أبي
هريرة بدالً من املعاصرين لسفيان.
وعلى اجلانب اآلخر حني يضع املرء يف ذهنه أنّ احلُمَ ْيدي هو أحد تالمذة
الشافعي ،والذي نقل ذلك احلديث بعدّة أسانيد( ،)120يبدو األرجح وكأنّ األول قد
مسع هذا احلديث من مصادر أخرى.
وباعتبار ذلك فاملهم هنا أنّ احلميدي مل يسعَ لنقل حديث معلِّمه كإسناد
مرفوع .وتشري تلك القضية إىل ميل العلماء املسلمني إىل األمانة يف ما يتعلَّق مبصادرهم.
وعالوة على ذلك ـ وبقدر ما استطعنا البحث ـ فإنّ حقيقة أنّ اإلسناد املشكوك
فيه مل يظهر يف التجميعات األحدث يؤثِّر سلبي ًا يف نظريّة أنّ األسانيد «تزداد صحّتها
يف مكانٍ آخر.
مع مرور الزمن» ،كما يشري لذلك جوني
ويف هذه القضية فإنّ تعبري احلميدي ،أعين «عن العديد من الرواة الذين ال
يسعين إحصاؤهم» ،ينبغي النظر إليه باعتباره عالمةً على انتشار روايته يف ذلك الوقت.
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•
وكذلك فحقيقة أنّ قاسم بن سالم(224هـ 879 /م) املعاصِر له مل يدوِّن أيّ
إسناد ،قد ذكر «أال تعلم أنّ النيبّ قالَ « :م ْن كذب عليَّ ،»...مؤيِّدًا ذلك الرأي(.)121
وحقيقة أنّ الطربانيّ مل جيمع كلّ األسانيد يف كتبه ،وأنّ الكتب اجملمّعة
سب.
سابق ًا مل يتمّ تقييدها باألسانيد املنتهية عند أبي هريرة فحَ ْ
فمثالً :بينما روى البزّار( )122إسنادَ سعيد بن زيد حتّى قيس بن أبي علقمة ،فإنّه
غري مذكور يف طرق الطرباني .وبقدر ما استطعنا البحثَ فإن اإلسناد املتساءل عنه مل
يظهر يف بقية جمموعاته.
ذكر الطرباني يف كتابه الطُّ ُرق إسنادين ألبي بكر:
األوّل :عن جابر بن عبد اهلل ،عن أبي بكر.
والثاني :عن عبد اخلري بن يزيد ،عن أبي بكر(.)127
ولكنْ يف كتب احلديث املتقدِّمة نقلت نفس الرواية بإسناد أبي كبشة
األمناري ،عن أبي بكر ،...عن طريق الرتمذي( ،)124والبزّار( )122وأبي بكر
وبالرغم من أنّ الطرباني ذكر هذا اإلسناد يف املعجم الوسيط( ،)123إالّ أنّه مل يذكره
يف كتابه الطُّ ُرق.
أمّا يف ما يتعلَّق بأسانيد زيد بن األرقم فبالرغم من أنّ اإلسناد الوحيد الذي
ذكره الطرباني عنه هو عن يزيد بن حيّان ،عن زيد بن األرقم ،)128(...فقد دوَّن نفس
احلديث بإسناد أبي إسحاق السبيعي ،عن زيد بن األرقم ،يف املعجم الكبري( .)129يف
حني أنّ املؤلِّف ذكر إسناد هنيدة ،عن املغرية بن شعبة ،يف املعجم الكبري( ،)170إالّ أنّه
مل يذكره يف كتابه الطُّ ُرق.
وهنا ال بدّ من طرح سؤالٍ ،أال وهو :هل كان بإمكان الطرباني الوصول إىل
هذه األسانيد بعد مؤلَّفه الطُّ ُرق؟ بالرغم من إمكانية حدوث هذا األمر نظريّاً ،إالّ أنّه
أم ٌر غري منطقي؛ ألنّ األسانيد املعنيّة واملوجودة يف كتاب الطُّ ُرق وُجدت يف العديد من
كتبه األخرى.
ومبالحظة حماوالت الطرباني ،والذي قصد جتميع اجملموعة الكاملة من
األسانيد لـحديث « َم ْن كذب عليَّ ،»...اتَّضح أنّها باءت بالفشل ،سواءٌ يف ما يتعلَّق
بأسانيد كتبه أو بغريها من املؤلَّفات السابقة له ،وهلذا ال يصحّ تطبيق مبدأ النقاش
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الصامت على الكتب األخرى ،واليت مل تتعمّد مجع كافّة األسانيد هلذا احلديث.
إنّ الوضع القائم بني الطرباني وبني املؤلَّفات السابقة له أشبه ما يكون بالوضع
القائم بينه وبني ابن اجلوزي .ومبعنى آخر :يف حني أنّ بعض األسانيد اليت مل تذكر
عند الطرباني وجدت عند ابن اجلوزي ففي املقابل مل يستوعب ابن اجلوزي كلّ
األسانيد املذكورة عند الطرباني.
وعند النظر بعني فاحصة إىل الرواية املنقولة عن أبي هريرة من منطلق اإلسناد
واملنت ،واليت دوَّنها الطرباني يف كتابه الطُّ ُرق ،جند أنّ منت اإلسناد األوّل دُوِّن بهذه
الطريقة املوضَّحة هناَ ...« :م ْن قال عليَّ ما مل أ ُق ْل فليتبوَّ ْأ مقعدّه من النار.»...
مت تدوينها
أمّا األخبار املنقولة عن هناد ،وابن ماجـه ،وأبي يعلى ،فقد ّ
كالتاليَ ...« :م ْن تقوَّل.»...
ح ّبان فقد ُد ِّونت كالتاليَ ...« :م ْن قال.»...
وأمّا تلك املنقولة عن ابن ِ
ومن ناحيه أخرى رواها ابن حنبل كالتاليَ ...« :م ْن يقول عليَّ.»...
ويتضح من خالل كلّ هذه املنقوالت اتّفاق الرواة الثالثة األُ َول (على سبيل
املثال :عن حممد بن عمرو ،عن أبي سلمة ،عن أبي هريرة) .مع العلم بأنّه ال توجد
شبهة بأ ّن هذا املنت تغيَّر من (قال) إىل (كذب).
ولقد دوَّن ابن اجلوزي هذا االسناد مبنت «َ ...م ْن كذب عليَّ .»...ومع ذلك مل ينقله
فقط يف نهاية إسناد أبي سلمة ،عن أبي هريرة ،ولكنْ أيضاً يف إسنادين آخرين
ذُكرا يف املنت احملوّل .ومن هنا يتّضح لنا أنّه ليس باإلمكان أن نصل إىل نتيجة دامغة؛
نظراً لعدم وجود شرح وافٍ لكلّ منتٍ وإسناده.
اإلسناد الثاني يف منت الطرباني هو َم ْن كذب عليَّ .وعلى الرغم من أنّ أوّل
ثالثة رواة يقدِّمون اإلسناد بنفس الطريقة ،إ ّال أ ّنه حيفظه بشكلٍ منفصل ،رمبا يرجع
ذلك إىل االختالف يف املنت.
لكنّ عبيد بن رجال املصري راوٍ يف اإلسناد ،وبقدر ما أمكننا البحث مل
نتمكَّن من العثور عليه يف كتب الرجال .وقد أشار إليه فيه باجملهول ،ويبدو أنّ هذا
التغيري كان بسببه.
شعبة
ويكمل اإلسناد طريق أبي هريرة ،عن أبي صاحل ،عن أبي حسن ،عن ُ
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(اإلسناد الثالث) ،وهو الشكل املتعارف عليه يف احلديث « َم ْن كذب عليَّ.»...
وقد وردت رواية « َم ْن كذب عليَّ »...من دون أيّ تغيري يف كتب الطالمسي،
وابن حنبل ،والنسائي ،وابن اجلوزي.
وبنفس الطريقة واإلسناد ،عن أبي هريرة ،عن أبي صاحل ،عن أبي حسن ،عن
عوانة ،ذكر بالتسلسل يف البخاري ،ومسلم ،وأبي يعلى ،والطربانيَ « :م ْن كذب
عليَّ »...من دون أيّ تغيري .وهذا ما ينطبق أيضاً على منت ابن اجلوزي.
ومن اجلدير بالذكر أن اسم أبي صاحل السمّان(101هـ 320 /م) مل يسجَّل بني
أبي هريرة وأبي حسن يف كتاب ابن اجلوزي.
وعلى الرغم من أنّه يف أول وهلة تشري هذه القضية إىل سالمة اإلسناد ،كما
ادَّعى جوني  ،إ ّال أ ّن العكس هو الصحيح .وبقدر ما ميكننا التحقُّق فإنّ أبا حسن
عثمان بن عاصم بن حسني(123هـ 342 /م) ال يظهر بني تالمذة أبي هريرة .لذا فإن
عدم وجود أبي صاحل السمّان حوَّل اإلسناد إىل منقطعٍ ،قد يكون عن طريق اخلطأ،
ومن األفضل قبوله على أنّه خطأ بسيط من الراوي.
أ ّما منت اإلسناد اخلامس ،الذي رواه أبو هريرة ،عن سعيد بن املس ّيب ،عن
الزهري ،فيختلف للغاية (ثالث ٌة ال يرون ريح اجلنّة :رجلٌ ادّعى إىل غري أبيه ،ورجل
كذب عليَّ ،ورجل كذب على عينيه)(.)171
ويف زوائد البزّار(292هـ 902 /م) وابن اجلوزي جند هذا املنت ،وإنْ كانت
هناك تغيريات صغرية (كذب على نبيّه ،بدالً من :كذب عليَّ).
وإذا كانت النظريّة القائلة بأنّ املتون كانت تتطوَّر يف جمرى الزمن ،كقاعدة
عامّة ،كما ادَّعى جوني  ،ينبغي لنا أن نتوقَّع أنْ جند أنّ نفس امليزة انعكست
على هذا املنت ،ومتّ تسجيله بشكلٍ « َم ْن كذب عليَّ»...؛ ألنّه ظهر يف الكتب يف عصر
الحقٍ.
وحادثة أخرى تظهر هنا ،فاإلسناد حملّ التساؤل نقل من «كشف األستار على
زوائد البزّار والكتب الستّة» ،كتاب اهليثمي(803هـ 1402 /م) ،وليس من مسند
البزّار املتاح يف الوقت احلالي .وهذا يعين أنّه ميكن العثور على احلديث حملّ التساؤل
يف املخطوطات القدمية ،واليت مل نصل إليها يف الوقت احلاضر ،أو مل تتمكّن من
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البقاء إىل الوقت احلالي(.)172
ولذلك ليس صحيحاً اعتبار األسانيد اليت ذكرها ابن اجلوزي ،واليت مل
جندها يف الكتابات املبكرة واملتاحة حالياً ،ليس صحيحاً أنّها نُشرت بعد القرن
الرابع .وعلى سبيل املثال :استعان ابن اجلوزي بإسناد إبراهيم بن إسحاق
احلربي(282هـ 898 /م) يف الطرق اليت تقارب العشرين .ومن املعروف أن إبراهيم بن
إسحاق حاول مجع أسانيد « َم ْن كذب عليَّ »...قبل الطرباني(.)177
وينطبق األمر نفسه على ابن سعيد(718هـ 970 /م) ،الذي استشهد به ابن
اجلوزي يف أكثر من مخس عشرة مناسبة؛ ألن حييى بن حممد بن سعيد قد حاول هو
اآلخر مجع األسانيد املتعلِّقة باحلديث حملّ الدراسة قبل الطرباني(.)174
ومن املفهوم أنّ مؤلَّفات احلديث تلك ،واليت مل تصل إلينا ،هي من ضمن
املصادر اليت اعتمد عليها ابن اجلوزي.
وكلّ ذلك يؤدّي إىل االعتقاد بعدم موثوقية االفرتاض القائل بأنّ األسانيد ـ اليت
مل يتمّ العثور عليها يف املؤلَّفات املتاحة حالياً ،واليت ترجع إىل ما قبل القرن الثالث،
واليت استند إليها ابن اجلوزي من خالل إبراهيم بن إسحاق وابن سعيد ـ أنّ تلك
األسانيد تعود إىل قرون تالية.
إنّ املنت املذكور يف إسناد مقاتل ،عن ابن سريين ،عن أبي هريرة ،...هو أيضاً
خمتلفَ ...« :م ْن أحدث حدثاً ،وآوى حمدثاً ،فعليه لعنة اهلل ومالئكته أمجعني ،ال
يكتب منه صرف ،وال عدل ،وعلى َم ْن كذب عليَّ.)172(» ...
ويف أسانيد ابن عادي وابن اجلوزي احتفظ احلديث بنفس الصيغة ،ما عدا
عبارة« :ال يكتب منه صرف وال عدل» ،واليت حذفها كالهما.
وبينما جند أنّ املنت يف اإلسناد السابع هوَ « :م ْن قال عليَّ ما مل أقُ ْل فليتبوَّ ْأ
مقعده من النار ،»...فإنّ املتون يف اإلسناد الثامن والتاسع واحلادي عشر تأتي على
الشكل املعروف لـ « َم ْن كذب عليَّ .»...ومبا أنّنا مل نستطع العثور على هذا اإلسناد يف
الكتب األخرى يبدو أنّه من املستحيل تقريباً الوصول إىل نتيجة ُتثبت ما إذا كان املنت
قد خضع لتحسني أم ال.
ويبدو أنّ اإلسناد التاسع ،والذي يستهل بإسناد زيد بن إسالم ،عن عطاء بن
االجتهاد والتجديد

077

•
ري لالهتمام بشكلٍ كبري؛ ألنّ هذا اإلسناد رُوي عن أمحد
يسار ،عن أبي هريرة ،مث ٌ
بن حنبل يف مسند أبي سعيد اخلدري( ،وليس يف مسند أبي هريرة).
وتقول تلك الرواية أنّ الرسول قد أقرَّ حديث « َم ْن كذب عليَّ »...بعد أنْ أكَّد
على أنّه ال ينبغي للصحابة تدوين أشياء أخرى غري القرآن ،وأنّه ميكنهم النقل عن
«بين إسرائيل».
ولكنّ هذا احلديث ُروي عن أبي سعيد اخلدري ،وليس عن أبي هريرة .ولذلك
فإن أمحد بن حنبل ومسلم نقال نفس احلديث بسند زيد بن إسالم( ،)176عن عطاء بن
يسار ،عن أبي سعيد ...ويتّضح من ذلك أنّ أمحد بن حنبل ـ مدركاً أن احلديث مغلوط
ـ ذكره بنفس اإلسناد الذي رُوي عن معلِّمه .ولكنْ يبدو أنّه نوى اإلشارة إىل ذلك
اخلطأ عن طريق نقل احلديث يف مسند أبي سعيد اخلدري.
أما بالنسبة إىل كتاب الطرباني فإنّ االسم املذكور فيه هو عطاء بن الصعيب،
بدالً من عطاء بن يسار .ويبدو أنّ ذلك كان خطأً من الكاتب ،أكثر من كونه
تغيري ًا متعمّداً؛ وذلك ألنّ عطاء بن الصعيب(176هـ 324 /م) كان صغرياً جدّ ًا ،وال
ميكن أن يكون قد روى إالّ عن والده من الصحابة( )173يف منتصف العمر .وبذلك ال
يبدو أنّ التغيري حملّ الدراسة هو تعديلٌ مقصود؛ ألنه ال يرتقي باإلسناد إىل طريق
أقوى.
ويف اإلسنادين الثاني عشر والثالث عشر ،اللذين وردا يف منت ابن أبي شيبة
والبخاريَ « :م ْن تقوَّل ،»...يف الكتب األخرىَ « :م ْن قال عليَّ .»...وقام ابن اجلوزي
بتسجيلها عن طريق البخاري.
مبقارنة
ومرّة أخرى يشري هذا اإلسناد إىل اخلطأ الذي وقع فيه جوني
كتاب ابن اجلوزي مع كتاب الرسالة ،لإلمام الشافعي؛ وذلك ألنّ اإلسناد الذي نقله
ابن اجلوزي من البخاري ورد يف كتابه األدب املفرد( ،)178وليس يف اجلامع الصحيح.
الذي خبس من قدر هذه املسألة كان قد قبل بها كمنتج ظهر يف القرن
فجوني
الرابع.
وبالتحقيق يف أسانيد أبي هريرة مع املنت ميكن فهم أنّ التغيّر يف املتون ينشأ
عن تغيُّر يف راوٍ أو راويني (أو ثالثة) (مثالً« :كذب» بدالً من« :قال») ،ولكنْ ال يوجد
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تغيُّرات يف القرون املتتابعة ،باستثناء املشاكل الناشئة عن الناقلني الضعفاء لألحاديث.
بينما تتناسب هذه املسألة مع العمليات قبل النظامية والنظامية لرواية احلديث ،ويبدو
هذا متناقض ًا مع حقيقة أنّ احلديث موضع البحث ورد ذكره على أنّه متواتر
لفظيّ(.)179
ونتيجة حبثنا يف ا ّدعاء أنّ «القول احلقيقيّ للقول الفصل تطوَّر من (قال) و(قول)
و(تقوّل)» ميكن إجيازه كما يلي:
بدالً من القيام بتحليل احلديث على مستوى أفقي جملموعات احلديث ،دون
األخذ يف االعتبار الصحابة الذين قاموا برواية احلديث ـ النظريّة اليت أضعفها حديث
« َم ْن كذب عليَّ ،»...الذي قام بروايته معمر ـ ،يبدو أنّ األصح أن تأخذ رواية كلّ
صحابي شكل الطريقة العمودية.
فعلى سبيل املثال :األسانيد الثالثون من الوسيلة تبدو بأشكال «إنّ أفرى
الفرى »...أو «إنّ من أعظم الفِرى .)140(»...وهذا املنت هو نفسه يف كتب الشافعي ،واليت
قام هو بروايتها يف البداية بنفسه؛ ويف كتب الطرباني؛ وكذلك يف كتب الكتّاب
الذين عاشوا يف الزمن الواقع بني الشافعي والطرباني(.)141
صحيحةً يف تاريخ احلديث،
وإذا كانت عملية اال ّدعاء اليت قام بها جوني
لكنّا وجدنا هذا احلديث فقطَ « :م ْن كذب عليَّ »...يف املصنَّفات الالحقة.

يبدو أنّ النتيجة اليت توصل إليها جوني  ،باستخدام النتيجة املستنبطة من
غياب األدلّة كدليلٍ على تأريخ حديث « َم ْن كذب عليَّ ،»...معيبةٌ؛ ويرجع ذلك إىل
البحث غري الكايف ،والطريقة اليت اعتمد عليها؛ أل ّن الدليل من الصمت يبدأ من
املفقود ،وليس املوجود ،فهذا يتطلَّب حبث ًا شامالً يف كلّ مؤلَّف من احملتمل أن يتّضح
فيه أيّ حديث مفصّل.
فاملدى الزمين املطلوب يف الفحص يشمل على األقلّ قرنني أو ثالثة قرون،
ويتّسع املكان الواجب فحصه جلغرافية ممتدة من مصر إىل اليمن ،وإىل خبارى.
إن تلك اجلوانب املتعلّقة باتّباع طريقة الصمت جتعل التطبيق العملي هلا صعباً،
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وتثري الشكوك حول النتائج املرجوّة منها.
وهناك أيض ًا حقيقتان توضِّحان أوجه القصور ذات الصلة بالطريقة الصامتة:
أوالً :مل تصل إلينا معظم الكتب املؤلَّفة يف هذا العصر.
وثانياً :ال يزال جزءٌ هامّ من الكتب جمرّد خمطوطات يف املكتبات.
ومع وجود هذه العيوب يف طريقة الصمت يبدو الوصول إىل نتيجة حمفوفاً
باملخاطر ،ومسعى مبالغ ًا فيه ،إذا كانت مبنيّة على الكتب املتاحة حالياً عن
األحاديث الضعيفة والصحيحة ،وحتديداً إذا مل تصلنا.
وإضافة إىل تلك العيوب املتقدِّمة جيب أن نضيف أن عامل ًا واحدًا ال يستطيع أن
يعرف كلّ أسانيد عصره وجغرافيته .وحتى إذا افرتضنا أنه فعل ذلك فرمبا مل يدوِّنها.
وعلى سبيل املثال :حبجّة أن احلديث مل يكن معروفاً يف منطقة احلجاز يف القرن
الثاني اهلجري؛ نظراً ألنّه مل يكن موجوداً يف موطّأ مالك ،ما يعين مساواة معرفة
مالك إىل أحاديث املوطأ فقط ،ومساواة معرفة منطقة احلجاز إىل اإلمام مالك
واملوطّأ.
يف تطبيق الدليل من الصمت إىل العقبات
وجيب إضافة أخطاء جوني
النظرية هلذه الطريقة املذكورة .وهذا يتطلَّب إعادة فحص نتائجه عن حديث « َم ْن
كذب عليَّ.»...
ويتمثَّل أحد أخطائه يف أ ّنه قارن بني أسانيد ابن اجلوزي وأسانيد الشافعي يف
«الرسالة» ،متجاهالً املؤلَّفات األخرى.
وأيضاً تشبُّثه بادّعاء أن واحداً وثالثني إسناد ًا إضافياً من األسانيد الواردة يف
أسانيد أحاديث ابن اجلوزي قد فُ ْبركت بعد القرن الرابع.
وعالوة على ذلك رمبا يكون حديث « َم ْن كذب عليَّ »...قد ذكر يف كتب
التفسري والتاريخ ،باإلضافة إىل مصادر احلديث.
ومن جهة أخرى إن األحاديث اليت يدوِّنها املؤلِّف يف كتابه ختضع لتصرُّفه
بالدرجة األوىل .وبناءً على ذلك قد يبدأ املصنِّف (املؤلِّف) القسم (الكتاب يف اصطالح
احملدِّثني) مبسمّى خطيئة الكذب ،ويروي أحاديث كثرية هنالك ،ولكنّه قد ال ينقل
حديث « َم ْن كذب عليَّ»...؛ بسبب اختياره وتفضيله.
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فعلى سبيل املثال :مع أنّ هذا احلديث مل يوجَد ضمن املرويّات احملرّمة للكذب
يف كتاب الزهد لوكيع بن اجلرّاح( ،)142فقد ذكر على نطاقٍ واسع يف كتاب الزهد
هلناد بن السري (.)147
لكنّ احلديث حملّ البحث ال يظهر بصورته املشهورة يف األجزاء املطبوعة من
كتاب ذمّ الكذب البن أبي الدنيا ،الذي كان تلميذاً البن أبي شيبة وأمحد بن حنبل
والبخاري وغريهم من العلماء املتأخِّرين .ولكونه تلميذاً هلم كان من املتوقَّع أن
يعرفه(.)144
وعالوة على ذلك فبالرغم من أنّ اخلرائطي ،الذي عاش يف مرحلة متأخِّرة
نسبيّ ًا خصَّص فصالً لألحاديث احملرّمة للكذب يف كتابه( ،)142فإ ّنه مل يضمِّن هذا
احلديث كتابه( .)146لذا فإ ّننا قد ال نصل إىل استنتاجٍ مقنع لو توقَّعنا أنّ حديث « َم ْن
كذب عليَّ »...جيب أن يوجد يف كلّ قسمٍ يذكر فيه األحاديث احملرّمة للكذب.
بأنّ احلديث حملّ البحث بدأ يستفيض يف
وكنتيجة فإنّ زعم جوني
النصف الثاني من القرن الثاني بعد اهلجرة ،واستنتاجاته األخرى ،تبدو غري مقبولة؛
ألنّ مصادر مثل معمر بن راشد وحبيب بن الربيع نقلوا احلديث ذاته.
ولكنّ هذا ال يعين أنّه؛ وبسبب االنتقادات املنهجية اليت طرحت (النتائج
املستنبطة من غياب األدلّة) ،فإنّ حجج سيلينتو ال نفع منها بالنسبة إىل علوم الرواية،
حجج السيلينتو من املمكن أن تستخدم كدعمٍ إضايفّ ،مع عدم إغفال أوجه
قصورها ،جنباً إىل جنب مع توظيف وسائل أخرى.

هدف هذه املقالة هو حتقيق مبدأ السيلينتو (النتيجة املستنبطة من غياب
األدلة) ،الذي استعمل يف الغرب ،وما إذا كان فيه توافق مع قواعد رواية احلديث يف
القرون الثالثة األوىل.
وباإلضافة إىل كيفيّة دعمها باملعلومات املتوافرة حالياً فإنّ جتربة تأريخ حديث
يعطينا فكرةً عن فائدته.
« َم ْن كذب عليَّ »...باستخدام هذا املبدأ بواسطة جوني
ومن ثم ففي هذه املقالة قد مت حتقيق حديث « َم ْن كذب عليَّ »...يف سياق كتب
الطرباني «طرق حديث « َم ْن كذب عليَّ ،»»...باإلضافة إىل مصادر أساسية أخرى
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حول احلديث قيد االختبار.
للحديث ،ومكتشفات جوني
وهذا البحث يقدِّم أيض ًا فرصاً لتحديد كيف كان يعاجل اإلسناد واملنت يف
القرون األوىل.
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يب األكرم| يف آي الكتاب اجمليد
عتاب الن ّ

القضية اليت نبحث عنها يف هذه السطور هي :هل يوجه القرآن الكريم عتاباً
للنيبّ األكرم|؟
وقد تشابهت أقوال املفسرين من مجيع املذاهب اإلسالمية يف وقوع العتاب للنيبّ
األكرم| يف القرآن الكريم ،وإنْ اختلفوا يف موجب ذلك العتاب؛ فبني مَ ْن يرى بأن
اهلل تعاىل يعاتب نبيّه األكرم| على زلّ ٍة صدرت منه ،وأمورٍ أخطأ بفعلها ،وذكروا
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ﴾ و﴿عَفَا اهللُ
النبِيُّ لِمَ تُح ِّ
يف ذلك آيات ،منها :قوله تعاىل ﴿يَا أَيُّهَا َّ
َعنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ ،وبني مَ ْن يرى أنّ النيب األكرم| أعلى شأناً وأرفع مقاماً من أن
يقدم على اخلطأ؛ ألنّه معصوم على اإلطالق ،وإنّما حيملون عتاب اهلل سبحانه وتعاىل
له| على أنه َت َرك األَ ْوىل.
ولكنّنا من خالل البحث نسعى إىل إثبات قو ٍل مغاير متاماً ملا توافق عليه أغلب
املفسِّرين يف هذه املسألة ،فنقول ،واهلل املستعان :إ ّن مقام النيبّ األكرم| أعلى
وأمسى من أن يعاتبه اهلل تعاىل يف كتابه اجمليد؛ ألنه| ال ميكن أن يصدر عنه ما
يعاتب اهلل سبحانه عليه.

يقول صاحب معجم مقاييس اللغة( :عتب) العني والتاء والباء أصل صحيح،

•
يرجع كلّه إىل األمر فيه بعض الصعوبة ،من كالمٍ أو غريه(.)1
ت
ج ْد ُ
ت على فالن عتباً ومعتبة ،أي وَ َ
وجاء يف كتاب العني :العتب :املوجدةَ .ع َت ْب ُ
عليه(.)2
وقال ابن األثري :يقال :عتبه يعتبه عتباً ،وعتب عليه يعتب ،ويعتب عتباً ومعتباً.
واالسم املعتبة ،بالفتح والكسر ،من املوجدة والغضب .والعتاب :خماطبة اإلدالل
ومذاكرة املوجدة(.)7
وقال األزهري :العتب واملعاتبة والعتاب :كلّ ذلك خماطبة اإلدالل وكالم
املدلني أخالءهم ،طالبني حسن مراجعتهم ،ومذاكرة بعضهم بعضاً ما كرهوه مما
كسبهم املوجدة(.)4
وجاء يف جممع البحرين :عاتبه معاتبة ،وعتب عليه عتباً ،من باب قتل وضرب،
فهو عاتب :وجد عليه ،والمه يف سخطه(.)2
ويف تاج العروس :والعَ ْتب ،أي بفتح فسكون ،املوجِدة ،بكسر اجليم ،وهو
الغضب الذي حيصل من صديق(.)6
فيتحصَّل عندنا أنّ العتاب يكشف عن وجد وشيءٍ من الغضب ،يعتمل يف قلب
مما يدفعه إىل خماطبته بشيءٍ من الوجد
الصديق واحلبيب جتاه صديقه وحبيبهّ ،
واملالمة ،مشوباً بشيء من اخلشونة يف الكالم؛ ملا كرهه منه.
|

يقول احلكيم الربّاني الشيخ جوادي اآلملي يف كتاب الوحي والنبوّة :وحيث إ ّن
الرسول األعظم| كان معصوماً من شتى النواحي فقد صدق فيه ما قاله اهلل
سبحانه﴿ :إِنَّكَ لَمِنْ الْمُ ْرسَلِنيَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾﴿ ،فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ
ِإ َليْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾؛ إذ إن السهو والنسيان والتغيري وحنو ذلك ليس بشيء
منه على صراط مستقيم؛ ألنّ كل واحد من هذه األمور عوج وضالل وغيّ ،وأين ذلك
من الصراط املستقيم؟!(.)3
ويقول أيضاً :ما هو معروف بني اإلمامية من أنّ النيب األكرم| وأهل بيته
الطاهرين^ ال يرتكبون حتّى (تَ ْرك األَ ْوىل) ليس ببعيدٍ؛ فهم مؤيَّدون بروح القدس
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|

بصفة خاصّة ،وكلّما كان ميزان التأييد واملدد الغييب وامللكوتي أكثر كانت
العصمة واملصونية أشدّ وأكثر(.)8
ويقول مساحته يف موضوع آخر :ذكر العلماء لكلمة (الرجس) معاني كثرية،
مثل :الشك والشرك والسهو والنسيان واخلطأ والتذبذب واجلحود والوسوسة والغفلة
وعدم الرضا واجلهل والقصور والتقصري ...وهذه كلّها من قبيل املصاديق والنماذج.
ومن هنا فإنّه ميكن أن يقال يف بيان معنى (الرجس) :إنه كل شيء ال يناسب
وال يليق حبال اإلنسان ،ويعتربه العرف الصحيح والعقل السليم قبيحاً جدّاً.
وكما يقول األستاذ العالّمة الطباطبائي&( :الرجس) يعين القذارة ،وهي هيئة
توجب النفور واالمشئزاز واالنزجار ،سواء كان هذا النفور ظاهريّ ًا ،مثل﴿ :إِالَّ َأنْ
يَكُونَ َميْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً َأوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ ،أو باطنيً ًا أو معنويّ ًا ،مثل:
الشرك والكفر وآثار األعمال القبيحة﴿ :وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَا َدتْهُمْ رِجْساً
جعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً
ِإلَى رِجْسِهِمْ َومَاتُوا َوهُمْ كَافِرُونَ﴾﴿ ،وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَ ْ
جعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِي َن َال يُ ْؤ ِمنُونَ﴾.
كأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَ َذلِكَ يَ ْ
َ
وباإلضافة إىل ذلك فإن (ال) يف كلمة ﴿الرِّجْسَ﴾ املذكورة يف اآلية املباركة
تفيد عموم اجلنس أو االستغراق ،وتشمل كلّ أنواع الرجس ،أعمّ من املكروهات
وترك األَ ْوىل و.)9(...
ويقول يف كتاب (مراحل األخالق يف القرآن) :إنّ النيب األكرم| يقول :إنه
يستغفر اهلل سبعني مرّة يف اليوم .ويف احلقيقة فإن هذا االستغفار من اإلنسان الكامل
إمنا هو (دفعٌ) ،وليس (رفعاً) ،فهو يستغفر لكي مينع احلجب عن أن ترين على قلبه،
ال أنّه يستغفر لريفع احلجب عن قلبه(.)10
ويذكر العالّمة احللّي& أنّ من مقتضيات عصمة النيبّ األكرم| «أنّ النيبّ
جتب متابعته ،فإذا فعل معصيةً فإمّا أن جتب متابعته أو ال .والثاني باطلٌ؛ النتفاء فائدة
البعثة .واألوّل باطلٌ؛ ألنّ املعصية ال جيوز فعلها»(.)11
وهذا يصدق أيضاً يف حال فعل النيبّ األكرم| ملا يعاتب عليه ،ويكره منه؛
فإنّ على الناس اتّباعه يف ذلك ،ويرتتّب عليه وقوعهم يف ما هو مكروه عند اهلل.
فينبغي عليهم عدم متابعته فيه ،وهذا خالف ألمر اهلل سبحانه باتّباعه ،كما هو
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ح ِببْكُمْ اهللُ﴾.
َات ِبعُونِي يُ ْ
كنْتُمْ تُحِبُّونَ اهللَ ف َّ
صريح قوله تعاىل﴿ :قُلْ ِإنْ ُ
وذكر العالّمة أيضاً أنّه إذا فعل| معصية وجب اإلنكار عليه؛ لعموم وجوب
النهي عن املنكر ،وذلك يستلزم إيذاءه ،وهو منهيٌّ عنه .وكلّ ذلك حمالٌ(.)12
وهذا يصدق أيضاً يف حال ارتكاب النيبّ األكرم| ما يكره وينفر ويعاتب
عليه من قبل ربّه ،وإيذاء النيبّ األكرم| منهيّ عنه بصريح القرآن الكريم﴿ :إِنَّ
الد ْنيَا وَاآلخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُهِيناً﴾
الَّذِينَ يُؤْذُونَ اهللَ وَ َرسُولَهُ َلعَنَهُمْ اهللُ فِي ُّ
(األحزاب.)23 :
ويقول الشيخ املظفَّر& :واملعصية هي التنزُّه عن الذنوب واملعاصي ،صغائرها
وكبائرها ،وعن اخلطأ والنسيان ،وإنْ مل ميتنع عقالً على النيبّ أن يصدر منه ذلك،
بل جيب أن يكون منزَّهاً حتّى عمّا ينايف املروّة ،كالتبذُّل بني الناس ،من أكلٍ يف
الطريق أو ضحكٍ عالٍ ،وكلّ عمل يستهجن فعله عند العرف العام(.)17
وممّا ال شكّ فيه أن فعل النيب األكرم| ما يعاتبه عليه ربّه أمرٌ مستهجن
عند العرف العامّ؛ إذ يفتح باباً للطعن فيه|؛ فتارة يقال :إ ّنه| كان عجوالً؛ وتارة
يقال :إ ّنه| متسرِّع ال ينتظر أمر اهلل تعاىل؛ أو يقال :إ ّنه| ال يقدر على تشخيص
املصلحة العليا...
وال ننسى أن من أقوى األدلة على عصمة النيب األكرم| قوله تعاىلَ ﴿ :ومَا
ي يُوحَى﴾ ،اليت يفيد إطالقها أنّ كلّ ما يقوله النيب
حٌ
طقُ عَنْ الْهَوَى * ِإنْ هُوَ إِالَّ وَ ْ
َينْ ِ
األكرم ،مبا يعمّ القرآن الكريم وغريه ،إنّما هو وحي من اهلل تعاىل ،ومن ثم فهو غري
قابل ألن يكون خمالفاً ملا يرضاه اهلل سبحانه وحيبّه.

اخلطأ هو نقيض الصواب ،كما تقول معاجم اللغة( ،)14وهو مبعنى ارتكاب
الذنب عن غري عمدٍ يف ما يتعلَّق باألمور الدينية(.)12
وقد اتفقت كلمة علماء مذهب اإلمامية على تنزيه النيبّ األكرم| عن
اخلطأ ،قبل البعثة وبعدها .وقد ذكرنا بعض أقواهلم يف بيان مفهوم العصمة.
وممّا ال خالف عليه أنّ صدور اخلطأ من النيبّ األكرم| يبعث على عدم
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اعتماد الناس عليه| ،وعدم االنقياد له ،ويف ذلك نقض لغرض البعثة؛ إذ إ ّن اهلل
سبحانه تعاىل يقولَ ﴿ :ومَا أَ ْرسَ ْلنَا مِنْ َرسُولٍ إِالَّ ِل ُيطَا َع بِإِ ْذنِ اهللِ﴾ (النساء.)64 :

مما ورد من األجوبة يف صفحة مركز األحباث العقائدية ،التابع للسيد
ّ
السيستاني :ومل يعلم صدور ترك األَ ْوىل من رسولنا| ،وكذلك عن أئمتنا^ .ولو
صدر فإنّ ذلك ال يقدح يف عصمتهم؛ ملا هو املعلوم من أنّ ترك األَ ْوىل ال يضرّ بالعصمة.
يقول السيد حمسن اخل ّرازي يف كتاب (بداية املعارف اإلهليّة) :وقد يعرب عنه
برتك األَ ْوىل .وال بأس به .نعم ،قد يُراد من ترك األَ ْوىل فعل مكروه أو عمل مرجوح.
وهو وإنْ مل يكن معصيةً وختلف ًا عن القوانني ،وال يكون رذيلة من الرذائل األخالقية،
ولكن ال يناسب صدوره من عظمائهم ،كرسولنا وأئمتنا^ ،إ ّال جلهةٍ من اجلهات،
كبيان األحكام وحنوه(.)16
ويقول الشيخ الصايف يف كتاب (رسالتان حول العصمة) :وأمّا بالنسبة إىل
نبينا| ،وأوصيائه وخلفائه االثين عشر^ ،فحيث إنهم يف أعلى مراتب القوة
القدسية والنورانية الربّانية ...فعدم صدور ترك األَ ْوىل عنهم كعدم صدور املعاصي يف
نهاية الوضوح ،يظهر ذلك لكلّ َم ْن درس تاريخ حياتهم النورانية ،وأخالقهم اإلهلية،
وأدعيتهم ومناجاتهم وخشيتهم.)13( ...
ويقول السيد حممد احلسيين الشريازي& يف شرح حديث الكساء الشريف:
فالالم للجنس يف قوله|( :الرجس) ،فيكون دعاؤه| طلباً إلذهاب كلّ أنواع
الرجس عنهم^ ،الظاهر منه والباطن ،الروحي واجلسمي ،املادي واملعنوي ،احملرَّم
منه واملكروه.
وهذا يدلّ على ما فوق العصمة؛ ألن العصمة عبارة عن االعتصام عن الذنب
والسهو واخلطأ والنسيان واجلهل وما أشبه ذلك ،واإلطالق يدلّ على ما فوق ذلك،
ويشمل حتّى ترك األَ ْوىل ،وقد ذكرنا يف بعض الكتب الكالمية أنّهم× منزَّهون
عن ترك األَ ْوىل أيضاً(.)18
ثمّ إنّ عمدة ما يدفع بعض العلماء إىل القول بصدور ترك األَ ْوىل من النيبّ
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األكرم| هو أنه| يبيِّن بذلك احلكم الشرعي الصحيح؛ إذ إ ّن التزام الن ّ
يب
األكرم| ومواظبته على فعل املستحبّات قد يوهِم املسلمني بوجوبها ،فكان ال بدّ
أن يرتك فعلها يف بعض األحيان ليندفع ذلك التوهُّم.
وهذا يعين أنّ النيبّ األكرم| يشخِّص أ ّن مصلحة تعليم املسلمني احلكم
الصحيح أَ ْوىل من مصلحة فعل املستحبّ ،وهنا ال منلك إالّ أ ْن نقول بأنّ النيبّ
األكرم| قد أخطأ يف تشخيص قضية تتعلَّق بتبليغ الرسالة ،وهذا باطلٌ؛ ألنّه حمالٌ
بعد القول بعصمته|؛ وإمّا أنّ اهلل تعاىل يعاتب نبيّه األكرم| على فعل األَ ْوىل،
وهذا خلفٌ ،فالفرض هو أنه| قد ترك األَ ْوىل ،فهو أيضاً باطلٌ.
هذا مع التسليم بأنّ طريق تبليغ احلكم الشرعي منحصرٌ برتكه|
للمستحبّ ،وإالّ فإننا يف سعةٍ من القول بذلك؛ إذ إن تبليغ احلكم الشرعي الصحيح
ميكن أن يتمّ من خالل إقراره| َمل ْن يرتك املستحبّات من الصحابة ،أو يفعل
املكروهات ،وال شكّ يف أنّعددهم ليس بالقليل.
|

لنعلم أوّ ًال أنّ ما يتناقله الناس مما يناسب رسول اهلل| أنّه قال« :أدَّبين ربّي
فأحسن تأدييب» ليس حديثاً ذكرته الكتب الروائية املعتربة .وقد ذكره العالّمة
اجمللسي يف اجمللد السادس عشر من (حبار األنوار) ،وقد ذكره يف طيّ الكالم ،من
دون أن يذكر رواته(.)19
كما ذكره الشيخ احلويزي يف تفسريه ،وأيضاً مل يذكر رواته(.)20
وال يبعد أن يكون هذا احلديث صحيحاً؛ إذ ممّا ال شكّ أنّه صحيح املعنى،
فاهلل تبارك وتعاىل يتولّى تهيئة أنبيائه× وتربيتهم ،وقد قال يف كتابه اجمليد عن نبيّه
صنَعَ عَلَى َع ْينِي﴾ (طه .)79 :كما أنّ هذا هو مقتضى االصطفاء
موسى×َ ﴿ :ولِتُ ْ
نت به اهلل سبحانه وتعاىل على مجيع أنبيائه الكرام^:
واالجتباء والتعليم ،الذي مي ّ
﴿وَكَ َذلِكَ يَجْ َتبِيكَ رَبُّكَ َو ُيعَلِّمُكَ مِنْ َت ْأوِيلِ األَحَادِيثِ َويُتِمُّ ِنعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ َيعْقُوبَ
كَمَا َأتَمَّهَا عَلَى َأبَ َويْكَ مِنْ قَبْلُ ِإبْرَاهِيمَ َو ِإسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (يوسف،)6 :
﴿ َولَ ْوالَ فَضْلُ اهللِ عََليْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَ ٌة ِمنْهُمْ َأنْ يُضِلُّوكَ َومَا يُضِلُّونَ إِالَّ أَنفُسَهُمْ
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شيْءٍ وَأَنزَلَ اهللُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ َتعَْلمُ
َومَا يَضُرُّونَكَ مِنْ َ
وَكَانَ فَضْلُ اهللِ عَلَيْكَ َعظِيماً﴾ (النساء.)117 :
فعلى فرض صحته فإنّ هذا التأديب اإلهلي اخلاصّ لسيد أنبيائه وخامت رسله
وصفوته من خلقه يعين إيصاله إىل أقصى درجات الكمال البشري؛ ليكون قدوة
وأسوة حسنة للناس كافة ،كما أرسله اهلل تعاىل للناس كافّة ،فال يسبقه إىل
مم ْن مضى ،وال ممَّ ْن يأتي.
فضيلة ،وال يلحقه يف منقبة ،أح ٌد َّ
ثم ال يغينبَّ عن بالنا أنّ الكون ال ينحصر يف اإلنسان .فاهلل تعاىل قد خلق من
الكائنات ما ال نعلم ،وكلّ تلك العوامل تسبِّح هلل وتعبده وتأمتر بأمره ،كما يصرِّح
بذلك كتاب اهلل اجمليد﴿ :يُسَبِّحُ هللِ مَا فِي السَّمَوَاتِ َومَا فِي األَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
السبْعُ وَاألَرْضُ َومَنْ فِيهِنَّ َوِإنْ
ا ْلعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾ (اجلمعة﴿ ،)1 :تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ َّ
سبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً﴾
مِنْ شَيْءٍ إِالَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ َولَكِنْ الَ تَفْقَهُونَ تَ ْ
(اإلسراء.)44 :
وعندئذٍ ينبغي أن ننظر إىل الكمال الذي أعده اهلل تبارك وتعاىل لسيد خلقه
وأكرمهم عليه ،على سعة الكون واختالف الكائنات ،ال أن حنصره يف دائرة
البشر ،ونضيقه بصغر الدنيا.
وبعبارة أخرى :إنّه ليس من الضروري أن يكون تأديب اهلل تعاىل لنبيّه
األكرم| يف هذه الدنيا وحبسب متطلَّباتها؛ إذ إنّه ليس حمصوراً بهذه الدنيا ،بل
ميكن أن نقول :إ ّن الدنيا ليست إالّ أصغر حلقات الكون ،وأهونها على اهلل ،يف حني
أن الكمال أمرٌ ال حيدّ وال حيصر ،فهو ميتدّ ويسمو بتسامي حلقات الوجود.
|

|

يصف اهلل تبارك وتعاىل نبيّه األكرم| بأنّه على احلقّ املبني﴿ :فَتَوَكَّلْ عَلَى
َق مِنْ
اهللِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْ ُمبِنيِ﴾ (النمل ،)39 :وهذا احلق ليس إالّ من عند اهلل﴿ :الْح ُّ
ال تَكُونَنَّ مِنْ الْمُمْتَرِينَ﴾ (البقرة.)143 :
رَبِّكَ فَ َ
فإذا كان النيبّ األكرم| يقول يف حقّ أمري املؤمنني×« :عليّ مع احلق
ي احلوض»( )21ويف رواية أخرى« :عليّ مع احلق
واحلق مع عليّ ،ال يفرتقان حتّى يردا عل ّ
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واحلق مع عليّ ،واحلق يدور حيثما دار عليّ»( ،)22فإن األَ ْوىل أن يكون احلقّ مالزماً
لسيّد اخللق طرّ ًا من األوّلني واآلخرين.
فإذا متّ لنا ذلك فإ ّننا ال جند حممالً ألن يفعل النيبّ األكرم| شيئاً يعاتبه
عليه ربّه؛ ألن ذلك يعين أحد أمرين:
1ـ إمّا أنّ اهلل تعاىل يعاتب نبيّه األكرم| على فعل احلقّ.
2ـ وإما أنّ النيبّ األكرم| فارق احلقّ يف فعله ملا استوجب به عتاب ربّه.
وكالهما باطلٌ؛ ألنّ األول خيالف حكمة اهلل تعاىل؛ واآلخر خالف للفرض
(مالزمة احلقّ للنيبّ) ،وهو حمالٌ؛ ألنّ الشيء ال ينقلب على نفسه ،كما هو مقرَّر عند
العقالء.
ثم إن القرآن الكريم يشهد للنيبّ األكرم| بأنّه متَّ ِبعٌ أمتّ االتّباع ملا يوحى
إليه من ربّه ،وأنّه| ال يفعل شيئاً من عندهَ ﴿ :وإِذَا لَمْ َتأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَ ْوالَ اجْ َت َبيْتَهَا
قُلْ إِنَّمَا أ ََّتبِعُ مَا يُوحَى ِإلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ َوهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَ ْومٍ يُ ْؤ ِمنُونَ﴾
صيْتُ
(األعراف ،)207 :ويقول عزَّ مِنْ قائلِ ﴿ :إنْ أ ََّتبِعُ إِالَّ مَا يُوحَى ِإلَيَّ إِنِّي أَخَافُ ِإنْ عَ َ
ب يَ ْومٍ َعظِيمٍ﴾ (يونس.)12 :
رَبِّي عَذَا َ
فال يبقى بعد ذلك جما ٌل لقائلٍ أن يقول :إن النيبّ األكرم| كان يستعجل يف
فعل بعض األشياء قبل أن ينزل إليه الوحي من ربّه ،ويكون يف ذلك خمطئاً ،فيعاتبه
اهلل تعاىل على ذلك.
ونقرأ يف سبب نزول قوله تعاىل يف سورة اجملادلة﴿ :قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي
تُجَا ِدلُكَ فِي زَوْجِهَا َوتَشْتَكِي ِإلَى اهللِ وَاهللُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اهللَ سَمِيعٌ بَصِريٌ﴾
(اجملادلة ،)1 :كما هو متَّفق عليه بني املفسِّرين ،أنّ امرأة أتت النيبّ| فقالت :يا
رسول اهلل ،إنّ فالناً زوجي ،وقد نثرتُ له بطين ،وأعنته على دنياه وآخرته ،مل يرَ مين
مكروهاً ،أشكوه إليك ،فقال :فبِ َم تشكونيه؟ قالت :إنّه قال :أنتِ عليَّ حرامٌ
كظهر أمّي ،وقد أخرجين من منزلي ،فانظر يف أمري ،فقال هلا رسول اهلل| :ما
أنزل اهلل تبارك وتعاىل كتاباً أقضي فيه بينك وبني زوجك ،وأنا أكره أن أكون من
املتكلِّفني ،فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إىل اهلل عزَّ وجلَّ ،وإىل رسول اهلل|،
وانصرفت ،قال :فسمع اهلل تبارك وتعاىل جمادلتها لرسول اهلل| يف زوجها ،وما
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شكت إليه ،وأنزل اهلل عزَّ وجلَّ يف ذلك قرآناً﴿ :بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * قَدْ سَ ِمعَ
هلل يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا﴾(.)27
هلل وَا ُ
اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَا ِدلُكَ فِي َزوْجِهَا َوتَشْتَكِي ِإلَى ا ِ
|

فالقرآن الكريم صري ٌح يف وجوب ا ّتباع النيبّ األكرم| ،بل إنّ قوله تعاىل:
﴿ َومَا أَ ْرسَ ْلنَا مِنْ َرسُولٍ إِالَّ ِل ُيطَاعَ بِإِ ْذنِ اهللِ َولَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَا ُؤوكَ
الرسُولُ لَوَجَدُوا اهللَ تَوَّاباً رَحِيماً * فَالَ وَرَبِّكَ الَ يُ ْؤ ِمنُونَ
فَاسْ َتغْفَرُوا اهللَ وَاسْ َتغْفَرَ لَهُمْ َّ
ضيْتَ َويُسَلِّمُوا
حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَ ْينَهُمْ ثُمَّ الَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَ َ
تَسْلِيماً﴾ (النساء 64 :ـ  )62يبيِّن أن هناك تالزماً بني بعثة األنبياء^ وبني طاعتهم،
فال معنى إلرسال الرسل إذا كانوا ال يُطاعون .وقد ورد عن أمري املؤمنني× أنه قال:
«ال رأي ملَ ْن ال يُطاع»( .)24فال قيمة لرأي احلصيف ما مل يكن مطاعاً متَّبعاً؛ إذ ال خري
يف رأيٍ ال يتحقَّق على أرض الواقع.
وكما قلنا فإنّ القرآن اجمليد زاخ ٌر باآليات اآلمرة با ّتباع النيبّ األكرم|
ح ِببْكُمْ اهللُ َو َيغْفِرْ
َات ِبعُونِي يُ ْ
كنْتُمْ تُحِبُّونَ اهللَ ف َّ
واالقتداء به ،كقوله تعاىل﴿ :قُلْ ِإنْ ُ
َالرسُولَ فَ ِإنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اهللَ الَ يُحِبُّ
لَكُمْ ُذنُوبَكُمْ وَاهللُ غَفُو ٌر رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اهللَ و َّ
سنَةٌ لِمَنْ
الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران 71 :ـ  ،)72و﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اهللِ ُأسْوَةٌ حَ َ
كَانَ يَرْجُو اهللَ وَا ْليَ ْومَ اآلخِرَ وَذَكَرَ اهللَ كَثِرياً﴾ (األحزاب﴿ ،)21 :وَأَطِيعُوا اهللَ
وَ َرسُولَهُ ِإنْ كُنتُمْ مُ ْؤ ِمنِنيَ﴾ (األنفال ،)1 :وغريها من اآليات الكرمية .وبناءً على ذلك
كيف ميكن أن يُقال :إن النيبّ األكرم| يفعل ما ال يرضى اهلل ،فيعاتبه عليه،
ويف الوقت نفسه جيب على املؤمن أن يقتدي به| ،ويتبعه؛ ليفوز برضوان اهلل تعاىل،
ويكسب حمبته سبحانه؟!
وال جيدي القول بعد ذلك :إن هذا العتاب ليس على فعل املكروه ،وإمنا هو
على ترك األَ ْوىل...؛ إذ إن احملصّلة ال ختتلف؛ فإمّا أن نقول بأنّ اهلل تعاىل يأمر عباده
بأن يتبعوا النيبّ األكرم| ،فيفعلوا ما يفعله ،ثم يعاتبهم على فعلهم!؛ وإمّا أن نقول
بأنّه سبحانه ينهاهم عن اتباع النيبّ األكرم| يف بعض أفعاله؛ ألنّها حمل عتاب من
اهلل تعاىل ،ثم ال يبيِّن هلم تلك األفعال ،فيبقى املؤمن حائراً أمام كلّ فعل يصدر من
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النيبّ األكرم| ،ال يدري أيقتدي به| أم ال؟! فهل يبقى بعد ذلك معنىً لقوله
الرسُولُ فَخُذُوهُ َومَا نَهَاكُمْ َعنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اهللَ إِنَّ اهللَ شَدِيدُ
تعاىلَ ﴿ :ومَا آتَاكُمْ َّ
ا ْلعِقَابِ﴾ (احلشر)3 :؟!
|

نستعرض يف ما يلي بعض اآليات الشريفة اليت محلها بعض املفسِّرين ،من كال
الفريقني ،على معنى عتاب اهلل تعاىل لنبيّه الكريم| ،وهي:
ك بِهِ لِسَانَكَ لِ َتعْجَ َل بِهِ﴾ (القيامة.)16 :
1ـ ﴿ َال تُحَرِّ ْ
2ـ ﴿عَفَا اهللُ َعنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَ َتبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا َو َتعْلَمَ الْكَاذِبِنيَ﴾
(التوبة.)47 :
ٍّ َأنْ يَكُونَ لَهُ َأسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي األَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ
7ـ ﴿مَا كَانَ ِل َنبِي
هلل يُرِيدُ اآلخِرَ َة وَاهللُ عَزِيزٌ حَكِي ٌم﴾ (األنفال.)63 :
الد ْنيَا وَا ُ
ُّ
َاتقِ اهللَ
4ـ ﴿ َوإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي َأ ْنعَمَ اهللُ عََليْهِ وَ َأ ْنعَمْتَ عََليْهِ أَمْسِكْ عََليْكَ َزوْجَكَ و َّ
َوتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اهللُ مُبْدِيهِ َوتَخْشَى النَّاسَ وَاهللُ أَحَقُّ َأنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى َزيْدٌ
كيْ َال يَكُونَ عَلَى الْمُ ْؤ ِمنِنيَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
جنَاكَهَا لِ َ
مِنْهَا وَطَراً زَوَّ ْ
هلل مَ ْفعُوالً﴾ (األحزاب.)73 :
ُن وَطَرًا وَكَانَ َأمْرُ ا ِ
مِنْه َّ
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ َتبْ َتغِي مَرْضَاةَ أَ ْزوَاجِكَ وَاهللُ غَفُورٌ
النبِيُّ لِمَ تُح ِّ
2ـ ﴿يَا أَيُّهَا َّ
رَحِيمٌ﴾ (التحريم.)1 :
ح ْينَا ِإلَيْكَ لِتَفْتَرِي عََل ْينَا َغيْرَهُ وَِإذًا
6ـ ﴿ َوِإنْ كَادُوا َليَفْ ِتنُونَكَ عَنْ الَّذِي أَوْ َ
شيْئاً قَلِيالً * إِذاً ألَذَ ْقنَاكَ
الَتَّخَذُوكَ خَلِيالً * َولَوْالَ َأنْ ثَبَّ ْتنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ ِإ َليْهِمْ َ
ضعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ َال تَجِدُ لَكَ عََل ْينَا نَصِرياً﴾ (اإلسراء 37 :ـ .)32
حيَا ِة وَ ِ
ضعْفَ الْ َ
ِ
ٍّ أَنْ َيغُلَّ وَمَنْ َيغْلُلْ َيأْتِ بِمَا غَلَّ يَ ْومَ الْ ِقيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ
3ـ ﴿ َومَا كَانَ ِل َنبِي
ت َوهُ ْم َال ُيظْلَمُونَ﴾ (آل عمران.)161 :
سبَ ْ
مَا كَ َ
ولنتأمَّ ْل يف هذه اآليات ،ولننظر يف خمتلف األقوال الواردة يف تفسريها ،ثم
لنحكم ،هل ميكن اخلروج بنتيجة نهائية مفادها أن اهلل تعاىل يعاتب نبيَّه
األكرم| يف كتابه اجمليد؟!
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ورد يف تفسري الشيخ القمّي& ،يف سبب نزوهلا ،أنّ رسول اهلل| دعا إىل بيعة
ٍّ يوم غدير خمّ ،فلما بلغ الناس ،وأخربهم يف علي ما أراد اهلل أن خيرب ،رجع
علي
الناس ،فاتّكأ معاوية على املغرية بن شعبة وأبي موسى األشعري ،ثم أقبل يتمطّى حنو
ٍّ بالوالية أبداً ،وال نصدِّق حممداً مقالته فيه .فأنزل اهلل جلَّ
أهله ،ويقول :ما نُ ِق ّر لعلي
ذكره﴿ :فَالَ صَدَّقَ َوالَ صَلَّى * َولَكِنْ كَذَّبَ َوتَ َولَّى * ثُمَّ َذهَبَ ِإلَى َأهْلِهِ يَتَمَطَّى *
َأ ْولَى لَكَ َف َأ ْولَى﴾ ،فصعد رسول اهلل| املنرب وهو يريد الرباءة منه ،فأنزل اهلل ﴿الَ
ك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَ َل بِهِ﴾ ،فسكت رسول اهلل| ،ومل يسمِّه(.)22
تُحَرِّ ْ
ويرى الشيخ الطوسي& أنّ النيبّ| كان؛ لشدّة حبّه للقرآن الكريم ،يتعجل
فيحرِّك به لسانه ،أي يقرأه مع جربائيل × ،فنهاه اهلل سبحانه عن ذلك(.)26
جلَ
ويتفق معه الشيخ الطربسي& يف أنّ قوله تعاىل﴿ :الَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْ َ
بِهِ﴾ نهيٌ للنيبّ| عن االستعجال ،سواءٌ كان يف تلقي الوحي أو يف تبليغه أو يف
استنزاله(.)23
وهكذا يرى العالمة الطباطبائي& أنّ هذه اآلية الشريفة وما حوهلا تتضمن
أدباً إهلي ًا رفيعاً ،كلّف النيبّ| أن يتأ ّدب به حني يتلقّى ما يوحى إليه من القرآن
الكريم ،فال يبادر إىل قراءة ما مل يُ ْق َرأ بعد ،وال حيرك به لسانه ،وينصت حتّى يتم
الوحي.
ويقول العالمة الطباطبائي يف تفسريه القيِّم (امليزان يف تفسري القرآن) :قوله
َاتبِعْ
تعاىل﴿ :الَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِ َتعْجَلَ بِهِ * إِنَّ عََليْنَا جَ ْمعَهُ وَقُرْآنَهُ * فَإِذَا قَرَ ْأنَاهُ ف َّ
قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عََل ْينَا َبيَانَهُ﴾ :الذي يعطيه سياق اآليات األربع ،مبا حيفّها من اآليات
املتقدّمة واملتأخّرة الواصفة ليوم القيامة ،أنها معرتضة ،تتضمَّن أدباً إهلياً ،كلّف
النيبّ| أن يتأدّب به حني يتلقّى ما يوحى إليه من القرآن الكريم ،فال يبادر إىل
قراءة ما مل يُ ْق َرأ بعد ،وال حيرك به لسانه ،وينصت حتّى يتم الوحي .وميثل العالّمة
لذلك بأنه جيري جمرى قول املتكلِّم منا أثناء حديثه ملخاطبه ،إذا بادر إىل تتميم بعض
كالم املتكلِّم باللفظة واللفظتني ،قبل أن يلفظ بها املتكلِّم ،وذلك يشغله عن التجرُّد
ت؛ لتفقه
لإلنصات ،فيقطع املتكلِّم حديثه ،ويعرتض ويقول :ال تعجَ ْل بكالمي ،وأنصِ ْ
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ما أُنزل لك(.)28
ونهي النيبّ األكرم| عن االستعجال يف إبالغ الوحي هو ما يراه الشيخ
مكارم الشريازي يف هذه اآلية املباركة .وميضي مساحته يف احلديث عن هذا
االستعجال ،فيقول« :لقد تضمنت اآليات األخرية دروساً تعليمية ،ومن مجلتها :النهي
عن العجلة عند تلقّي الوحي .وكثرياً ما لوحظ بعض املستمعني يَ ْق ُفون كالم املتحدِّث
ئ عن قلّة الصرب أحياناً ،أو ناشئ عن
أو يكلِّمونه قبل أن يتمَّه هو ،وهذا األمر ناش ٌ
الغرور وإثبات وجود أيضاً ،وقد يكون العشق والتعلُّق الشديد بشيءٍ جديد يدفع
اإلنسان ـ أحياناً ـ إىل هذا العمل ،ويف هذه احلالة ينبعث عن حافز مقدَّس .غري أنّ هذا
الفعل نفسه ـ أي العجلة ـ قد حيدث مشاكل أحياناً .ولذلك فقد نهت اآليات آنفة
الذكر عن العجلة ،حتّى ولو كان املراد أو اهلدف من هذا الفعل صحيحاً .وأساساً ال
ختلو األعمال اليت تنجز باستعجال من العيب والنقص غالباً.
ومن املسلَّم به أنّ فعل النيبّ؛ ملا كان عليه من مقام العصمة ،مصونٌ من
اخلطأ ،إالّ أنّه ينبغي عليه أ ْن يكون يف كلّ شيء مثالً وقدوة للناس؛ ليفهم الناس أنه
إذا كان االستعجال يف تلقّي الوحي غري حمبَّذ فال ينبغي االستعجال يف األمور األخرى
من باب أَ ْوىل أيضاً»(.)29
ويورد ابن جرير الطربي ،وهو من مفسِّري أهل السنّة وعلمائهم ،يف تفسريه
جامع البيان أقوال عدد من الصحابة والتابعني يف تفسري قوله تعاىل﴿ :الَ تُحَرِّكْ ِبهِ
لِسَانَكَ لِتَعْجَ َل بِهِ﴾ ،ومفادها أنّ اهلل سبحانه عاتب نبيّه األكرم| على استعجاله يف
تلقّي الوحي(.)70
ويف ما يروي السمرقندي أنّ النيبّ| استعجل بإجراء القصاص على رجلٍ لطم
زوجته ،من قبل أن ينزل عليه الوحي باحلكم يف تلك احلادثة ،بقوله تعاىل﴿ :الرِّجَالُ
قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾(.)71
وأمّا الرازي فإنّه يتفنَّن يف استعراض األسباب احملتملة هلذا النهي يف قوله تعاىل:
﴿الَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ ،حتّى يصل به احلال أن يقول« :وخامسها :أنّه تعاىل
حكى عن الكافر أنّه يقول :أين املفرّ؟ ،ثم قال تعاىل﴿ :كَالَّ الَ وَزَرَ * إِلَى رَبِّكَ
يَ ْومَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ﴾ (القيامة 11 :ـ  .)12فالكافر كأنّه كان يفرّ من اهلل تعاىل إىل
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غريه ،فقيل حملمد :إنّك يف طلب حفظ القرآن تستعني بالتكرار ،وهذا استعانةٌ منك
بغري اهلل ،فاترك هذه الطريقة ،واستعِ ْن يف هذا األمر باهلل.»...
ويذكر الرازي يف معرض تنزيه ساحة األنبياء^ عن ارتكاب الذنوب أنّ هذه
اآلية الشريفة ممّا يستدلّ به القائلون جبواز صدور الذنب عن األنبياء^(.)72
جل النيب| يف تلقي الوحي ،وذلك بقراءته مع
وأمّا اآللوسي فإنّه يرى أن تع ّ
جربائيل× ،كان ميكن أن يؤدّي إىل إشغال النيبّ األكرم| بكلمةٍ عن مساع ما
ك بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَ َل بِهِ﴾(.)77
بعدها ،ولذلك نُهي عنه يف قول اهلل تعاىلَ ﴿ :ال تُحَرِّ ْ

ولكنّنا نقول :إ ّن سياق السورة املباركة ال يأبى أن يكون املراد يف قوله تعاىل:
﴿الَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِ َتعْجَلَ بِهِ ﴾...هو قراءة الكافرين لكتبهم يوم القيامة .ويدلّ
على ذلك ما قبل هذه اآليات الكرمية وما بعدها؛ إذ إ ّن احلديث يف السورة كلّها،
ابتداءً وانتهاءً ،يدور حول يوم القيامة.
وقد ذكر الرازي هذا القول يف تفسريه ،ونسب إىل القفال( )74أنّه عقب عليه،
بعد أن ذكره« :فهذا وج ٌه حسن ،ليس يف العقل ما يدفعه ،وإنْ كانت اآلثار غري واردة
به».
وقد ذكر العالّمة الطباطبائي هذا الرأي ،فقال« :وعن بعضهم يف معنى هذه
اآليات الذي اختاره أنّه مل يُ ِر ْد القرآن ،وإ ّنما أراد قراءة العباد لكتبهم يوم القيامة .يدلّ
على ذلك ما قبله وما بعده ،وليس فيه شيء يدلّ على أنّه القرآن ،وال شيء من أحكام
الدنيا .ويف ذلك تقريعٌ وتوبيخ له حني ال تنفعه العجلة ،يقول :ال حترِّك لسانك مبا تقرأه
من صحيفتك اليت بها أعمالك ،يعين اقرأ كتابك وال تعجل ،فإن هذا الذي هو على
نفسه بصرية إذا رأى سيئاته ضجر واستعجل ،فيقال له توبيخاً :ال تعجل ،وتثبَّت؛ لتعلم
احلجّة عليك ،فإ ّنا جنمعها لك ،فإذا مجعناه فاتَّبع ما مجع عليك ،باالنقياد حلكمه،
واالستسالم للتبعة فيه ،فإنّه ال ميكنك إنكاره ،ثم إنّ علينا بيانه لو أنكرت،
انتهى».
ولنتأمَّل يف تعليل العالمة لردّه هلذا الرأي؛ إذ يقول« :ويدفعه أنّ املعرتضة ال
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حتتاج يف متام معناها إىل داللة ممّا قبلها وما بعدها عليه ،على أ ّن مشاكلة قوله:
حيُ ُه﴾ يف سياقه هلذه اآليات تؤيِّد
﴿ َوالَ َتعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ َقبْلِ َأنْ يُقْضَى ِإلَيْكَ وَ ْ
مشاكلته له يف املعنى.
وقد تقدَّم يف تفسري قولهَ ﴿ :و َال َتعْجَ ْل بِالْقُرْآنِ﴾ أنّ هذا النهي عن العجل بالقرآن
يؤيِّد ما ورد يف الروايات من أنّ للقرآن نزوالً على النيبّ| دفعة ،غري نزوله
تدرجياً»(.)72
فالعالّمة ال خيالف يف أن سياق السورة املباركة يدور حول القيامة وما جيري
فيها ،ولكنّه يرى أنّ هذه اآليات معرتضة ،خارجة عن سياق السورة الكرمية؛ لتعلِّم
النيبّ األكرم| أدباً خاصّ ًا يف تلقّيه الوحي.
وكذلك نرى أنّ الشيخ ناصر مكارم الشريازي يقول ،بعد أن يذكر أنّ يف
تفسري هذه اآلية ثالثة أقوال :الثالث :ومل يذهب إليه إ ّال القليل ،وهو أنّ املخاطبني يف
هذه اآليات هم املذنبون ،وذلك يف يوم القيامة ،حيث يؤمرون مبحاسبة أنفسهم وذكر
أعماهلم ،ويقال هلم :ال تعجلوا يف ذلك ،ومن الطبيعي يف ذلك أنهم سوف يتضجَّرون
عند ذكرهم لسيئاتهم ،وميرّون عليها باستعجال ،فيؤمرون بالتأنّي يف قراءتها ،واتباع
املالئكة عند ذكر املالئكة ألعماهلم.
وطبقاً هلذا التفسري ال تكون هذه اآلية كجملةٍ معرتضة ،بل مرتبطة مع اآليات
السابقة والالحقة هلا ،ألنّ مجيعها تتحدَّث عن أحوال القيامة واملعاد ،وأمّا التفسري
األوّل والثاني فيناسبان شكل اجلملة املعرتضة.
ولكنّ التفسري الثالث بعيدٌ ،وخاصّة مع االلتفات إىل ذكر اسم القرآن يف
اآليات الالحقة .ويشري سياق اآليات إىل أ ّن املراد هو أحد التفسريين السابقني.
وال إشكال يف اجلمع بينهما ،بالرغم من أن سياق اآليات الالحقة يؤيِّد التفسري
األوّل ،أي املشهور(.)76
ولنا وقفة تأمُّل مع هذا الكالم .فالعالمة الطباطبائي يفسِّر كلمة (قُ ْرآنَ ُه) يف
هذه اآلية الكرمية بنحوٍ آخر ،إذ يقول :وقوله﴿ :إِنَّ عَلَ ْينَا جَ ْمعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾ :القرآن
هاهنا مصدر ،كالفرقان والرجحان ،والضمريان للوحي .ال تعجل به؛ إذ علينا أن
جنمع ما نوحيه إليك بضمّ بعض أجزائه إىل بعض ،وقراءته عليك( .)73فاملقصود من
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كلمة (قُ ْرآنَ ُه) ـ كما يفهمه العالّمة ـ هو مجع بعض أجزائه إىل بعضه اآلخر ،وقراءته
على النيبّ األكرم|.
ثم إنّـه حيقّ لنا أن نتساءل عـن مدى خطورة هذه القضية ـ استعجال النيبّ
بالقرآن ـ؛ إذ جيب أن تكون القضية اليت تستوجب نزول آياتٍ معرتضة سياق السورة
لتعاتب النيبّ األكرم| بدرجةٍ كبرية جدّ ًا من اخلطورة.
وهل فعالً يوافق العالّمة على ما طرحه اآللوسي من أنّ ذلك من شأنه أن خيلّ
بتلقّي النيبّ األكرم| للوحي النازل عليه من ربّه؟! وكيف يكون ذلك مع القول
بعصمة النيبّ األكرم| يف تلقّي الوحي؟!
ثم إنّ العالمة& من أبرز القائلني بالنزولني :التدرجيي؛ والدفعي ،للقرآن
الكريم ،وهذا يعين أنّ النيبّ| يفرتض به أن يعرف حمتوى القرآن الكريم ،ولو
بنحو اإلمجال ،أي إ ّنه| يفرتض به أن يعرف أنّ اهلل تعاىل يريد منه أن ال يعجل
بالقرآن من قبل أن يُقضى إليه وحيُه.
ف إىل ذلك أن القرآن الكريم قد نبَّه النيبّ| إىل هذه املسألة يف سورة
أضِ ْ
طه ،يف قوله سبحانه﴿ :فَ َتعَالَى اهللُ الْمَلِكُ الْحَقُّ َوالَ َتعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ َقبْلِ أَنْ يُقْضَى
حيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِ ْدنِي عِلْماً﴾ (طه ،)114 :فإذا قلنا بأن هذه اآلية ﴿الَ تُحَرِّكْ ِبهِ
ِإ َليْكَ وَ ْ
لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِه﴾ (القيامة )16 :أيضاً تنبِّهه إىل املسالة نفسها ،وتعاتبه فيها ،فهل
يعين ذلك تكرُّر صدور هذا الفعل منه| رغم التنبيه؟!
فمع األخذ يف االعتبار أن سورة القيامة هي السورة احلادية والثالثون نزوالً،
كما أن سورة طه هي اخلامسة واألربعون نزوالً ،وكلتاهما مكّيتان ،وبينهما أربعة
عشر سورة ،فهل نفهم من ذلك أن سورة القيامة عاتبت النيبّ األكرم| على
استعجاله الوحي ،ولكنّه| مل يرتدِ ْع ،بل أعاد الفعل املنهيّ عنه أخرى ،فنزلت آية
سورة طه؛ لتكرِّر معاتبته|؟! سبحانك ،هذا بهتانٌ عظيم.
ومن املربِّرات اليت يذكرها بعض القائلني أنّ هذا االستعجال من النيبّ
األكرم| للوحي ،وحتريك لسانه بقراءته من قبل أن يُقضى إليه وحيُه ،أل ّنه|
كان خيشى أن ينساه ،وال حيفظه.)78(...
ولست أدري هل يقصدون بذلك أنّ النيبّ األكرم| ليس واثقاً من وعد اهلل
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سنُقْرِئُكَ فَالَ تَنسَى﴾ (األعلى .)6 :واملعلوم أن سورة
تعاىل له؛ إذ يقول له سبحانهَ ﴿ :
األعلى مكّية ،وهي الثامنة نزوالً ،فهي قبل نزول سورة القيامة ،وسورة طه ،بكثري.
﴿

﴾

ومن بني مجيع أقوال املفسِّرين يف بيان املقصود من هذه اآلية الكرمية يأتي
القول بتنزيه ساحة النيبّ األكرم| من كلّ شائبة أو نقص أو خطأ أو خمالفة هلل
تعاىل ،بل وحتى توجيه العتاب إىل النيبّ األكرم| لرتك األَ ْوىل ،يؤكِّد بعض
املفسِّرين األكابر على استبعاده.
فهذا الشيخ القمّي يذكر أ ّن هذه اآلية الكرمية نزلت بلسان« :إيّاك أعين،
وامسعي يا جارة».
وقد ذكر الشيخ احلويزي& رواية عن اإلمام الرضا× ،ينقلها عن عيون
أخبار الرضا×« :بإسناده إىل عليّ بن حممد بن اجلهم ،قال :حضرت جملس املأمون
وعنده الرضا× ،فقال له املأمون :يا بن رسول اهلل ،أليس من قولك :إ ّن األنبياء
معصومون؟ قال :بلى ،...قال :فأخربني عن قول اهلل عزَّ وجلَّ﴿ :عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ
لَهُمْ﴾؟ قال الرضا× :هذا ممّا نزل بإيّاك أعين ،وامسعي يا جارة .خاطب اهلل تعاىل
ح َبطَنَّ
بذلك نبيَّه| ،وأراد به أمّته ،وكذلك قول اهلل عزَّ وجلَّ﴿ :لَئِنْ َأشْرَكْتَ َليَ ْ
عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ﴾ ،وقولهَ ﴿ :ولَ ْوالَ َأنْ َثبَّ ْتنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ ِإ َليْهِمْ
شيْئاً قَلِيالً﴾ قال :صدقتَ يا بن رسول اهلل»(.)79
َ
وهذا القول هو ما يذهب إليه العالّمة الطباطبائي&؛ إذ يقول« :واآلية ـ كما
ترى ،وتقدَّمت اإلشارة إليه ـ يف مقام دعوى ظهور كذبهم ونفاقهم ،وأنهم مفتضحون
بأدنى امتحانٍ ميتحنون به .ومن مناسبات هذا املقام إلقاء العتاب إىل املخاطب،
وتوبيخه ،واإلنكار عليه ،كأ ّنه هو الذي سرت عليهم فضائح أعماهلم ،وسوء
سريرتهم .وهو نو ٌع من العناية الكالمية يتبيَّن به ظهور األمر ووضوحه ،ال يُراد أزيد
من ذلك .فهو من أقسام البيان على طريق :إيّاك أعين ،وامسعي يا جارة».
ويستدل العالّمة لرأيه هذا بقوله« :والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعاىل،
اللَكُمْ
ضعُوا خِ َ
خبَاالً َو َألوْ َ
بعد ثالث آيات﴿ :لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِالَّ َ
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َي ْبغُونَكُمْ الْفِ ْتنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ﴾ ،إىل آخر اآليتني.
فقد كان األصلح أن يؤذن هلم يف التخلُّف؛ ليصان اجلمع من اخلبال وفساد
الرأي وتفرُّق الكلمة .واملتعيِّن أن يقعدوا فال يفتنوا املؤمنني بإلقاء اخلالف بينهم
والتفتني فيهم ،وفيهم ضعفاء اإلميان ومرضى القلوب ،وهم مسّاعون هلم ،يسرعون إىل
املطاوعة هلم ،ولو مل يؤذَن هلم ،فأظهروا اخلالف ،كانت الفتنة أشدّ ،والتفرُّق يف
كلمه اجلماعة أوضح وأبني.
فكيف يصحّ أن يعاتب هاهنا عتاباً جدّياً بأنّه لِمَ لَمْ يكفّ عن اإلذن ،ومل
تستعلم حاهلم ،حتّى يتبيَّن هلم نفاقهم ،ومييز املنافقني من املؤمنني؟! فليس املراد من
العقاب إالّ ما ذكرناه»(.)40
وهذا ما حيتمله الشيخ ناصر مكارم الشريازي؛ إذ يقول :كما حيتمل يف
تفسري اآلية أنّ العتاب من اخلطاب املذكور آنفاً إنّما هو على سبيل الكناية ،ومل
يكن يف األمر حتّى «ترك األَ ْوىل» ،بل املراد بيان روح النفاق يف املنافقني ،ببيان لطيف
وكناية يف املقام.
وميكن أن يتّضح هذا املوضوع بذكر مثالٍ .فلنفرض أ ّن ظاملاً يريد أن يلطم
وجه ابنك ،إالّ أنّ أحد أصدقائك حيول بينه وبني مراده ،فيمسك يده ،فقد تكون
راضياً عن سلوكه هذا ،وبل وتشعر بالسرور الباطين ،إالّ أ ّنك؛ وإلثبات القبح الباطين
للطرف املقابل ،تقول لصديقك :لِ َم ال تركتَه يضربه على وجهه ويلطمه؟ وهدفُك من
هذا البيان إنّما هو إثبات قساوة قلب هذا الظامل ونفاقه ،الذي ورد يف ثوب عتاب
الصديق ومالمته من قبلك؟(.)41
وجاء يف تفسري ابن اجلوزي :وقال ابن األنباري :مل خياطب بهذا جلرمٍ أجرمه،
لكنّ اهلل وقَّره ،ورفع من شأنه ،حني افتتح الكالم بقوله تعاىل﴿ :عَفَا اهللُ عَنْكَ﴾
كما يقول الرجل ملخاطبه إذا كان كرمياً عليه :عفا اهلل عنك ،ما صنعت يف
حاجيت؟ ورضي اهلل عنك ،هالّ زرتين(.)42
وللرازي كالمٌ يف غاية الروعة ،يستدلّ به على عصمة األنبياء^ ،وهو يكفي
أيضاً للداللة على تنزيه ساحتهم^ عن ترك األَ ْوىل؛ إذ يقول« :وثامنها :قوله تعاىل:
خيْرَاتِ﴾ (األنبياء ،)90 :ولفظ اخلريات للعموم ،فيتناول
﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْ َ
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الكلّ ،ويدخل فيه فعل ما ينبغي وترك ما ال ينبغي ،فثبت أ ّن األنبياء كانوا فاعلني
لكلّ ما ينبغي فعله ،وتاركني كلّ ما ينبغي تركه ،وذلك ينايف صدور الذنب عنهم.
خيَارِ﴾ (ص .)43 :وهذا
وتاسعها :قوله تعاىل﴿ :وَإِنَّهُمْ ِعنْ َدنَا لَمِنْ الْمُصْطَ َفيْنَ األَ ْ
يتناول مجيع األفعال والرتوك؛ بدليل جواز االستثناء ،فيُقال :فالنٌ من املصطفني
األخيار ،إالّ يف الفعلة الفالنية .واالستثناء يُخرج من الكالم ما لواله لدخل حتته،
فثبت أنّهم كانوا أخياراً يف كلّ األمور»(.)47
﴿

﴾

يقول العالّمة الطباطبائي يف تفنيد قول مَنْ قال بأنّ اهلل يعاتب نبيّه األكرم|

يف هذه اآلية املباركة« :وأ ّما قوله :ومن عتابه لرسوله| يف خطئه يف اجتهاده ما
تقدّم يف سورة األنفال ،من عتابه يف أخذ الفدية من أسارى بدر ،حيث قال﴿ :مَا كَانَ
ٍّ َأ ْن يَكُونَ لَهُ َأسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي األَرْضِ ﴾...اآلية ،ففيه:
ِل َنبِي
أوّ ًال :إنّه من سوء الفهم .فمن البيِّن الذي ال يرتاب فيه أنّ اآلية بلفظها ال تعاتب
ٍّ َأنْ
على أخذ الفدية من األسرى ،إنّما تعاتب على نفس أخذ األسرى﴿ :مَا كَانَ ِل َنبِي
يَكُونَ لَهُ َأسْرَى﴾ ،ومل تنزل آي ٌة ،وال وردت روايةٌ ،يف أنّ النيبّ| كان أمرهم
سر ،بل روايات القصّة تدلّ على أنّ النيبّ| ّملا أمر بقتل بعض األسرى خاف
باألَ ْ
الناس أن يقتلهم عن آخرهم ،فكلَّموه وأحلّوا عليه يف أخذ الفدية منهم؛ ليتقوّوا بذلك
الد ْنيَا وَاهللُ يُرِيدُ
على أعداء الدين ،وقد ردّ اهلل عليهم ذلك بقوله﴿ :تُرِيدُونَ عَرَضَ ُّ
اآلخِرَةَ﴾.
وهذا من أحسن الشواهد على أ ّن العتاب يف اآلية متوجِّه إىل املؤمنني خاصّة،
من غري أن خيتصّ به النيبّ| ،أو يشاركهم فيه .وإ ّن أكثر ما ورد من األخبار يف
هذا املعنى موضوع ٌة أو مدسوسة»(.)44
﴿

﴾

وقولهَ ﴿ :وتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اهللُ ُمبْدِيهِ﴾ أي مظهرهَ ﴿ .وتَخْشَى النَّاسَ وَا ُ
هلل
أَحَقُّ َأنْ تَخْشَاهُ﴾ ذيل اآليات ،أعين قوله﴿ :الَّذِينَ ُيبَِّلغُونَ ِرسَاالَتِ اهللِ وَيَخْشَ ْونَهُ َوالَ
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يَخْشَوْنَ أَحَداً إِالَّ اهللَ﴾ ،دلي ٌل على أن خشيته| الناس مل تكن خشية يف اهلل،
فأخفى يف نفسه ما أخفاه؛ استشعاراً منه أنّه لو أظهره عابه الناس ،وطعن فيه بعض
َم ْن يف قلبه مرضٌ ،فأثَّر ذلك أثراً سيّئاً يف إميان العامة .وهذا اخلوف ـ كما ترى ـ ليس
خوفاً مذموماً ،أو خوف ًا يف اهلل ،بل هو يف احلقيقة خوفٌ من اهلل سبحانه.
فظاهر العتاب الذي يلوح من قولهَ ﴿ :وتَخْشَى النَّاسَ وَاهللُ أَحَقُّ َأنْ تَخْشَاهُ﴾
مسوقٌ النتصاره ،وتأييد أمره ،قبال طعن الطاعنني ممَّ ْن يف قلوبهم مرضٌ .نظري :ما
تقدَّم يف قوله﴿ :عَفَا اهللُ َعنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَ َتبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا َو َتعَْلمَ
الْكَا ِذبِنيَ﴾ (التوبة.)47 :
ومن الدليل على أنّه انتصا ٌر وتأييد يف صورة العتاب قوله بعد﴿ :فَلَمَّا قَضَى َزيْدٌ
جنَاكَهَا﴾ ،حيث أخرب عن تزوجيه إيّاها كأنّه أمرٌ خارج عن إرادة
مِنْهَا وَطَراً زَوَّ ْ
هلل مَ ْفعُوالً﴾.
النيبّ| واختياره ،ثم قوله﴿ :وَكَانَ َأمْرُ ا ِ
كيْ الَ يَكُونَ عَلَى الْمُ ْؤ ِمنِنيَ حَرَ ٌج فِي أَ ْزوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا ِمنْهُنَّ
وقوله﴿ :لِ َ
وَطَراً﴾ تعلي ٌل للتزويج ومصلحة للحكم .وقوله﴿ :وَكَانَ َأمْرُ اهللِ مَ ْفعُوالً﴾ مشريٌ إىل
حتقيق الواقع وتأكي ٌد للحكم .ومن ذلك يظهر أنّ الذي كان النيبّ| خيفيه يف
نفسه هو ما فرض اهلل أن يتزوّجها ،ال هواها وحبّه الشديد هلا ،وهي بعد مزوَّجة،
كما ذكره مجعٌ من املفسِّرين ،واعتذروا عنه بأنّها حالةٌ جبلية ،ال يكاد يسلم منها
البشر؛ فإنّ فيه:
أوّ ًال :منع أن يكون حبيث ال يقوى عليه الرتبية اإلهلية.
وثانياً :إنه ال معنى حينئذٍ للعتاب على كتمانه وإخفائه يف نفسه ،فال جموِّز يف
االسالم لذكر حالئل الناس ،والتشبُّب بهنّ(.)42
ويف مقابل هذا التفسري نقرأ للطربي قوله :يقول تعاىل ذكره لنبيّه|؛ عتاباً
من اهلل له :واذكر يا حممد إذ تقول للذي أنعم اهلل عليه باهلداية ،وأنعمت عليه
ك عليك زوجَك ،واتَّ ِق اهلل.
بالعتق ،يعين زيد بن حارثة ،موىل رسول اهلل| :أمسِ ْ
وذلك أ ّن زينب بنت جحش يف ما ذُكر رآها رسول اهلل| ،فأعجبته ،وهي يف
حبال مواله ،فأُلقي يف نفس زيد كراهتها؛ ملا علم اهلل ممّا وقع يف نفس نبيّه ما وقع،
ك عليك
فأراد فراقها ،فذكر ذلك لرسول اهلل| زي ٌد ،فقال له رسول اهلل| :أمسِ ْ
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ف اهلل يف
زوجك ،وهو| حيب أن تكون قد بانت منه؛ لينكحها ،واتَّ ِق اهلل وخَ ْ
الواجب له عليك يف زوجتك.
﴿ َوتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اهللُ ُمبْدِيهِ﴾ يقول :وختفي يف نفسك حمبة فراقه إيّاها؛
لتتزوجها إنْ هو فارقها ،واهلل مبدٍ ما ختفي يف نفسك من ذلك.
﴿ َوتَخْشَى النَّاسَ وَاهللُ أَحَقُّ َأنْ تَخْشَاهُ﴾ يقول تعاىل ذكره :وختاف أن يقول
الناس :أمر رجالً بطالق امرأته ،ونكحها حني طلقها ،واهلل أحقّ أن ختشاه من
الناس.
يا للعجب ال يعرف املرء أليّ جزء من هذا الكالم حيمله على حممل اخلري!!
فكلّه ال يقبل كلّ حمامل اخلري...
ولستُ أدري هل يقبل هؤالء أن يقال :إ ّن إمام أحد املساجد يشبِّب بزوجات
املؤمنني الذين يصلّون خلفه ،ويرغب يف أن يطلِّق الواحد منهم زوجته؛ لينكحها من
بعده؟!
ثم كيف يأمر اهلل نبيّه األكرم| أن يظهر للناس أ ّنه يهوى زوجة رجل
مؤمن ،وأنّه يرغب أنْ لو يطلِّقها؛ ليتزوَّجها من بعده.
انظروا إىل أيّ درجة من االحنطاط يصل اإلنسان بابتعاده عن ينابيع العلم
واملعرفة احلقّة ،حتّى إنّه ليصوّر سيد األنبياء وخامت املرسلني ،الذي يزكّيه اهلل تبارك
وتعاىل ،ويقول يف مدحهَ ﴿ :وإِنَّكَ َلعَلى خُُلقٍ َعظِيمٍ﴾ (القلم ،)4 :و﴿إِنَّكَ َلعَلَى هُدًى
مُسْتَقِيمٍ﴾ (احلج ،)63 :يصوِّره بأنّه ذو لسانني ،يبطن شيئاً قبيحاً ويظهر خالفه؛
خشية من الناس!
سبحانك اللهمّ ،هذا بهتا ٌن عظيم...
﴿
﴾

النب ُّ
ِي
أورد الشيخ القمّي يف تفسريه عن أبي عبد اهلل× يف قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا َّ
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ ﴾...اآلية ،قال :اطلعت عائشة وحفصة على النيبّ| وهو مع
لِمَ تُح ِّ
()46
مارية ،فقال النيبّ| :واهلل ما أقربها ،فأمره اهلل أن يكفِّر ميينه .
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ
النبِيُّ لِمَ تُح ِّ
ويقول العالمة الطباطبائي :قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا َّ
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ب مشوب بعتاب؛ لتحرميه| لنفسه
َتبْ َتغِي مَرْضَاةَ أَ ْزوَاجِكَ وَاهللُ غَفُورٌ رَحِي ٌم﴾ خطا ٌ
بعض ما أحلّ اهلل له ،ومل يصرِّح تعاىل به ،ومل يبيِّن ما هو؟ وماذا كان؟ غري أنّ قوله:
﴿ َتبْ َتغِي مَرْضَاةَ أَ ْزوَاجِكَ﴾ يومي أنّه كان عمالً من األعمال احمللَّلة اليت يقرتفها
النيبّ| ال ترتضيه أزواجه ،فضيَّقن عليه ،وآذينَه؛ حتّى أرضاهنَّ باحلَ ْلف على أنْ
يرتكه وال يأتي به بعدُ.
النبِيُّ﴾ علَّق اخلطاب والنداء بوصف النيبّ ،دون الرسول؛
فقوله﴿ :يَا أَيُّهَا َّ
الختصاصه به يف نفسه ،دون غريه؛ حتّى يالئم وصف الرسالة.
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ﴾ :املراد بالتحريم التسبُّب إىل احلرمة
وقوله﴿ :لِمَ تُح ِّ
باحللف ،على ما تدلّ عليه اآلية التالية؛ فإنّ ظاهر قوله﴿ :قَدْ فَرَضَ اهللُ لَكُمْ تَحِلَّةَ
َأيْمَانِكُمْ ﴾...اآلية أنّه| حلف على ذلك ،ومن شأن اليمني أن يوجب عروض الوجوب
إنْ كان احللف على الفعل ،واحلرمة إنْ كان احللف على الرتك .وإذ كان| حلف
على ترك ما أحلَّ اهلل له فقد حرَّم ما أحلَّ اهلل له باحللف ،وليس املراد بالتحريم
تشريعه| على نفسه احلرمة يف ما شرع اهلل له فيه احللّية ،فليس له ذلك.
وقولهَ ﴿ :تبْ َتغِي مَرْضَاةَ أَ ْزوَاجِكَ﴾ أي تطلب بالتحريم رضاهنّ ،بدلٌ من
ح ِّرم ،﴾...أو حالٌ من فاعله.
﴿ ُت َ
واجلملة قرينة على أنّ العتاب باحلقيقة متوجِّه إليهنّ ،ويؤيِّده قوله خطاباً هلما:
صغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾...اآلية ،مع قوله فيه﴿ :وَاهللُ غَفُورٌ
﴿ ِإنْ تَتُوبَا ِإلَى اهللِ فَقَدْ َ
رَحِيمٌ﴾(.)43
ويقول الشيخ مكارم الشريازي :البداية كانت خطاباً إىل الرسول ﴿يَا أَيُّهَا
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ َتبْ َتغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ﴾ .ومن الواضح أنّ هذا التحريم
النبِيُّ لِمَ تُح ِّ
َّ
سمٌ من قبل الرسول
ليس حترميا شرعياً ،بل هو ـ كما يستفاد من اآليات الالحقة ـ قَ َ
سم على ترك بعض املباحات ليس ذنباً.
الكريم ،ومن املعروف أنّ القَ َ
َرمُ﴾ مل تأتِ كتوبيخ وعتاب ،وإنّما هي نوع
وبناء على هذا فإنّ مجلة ﴿لِمَ تُح ِّ
من اإلشفاق والعطف ،متاماً كما نقول ملَ ْن جيهد نفسه كثرياً؛ لتحصيل فائدة معينة
من أجل العيش ،ثم ال حيصل عليها ،نقول له :ملاذا تتعب نفسك وجتهدها إىل هذا
احلدّ دون أن حتصل على نتيجة توازي ذلك التعب؟ ثم يضيف يف آخر اآلية﴿ :وَاهللُ
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غَفُو ٌر رَحِيمٌ﴾ ،وهذا العفو والرمحة إنّما هو ملَ ْن تاب من زوجات الرسول الالتي رتَّنب
ذلك العمل وأعددنه(.)48
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ
النبِيُّ لِمَ تُح ِّ
ويقول الطربي يف تفسريه :عن قتادة ،قوله﴿ :يَا أَيُّهَا َّ
لَكَ َتبْ َتغِي مَرْضَاةَ أَ ْزوَاجِكَ﴾ قال :كان الشعيب يقول :حرَّمها عليه ،وحلف ال يقربها،
فعوتب يف التحريم ،وجاءت الكفّارة يف اليمني.
َرمُ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكَ﴾ قال :إنّه وجدت
النبِيُّ لِمَ تُح ِّ
قال ابن زيد يف قوله﴿ :يَا أَيُّهَا َّ
امرأة من نساء رسول اهلل| رسولَ اهلل| مع جاريته يف بيتها ،فقالت :يا رسول
اهلل ،أنّى كان هذا األمر ،وكنتُ أهونهنّ عليك؟ فقال هلا رسول اهلل| :اسكيت،
ي حرا ٌم إنْ قربتها بعد هذا أبداً ،فقالت :يا رسول اهلل،
ال تذكري هذا ألحدٍ ،هي عل ّ
وكيف حترِّم عليك ما أحل اهلل لك ،حني تقول :هي عليّ حرامٌ أبداً؟ فقال :واهللِ ،ال
َرمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ﴾...اآلية ،قد غفرتُ هذا
النبِيُّ لِمَ تُح ِّ
آتيها أبداً ،فقال اهلل﴿ :يَا أَيُّهَا َّ
لك ،وقولك( :واهللِ) ﴿قَدْ فَرَضَ اهللُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاهللُ مَ ْوالَكُمْ َوهُوَ ا ْلعَلِيمُ
الْحَكِيمُ﴾(.)49
يا سبحان اهلل ،...أيصل األمر بهؤالء القوم أن جيعلوا واحدةً من نساء النيبّ|
أعلم من رسول اهلل|؛ إذ تقول له استنكاراً :كيف حترِّم ما أحلَّ لك؟! وتنزل اآلية
الكرمية لتصدِّق قول تلك املرأة ،فتعاتب النيبّ األكرم| على هذا التحريم،
ولتقول له| :قد غفر اهلل لك ،...كما ورد يف هذا التفسري!
﴿
﴾

يذكر الشيخ احلويزي يف تفسريه ،عن عيون األخبار ،يف باب ذكر جملس
الرضا× عند املأمون يف عصمة األنبياء× ،حديث ًا طويالً يقول فيه املأمون
للرضا× :فأخربني عن قول اهلل تعاىل﴿ :عَفَا اهللُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ﴾ قال الرضا×:
هذا ممّا نزل بإيّاكِ أعين ،وامسعي يا جارة ،خاطب اهلل تعاىل بذلك نبيَّه| ،وأراد
حبَطَنَّ عَمَلُكَ َولَتَكُونَنَّ مِنْ
ت لَيَ ْ
به أمّته ،وكذلك قوله عزَّ وجلَّ﴿ :لَئِنْ َأشْرَكْ َ
شيْئاً قَلِيالً﴾،
الْخَاسِرِينَ﴾ ،وقوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْوالَ َأنْ َثبَّ ْتنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ ِإلَيْهِمْ َ
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قال :صدقتَ يا بن رسول اهلل.
يف أصول الكايف :حممد بن حييى ،عن عبد اهلل بن حممد ،عن عليّ بن
احلكم ،عن عبد اهلل بن بكري ،عن أبي عبد اهلل× قال :نزل القرآن بإياكِ أعين،
وامسعي يا جارة.
ويف رواية أخرى عن أبي عبد اهلل× قال :معناه ما عتب اهلل عزَّ وجلَّ به على
نبيّه فهو يعين به ما قد قضى يف القرآن ،مثل :قولهَ ﴿ :ولَ ْوالَ َأنْ َثبَّ ْتنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ
شيْئاً قَلِيالً﴾ ،عنى بذلك غريه(.)20
تَرْكَنُ ِإلَيْهِمْ َ
ونقرأ يف تفسري امليزان :قوله تعاىلَ ﴿ :ولَ ْوالَ َأنْ َثبَّ ْتنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ ِإ َليْ ِهمْ
شيْئاً قَلِيالً﴾ :التثبيت ـ كما يفيده السياق ـ هو العصمة اإلهلية .وجعل جواب (لوال)
َ
قوله﴿ :لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ﴾ دون نفس الركون ـ والركون هو امليل ،أو أدنى امليل،
كما قيل ـ دليلٌ على أنّه| مل يركن ،ومل يكَ ْد.
ويؤكِّده إضافة الركون إليهم ،دون إجابتهم إىل ما سألوه .واملعنى :لوال أن
ثبَّتناك بعصمتنا دنوتَ من أن متيل إليهم قليالً ،لكنّا ثبّتناك فلم تدنُ من أدنى امليل
إليهم ،فضالً عن أن جتيبهم إىل ما سألوا ،فهو| مل جيبهم إىل ما سألوا ،وال مال
إليهم شيئاً قليالً ،وال كاد أن مييل(.)21
ويف تفسري األمثل نقرأ :بالرغم من أنّ بعض السطحيّني أرادوا االستفادة من هذه
اآليات لنفي العصمة عن األنبياء ،وقالوا :إ ّنه؛ طبق ًا لآليات أعاله ،وأسباب النزول
املرتبطة بها ،إنّ الرسول| قد أبدى ليونة إزاء عَ َبدة األصنام ،وأنّ اهلل عاتبه على
ذلك .إالّ أنّ هذه اآليات صرحية يف إفهام مقصودها ،حبيث ال حتتاج إىل شواهد أخرى
على بطالن هذا النوع من التفكري؛ ألن اآلية الثانية تقول وبصراحةَ ﴿ :ولَوْالَ َأنْ َثبَّ ْتنَاكَ
شيْئاً قَلِيالً﴾ .ومفهوم التثبيت اإلهلي ،والذي نعتربه بأنه
لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ ِإ َليْهِمْ َ
العصمة ،منع رسول اهلل| من التوجُّه إىل مزالق عبدة األصنام .وال يعين ظاهر اآلية ـ
يف حالٍ ـ أنّه| مال إىل املشركني ،ثم نُهي عن ذلك بوحيٍ من اهلل تعاىل(.)22
ويف مقابل هذا الرأي جند ابن جرير الطربي ينقل لنا أقواالً أخرى؛ إذ يقول :عن
سعيد ،قال :كان رسول اهلل| يستلم احلجر األسود ،فمنعته قريش ،وقالوا :ال
ندعه حتّى يلمّ بآهلتنا ،فحدَّث نفسه ،وقال :ما عليَّ أن أملّ بها بعد أن يدعوني أستلم
االجتهاد والتجديد

100

•
احلجر ،واهلل يعلم أ ّني هلا كارٌه ،فأبى اهلل ،فأنزل اهللَ ﴿ :وِإنْ كَادُوا َليَفْ ِتنُونَكَ عَنْ
ح ْينَا ِإ َليْكَ لِتَفْتَرِي عََل ْينَا َغيْرَهُ ﴾...اآلية.
الَّذِي أَوْ َ
وعن قتادةَ ﴿ :ولَ ْوالَ َأنْ َثبَّ ْتنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ ِإ َليْهِمْ شَيْئاً قَلِيالً﴾ :ذكر لنا
أنّ قريشاً خلَ ْوا برسول اهلل| ذات ليلة إىل الصبح ،يكلِّمونه ويفخِّمونه ويسوِّدونه
ويقاربونه ،وكان يف قوهلم أنْ قالوا :إنّك تأتي بشيءٍ ال يأتي به أحدٌ من الناس ،وأنت
سيدنا وابن سيدنا ،فما زالوا يكلِّمونه حتّى كاد أن يقارفهم ،ثم منعه اهلل وعصمه
شيْئاً قَلِيالً﴾(.)27
ت تَرْكَنُ ِإ َليْهِمْ َ
من ذلك ،فقالَ ﴿ :ولَ ْوالَ َأ ْن ثَبَّ ْتنَاكَ لَقَدْ كِدْ َ
ٍّ آخر من تفسريه ،عن حممد بن كعب القرظي وحممد
ويذكر الطربي يف حمل
بن قيس ،قاال :جلس رسول اهلل| يف نادٍ من أندية قريش كثري أهله ،فتمنّى يومئذٍ
أن ال يأتيه من اهلل شي ٌء فينفروا عنه ،فأنزل اهلل عليه﴿ :وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ
حبُكُمْ َومَا غَوَى﴾ ،فقرأها رسول اهلل| ،حتّى إذا بلغ ﴿أَفَرَ َأيْتُمْ الالَّتَ وَا ْلعُزَّى
صَا ِ
* وَ َمنَاةَ الثَّالِثَةَ األُخْرَى﴾ ألقى عليه الشيطان كلمتني :تلك الغرانقة العُلى ،وإنّ
شفاعتهنَّ لرتجى ،فتكلَّم بها ،ثم مضى فقرأ السورة كلّها ،فسجد يف آخر السورة،
وسجد القوم مجيعاً معه ،ورفع الوليد بن املغرية تراباً إىل جبهته فسجد عليه ،وكان
شيخاً كبرياً ال يقدر على السجود ،فرضُوا مبا تكلَّم به ،وقالوا :قد عرفنا أنّ اهلل
حييي ومييت ،وهو الذي خيلق ويرزق ،ولكنّ آهلتنا هذه تشفع لنا عنده؛ إذ جعلت هلا
نصيباً ،فنحن معك .قاال :فلمّا أمسى أتاه جربائيل× ،فعرض عليه السورة ،فلمّا بلغ
الكلمتني اللتني ألقى الشيطان عليه قال :ما جئتُك بهاتني ،فقال رسول اهلل|:
افرتيتُ على اهلل ،وقلتُ على اهلل ما مل يقُ ْل ،فأوحى اهلل إليهَ ﴿ :وِإنْ كَادُوا َليَفْ ِتنُونَكَ
ُم َال تَجِدُ لَكَ عََل ْينَا نَصِرياً﴾(.)24
ح ْينَا ِإلَيْكَ لِتَفْتَرِي عََل ْينَا َغيْرَهُ ،إىل قوله :ث َّ
عَنْ الَّذِي َأوْ َ
وقد تصدّى الرازي للردّ على هذا القول ،ونفيه أشدّ النفي ،مستعيناً يف ذلك
باألدلة العقلية والنقلية من القرآن والسنة الشريفة؛ إذ يقول :ذكر املفسِّرون يف سبب
نزول هذه اآلية أنّ الرسول| ّملا رأى إعراض قومه عنه ،وشقّ عليه ما رأى من
مباعدتهم عمّا جاءهم به ،متنّى يف نفسه أن يأتيهم من اهلل ما يقارب بينه وبني قومه؛
وذلك حلرصه على إميانهم ،فجلس ذات يوم يف نادٍ من أندية قريش كثري أهله ،وأحب
يومئذٍ أن ال يأتيه من اهلل شيءٌ فينفروا عنه ،ومتنّى ذلك ،فأنزل اهلل تعاىل سورة
﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ (النجم ،)1 :فقرأها رسول اهلل| ،حتّى بلغ قوله﴿ :أَفَرَ َأيْتُمْ
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الالَّتَ وَا ْلعُزَّى * َو َمنَاةَ الثَّالِثَةَ األُخْرَى﴾ (النجم 19 :ـ  ،)20فألقى الشيطان على لسانه:
(تلك الغرانيق العلى ،منها الشفاعة ترجتى) ،فلمّا مسعت قريش ذلك فرحوا ،ومضى
رسول اهلل| يف قراءته ،فقرأ السورة كلّها ،فسجد ،وسجد املسلمون؛ لسجوده،
وسجد مجيع مَ ْن يف املسجد من املشركني ،فلم يب َق يف املسجد مؤمنٌ وال كافرٌ إالّ
سجد ،سوى الوليد بن املغرية وأبي أحيحة سعيد بن العاصي ،فإ ّنهما أخذا حفنة من
الرتاب من البطحاء ورفعاها إىل جبهتيهما ،وسجدا عليها؛ ألنّهما كانا شيخني
كبريين ،فلم يستطيعا السجود .وتفرَّقت قريش ،وقد سرَّهم ما مسعوا ،وقالوا :قد
ذكر حممدٌ آهلتنا بأحسن الذكر ،فلمّا أمسى رسولُ اهلل| أتاه جربيل× فقال:
ماذا صنعتَ؟! تلوتَ على الناس ما مل آتِك به عن اهلل ،وقلتَ ما مل أقُ ْل لك؟! فحزن
رسول اهلل| حزناً شديداً ،وخاف من اهلل خوفاً عظيماً ،حتّى نزل قوله تعاىلَ ﴿ :ومَا
الش ْيطَانُ فِي ُأ ْم ِنيَّتِهِ ﴾...اآلية .هذا
ٍّ إِالَّ إِذَا تَمَنَّى َألْقَى َّ
أَ ْرسَ ْلنَا مِنْ َقبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَالَ َنبِي
رواية عامة املفسِّرين الظاهريني ،أمّا أهل التحقيق فقد قالوا :هذه الرواية باطلة
موضوعة ،واحتجّوا عليه بالقرآن والسنّة واملعقول(.)22
ونعود إىل اآلية الكرمية لنقرأ ما كتبه القرطيب يف تفسريها ،الذي بعد أن
يذكر أقواالً من شاكلة ما نقله الطربي ،يقول :وقيل :ظاهر اخلطاب للنيبّ|،
وباطنه أخبار عن ثقيف .واملعنى :وإنْ كادوا لريكنونك ،أي كادوا خيربون عنك
بأنّك مِ ْلت إىل قوهلم ،فنسب فعلهم إليه جمازاً واتّساعاً ،كما تقول لرجلٍ :كدت
تقتل نفسك ،أي كاد الناس يقتلونك؛ بسبب ما فعلته ،ذكره املهدوي.
وقال ابن ع ّباس :كان رسول اهلل| معصوماً ،ولكنّ هذا تعريفٌ لألمة بأنْ
ال يركن أح ٌد منهم إىل املشركني يف شيءٍ من أحكام اهلل تعاىل وشرائعه(.)26
﴿

﴾

ٍّ َأنْ َيغُلَّ وَمَنْ َيغْلُلْ َيأْتِ بِمَا غَلَّ يَ ْومَ الْ ِقيَامَةِ﴾ فإنّ هذه
وأما قولهَ ﴿ :ومَا كَانَ ِل َنبِي
نزلت يف حرب بدر ،وهي مع اآليات اليت يف األنفال يف أخبار بدر ،وقد كُتبت يف هذه
السورة مع أخبار أحد.
وكان سبب نزوهلا أنّه كان يف الغنيمة اليت أصابوها يوم بدر قطيفةٌ محراء،
ففقدت ،فقال رجلٌ من أصحاب رسول اهلل| :ما لنا ال نرى القطيفة ،ما أظن إالّ أن
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ٍّ َأنْ َيغُلَّ ﴾...اآلية ،فجاء
رسول اهلل| أخذها ،فأنزل اهلل يف ذلك ﴿ َومَا كَانَ ِل َنبِي
رج ٌل إىل رسول اهلل ،فقال :إن فالناً غلّ قطيفةً ،فأخبأها هنا لك ،فأمر رسول
اهلل| حبفر ذلك املوضع ،فأخرج القطيفة(.)23
ِي َأنْ َيغُلَّ﴾ :الغل هو
ٍّ
ويقول العالّمة الطباطبائي :قوله تعاىلَ ﴿ :ومَا كَانَ ِل َنب
اخليانة .قد مرّ يف قوله تعاىل﴿ :مَا كَانَ ِلبَشَرٍ َأنْ يُ ْؤ ِتيَهُ اهللُ الْكِتَابَ﴾ (آل عمران:
 )39أنّ هذا السياق معناه تنزيه ساحة النيبّ عن السوء والفحشاء بطهارته ،واملعنى:
حاشا أن يغلّ وخيون النيبّ ربّه أو الناس ،وهو أيضاً من اخليانة هلل ،واحلال أنّ اخلائن
يلقى ربّه خبيانته ،ثم توفّى نفسه ما كسبت.
ثم ذكر أن رمي النيبّ باخليانة قياسٌ جائر مع الفارق؛ فإنّه متّبع رضوان اهلل ال
يعدو رضا به ،واخلائن باء بسخط عظيم من اهلل ،ومأواه جهنم وبئس املصري ،وهذا
سخَطٍ مِنْ اهللِ ﴾...اآلية.
هو املراد بقوله﴿ :أَفَمَنْ َّاتبَعَ رِضْوَانَ اهللِ كَمَ ْن بَاءَ بِ َ
وميكن أن يكون املراد به التعريض للمؤمنني بأنّ هذه األحوال من التعرُّض
لسخط اهلل ،واهلل يدعوكم بهذه املواعظ إىل رضوانه ،وما هما سواء(.)28
ويف مقابل هذا جند الطربي يذكر يف تفسريه قوالً شائناً ميسّ ساحة النيبّ
األعظم| ،وينال من نزاهته وعلوّ شأنه؛ إذ يقول :وقال آخرون ممَّنْ قرأ ذلك
كذلك ،بفتح الياء وضم الغني :إنّما نزلت هذه اآلية يف طالئع كان رسول اهلل|
وجههم يف وجهٍ ،ثم غنم النيبّ| ،فلم يقسم للطالئع ،فأنزل اهلل عزَّ وجلَّ هذه اآلية
على نبيّه| ،يعلِّمه فيها أنّ فعله الذي فعله خطأ ،وأن الواجب عليه يف احلكم أن
يقسم للطالئع مثل ما قيَّم لغريهم ،ويعرِّفه الواجب عليه من احلكم يف ما أفاء اهلل
عليه من الغنائم ،وأ ّنه ليس هلا له أن خيصّ بشيء منها أحداً ممَّ ْن شهد الوقعة أو ممَّ ْن
كان ردءاً هلم يف غزوهم ،دون أحد(.)29
وللشيخ ناصر مكارم الشريازي كالمٌ مجيل يف تفسري هذه اآلية الكرمية،
يردّ فيه مثل هذه األقاويل الشائنة ،اليت ال تصف إالّ قائلها :بالنظر إىل اآلية السابقة
اليت نزلت بعد اآليات املتعلِّقة بوقعة أحد ،وبالنظر إىل رواية نقلها مجعٌ من مفسِّري
الصدر األول ،تعترب هذه اآلية ردّاً على بعض التعلُّالت الواهية اليت متسَّك بها بعض
املقاتلني ،وتوضيح ذلك هو :إن بعض الرماة عندما أرادوا ترك مواقعهم احلسّاسة يف
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اجلبل؛ لغرض مجع الغنائم ،أمرهم قائدهم بالبقاء فيها؛ ألنّ الرسول مل حيرمهم من
الغنائم ،ولكنّ تلك اجلماعة الطامعة يف حطام الدنيا اعتذرت لذلك بعذرٍ خيفي
حقيقتهم الواقعية؛ إذ قالوا :خنشى أن يتجاهلنا النيبّ عند تقسيم الغنائم ،فال يقسم
لنا ،قالوا هذا ،وأقبلوا على مجع الغنائم ،تاركني مواقعهم اليت كلَّفهم الرسول
حبراستها ،فوقع ما وقع من عظائم األمور وجالئل املصائب .فجاء القرآن يردّ على
ٍّ َأنْ َيغُلَّ﴾ ،أي إ ّنكم تصوَّرمت وظننتم
زعمهم وتصوّرهم هذا ،فقالَ ﴿ :ومَا كَانَ ِل َنبِي
ٍّ أن يغلّ ،وخيون أحد ًا.
أنّ النيبّ خيونكم ،واحلال أنّه ليس لنيب
إنّ اهلل سبحانه ينزِّه يف هذه اآلية مجيع األنبياء والرسل من اخليانة ،ويقول :إ ّن
هذا األمر ال يصلح ـ أساساً ـ لألنبياء ،وال يتناسب أساساً مع مقامهم العظيم .يعين إن
اخليانة ال تتناسب مع النبوة ،فإذا كان النيبّ خائناً مل ميكن الوثوق به يف أداء
الرسالة وتبليغ األحكام اإلهلية .وغري خفيّ أنّ هذه اآلية تنفي عن األنبياء مطلق
اخليانة ،سواء اخليانة يف قسمة الغنائم أو حفظ أمانات الناس وودائعهم ،أو أخذ
الوحي وتبليغه للعباد .ومن العجيب أن يثق أحدٌ بأمانة النيبّ يف احلفاظ على وحي اهلل،
وتبليغه وأدائه ،ثم حيتمل ـ والعياذ باهلل ـ أن خيون النيبّ يف غنائم احلرب ،أو يقضي
ٍّ ،وحيكم مبا ليس بعدلٍ ،وحيرم أهلها منها من غري سببٍ(.)60
مبا ليس حبق
هذا مرورٌ سريع على بعض مظانّ قضيّة ورود العتاب للنيبّ األكرم| يف
القرآن الكريم .وقد جتلّى لنا احلقُّ الواضح فيها؛ إذ بان لنا أنّ مجيع هذه اآليات
الكرمية غري تامّة الداللة على املدَّعى ،بل إنّ محلها على غري ذلك أوجه وأرجح.
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أسلحة الدمار الشامل من منظور فقهي إسالمي

لعلَّ ما يصعب على الباحث ،أيّها القارئ العزيز ،هو معاجلة موضوعٍ جديد،
قليل املصادر ،ومل يتمّ عالجه من قبل باحثني سابقني بالشكل املطروق .إنّه حبث
جديد وغري مطروق على املستوى الفقهي االستداللي ،وال سيّما على املذهب اإلمامي.
إنّه من األحباث العلمية الواسعة ،والعميقة ،واملعقَّدة ،وهو من املسائل املستحدثة اليت
تهمُّ العامل ،وال سيّما النظام يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية .ومن الواضح أيضاً أنّ
ملكة االجتهاد تتجلّى أمام هذه املسائل املستحدثة ،دون املسائل اليت بُحثت من قبل،
ودُوِّنت يف كتاب «اجلواهر» ،أو كتاب «العُروة الوثقى» ،أو «شروح العروة» .بل هي
مسألةٌ جديدة يتولّى اجملتهد بنفسه البحث عن أدلّتها الفقهية ،والقواعد الالزمة هلا،
وتطبيقها عليها .ويف حال مل يكن الباحث جمتهداً فهو يقوم مبحاولة جدّية على طريق
حتصيل بعض آليّات االستنباط.
لقد واجه الباحث عقبةً رئيسة ،وهي ندرة املصادر واملراجع الفقهية اليت
تطرَّ قت إىل هذا البحث .ولذلك فقد جلأ الباحث أيضاً إىل استفتاءات متّ توجيهها عرب
لقاءات مباشرة ،أو باملراسلة ،إىل العديد من العلماء اجملتهدين ،واملراجع الدينيّة يف
احلوزة العلمية يف إيران ،وال سيّما يف مدينة العلم قُم املقدسة ،وكذلك يف احلوزة
العلمية يف العراق يف النجف األشرف ،واألزهر الشريف يف مجهوريّة مصر العربية.
وقد عمل الباحث على استنطاقها ،وحتليلها ،واستكشاف أدلّتها اللفظية،
والعقلية ،ونقاشها ،ونقدها أو نقضها ،أو تأييدها جزئيّاً ،أو إبرامها.

•
لقد متّ االعتماد يف هذا البحث على منهج البحث الفقهي ،الذي يقوم على تعيني
موضوع البحث ،وحتديد موضوع احلكم ،بناءً على النصوص الشرعية ،والرجوع إىل
العُرف( ،)1وال سيّما يف منطقة الفراغ التشريعي ،أي إذا مل يكن هناك نصٌّ شرعي.
ويقوم املنهج الفقهي أيضاً على مجع النصوص املرتبطة باحلكم ،واملالبسة له،
ودراستها ،وتقويم املنت ،سواء كان النصّ آية أو رواية ،يف ضوء قواعد ونتائج علم
حتقيق الرتاث؛ إضافةً إىل استفادة داللة النصّ على احلكم يف ضوء القواعد اللغوية،
واألصولية ،والفقهية ،معزَّزة بالقرائن االجتماعية ،والتارخيية ،والتفسريية؛
واستخالص احلكم وصياغته.
وكذلك يقوم املنهج الفقهي على الرجوع إىل األصول العملية ،والقواعد
ٍّ آخر تعارضاً مُحكَماً
الفقهية ،يف حال فقدان النصّ ،أو إمجاله ،أو تعارضه مع نص
ٍّ منهما حجّية اآلخر .فمنهج االستنباط الفقهي يقوم على إرجاع
يؤدّي إىل سلب كل
الفروع إىل األصول ،واكتشاف أو بيان األدلة الشرعية ،وحماولة اجلمع بينها يف
حاالت التعارض غري املستقرّ.
وال بدّ من اإلشارة إىل أنّنا اعتمدنا على الدليل النصّي ،كالكتاب والسنّة،
وعلى الدليل العقلي .أمّا أقوال العلماء فقد اعتمدنا عليها كمؤيِّدٍ ،وليس كدليل
إضايف ،وال سيّما أنّها وردت حتت عنوان املنطلقات الفقهية ،اليت تشمل األدلّة
الفقهية ،وغريها.
ويف سياق العالج الفقهي االستداللي للموضوع ال بدّ من إطاللة على الدليل
الشرعي ،الذي يتألَّف من ثالثة أقسام:
1ـ إمّا عقلي جبميع مقدّماته :الدليل العقلي احملض ،الذي ال يتوقَّف على السمع
أصالً.
2ـ أو نقلي جبميع مقدّماته :الدليل النقلي احملض ،وال بدَّ فيه من صدق املُخبِر،
حتّى يفيد العلم باملدلول.
7ـ أو مركَّب منهما :ونسمّيه بالدليل النقلي؛ لتوقُّفه على النقل يف اجلملة.
والعقل أساس التكليف؛ ألنه هو الذي يدرك معاني النصوص الشرعية ،وما
املراد منها ،وبفقده ال معنى لتكليف اإلنسان .واهلل تعاىل مدح العقل يف نصوص
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كثرية ،وبيَّن فضله ،وأنّه آلة االستنباط ،ولوال العقل لكان الناس كالبهائم ،قال
الدوَابِّ ِعنْدَ اهللِ الصُّمُّ ا ْلبُكْمُ الَّذِينَ ال َيعْقِلُونَ﴾ (األنفال .)22 :من هنا
تعاىل﴿ :إِنَّ شَرَّ َّ
جند أنّ الدليل النقلي ال يصلح يف مسألة إثبات وجود اهلل ملَ ْن ال يؤمن به؛ وإنّما هذا
األمر تتمّ مناقشته معه بالدليل العقلي.
وقد يتطابق الدليل النقلي مع الدليل العقلي ،كما يف داللة بعض األخبار على
وجوب بذل العلم ،كقول الرسول األكرم|َ « :م ْن كتم علماً أجلمه اهلل بلجامٍ من
نار»(.)2
وقد يتعارض الدليل اللفظي غري الصريح مع دليل عقليّ قطعي يقيين ،ففي هذه
احلال يُقَدَّم الدليل العقلي على اللفظي؛ ألن الدليل العقلي القطعي يؤدّي إىل العلم
باحلكم الشرعي.
والدليل النقلي القطعي ال ميكن أن يعارضه دليلٌ عقلي قطعي؛ ألنّه إذا عارض
نصّاً صرحياً من املعصوم × أدّى ذلك إىل تكذيب املعصوم× ،وختطئته ،وهو
مستحيلٌ( .)7وال بدّ من التصريح حبجّية العقل الفطري الصحيح ،واحلكم مبطابقته
للشرع ،ومطابقة الشرع له(.)4
وعندما ال جيد الفقهاء دليالً لفظي ًا ،من كتابٍ أو سنّة ،يكون املرجع عندهم
حينئذٍ األصول العملية ،اليت قامت األدلة الشرعية على الرجوع إليها يف موضع الشكّ
وعدم الدليل.
وهذه األصول ختتلف حبسب اختالف مورد الشكّ؛ فإ ْن كان الشكّ يف أصل
التكليف ،كمَ ْن يشكّ يف حرمة التدخني ،أو يشكّ يف وجوب أمرٍ ما أو عدم وجوبه،
فهل يكون املورد جمرى ألصالة الرباءة أو يكون مورداً ألصالة االحتياط؟
ولنعرف اإلجابة عن هذا السؤال ال بدّ من الرجوع إىل املصدر الذي يفرض علينا
إطاعة املوىل ،وهو العقل؛ ألنّ اإلنسان يدرك بعقله أنّ هلل سبحانه حقّ الطاعة على
عبيده ،فيتحتَّم علينا عندئذٍ أن ندرس حدود هذا احلقّ املولوي :هل هو حقٌّ يف نطاق
التكاليف املعلومة فقط من قبل اإلنسان أم أنّ من حقّ اهلل سبحانه علينا االحتياط يف
التكاليف احملتملة ،إىل الدرجة اليت تدعو إىل إلزام املكلَّف برتك ما حيتمل حرمته،
وبفعل ما حيتمل وجوبه؟ والصحيح يف رأي بعض علماء األصول هو االحتياط؛ نتيجة
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لشمول حقّ الطاعة للتكاليف احملتملة(.)2
إنَّ أكثر ما يستفزُّ اإلنسان يف هذا العصر هو فكرة وجود أسلحة يف عاملنا
املعاصر ،ميكن لإلنسان من خالهلا أن يقتل أخاه اإلنسان بهذا الشكل املُرَوِّع ،بل إنّ
خطرها يهدِّد احلياة يف كوكب األرض ،سواء على مستوى اإلنسان ،أو النبات ،أو
احليوان ،أو املاء ،أو اهلواء .فأسلحة الدمار الشامل ،وال سيّما السالح النووي،
تشكِّل أقوى وأخطر األسلحة على وجه الكرة األرضية .لذلك فإنّ األصل اإلسالمي،
واإلنساني ،يقضي مبواجهة إنتاج ،وانتشار ،واستعمال ،هذا النوع من األسلحة.
لقد وصلت بعض البلدان اإلسالمية ،كباكستان ،إىل صنع وختزين األسلحة
املسمَّاة بأسلحة الدمار الشامل ،اليت تتطلَّب تكنولوجيا عالية ،كاألسلحة النوويّة،
أو البيولوجيّة ،أو الكيميائيّة .كما أنّ امللف النووي اإليراني بات حديث كلّ وسائل
اإلعالم يف العامل .ولذلك فإنّ من املهمّ أن يتصدَّر هذا البحث األحباث اإلسالمية
الفقهية ،والقانونية ،والسياسية.
وال بدّ أيضاً من االستفادة من أحكام قتل غري املقاتلة ،إضافة إىل جواز حماربة
العدوّ مبا يرجى به الفتح ،وما ميكن أن جنده من موقفٍ للفقه اإلسالمي من أسلحة
الدمار الشامل القدمية واحلديثة.
وقد صدرت مؤخَّراً فتوى( )6لقائد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية السيد عليّ
اخلامنئي تقول حبرمة «إنتاج» أو «استخدام» السالح النووي .وستكون هذه الفتوى
وغريها من الفتاوى ـ كفتوى األزهر الشريف ـ موضع نقاش علميّ يف هذه املقالة،
سوا ٌء على مستوى األدلة النقلية للقائلني باجلواز ،أو للقائلني بعدمه ،أم على مستوى
القواعد الفقهية القائلة حبرمة اإلفساد يف األرض ،وحرمة قتل اإلنسان بغري حقّ،
وحرمة اإلضرار بالبيئة ،وحرمة هدر املصادر الطبيعيّة ،وحرمة تصرُّف اإلنسان يف ما
ال ميلك ،ووجوب حفظ النظام العام.
ونلفت إىل أنّ أغلب ما وُجد أو متّ حتصيله من آراء واجتهادات فقهيّة ال يعدو
كونه فتاوى خمتصرة ،ال تتعرَّض إىل األدلة بالتفصيل ،وال تناقشها ،أو تردّ عليها
بالدليل ،الذي يستند إليه الفقيه يف استنباط احلكم الشرعي؛ وهو إمّا أن يؤدي إىل
العلم باحلكم الشرعي ،فيسمّى دليالً تامّاً ،أو قطعي ًا؛ وإمّا أن ال يؤدي إىل العلم
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باحلكم الشرعي ،فيسمّى دليالً ناقص ًا ،أو ظنّي ًا .والدليل الظنّي إذا حكم الشارع
حبجّيته ،وأمر باالستناد إليه ،أصبح كالدليل القطعي ،وحتتَّم على الفقيه االعتماد
عليه.
والدليل نوعان :األوّل :دليل اجتهادي ،يعتمد على الكتاب ،والسنّة ،واإلمجاع،
والعقل.
والثاني :دليل فقاهيت ،يرتكز على األصول العملية ،كاالستصحاب،
والرباءة ،واالحتياط ،والتخيري(.)3
وسنتناول يف هذه املقالة موضوع امتالك أسلحة الدمار الشامل ،مستعرضني
املنطلقات الفقهية لنظرية حتريم إنتاج أسلحة الدمار الشامل مطلقاً ،ولنظرية جواز،
بل وجوب ،إنتاجها مطلقاً.
ونقصد بهذا البحث معرفة هل جيوز للدولة اإلسالمية أن تسعى إلنتاج أسلحة
الدمار الشامل بصرف النظر عن استخدامه؟ وهل ختتلف الفتوى يف حال كانت الدول
واألمم األخرى ال متتلك هذا السالح؟ وهل حيرم صنع أسلحة الدمار الشامل يف ظلّ
واقع ميتلك فيه اآلخرون أسباب القوة ،وال سيّما السالح النووي؟ وما هي األدلة النقلية
والعقلية على ذلك؟ وهل يُفرَّق بني اهلدف الردعي واهلدف اهلجومي؟ وهل أنّ اإلضرار
بالبيئة سببٌ من أسباب حتريم إنتاج هذه األسلحة ،وال سيّما أنّ األديان السماوية دعت
اإلنسان إىل احملافظة على البيئة ،وحرَّمت عليه تلويثها وإفسادها؛ ألنّ اهلل خلقها من
أجله ،وسخَّرها خلدمته ومنفعته؟

بدايةً ال بدّ من تعريف السالح لغةً واصطالحاً ،وبيان كيفية وخطورة تطور
األسلحة واحلروب يف العامل ،وال سيّما أسلحة الدمار الشامل ،وأنواعها ،ونتائج
استعماهلا.
1ـ السالح لغةً :اجلذر اللغوي لكلمة السالح هو سلح :السالح مذكَّر؛ ألنه
جيمع على أسلحة ...وجيوز تأنيثه ...وتسلح الرجل :لبس السالح ،ورجل ساحل :معه
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سالح ،واملسلحة :قو ٌم ذوو سالح( .)8وقد ورد أيضاً :سلح :السِّالح بالكسر ،والسُّلحان
بالضم :آلة احلرب ،ويف املصباح :ما يقاتل به يف احلرب ويدافع ،أو حديدها ،أي ما
كان من احلديد ...رمبا خصّ به «السيف والرمح» ...والعصا تسمى سالحاً ...واملسلحة:
مثل «الثغر» واملرقب ،ومجعه املساحل ،وهي مواضع املخافة ...واملسلحة أيضاً« :القوم
ذوو سالح» يف عدّة ،مبوضع رصد ،قد وكلوا به بإزاء ثغر ...يكون فيه أقوام يرقبون
العدو لئال يطرقهم على غفلة ،فإذا رأوه أعلموا أصحابهم؛ ليتأهبوا له .وقال ابن مشيل:
مسلحة اجلند :خطاطيف هلم بني أيديهم ،ينفضون هلم الطريق ،ويتجسَّسون خرب
العدوّ ،ويعلمون علمهم ،لئال يهجم عليهم ،وال يدعون واحداً من العدوّ يدخل عليهم
بالد املسلمني ،وإنْ جاء جيش أنذروا املسلمني(.)9
2ـ السالح اصطالحاً :هو اآللة اليت يستعني بها اإلنسان للدفاع عن نفسه يف وجه
حيوان مفرتس ،أو يف وجه عدوّ يريد قتله ،أو االعتداء على عرضه ،أو ماله ،أو شعبه
وبلده ،أو للهجوم على شخصٍ ما ،أو جمموعةٍ ما .وقد تُستعمل كلمة السالح جمازاً
يف أمور عديدة :فيُقال :الدعاء سالح املؤمن ،كما يُقال :سالح الدعاية واإلعالم،
وسالح املنطق واحلجّة ،وسالح الكذب ،وسالح البيان ،وسالح التكفري يف وجه من
مل ينتمِ إليهم.
7ـ أسلحة الدمار الشامل :كانت األسلحة الفردية قدمياً عبارة عن احلجر،
واخلنجر ،والسيف ،والرمح ،والسهم .واستعملت أسلحة قد نستطيع أن نطلق عليها
اسم« :أسلحة الدمار الشامل القدمية» ،اليت تقضي على البشر بشكلٍ مجاعي،
كتسميم املياه ،واستعمال املنجنيق ،وإلقاء األفاعي والعقارب يف املنازل والقرى،
وإحراق املنازل واملزروعات .أما يف عصرنا الراهن ف ُيعَرَّف سالح الدمار الشامل بأنّه أيّ
سالح:
ي :ويُراد به السالح النووي .وهو أخطر أسلحة الدمار الشامل ،وأشدّها
7ـ 1ـ ذرّ ّ
تدمرياً وفتكاً .وتُوَلِّد األسلحة النووية قدراً هائالً من الطاقة املتفجِّرة ،اليت تنجم عن
التغيُّرات اليت تقع يف تركيب نواة املواد املُشعَّة .وتُسبِّب األسلحة النووية خسائر
كارثية ،بداية بسبب درجات احلرارة العالية والصدمات األرضية اليت تسبِّبها ،وبعد
ذلك بسبب اإلشعاع الذي ميتدّ أثره لسنوات كثرية .فاألسلحة النوويّة قادرةٌ على تدمري
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مدنٍ بأكملها عن بكرة أبيها ،وقتل وجرح املاليني من البشر .ونشري يف هذا الصدد
إىل أنّ هناك ثالثة أنواع من األسلحة الذرّ ّية ،هي:
أـ القنبلة الذرّية :وفكرتها تعتمد على انشطار اليورانيوم  272أو البلوتونيوم
 ،279دون االستعانة بالنيوترونات لبدء التفاعل املتسلسل.
ب ـ القنبلة اهليدروجينية :اليت يزيد انفجارها على انفجار القنبلة الذرية
االنشطارية من مائة إىل ألف مرّة.
ج ـ القنبلة النيوترونية :حيث إ ّن معظم مفعوهلا يكون على شكل أشعة
نيوترونية خترتق األجسام احليّة ،وتؤدّي إىل قتلها يف احلال ،بينما ال تؤثِّر يف املنشآت
بشكلٍ يذكر ،وذلك على العكس من األنواع األخرى(.)10
7ـ 2ـ أو بيولوجي ،)Biological Weapons( :أي السالح البكترييولوجي .وترجع
خطورتها إىل أنّها تستخدم اجلراثيم ،أو مسومها ،يف املعارك .واجلراثيم هي كائنات
حيّة صغرية ال تُرى بالعني اجملرَّدة ،وإنّما باملنظار املُكَبِّر ،ومن أمثلتها :البكرتيا،
والفطريات ،وهي تسبِّب كثرياً من األمراض اخلطرية ،كالطاعون ،واحلمى
اخلبيثة ،والكولريا .والكثري من األمراض النامجة عنها تؤدّي إىل الوفاة يف غضون
أيّام قليلة .وقد زادت التطوُّرات احلادثة يف علم اهلندسة الوراثية من اخلطر املاثل بهذه
األسلحة ،حيث أصبح من املمكن تطويرها وتعديلها حبيث تصبح أكثر فتكاً وقدرةً
على البقاء والتكاثر .أمّا على مستوى اخلواصّ احلربية لألسلحة البيولوجية فيمكن
تلخيصها باآلتي :القدرة على االنتشار على مساحات شاسعة ،وفقدان التحذير (ميكن
أن تنتشر مع الريح) ،والتأثري املتأخِّر (حتتاج اجلراثيم إىل وقت حضانة يف اجلسم كي
تسبِّب املرض) ،والقدرة على اخرتاق اإلنشاءات من دون تدمريها (ميكن استعماهلا
الحقاً) ،التأثريات املرحليّة (إعاقة ،وشلل مؤقَّت ،وتشوُّه ،وموت) .ولقد عرَّفت نشرة
اجليش األمريكي احلولية عام 1926م األسلحة احليوية (البيولوجية) على هذا النحو:
«استخدام عسكري للكائنات احليّة ،أو منتجاتها السامّة؛ لتسبب املوت ،أو العجز،
أو التدمري ،لإلنسان ،أو حليواناته األليفة ،ونباتاته .وهي ليست قاصرة عن استخدام
البكترييا ،بل تشمل أيضاً استخدام كائناتٍ دقيقة أخرى ،ونباتات ،وأنواع أخرى من
األحياء ،كاحلشرات» (.)11
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7ـ 7ـ أو كيماوي :وهي غازات حربية ،سامّة ،وحارقة .قد تكون غازية ،أو
سائلة سريعة التبخُّر ،ونادراً ما تكون صلبة .وهي تُستعمل يف احلروب لغرض قتل أو
تعطيل اإلنسان ،أو احليوان .وتقسم الغازات احلربيّة إىل :غازات سامّة قاتلة؛ وغازات
شلّ القدرة ،وغازات اإلزعاج ،والغازات اخلانقة ،والغازات الكاوية ،والغازات املُ َقيِّئَة،
والغازات املسيِّلة للدموع ،وغازات شلّ القدرة أو الغازات النفسيّة ،وغازات غري
مستمرّة (يستمر مفعوهلا لبضع دقائق) ،وغازات مستمرّة (يستمر مفعوهلا من  12ساعة
إىل عدّة أيام) ،وغازات سريعة التأثري (كغازات األعصاب) ،وغازات ذات تأثري مؤجَّل
(كالغازات اخلانقة)(.)12
وتُسَهِّل التقنيات احلديثة جعل هذه األسلحة متاحة لعددٍ من الدول أكثر بكثري
من ذي قبل ،كما تزيد من قدرتها على إيقاع خسائر أكرب باألرواح.
وقد طُوِّرَت هذه األسلحة بشكلٍ كبري ،وزادت إمكاناتها التدمريية ،وقدراتها
على الفتك بالكائنات احليّة(.)17
كما زاد عدد الدول املنتجة هلا ،وتطوَّرت أساليب استخدامها ،واملعدّات
املستخدمة يف إطالقها ،أو قذفها .فمن املمكن إطالق أسلحة الدمار الشامل
باستخدام الصواريخ الباليستية ،أو صواريخ كروز ،أو الطائرات ،أو املدفعية ،أو
املركبات األرضيّة.
وأصبحت أسلحة الدمار الشامل ،بأنواعها املختلفة ،تثري جدالً شديداً بني مؤيِّد
ومعارض إلنتاجها ،واستخدامها ،وال سيّما أنّها استخدمت منذ بدايات هذا القرن.
ورغم املعاهدات الدولية إال أنها أصبحت أكثر انتشاراً من ذي قبل ،و َتيَسَّر
احلصول عليها.
وأثَّرت تلك األسلحة يف السياسة العاملية واإلقليمية منذ أن ظهرت يف بداية القرن
العشرين.
مل حتظَ قضيّةٌ من القضايا بهذا القدر من االهتمام الذي حظيت به قضية
أسلحة الدمار الشامل.
وهي ما زالت تستخدم يف احلروب املعاصرة؛ للتأثري على مسرح العمليات ،سواء
على املستوى اإلقليمي أو احمللي.
االجتهاد والتجديد

111

•
مت غزو العراق من قبل القوات األجنلو
ونذكر على سبيل املثال ،ال احلصر :إ ّنه ّ
ـ أمريكية حتت زعم امتالكه هلذه األسلحة ،و ُت َه َّدد؛ بسببه ،حاليّ ًا إيران ،وكوريا
الشمالية.

أمّا مصطلح «الدليل النقلي» فمعناه الدليل املنقول من الكتاب ،أو السُّ َّنة .وقد
عرَّف الشهيد الثاني النَّصَّ بأنّه« :القول ،أو الفعل ،الصادر عن معصوم ،الراجح،
املانع من النقيض ،وغري املنصوص خبالفه»( .)14وال بدّ من العلم بعدم املُعارض العقلي
الدالّ على نقيض ما دلَّ عليه الدليل النقلي؛ إذ لو وُجد ذلك املُعارض لقُدِّم على الدليل
النقلي ،بأنْ يؤوَّل الدليل النقلي عن معناه إىل معنى آخر .ومثاله :قوله تعاىل﴿ :الرَّحْمَنُ
عَلَى ا ْلعَ ْرشِ اسْتَوَى﴾ (طه ،)2 :فإنّه يدلّ على اجللوس ،وقد عارضه الدليل العقلي
الدالّ على استحالة اجللوس يف حقّه تعاىل ،فيؤوَّل االستواء باالستيالء ،أو جيعل
اجللوس على العرش كناية عن تسلُّط اهلل ،وإحاطته الكاملة بعامل الوجود ،ونفوذ
أمره وتدبريه يف مجيع أحناء العامل( .)12فالعقل أدرك بأنّ ظاهر هذا النصّ غري مقصود؛
ذلك ألنّ القاعدة الشرعية املستفادة من نصوص كثرية حمكمة يف الكتاب،
والسُّنَّة ،تفيد تنزيه اهلل عن مشابهة املخلوقات ،وعن احللول فيها .وهناك أمثلة أخرى،
كاملعجزات اليت أيَّد اهلل بها رسله وأنبياءه ،واليت كلَّمنا اهلل عنها يف القرآن
الكريم .فاملعجزة ليست بأمرٍ مستحيل عقالً ،بل هي أمرٌ خارق للعادة ،مل يألفه
الناس ،وال يستطيعون القيام به ،فإذا قام الدليل النقلي السليم عليه فينبغي قبوله
واإلميان به .فيكون احلكم بثبوت الدليل النقلي دون ما يقتضيه الدليل العقلي إبطاالً
لألصل بالفرع؛ إذ إنّ النقل ال ميكن إثباته إالّ بالعقل؛ ألن الطريق إىل إثبات الصانع،
ومعرفة النبوة ،وسائر ما يتوقَّف صحة النقل عليه ،ليس إالّ بالعقل(.)16

يؤدّي اإلضرار بالبيئة إىل اإلخالل باحلياة اإلنسانية ،فالبيئة هي اهلواء الذي
يستنشقه اإلنسان واحليوان والنبات ،والطعام الذي يتناوله ،واملاء الذي يشربه ،فإذا
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تلوَّثت البيئة انتشرت األمراض واألوبئة ،وعاش اإلنسان مدّة من الزمن أسري املرض
وطريح الفراش ،وصوالً إىل املوت .وحيث إ ّن نوعية احلياة الراهنة هي مسؤولية
البشرية مجعاء فال بدّ لكلّ فرد أن يأخذ دوره مهما كان بسيطاً يف جمال محاية
البيئة ورعايتها .فقضايا البيئة ،رغم تشعُّبها ،تشكِّل وحدة متكاملة؛ ألنها اإلطار
الذي حييا فيه اإلنسان ،ويستمدُّ منه كل مقوِّمات حياته .وقد غدا هذا اإلطار يتعرض
لالنتهاك ،واالستنزاف ،بقسوةٍ ،ما أدّى إىل ظهور مشكالت أخذت تهدِّد سالمة
احلياة البشرية ،منها« :مشكلة التلوُّث» ،و«مشكلة الغذاء» ،و«املشكلة السكّانية».
وقد أحدثت هذه املشكالت هزَّة قويَّة يف جمتمعات الرفاهة ،وانعكست آثارها
السلبية على كلّ اجملتمعات البشريّة مبا فيها تلك الغنيّة بالطاقة ،علماً أنّ مشكلة
البيئة تتعلَّق بنوعيّة الطاقة املنتَجة ،وليس مبطلق الطاقة املرتبطة ارتباطاً وثيقاً
باملشكلة االقتصادية.
إنّ محاية البيئة ال تعين عدم حتقيق استفادة اإلنسان من املوارد الطبيعية ،وترك
كنوز األرض اليت وهبنا اهلل تعاىل إيّاها يف مواقعها ،والتحريم املطلق لصيد حيوانات
الربّ والبحر ،وال التحريم املطلق لقطع األخشاب؛ للصناعة واإلنشاءات ،بل إنّ محاية
البيئة تعين استثمارها ،من دون إسراف وال استنزاف ،يف إطار توازنٍ طبيعي.
وقد بيَّن القرآن الكريم يف آياتٍ عديدة أهمّية احملافظة على البيئة ـ وال سيّما
أنّ من الثابت علمياً التفاعل املستمرّ بني صحّة اإلنسان ،وبيئته ،والتنمية ـ ،ومنها:
1ـ جيب احملافظة على الثروة احليوانيّة اليت تشكِّل عنصراً مُكَوِّناً لبيئة
اإلنسان؛ ملا هلا من أهمية يف حياة اإلنسان ،سواء على مستوى اللباس الذي يصنع من
جلودها ،أو على مستوى الطعام الذي يُصنع من حلمها ،أو على مستوى األجبان
واأللبان اليت تصنع من حليبها ،أو على مستوى حركة التنقُّل اليت كانت تعتمد
بشكلٍ أساس على احلمار ،واحلصان ،واجلمل ،وال سيّما يف الصحراء .قال تعاىل:
﴿وَاألَ ْنعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا ِدفْءٌ َو َمنَافِعُ َو ِمنْهَا َتأْكُلُونَ﴾ (النحل .)2 :واحملافظة على
األنعام تعين أيضاً احملافظة على طعامها الذي يتكوَّن من األعشاب ،وعلى شرابها
الذي يتكوَّن من املاء ،ما يؤكِّد أهمية احملافظة على الرتبة أيضاً ،وعدم دفن أيّ مادة
سامة يف الرتبة؛ ألنها تسمِّمُها ،وتضرُّ باملزروعات ،وباألنعام ،وبطعام اإلنسان وشرابه،
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فتشكِّل خطراً على حياته.
2ـ كما جيب احملافظة على البيئة يف احلياة املائية ،اليت يُستخرج منها طعام
اإلنسان أيضاً ،أي األمساك ،واحليوانات البحريّة ،والنهريّة ،اليت يَحِلُّ أكلها،
ويُستخرج منها األحجار الثمينة ،كاللؤلؤ .كما ُتعَدُّ السفن ،اليت تعرب البحار
واألنهار ،من أهمّ وسائل النقل يف حياة اإلنسان .قال تعاىلَ ﴿ :وهُوَ الَّذِي سَخَّرَ ا ْلبَحْرَ
لِتَأْكُلُوا ِمنْهُ لَحْمًا طَ ِريّ ًا َوتَسْتَخْرِجُوا ِمنْهُ حِ ْليَةً تَ ْلبَسُونَهَا َوتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ
َولِ َتبْ َتغُوا مِنْ فَضْلِهِ َو َلعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (النحل .)14 :فاحملافظة على البيئة يف احلياة
املائية تعين احملافظة على طعام اإلنسان ،وشرابه ،وزينته ،وتنقُّله ،ما يؤكد أهمّية
عدم رمي النفايات ،وال سيّما السَّامة منها يف البحار واألنهار؛ ألن ذلك يؤدّي إىل فساد
حياة اإلنسان.
7ـ واجلميع يعلم أيضاً الرتابط احلاصل على مستوى مكوِّنات البيئة ،سواء منها
اهلواء أو املاء أو احلرارة .وهناك مَ َثلٌ مشهور علمياً ،وهو كيفية صناعة النباتات
اخلضراء لطعامها؛ لتنمو وتؤتي أكلها كلَّ حنيٍ بإذن ربها ،فهي تأخذ املاء من
األرض ،وتأخذ الطاقة من حرارة الشمس ،وتأخذ ثاني أوكسيد الكربون من اهلواء،
فتتمّ التفاعالت الكيماويّة يف مادّة الكلوروفيل اخلضراء ،فتصنِّع السكريات،
وتطلق األوكسجني يف اهلواء ،يف عملية بيوكيميائيّة تسمى ( .)Photosyntheseوما
قوله تعاىل﴿ :اهللُ الَّذِي خََلقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ وَ َأنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْق ًا لَكُمْ َوسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِ َأمْرِهِ َوسَخَّرَ لَكُمُ األَنْهَارَ
الليْلَ وَالنَّهَارَ﴾ (إبراهيم 72 :ـ  )77إالّ
َوسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَا ِئ َبيْنِ َوسَخَّرَ لَكُمُ َّ
دلي ٌل على أهمّية احلفاظ على البيئة؛ ألن اهلل تعاىل مل خيلق السماء ،واملاء ،والثمرات،
والبحار ،واألنهار ،عابثاً ،بل حلكمة اقتضاها ،فسخَّرها يف خدمة اإلنسان.
4ـ ومل يكتفِ اإلسالم ببيان أهمّية احلفاظ على البيئة على مستوى احلياة
الدنيا ،بل إنّ الكثري من اآليات القرآنية اليت تصوِّر لنا اجلنَّة ،وما فيها من نعيمٍ ال
يزول ،تصوِّر لنا غنى اجلنَّة باحلدائق واألعناب .قال تعاىل﴿ :إِنَّ لِلْمُتَّقِنيَ مَفَازاً *
حَدَا ِئقَ وَأَ ْعنَاباً﴾ (النبأ 71 :ـ  .)72وال ننسى املاء الذي يرمز يف الرؤية اإلسالمية إىل
َي أَفَال يُ ْؤ ِمنُونَ﴾
ٍّ
شيْءٍ ح
جعَ ْلنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ َ
أصل احلياة؛ لقوله سبحانه وتعاىل﴿ :وَ َ
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(األنبياء.)70 :
2ـ وخريات األرض كافية .وقد أتقن اهلل صنع البيئة ،وأودع فيها كلَّ مقوِّمات
سيَ مِنْ فَوْقِهَا َوبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي
جعَلَ فِيهَا َروَا ِ
احلياة .قال تعاىل﴿ :وَ َ
أَ ْر َبعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِنيَ﴾ (فصّلت .)10 :واهلل تعاىل جعل من غايات بقاء اإلنسان
استعمار الكون مادياً ،ومعنوي ًا ،فخلق هذا الكون ،وسخَّره مبا فيه ،لإلنسان،
وأراد أن يكون بيتاً آمناً له؛ إذ محى األرض بغالف جويّ حييط بها ،ويضمّ جمموعة
ٍّ منها وظيفة خاصّة تؤدّيها ،فحَفِظ الكرة األرضيّة من خماطر
من الطبقات ،لكل
اإلشعاعات الكونية الفضائية ،والشهب ،والنيازك ،اليت تندفع من الفضاء اخلارجي
حنو األرض ،ولكنّ املشكلة تكمن يف طمع اإلنسان ،ويف ارتكابه األعمال اليت
جعَ ْلنَا السَّمَاءَ سَقْف ًا مَحْفُوظ ًا َوهُمْ عَنْ
تضرُّ به وببيئته ضرراً معتدّاً به .قال تعاىل﴿ :وَ َ
َآيَاتِهَا ُمعْرِضُونَ﴾ (الروم.)41 :
6ـ وال شكّ أنّ هدر املصادر الطبيعية ،واالستهالك املُفرط ملصادرها،
َرمٌ يف اإلسالم؛
واستهالك اإلنسان الزائد عن حاجته للثروات الطبيعية ،هو إسراف مُح َّ
شأَ
ألنه يتجاوز حدَّ االعتدال ،ويهدِّد بكارثة بيئيّة وإنسانية .قال تعاىلَ ﴿ :وهُوَ الَّذِي َأنْ َ
َالزيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
جَنَّاتٍ َمعْرُوشَاتٍ وَ َغيْ َر مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِف ًا أُكُلُهُ و َّ
مُتَشَابِه ًا وَ َغيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا َأثْمَرَ وَ َآتُوا حَقَّهُ يَ ْومَ حَصَادِهِ وَال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال
يُحِبُّ الْمُسْرِفِنيَ﴾ (األنعام .)141 :وال بدّ من احرتام هذه القاعدة ،وهي« :حرمة هدر
املصادر الطبيعية»؛ حلماية البيئة ،وحفظ التوازن فيها.

وال يكتفي اإلسالم بتحميل اإلنسان ،وهو خليفة اهلل على األرض ،املسؤولية
عن محاية البيئة وحفظها ،بل ويدعوه إىل االقرتاب منها وإحيائها ،واالستفادة املباشرة
من خرياتها ،وذلك من باب الرزق احلالل ،وجتنيبه الوقوع يف الكثري من املشاكل
الصحّية النفسية واجلسدية .فقد ورد عن النيبّ| ،يف ما يتعلَّق بالفاكهة ،أنّه قال:
«أكرموا عمَّتكم النخلة ،والزبيب» ،كما قال|« :خُلقت النخلة ،والرمان،
والعنب ،من فضل طينة آدم»( .)13كما ورد عنه| ،يف ما يتعلَّق باحليوان ،الذي
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يُستفاد من حلمه ولبنه ،أنه قال« :الشاة بركة ،والشاتان بركتان ،وثالث شياه
غنيمة»(.)18
وال ننسى املُلْك العامّ ،كاملياه الطبيعية املكشوفة ،كالبحار واألنهار ،والعيون
الطبيعية ،وكذلك اهلواء ،والكأل ،وغريها من الثروات الطبيعية ،كاملعادن ،وهي
من األمور املشرتكة بني الناس ،اليت ال يأذن اإلسالم لفردٍ خاصّ بتملُّكها ،وإنّما
يسمح لألفراد مجيعاً باالستفادة منها .وقد ورد يف احلديث الشريف« :الناس شركاء
يف ثالث :النار ،واملاء ،والكأل»( .)19واملُلك العامّ هو ملك للمسلمني على امتدادهم
التارخيي ،فال جيوز للجيل السابق أن يتصرَّف فيها أيّ تصرف حيول دون استفادة
اجليل الالحق منها ،من قبيل :قطع أشجارها مبا يؤدّي إىل تصحُّرها ،أو فعل ما يوجب
نضوب املاء فيها ،أو يلوِّث بيئتها بأيّ شكل من أشكال التلوُّث .وعلى وليّ األمر أن
مينع كلّ تصرُّف مضرّ بها؛ حفظاً حلقّ األجيال الالحقة فيها(.)20
وقد اهتمّ املسلمون بالبيئة ،ويظهر ذلك بوضوح يف العمارة اإلسالمية؛ إذ
«شكَّلت املباني مبختلف أنواعها ،والطرق ،نسيج املدينة اإلسالمية القدمية...
وبتكامل احللول واملعاجلات البيئيّة متكَّن املسلمون من مواجهة الظروف املناخية
القاسية ،ومن تهيئة بيئة صاحلة للمعيشة يف املدن واملباني اليت أقاموها ...ولقد حرص
املصمِّم املسلم على تهيئة الراحة احلرارية داخل مباني املدينة اإلسالميّة»(.)21
ويف هذا السياق أجاب الدكتور نصر فريد واصل( )22عن سؤالٍ( )27وُجِّه إليه،
بتاريخ2006/6/3 :م ،حول موقف اإلسالم من تلويث البيئة« :إنّ اإلسالم؛ باعتباره
الدين اخلامت لكلّ األديان ،جاء حيثّ الناس كلّ الناس على احملافظة على البيئة،
ويدعوهم إىل عدم تلويثها أو إفسادها ...والقاعدة الشرعية اليت وضع أساسها رسول
اهلل| أنّه «ال ضرر ،وال ضرار» .كما جعل| تنظيف الشوارع من القاذورات،
والقمامة ،وعوادم وسائل النقل الضارّة ،وإماطة األذى عنها ،ممّا حيصل به الثواب،
فقال|« :إذ أبيتم إالّ اجللوس يف الطريق فأعطوا الطريق حقَّه ،قالوا :وما حقّ
الطريق يا رسول اهلل؟ قال غضُّ البصر ،وردّ السالم ،وإماطة األذى عن الطريق»(.)24
مم ْن يستعملون الشوارع
وإماطة األذى كلم ٌة جامعة لكلّ ما فيه إيذاء الناس َّ
والطرقات .وعلى املسلم أن يكون حريصاً كلّ احلرص على تنفيذ تعاليم دينه
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احلنيف ،وأن يُدرك إدراكًا كامالً أهمّية احملافظة على نظافة البيئة ،وحرمة
إفسادها أليّ سبب من األسباب ،وأنْ يكون غيوراً على دينه ،وأن حيافظ على نظافة
البيئة اليت يعيش فيها؛ لتبقى وتظل خالية من وسائل األمراض اليت تضرّ باألفراد
واجلماعات ،واهلل أعلم»(.)22

ونستطيع القول :إنّ اإلنسان هو الضحية األوىل للتلوُّث البيئي .ومن هنا يكون
االهتمام بالبيئة وحتسني وضعها اهتماماً باإلنسان وعنايةً بصحّته .و«حفظ النفس
اإلنسانية» هو أحد املقاصد اخلمسة اليت مل يأتِ تشريعٌ إالّ حبفظها ،وهي :النفس،
والدين ،والعقل ،والنسب ،واملال .وهلذا فقد حرَّم اإلسالم قتل النفس البشرية ،ولو يف
بداية احلياة عندما تكون نطفة ،وكذا حرَّم اإلضرار بها واالعتداء عليها ،بل أوجب
إنقاذها ومداواتها ،ودفع األذى والضرر عنها ،سواء كانت نفس املرء ذاته ،أو نفس
الغري .فاإلنسان مأمو ٌر حبفظ نفسه من املهالك ،وإبعادها عن مواقع الضرر الكبري؛
لقوله تعاىلَ ﴿ :وال تُلْقُوا ِب َأيْدِيكُمْ ِإلَى التَّهْلُكَةِ﴾ (البقرة .)192 :واإلضرار بالبيئة هو
إضرا ٌر باإلنسان.
وهناك قاعدةٌ أخرى ُتعَدُّ من الكلّيات الفقهية املتَّفق عليها عند فقهاء املسلمني،
وهي« :حرمة تصرُّف اإلنسان يف ما ال ميلك»؛ إذ إن لإلنسان سلطنة على ملكه ،ومن
حقه أن مينع الغري من التصرُّف فيه مبا ال يرغبه من التصرُّفات ،وإنْ مل يكن مضرّاً
به ،فكيف إذا كان مضرّاً به ،ومؤذياً له؟! قال تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ َآ َمنُوا ال تَدْخُلُوا
خيْرٌ لَكُمْ َلعَلَّكُمْ
ُبيُوتًا َغيْرَ ُبيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْ َت ْأنِسُوا َوتُسَلِّمُوا عَلَى َأهْلِهَا َذلِكُمْ َ
تَذَكَّرُونَ﴾ (النور .)23 :إنّ تصرُّف اإلنسان يف ملكه اخلاصّ ال جيوز إذا كان
مصداقاً لإلسراف ،أو مستلزماً لإلضرار بالغري ،فكيف جيوز له اإلسراف أو تسبيب
الضرر يف ملك غريه؟ وإذا كان ال جيوز للمرء أن يُدَخِّن سيجارةً يف دار غريه مع منعه
فكيف جيوز له أن يقطع شجر الغري ،أو يرمي النفايات يف داره ،أو بستانه ،أو يلقي
يف أرض غريه مادّة كيميائية حتول دون نبات زرعه ،أو تؤدّي إىل موت أشجاره؟!
واإلسالم يوجب على أتباعه تقدير البيئة احمليطة باإلنسان ،ورعايتها ،وحفظها.
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•
ويصب يف مصلحة الفرد واجملتمع.
ُّ
وكلّ عمل يف هذا االجتاه هو عبادةٌ،
وهناك فرق بني «حرمة اإلضرار بالبيئة» ،اليت تأمر املكلَّف بعدم ارتكاب أيّ
فعل يضرّ بالبيئة ،وبني «وجوب حفظ البيئة» ،األعمّ من األوىل ،واليت تأمر املكلَّف
باالمتناع عن أيّ فعل يؤدي إىل عدم احلفاظ على البيئة ،بل بفعل كلّ ما يلزم حلفظ
البيئة ،فهو أمرٌ مستمرّ يستوجب من كلّ أفراد اجملتمع اإلنساني السعي الدائم
والدؤوب لفعل كلّ ما يساهم يف حتسني البيئة وتطويرها ،واالبتعاد عن كلِّ ما يضرُّ
بها ،وال سيّما النفايات السّامة اليت تنتج عن املفاعالت النوويّة.
وال بدّ لنا يف هذا اجملال من االستفادة من أقوال العلماء؛ ألنّ اإلسالم كما ُينَظِّم
عالقة اإلنسان خبالقه ،فإنّه ُينَظِّم عالقته باجملتمع والطبيعة من حوله .وإذا مل يكن
يف اإلسالم فراغ تشريعي فال بدّ أن يستجيب لكلّ القضايا املستحدثة ،ويضع هلا
احللول مبا ميتلكه من قواعد مرنة .ولكنّ ذلك رهنٌ بقدرة الفقيه على استنطاق
النصوص ،ومدى فهمه لدور الدين يف احلياة ،وإمساكه بآليّات االجتهاد اليت جتعل
اإلسالم مواكباً لألحداث والتطورات.
ويف هذا السياق تتوجَّه األنظار بقوّة إىل كلّ ما يقوله السيد اخلامنئي ،أو
يصدر عن مكتبه أو عن أيّ جهةٍ رمسيّة من تصرحيات؛ كونه الرجل السياسي
واجلهادي األوّل يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية ،بل يف العامل .وقد أطلق مساحته
موقفه الديين السياسي الذي يُحَرِّمُ فيه إنتاج ،وختزين ،واستخدام األسلحة النوويّة،
وفق التالي:
1ـ كشفت وزارة اخلارجية اإليرانية عن أنّ اإلمام اخلامنئي أصدر فتوى بتحريم
«استخدام» األسلحة النووية(.)26
2ـ وقد أكَّد قائد الثورة السيد علي اخلامنئي املوقف الديين والشرعي من
السالح النووي ،وحرَّم حيازته(.)23
7ـ كما أعلن املسؤول عن امللف النووي اإليرانيّ حسن روحاني [ورئيس
اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة فيما بعد] أنّ اجلمهورية اإلسالمية ملتزمة فتوى املرشد
األعلى السيد علي اخلامنئي أكثر من املعاهدات الدوليّة .وأوضح روحاني أنّ فتوى
َرمُ «إنتاج ،وختزين ،واستخدام األسلحة النووية»(.)28
املرشد تُح ِّ
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4ـ سُئِل رئيس اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية حممود أمحدي جناد يف مدينة
نيويورك :هل أصدر القائد الديين األعلى يف إيران فتوى متنع استخدام األسلحة
النووية ،وأسلحة الدمار الشامل األخرى؟ فأجاب :هذا صحيحٌ .وعندما يُصدر فتوى ال
ميكن ألحدٍ مناقشتها .وهذا يعين أنّ الربملان عاجزٌ عن سنّ أيّ قانون ،واحلكومة
عاجزة عن حتديد أيّ موازنة هلذا النوع من النشاط؛ ألنّ األمر ُيعَدُّ غري شرعيّ ،وضدّ
الدين(.)29
2ـ أعلن السيد اخلامنئي أنّ الربنامج النووي اإليراني هو ألغراضٍ سلمية ،وأنّ
مبادئ اجلمهورية اإلسالمية متنعها من اللجوء إىل استخدام األسلحة الذرّية .بل إ ّنه اتَّهم
األمريكيني بـ «الكذب» على صعيد الربنامج النووي اإليرانيُ « :قلنا مراراً :إننا نريد
الطاقة النووية ألغراض سلمية وصناعية ،لكنّهم يكرِّرون أنّ إيران تسعى إىل
احلصول على القنبلة النووية ...منذ أعوام كرّرت أمتنا واملسؤولون فيها أنّنا ال نريد
أسلحة .هذا األمر حيظِّره اإلسالم .حتّى لو دفعوا لنا مثنها فإنّنا ال نريدها»(.)70
6ـ أكَّد السيد علي اخلامنئي ،خالل حفل تسليم البحرية اإليرانية أوّل مدمرة
من إنتاج حملّي حتمل اسم «مجران»( ،)71أنّ طهران ال تؤمن بالسالح الذرّي ،وال تسعى
إىل امتالكه.
3ـ قال املرشد األعلى للثورة اإلسالمية يف إيران علي خامنئي :إنّ طهران ال
تسعى إلنتاج السالح الذرّي ،بعد يومٍ من إبداء الوكالة الدولية للطاقة الذرّية قلقها من
احتمال أن تكون طهران تعمل على صنع قنبلة نوويّة .ونقل التلفزيون الرمسي اإليراني
عن خامنئي قوله :إنّ «اتّهامات الغرب ال أساس هلا من الصحّة؛ ألنّ معتقداتنا الدينية
متنعنا من استخدام مثل هذه األسلحة»(.)72
8ـ قال الزعيم األعلى اإليراني السيد علي خامنئي :إنّ إيران ال تسعى إلنتاج
سالح نووي ،وذلك بعد يوم من إعالن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم
املتحدة خشيتها من أن تكون اجلمهورية اإلسالمية تطوّر صاروخاً نووياً .ونقل
التلفزيون الرمسي اإليراني عن اإلمام اخلامنئي قوله« :اتهامات الغرب ال أساس هلا من
الصحّة؛ أل ّن معتقداتنا الدينية متنعنا من استخدام مثل هذه األسلحة ...ال نؤمن
باألسلحة الذرية ،وال نسعى لذلك»(.)77
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9ـ كما صرَّح مساحته بالتالي« :اسم الذرّة مبقدار ما يدلّ على تقدّم العلم
البشري يذكِّر لألسف بأقبح واقعةٍ يف التاريخ ،وأكرب مذحبة عامّة ،وأسوأ استغالل
ملكتسبات العلم عند البشر .مع أنّ بلداناً عديدة أنتجت وخزَّنت السالح النووي ،وهذا
يف حدِّ ذاته ميكن أن يكون مقدّمة الرتكاب اجلرائم ،وممّا يهدِّد السالم العاملي
سب ،بل ومل
بشدة ...استخدام السالح الذرّي مل يؤدِّ إىل القتل والدمار الشامل وحَ ْ
يفرِّق بني أفراد الشعب من عسكريني ومدنيّني ،وصغار وكبار ،ونساء ورجال،
وشيوخ وأطفال ،واجتاحت آثاره الالإنسانية احلدود السياسية واجلغرافية ،وأصاب
حتّى األجيال الالحقة خبسائر ال تعوَّض ،لذلك يعدُّ أيّ شكل من االستخدام هلذا
السالح ،وحتّى التهديد باستخدامه ،خَ ْرقاً جادًّا ألوضح القواعد اإلنسانية ،ومصداقاً
بارزاً جلرائم احلرب .نعتقد أنّه ،فضالً عن السالح النووي ،متثِّل سائر صنوف أسلحة
الدمار الشامل ،كاألسلحة الكيميائية ،وامليكروبية ،خطراً حقيقياً على البشرية...
إنّنا نرى أنّ استخدام هذه األسلحة حرا ٌم ،والسعي حلماية أبناء البشر من هذا البالء
ب على عاتق اجلميع»(.)74
الكبري واج ٌ
ويف هذا اإلطار صرَّح السيد حسن نصر اهلل( )72بأنّ إنتاج السالح النووي ،أو
استعماله ،ال جيوز شرعاً« :أنا عندما أقول :إنّ احلرب املقبلة ستغيِّر وجه املنطقة،
وأكثرهم فسَّروا أنّ السيد صار عنده نووي ،ال واهللِ ما عندنا نووي ،أصالً ال جيوز
أن منتلك نووياً ،وال جيوز أن نستعمل نووي ًا ،والذي يقوله اإلمام اخلامنئي هو حكمٌ
شرعي ،وليس كالماً سياسيّاً ،وفقهنا هكذا يقول :إنّ امتالك هذا النوع من
السالح ،واستخدام هذا النوع من السالح ،حرا ٌم شرعاً»(.)76
وأضاف يف مناسبة أخرى بأنّ تسميم مياه العدوّ ،وبالتالي أسلحة الدمار
الشامل ،أم ٌر غري جائز يف اإلسالم« :يف إحدى املرّات جاء قومٌ وسألوا النيبّ|،
وقالوا له :هناك حص ٌن ،ويف هذا احلصن يوجد مقاتلني ،ورجال ،ونساء ،وأطفال،
واستعصى علينا ،وهناك ساقية ماء تدخل إىل احلصن ،ويشرب منها أهل احلصن،
هل تسمح يا رسول اهلل أن نلقي السُّ َّم يف ماء الساقية( ،)73فيسقط احلصن ،ويستسلم
أهله؟ فمنعهم رسول اهلل| من ذلك ،وحرَّمه عليهم .السيد اخلامنئي عندما يتحدَّث
عن االعتبارات الشرعية يف موضوع أسلحة الدمار الشامل ،والسالح النووي ،هو ال
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يتحدَّث سياسة ،وإنّما يتحدث فقهاً ،وديناً ،وأحكاماً شرعي ًة من زمن رسول اهلل
حممد|»(.)78

ويرى بعض العلماء أنّ األحكام الشرعية توقيفيّة ،مبعنى أنّه ليس للعقول فيها
ف إىل ذلك أن
مسرح ،بل املرجع فيها إىل الكتاب العزيز ،والسُّنَّة املطهَّرة( .)79أضِ ْ
هناك الكثري من العلوم اليت تتفرَّع منها علوم أخرى ،وهي تزداد سعةً وعمقاً مع مرور
الزمن ،حبيث يعجز اإلنسان عن اإلحاطة بها إحاطةً تامةً أو شاملةً؛ إذ أصبح يف كلّ
علم ختصُّصات عديدة .زِ ْد على ذلك أنّ عقل اإلنسان قاصرٌ عن إدراك الكثري من
س َألُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ َأمْرِ رَبِّي
األمور ،ومنها« :ماهيّة الروح» .قال تعاىلَ ﴿ :ويَ ْ
َومَا أُوتِيتُمْ مِنَ ا ْلعِلْمِ ِإالّ قَلِيالً﴾ (اإلسراء.)82 :
ولكنّ أهمية العقل ال ختفى على أحدٍ ،فقد حثَّ القرآن الكريم ،وهو أهمّ
مصدر من مصادر استنباط األحكام الشرعية ،الناس على استعمال عقوهلم؛ ليعرفوا
الليْلِ وَالنَّهَارِ
ف َّ
اهلل من خالل ذلك .قال تعاىل﴿ :إِنَّ فِي خَ ْلقِ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ وَاخْتِال ِ
حيَا بِهِ
وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا َينْفَعُ النَّاسَ َومَا َأنْزَ َل اهللُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ َفأَ ْ
الريَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ َبيْنَ
األَرْضَ َبعْدَ مَ ْوتِهَا َوبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ َوتَصْرِيفِ ِّ
آليَاتٍ لِقَ ْومٍ يَعْقِلُونَ﴾ (البقرة.)164 :
السَّمَاءِ وَاألَرْضِ َ
ويوجِّه اهلل تعاىل اللوم والتأنيب لشرحية من الناس ال ينظرون إىل روعة اخللق
من حوهلم ،وال يتفكَّرون يف خلق اهلل ،وال يأخذون ال ِعبَر .قال تعاىل﴿ :أَفَلَمْ يَسِريُوا فِي
األَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ َيعْقِلُونَ بِهَا َأوْ آَذَانٌ يَسْ َمعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا ال َتعْمَى األَبْصَارُ َولَكِنْ
َتعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (احلجّ .)46 :وهكذا نرى أنّ اهلل تعاىل ذكر العقل
يف مواضع كثرية يف كتابه العزيز.
وال بدّ لنا يف هذا البحث الفقهي من االستفادة من الدليل العقلي وحجّيته،
إضافةً إىل بعض املسائل األصولية اليت تدخل كقضايا كربى يف القياس املنطقي
الذي سنعتمد عليه يف الدليل العقلي إلثبات احلكم الشرعي يف قضيّة إنتاج أسلحة
الدمار الشامل .والدليل العقلي الذي سنستدلّ به على حرمة إنتاج أسلحة الدمار
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الشامل يُراد به حتريم ما هو قبيح َع ْقالً ،على أنّ احلُسْن والقُبح صفتان واقعيتان
يُدركهما العقل .وبناءً عليه ،فإذا كان اإلسالم حيرِّم اإلضرار بالبيئة عرب رمي
القاذورات ،والقمامة ،فمن باب َأ ْوىل( )40أن حيرِّم صنع واقتناء واستخدام أسلحة الدمار
الشامل .فتكون املعادالت كالتالي:
1ـ املعادلة األوىل:
ـ القضية الصغرى :اإلضرار بالبيئة ضررًا مُعْتَدًّا به قبيحٌ عقالً.
ـ القضية الكربى :ما حيكم العقل بقبحه حيكم الشرع حبرمته.
ـ النتيجة :اإلضرار بالبيئة حرا ٌم شرعاً.
لقد شهدت السنوات األخرية وعياً متزايداً بأن بقاء اجلنس البشري أصبح
حمفوفاً بأخطار كبرية؛ بسبب تأثري اإلنسان يف البيئة .وبالتالي فإنّ اإلضرار بالبيئة
ظل ٌم ،والظلم قبي ٌح عقالً ،وما قبَّحه العقل حرَّمه الشرع .إنّ عملية إنتاج أسلحة الدمار
الشامل تشوبها املخاطر الكبرية واخلطرية على البيئة ،وعلى البشرية مجعاء ،فحتى
لو اتَّخذت الدول املصنِّعة االحتياط الالزم يبقى احتمال وقوع كوارث بيئية ناجتة عن
تسرُّب إشعاعات نوويّة مع الزمن أمراً واقعياً.
2ـ املعادلة الثانية:
ـ القضية الصغرى :إنتاج أسلحة الدمار الشامل يضرُّ بالبيئة.
ـ القضية الكربى :اإلضرار بالبيئة حرامٌ شرعاً.
ـ النتيجة :إنتاج أسلحة الدمار الشامل حرا ٌم شرعاً.
قد يُقال بأنّ جواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل أمرٌ مشروط ومقيَّد بأنْ ال يكون
السعي إلنتاج هذه األسلحة مضرّاً بالبيئة ،حبيث يلحق الضرر باإلنسان ،حتّى على
مستوى األجيال الالحقة ،أو باحليوانات ،أو بالنباتات .واألمر يف هذه القضية يُرجع
فيه إىل أهل اخلربة .واملقصود بهذا القيد أنّ الطبيعة ليست ملكاً شخصيّاً إذا نظرنا
إليها مبجملها ،بل هي ملك اإلنسان ،مبا يف ذلك األجيال الالحقة .وعنوان الضرر ال
خيتصّ بإحلاقه مبَ ْن هم أحياء اليوم ،بل يصدق عرفاً أيضاً على األجيال الالحقة .فإذا
كان يف إنتاج هذه األسلحة إنتاجاً لنفايات سامّة تلحق ضرراً بالبيئة العامّة لألرض،
األمر الذي يؤدّي تدرجيياً إىل إحلاق الضرر بالناس ،ولو على مستوى األجيال القادمة،
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حَ ُرمَ األمر .ويف سياق ذلك قد يسأل بعض الناس :هل أنّ إنتاج أسلحة الدمار الشامل
يضرّ بالبيئة؟ واجلواب :إ ّن صنع هذه األسلحة حيتاج إىل القيام بتجارب مضرّة بالبيئة،
كما هو معلوم.

حبسب هذه النظرية ال يوجد دلي ٌل مينع ذلك ،بل إنّ الدليل هو على خالفه .وبنا ًء
عليه فإنّ إنتاج وصنع أسلحة الدمار الشامل جائ ٌز ،بل واجبٌ ،شرعاً وعقالً ،مع القدرة
على ذلك .وميكننا االستدالل على ذلك بالتالي:

ال شكّ أنّ اإلسالم يدافع عن العقل والعلم ،ويدفع اجملتمعات اإلسالمية إىل
االكتفاء الذاتي ،وإىل عدم اإلحساس بالنقص والضعف .فالناس سواسية يف امتالك
العقل والتصميم واإلرادة ،ويتجلى ذلك يف قوله تعاىل﴿ :وَ َأنْ َليْسَ لِإلِنْسَانِ إِالّ مَا
سعَى﴾ (النجم ،)79 :وبالتالي جيب التهيّؤ للدفاع .واخلطوة األوىل فيه هي التهيّؤ
َ
الدائم للدفاع عن النفس يف أيّ حلظة .فاإلنسان املؤمن جيب أن يبقى عزيزاً ،مهاباً،
ضعَفِنيَ مِنَ
سبِيلِ اهللِ وَالْمُسْتَ ْ
قوياً ،كما يف قوله تعاىلَ ﴿ :ومَا لَكُمْ ال تُقَاتِلُونَ فِي َ
جنَا مِنْ هَذِهِ الْقَ ْريَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل
الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْ ِولْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ ر ََّبنَا أَخْرِ ْ
ك نَصِري ًا﴾ (النساء.)32 :
جعَل َلنَا مِنْ لَ ُدنْ َ
ك َو ِليّ ًا وَا ْ
َلنَا مِنْ لَ ُدنْ َ
وال بدّ من مالحظة الفارق بني تعلُّم تكنولوجيا إنتاج أسلحة الدمار الشامل
وامتالك هذه األسلحة ،كما أنّ هناك فرقاً بني تعلُّم السِّحر ،فهو جائزٌ؛ لدفع كيد
الساحرين ،خبالف استخدامه ابتداءً ،وتروجيه إلحلاق األذيّة باآلخرين ،فيكون
حمُرَّماً .فمجرّد حتصيل القدرة على إنتاج هذا السالح وامتالكه؛ بهدف إحداث
الرعب يف جمتمع العدوّ ،وردعه عن استخدامه ضدّ املسلمني ،هو أمرٌ حمبوب عند
اهلل تعاىل .ولذلك فإنّ السعي لذلك أم ٌر مرغوب يف نفسه ،بل قد ندّعي أنّه واجبٌ؛ بناء
على أنّ اهلل قد أمر املسلمني بإعداد ما استطاعوا من القوّة ورباط اخليل .وصيغة األمر
خيْلِ
ظاهر ٌة يف الوجوب .قال تعاىل﴿ :وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْ َتطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ َومِنْ ِربَاطِ الْ َ
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تُرْ ِهبُونَ بِهِ عَدُوَّ اهللِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ الَ َتعْلَمُونَهُمْ اهللُ َيعْلَمُهُمْ َومَا تُنفِقُوا مِنْ
سبِيلِ اهللِ يُوَفَّ ِإ َليْكُ ْم وَ َأنْتُ ْم َال ُتظْلَمُونَ﴾ (األنفال.)60 :
شيْءٍ فِي َ
َ
لقد أمر اهلل تعاىل املؤمنني بإعداد ما قدروا عليه من القوّة للجهاد ،وعلَّق ذلك
باالستطاعة؛ لطفاً منه تعاىل .وصيغة األمر ظاهرة يف الوجوب( .)41وهو ما يستفاد من
حكم العقل بلزوم إطاعة أمر املوىل ،ما مل يرخِّص نفس املوىل بالرتك ،فيُستفاد من
صيغة األمر الوجوب ،ال الندب ،على تقدير جترُّدها عن القرينة على إذن اآلمر بالرتك.
ويف ذلك يقول الشهيد الصدر« :واملقرَّر بني األصوليّني عادةً هو القول بأنّ هذه الصيغة
تدلّ لغةً على الوجوب ...وليس معنى دخول اإللزام والوجوب يف معنى الصيغة أن صيغة
األمر ال جيوز استعماهلا يف جمال املستحبّات ،بل قد استعملت كثرياً يف جمال
االستحباب ،كما استعملت يف موارد الوجوب ،ولكنّ استعماهلا يف موارد الوجوب
استعما ٌل حقيقيّ؛ ألنّه استعمال للصيغة يف املعنى الذي وُضِعَت له ،واستعماهلا يف موارد
االستحباب استعمالٌ جمازي ،يربِّره الشبه القائم بني االستحباب والوجوب .والدليل
على أنّ صيغة األمر موضوعة للوجوب هو التبادر؛ فإنّ املنسبق على ذهن العُرف
ذلك»( .)42وبناءً عليه فإنّ اآلية تدلّ على وجوب اإلعداد ،وامتالك أسباب القوّة ،ومنها:
إنتاج أسلحة الدمار الشامل.
واملخاطَبون يف هذه اآلية هم املؤمنون ،والضمري يف (هلم) عائدٌ إىل الكفّار،
وهم املأمور حبربهم يف ذلك الوقت ،ويعمُّ مَ ْن بعدهم ،ويعود على الذين ينبذ إليهم
العهد بلحاظ سياق اآليات اليت سبقت هذه اآلية ،والظاهر العموم يف كلّ ما يُستفاد
منه لكسر شوكة األعداء .واملراد بالقوّة كلّ ما يقوّي شوكة املسلمني على
أعدائهم ،كالرمي ،فإنّ معظم القوّة وأنكاها للعدو الرميّ ،وجاء يف فضل الرمي
أحاديث ،وركوب اخليل ،وقوّة القلوب ،واتّفاق الكلمة ،واحلصون املشيَّدة ،وآالت
احلرب كمّاً ونوعاً ،واملالبس البهية .كما أنّ هناك نصّاً يف فضل رباط اخليل؛ إذ
كان االعتماد عليها يف احلروب ،واخلري معقود بنواصيها ،وهي مراكب الفرسان
الشجعان .ولعل الرباط من اخليل اخلمس فما فوقها ،فرباط اخليل مجع ربط ،وال
يكثر ربطها إالّ وهي كثريةٌ .والرباط اسم للخيل اليت تربط يف سبيل اهلل .وجيوز أن
يكون الرباط مصدراً من ربط ،كما جيوز أن تسمّى بالرباط الذي هو مبعنى
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املرابطة .وقيل :رباط اخليل الذكور منها؛ ملا فيها من القوّة واجللد على القتال،
والكفاح ،والكرّ ،والفرّ ،والعَ ْدو .واملعنى أنّ الكفّار إذا علموا مبا أعددمت للحرب
من القوّة ورباط اخليل خوَّفوا مَ ْن يليهم من الكفّار وأرهبوهم؛ إذ يُ ْعِلمونهم ما أنتم عليه
من اإلعداد للحرب ،فيخافوا منكم ،وإذا كانوا قد أخافوا مَ ْن يليهم منكم فهو
ري يف ظهور اإلسالم وعلوّه(.)47
أشدُّ خوفاً لكم .وبفزعهم ورهبتهم غنىً كب ٌ
وأما يف عصرنا الراهن فقد تعدَّدت اخليول؛ فمنها :الربية ،كالسيارات
العسكرية ،وناقالت اجلند ،والدبابات؛ ومنها :اجلوّية ،كالطائرات املروحيّة،
واحلربيّة .كما تعدَّدت أسباب القوّة .وال شك يف أنّ إنتاج السالح اليوم ،سواء كان
على املستوى الكمّي ،أو النوعي ،له تأثريه البالغ يف معنويّات اجملاهدين إجياباً ،ويف
معنويّات األعداء يأساً وإحباطاً .ولقد جاء أمر التسلُّح مطلقاً ،ومل تُحَدِّد اآلية
الكرمية نوعيّة السالح الذي ينبغي على املسلمني التسلُّح به ،بل حنن مأمورون
بالتسلُّح مبا يؤثِّر على معنويات األعداء ،ويبثّ اخلوف والرُّعب يف قلوبهم ،ومن
املنطقي أنّ السالح التقليدي ـ يف العصر احلديث ـ مل يعُ ْد مصدر رهبة لألعداء،
مقارنة باألسلحة غري التقليدية .ولذلك فإنّ حيازة أسلحة دمار شامل أصبح أمراً ال
مناص منه ،وال سيّما يف ظلِّ نظام عاملي يتّسم مبنطق القوّة والبطش ،فال ب ّد ألمّة
اإلسالم أن يكون هلا القدرة على احلفاظ على وجودها ،والدفاع عن نفسها ،وأن
يكون هلا شأن بني األمم .وهذا يعين أنّ متلُّك الدول اإلسالمية لتلك األسلحة أصبح
مطلباً شرعياً ،وال سيّما أنّ هذا املطلب حيقِّق هلا وضعاً اسرتاتيجياً وعسكرياً مميَّزاً،
وسياسة ردعٍ ،تؤدّي إىل إحداث نوعٍ من توازن القوى على املستوى الدولي.
ويؤيِّد الشيخ القرضاوي ذلك التفسري آلية ﴿وَأَعِدُّوا﴾ ،قائالً« :مل تعد احلرب
مقصورة على إعداد القوة العسكرية وحدها ،بل ال بدّ معها من قوى وجوانب أخرى،
تعترب ضرورية لكسب احلرب .ومن هذه اجلوانب :احلرب النفسية ،ويقصد بها:
دراسة نفسية العدو ،ومعرفة نقاط الضعف فيها؛ للتسلل إليها ،وحماولة التأثري عليها
سلباً ،بوسائل شتّى ،كلّها تصبّ يف اجتاه قذف الرعب يف قلوبهم ،وختويفهم من
املسلمني ،وتيئيسهم من النصر عليهم ،ونقل احلكايات عن روائع بطوالتهم ،وأنّهم ال
يبالون باملوت ،بل يرحِّبون به ،وأنّ لديهم من القدرات واخلصائص والقوى ما ليس
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عند غريهم .واإلسالم ال يغفل هذا األمر ،بل يوليه عنايةً بالغة؛ لعلمه أنّ اجلانب
النفسي (السايكولوجي) هو املؤثِّر األول يف سلوك اإلنسان ،وهذه العناية تشمل جانب
التحصني والوقاية من الغزو النفسيّ لألعداء ،وجانب اهلجوم والتأثري عليهم نفسياً
أيضاً»(.)44
ويرى السيد حسن نصر اهلل أنّ اإلعداد للحرب النفسية هو مصداقٌ آلية
﴿وَأَعِدُّوا﴾ ،اليت تشري إىل أهمّية إرهاب العدو؛ وأنّ هدف احلرب النفسية بالدرجة
األوىل هو تثبيت وضعنا الداخلي النفسي ،واملعنوي ،وحتقيق العزّة والكرامة لألمة،
وذلك بواسطة مواجهة كلّ ما يُقال ،ويستهدف إمياننا وعقيدتنا ،وذلك بالشكّ يف ما
يقال ،ال بالشكّ يف ما نؤمن به ،وما نعتقده ،وما نعرفه .أمّا هدفنا الثاني من احلرب
النفسية فهو إرعاب الطرف اآلخر ،وإخافته ،مبا يؤدّي إىل استسالمه ،أو انسحابه.
وال بدّ من مواجهة احلرب النفسية اليت يشنّها العدو بأدوات ،ووسائل ،وأساليب،
مبتكرة أحياناً .ولكنّه يضيف شرطاً آخر قلَّما يلتفت إليه اآلخرون ،الذين يريدون
قهر العدو كيفما كان ،حيث يرى أنّ مواجهة احلرب النفسية اليت يشنّها العدوّ ال بدّ
أن تتمّ بأدوات ووسائل منسجمة مع ِق َيمنا ،وثقافتنا ،وأخالقنا ،وضوابطنا الشرعية.
وكلّ قتالنا ،ودفاعنا ،ومواجهتنا ،سواء العسكرية ،أو األمنية ،أو االقتصادية ،أو
السياسية ،أو النفسية ،جيب أن تكون منسجمة مع خلفيّتنا اإلميانية ،والدينية،
والعقائدية ،والشرعية ،واألخالقية ،قائالً« :حنن يف طبيعة احلال يف مواجهة احلرب
النفسية أيضاً اهلدف األوّل بالنسبة إلينا هو تثبيت شعوبنا ،وأهلنا ،وإرادتنا،
وعزميتنا ،وقوتنا ،وقدرتنا ،أي منع احلرب النفسية اليت يشنّها العدو من حتقيق
أهدافها ،أي منعها من إيصالنا إىل اليأس ،ومنعها من إخافتنا ،وإرعابنا ،ومنعها من
إخضاعنا؛ لفرض االستسالم علينا ،أو انسحابنا من الساحة ،ومنعها من إقناعنا بأننا
ضعفاء ،ومنعها من إجياد الشكّ واالرتباك يف فكرنا ،أو خياراتنا ،أو انتمائنا ،أو
جتسيدنا اخلارجي ...املطلوب أيضاً ـ يف املقابل ـ كما يعمل هذا العدو على إخافتنا
وإرعابنا جيب أن نعمل على إخافته وإرعابه ،وجيب أن نعمل على إقناع جمتمعه
بضعفه ،وعلى إجياد الشكّ والرتديد جتاه جيشه وقيادته»( .)42وهل هناك وسيلةٌ إلخافة
الناس وإرعابهم أكثر من التهديد باستعمال أسلحة الدمار الشامل ضدّهم؟ وهل
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ميكن ردُّ هذا التهديد إالّ بتهديدٍ مماثل ،وبنفس املستوى؟
وميكن أن نسأل :هل أنّ احلروب النفسيّة هي حتطيمٌ لكرامة اإلنسان،
وإرادته ،وتفكريه ،وحتّى أحالمه ،حبيث يتحكَّم فيه إنسانٌ آخر ،فيصري جسداً بال
روح؟ وأنّك كما قد تقتل إنساناً برصاصة فقد تقتل روحه وجسده بكلمة؟ فاحلرب
النفسية هي تدمريٌ لإلرادة الداخلية للمجتمع ،والفرد .وإنّنا لو نظرنا إىل نتائج احلروب
املادية سنجدها نتائج حمسوسة ،قد تؤدي إىل االستقرار مع مرور الزمن ،وميكن طيُّ
صفحاتها بكلّ سهولة .أمّا احلروب النفسية فهي جتعل اإلنسان ميت اإلرادة ،قليل
احليلة .ويرد عليه أنّ كلّ حرب فيها خسائر بشرية ،ومعنوية ،ومادية ،وزمنية ،وأنّه
كلّما قلّت هذه اخلسائر مبختلف أشكاهلا ،وقصُر أمد احلرب ،كلّما ارتاح العامل
ٍّ ،وأنني .وإ ّن احلروب النفسية قد تعدُّ مظهراً من مظاهر التقدم
ٍّ ،وغم
من هم
ف
اإلنساني ،وال سيّما أنّها تتّخذ سياسة حقن الدماء ،وحفظ األنفس من الضياع؟ أضِ ْ
إىل ذلك أنّه ال بدّ من مقابلة األعداء باملثل ،ومن إتقان فنون احلروب اليت يشنونها
علينا ،ومنها :احلرب النفسية ،اليت ختتلف عن احلرب العسكرية ،واالقتصادية،
فهي تستهدف عقل اإلنسان ،وعقيدته ،ومعنوياته ،وثقته بنفسه ،وال تستهدف
باألصالة جسد اإلنسان أو ماله.
وبناء على ما تقدّم فإنّنا نستدل بالقضايا املنطقية اليت متّ تركيبها؛ لتكون
حجةً ودليالً على جواز صنع أسلحة الدمار الشامل ،مع لفت النظر إىل أنّ اإلعداد ال
يعين االستخدام ،وال يعين عدم االستخدام عند الضرورة ،فهو يهدف إىل إرعاب العدوّ
كي ال يعتدي علينا ،فتكون القضايا كالتالي:
1ـ املعادلة األوىل:
ـ القضية الصغرى :وأعدّوا :فعل أمرٍ.
ـ القضية الكربى :صيغة األمر ظاهرة يف الوجوب.
ـ النتيجة :اإلعداد للقوّة واجبٌ.
2ـ املعادلة الثانية:
ـ القضية الصغرى :أسلحة الدمار الشامل تُرهب العدو.
ـ القضية الكربى :كلّ قوة تُرهِب العدوّ جيب اإلعداد هلا؛ ألن إرهاب العدوّ
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ب.
واج ٌ
ب.
ـ النتيجة :إنتاج أسلحة الدمار الشامل واج ٌ
ففي عصرنا الراهن كل دولة متتلك السالح النوويّ ،وميكنها إيصاله إىل
العدوّ ،سواء عرب الصواريخ البعيدة املدى ،أو عرب الطائرات ،هي دولةٌ مرهوبة
اجلانب ،وال تتجرّأ دولة أخرى على االعتداء عليها .وبناءً عليه فإنّ إنتاج أسلحة الدمار
الشامل هو من أهمّ عناصر القوّة يف عصرنا الراهن ،اليت توقع الرعب يف قلوب
األعداء ،فتضعف معنوياتهم ،وجتعلهم يعيشون القلق والتوتُّر ،فتهزمهم نفسياً.

لقد أكَّدت السنّة الشريفة مفاد اآليات القرآنية ،فاملؤمن يدافع عن ِق َيمه كما
يدافع عن نفسه ،وعرضه ،وماله ،كما يف قول الرسول األكرم|« :اإلسالم يعلو،
وال يُعلى عليه»( .)46وملّا كان علوّ اإلسالم ال يتحقَّق بدون األخذ بأسباب القوّة حبسب
كلّ زمان ومكان وجب على املسلمني حتقيق عزّتهم عرب األخذ بأسباب القوّة ،ومنها:
إنتاج هذه األسلحة؛ ألن أكثر األسلحة قوةً ،وفتكاً ،وتدمرياً ،وإرهاباً ،هي أسلحة
الدمار الشامل ،وبالتالي فإنّ َم ْن ميتلكها يُرعِب أعداءه ،وحيقِّق النصر املعنوي
عليهم ،وحيدِّد سقف املعركة ،إنْ مل يكن للطرف اآلخر قدرة على الردع .فيكون
السعي لتحصيل تكنولوجيا إنتاج أسلحة الدمار الشامل ،وال سيّما النووية منها،
وصنعها أمراً واجب ًا شرعاً ،إالّ ما خرج منه بدليلٍ ،وال دليل على خالفه.
ف إىل ذلك ما ورد عن اإلمام عليّ× ،الذي كان حزيناً ملا آل إليه وضع
أضِ ْ
ٍّ ألمور املسلمني ،فأكثر تأليبهم ،أي
املسلمني ،فقام بواجبه كإمامٍ هلذه األمّة ،وولي
حتريضهم ،وإغراءهم بقتال األعداء ،وتأنيبهم ،أي أشدّ اللوم ،ولكنّهم ضعفوا،
وفرتوا ،بالرغم من أنّ ممالكهم تزوى ،أي تقبض .فطلب منهم أن ال يتثاقلوا ،وال
يقرّوا باخلسف ،أي أن ال يعرتفوا بالضيم ،ويصربوا له ،وأن ال يبوؤوا بالذلّ ،قائالً:
كم
ك ُ
«أال ترَ ْون إىل أطرافكم قد انتُ ِقصت ،وإىل أمصارِكم قد افتُ ِتحت ،وإىل ممالِ ِ
َتزوى ،وإىل بالدكم ُتغزى! انفروا رمحكم اهلل إىل قتال عدوِّكم ،وال تثاقلوا إىل
األرض فتقرّوا باخلسف ،وتبوؤوا بالذلّ ،ويكون نصيبكم األخسّ ،وإ ّن أخا احلرب
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األَ ِرق ،ومَ ْن نام مل ُي َن ْم عنه ،والسالم»(.)43
ومنطوق مجلة «ومَ ْن نام مل ُي َن ْم عنه» أنّ املؤمن اجملاهد ينبغي له أن ال ينام أثناء
احلرب ،فال بدّ من جمموعات حترس اجملموعات اليت تسرتيح أثناء احلرب ،ويف أرض
املعركة .أمّا مفهوم هذه اجلملة ،يف كل زمان ،فهو أنّ املؤمنني اجملاهدين ال بدّ هلم
من اليقظة الدائمة على مستوى حتصيل معلومات عن خطط العدوّ ،وأسلحته ،كمّاً
ونوعاً ،بل ال بدّ من حتصيل أنواعٍ أفضل من أسلحة العدوّ ،تتفوَّق عليها ،وكميةً
أكرب؛ كي يتمكَّن اجملاهدون من االستمرار يف املعركة ،وحتقيق النصر .ففي
عصرنا احلاضر ال معنى لليقظة من دون العمل على حتصيل أسباب القوّة ،اليت تردع
العدوّ ،أو تُلحق به اهلزمية يف حال قرَّر شنَّ هجومٍ على بالد املسلمني ،وهذا يعين أن
العدوّ إذا امتلك أسلحة دمار شامل فال بدّ من امتالك املسلمني هلذه األسلحة؛ كي
يتحقق توازن الرعب ،وإالّ وقع املسلمون فريسة األعداء املتوحِّشني ،الذين ال يراعون
قانوناً دولياً ،وال إنسانياً ،حني ينوون غزو بالدنا؛ طمعاً خبرياتنا ،وأرضنا ،وعرضنا،
وأموالنا.
وال بدّ لنا يف هذا اجملال من االستفادة من أقوال علماء املسلمني من الشيعة
والسُّنَّة .فقد الحظ بعض الفقهاء دخول هذه القضايا املستجدّة ،فأجازوا استخدامها
يف احلرب املُحِقَّة ،بل جعلوا ذلك من الواجبات املشمولة لدليل لزوم إعداد القوّة .كما
الحظوا هذا التطّور يف آالت احلرب يف مباحثهم يف السبق والرماية ،حيث عمَّموا ذلك
مما
إىل السبق والرماية مبختلف الوسائل احلربية؛ ألنهم فهموا هذا الباب على أنّه ّ
يتّصل باإلعداد واالستعداد للحروب.
ويرى السيد حممد سعيد الطباطبائي احلكيم( )48أنّ القيام بالتجارب النووية،
وصنع أسلحة الدمار الشامل ،أمرٌ جائز ،وأنّ اإلضرار بالبيئة أمرٌ نسيبّ ،ولكنه
يؤكِّد على القدرة على حفظه والتحكُّم به:
1ـ «نفس الصنع ال حيرم ،خاصّة مع امتالك اآلخرين لذلك .نعم ،ال بدّ من
التوثُّق التامّ والدقيق بأنْ ال يقع السالح بأيدي أنظمة متساهلة أو دكتاتورية تستبيح
حرمات اآلخرين ،وميثِّل ذلك عقبة رئيسية أمام الصنع .وال بدّ من قوانني صارمة يف
هذا اجملال ،والتوثُّق التامّ من ضمان عدم استخدام السالح ـ ولو الحقاً ـ يف غري
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الضرورة القصوى املشروعة.
2ـ الضرر بالبيئة ختتلف درجاته ،وهو ال يقتصر على التجارب النوويّة ،وال بد
يف كلّ احلاالت من املوازنة ومالحظة األولويات»( .)49وكالم مساحته يؤيِّد النتائج اليت
وصلت إليها هذه املقالة.
( )20صنع السالح النووي ،قائالً« :صنع السالح النووي جائز؛
ويُجَوِّز الشيخ
من جهة إرهاب العدوّ ،عمالً بقوله تعاىل﴿ :وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْ َتطَعْتُمْ ِمنْ قُوَّةٍ﴾...
(األنفال .)21(»)60 :وكالم مساحته يؤيِّد أيضاً النتائج اليت وصل إليها هذا البحث.
كما أكَّدت جلنة الفتوى باألزهر الشريف «وجوب» إنتاج األمّة اإلسالمية
لألسلحة النووية ،وغريها من األسلحة املتطوِّرة؛ بهدف الدفاع عن نفسها ،وخاصّة يف
ظل وجود هذه األسلحة بيد أعدائها .وأوضح الشيخ عالء الشناويهي ،عضو جلنة
الفتوى باألزهر ،أنّ اإلسالم أوجب على األمة اإلسالمية أن تكون متيقِّظة عارفة
بعدوّها؛ لتتمكن من االستعداد مبا يتالءم مع قوّة هذا العدو؛ امتثاالً لقوله تعاىل:
خيْلِ﴾.
طعْتُم مِّن قُوَّ ٍة َومِن ِّربَاطِ الْ َ
﴿وَأَعِدُّوا لَهُ ْم مَا اسْ َت َ
ويرى الشناويهي أنّ الرسول| ـ وهو القدوة احلسنة ـ كان يتحضَّر ويتقدَّم يف
كيفيّة االستعداد للعدوّ بكل الوسائل املتاحة .وعليه فلو استعدّت األمة اإلسالمية
بشيءٍ أقلّ مما يتسلَّح به عدوّها فإنّها تأثم؛ لتقصريها يف هذا اجلانب .وأضاف عضو
جلنة الفتوى باألزهر أنّ اإلسالم عندما أمر بالتطوُّر واالستعداد والتسلُّح بكلّ أساليب
القوّة والطاقة مل يكن هدفه أن تصبح األمة اإلسالمية أمّة مفسدة يف األرض ،وإمنا
هلل وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِي َن مِن دُونِهِمْ الَ
كان هدفه ما ورد يف قوله تعاىل﴿ :تُ ْر ِهبُو َن بِهِ عَدُوَّ ا ِ
َتعْلَمُونَهُمُ اهللُ َيعْلَمُهُمْ﴾ ،وحتّى يشعر اجلميع بأنّ األمّة اإلسالمية لديها من القوة واملنعة
ما جيعلها قادرة على صدّ أيّ عدوان يوجَّه إليها.
وأكد الشناويهي أنّه جيب على مجيع الدول العربية واإلسالمية أن تتسلَّح
بأحدث األسلحة اليت جتعلها مرفوعة اهلامة ،حمفوظة الكرامة ،مشرياً إىل أنّ ما نراه
هذه األيام من هوان لألمّة هو أكرب دليل على ختلُّفها؛ بسبب عدم تسلُّحها بأفضل
األسلحة ،يف وقتٍ ابتكر فيه أعداؤنا وسائل عديدة لتدمري وإبادة املسلمني
املستضعفني.
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من جهته وافق الشيخ علي أبو احلسن ،رئيس جلنة الفتوى باألزهر الشريف،
على الفتوى ،مطالباً الدول اإلسالمية بالسعي إلنتاج األسلحة النووية وغري النووية؛ ممّا
يرهب عدوّها ،ومينعه من االعتداء عليها .ويرى أبو احلسن أنّ معرفة العدوّ واجب
ديين ،وأنّ اإلعداد له فريضة شرعية ،وأنّه إذا ظهر السالح يف يد أمّة من العامل،
سواء كانت صديقة أو معادية ،لزم على املسلمني أن ميتلكوا نفس هذه األسلحة ،أو
أسلحة أقوى منها ،وأنّ ذلك ما أمجع عليه الفقهاء .وأضاف رئيس جلنة الفتوى أنّ
الفقهاء أمجعوا أيضاً على أنّه إذا ترك املسلمون اقتناء مثل هذه األسلحة فإنّهم آمثون
شرعاً ،وعليه فإنّ اإلعداد لألعداء ،واتّخاذ كافّة الوسائل املمكنة للدفاع عن
النفس ،فريضةٌ واجبة ،وال جيوز تركها شرعاً؛ ومن ثم فإنّ سعي الدول اإلسالمية
المتالك كافة أنواع األسلحة احلديثة ،نووية أو غريها ،واجبٌ شرعي(.)22
ويرى الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي( )27أنّ اإلسالم يوجب على األمّة املسلمة
أن متتلك هذه األسلحة الرادعة ،ما دام غريها ميلكها ،وميكن أن ُي َه ِّددها به ،وأن
األمة اإلسالمية ال بدّ هلا من اإلعداد العسكري« :وهو يتطلَّب إعداد املعدات
واألسلحة ،وهو ما أمر به القرآن األمّة أمراً صرحياً يف قول اهلل تعاىل﴿ :وَأَعِدُّواْ لَهُم
خيْلِ تُ ْر ِهبُونَ بِهِ عَدْوَّ اهللِ﴾ (األنفال.)60 :
طعْتُم مِّن قُوَّةٍ َومِن ِّربَاطِ الْ َ
مَّا اسْ َت َ
وهذا األمر يشمل إعداد كلِّ وسائل القوّة العسكرية الالزمة لتحقيق االنتصار على
العدو ،ومنها :رباط اخليل .واملراد برباط اخليل :ربط خيول اجملاهدين على الثغور،
ومنافذ البالد ،اليت ميكن أن يتسلَّل منها األعداء .وقد جاء عدد من األحاديث
الصحيحة تنوِّه مبا يف إعداد اخليل للجهاد من أجرٍ ومثوبة عند اهلل .ونقول هنا :إنّ
النصَّ على اخليل ـ باعتبارها وسيلة من وسائل القوة يف العصور املاضية ـ ال يلزمنا بأن
نقف عند هذه الوسيلة ،فلكلِّ عصر خيله وفرسانه .وهلذا جند أنّ خيل عصرنا هي:
الدبابات ،واملصفَّحات ،واجملنزرات ،وغريها من اآلليَّات املقاتلة يف الربِّ ،بل يشمل
هذا املعدّات البحرية ،من السفن ،والبوارج احلربية ،والغوّاصات ،وغريها ،وهي من
أهم آليات احلرب يف عصرنا .بل يشمل ذلك الوسائل اجلوية ،من الطائرات ،واألقمار
الصناعية ،والصواريخ ،وغريها .وهناك األسلحة النووية ،اليت استخدمتها أمريكا يف
نهاية احلرب العاملية الثانية ضد اليابان ،يف هريوشيما ،وناغازاكي ...نرى أنّ أمة
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اإلسالم جيب أن متتلك هذه األسلحة غري املشروعة؛ لتكون سالح ردع وختويف
ألعدائها .وهناك فرق بني استخدام هذه األسلحة وامتالكها؛ فإن امتالكها ضروري
ألمّة معرَّضة للعدوان من القوى اليت تعادي املسلمني .وقد أثبتت الوقائع أنّ امتالك مثل
هذه األسلحة هو ضما ٌن للسِّ ْلم»(.)24
وردّاً على السؤال نفسه الذي وُجِّه إىل األستاذ الدكتور عبد املعزّ حريز( ،)22من
قطر ،بتاريخ2007/7/12 :م ،حول موقف اإلسالم من احلرب الكيميائيّة ،أجاب
مساحته بأنّ اإلسالم ال مينع املسلمني من إنتاج األسلحة الكيميائية على أنّها أسلحة
ردع .وتفصيل جوابه هو التالي« :بسم اهلل ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول
اهلل ،وبعد ،فإنّ اإلسالم حيافظ على البيئة يف احلرب والسلم ،وهذا ال مينع املسلمني
من امتالك األسلحة الكيميائية على أنّها أسلحة ردع ...األسلحة الكيميائية وغريها،
األصل يف امتالكها يف زماننا هذا الوجوب يف حقّ الدولة اإلسالمية؛ امتثاالً لقوله
خيْلِ تُ ْر ِهبُونَ بِهِ عَدْوَّ
طعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن ِّربَاطِ الْ َ
تعاىل﴿ :وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْ َت َ
اهللِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ َال َتعْلَمُونَهُمُ اهللُ َيعْلَمُهُمْ﴾ (األنفال .)60 :وهلذا
فإن هذه األسلحة يتوجَّب علينا السعي المتالكها؛ حتّى نكون أمة هلا رهبتها يف بالد
الكفر ،فال يتماأل أهل الكفر على املسلمني.)26(»...
ويُجَوِّز الشيخ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي( )23إنتاج أسلحة الدمار
الشامل؛ لتتكافأ قوتنا مع قوة األعداء ،قائالً« :جيوز صنع أسلحة الدمار الشامل
طعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن ِّربَاطِ
واقتناؤها ،عمالً باآلية القرآنية﴿ :وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْ َت َ
خيْلِ تُ ْر ِهبُونَ بِهِ عَدْوَّ اهللِ( ﴾...األنفال ،)60 :كما جيب أن ينهض العامل
الْ َ
اإلسالمي ليقول :إن على املسلمني إعداد القوّة يف هذا اجملال؛ لتتكافأ قوتنا مع قوة
األعداء ،فـ «إسرائيل» تتفنَّن يف صنع واقتناء هذه األسلحة بكافّة أنواعها»( .)28ويؤيِّد
تصرحيه الشفهي هذا بتصريحٍ خطّي آخر ،حيث مييِّز بني عنف املظلوم عندما يضطر
إليه الستعادة حقّه من الظامل ،أو الدفاع عن نفسه ،فهو عنفٌ مشروع ومربَّر عمالً
بقوله تعاىلَ ﴿ :وِإنْ عَا َقبْتُمْ َفعَا ِقبُوا بِمِثْلِ مَا عُو ِقبْتُمْ بِهِ( ﴾...النحل ،)126 :وبني اإلرهاب
الذي تتمّ ممارسته ضدّ األبرياء واآلمنني( .)29ويعطي مثاالً من فقه اجلهاد ،وهو أنه يف
طأَ األعداء دار اإلسالم ،وأقاموا فيها أو يف جزء منها على وجه الغصب
حالة وَ َ
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والعدوان ،فمن املتَّفق عليه عند علماء املسلمني أنّه جيب على املسلمني يف هذه احلالة
التصدّي هلم ،والنهوض لصدِّ عُدوانهم بأيّ سبيل ممكن ،قائالً« :ال جيوز للمسلمني ـ
حكّاماً وحمكومني ـ إقرارهم على ما قد تلبَّسوا به من االغتصاب حلقوق عينيّة
ثابتة ،بأيّ وجه من الوجوه .وال مناص للمسلمني من العمل على ردع العُدوان واستعادة
السبُلِ املمكنة»( .)60وال شكّ أن مصطلح «بكلِّ
األرض املغتصبة إىل أصحابها بكلِّ ُّ
السبُلِ املمكنة» يشمل أساليب املواجهة ،واألسلحة املستعملة يف التصدّي للعدو
ُّ
املعتدي ،وبالتالي فهو يشمل األسلحة غري التقليدية ،ومنها :أسلحة الدمار الشامل.
ورداً على سؤال وُجِّه إليه من العراق ،بتاريخ2002/6/1 :م ،أجاب الدكتور
أمحد أبو الوفا( )61بأنّه من حقّ الدولة املسلمة إنتاج أسلحة الدمار الشامل« :بسم اهلل،
واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وبعد :سبقت الشريعة اإلسالمية
القانون الدولي العامّ يف مبادئ العدل واإلحسان ،واحلفاظ على احلقوق واألبدان،
واليت منها وضع قيود يف استخدام األسلحة ،وليس معنى هذا أن تُجَرِّد البالد القوية
البالد الضعيفة من األسلحة ،فلها حقّ امتالكها؛ للردع والدفاع عن نفسها .ومع ذلك
نصَّ فقهاء املسلمني على أنّه من حقّ الدولة املسلمة امتالك األسلحة ...وهذا من العدل،
بعكس امتالك دولةٍ واحدة لألسلحة املتطوِّرة ،ووأد كلّ حماولة يف العامل
المتالكها»(.)62
()67

ويفيت الشيخ ناصر بن محد الفهد

جبواز إنتاج أسلحة الدمار الشامل،

متسائالً عن «الكيل مبكيالني» على املستوى الدولي ،قائالً« :ومن املعلوم أنّ الكفار
يف زمننا هذا إنّما جعلوا هذه األسلحة املسمّاة بأسلحة الدمار الشامل «أسلحة ردع»؛
لتخويف غريهم .وما تهديد أمريكا للعراق عنّا ببعيدٍ باستخدام هذه األسلحة لو
هامجت العراق «إسرائيل» ...فما الذي يبيحها ألمريكا ،والكفّار ،وحيرِّمها على
املسلمني؟! إنّ الذين يتشدَّقون مبحاربة انتشار أسلحة الدمار الشامل ،كأمريكا،
وبريطانيا ،هم أوّل َم ْن استخدم هذه األسلحة .فربيطانيا استخدمت السالح الكيماوي
ضدّ العراقيني يف احلرب العامليّة األوىل ،وأمريكا استخدمت السالح النووي ضد اليابان

يف احلرب العاملية الثانية ،كما أنّ ترسانتهم مع اليهود مليئة بهذه األسلحة!»(.)64
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ال يستقلُّ العقل يف إدراك األحكام ومالكاتها ،بل يُدرك املالزمة بني احلكم
الثابت شرعاً ،أو عقالً ،وبني حكمٍ شرعي آخر ،كحكمه باملالزمة بني الواجب
ومقدّمته .ونلفت إىل أنّ األصوليني قسَّموا املقدّمة إىل قسمني:
1ـ املقدمة الوجوبية :وهي ما يتوقَّف عليها نفس الوجوب ،بأنْ تكون شرطاً له.
ومثاهلا :االستطاعة بالنسبة إىل احلجّ ،والبلوغ والعقل بالنسبة إىل التكليف .ويسمّى
الواجب بالنسبة إليها (الواجب املشروط).
2ـ املقدمة الوجودية :وهي ما يتوقَّف عليها وجود الواجب ،فيكون الوجوب
بالنسبة إليها مطلقاً ،فال بدّ من حتصيلها كمقدّمة لتحصيله ،كالوضوء بالنسبة إىل
الصالة ،والسفر بالنسبة إىل احلجّ .وال شكّ أنّ املقدمة الوجودية هي مدار حبث
الوجوب(.)62
ونبدأ مبسألة وجوب مقدّمة الواجب ،فإذا كان اإلتيان بالواجب يتوقَّف على
حصول مقدِّماته ،كالوضوء بالنسبة إىل الصالة ،والسفر بالنسبة إىل احلجّ ،فال بد
لإلنسان العاقل من حتصيل تلك املقدّمات ،اليت هي عبارة عن علل ،أو شروط ،أو رفع
موانع .فالعقل ال شكّ حيكم بوجوب مقدّمة الواجب ،أي يدرك لوازمها .وقد أمجع
األصوليون على هذه الالبُ ّديّة العقلية للمقدّمة اليت ال يتمّ الواجب إالّ بها .ولكنْ هل
حيكم أيضاً بأنّها واجبة عند املوىل الذي أمر بالواجب الذي يتوقَّف عليها؟ لقد
كثرت األقوال والنقاشات يف املسألة ،وليس املقام مناسباً ملناقشتها .فوجوبها العقلي
كافٍ لتحريك املُكَلَّف باتّجاه اإلتيان بها ،ومع فرض وجود الداعي يف نفس املكلّف
لإلتيان بكلّ ما يتوقَّف عليه املأمور به حتصيالً له ال تبقى حاجةٌ إىل داعٍ آخر من ِق َبل
ث وهلو ،بل ميتنع ذلك ويستحيل؛ ألنّه حتصيل للحاصل(.)66
املوىل؛ ألنّه عب ٌ
وال شكّ أنّ االمتثال لألمر اإلهلي يف اإلعداد للقوّة ما استطعنا إىل ذلك سبيالً
يوجب علينا العمل على األخذ بأسباب القوّة ،ومنها :أسلحة الدمار الشامل ،اليت ُت َعدّ
من أقوى أسلحة هذا العصر .واحلصول على هذه األسلحة إمّا أن يكون عرب شرائها،
وهو أم ٌر صعب جدّ ًا ،حيث يُفرَض حظ ٌر دولي كبري على بيعها؛ وإمّا عرب إنتاجها
حملّياً ،وذلك باالعتماد على قدرات الدولة اإلسالمية الذاتية ،وميكن االستعانة
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خبرباء من دول أخرى.
إنّ أسلحة الدمار الشامل هي من أبرز مصاديق اإلعداد للقوّة يف عصرنا
الراهن ،لذلك فإنّ إنتاجها هو أهمّ مصداق ملفهوم اإلعداد للقوّة الذي أمرنا اهلل تعاىل
به يف حمكم كتابه الكريم ،فيكون الدليل كالتالي:
ـ القضية الصغرى :إنتاج أسلحة الدمار الشامل مقدّمة ضروريّة لواجب اإلعداد
واألخذ بأسباب القوة.
ـ القضية الكربى :مقدّمة الواجب واجب ٌة عقالً.
ب.
ـ النتيجة :إنتاج أسلحة الدمار الشامل واج ٌ
وميكن صياغة الدليل العقلي بطريقةٍ أخرى ،فهو الذي يوجب إنتاج أسلحة
الدمار الشامل كمقدّمة لدفع الضرر الذي قد ينتج عن مهامجة البالد والشعوب
بأسلحة الدمار الشامل ،فالعقل حيكم بوجوب دفع الضرر كمقدّمة وجودية لوجوب
اإلعداد للقوّة .فبعد أن ب ّينّا مفهوم الدليل العقلي وحجّيته ال بدّ لنا من بيان بعض
املسائل اليت تدخل يف صلب الدليل العقلي املركَّب من قضيّتني ونتيجة ،والذي
سنعتمده يف الربهنة على جواز ،بل على وجوب ،صنع أسلحة الدمار الشامل يف عصرنا
الراهن ،وال سيّما بعد إنتاج دول أخرى هلذه األسلحة ،ويف ظلّ عاملٍ ال يفهم إالّ بالقوّة،
عامل تسوده شريعة الغاب ،فيقهر فيه القويّ الضعيف ،والغينّ الفقري .فتكون املعادلة
كالتالي:
ـ القضية الصغرى :إنتاج أسلحة الدمار الشامل مقدّمة وجوديّة لتحقيق الدفع.
ـ القضية الكربى :العقل حيكم بوجوب دفع الضرر.
ب لدفع الضرر.
ـ النتيجة :إنتاج أسلحة الدمار الشامل واج ٌ
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نظرات يف أدبيات الفرقة الناجية
منظو ٌر حتليلي ونقدي مقارن

لقد ورد حديث االفرتاق ،أو حديث الفرقة الناجية ،يف مصادر متعدِّدة للحديث
عند املسلمني من خمتلف املدارس الفكرية.
فقد أخرجه الربيع بن حبيب يف مسنده؛ كما رواه أمحد يف مسنده ،وكلٌّ من
الرتمذي وابن ماجة وأبي داوود يف سننهم؛ ورواه احلاكم يف املستدرك على
الصحيحني.
وأخرجه الكليين يف الكايف؛ والصدوق يف اخلصال ومعاني األخبار.
ٍّ وردنا منه هو ما يف مسند الربيع بن حبيب(132هـ) .وهذا هو نصّه:
وأقدم نص
«ستفرتق أمّيت على ثالث وسبعني فرقة ،كلُّهنّ إىل النار ،ما خال واحدة ناجية،
وكلُّهم يدّعي تلك الواحدة»(.)1
وقد تعدَّدت طرقه ،وتنوَّعت ألفاظه وألسنته .وعلى الرغم من ذلك فقد واجهت
رواياته بعض املشكالت ،سواء من ناحية السند أو املنت .كما تعرَّضت لنقود عدّة من
جهة السند ،واملنت ،والتطبيق ،واآلثار اليت ترتكها يف األمّة .وبناء عليه اختلفت
تقييمات العلماء واحملدِّثني له ،على النحو التالي:

فقد صحَّح وحسَّن بعض رواياته مجاعة من احملدّثني ،كاحلاكم يف
مستدركه ،والرتمذي يف سننه ،وابن حِ ّبان يف صحيحه .ولكنْ جتدر اإلشارة إىل أن
الرواية اليت علَّق عليها احلاكم بأنها كثرية األصول ،وصحَّحها الرتمذي ،مل تشتمل

•
على عبارة «كلّها يف النار إالّ واحدة» .كما أن الذهيب تعقَّب احلاكم حول أحد
رواتها ،وهو حممد بن عمرو ،قائالً« :ما احتجّ مسلم به منفرداً ،بل بانضمامه إىل
غريه»(.)2
كما أخرجه الربيع بن حبيب يف مسنده أو يف اجلامع الصحيح الذي يعترب أصحّ
كتب احلديث رواية ،وأعالها سنداً ،عند اإلباضية ،كما صرَّح الشيخ الساملي يف
تنبيهاته على الكتاب.
واعترب شارحه الساملي احلديث من أعالم النبوّة؛ ألنه أخرب عن شيء من الغيب،
فوقع مشاهداً(.)7
وسئل ابن تيميّة عنه فأجاب بأنّ احلديث صحيحٌ مشهور يف السنن واملساند،
كسنن أبي داوود والرتمذي والنسائي وغريهم .وأشار إىل بعض ألفاظه ،منها :ما
اشتمل على عبارة «وستفرتق هذه األمّة على ثالث وسبعني فرقة ،كلّها يف النار إالّ
واحدة»؛ ويف لفظ« :على ثالث وسبعني ملّة»؛ ويف رواية :قالوا يا رسول اهلل|َ :م ْن
الفرقة الناجية؟ قال :مَ ْن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»؛ ويف رواية :قال
«هي اجلماعة ،يد اهلل على اجلماعة»(.)4
واستدل به الفقيه املقاصدي الشاطيب يف املوافقات ،يف حبثه عن حجّية سنّة
الصحابة .وعلَّق عليه شارحه بالقول :للحديث طرق كثرية ،من رواية كثري من
الصحابة ،بألفاظٍ متقاربة ،وممَّ ْن رواه أبو داوود والرتمذي وابن ماجة وأمحد ،وقال
الرتمذي :إ ّنه حسن صحيح(.)2
ونقل عن العالمة اجمللسي تعليقه على إحدى روايات الصدوق« :إن أصل هذا
اخلرب يف غاية الوثاقة واالعتبار على طريقة القدماء ،وإ ْن مل يكن صحيحاً بزعم
املتأخِّرين»(.)6
وممَّ ْن صحَّحه من املعاصرين احملدِّث السلفي األلباني ،وأدرجه يف سلسلة
األحاديث الصحيحة .وعلَّق على الرواية األخرى للرتمذي ،واليت اشتملت على عبارة
«كلّها يف النار إالّ ملّة واحدة ،وملّا سئل عنها ،قال« :ما عليه أنا وأصحابي» ،قال
ف بهذا السياق .وقد حسَّنه الرتمذي يف بعض النسخ ،وهو
األلباني يف تعليقه« :ضعي ٌ
ممك ٌن باعتبار شواهده ،ولذلك أوردتُه يف صحيح اجلامع» .وعلَّق على رواية معاوية بن
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أبي سفيان ،وهي أيضاً تشتمل على عبارة «كلّها يف النار إالّ واحدة ،وهي اجلماعة»
بقوله« :صحيح» .ومل يعبأ األلباني باشتمال سندها على أزهر بن عبد اهلل اهلوزني
صب ،و ذكر بأ ّنه وثَّقه العجلي وابن حِ ّبان .و قال فيه األزدي :يتكلَّمون
املعروف بالنَّ ْ
فيه ،و قال ابن حجر يف التقريب :صدوق ،تكلَّموا فيه؛ للنصب .ومل يصحِّحه احلافظ
صب جمرّد
يف خترجيه على الكشّاف ،بل اكتفى بتحسينه .غري أ ّن األلباني اعترب النَّ ْ
رأي ،ومل يرَ مانعاً من تصحيحه طاملا كان صدوقاً(.)3
واستشهد به الشيخ أبو زهرة يف سياق حديثه عن اختالف املسلمني ،وذكر بأن
علماء السنّة تكَّلموا يف صحّة هذا احلديث ،الذي روي بعدة روايات خمتلفة .وأضاف:
ولقد قال املقبلي :رواياته كثرية يشدّ بعضها بعضاً ،حبيث ال يبقى ريب يف حاصل
معناه»( .)8ولكنْ جتدر اإلشارة بأنّ النصّ الذي أورده مل يشتمل على عبارة «كلّها يف
النار إالّ واحدة».
واعتربه الدكتور البوطي وصيّة النيب| يف االقتداء بالسلف ،واالنضباط
بقواعد فهمهم للنصوص ،والتقيّد مببادئهم .واستدلّ مبا رواه الرتمذي من حديث عبد
اهلل بن عمرو ،وذكر أن فيه اإلفريقي الذي ضعَّفه أكثر علماء احلديث ،ولكنْ رواه
الرتمذي وابن ماجة وأبو داوود بطرقٍ أخرى من حديث أبي هريرة ،بألفاظ قريبة،
وصحَّحه الرتمذي ،وقال :حسن صحيح(.)9
وصرَّح الكاتب اهلاللي بأنه مستفيض ،فقد ورد من حديث أبي هريرة ومعاوية
وأنس بن مالك وأمامة الباهلي وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن عوف وعبد اهلل بن
عمرو وأبي الدرداء ووائلة بن األسقع ،ورواية هذا اجلمع ،الذين يستحيل تواطؤهم على
الكذب ،ترقى باحلديث إىل حدّ التواتر أو ما هو قريبٌ منه(.)10
ونظراً إىل كثرة طرقه ورواياته يف مصادر املسلمني ادّعى بعضهم ،كابن
البطريق ،اإلمجاع عليه .وذهب السيد نعمة اهلل اجلزائري إىل تواتره( .)11وذهب بعض
املتأخِّرين من الزيدية ،مثل :الشيخ أمحد بن سليمان يف حقائق املعرفة ،إىل أ ّن األمة
جممع ٌة على صحّته .ورأى الشيخ حييى بن محزة أ ّن األمّة تلقَّته بالقبول(.)12
وأورد العالّمة اجمللسي مجلة من روايات افرتاق األ ّمة من مصادر الفريقني،
وأيَّدها مبا ورد عند الفريقني أيضاً عن إخبار النيبّ| حول اتباع هذه األمة سنن
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األمم السابقة شرباً بشرب ،وذراع ًا بذراع ،مشرياً إىل تواتر األخرية(.)17
ولكنّ السيد اخلوئي ردَّ الدعوى بتواترها بقوله« :ودعوى التواتر فيها جزافيّة ال
مما يوضِّح لنا
دليل عليها ،ومل يذكر من هذه الروايات شي ٌء يف الكتب األربعة»(ّ ،)14
أن بعض دعاوى التواتر ليست موضع اتّفاق العلماء ،بل وقعت مورد نقدٍ وردّ من بعض
العلماء املختصّني.
وممّا سبق يتّضح لنا أ ّن أكثر الذين صحَّحوا هذه الروايات سلكوا طرقاً
تصحيحية غري مباشرة ،أقرب إىل منهج الوثوق منه إىل منهج الوثاقة وصحّة اإلسناد؛
وذلك بالنظر إىل كثرة الروايات والطرق واأللفاظ ،وتعاضدها وشدّ بعضها بعض ًا،
واجنبار ضعفها ،أو حتقّق مصاديقها يف الواقع حسب نظرهم ،أو تأييدها بروايات
أخرى ،وما إىل ذلك من القرائن والشواهد.

جهت إليه نقو ٌد كثرية من ناحية السند .واختلف العلماء يف صحته ،إىل
لقد وُ ِّ
درجة أن بعضهم يقول :إنه ال يصحّ من جهة اإلسناد أصالً؛ ألنه ما من إسناد روي به إ ّال
ف ،وكلّ حديث هذا شأنه ال جيوز االستدالل به( .)12ومن القائلني بذلك
وفيه ضعي ٌ
الفقيه الظاهري ابن حزم األندلسي ،الذي يقول« :ذكروا حديثاً عن رسول اهلل| أ ّن
القدرية واملرجئة جموس هذه األمّة ،وحديث ًا آخر :تفرتق هذه األمّة على بضع وسبعني
فرقة كلّها يف النار حاشا واحدة ،فهي يف اجلنّة» ،ثم قال :وهذان حديثان ال يصحّان
أصالً من طريق اإلسناد ،وما كان هكذا فليس حجّ ًة عند مَ ْن يقول خبرب الواحد،
فكيف مبَ ْن ال يقول به»( .)16ومع ذلك فقد احتجّ ابن حزم بإحدى روايات افرتاق األمّة
يف بطالن القياس يف كتبه األصولية والفقهية .ففي اإلحكام استشهد حبديث «تفرتق
أمّيت على بضع وسبعني فرقة ،أعظمها فتنة قومٌ يقيسون األمور برأيهم ،فيحلّون
صب عند علماء
احلرام ،وحيرِّمون احلالل» ،وصرَّح بوثاقة أحد رواته املعروفني بالنَّ ْ
احلديث ،وهو حريز بن عثمان .وقال عنه :إ ّنه ثقة ،وقد روينا عنه أنه تربّأ ممّا نسب
إليه من االحنراف عن عليّ.
كما احتجّ به يف احمللّى .غري أ ّن احملقق األستاذ أمحد حممد شاكر عقَّب عليه
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يف اهلامش بقوله« :رجال إسناد احلديث ثقات كلّهم ،إالّ أ ّنه حديثٌ ضعيف جدّ ًا»،
وذكر آراء عدد من أئمّة اجلرح ،كأبي زرعة ،وحييى بن معني ،بأنه ال أصل له ،وأن
نعيم بن محاد قد اشتبه عليه ،ونسبه بعضهم إىل الوهم .وأيّ ًا كان فيالحظ أ ّن هذه
الرواية مل تشتمل على الزيادة املختلف فيها ،واليت تصرِّح بهالك اجلميع ،ما عدا
واحدة.
وتناول السيد السقّاف كثرياً من طرقه مبيِّناً نقاط ضعفها من ناحية السند.
فذكر بأ ّن هذا احلديث رُوي عن أبي هريرة مرفوعاً ،ويف إسناده حممد بن عمرو بن
ف.
علقمة ،وهو ضعي ٌ
و ُروي عن معاوية مرفوعاً ،ويف السند أزهر بن عبد اهلل الوزني ،وهو أحد كبار
النواصب ،الذين كانوا ينتقصون من سيِّدنا عليّ× ،وله طامات وويالت ،كما
أورده ابن اجلارود يف الضعفاء.
ورُوي عن أنس بن مالك من سبعة طرق ،كلّها ضعيفة ،وال ختلو من كذّاب أو
وضّاع أو جمهول.
ورُوي عن عوف بن مالك مرفوعاً ،ويف سنده عبّاد بن يوسف وهو ضعيف ،أورده
الذهيب يف ديوان الضعفاء.
ورُوي عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص مرفوعاً عند الرتمذي يف السنن ،ويف
إسناده عبد الرمحن بن زياد اإلفريقي ،وهو ضعيف.
ورُوي عن ابن أمامة مرفوعاً عند ابن أبي عاصم يف السنّة ،ويف إسناده قطن بن
بشري ،وهو ضعيف ومنكر احلديث .وقد قال عنه البخاري :منكر احلديث.
ورُوي عن سيِّدنا عليّ(كرّم اهلل وجهه) عند ابن أبي عاصم يف السنّة ،ويف إسناده
ف جدّ ًا»(.)13
ليث بن أبي سليم ،وهو ضعي ٌ
وناقش العلماء بعض الطرق اليت استند عليها الفريق األوّل يف تعزيز طرق
احلديث.
فقال الشيخ زاهد الكوثري« :وأ ّما ما ورد مبعناه ،يف صحيح ابن ماجة وسنن
البيهقي وغريهما ،ففي بعض أسانيده عبد الرمحن بن زياد بن أنعم ،ويف بعضها كثري
بن عبد اهلل ،ويف بعضها عبّاد بن سيف وراشد بن سعيد ،ويف بعضها الوليد بن مسلم،
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ويف بعضها جماهيل ،كما يظهر من كتب احلديث»(.)18
ونقد الشيخ القرضاوي طرق التصحيح غري املباشرة املتقدِّمة ،ومل يقبلها.
فاحلديث وإ ْن قال فيه الرتمذي :حسنٌ صحيح ،وصحَّحه ابن حِ ّبان واحلاكم ،مداره
على حممد بن عمرو بن علقمة بن وقّاص الليثي ،ومَ ْن قرأ ترمجته علم أن الرجل
متكلَّم فيه من قِ َبل حفظه ،وأ ّن أحداً مل يوثِّقه على اإلطالق ،وكلُّ ما ذكروه أنهم
رجَّحوه على مَ ْن هو أضعف منه ،وهلذا مل يزِ ْد احلافظ يف التقريب على أنْ قال:
صدوق ،له أوها ٌم ،والصدق وحده يف املقام ال يكفي ما مل ينضمّ إليه الضبط،
فكيف إذا كان معه أوهام .ومعلو ٌم أ ّن الرتمذي وابن حِ ّبان واحلاكم من املتساهلني
يف التصحيح .وقد رُوي احلديث بهذه الزيادة ،وهي «كلّها يف النار إالّ واحدة» من
طريق عدد من الصحابة ،عبد بن عمرو ومعاوية وعوف بن مالك وأنس ،وكلّها ضعيفة
اإلسناد ،وإنّما قوّوها بانضمام بعضها إىل بعض .والتقوية على كثرة الطرق ليست
على إطالقها ،فكَ ْم من حديثٍ له طرق عدّة ضعَّفوه ،كما يبدو ذلك يف كتب
التخريج والعلل وغريها ،وإ ّنما يؤخذ بها يف ما ال معارض له ،وال إشكال يف معناه»(.)19
ويظهر أ ّن العالّمة السبحاني مال يف البداية إىل تقوية سنده ،وجرب ضعفه ،بناءً
على تضافر نقله ،واستفاضة روايته ،يف كتب الفريقني :الشيعة؛ والسنّة ،وبأسانيد
خمتلفة ،رمبا جتلب االعتماد ،وتوجب ثقة اإلنسان به .ولكنّه ،وبعد البحث يف
مضامني الروايات ،وفحص نصوصها ،الحظ اختالفها من جهاتٍ شتّى ،حبيث ال
ميكن االعتماد على واحدٍ منها.
ويلتقي الشيخ اخلشن مع هذه النتيجة ،فريى أ ّن دعوى تواتر احلديث جمازفةٌ،
ولوال املالحظات الواردة على متنه ،من اضطراب وعالمات الوضع وغريهما ،مل يكن
بعيداً حصول الوثوق بصدوره ،بعد تضافر روايته من طرق الفريقني(.)20
أمّا بالنسبة إىل ما رواه الصدوق يف اخلصال فإ ّن العالّمة الصايف يف حبثه حول
حديث االفرتاق انتهى إىل أ ّن كال الطريقني للصدوق فيهما عدّة جماهيل ،وجمروحني
ال اعتبار برواياتهم(.)21
وإحدى روايات الصدوق تنصّ على افرتاق األمّة على ثالث وسبعني فرقة .وهذه
يف طريقها بكر بن عبد اهلل ،وهو جمهول .كما اشتملت على متيم بن بهلول ،وهو
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جمهول ،فقد ذكره التسرتي يف قاموس الرجال ،وأشار إىل أ ّن حديثه منكر ،وذكر
يف ترمجة أبيه أنه ليس له ،وال البنه ،ذك ٌر يف الرجال ،وقال :خربهم منكرٌ .ومن
رجال هذه الرواية بكر بن عبد اهلل ،وهو جمهول أيض ًا(.)22
والرواية الثانية تنصّ على افرتاق األمّة على اثنتني وسبعني فرقة ،وهي من طريق
سعيد بن أبي هالل ،عن أنس بن مالك .وهي نفس الرواية اليت رواها أمحد يف املسند،
مع اختالف يسري جدّ ًا يف بعض األلفاظ ،من قبيل :إن رواية أمحد كرّر فيها لفظ
اجلماعة مرّتني ،بينما يف رواية الصدوق ثالث مرّات .كما أن رواية أمحد يف طريقها
خالد بن يزيد ،بينما رواية الصدوق فيها جماهد بن أعني ،وحممد بن الفضل ،وأبو
هليعة ،ومل يَ ِر ْد ذكرٌ لألوّل واألخري يف األصول الرجاليّة .وسعيد بن أبي هالل تكلَّم
فيه أمحد ،وضعَّفه ابن حزم ،كما أن روايته عن أنس مرسلةٌ ،كما يف التهذيب
واللسان(.)27
واجلدير بالذكر أنّ للصدوق روايةً ثالثة بسندٍ آخر ،وقد سبقت اإلشارة إليها،
ري من الباحثني؛ ألنّها وردت يف باب خمتلف .وقد أوردها الصدوق
مل يلتفت إليها كث ٌ
عن أمري املؤمنني× ،ضمن رواية طويلة جاوزت مخساً وعشرين صفحة ،تضمَّنت
إحدى فقراتها مضمون حديث االفرتاق على النحو التالي «افرتقت بنو إسرائيل على
اثنتني وسبعني فرقة ،وستفرتق هذه األمّة على ثالث وسبعني فرقة ،واحدة يف اجلنّة».
أمّا سندها فهو :حدّثنا أبي (والد الصدوق) قال :حدّثنا سعد بن عبد اهلل قال :حدّثين
حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيين ،عن القاسم بن حييى ،عن جدّه احلسن بن راشد،
عن أبي بصري وحممد بن مسلم ،عن أبي عبد اهلل× قال :حدّثين أبي ،عن جدّي ،عن
آبائه ،أ ّن أمري املؤمنني.»...
وقد وصفها الشيخ وهيب باملعتربة( .)24ولكنّ البحث يف رواتها يكشف عن
وجود اختالفٍ بني العلماء يف ذلك.
وقد نقل عن العالمة اجمللسي أ ّن أصل هذا اخلرب يف غاية الوثاقة واالعتبار على
طريقة القدماء ،وإ ْن مل يكن صحيحاً بزعم املتأخِّرين».
والواقع أن اخلالف يف سندها ليس جديداً ،كما سيتّضح الحقاً ،وإ ْن كانت
طريقة القدماء يف التوثيق يغلب عليها أسلوب الوثوق باخلرب املعتمد على القرائن
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احملفوفة والشواهد املوصلة إىل الوثوق بصدورها ،من قبيل :ورودها يف أحد األصول
املشهورة ،وكون رواتها من شيوخ اإلجازة ،وتلقّي األصحاب هلا بالقبول ،وعدم
تعارضها مع الكتاب والسنّة املقطوع بها والعقل ،وما إىل ذلك .أمّا املتأخِّرون فكثري
منهم اعتمد على وثاقة الطريق ،طبقاً للتقييمات الرجالية ،جرحاً وتعديالً ،وبناء على
توافر شروط احلجّية وعدمها.
وعلى كلّ حال فقد اختُلف يف اثنني من رواتها ،وهم :حممد بن عيسى
اليقطيين؛ والقاسم بن حييى.
فاألوّل وثَّقه النجاشي ،وقال« :ثقة ،عني ،جليل يف أصحابنا ،كثري الرواية،
حسن التصانيف .وقال الكشّي :كان الفضل بن شاذان حيبّه ،ويثين عليه ،وميدحه،
ومييل إليه .ولكنْ نقل النجاشي عن الصدوق ،عن شيخه ابن الوليد ،أنه قال :ما تفرَّد
به حممد بن عيسى من كتب يونس وحديثه ال يُعتمد عليه .األمر الذي جعل الشيخ
الطوسي يصرِّح بتضعيفه .وقيل :إنه كان يذهب مذهب الغالة.
وناقش السيد اخلوئي ذلك ،وانتهى إىل أن عمدة تضعيفه مستند على استثناء
ابن الوليد شيخ الصدوق ملا تفرَّد به عن يونس .وهذا يعين أ ّن النقاش ليس فيه
شخصياً ،إمنا يف ما يرويه عن يونس بإسناد منقطع ،إ ّال أن يونس يرويه مرسالً .وممّا
يؤكد ذلك أ ّن الصدوق روى عنه يف الفقيه من غري طريق يونس .وقد ختيَّل الشيخ
الطوسي بأن استثناء ابن الوليد له مبينٌّ على تضعيفه ،وهو ليس كذلك ،بل هو مبينٌّ
على اجتهاد ابن الوليد(.)22
أمّا القاسم بن حييى فقد ضعَّفه ابن الغضائري ،وتابعه العالّمة احللّي على ذلك.
ولكنّ مجعاً من العلماء ال يعتدّون بتضعيفاته؛ لعدم ثبوت نسبة كتاب الضعفاء إليه؛
وألسباب أخرى .ويف املقابل جند أ ّن بعض املتأخِّرين قد وثَّقوه ،كالبهبهاني يف تعليقته
الرجالية ،والسيد اخلوئي يف معجمه ،كلٌّ حسب مبناه .فالبهبهاني وثَّقه بناءً على عدد
من الشواهد ،من قبيل :رواية األجلّة عنه ،وكثرة رواياته ،واإلفتاء مبضمونها ،وعدم
تضعيف املشايخ املاهرين بأحوال الرجال له .أمّا السيد اخلوئي فقد وثَّقه بناءً على
توثيق ابن قولويه لرجال كامل الزيارات ،وأيَّد ذلك حبكم الصدوق بصحّة ما رواه يف
زيارة احلسني× يف الفقيه عن احلسن بن راشد ،ويف طريقه إليه القاسم بن حييى،
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بل ذكر أنّها أصحّ الزيارات عنده( .)26وجتدر اإلشارة إىل أ ّن السيد اخلوئي قد عدل
عن مبناه األوّل بتوثيق مجيع رواة كامل الزيارات ،مكتفياً بتوثيق شيوخه املباشرين.
وهكذا جند أن هذا السند أيضاً وقع مورداً لألخذ والردّ ،ومل يسلم من
االختالف بني العلماء ،بني مصحِّح ومضعِّف.
وبالنسبة إىل ما رواه الصدوق يف معانيه ،عن عبد اهلل بن عمر ،واليت مطلعها
«سيأتي على أمّيت ما أتى على بين إسرائيل ،وحيدِّد يف نهايتها امللّة الناجية بقوله« :ما
حنن عليه اليوم أنا وأصحابي»( ،)23فيظهر أ ّنها نفس الرواية اليت رواها كلٌّ من
الرتمذي واحلاكم عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،مع اختالفٍ يسري يف سندها
ومتنها .فسند الصدوق ينتهي إىل عبد بن عمر ،ولعلّه تصحيف يف أحدهما .كما أ ّن يف
سندها عند اجلميع اإلفريقي عبد الرمحن بن زياد ،عن عبد اهلل بن يزيد ،وقد ذكر
احلفّاظ أ ّن احلديث بهذا اللفظ ال يعرف إالّ من طريق اإلفريقي ،عن ابن يزيد ،عن
عبد اهلل ،فقال الرتمذي :إ ّنه حديث مفسّر غريب ،ال نعرف مثل هذا إ ّال من هذا
الوجه .وقال احلاكم :إ ّنه تفرَّد به اإلفريقي ،وهو ممَّ ْن ال تقوم به حجّة .ونصّوا على
تضعيفه ،ومنعوا من االحتجاج به( .)28ويالحَظ أن روايتني من أصل أربع روايات أوردها
الصدوق يف كتابَ ْيه يف هذا الصدد هما من طرق غري اإلماميّة.
أمّا سند الكليين يف الكايف فقد ذكر الشيخ اخلشن بأنه ضعيفٌ بأبي خالد
الكابلي ،الذي مل تثبت وثاقته( .)29كما أ ّن البهبودي مل يُدرِج هذه الرواية يف كتابه
(زبدة الكايف) أو (صحيح الكايف).
ويف املقابل وصف الشيخ وهيب سند الكايف هلذه الرواية باملعترب(.)70
ولعلّ مردّ ذلك إىل اختالف العلماء يف بعض قواعد التوثيق والتضعيف .فقد
ٍّ من األصول
ُيقال :إ ّنه مل يرِ ْد يف الكابلي توثيقٌ أو مدح صريح بهذا االسم يف أي
الرجالية .بل قال عنه ابن شهرآشوب« :ينتمي إليه الغالة ،وله كتاب»(.)71
نعم ،ورد يف الكايف عن أبي عبد اهلل× :كان سعيد بن املسيّب والقاسم بن
حممد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقاة عليّ بن احلسني×.
ولكنّ الرواية ضعيف ٌة؛ جبهالة إبراهيم بن احلسن( .)72ويف رجال الكشي ما
مفاده أنه كان يعتقد بإمامة حممد بن احلنفية ،وملا عرف حقيقة اإلمام السجّاد
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شكر اهلل تعاىل ،واعتقد بإمامته ،وزار اإلمام ،فعرفه ،وأخربه بامسه من دون لقا ٍء
سابق بينهما .ولكنْ قد يُقال :إ ّن غاية ما تدلّ عليه هذه الواقعة بأ ّنه كان صحيح
االعتقاد يف اإلمامة ،وال تدلّ على التوثيق.
ويف املقابل ذكر السيد اخلوئي أ ّن أبا خالد الكابلي روى عنه عبد احلميد
الطائي يف تفسري القمّي( .)77وهذا قد يدرجه ضمن التوثيق العامّ للقمّي .وذكر يف
ترمجة كنكر أنه يكنّى أبا خالد الكابلي ،روى عنه ضريس يف كامل
الزيارات( .)74وصرَّح يف موردٍ آخر بوثاقته ،قال« :وعلى فرض الرتديد بني كون أبي
ف إىل
خالد القمّاط كنيةً ليزيد أو كنكر ال يضرّ؛ فإ ّن كلَّ واحد منهما ثقةٌ( .)72أضِ ْ
ذلك قد يقال بوجود شواهد تؤكِّد بأ ّن أبا خالد الكابلي هو نفسه أبو خالد القمّاط،
الذي نصّ النجاشي على توثيقه( .)76هذا عن حال سند هذه الروايات .وهناك رواياتٌ
أخرى يف هذا املوضوع ،يف بعض كتب األمالي وبعض املصادر املتأخِّرة ،ولكن ال
ختلو أسانيدها من مقال.
وممّا سبق خنلص إىل القول بأ ّن أبرز روايات اإلمامية حول افرتاق األمّة هي
األخرى مل تسلم من املناقشة والنقد ،واالختالف يف التقييم من حيث اإلسناد ،كما
اتّضح من الشواهد املتقدِّمة.
وهنا أودّ تسجيل استغرابي ممّا انتهى إليه الكاتب مخيس العدوي ،حيث
استنتج رأي اإلمامية من خالل رأي أحد الباحثني منهم ،وعمَّمه على اإلماميّة بشكلٍ
عامّ!
ف على حتليلهم السندي هلذه الروايات ،حتّى ألقي عليه هنا
قال« :واحل ُّق مل أقِ ْ
حملة ،ولكنّي اكتفي مبا كتبه مالك وهيب» .وبعد عرضه لبعض ما نقله الشيخ وهيب
من روايات الفريقني ،ولبعض دعاوى اإلمجاع أو التواتر يف نقلها ،قال« :ومن كالمه
هذا يظهر أنه ال علّة يف سند احلديث عند الشيعة ،وإ ْن كان يبدو مشككاً يف
دعوى إمجاع نقل كافّة األمّة له ،وكذلك من تواتره»! وقال يف موردٍ آخر« :وقد ناقش
الكاتب ـ وهيب ـ بعد ذلك كثرياً دالالت املنت ،وهذا ما يقودنا إىل تقرير موقف لدى
الشيعة هو أقرب إىل ما قرَّرناه عن اإلباضية ،وهو أ ّن اجملال العلمي يسمح لديهم
مبناقشة منت الرواية»( .)73والواقع أنه ال ضري يف االكتفاء بإيراد رأي باحثٍ منهم،
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ولكنْ من دون نسبة رأيه إىل مذهبه بشكلٍ عامّ ،أو تعميمه على املدرسة الفكرية
اليت ينتمي إليها ،وال سيّما مع العلم بوجود اختالفات غري قليلة يف االجتهادات
الفكرية والفقهية .وال بدّ يف هذه احلالة من استقصاء وتتبُّع آراء فقهائهم وعلمائهم يف
ذلك .وقد كنتُ أمتنّى على الكاتب العدوي أن يتوسَّع قليالً يف حبثه عن موقف علماء
اإلمامية حيال هذه الروايات ،ليجد عن كثب مناقشاتهم ونقودهم ،سواء للسند أو
املنت ،ويالحظ أن جمال التحليل النقدي والبحث االجتهادي لديهم متاحٌ للمتأهِّلني،
ليس فقط يف متون الروايات وإسنادها ،بل حتّى يف املناهج والقواعد النقديّة نفسها،
كما سبقت اإلشارة إىل مناذج منه.

هناك مجلة من النقود اليت وجِّهت إىل متون الروايات اليت وردت حول افرتاق
األمّة إىل سبعني فرقة .غري أننا نكتفي باإلشارة إىل أهمّها:

يرى بعض الناقدين هلذه الروايات أ ّن بعض املضامني اليت حتملها هذه الروايات
ال تنسجم مع القرآن الكريم .ومن البداهة مبكانٍ أ ّن القرآن والسنّة ال يتنافيان وال
يتكاذبان .فاذا تبيَّن يف بعض ما رُوي عن النيبّ| أنه يتعارض يف مدلوله مع مدلول
النصّ القرآني تعارضاً عميقاً مستحكماً ومستقرّ ًا ،حبيث يتعذَّر معه توجيهه أو
معاجلته وتفاديه حسب قواعد اجلمع العريف ،فعندها ال ميكن قبول مثل هذه
الروايات ،وال بدّ من التوقُّف عن االعتماد عليها على أقلّ التقادير .فمثالً :لو كان
العموم القرآني ممّا ال يقبل التخصيص؛ لكونه نصّ ًا يف مدلوله ال حيتمل اخلالف ،وال
يتقبَّل قرينة عليه؛ لتعيَّن القول بإسقاط اخلرب؛ الستحالة صدور التناقض من الشارع،
وحيث إن الكتاب مقطوع الصدور ومقطوع الداللة ـ يف الفرض املذكور ـ فال بدّ من
أن يكون الكذب منسوباً إىل اخلرب ،ويتعيَّن لذلك طرحه .وهذا املبدأ املنهجي
األصولي تقتضيه مسلَّمات العقيدة اإلسالمية؛ ألنّ القرآن والسنّة ينتهيان إىل مصدر
إهليّ واحد .والسنّة تأتي مؤكِّدة للقرآن ،ومبيِّنة له ،ومفصِّلة جملمالته ،وشارحة
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لعموماته ،إىل جانب تأسيسها ألحكام جديدة( .)78يقول تعاىلَ ﴿ :ومَا َي ْنطِقُ عَنْ الْهَوَى
الرسُولُ فَخُذُوهُ َومَا
* ِإنْ هُوَ إِالَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم 7 :ـ  )4ويقولَ ﴿ :ومَا آتَاكُمْ َّ
نَهَاكُمْ َعنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (احلشر ،)3 :ويقول ﴿وَأَن َز ْلنَا ِإ َليْكَ الذِّكْرَ لِ ُتبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
ِإلَيْهِمْ﴾ (النحل ،)44 :وغريها من اآليات الدالّة على ذلك .وال ميكن حبالٍ من األحوال
أن تتصادم السنّة مع القرآن ،أو ختالفه ،وإالّ فإ ّنه يعين أ ّن اهلل تعاىل ورسوله يتعارضان
ويتخالفان مع بعضهما .كما ال ميكن أن يتعارض القرآن مع نفسه ،أو السنّة مع
نفسها ،فإ ّنهما من مصدرٍ واحدَ ﴿ :ولَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اهللِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالَفاً
كَثِرياً﴾ (النساء ،)82 :وهذا من شأنه أن يقود إىل التشكيك فيهما ـ النصّ القرآني؛
والسنّة ـ ،ويف مصدرَ ْيهما ،ممّا يؤدّي يف النتيجة إىل نقض الغرض اإلهلي من إرسال
الرسل وإنزال الكتب هلداية البشرية ،مضافاً إىل ترتُّب مفاسد أخرى ،ممّا حييلها
العقل ،وتأباها أصول اإلسالم ومصادره األصلية.
وقد ورد عن النيبّ| وأهل بيته^ رواياتٌ مستفيضة مؤكِّدة هلذا املبدأ.
فمنها :ما ورد يف الكايف ،للكليين ،عن أبي عبد اهلل الصادق× قال :خطب
النيبّ| مبنى فقال :أيّها الناس ،ماجاءكم عنّي يوافق كتاب اهلل فأنا قلتُه ،وما
جاءكم خيالف كتاب اهلل فلم أقُ ْله»(.)79
وعن أبي عبد اهلل الصادق× أ ّنه قال« :كلُّ شيء مردودٌ إىل الكتاب والسنّة،
وكلُّ حديثٍ ال يوافق كتاب اهلل فهو زخرف» .والرواية صحيحة سنداً(.)40
وعنه× أيضاً« :كلّ حديث مردو ٌد إىل الكتاب والسنّة ،وكلّ شيء ال يوافق
كتاب اهلل فهو زخرفٌ» .وعنه« :ما مل يوافق احلديث القرآن فهو زخرفٌ» .وهما
صحيحتان سنداً(.)41
كما ورد يف مسند الربيع بن حبيب ،عن النيبّ| ،قال« :إنّكم ستختلفون
من بعدي ،فما جاءكم عنّي فاعرضوه على كتاب اهلل ،فما وافقه فعنّي ،وما خالفه
فليس عنّي»(.)42
وقد توسَّع األصوليون يف حبث هذه الروايات ،صدوراً وسنداً وداللةً ،وصنَّفوها
إىل جمموعات ،وتوقَّفوا طويالً عند حتديد دالالتها ومراداتها ،وموارد تطبيقها،
وشروطه.
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وقد توسَّع الفقيه املفكِّر السيد حممد باقر الصدر يف حبث مفاد هذه الروايات
يف تسع نقاط ،وختم حبثه فيها بقوله« :ميكن تفسري مفاد هذه األخبار بنحوٍ آخر ،ال
حيتاج معه إىل جلّ األحباث املتقدّمة ،وذلك التفسري هو أ ّنه ال يبعد أن يكون املراد من
طرح ما خالف الكتاب الكريم ،أو ما ليس عليه شاهدٌ منه ،طرح ما خيالف الروح
العامّة للقرآن الكريم ،وما ال تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه .ويكون املعنى
حينئذٍ أنّ الدليل الظنّي إذا مل يكن منسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن ،ومزاج
أحكامه العامّ ،مل يكن حجّة .وليس املراد املخالفة واملوافقة املضمونيّة اجلدّية مع
آياته» .كما اختار بعض العلماء ذلك(.)47
وهناك آراءٌ أخرى يف هذا املوضوع ،غري أننا لسنا يف صدد حبثها هنا.
يذكر أ ّن مجاعة من احملدِّثني رفضوا التسليم حبديث عرض الروايات على
القرآن .فقد اعتربه بعضهم ،كيحيى بن معني وعبد الرمحن بن مهدي ،بأنه من وضع
الزنادقة.
والغريب أ ّن الشافعي قرَّر عدم صحّته ،ولكنّه أيَّد رأيه هذا بتعارضه مع قوله
الرسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اهللَ﴾(.)44
تعاىل﴿ :مَ ْن ُيطِعْ َّ
ولعلّ منشأ الرفض عند بعضهم هو عدم االلتفات إىل املراد الدقيق من
احلديث ،أو لسدّ الباب على حماوالت توظيفه بشكلٍ غري سليم ،حبيث يؤدّي إىل ردّ
كلّ رواية مل يرِ ْد مضمونها يف القرآن الكريم.
ويظهر أ ّن هذا املوقف من بعض احملدِّثني كان يف مواجهة بعض االجتاهات
الفكرية ،كاملعتزلة ،الذين أنكروا بعض املرويّات؛ لتعارضها مع القرآن الكريم،
حسب منظورها.
والذي يقرِّب الفجوة أن بعض العلماء قرَّروا على املستوى التطبيقي العمل
مبضمونه ،مستندين على بعض ما رُوي عن السيّدة عائشة ،اليت كانت تردّ ما خيالف
القرآن ممّا يرويه الصحابة عن النيبّ| .فعندما مسعت حديث أ ّن امليت يعذَّب ببكاء
أهله عليه ،أنكرَ ْته ،وحلفت أ ّن الرسول ما قاله ،وقالت« :أين أنتم من قول اهلل
سئلت إ ْن كان النيبّ| رأى ربَّه؟
سبحانهَ ﴿ :والَ تَزِرُ وَازِرَ ٌة وِزْرَ أُخْرَى﴾ .وكذلك حني ُ
قالتَ « :م ْن حدَّثك أ ّن حممداً رأى ربَّه فقد كذب ،ثم قرأت قوله تعاىل﴿ :الَ تُدْرِكُهُ
166

االجتهاد والتجديد

•
خبِريُ﴾(.)42
اللطِيفُ الْ َ
ا َألبْصَا ُر وَهُ َو يُدْرِكُ ا َألبْصَارَ َوهُوَ َّ
وأيّا كان األمر فلسنا يف مضمار حبث هذه املسألة هنا ،ولكنْ رأَ ْينا تقديم
نبذة موجزة عنها؛ ليكون القارئ على علمٍ بها؛ متهيداً لطرح ما وجِّه إىل روايات الفرقة
الناجية من نقودٍ على هذا األساس.

جهت إىل حديث افرتاق األمّة ،بناءً على هذا املبدأ ،أ ّن معناه
ومن النقود اليت وُ ِّ
باط ٌل بصريح القرآن ،الذي يقرِّر أ ّن هذه األمة هي خري األمم وأفضلها ،وأ ّنها خري أمة
سطاً ،يف حني جعلها هذا احلديث أسوأ ،وأسوأ من
أخرجت للناس ،وأ ّنه جعلها أمة وَ َ
اليهود والنصارى .فمضمونه ينايف خرييّة هذه األمّة ،وكونها مفضَّلة ،وأ ّنها أمّة
مرحومة( .)46كما أ ّن هذا احلديث ،وخاصّة بزيادته« :كلّهم يف النار إ ّال واحدة»،
خمالف لألحاديث الكثرية املتواترة يف معناها اليت تنصّ على أ ّن َم ْن شهد الشهادتني
وجبت له اجلنّة ،ولو بعد حنيٍ من العذاب ،كما يف البخاري ومسلم .وإن الفرق
املختلفة قلي ٌل فيها يكفر ببدعته(.)43
والواقع أن ما ذكروه يف هذا املضمار؛ لردّ روايات هذا احلديث ،هو موضع
تأمُّل ،وقاب ٌل للمناقشة والردّ؛ إذ قد يرد عليهم بأنّ هذا احلديث يدلّ على أ ّن األمة
املرحومة هي املتمثِّلة يف الفرقة الناجية ،وبالتالي فال منافاة بينهما(.)48
ومن جهة أخرى هل ميكن أن يلتزم أح ٌد بأنّ خرييّة األمّة تكون على إطالقها،
حتّى لو صدر منها خمالفات ومفاسد ومنكرات تتصادم مع اخلرييّة ،أم أ ّنها مشروطة
ومقيَّدة بضوابط وشروط ،منها :اإلميان ،واالستقامة ،واألمر باملعروف ،والنهي عن
املنكر ،والعمل مبقتضاهما؟! يقول العالّمة املقداد السيوري يف حتديد املراد من قوله
خيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران :)110 :فيكون وجودهم مقيَّداً
كنْتُمْ َ
تعاىلُ ﴿ :
باخلريية ،واخلريية مقيَّدة باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،واملراد من ذلك أنّ من
شأنهم األمر باملعروف والنهي عن املنكر»(.)49
ثم إن تقرير حتميّة خرييّة أمّة من األمم مهما صدر منها من خمالفات واحنرافات
ال ميكن االلتزام به؛ ملا يستلزمه من نتائج فاسدة ،تصطدم مع مبادئ العدل
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واإلنصاف.
أ ّما ما ذكر من تعارضه مع الروايات الكثرية األخرى اليت تقرِّر دخول من
يشهد الشهادتني اجلنّة فيمكن ردّه بأ ّن روايات االفرتاق مل تقرِّر خلود الفرق اهلالكة
يف النار أبد اآلبدين .والروايات الكثرية الواردة حول الشهادتني يقال فيها ما قيل حول
مسألة األمّة املرحومة ،فال تفهم على إطالقها ،وال ترتّب النتيجة املذكورة على جمرّد
التلفّظ بهما فقط ،بل ال بدّ من تقييدها بالعمل مبوجبات الشهادتني ،كما ورد
عنه| يف روايات أخرى ،من قبيل :ما روى البخاري« :كلّ أميت يدخلون اجلنّة إالّ
َم ْن أبى ،قالوا يارسول اهلل ،ومَ ْن يأبى؟ قال :مَ ْن أطاعين دخل اجلنّة ،ومن عصاني
فقد أبى»()20؛ وكذا مبا رواه مسلم :إ ّن رجالً قال للنيبّ| :دلَّين على عمل أعمله
يدنيين من اجلنّة ويباعدني من النار ،قال :تعبد اهلل ال تشرك به شيئاً ،وتقيم الصالة،
وتؤتي الزكاة ،وتصل ذا رمحك ،فلمّا أدبر قال رسول اهلل| :إ ْن متسَّك مبا أمرتُه
دخل اجلنّة»( .)21وهذا يعين أ ّنه ال بدّ من التمسُّك مبوجبات الشهادتني كسبيلٍ للنجاة.
وهناك مَ ْن محلها على املآل األخري ملَ ْن يشهد الشهادتني .وبهذا يتبيَّن إمكانية اجلمع
بني هاتني اجملموعتني من الروايات ،وعدم وجود تعارضٍ مستحكم بينهما.

إ ّن الناظر واملتأمِّل يف متون روايات افرتاق األ ّمة يالحظ وجود اختالفات كثرية
بني مضامينها ،حيث ختتلف ألفاظها وألسنتها إىل درجة ال تتَّفق بعضها يف املعنى.
ويتّضح من مقارنة نصوصها أن أجواء الصراع بني الفرق واالتّجاهات الفكرية
والفقهية والسياسية قد انعكست عليها ،باحلذف واإلضافة يف متونها؛ بغية التأكيد
على شرعيّتها وصدقيّتها وإقصاء غريها.
ومن األمثلة اليت تكشف عن اضطراب متونها واختالفها أ ّنه ورد يف بعضها ،يف
ما رواه ابن أبي عاصم« :أال وإ ّن هذه األمّة ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة يف
األهواء»؛ ويف بعضها« :مل ينجُ منها إالّ ثالث»؛ ويف بعضها« :كلُّها يف النار إ ّال السواد
األعظم».
ويف بعضها ،كما عند ابن حِ ّبان« :إ ّن اليهود افرتقت على إحدى وسبعني أو
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اثنني وسبعني فرقة ،والنصارى على مثل ذلك» ،وجاء يف بعضها أ ّن أمته ستفرتق إىل
اثنتني وسبعني فرقة ،كما عن الصدوق؛ ويف أخرى :إىل ثالث وسبعني فرقة؛ وهناك
روايات تشري إىل ثالث فرق ،كما عن احلاكم.
ومن جهةٍ أخرى إن بعضها تستثين فرقة واحدة من النار؛ وبعضها العكس
متاماً ،تقرِّر هالك واحدة وجناة البقية.
ويف رواية أشري إىل االفرتاق وعدد الفرق ،دون عبارة «كلّها يف النار إ ّال واحدة».
وقد بلغ التالعب يف متنه؛ بدافع إسقاط بعض الفرق واالتّجاهات املعارضة
للنظام السياسي واالجتماعي والثقايف القائم ،أن أضاف بعضهم يف آخره« :من أضلِّها
وأخبثها الشيعة»؛ ويف رواية« :شرُّهم الذين ينتحلون حبَّنا أهل البيت وخيالفون أعمالنا»؛
وأضاف آخرون« :شرّهم الذين يقيسون األمور بآرائهم» ،يف إشارة إىل احلنفية؛ ويف
بعضها« :كلّهم يف اجلنّة إ ّال القدرية» ،إشارة إىل املعتزلة؛ ويف بعضها« :إال الزنادقة».
ويف املقابل ورد يف روايةٍ أن الناجية هي اجلماعة ،وال يبعد أن تكون إشارة إىل
عام اجلماعة ،أو النظام السياسي القائم آنذاك ،كما يف مجلة من الروايات احملذِّرة
من اخلروج على اجلماعة( .)22وجاء يف روايةٍ :قيل :ومَ ْن الناجية؟ قال :أهل السنّة
واجلماعة(.)27
ويذكر الدكتور اجلابري أ ّن إحدى الروايات تضمَّنت عبارة «ثمّ تتبع الفنت
بعضها بعضاً ،حتّى خيرج رجلٌ من أهل بييت يقال له :املهديّ ،فإ ْن أدركته فاتّبعه»،
أي إ ّنها تعترب الفرقة الناجية من الشيعة ـ حسب تعبريه ـ.
ونقل عن ابن املرتضى ،صاحب املنية واألمل ،أنه أورد روايةً يف آخرها« :أتقاها
وأبرّها املعتزلة».
وأضاف اجلابري« :بينما يورد مصدر خارجيٌّ احلديث بصيغة جتعل الفرقة
الناجية هي اخلوارج بالذات»(.)24
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن العالّمة فضل اهلل استظهر أ ّن عبارة «وهُ ْم شيعة عليّ»،
الواردة يف بعضها لإلشارة إىل أنها الفرقة الناجية ،ليست من أصل احلديث ،وإ ّنما هي
شرح أو بيان أو تطبيق له .ورأى بأ ّن النيبّ| قد بيَّن يف كثريٍ من األحاديث السبل
املوصلة إىل احلقّ ،واملتمثِّلة بالتمسُّك بالكتاب وأهل البيت^(.)22
االجتهاد والتجديد

169

•
وأيّ ًا كان فإ ّن من املعلوم أ ّن بعض تصنيفات الفرق ومسمّياتها مل تكن معروفة
يف عصر النيبّ| ،وال يف عصر اخللفاء األوائل ،ومل تكن الفرق واملذاهب قد
ت آنذاك.
تشكََّل ْ
ويالحَظ هنا ،على الرغم من أ ّن النيبّ| كان خيربهم عن أمرٍ خطري يؤول
إليه حال األمّة من الفرقة والضعف يف املستقبل ،ومع ذلك فإ ّنه مل يسبِّب لديهم أيّ
استغرابٍ أو تعجُّب.
ثم هل يعقل أن ترِ َد كلّ هذه الروايات املتضاربة عن النيبّ| ،دون أن تكون
قد عبثت فيها األيدي ،يف مناخات الصراع الفكري والسياسي الذي شهده املسلمون؟!
وجاء يف بعضها ،كما أخرجه الرتمذي من حديث عبد اهلل بن عمرو« :كلّها
يف النار إ ّال ملّة واحدة ،قالوا :ومَ ْن هي يا رسول اهلل؟ قال :ما أنا عليه وأصحابي».
وقد نقد الباحث السقّاف هذه الرواية من منظور احلوادث التارخيية اليت وقعت
بني الصحابة بعد وفاة النيبّ|؛ إذ كيف يعقل صدورها من النيبّ|؟! ألنّ
ٍّ إىل
الصحابة افرتقوا يف عهد رابع اخللفاء الراشدين سيِّدنا وموالنا أمري املؤمنني علي
ثالثة فرق :فرقة معه ،وهي اليت على احلقّ بنصوص األحاديث الكثرية املقطوعة؛
وفرقة قعدت ومل تناصر إمام احلقّ ،ومل تقاتل مع أحد الفريقني ،وقد ندم أفرادها؛
وفرقة مع معاوية ،وهي الفئة الباغية ،بنصّ رواية البخاري ومسلم« :عمّار تقتله الفئة
الباغية ،يدعوهم إىل اجلنّة ويدعونه إىل النار» .وتساءل السقاف :وعليه فإ ّن عبارة «ما
ي فرقة من هذه الفرق الثالث تكون؟(.)26
عليه أنا وأصحابي» مع أ ّ
ونظراً للتضارب يف متون هذه الروايات انتهى الشيخ السبحاني إىل القول« :إ ّن
مشكلة اختالف نصوص احلديث ال يقلّ إعضاالً من مشكلة سنده ،فقد تطرَّق إليه
االختالف من جهاتٍ شتّى ،ال ميكن معه االعتماد على واحدٍ منها»(.)23
ولكنْ من جهةٍ أخرى قد يُقال :إ ّنه على الرغم من هذا االضطراب واالختالف
امللحوظ يف كثريٍ من روايات الفرقة الناجية ،ممّا قد يثري عالمات استفهام مشروعة
جتاهها ،إ ّال أنه يف نفس الوقت يالحظ بأ ّن مثة قامس ًا مشرتك ًا يكاد يكون قائماً
بينها أو بني أغلبها ،وهو الذي يشري إىل مسألة افرتاق األمّة إىل ثالث وسبعني فرقة.
وقد يقال بأنّ واقع الفرقة بني املسلمني يشهد بصدقها.
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ولكنْ على فرض صحّة ذلك فإنه ال يعين أ ّنه مل يشكِّك أحدٌ يف حديث افرتاق
األمّة إىل ثالث وسبعني فرقة ،كما صرَّح الباحث وهيب()28؛ إذ ليس من املعقول إغفال
كلّ هذا اجلدل حوله.
ثم اذا اعتربنا هذا اجلدل حول رواياته اتّفاقاً فما هو االختالف إذن؟
كما أ ّن الكاتب العدوي ،وعلى الرغم من حشده املالحظات على هذه
الروايات ،وبيان ما يرتتَّب عليها من نتائج خطرية على األمّة ،ومع تناوله ملا يعتور متونها
من اختالف كبري ،حبيث ال ميكن أن تكون ـ حسب تعبريه ـ نبويّة خالصة ،مع ذلك
ذكر بأنه يستسيغ صدورها من النيبّ| ،حبسب إحدى الروايات الورادة عن
النيبّ| ،مشرياً إىل الرواية املوافقة ملا يف مسند الربيع .غري أنه أضاف :ولكنْ ال
على حنو اإلنباء بالغيب املستقبلي ،بل من جهة استشراف املستقبل والوعي احلضاري
ملسرية البشرية ،والتدبُّر العميق ملنطق القرآن الكريم(.)29
ولسنا هنا يف صدد مناقشة فكرة استبعاد إنباء النيبّ| لبعض املغيّبات
املستقبلية ،وال سيّما إذا كانت عن طريق إطالع اهلل تعاىل له عليها ،فذلك موكول
إىل الدراسات العَ ْقدية(.)60
ولكنْ ما نودّ إثارته هنا أ ّنه من غري املنطق أن خيرب النيبّ| الصحابة عن
تفرُّق املسلمني إىل فرقٍ كثرية ال ينجو منها إالّ واحدة يوم القيامة ،دون أن حيفِّزهم إىل
االستفسار عن تلكم الفرقة الناجية ،وعن أوصافها ،ومعاملها ،وعن الفرق اهلالكة،
وأسباب هالكها ،وعن أسباب الفرقة .أمّا أن مترّ الواقعة هكذا دون أن تثري أيّ
ف أو استفهامٍ لدى املسلمني األوائل ،سوى سؤاالً عادياً مفاده :ومَ ْن
استغرابٍ أو تأسُّ ٍ
هي الناجية؟ ثمّ يردّ عليهم النيبّ| بأ ّنها ما عليه هو وأصحابه ،أو اجلماعة ،وما
شابه من الردود غري الشافية ،فهذا ال يتَّفق مع منطق االجتماع البشري.
إالّ إذا قيل بأن شيئاً من ذلك قد حصل ،ولكنّ الرواة حذفوه؛ لدواعي
االختصار وما شابه .ولكنّ هذا ـ إ ْن صحّ ـ فإ ّنه سيشكِّل شاهداً على وقوع التصرُّف
باحلذف يف هذه املرويّات ،ممّا يفتح الباب الفرتاض حذف أمورٍ أخرى منها.
ومن جهةٍ أخرى دأبت االتّجاهات اإلقصائية والتكفريية لدى مؤرِّخي الفرق
واملقاالت وبعض احملدثني على الرتكيز على ما ورد يف ذيل بعض الروايات ،وهو
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«كلّها يف النار إالّ واحدة» ،وجرت حماوالت تطبيقها على بعض التيّارات الفكرية.
والواقع أن هذه االتّجاهات املتشدِّدة تغفل حقيقة أ ّن بعض روايات احلديث مل تتضمَّن
هذه العبارة ،واكتفت بذكر االفرتاق ،وعدد الفرق فقط.
وهذا حديث أبي هريرة ،الذي رواه أبو داوود والرتمذي وابن حِ ّبان واحلاكم،
وفيه يقول« :افرتقت اليهود على إحدى ـ أو اثنتني ـ وسبعني فرقة ،وتفرَّقت النصارى
على إحدى ـ أو اثنتني ـ وسبعني فرقة ،وتفرتق أ ّميت على ثالث وسبعني فرقة»(.)61
وقد شكَّك عد ٌد من العلماء يف هذه الزيادة؛ فقال ابن الوزير يف العواصم
والقواصم« :وإيّاك واالغرتار بـ «كلّها هالكة إالّ واحدة»؛ فإنها زيادة فاسدة ،غري
صحيحة القاعدة ،وال يؤمن أن تكون من دسيس املالحدة».
وقال ابن حزم« :إ ّنها موضوعة ،غري موقوفة ،وال مرفوعة».
وذكر الشوكاني ،عن ابن كثري ،أ ّن هذه الزيادة ضعَّفها مجاعةٌ من
احملدِّثني.
أما ابن الوزير فإ ّنه صحَّح رواية معاوية بهذه الزيادة ،يف كتابه الروض الباسم.
وإ ّن تضعيفه ليس من جهة السند ،بل املنت؛ فإ ّنه استشكل على دخول معظم املسلمني
النار( .)62غري أ ّن كلمة ابن الوزير السابقة تشدِّد على فساد الزيادة ،واحتمال كونها
مدسوسة.
وقد نبَّه غري واحد على سهو السخاوي يف املقاصد احلسنة ،حيث ذكر حديث
أبي هريرة بالزيادة املذكورة .وتبعه يف ذلك العجلوني يف كشف اخلفا ،والشوكاني
يف الفوائد اجملموعة(.)67
وعلى نقيض االجتاهات التكفريية واإللغائية ،اليت حاولت فرض وصايتها على
األمّة ،معتربة نفسها القاعدة واألصل هلذا الدين ،واالتّجاه الذي ميتلك احلقيقة كلّها
دون غريها ،وحكمت على غريها باهلالك والبوار ،ورسَّخت شرعيتها باالستناد إىل
السلطة السياسية وأجهزتها اإلعالمية والفكرية والتنظرييةُ ،وجد اتّجاه متفائلٌ
ومتسامح ،اعتقد النجاة ملعظم تيّارات األمّة واتّجاهاتها الفكرية ومدارسها الفقهية،
على ما بها من اختالفات .ومن ثم ظهرت رواياتٌ تؤيّد هذه النزعة التفاؤلية.
يقول الدكتور عبد احلليم حممود ،شيخ األزهر األسبق« :ولكن ممّا يدعو إىل
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االرتياح ويثلج الصدر أن الشعراني يف ميزانه قد روى من حديث ابن النجّار ،وصحَّحه
احلاكم بلفظ« :غريب» ،وهو :ستفرتق أميت على نيِّف وسبعني فرقة ،كلّها يف اجلنّة
إ ّال واحدة» .وأضاف العجلوني يف كشف اخلفا أ ّنه رأى يف هامش امليزان يف ختريج
أحاديث مسند الفردوس ،للحافظ ابن حجر ،عن أنس ،عن النيبّ| :تفرتق أميت
على بضع وسبعني فرقة ،كلّها يف اجلنّة إ ّال الزنادقة»(.)64
بينما شكَّك يف األخري بعض احملدِّثني ،كالسيوطي يف الآللئ املصنوعة،
حيث قال :ال أصل له ،أي بهذا اللفظ(.)62
وحكم عليه األلباني بالوضع(.)66
كما قد يرد عليه بأ ّنه يؤدّي إىل فتح الباب واسعاً لالختالفات الدينية،
وتربيرها ،حتّى لو كانت متضادّة.
ويف املقابل صرَّح املؤرِّخ املعروف املقدسي(780هـ) ،صاحب أحسن التقاسيم ،أن
هذا احلديث أصحّ إسناداً ،بينما احلديث اآلخر الذي يقرِّر جناة فرقةٍ واحدة أشهر(.)63
وإذا صحّ هذا الكالم فإ ّنه قد يعزى إىل الظروف السياسية املتوترة ،والبيئات
الثقافية املتشدِّدة ،اليت تلقي بثقلها وتأثريها على املؤرِّخني واحملدِّثني والكتّاب
واخلطباء واألدباء واإلعالميني واملناهج ،فريكِّزون على بعض الروايات واحلكايات
واألخبار ،ويتناولونها يف كتبهم ومقاالتهم وخطبهم ودروسهم ،حتّى حتوز على الشهرة
والذيوع ،إىل درجةٍ تغدو معها ثقافة عامّة راسخة ،يردِّدها اجلميع ،حتّى الصبيان يف
الكتاتيب .ويف ظلّ هذه األجواء تتشكَّل االنطباعات والنظرات السلبية إىل التيّارات
واالتّجاهات األخرى املخالفة هلا يف الرأي والفكر .ولعلّه إىل هذا أشار الشيخ شلتوت،
شيخ األزهر األسبق ،بقوله« :ولكنّ عصور التعصُّب املذهيب العنيف محلت املسلمني
تراثاً بغيضاً من الرتاشق بالتهم ،والرتامي بالتعصُّب والفسوق والضالل ،فتبادل الفقهاء
ـ أصحاب الفروع ـ نوعاً من التهم ،وتبادل املتكلِّمون ـ أصحاب العقائد ـ مثل ذلك،
وتلقَّف املخدوعون من اخلََلف هذه التُّ َهم ،ومألوا بها كتبهم ،وأسرفوا يف االعتداد
بها ،حتّى جعلوها مقياس ما يُقبَل من اآلراء أو يُرفَض»(.)68
ويف خضمّ هذا االختالف واجلَ َدل حول روايات الفرقة الناجية وطرقها
وأسانيدها ،وما يكتنف متونها من اضطراب وعلل قادحة ،حبيث أ ّدت إىل ارتباك
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مواقف بعض العلماء ،وتضارب آراء املفكِّرين حياهلا ،يطالعنا العالّمة حممد جواد
مغنيّة ـ كعادته ـ ،فيحسم موقفه منها بقوله« :اشتهر عن النيبّ| أ ّنه قال :افرتقت
اليهود على إحدى وسبعني فرقة ،وافرتقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة ،وتفرتق
أ ّميت على ثالث وسبعني فرقة .وقد كثر الكالم وطال حول هذا احلديث؛ فمن قائ ٍل:
إنه ضعيف ال يعوَّل عليه؛ وقائلٍ :إ ّنه خرب واحد ،وهو ليس حبجّة يف املوضوعات؛ وقال
ثالث :إ ّن كلّها يف النار من دسائس املالحدة؛ للتشنيع على املسلمني؛ ورواه رابعٌ بلفظ:
ٍّ من هذا احلديث؛ ألنّ األصل عدم
كلّها يف اجلنّة إال الزنادقة .ثم قال :وحنن على شك
األخذ مبا ينسب إىل الرسول| حتّى يثبت العكس .ولكنْ إذا خُ ِّيرنا بني «كلّها يف
النار» وبني «كلّها يف اجلنّة» خنتار اجلنّة على النار؛ أوالً :إ ّنها أقرب إىل رمحة اهلل.
ثانياً :إن الفرق اإلسالمية على أساس االختالف يف األصول ال تبلغ  37فرقة،
واالختالف يف الفروع ال يستدعي الدخول يف النار؛ ألنّ اخلطأ فيها مغتفرٌ إذا حصل مع
التحفُّظ ،وبعد اجلدّ واالجتهاد .وختم كالمه بقوله :وما أبعد ما بني هذا احلديث
املنسوب إىل النيبّ| وقول ابن عربي يف كتاب الفتوحات :ال يعذّب أحدٌ من أ ّمة
حممد| بربكة أهل البيت^(.)69
ب قائل :إ ّن الشيخ مغنية مل يتَّبع املنهج العلمي املتَّبع يف نقد الروايات ،من
ورُ َّ
ناحية البحث يف أسنادها وطرقها ،ومدى اتّصاهلا ،وسالمتها من النقد ،حسب قواعد
ي مقارنة أو
اجلرح والتعديل .ومن جهة أخرى إ ّنه مل يدرس متون الروايات ،ومل يقُ ْم بأ ّ
موازنة أو حتقيق يف هذا املضمار ،بل أغفل دراسة جممل عملية النقد الداخلي
واخلارجي ،ومن ثم فإ ّن ما انتهى إليه من رأيٍ ال يعدو أن يكون جمرّد وجهة نظر
شخصيّة استحسانية!
ورغم أ ّنه مل يتَّضح لنا مستوى تتبُّعه للروايات وأسانيدها ،فإنّه يظهر من
كالمه املتقدِّم أ ّنه أشار إىل ما انتهى إليه اجلدل حول سنده ،وأ ّنه يف أحسن الظروف
فإ ّن خرب الواحد ال حيتجّ به يف املوضوعات ـ حسب رأيه ـ ،وكذا حسب بعض املباني
العلمية( .)30كما أ ّنه مل يغفل ما يعرتي كثرياً من متونه من اضطراب ،حيث ذكر
أهمّ ما قيل يف هذا الشأن .وبعد أن رأى أن حالة الشكّ واإلرباك ختيِّم على مروياته،
سواء من جهة السند أو املنت ،فإ ّن املرجع عندها هو أصل عدم األخذ به ،والتوقُّف عن
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االحتجاج به .والواقع أ ّنه قدَّم خالل فقرة موجزة خالصةً جامعةً لبحوثٍ مطوَّلة.

من اإلشكاالت اليت واجهت حديث االفرتاق ،أو حديث الفرقة الناجية ،حقيقة
األعداد اليت وردت فيها .وعلى الرغم من االختالف واالضطراب يف بعض متونها من
هذه الناحية أيضاً ،كما اتّضح يف ما سبق من البحث ،فإ ّن املشهور منها ينصّ على أن
اليهود انقسموا إىل إحدى وسبعني ،والنصارى إىل اثنني وسبعني ،وسوف ينقسم
املسلمون إىل ثالث وسبعني فرقة.
وأ ّول ما يلفت النظر هنا الرتتيب العددي التصاعدي املتدرِّج النقسام أتباع
الديانات الثالث 37 ،32 ،31 :فرقة .وأوّل االسئلة اليت ترِ ُد على البال :ما هي طبيعة
هذا الرتتيب العددي؟ ومدى واقعيّته؟ وهذا بدوره يقود إىل عددٍ من التساؤالت
والتفسريات .وممّا قيل يف ذلك :إ ّن األعداد ليست مقصودة يف نفسها ،بل ذكرت على
سبيل املبالغة ،والتدليل على عمق اخلالف وكثرة االنقسام ،وهو ما تعارف عليه
العرب يف حماوراتهم وأساليبهم يف الكالم .ويؤيِّده ما جاء يف القرآن الكريمِ﴿ :إنْ
س ْبعِنيَ مَرَّةً فَلَنْ َيغْفِرَ اهللُ لَهُمْ﴾ (التوبة ،)88 :حيث ذهب بعض املفسِّرين
تَسْ َتغْفِرْ لَهُمْ َ
إىل أنّ املقصود من العدد هنا املبالغة ،ال العدد املخصوص(.)31
مما يوحي بأنها
ورُ َّد هذا القول بأ ّن الروايات وردت فيها أعداد معينة حمدَّدةّ ،
مقصودة ،وليست جملرد املبالغة .فلو كان الغرض منها جمرّد اإلشارة إىل كثرة الفرق
لكان اكتفى بالقول ،على سبيل املثال :إنها ستفرتق إىل سبعني فرقة أو أكثر من
سبعني فرقة ،كما افرتقت األمم السابقة .ولكنْ ما معنى أن يشري إىل انقسام هذه
األمم طبقاً لرتتيب عدديّ تصاعديّ معيَّن؟! إ ّنه بكلّ بساطة يوحي وكأنّ األعداد
املذكورة حقيقيّة .وهذا ما يثري الغرابة واالرتباك يف فهم هذه الروايات.
ويف املقابل يُطرح تساؤ ٌل مفاده :إذا مل يقصد من هذه األعداد اإلشارة فقط إىل
كثرة الفرق وكثرة االنقسامات اليت ستقع يف األمة ،فما مدى واقعية هذه األعداد
من الناحية التارخيية؟
هل انقسم اليهود بالفعل إىل إحدى وسبعني فرقة ،والنصارى إىل اثنتني وسبعني
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فرقة؟
ودَ ْعنا من هؤالء ،فهل انقسم املسلمون بالفعل إىل ثالث وسبعني فرقة؟
ثم ما هو تعريف الفرقة هنا؟ وما املقصود منها؟ هل املقصود اإلشارة إىل
االنقسامات احلاصلة على مستوى األصول االعتقادية أم أيضاً احلاصلة على مستوى
األصول الفقهية؟ وباإلضافة إىل االنقسامات الواقعة على مستوى التفاصيل ،سواء يف
العقيدة أو الفقه ،هل تقتصر االنقسامات على املذاهب العقدية والكالمية أم كذلك
تشمل املذاهب الفقهية؟ وهل تشمل اخلالفات اليت تقع ضمن التيّار الفكري العقدي
والفقهي الواحد ،كما هو احلال بالنسبة ألهل احلديث واألشعرية واملاتريدية والسلفية
والصوفية والزيدية واالثين عشريّة وما شابه؟
ت عن مدى مشول هذه الروايات للخالفات اليت تقع على
كما قد تطرح تساؤال ٌ
صعيد املناهج والربامج العملية يف اإلصالح والتغيري بني مجاعات العمل السياسي؟
قد يُقال بأ ّن هذه وأمثاهلا غري مشمولة؛ ألنها ال تعدو أن تكون جمرّد وجهات
نظر يف القراءة امليدانية ملختلف الساحات ،وتقدير األولويات فيها ،ممّا ال تستلزم
النجاة واهلالك األخرويني اللذين تتّحدث عنهما هذه الروايات.
ولكنْ ميكن اإلجابة عنها بأنها وإ ْن كانت ال تعدو االختالف يف تقدير
األساليب والوسائل ،ولكنّها يف بعض األحيان تقود إىل إجياد انقسامات حادّة بني
أتباعها وقياداتها ،حبيث تنتهي إىل تبادل اتّهامات خطرية ،ووصف بعضها بعضاً
بأوصاف منفِّرة ،تصل إىل اخليانة والعمالة ،بل يلجأ بعضها إىل التفسيق والتضليل
أيضاً .وقد ينتهي بها األمر يف بعض األحيان إىل التقاتل وما إىل ذلك .فإذا كانت هذه
الروايات تهدف يف ما تهدف إليه إىل التحذير من مغبّة الفرقة واالنقسام يف صفوف
املسلمني؛ للحيلولة دون وقوع الوهن والضعف يف جسم األمّة ،كما ذكر بعضهم ،فإ ّن
مثل تلكم اخلالفات العملية العميقة ال تكون مبنأى عنها ،على األقلّ من هذه اجلهة.
ومن جهةٍ أخرى ،وبناء على كون األرقام املذكورة حقيقيّة ،فهل املقصود منها
وقوع هذه األعداد من الفرق واجلماعات يف زمنٍ معني أم أنّها سوف تظهر خالل الفرتة
الزمنية املمتدّة منذ رحيل النيبّ| إىل يوم القيامة؟
وهل اهلدف منها هو اإلخبار واإلنباء بالوقوع احلتمي هلذا االفرتاق يف جسم األمّة
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أم الغرض هو التحذير من وقوعه وحفز األمّة للسعي التّخاذ تدابري حتول دون وقوعه؛
ألن من شأنه إضعاف األمّة وإفشاهلا وإخفاق دورها الرسالي؟
ثم إ ّن الفرقة اليت ضمنت اجلنان والنجاة يف اآلخرة هل ضمنتها لكلّ أفرادها
منذ نشأتها وإىل يوم القيامة؟ وما هو معيار االنتساب إليها؟ هل يكفي جمرَّد االنتماء
املوروث أم أن املسألة ختضع ملوازين الفهم والقناعة والصالح واالستقامة؟
ويف املقابل هل الفرق اهلالكة يكون كلّ أفرادها هالكني ،وباجلملة؛ جملرَّد
انتسابهم الدموي والوراثي إليها؟ ولكنّ التساؤل الذي يثور هنا هو :ما مصري
املستضعفني والغافلني ،والذين مل تبلغهم احلجّة ومل يبلغهم البيان أصالً؟ هل يعقل أن
يعامل هؤالء نفس معاملة اجلاحدين واملكذِّبني واملكابرين يف إنكار احلقيقة؟
تظلّ التساؤالت السالفة وأمثاهلا مطروحة؛ لغرض فهم هذه املرويّات ودرايتها،
دون إجاباتٍ حامسة عليها .األمر الذي يزيد املوقف ارتباكاً وحتيُّراً يف دراية حديث
الفرقة الناجية وتطبيقه ،ومن ثم صعوبة االستناد إليه وحده لتقرير أحكام خطرية،
من قبيل :احلكم على كلّ فرق املسلمني باهلالك والبوار يف اآلخرة ،والتكفري أو
التضليل ـ على أقلّ تقدير ـ يف الدنيا.
ويف سياقٍ متّصل فإ ّن من املعروف أ ّن تيارات املسلمني الفكرية مل جتمع على
عددٍ من املسائل اخلالفية يف هذا اجملال ،من قبيل :مصري مرتكب الكبرية ،ومدى
حتمية الوعد والوعيد اإلهليّني .فقد ذهب األشاعرة إىل أنه ال جيب على اهلل تعاىل شيء
من ذلك .وعلى عكس ذلك قرَّر املعتزلة ومَ ْن وافقهم بأ ّن ثواب املطيع وعقاب العاصي
إ ْن مات بال توبة واجبان على اهلل تعاىل .بينما ذهب الشيعة اإلمامية إىل أ ّن اهلل تعاىل
جيب عليه الوفاء بالوعد ،وهو ثواب املطيع؛ أل ّنه مقتضى العدل واإلنصاف ،وال جيب
عليه عقاب العاصي وحتقيق الوعيد؛ ألنّه حقّ اهلل تعاىل ،فيجوز عليه إسقاطه(.)32
ولكنْ يف خضمّ هيمنة مفاهيم التضليل والتكفري غابت مثل هذه القواعد
واآلراء عن ذاكرة مؤرِّخي الفِ َرق ووعي علماء الكالم ،وال سيّما عند حماوالتهم
املتكلِّفة الحتكار الفرقة الناجية ،ورمي معظم تيارات املسلمني يف أتون النريان ،مع
أنه كان األجدر بهم ترك اخلوض يف هذه املسألة املتعلِّقة مبصري البشر األخروي ملالك
يوم الدين.
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لقد حتمَّس بعض مؤرِّخي الفِ َرق واملقاالت هلذه الروايات ،ووجدوا فيها ضالّتهم
حنو تقسيم املسلمني إىل فرق ضالّة هالكة ،واحتكار النجاة واجلنان لفريقٍ معني،
واندفعوا يف تأليف كتبٍ خاصّة عن فرق املسلمني وتيّاراتهم ،وتعسَّف بعضهم؛ بغية
إيصال العدد إىل ثالث وسبعني فرقة ،إالّ أن تلكم احملاوالت أخفقت ،ومل حتظَ
بالنجاح.
فأبو احلسن األشعري ،صاحب كتاب «مقاالت اإلسالميني» ،صرَّح بأن أصول
الفرق عشرة ،وعند تعداده هلا ذكر إحدى عشرة فرقة! ويف احملصلة النهائية جتاوز
عدد الفرق عنده املائة فرقة!
وعند الشهرستاني ،صاحب كتاب «امللل والنحل» ،بلغ عدد الفرق ستّ ًا وسبعني
فرقة ،تفرَّعت عن أصل أربع فرق ،هي :القَ ْدرية؛ والصفاتية؛ واخلوارج؛ والشيعة.
وقد تأرجح العدد عند اخلوارزمي بني ثالث ومخسني واثنني وسبعني فرقة.
أ ّما ابن حزم ،صاحب كتاب «الفصل» ،فقد عدَّها مخس فرق رئيسة ،وهي:
أهل السنّة؛ والشيعة؛ واملعتزلة؛ واملرجئة؛ واخلوارج.
يف حني عدّها امللطي أربع فرق ،هي :القدرية؛ واملرجئة؛ والشيعة؛ واخلوارج.
بينما الفرق الرئيسة عند القاضي عبد اجلبّار املعتزلي هي مخس :املعتزلة؛
واخلوارج؛ واملرجئة؛ والشيعة؛ والنوابت ،وهم أهل احلديث.
أمّا النوخبيت فإ ّن أصول الفرق عنده أربعة ،هي :الشيعة؛ واملعتزلة؛ واملرجئة؛
واخلوارج(.)37
وذكر ابن تيمية يف جمموع الفتاوى ،عن ابن أسباط وابن املبارك ،بأ ّن أصول
البِ َدع أربعة :الروافض؛ واخلوارج؛ والقدرية؛ واملرجئة ،واعتربا اجلهميّة من الكفّار،
فال يدخلون يف الفرق االثنتني والسبعني .ووافقهما عليه فريقٌ من أصحاب أمحد،
وخالفهما فريقٌ آخر ،فقالوا :هم داخلون يف الفرق االثنتني والسبعني .وعلَّق عليه ابن
تيمية بقوله« :فعلى قول هؤالء يكون كلّ طائفة من املبتدعة اخلمسة اثنتا عشرة
فرقة ،وعلى قول األوّلني يكون كلّ طائفة من املبتدعة األربعة مثاني عشرة فرقة.
سبة الصحيحة ،فجعل من جمموع الفِ َرق ـ بناء على
وهكذا ذهل هو اآلخر عن احلِ ْ
كون أصوهلا مخسة ـ ستّني فرقةً!(.)34
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وحاول ابن اجلوزي يف «تلبيس إبليس» أن يوصلها بطريقةٍ متكلفة غري واقعية
إىل ثالث وسبعني فرقة ،بعد أن صنَّفها إىل فرق رئيسة؛ وأخرى فرعية ،فقال« :إ ّن
أصول الفرق هي احلرورية والقدرية واجلهمية واملرجئة والرافضة واجلربية ،وقال بعض
أهل العلم :أصل الفرق هذه الستّ ،وقد انقسمت كلّ فرقة منها اثنتا عشرة فرقة،
فصارت اثنتني وسبعني(.)32
ومل خيربنا ابن اجلوزي ملاذا اقتصرت الفرق األصلية عنده على ستّ فرق؟ وما
الذي جعل كلّ هذه الفرق الرئيسة تنقسم وتتفرَّع بنفس العدد ،لتصل إىل عدد الفرق
اهلالكة حسب روايات الفرقة الناجية؟
إ ّنها يف الواقع حماولة نظريّة أقرب إىل عملية حسابيّة مركَّبة من القسمة
والضرب ،يعوزها الدليل التارخيي والسند الواقعي.
ويالحظ أ ّن تركيزه انصبّ على تكملة عدد الفرق اهلالكة فقط؛ لتتطابق مع
روايات االفرتاق ،وبصرف النظر عن التحقُّق الفعلي والتارخيي.
وعلَّق الشيخ الساملي ،عند شرحه للحديث ،بقوله« :فوقع مشاهداً ،فإ ّن افرتاق
األمّة قد كان على ما وصف رسول اهلل| على ثالث وسبعني فرقة؛ فعشرون منها يف
املرجئة؛ وأربع وعشرون يف الشيعة؛ واثنتا عشرة يف املعتزلة؛ وسبع عشرة يف احملكمة،
وقيل يف تفصيلهم غري ذلك»(.)36
ويالحظ أنه اختار تقسيم الفرق الرئيسة على أربع فرق ،وفاقاً للنوخبيت،
تفرَّعت منها أعداد خمتلفة ،لتنتهي يف احملصّلة األخرية إىل ثالث وسبعني فرقة ،حسب
رواية الفرقة الناجية.
وهكذا تضاربت اآلراء والتحليالت ،سواءٌ يف أصول الفرق أو يف فروعها أو يف
أمسائها ،بني املؤرِّخني واحملدِّثني والفقهاء.
وللخروج من هذا املأزق وهذا االرتباك ،الذي يفرض اتّخاذ موقف من أحد
املواقف الثالثة ،وهي :إ ّما ردّ الروايات؛ أو التصريح بإمجاهلا ،وعدم إمكانية فهمها؛
أو تقديم تأويالتٍ خمالفة لظاهرها.
وبالفعل فقد سلك بعضهم مسلك التأويالت املتكلَّفة ،ومن أبرزها :ما ذهب
إليه الرازي ،الذي يقول« :إ ْن قيل :إ ّن هذه الطوائف اليت عددتها أكثر من ثالث
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وسبعني ،ورسول اهلل مل خيرب بأكثر؟ وأجاب قائالً« :جيوز أن يكون مراده| من
ذكر الفرق الفرق الكبار ،وما عددنا من الفرق ليست من الفرق العظيمة» .وملّا أدرك
بأنّ هذا التفسري ال حيلّ اإلشكال بني العدد الذي حدَّدته الروايات واألعداد الفعلية
املزعومة اليت ذكرها هو ،وذكرها غريه؛ ألنّها مل تصل إىل هذا العدد ،وليس معلوماً
إ ْن كانت ستصل إليه أو تتجاوزه أو تظلّ أقلّ منه يف املستقبل ،استدرك ،فقدَّم تأويالً
غريباً ،فقال «وأيضاً فإ ّنه أخرب أنهم يكونون على ثالث وسبعني فرقة ،ومل جيز أن
يكونوا أقلّ ،وأ ّما إ ْن كانت أكثر فال يضرّ ذلك» ،وأردف قائالً« :كيف ،ومل
نذكر يف هذا املختصر كثرياً من الفرق املشهورة ،ولو ذكرناها كلّها مستقصاةً
جلاز أن يكون أضعاف ما ذكرنا»(.)33
وهكذا اضطربت األعداد عندهم ،فلم يتَّفقوا يف تعدادها ،سواء على مستوى
الفرق الرئيسة أو الفرعية .وظهر أن أغلب تلكم احملاوالت كانت قائمة على التكلُّف
والتعسُّف؛ متسكاً بروايات الفرقة الناجية.
والواقع كما يقرِّر أحد الباحثني املختصّني أ ّن أصول الفرق ال تصل إىل هذا
العدد ،بل ال يبلغ نصفه ،وال ربعه ،وأ ّن فروع الفرق خيتلف العلماء يف تعريفها .وأنتَ يف
حريةٍ حني تأخذ يف العدّ.
وعلى فرض صحّة احلديث ال ينحصر االفرتاق يف ما كان يف العصور األوىل،
وقبل أن يدوِّن هؤالء العلماء األعالم مصنَّفاتهم(.)38
وهلذا جلأ الرازي إىل هذا التفسري التصاحلي بني قبول رواية الفرقة الناجية
وبني إشكالية العدد اليت تواجهها .ومبوجبه فتح الباب على مصراعَ ْيه حملاوالت
التفريع والتفريخ والتكثري ألعداد الفرق ،وقدَّم تربيراً لكلّ احملاوالت غري املنهجية
وغري املوضوعية اليت قام بها سََلفه من مؤرِّخي الفِ َرق وامللل واملقاالت ،ومَ ْن حنا حنوهم
فيما بعد .وفاته بأ ّن تأويله هذا ال يُبقي أيّ معنى لتحديد العدد يف الروايات ،وال سيّما
إذا جاوزها الواقع إىل يوم القيامة بأعداد مضاعفة؛ ألنّه مع هذا الوضع سيكون ذكر
العدد ـ على فرض قصده ـ لغوياً وعبثياً! كما فاته ،من جهةٍ أخرى ،أ ّنه يف كال
الفرضني اللذين ذكرهما سيكون من الصعوبة مبكانٍ حتديد فرق معيَّنة على أ ّنها
هي املقصودة؛ وذلك لغياب املعيار املوضوعي يف الرواية.
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والنتيجة الوحيدة اليت تنتج من تأويل الرازي هو تشجيع األمّة على التنافس
إلنتاج مزيدٍ من خطاب التبديع والتضليل ،وتبادله بني مذاهبها وتيّاراتها.
إن االندفاع وغياب املنهج العلمي يف حبوث الفِ َرق واملقاالت وامللل أوقع املؤرِّخني
واملتكلِّمني يف هذا املأزق .لقد اتَّخذ بعضهم من روايات االفرتاق تكأة إلنتاج تراث
غدا يف جانبٍ منه وباالً على األجيال؛ ملا يقوم به من توسيع الفجوة ،ونشر الكراهية
بني تيارات املسلمني.
مما يثري العجب والدهشة لدى الدارس إغفال املؤرِّخني
وأيّ ًا كان فإ ّن ّ
واملتكلِّمني للواقع التارخيي الفعلي وامليداني للفرق والتيارات الفكرية ،بل وجتاهلهم
ي اجلغرافيا والتاريخ ،وقفزهم على عامل الزمن ،بل إلغائه من حسابهم متاماً،
لعاملَ ْ
أثناء هلاثهم هذا وراء حتشيد كلّ إمكاناتهم الفكريّة والبحثيّة إليصال عدد الفرق
إىل ثالث وسبعني فرقة .لقد ذهلوا عن حقيقة أ ّن حركة التاريخ ال تنتهي عند
ب أ ّن هذه األعداد من
عصرهم ،وأن عقارب الزمن ال تتوقَّف عند أزمنتهم .وفاتهم أ ّنه هَ ْ
الفرق ،اليت جهدوا للوصول إليها ،قد وُجدت بالفعل حتّى عصورهم ،فهل ستتوقَّف
عملية التوالد واإلنتاج لفرقٍ ومجاعاتٍ أخرى بعدهم؟ إن هذا الوضع يتَّسق متاماً مع
طبيعة األجواء املشحونة بالعصبية واالنفعال واالندفاع ،اليت من شأنها أن تفقد املرء
وعيه وانتباهه ألمور واضحة .إ ّن سيطرة أجواء التعصُّب والسجال التبديعي ،ودعاوى
امتالك احلقيقة كلّ احلقيقة من قبل فئة دون غريها ،هي اليت تقف وراء إنتاج هذا
النوع من التفكري ح ّتى يومنا هذا.

لقد اتّضح لنا من خالل االستعراض السابق حال هذه الروايات من جهة اإلسناد
واملتون ،من منظور خمتلف التيارات الفكرية للمسلمني .وتابعنا اجلدل حول مدى
صحّتها ومدى صدور بعض ألفاظها .كما الحظنا بعض التطوّرات اليت مرَّت بها بعض
ألفاظ الروايات ،والزيادات اليت أضيفت إليها حتت دواعٍ أيديولوجية وسياسية .ورصدنا
احملاوالت املتكلِّفة الرامية إىل تطبيقها بشكلٍ إقصائي على فرق املسلمني .لقد تبيَّن
من البحث أ ّن هناك جدالً من غري دليل حول بعض أسانيد الروايات وتطبيقاتها ،بل
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حول أصل صدور بعض ألفاظها اخلطرية .والواقع أنّ املرء يستغرب كيف تُ َّتخذ مثل
هذه الروايات حجّة يف اإلقصاء يف الدنيا ،وضماناً الحتكار مقاعد اجلنان لفريق دون
آخر يف اآلخرة.
ويف ختام البحث نودّ التأكيد على األمور التالية:
1ـ إ ّن أهل الفقه يف الرواية والدراية مدعوّون إىل تكثيف اجلهد حنو إعادة
البحث يف مثل هذه الروايات ،بل يف عموم املرويّات ،وال سيّما املشابهة هلا ،وذلك وفق
منهجٍ تارخييّ يرصد التطوّرات والزيادات اليت طرأت عليها مع الزمن ،ودراسة خلفياتها
الفكرية والسياسية واالجتماعية ،وعدم االكتفاء بدارستها حسب القواعد اليت
تركِّز أو تقتصر على حبث سالسل اإلسناد ،وتهمل مراجعة ونقد املتون ،أو تقلِّل من
شأنها ،مع إغفالٍ كبري للمنهج التارخيي يف النقد.
2ـ أهمية القيام مبراجعة نقدية ملصادر البحث يف الفِ َرق واملقاالت وامللل والنحل،
واألدبيات واملفاهيم والشروح اليت تأسَّست عليها ،وضرورة قراءتها يف ضوء سياقاتها
ومناخاتها االجتماعية والسياسية والثقافية والتارخيية ،وعدم التعامل معها
كمرجعيّات مسلَّمة ،موثوق بها يف دراسة وتقييم املذاهب والفِ َرق والتيارات املتعدِّدة
للمسلمني ولفكرهم.
7ـ التوقُّف عن اتّخاذ روايات الفرقة الناجية قاعدةً للنظر والتعامل مع تيارات
ومذاهب وفرق املسلمني بعضهم مع بعض .والكفّ عن جعلها حموراً ومستنداً
لتكريس ثقافة التفرقة ،والنفي ،وتعميق اهلوّة بينهم.
4ـ ليس من الصواب إغفال اجلوامع الكربى واملساحات املشرتكة بني
املسلمني ،سواء يف األصول أو الفروع ،يف العقيدة أو الفقه أو املنظومة القيمية
األخالقية ،يف غمرة االنشغال باملسائل اخلالفية بينهم .بل من املفرتض اال ّتكاء على
قاعدة املشرتكات ،وحبث مسائل اخلالف عرب منهجٍ علمي موضوعي ،وبأسلوب
احلوار واجلدال باليت هي أحسن ،وباستخدام خطابٍ خالٍ من االستفزاز والتجريح
واإللغاء والنفي.
2ـ إن التوظيف اإلقصائي هلذه الروايات وتغييب القراءات املعتدلة هلا عرب التاريخ
أسهم يف إجياد بيئة التعصُّب والكراهية .فمن األهمية مبكانٍ أن جيد الرأي اآلخر
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حياهلا ،والتفسري اآلخر والقراءة املعتدلة هلا ،الطريق إىل الناس ،سواءٌ عرب املنابر
ووسائل التوجيه والتعليم والتثقيف الديين؛ إلجياد اتّجاهات متوازنة وثقافة معتدلة يف
األمّة ،وهي مسؤولية العلماء واملفكِّرين والكتّاب وجمامع الفقه وجوامع العلم
ومراكز البحث وأهل القرار يف جمتمعات العرب واملسلمني.
6ـ ال خيار أمام املسلمني من خمتلف املذاهب والتيّارات أينما وُجدوا إالّ احرتام
هذا التنوُّع املذهيب املتجذِّر ،والتعامل مع بعضهم طبقه ،ونبذ مفاهيم اإللغاء
واالستئصال ،وتركيز مفاهيم التعارف والتعايش والتعاون يف اجملتمع ،وترسيخ مبادئ
العدالة واملساواة يف احلقوق والواجبات ،وتكافؤ الفرص ،وتعميق ثقافة املواطنة يف
بلدان املسلمني.
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الطرق املباشرة إلثبات اهلالل

لقد كان البحث حول مسألة ثبوت اهلالل ،وال يزال ،مثاراً للجدل بني املسلمني
مبختلف مذاهبهم ومدارسهم الفقهية ،ومل ينحصر البحث فيها داخل األروقة
التخصُّصية فقط ،بل طفح على السطح االجتماعي بعرضه العريض ،حبيث يتداول
اجلميع حبماس وجدّية احلديث حول هذا األمر يف العام مرّتني أو ثالثاً على األقلّ؛
نظراً ملا ترتكه هذه املسألة من آثار ملحوظة متسّ الواقع االسالمي والشرعي يف
الصميم.
ومل يكن هذا املوضوع طارئاً على الوسط اإلسالمي ،بل ترجع جذوره إىل
أزمنة سابقة من الناحية التارخيية .وهذا ما يُستشفّ من قوله تبارك وتعاىل:
﴿يَسْ َألُونَكَ عَنِ ا َألهِلَّةِ قُلْ ِهيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ (البقرة)189 :؛ فإنّ وقوع هذا
ال للبحث بني الناس ،يكشف بوضوح عن أنّه كان
األمر مورداً للسؤال ،وكونه حم ًّ
موضع اهتمام لديهم يف الزمن األوّل ،ومفاد اجلواب القرآني أنّ احلكمة من األهلّة
تنظيم اجلدول الزمين للحياة يف نفسها وواقعها ،وكذلك برجمتها باللحاظ الشرعي.
ومن الوضوح مبكان أنّ احلياة املتحضِّرة تفتقر إىل النظم واجلدولة الزمنية يف
خمتلف زواياها ،ولذا فمن الطبيعي أن توجد مجلة من مقرّرات الشريعة قد صمّمت
على ضوء العامل الزمين وحبسب عنصر الوقت ،باعتبار أنّ الشريعة جاءت لصياغة
احلياة اإلنسانية من دون الغضّ عن الواقع وحيثيّاته ومتطلّباته.
ومن خالل نظرةٍ سريعة إىل جمموع األحكام الشرعية يتّضح لنا أنّ طائفة منها
^

•
قد رُبط بنحوٍ ما بعنصر الزمان .فنحن نرى أنّ فريضة الصالة قد قُ ِّيد وجوبها حبركة
األرض بالنسبة إىل الشمس ،قال سبحانه وتعاىل﴿ :أَقِمِ الصَّالةَ لِ ُدلُوكِ الشَّمْسِ إِىل
الليْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (اإلسراء .)38 :كما أنّ الصيام مشروطٌ حبركة القمر
سقِ َّ
غَ َ
بالنسبة إىل األرض﴿ :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا كُتِبَ عََليْكُمُ الصِّيامُ * ...أَيَّاماً َمعْدُوداتٍ...
* شَهْرُ َرمَضانَ الَّذِي ُأنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ...فَمَنْ شَهِدَ ِمنْكُمُ الشَّهْرَ فَ ْليَصُمْهُ َومَنْ كانَ
مَرِيضاً َأوْ عَلى سَفَرٍ َفعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اهللُ بِكُمُ ا ْليُسْرَ وَال يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
َولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اهللَ عَلى ما هَداكُمْ وَ َلعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (البقرة 187 :ـ
 .)182وكذا احلال بالنسبة إىل مناسك احلجّ اليت يشرتط إيقاعها يف أيّام معيَّنة يف
السنة ،قال تعاىل﴿ :الْحَجُّ َأشْهُرٌ َمعْلُومَاتٌ﴾ (البقرة .)193 :فهذه أمّهات العبادات يف
اإلسالم شرّعت بنحوٍ ال ميكن امتثاهلا إ ّال بعد إحراز الوقت ،ومنه اهلالل.
ومن املالحظ أنّه رغم أهمية هذه املسألة اكتفى القرآن الكريم بذلك املقدار
من البيان اإلمجالي املتقدِّم ،ومل يتوسَّ ْع يف توضيح كيفيّة إحراز الشهر.
لكنّنا نرى يف ما وصل إلينا من الرتاث احلديثي عن النيبّ| وأهل

بيته^

الكثري من البيانات هلذه املسألة ،من عدّة جهات ،وبأساليب خمتلفة ومتنوّعة،
أوضحها ما صرّح فيها بأنّ الصيام واإلفطار يتوقَّفان على رؤية اهلالل ،نظري :ما ورد
عن النيبّ| من أنّه قال« :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته؛ فإنْ غبّي [غمّي] عليكم
ص ْم لرؤيته،
فأكملوا عدّة شعبان ثالثني»()1؛ وما ورد يف كتاب عليّ× من قولهُ « :
وأفطر لرؤيته».
وقد تناول الفقهاء هذه الروايات وأمثاهلا بالدرس والتمحيص ،وبنَ ْوا فتاواهم
على مقدار ما يفهمونه ويستظهرونه منها .ومل تتَّفق وجهات نظرهم يف منط السري يف
البحث ،وطريقة املعاجلة الفقهية من الناحية النظرية ،كما هو ديدنهم املألوف يف
حبث سائر القضايا الفقهية .وكذلك مل تتَّحد النتائج الشرعية اليت يُنتهى إليها،
وبالتالي اختالف املوقف العملي املرتتّب عليها ،كالبحث يف وحدة أفق الرؤية أو تعدّد
اآلفاق ،والبحث يف كفاية الرؤية بالعني املسلَّحة ،والبحث يف اشرتاط الرؤية احلسّية
وعدم كفاية احلَ ْدس واحلساب وحنو ذلك.
188

االجتهاد والتجديد

•
نتعرّض فيها إىل أمرين:

1ـ يتحدَّد الشهر القمري بسبب وجود منظومة كونية تتألّف من ثالثة من
األجرام السماوية ،هي :القمر؛ واألرض؛ والشمس.
فاألرض تدور حول الشمس ،والقمر يدور حول األرض .ثمّ إنّ للقمر حركتني:
يف احلركة األوىل يدور حول نفسه يومياً؛ ويف احلركة الثانية يدور حول األرض يف
مسارٍ إهليليجي تقريباً ،ويبدأ حركته الثانية من جهة املغرب إىل جهة املشرق ،وهذه
الدورة هي اليت تشكِّل ما يسمَّى بالشهر القمري.
ب غري مضيء يف نفسه ،وإنّما يكون قابالً للرؤية؛
2ـ إنّ القمر كوك ٌ
النعكاس ضوء الشمس عليه .وبسبب شكله الكروي ال يكون منرياً جبميع جهاته،
بل يكون دائماً منرياً يف اجلهة املقابلة للشمس فقط ،أي نصفه تقريباً ،يف حني يبقى
النصف اآلخر منه مظلماً ،فال ميكن رؤيته .هذا وضع القمر بالنسبة إىل الشمس.
وأمّا بالنسبة لزاوية النظر إىل القمر من األرض فيبدو للناظر بأشكالٍ خمتلفة؛
فإذا صار بني األرض والشمس قابلنا بوجهه املعتم ،ويُسمّى حينئذٍ باحملاق أو االقرتان،
وهذا إنّما يكون يف نهاية الشهر؛ وإذا صارت األرض بينه وبني الشمس يف منتصف
الشهر القمري قابلنا بكلِّ وجهه املضيء ،ويُسمّى حينئذٍ بدراً؛ وفيما بني هذين
الوضعني فهو يف الرتبيع األوّل يف نهاية األسبوع وبداية األسبوع الثاني من الشهر؛ ويف
نهاية األسبوع الثالث وبداية األسبوع الرابع يُسمّى باألحدب .وهكذا تتواىل أشكاله
يف كلِّ شهر قمري(.)2
واجلزء املضيء من سطح القمر ليس ( )180درجة متاماً ،بل إ ّن هذه القيمة تزيد
قليالً.
7ـ إنّ املعدّل ملدّة دورة القمر حول األرض بلحاظ تنوُّره هو ( )29,27089يوماً ،أي
ما يعادل ( )29يوماً وأكثر من نصف اليوم بقليلٍ .وهذا هو الذي يُطلق عليه (الشهر
االقرتاني أو االصطالحي) ،وهذا هو الشهر العريف ،وهو الذي نبحث عنه هنا.
االجتهاد والتجديد

189

•
وإنْ كانت دورة القمر حقيقةً بلحاظ نقطة معيّنة يف الفضاء بالنسبة إىل األرض
أقلّ من ذلك ،فلو انطلق من تلك النقطة االفرتاضية إىل أن يعود إىل نفس النقطة فإنّه
يستغرق يف دورته هذه مدّة ( )23يومًا وأكثر من ربع اليوم.
4ـ إنّ املقدار املضيء من القمر هو دائماً مبقدار نصف كرة القمر تقريباً،
ولكنّنا ال نرى ذلك إالّ يف أواسط الشهر حيث نرى الضوء مستوعباً لتمام الدائرة ،ثمّ
يأخذ بالتناقص إىل أن خيتفي حينما يصبح حتت شعاع الشمس ،ومقارناً له ،ثمّ يولد
مرّة أخرى عند خروجه من خطّ املقارنة ويكرب ،حتى تتمّ الدائرة ،وهكذا؛ والسبب
يف ذلك هو اختالف موقع القمر بالنسبة إىل األرض؛ فإنّ الناظر منها ستختلف زاوية
نظره إىل القمر حبسب ذلك.
وعليه يتفاوت مقدار النور املنعكس على سطح القمر؛ فتارة يقع يف املوضع
الذي يكون بني الشمس واألرض ،فال يكون قابالً للرؤية باعتبار وقوع الطرف
املضيء باالتّجاه املعاكس لألرض ،ومواجهة الطرف املظلم هلا ،وهذه هي حالة
احملاق؛ وبعدها يبدأ يتحرّك ،فيبدو منه شيءٌ قليل ،ثمّ يبدأ بالتزايد حتّى تكمل
دائرته متاماً ،وهي حالة البدر؛ ثمّ يأخذ بالتناقص حتّى يضمحلّ مقدار الضوء املرئي
إىل أن يدخل يف احملاق ،وبذلك تكمل دورته حول األرض.
2ـ ثمّ إنّ القمر عندما خيرج من احملاق ومن خطّ املقارنة يُعبَّر عن هذه احلالة
ُع ْرفاً بوالدة اهلالل .وهذه الوالدة تكون يف البدء غري قابلة للرؤية إطالقاً ،ال بالوسائل
سكوب ،فضالً عن الرؤية بالعني اجملرَّدة ،ثمّ بعد مرور فرتة
العلمية احلديثة والتِّلِ ْ
زمنية ـ تقدَّر بساعةٍ وتسعة أعشار الساعة ـ تزداد املساحة املضيئة ،ويأخذ باالبتعاد عن
شعاع الشمس بالنسبة لزاوية النظر من األرض ،ويظهر عليه نور الشمس مبقدارٍ ضئيل
جدّاً بنسبة ( .)180/1ونظراً لضعفه الشديد يستحيل أن يُرى حتّى بالعني اجملرَّدة،
سكوب ،ثمّ يأخذ باالبتعاد عن
ولكنّه يكون قابالً للرؤية باألجهزة احلديثة والتِِّل ْ
شعاع الشمس بالتدريج ،وبعد حنيٍ يصبح قابالً للرؤية بالعني اجملرَّدة ،وذلك بعد مضيّ
عدّة ساعات عادةً.
وبعبارة أخرى :ميرّ اهلالل بثالث مراحل بعد خروجه من احملاق حتّى يكون
قابالً للرؤية بالعني اجملرَّدة.
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ويُسمّى القمر باهلالل من أوّل خروجه من احملاق إىل أن يزداد ضوؤه ،وعندها ال
يُطلق عليه اهلالل عُ ْرفاً ،بل يُسمَّى قمراً.

إنّ كلّ مَ ْن يراجع الكتب الفقهية اليت تعرَّضت لبحث اهلالل وطرق ثبوته
س بأنّ مثّة تشويشاً يف كيفيّة الورود فيه ،ويف كيفية تفريع الفروع.
حي ّ
وحبسب تصوُّري فإنّ البحث يف هذه املسألة مل يُبوَّب تبويباً فنّياً:
أـ فإنّهم ـ كصاحب العروة ـ يسردون الطرق مجيعاً ،ويطرحونها يف عرضٍ
واحد ،فيعدُّون طرق ثبوت اهلالل الرئيسة كالتالي:
األوّل :رؤية املكلَّف نفسه.
الثاني :التواتر.
الثالث :الشياع املفيد للعلم.
الرابع :مضيّ ثالثني يوم ًا من هالل الشهر السابق.
اخلامس :البيِّنة الشرعية ،وهي شهادة عدلني.
السادس :حكم احلاكم.
وضمن ذلك يتعرَّضون أيضاً إىل حبث بعض الطرق األخرى الفرعية ،وبعد ذلك
يتعرَّضون إىل وحدة األفق وتعدُّده ،وسائر املسائل(.)7
ب ـ وقد التفت بعضُهم فأجرى بعض التعديالت ،فرتَّب الطرق كما يلي:
األوّل :العلم احلاصل من الرؤية أو التواتر أو غريهما.
الثاني :االطمئنان احلاصل من الشياع وغريه.
الثالث :مضيّ ثالثني يوم ًا من الشهر السابق.
الرابع :شهادة عدلني.
اخلامس :حكم احلاكم(.)4
ج ـ ورتَّبها ثالثٌ كما يلي:
األوّل :العلم احلاصل من الرؤية أو التواتر أو الشياع ،أو مضيّ ثالثني يوماً من
الشهر السابق.
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الثاني :شهادة العدلني.
الثالث :رؤيته قبل الزوال(.)2
د ـ ورتّبها راب ٌع كما يلي:
األوّل :العلم الوجداني؛ إمّا بالرؤية بالعني اجملرّدة؛ أو بالتواتر.
الثاني :االطمئنان احلاصل من الشياع.
الثالث :مضيّ ثالثني يوم ًا من الشهر السابق.
الرابع :البيِّنة.
اخلامس :حكم احلاكم(.)6
ٍّ ما ،فعاجل
هـ ـ وحاول خامسٌ أن يُغيِّر من هذه املنهجية تغيرياً أساسياً إىل حد
البحث يف مرحلتني:
املرحلة األوىل :حتديد موضوع احلكم الشرعي ،وأنّه اهلالل الشرعي املتوقِّف
على أمرين:
أحدهما :خروج القمر من احملاق ومواجهة جزء من نصفه املضيء لألرض.
اآلخر :إمكان رؤية هذا اجلزء بالعني اجملرَّدة.
وقد تعرَّض ضمن ذلك إىل وحدة األفق وتعدّده.
املرحلة الثانية :حتديد طرق إثبات اهلالل الشرعي:
األوّل :الرؤية املباشرة بالعني اجملرّدة.
الثاني :شهادة اآلخرين بالرؤية ،بشرط كثرة العدد أو وجود البيّنة.
الثالث :مضيّ ثالثني يوم ًا من الشهر السابق.
الرابع :حكم احلاكم.
اخلامس :كلّ جهد علمي يؤدِّي اىل اليقني أو االطمئنان بإمكان الرؤية(.)3
ولو أردنا تبويب البحث تبويباً منطقيّاً فينبغي تنظيم مفاصل البحث كما يلي:
أ ّوالً :البحث يف حتديد اهلالل الذي ُأخذ موضوعاً للحكم بدخول الشهر ،الذي
يرتتّب عليه مجلة من األحكام ،كالصيام أو اإلفطار وغريهما .فهل هو اهلالل
الطبيعي املتولِّد أو هو اهلالل القابل للرؤية؟ وهل هناك هاللٌ واحد جلميع الدنيا أو أنّ
لك ّل بلد هالالً؟
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ثانياً :البحث يف طرق إثبات ذاك اهلالل املأخوذ موضوعاً للحكم الشرعي .فهل
هناك طر ٌق خاصّة للشارع أو أنّ اهلالل يثبت بأيّ طريق كان؟
ثالثاً :ثمّ إنّ هذه الطرق نفسَها ميكن تقسيم البحث فيها إىل قسمني:
القسم األوّل :الطرق املباشرة .هل اشرتط الشارع طرقاً معيَّنة إلثبات اهلالل،
كالرؤية البصرية ،أو ال؟
القسم الثاني :الطرق غري املباشرة .هل أنّ اهلالل يثبت شرعاً بكلّ واسطة أو أنّ
الشارع حدَّد وسائط خاصّة؟ فمثالً :هل يثبت بإخبار الثقة الواحد أو ال بدّ من البيّنة،
وهي شهادة عدلني اثنني؟
وبعد هذا البيان يتَّضح األساس يف كيفيّة تنظيم حماور البحث ،وتبويب جهاته.
وسوف نعاجل البحث يف اجلهات املتقدِّمة على مستويني :تارةً يف ضوء األدلّة
اخلاصّة؛ وأخرى يف ضوء األدلّة والقواعد العامّة.
وإليك تفصيل البحث:

إنّه حبسب النظر العقالئي يُحتمَل هنا احتماالن أو ثالثة:
األوّل :كون املوضوع هو اهلالل الطبيعي ،وهو الذي تستغرق دورته قرابة ()23
يوماً.
الدليل :من املمكن أن يستدلّ له بأنّ امللحوظ هو الظاهرة الطبيعية املتمثِّلة
حبركة كوكب القمر من حتت شعاع الشمس بعد غيبوبته خلفه ،فيدخل الشهر
بأوَّل حلظة خيرج فيها القمر من حالة احملاق.
الثاني :كون املوضوع هو اهلالل العريف أو االصطالحي ،وهو حال تنوُّر القمر
بعد خروجه من احملاق ،ومن الواضح أنّ التنوُّر ال حيصل حلظة خروجه من احملاق ،بل
حيصل ذلك بعد والدة اهلالل الطبيعيّة بفرتةٍ زمنية ،وهذه الفرتة الزمنية تُقدَّر بساعة
سكوب ،وبـ ( )17ساعة تقريباً حتّى يكون قابالً
وتسعة أعشار الساعة حتّى يُرى بالتِِّل ْ
للرؤية بالعني اجملرَّدة ،كما تقدَّم توضيحه.
الدليل1 :ـ إنّ اهلالل لغةً وعرفاً هو غرّة القمر ،أي أوّل بدوّ هذا اجلرم السماوي
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وظهوره ،ومل يثبت أنّ للشارع اصطالح ًا خاصّ ًا.
2ـ النصوص الشرعية ـ كتاباً وسنّة ـ اليت استخدمت اهلالل مبا له من مفهوم
عريف:
أـ أمّا الكتاب فقوله تعاىل﴿ :يَسْ َألُونَكَ عَنِ ا َألهِلَّةِ قُلْ ِهيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ﴾ (البقرة)189 :؛ فإنّ التعبري بأنّ األهلّة ﴿مَواقِيتُ لِلنَّاسِ﴾ لَيكشف عن إرادة
األهلّة املتعارفة بني الناس يف مجيع الشهور ،أي اهلالل االقرتاني كما بيَّ ّنا يف املقدّمة.
سئل عن األهلّة؟ فقال:
بـ ـ وأمّا السنّة فمنها :قول أبي عبد اهلل الصادق× ،وقد ُ
«هي أهلّة الشهور ،فإذا رأيتَ اهلالل فصُ ْم ،وإذا رأيتَه فأفطِ ْر»( .)8فصدر الرواية واضحٌ
يف كون املعنى امللحوظ هو أهلّة الشهور املتعارفة ،وعليه فرَّع كالمه حول هالل شهر
رمضان.
الثالث :كون املوضوع مركَّباً من اهلالل اخلارجي املقيَّد بالرؤية أو ما قام
مقامها .وسيأتي حبثه الحقاً يف حتقيق املراد من الرؤية ،هل هو املوضوعية أو
الطريقيّة؟ ،فانتظِ ْر.

1ـ إنّه يرد على االحتمال األوّل أنّ اهلالل وإنْ كان ظاهرةً كونيّة خارجية،
وليست قضية اعتبارية ،فتكون ملحوظة مبا هلا من حتقُّق وثبوت يف نفسها ،سواءٌ علم
بها املكلّف أو ال ،إالّ أنّ الكالم يف تعيني تلك الظاهرة ما هي؟ فهل هي خروج
كوكب القمر من حتت قرص الشمس أو هي تنوُّر الكوكب بعد ظلمته؟ فرمبا يُقال
باألوّل ،ورمبا يُقال بالثاني .فمَ ْن يذهب إىل األوّل يعتقد بأنّ املوضوع هو الظاهرة
الطبيعية؛ والذي يذهب إىل الثاني أيضًا يعتقد بأنّ املوضوع هو الظاهرة الطبيعية أيضاً.
2ـ لو كان املوضوع هو اهلالل الطبيعي ألصبح اخلطاب الشرعي خطاباً غري
عريف ،بل هو موجَّه للمتخصِّصني من علماء الفلك ،الذين يدركون هذه الظاهرة غري
الواضحة للعرف العامّ.

فقد تعرَّضت الروايات لطريق إثبات اهلالل ،أال وهو الرؤية ،وسوف نبحثه بعدّة
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حلاظات:

إنّه حبسب النظر العقالئي يُحتمَل هنا احتماالن:
األوّل :كون املراد الرؤية بالعني اجملرّدة.
الدليل :الظاهر األوّلي لروايات الباب؛ فقد ورد فيها عنوان الرؤية يف ثبوت
اهلالل ،والرؤية تنصرف إىل الرؤية العرفيّة ،كما هو الشأن يف سائر العناوين املأخوذة
يف أدلّة الشرع.
الثاني :كون املراد الرؤية بالعني مطلقاً ،جمرّدة كانت أو مسلّحة ،واملراد
بالعني املسلَّحة العني اجملهَّزة ،أي استعمال األجهزة ،كاملراقب والنواظري
سكوبات ،وليس منها العُ َو ْينات (النظّارات الط ّبيّة).
والتِِّل ْ
ص من الرؤية أو بوسيلة خاصّة.
الدليل :إطالق األدلّة؛ فإنّها مل تقيِّد بنوعٍ خا ّ

لكنْ يرد على االحتمال األوّل:
1ـ عدم متامية دعوى االنصراف؛ لكونه ناشئاً من غلبة الوجود ،باعتبار أنّ
الرؤية آنذاك كانت تتمّ غالباً بواسطة العني اجملرَّدة .أجل ،لو كانت الغلبة ناشئةً من
ت حينئذٍ
غلبة استعمال اللفظ يف معنىً خاصّ أضيق من املعنى املوضوع له اللفظ لتمَّ ْ
دعوى االنصراف.
2ـ إنّه فرقٌ بني البحث املفهومي واملصداقي؛ فبالنسبة إىل البحث املفهومي يُقال
عادةً بأنّ العناوين الواردة يف أدلّة الشرع تُحمَل على معانيها العُ ْرفية؛ لكنْ ال يصحّ مثل
ذلك الكالم يف البحث املصداقي ،وإالّ ملا بقي عندنا إطالقٌ باملرّة ،وملا صحّ التمسّك
بقوله تعاىلَ ﴿ :أوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (املائدة )1 :إلثبات مشروعيّة العقود املستحدثة ،وال
وجوب الوفاء بها.
وكذا ما حنن فيه؛ فإنّ البحث يف الرؤية تارةً يكون حبثاً مفهومياً ،فنقول بأنّ
املراد بها معناها العُ ْريف ،وهو رؤية الشيء اخلارجي وإدراكه بالعني اجلارحة وحاسّة
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البصر ،بأن تنعكس صورة الشيء على شبكة العني ،ال الرؤية بالقلب ،وال الرؤية يف
املنام ويف عامل الرؤيا.
وأخرى يكون حبثاً مصداقياً ،فنقول :مجيع مصاديق الرؤية داخلةٌ يف العنوان،
وتكون مشمولة بالدليل ،سواء أكانت بالعني الطبيعية اجملرّدة أم مع استعمال
النظّارة املتعارفة اليوم أم من خالل اجملهر وامليكروسكوب أم من خالل النواظري
سكوب ،فهذه كلُّها مصاديق للرؤية ،من دون فرق بني رؤية األشياء الصغرية
والتِِّل ْ
والكبرية ،وبني رؤية األشياء القريبة والبعيدة .فمَنْ رأى اهلالل بعينه اجملرَّدة يصدق
سكوب أيضاً يصدق عليه أنّه قد رآه حباسّة البصر ،وال
عليه أنّه رآه ،ومَنْ رآه بالتِِّل ْ
سكوب أن ينفي رؤيته للهالل ،وال يُقال :إنّه مسعه أو ذاقه أو ملسه
ميكن للناظر بالتِِّل ْ
أو غري ذلك.
سكوب ،حتّى
وعليه فإنّه ال حميص عن القول بثبوت اهلالل إذا متّت رؤيته بالتِِّل ْ
لو مجدنا على لفظ (الرؤية) الوارد يف النصوص.

1ـ إنّه بناءً على االحتمال األوّل ال ينبغي الفرق بني الرائي للهالل بعينه اجملرَّدة
احلادّ البصر وبني ذي البصر العادي؛ لصدق الرؤية عرفاً.
سكوب إىل
2ـ ال يصحّ اإليراد على االحتمال األوّل بصحّة إسناد الرؤية بال ِّتِل ْ
الناظر فيه؛ ألنّ االحتمال األوّل ليس مبتنياً على دعوى عدم صحّة اإلسناد؛ كي يُنقض
عليه بهذا النقض(.)9
7ـ وأيضاً ال يصحّ اإليراد على االحتمال األوّل بعدم الفرق بني النظّارة وبني
سكوب؛ ألنّ النظّارة جتعل رؤية العني لألشياء رؤية طبيعيّة.
التِِّل ْ
4ـ وكذا ال يصحّ اإليراد على االحتمال الثاني بأنّ الالزم منه أنّه لو رأى أحدٌ
بعد وضوئه من خالل اجملهر أنّ مثّة نقطة جمهريّة مل يصِ ْل إليها املاء فيلزم احلكم
ببطالن وضوئه حينئذٍ؛ ألنّ الوارد يف دليل الوضوء ـ وهو قوله تعاىل﴿ :فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكمْ وَ َأيْ ِديَكم﴾ (املائدة )6 :ـ عنوان (الغَسْل) ،ال عنوان (الرؤية)؛ كي يُنقض
بذلك ،واملراد بعنوان (الغَسْل) الغَسْل العُريف ،وهو متحقِّقٌ حتّى مع ترك غَسْل نقطة يف
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البدن ال تُدرَك بالعني اجملرّدة.
2ـ وأيضاً ال يصحّ اإليراد على االحتمال الثاني بأنّ الالزم منه القول ببلوغ حدّ
الرتخُّص حال رؤيته بالناظور؛ ألنّ املراد ببلوغ حدّ الرتخُّص هو بلوغ مسافة معيّنة
والوصول إليها ،ال رؤية مكانٍ معيَّن؛ كي يُنقض بذلك.
6ـ كما ال يصحّ دعم وتأييد االحتمال الثاني حبالة انكشاف نقصان شهر
رمضان عن تسعة وعشرين يوماً مع رؤيته بآالت الرصد يف الليلة األوىل ،وعدم إمكان
رؤيته بالعني اجملرَّدة()10؛ فإنّ هذا ال يُثبت املدَّعى ،وإالّ فلو فُرض احنصار رؤيته يف
الليلة األوىل بإخبار الفاسق وشهادة البيِِّنة غري املعدَّلة فيا تُرى هل تثبت حجّية قول
الفاسق والبيِّنة غري املعدَّلة ،وحنكم بثبوت اهلالل حينئذٍ؟!

فيه كذلك احتماالن:
األوّل :كون الرؤية مأخوذةً على حنو املوضوعية ،أي احنصار ثبوت اهلالل
شرعاً بالرؤية فقط وفقط.
وهذا تارةً يكون بدعوى كون املوضوع مركَّباً من اهلالل اخلارجي املقيَّد
بالرؤية أو ما قام مقامها .وأخرى بدعوى أخذ الرؤية قَ ْيداً يف احلكم بالصيام.
الدليل1 :ـ إنّه الظاهر من أدلّة الباب؛ ألخذها قيد الرؤية يف احلكم بالصيام
واإلفطار .وإليك بعض هذه الروايات:
أـ عن النيبّ| أنّه قال« :صوموا لرؤيته ،وأفطروا لرؤيته ،فإنْ غبّي [غمّي]
عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثالثني»(.)11
ب ـ عن النيبّ| أنّه قال« :ال تصوموا حتّى ترَ ْوا اهلالل ،وال تفطروا حتّى ترَ ْوه،
فإنْ غمّ عليكم فأقدروا له»(.)12
ج ـ عن حممد بن مسلم ،عن أبي جعفر الباقر× قال« :إذا رأيتُم اهلالل
فصوموا ،وإذا رأيتموه فأفطروا ،وليس بالرأي ،وال بالتظنّي ،ولكنْ بالرؤية»(.)17
د ـ عن مساعة قال« :صيام شهر رمضان بالرؤية ،وليس بالظنّ»(.)14
هـ ـ عن إسحاق بن عمّار ،عن أبي عبد اهلل الصادق× ،أنّه قال« :يف كتاب
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عليّ× :صُ ْم لرؤيته ،وأفطِ ْر لرؤيته ،وإيّاك والشكّ والظنّ.)12(»...
سئل عن األهلّة؟ فقال« :هي
و ـ ما تقدّم من قول أبي عبد اهلل الصادق× ،وقد ُ
ط ْر»(.)16
أهلّة الشهور ،فإذا رأيتَ اهلالل فصُ ْم ،وإذا رأيتَه فأف ِ
ز ـ عن أبي أيّوب اخلزّاز ،عن أبي عبد اهلل الصادق× ،يف حديثٍ« :إنّ شهر
رمضان فريضةٌ من فرائض اهلل ،فال تؤدُّوا بالتظنّي»(.)13
فإنّ الظاهر من هذه الروايات وغريها هو حلاظ الرؤية بنحو الطريقيّة واملعرِّفية؛
وذلك لعدّة قرائن:
األوىل :تكرار لفظ الرؤية ،والتأكيد عليه ،كما يف األحاديث السابقة.
الثانية :جعله يف مقابل الظنون.
الثالثة :لو كان املراد الطريقيّة لكان األنسب اختيار األلفاظ الدالّة عليها ،أو
املشعرة بها ،كالتبيُّن واالستبانة والعلم ،وال سيّما مع تكرُّر األحاديث ووحدة التعبري
فيها ،فهذا يدلّ على كون الرؤية حمطّ نظر الشارع على حنو اخلصوص ،وتعلّق
غرضه بها.
2ـ ما أفاده بعض أهل اللغة من أنّ اهلالل هو غرّة القمر حني يُهلّه الناس( ،)18أي
حني ينظرون إليه .مضافاً إىل ما قاله بعضٌ بأنّ تسميته باهلالل إنّما كانت لرفع الناس
أصواتهم عند رؤيته.
ك ال ميكن
7ـ إنّ الرؤية هي القدر املتيقَّن ،وسائر الطرق مشكوكةٌ ،ومع الش ّ
احلكم برباءة الذمّة عن التكليف ،وال احلكم بثبوت التكليف.
الثاني :كون الرؤية مأخوذةً على حنو الطريقيّة.
الدليل1 :ـ إنّ املفهوم عرف ًا من الرؤية يف مثل املقام هو الطريقيّة ،نظري القول :إنْ
سب ،فلو
رأيتَ فقرياً فأَعطِه درهماً ،فال يُفهم منه أنّ املراد خصوص رؤية الفقري فحَ ْ
مسع صوته أو صافحه بيده ،دون أن يراه بعينه ،أترى أنّه ال يُحكَم بلزوم إعطائه
ك بأنّ املراد هنا احلكم بلزوم اإلعطاء متى ما علم بالفقري ،سواءٌ أكان
درهماً؟! ال ش ّ
من خالل الرؤية أم غريها من الطرق.
أجل ،لو قيل :إنْ رأيت الفيلم الفالني فأبعِدْ عينَك عن شاشة التلفاز ،فيُفهَم منه
سب ،فلو مسع صوته دون أن يراه بعينه فال يُحكَم
أنّ املراد خصوص رؤية الفيلم فحَ ْ
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بلزوم إبعاد العني عن التلفاز.
2ـ داللة الروايات األخرى يف موارد ،منها:
األوّل :مضيّ ثالثني يوماً من الشهر السابق ،فهنا يُلتزم بثبوت اهلالل يف الليلة
الالحقة وإنْ مل يُرَ.
الثاني :لو انكشف آخر الشهر كونه مثانية وعشرين يوماً ،فهنا يُلتزم بثبوت
اهلالل يف الليلة السابقة عليها وإنْ مل يُرَ.
ك يف االلتزام
الثالث :وكذا لو رُؤي اهلالل كبرياً كرباً فاحشاً ،فهنا ال ش ّ
بثبوت اهلالل قبل ذلك.
إنّ هذا يكشف عن كون املدار ليس هو الرؤية مبا هي ،ومبا هلا من
خصوصيات ،بل إنّها مأخوذةٌ مثاالً لكلِّ طريقٍ كاشف عن ثبوت اهلالل.

الصحيح هو االحتمال الثاني .وأمّا االحتمال األوّل فريد عليه:
1ـ إنّ عنوان الرؤية املأخوذ يف الروايات ال يُراد منه التقييد باملرّة؛ ال تقييد
موضوع احلكم بالرؤية ،وجعله مركَّباً من جزءين :وجود اهلالل؛ والرؤية؛ وال يُراد
منه تقييد احلكم ،بل الغرض منه اإلرشاد إىل سلوك الطرق اليت تُفيد إحراز اهلالل،
وترك الطرق الوهميّة .والتأكيد على عنوان (الرؤية) يف األحاديث وتكراره ألجل بيان
حتم ّية االعتماد على الطرق املعتربة يف نظر العقالء ،يف مقابل الظنون.
2ـ ثمّ إنّ وجود ألفاظٍ أكثر صراحةً يف التعبري عن إرادة مطلق الطرق الكاشفة
عن ثبوت اهلالل مل يستعملها الشارع ال ينفي ظهور الرؤية يف املدَّعى.
7ـ وكلمات اللغويني من ذكر رؤية الناس للهالل ليس تقييداً له ،بل هو تعبري
ُأضيف بلحاظ احلالة الغالبة وقتذاك ،حيث كانوا يتتبَّعون أوائل الشهور ،ويهتمُّون بها
اهتماماً كبرياً؛ نظراً إىل أسباب معيشية واعتقادية.
وكذا القول بأنّ تسميته باهلالل إنّما كانت لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته؛
فإنّ كون منشأ التسمية ذلك ال يستلزم تقييده ،فهذه حيثية تعليلية ،وليست تقييدية.
ص ْم لرؤيته ،وأفطِ ْر لرؤيته»( )19وبني
4ـ إنّه ال فرق يف نظر العُ ْرف بني قوله×ُ « :
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الليْلِ َوقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (اإلسراء:
س ِق َّ
قوله تعاىل﴿ :أَقِمِ الصَّالةَ لِ ُدلُوكِ الشَّمْسِ إِىل غَ َ
 ،)38حيث يبين العقالء على حتقُّق دلوك الشمس الواقعي وطلوع الفجر الواقعي حتّى
مع تعذّر الرؤية ،كما لو كانت السماء غائمة أو مغربّة؛ لكونهم يبنون على الواقع
اخلارجي ،ومل خيطر بباهلم ـ ولو احتماالً ـ أنّ موضوع الصالة مركّبٌ من حتقُّق
الظاهرة الكونية مع إمكان رؤيتها.
وتعبري الروايات بعنوان (الرؤية) إنّما هو لكونها كاشفةً عن وجود اهلالل يف
الواقع اخلارجي ـ وهو اهلالل الطبيعي ـ؛ فإنّ اهلالل ال ميكن الكشف عنه حباسّة
اللمس أو غريها ،نظري :قوله|« :صلُّوا كما رأيتموني أصلّي»()20؛ إذ ال يُراد منه
أخذ الرؤية جزء املوضوع ،وال قيداً يف احلكم ،بل املراد اإلتيان بالصالة
كصالته| ،أي صلُّوا كصالتي املتحقِّقة يف اخلارج ،والعُ ْرف هنا ال يهتمّ بعنوان
(الرؤية) باملرّة ،وال حيتمل دخالتها ،ولو احتماالً ضئيالً.
وما حنن فيه كذلك .ومن هنا جند أ ّن بعض الروايات مل تتحدَّث عن الرؤية ،بل
ت عن سلوك الطرق الوَ ْهمية ،كقوله× يف حديثٍ« :إنّ شهر رمضان فريضةٌ من
نهَ ْ
فرائض اهلل ،فال تؤدُّوا بالتظنّي»(.)21
وعدم تيسُّر غري الرؤية يف عرف املخاطبني ال تأثري له على تعيني املراد من
اللفظ ،ال سلباً وال إجياباً ،كتعارف االعتماد على الوسائل البدائية وغري الدقيقة يف
تعيني جهة القبلة سابقاً ،يف حني توفَّرت لنا اليوم وسائل يف منتهى الدقّة؛ لتعيني جهة
القبلة ،فإنّ هذا ال يغيِّر شيئاً من مفهوم القبلة ،وجهتها سعة وضيقاً ،وال يؤثِّر على
حتديد املراد باالستقبال ،رغم التفاوت الكبري يف النتائج العملية الناجم عن تفاوت
وسائل وطرق الكشف عن موضوع احلكم الشرعي من ناحية درجة الدقّة فيها .فثمّة
حماريب يف مساجد نائيةٍ عن املسجد احلرام مبنيّة على غري اتّجاه القبلة؛ اعتماداً على
الوسائل املتاحة آنذاك!
2ـ واتَّضح بذلك عدم صحّة القول بتقييد احلكم بالصوم بالرؤية ،ال تقييد
املوضوع؛ فإنّ هذا خالف الظاهر عُ ْرف ًا من األدلّة.
6ـ إنّ وجود القدر املتيقَّن ال ينفي حجّية الظهور ،وال يُبطل التمسُّك به؛ فإنّ
االقتصار على القدر املتيقَّن إنّما يتعيَّن حني ال يكون لدينا سبيلٌ لتعيني املراد،
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كموارد اإلمجال.

االحتمال األوّل :إرادة الطرق احلسّية خاصّة.
الدليل :إنّه الظاهر من عنوان (الرؤية) يف روايات الباب ،وال سيّما مع مقابلتها
بالظنّ والرأي ،أي يف مقابل الطرق احلَ ْدسية.
وننبِّه على ما يلي:
1ـ إنّ الطرق احلسّية وإنْ كانت فعالً منحصرة برؤية نور القمر أو جرمه،
لكنْ من املمكن أن تُبتَكر طرق حسّية أخرى ،كأن تُكتشف وسيلة علمية حديثة
تنعكس عليها حركة القمر ومنازله على شكل صور أو رموز أو إشارات أو ذبذبات
تُرسل من األقمار الصناعية أو احملطَّات الفضائية ،وكذا العني اإللكرتونية ،كما
هو متحقِّق اآلن من استعمال بعض الكامريات املسمّاة بـ ()DCC؛ فإنّها كامريات
مزوَّدة برقائق كمبيوترية حسّاسة جتاه النور ،وبوصل هذه الكامريات باملرصد
الفلكي يشرق النور ـ على فرض وجوده ـ بعد مدَّة وجيزة على الرقيقة الكمبيوترية،
فتعمل كما تعمل الكامريات العاديّة ،ثمّ بعد إيصاهلا بالكمبيوتر ،وتكرير قراءة
املعلومات املسجّلة على الرقيقة الكمبيوترية ،تظهر صورة اجلسم املضيء من خالل
الكمبيوتر على صفحة الكمبيوتر العاكسة.
فإذا فرض أنّ استخدام هذه اآللة يتيح رؤية صورة اهلالل على صفحة
الكمبيوتر ،بتقوية درجة النور ،حتّى يف صورة متيّز نور اهلالل عن نور السماء بأدنى
درجة من القوّة ،فيكون لرؤية صورة اهلالل على صفحة الكمبيوتر باستعمال
الكامريا ( )DCCحكم رؤيته بالعني.
 2ـ إنّ الطرق احلَ ْدسية املعتربة هي الطرق العلمية املبتنية على أساس احملاسبات
الدقيقة فقط ،ورمبا تكون بعض خطواتها حسّية ،كما لو متّ رصد حركة القمر
سكوب ،ثمّ إجراء بعض احملاسبات لفرتة بقائه يف احملاق ،أو
قبل دخوله احملاق بالتِِّل ْ
االستعانة برصد حركة جرم آخر مالزمٍ حلركة القمر ،بل قد تكون كلُّها حسّية،
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بل ومرئية.
إذن فبناءً على حلاظ (الرؤية) على حنو الطريقية ال حميص حينئذٍ من القول
بثبوت اهلالل بكلِّ طريقٍ حسّي ،ولو بالعني اإللكرتونية.
االحتمال الثاني :إرادة مطلق الطرق الكاشفة عن اهلالل ،حسّية كانت أو
ح ْدسية.
َ
الدليل :إنّه املراد من مقابلة (الرؤية) مع (الظنّ) يف روايات الباب ،أي إرادة
الطرق العلمية ،حسّية كانت أو حَ ْدسية ،ومنها احلسابات الفلكية؛ فإنّها طرق
صحيحة وعقالئية ،ويف منتهى الدقّة ،يف مقابل الطرق غري العلميّة.

1ـ الصحيح هو االحتمال الثاني .وأمّا االحتمال األوّل فريد عليه :إنّه ليس
املقصود مبقابلة عنوان (الرؤية) مع (الظنّ) ما ذُكِر ،بل املقصود أمور أخرى ،من
قبيل:
األوّل :تنجُّز التكليف ـ بالصوم أو اإلفطار ـ على املكلَّف إذا رأى اهلالل ،ولو
مل يرَه اآلخرون.
الثاني :عدم التعويل على األوهام والتخرُّصات والطرق غري العلمية وغري املعتربة
لدى العقالء.
الثالث :عدم التعويل على أقوال الفلكيّني ،اليت ال خترج عن إحدى احلاالت
التالية:
األوىل :كونها مبتنية على احملاسبات غري الدقيقة.
الثانية :كونها مبتنية على الوسائل واآلالت البدائية.
الثالثة :كونها غري معلومة املنشأ؛ نظراً الختالط كلمات الفلكيّني آنذاك مع
كلمات الكَ َهنة ،ومثل هذه احلالة ال يُعوَّل عليها العقالء ،وإنْ كانت رمبا أثّرت
عليهم من الناحية العاطفية والنفسية.
وعليه فيتمّ القول بثبوت اهلالل تعويالً على احلسابات الفلكية العلميّة؛ فإنّها
طرقٌ صحيحة وعقالئية ،ويف منتهى الدقّة ،خبالف الرؤية بالعني اجملرَّدة ،اليت ما
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أكثر وقوع االشتباه فيها.
2ـ إنّ الطرق العلمية احلديثة هي طرق قطعيّة ،أو مفيدة لالطمئنان على األقلّ.
وأوضح دليل على ذلك ما يقدِّمه علم الفلك من معطيات يف موارد حتديد ظاهرتي
اخلسوف والكسوف ،من ناحية حتديد زمانهما ،وموقع رؤيتهما من األرض،
وكونهما كلِّ ّيني أو جزئيّني ،ومدّة بقائهما واجنالئهما ،وغري ذلك .ومل نرَ وقوع أيّ
خطأ يف مثل هذه املوارد.
ث صغروي حول مدى االطمئنان بهذه املعطيات مجيعاً ،إالّ أنّه
أجل ،قد يُثار حب ٌ
إنْ كان يف األزمنة السابقة جما ٌل للتشكيك يف ذلك فال جمال هلذه التشكيكات
ك يف بعض احلاالت
اليوم ،بعد أن قطع العلم أشواطاً كبرية .ولو فُرض حتقّق الش ّ
الطارئة ،كمرور جنمٍ ،قد يُؤثِّر على حركة القمر فهنا نُسلِّم باستثناء هذا املورد
اخلاصّ ،فال يُعوَّل على تلك الطرق احلَ ْدسية حينئذٍ ،لكنّ هذا جمرَّد فرضيّة ذهنية ال
أكثر.
7ـ ومن اجلدير بالذكر أنّ مثّة برامج كمبيوترية دقيقة ُأعدَّت من ِقبَل بعض
املختصّني تستطيع أن تعيِّن وضع اهلالل ،ودرجة تنوُّره ،يف أيّ نقطةٍ من العالَم ،ويف أيّ
وقت كان ،سوا ٌء يف احلال أو االستقبال أو املاضي.
 4ـ وممّا تقدَّم يتّضح أنّه ال يصحّ االلتزام مبعطيات علم الفلك يف جانب النفي،
ال يف جانب اإلثبات ،كما اختاره بعض الفقهاء؛ فإنّنا إمّا أن نعتقد باعتبارها مطلقاً،
أو بعدم اعتبارها كذلك ،وال وجه للفرق بني حاليت النفي واإلثبات ،مع أنّ االلتزام بها
يف النفي مبنتٍ على كونها تفيد القطع أو االطمئنان.
2ـ ال يُتوهَّم من ذلك أنّ القول مبشروعية التعويل على قول علماء الفلك يف ثبوت
اهلالل يستلزم القول بثبوت اهلالل مبجرَّد خروجه من احملاق ،وإنْ مل يتنوَّر بعدُ؛ إذ ال
مالزمة بني األمرين؛ ألنّ احلسابات الفلكية تقدِّم لنا تعيني كال األمرين :أي حلظة
خروج القمر من احملاق؛ وأيضاً حلظة تنوُّره .وعلى الفقيه تعيني موضوع احلكم
الشرعي ،هل هو األوّل أو الثاني؟
وكذا ال يتأتّى هذا التوهُّم أيضاً بالنسبة إىل القول بإمكانية التعويل على
الرؤية بالعني اإللكرتونية وحنوها من الطرق احلسّية؛ لعني ما ذكرناه توّاً.
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اإلثارة األوىل :إنّ موضوعات األحكام الشرعيّة ميكن ثبوتاً أن تكون هلا
إحدى حاالت ثالث:
األوىل :أن تكون موضوعات اعتبارية عرفية ،كالغنى املأخوذ موضوعاً لبعض
األحكام ،كوجوب زكاة الفطرة عليه .وهنا ال بدّ من مراجعة العُ ْرف لتحديده،
وتشخيص ثبوته وانتفائه.
سب املأخوذ موضوعاً
الثانية :أن تكون موضوعات اعتبارية شرعيّة ،كالنَّ َ
حلرمة النكاح مثالً .وهنا ال بدّ من مراجعة الشارع لتحديد ثبوته وانتفائه ،حنو :ثبوت
البنوّة بإقرار األب ،وانتفائها باللِّعان.
ي الذكورة واألنوثة،
الثالثة :أن تكون موضوعات تكوينيّة خارجيّة ،كصفتَ ْ
اللتني يرتتّب عليهما بعض األحكام ،كالتفاوت يف حصص اإلرث ،أو لزوم التستُّر.
فلو شككنا يف موضوعٍ ما هل هو من القسم الثاني أو ال؟ فإنّ األصل يقتضي
ك يف اجلعل والتشريع ،واألصل عدمه ،إالّ إذا دلّ الدليل
عدم كونه منه؛ ألنّه ش ٌّ
اخلاصّ على ذلك.
ويف ما حنن فيه لو شككنا هل اهلالل موضوعٌ شرعيّ أم ال؟
فإنّه؛ حبسب مقتضى القاعدة ،ال يكون كذلك ،بل هو موضوعٌ خارجيّ
تكويين.
اإلثارة الثانية :إنّ طرق إثبات موضوعات األحكام الشرعية ثبوتاً هلا حالتان:
األوىل :وجود طرق خاصّة حمدَّدة من ِقبَل الشارع.
الثانية :عدم تصدّي الشارع لتحديد طرق خاصّة إلثبات موضوعات األحكام.
فلو شككنا يف كون الشارع قد حدَّد طرقاً خاصّة أو ال فاألصل يقتضي
العدم ،إالّ إذا دلّ دلي ٌل خاصّ على اعتبار طرق خاصّة أو عدم اعتبارها .ويف ما حنن فيه
لو شككنا يف وجود طرقٍ شرعيّة خاصّة إلثبات اهلالل فيُحكَم بانتفائها.
ت بعض األدلّة على عدم اعتبار بعض الطرق غري املباشرة ،كشهادة
أجل ،دلَّ ْ
النساء .وهنا نقتصر يف االستثناء على هذا املقدار ال أكثر ،نظري :إبطال الشارع
للمعاملة الربويّة ،حيث يُقتصَر يف إبطال املعامالت على هذا املقدار فقط ،وأمّا الباقي
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فاألصل يقتضي احلكم بالصحة.
إذن فعدم قبول بعض الطرق ـ كشهادة النساء ـ ،لو سلِّم ،فهو ال يُثبِت أنّ
للشارع نظراً خاصّاً لثبوت اهلالل.
وأمّا ما دلّ على اعتبار حكم احلاكم ضمن الطرق غري املباشرة فهو ال يدلّ
على جعل طريقٍ خاصّ؛ وذلك:
1ـ ألنّ حكم احلاكم ليس بأقلّ كاشفيّة من خرب الواحد ،أو البيّنة.
2ـ ليس حكم احلاكم يف عَ ْرض تلك الطرق ،بل هو يف طوهلا؛ فإنّ عدّ حكم
احلاكم ضمن الطرق لبيان جانب اإللزام فيه للمكلَّفني ،كسائر أحكامه الوالئية،
وإنْ اشتمل يف هذا املورد على كاشفيّة عن الواقع.
اإلثارة الثالثة :إنّ وظيفة الشارع من حيث هو شارعٌ هو جعل األحكام
وتشريعها ،وال شأن له باملوضوعات ،وال بكيفيّة حتقُّقها ،وال بكيفيّة وصول
املكلَّف إليها ،وال بطرق إثباتها ،إالّ يف احلاالت االستثنائية ،من قبيل:
1ـ التصدّي إلدارة اجملتمع ،واإلشراف على حركته ،فهنا ال مانع من تصدّيه
لشيءٍ ممّا تقدَّم ،ووضع بعض التحديدات.
2ـ أن يتعلَّق غرضه بها ،كما جنده يف باب القضاء ،وهي كما ترى مسألة
عملية.
7ـ أن يتحفَّظ الشارع وخيشى فوات أحكامه ،كما يف رفضه التعويل على
إخبار الكافر ،وإنْ كان ثقةً ،يف املسائل اليت يُحتمَل خيانته فيها.
وأمّا ما ورد من بيان بعض الطرق ،وردّ أخرى ،فهو من باب اإلرشاد إىل اعتماد
الطرق املفيدة والعقالئية ،والتنبيه من سلوك الطرق غري العقالئية.
إذن فالديدن العامّ للشارع هو هذا .ومنه ما حنن فيه من مسألة اهلالل؛ إذ ال فرق
بني طرق ثبوت الطهارة والنجاسة وثبوت التذكية وغريها.
اإلثارة الرابعة :يف ضوء ما تقدَّم ميكن حتديد املوقف جتاه مسألة اتّحاد وتعدُّد
األفق؛ باعتبار أنّ والدة اهلالل ظاهرة طبيعية ،ال ختتلف حبسب املوقع اجلغرايف لبلد
الرؤية ،وال تتعدّد بتعدُّد اآلفاق ،فلو ثبت اهلالل يف بلدٍ ثبت يف سائر البلدان ،ويكون
اهلالل هالالً للناس أمجعني ،ولكافّة أهل األرض ،لكنْ مع مراعاة بعض النكات،
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•
من قبيل:
1ـ لو فُرض أنّه وُلد اهلالل ليالً ،ورُئي أوّل والدته يف بلدٍ ما ليلة اجلمعة ،فيثبت
أنّ اجلمعة هو أوّل يومٍ من الشهر اجلديد لكلّ أقطار األرض .ولك ّن مبدأ احلساب قد
خيتلف ،فبالنسبة إىل هذا النصف من األرض ،الذي فيه بلد الرؤية ،وهو النصف
املُعتِم الذي أخذ يصري بالتدريج مُنرياً بدءاً بالنقطة املقابلة لبلد الرؤية ،فتحسب الليلة
األوىل يف كافّة البلدان الواقعة غرب بلد الرؤية واملشرتكة بالليل معه ،واليت يبدأ
نهارها تدرجياً ،وعندها حيسب يوم اجلمعة أوّل الشهر.
وأمّا بالنسبة إىل النصف الثاني املُنري ،الذي أخذ يصري مُعتِماً بالتدريج ،والذي
يقع غرب بلد الرؤية ،فهذا ينقسم إىل قسمني تقريبيني غري متساويني:
األوّل :القسم الذي يشرتك مع بلد الرؤية جبز ٍء من الليل ـ وهو اجلزء األعظم ـ،
فجميع البلدان الواقعة فيه حيسب فيها ليلتها أوّل ليلة من الشهر .فحاهلا حال البلدان
الواقعة غرب بلد الرؤية.
الثاني :القسم الذي ال يشرتك مع بلد الرؤية جبزءٍ من الليل ـ وهو اجلزء األقلّ ـ،
فيحسب الليلة القادمة هي أوّل الشهر فيه ،وإنْ كان سوف يُرى اهلالل فيها كبرياً؛
ملضيّ ساعات عديدة على والدته.
2ـ إنّ البلدان املشرتكة يف الليل مع بلد الرؤية ليست ثابتةً ،بل هي متغيِّرة،
وختتلف حبسب فصول السنة؛ ففي الصيف؛ نظراً لطول الليل ،تكون املناطق
املشرتكة يف الليل أكثر ،وأمّا يف الشتاء؛ حيث يكون الليل قصرياً ،تكون املناطق
املشرتكة يف الليل أقلّ.

1ـ إنّ املأخوذَ موضوعاً لألحكام الشرعية هو موضوعٌ خارجيٌّ تكويينٌّ ،وليس
اعتباريّ ًا ،وهو اهلالل املصطلح لدى العُ ْرف ،أي خروج القمر من حالة احملاق وتنوُّره
بضوء الشمس بعد ظلمته.
2ـ إنّ املراد برؤية اهلالل يف الروايات مطلق الرؤية ،مبا هلا من مفهوم عُ ْريف،
وهو إدراك صورة الشيء حباسّة البصر ،من دون أيّ فرق بني حتقُّق الرؤية بالعني
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اجملرَّدة أو باملراصد .وعليه فال بدّ من االلتزام بثبوت اهلالل حتّى مع اجلمود على لفظ
(الرؤية) الوارد يف النصوص .وهذا هو احلدُّ األدنى من مدلول األدلّة الشرعية.
7ـ إنّ الرؤية قد ُأخذت يف األدلّة على حنو الطريقيّة واملعرِّفية ،ال املوضوعية،
فيكفي أيُّ طريقٍ حسّي كاشفٍ عن حتقُّق والدة اهلالل وتنوُّره ،ولو كان بالعني
اإللكرتونية.
سيّة
سيّة ،فالطرق احل ّ
4ـ إنّ الطريقيّة ملحوظة مطلقاً ،ال خصوص الطرق احل ّ
واحلدسية وامللفَّقة منهما كلُّها حمرِزة للموضوع .وعليه فال مناص من االلتزام بثبوت
اهلالل اعتماداً على احلسابات الفلكيّة.
2ـ ال يُشرتط اتّحاد بلد الرؤية يف ثبوت الشهر ،بل يثبت اهلالل جلميع أقطار
األرض ،إسالمية كانت أو غري إسالمية.

1ـ يتّضح ممّا تقدّم أنّ هذه التعدُّدية يف املباني ،وتكثُّر الفتاوى ،يعود إىل
أسبابٍ عميقة ودقيقة .وهذا ما يدعو إىل احرتام مجيع وجهات النظر تلك ،ما دامت
مستندة إىل مربِّرات منهجية وشرعية .هذا على الصعيد البحثي النظري ،وداخل
األروقة الفقهية والعلمية.
بيد أنّ احلالة اليت يعيشها املسلمون يف كيفيّة التعامل مع هذه القضية الشرعية
خارجاً يصعب تربيرها على أساس التعدُّدية يف االجتهاد .وهذا ما ال يكاد يقنع
اجلمهور املسلم ،وال يشبع الوجدان الرسالي ،ومل يقطع سيل التساؤالت املتداعية يف
ذهن املثقَّف الواعي ،ومل يكن املؤمنون ليخفُوا قلقهم وعدم ارتياحهم هذا.
فأبناء األمّة اإلسالمية يرَ ْون أنّ والدة اهلالل أمرٌ طبيعيّ ثابتٌ يف الواقع ،وليس
أمراً خيتلف حسب األنظار واالعتبارات ،وقابلٌ للضبط والتحديد حبسب احلسابات
الفلكيّة .وأيضاً ميكن أن حتدَّد إمكانية رؤيته وعدمها فلكيّاً ،وكذلك الوقت
الذي خيرج فيه القمر من حالة احملاق على وجه الدقّة .وكذا ميكن حتديد النقطة
اجلغرافية اليت ميكن للناظر أن يرى اهلالل منها.
وإذا كان األمر قابالً للتشخيص إذن فاالختالف حينئذٍ يصعب حتمُّله من ِق َبل
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أبناء األمّة ،وتربيره ،وال سيّما أنّ الشريعة مل تتصرَّف يف مفهوم الشهر أو اهلالل ،بل
هي ناظرةٌ إىل نفس املفهوم املتعارف لدى الناس.
والبدّ من أن يُحسَب هلذه املسألة ألف حساب؛ فإنّ وجود مثل هذه احلالة قد
ختفِّض من مستوى احلماس الديين.
2ـ إنّ التطوُّر العلمي يف جمال الرصد والفلك يتحرَّك بسرعةٍ من ناحية اآلليات
سكوب احلديث فيه من القابليّة الكربى والقدرة اهلائلة
املستخدمة للرؤية .فالتِِّل ْ
حبيث ميكن رصد األجرام النائية اليت هي يف غاية البُ ْعد ،وال سيّما بعد القفزات
الكبرية اليت حدثت يف كيفيّة احلساب الفلكي .كلّ ذلك يثري تساؤ ًال عن مدى
إمكانية اإلفادة من هذه املعطيات العلمية ،وتوظيف التقنية احلديثة؛ حللّ هذا املعضل
الشرعي ،مع أنّ القمر من األجرام القريبة جدّاً إىل األرض ،وال توجد مشكلة حقيقية
يف تشخيص موقع هذا اجلرم السماوي علميّاً ،فلماذا كلّ هذه احلرية املتكرِّرة أمام
هذه الظاهرة الكونية وحتديدها؟!
ويف هذا الصدد أشيد بالتدابري املهمّة اليت اتّخذها احلريصون على اإلسالم
واملسلمني .كما أودّ أن أنوِّه باخلطوات اجلادّة اليت قامت بها اجلمهورية اإلسالمية يف
تشكيل عشرات من فرق الرصد املزوَّدة بأحدث األجهزة والطائرات؛ لضبط مسألة
اهلالل داخل إيران وخارجها.
7ـ ال جمال إلقحام عنصر االختالف املذهيب لتربير تعدُّد املواقف جتاه مسألة
ثبوت اهلالل؛ لكون املسألة تعود إىل أدلّة مسلَّمة بني املذاهب كافّة ،أال وهي القرآن؛
واحلديث النبويّ املعروف يف اهلالل.
4ـ كما ال يصحّ جعل املسألة تدور مدار مدى املنهج االجتهاد املتبنَّى؛ فبناءً على
املسلك النصوصي ينحصر ثبوت اهلالل بالرؤية بالعني اجملرَّدة؛ وبناءً على اجتهاد الرأي
ال تنحصر الطرق بالرؤية بالعني اجملرَّدة ،وحينئذٍ ميكن التعدّي إىل احلسابات
الفلكيّة؛ وذلك ألنّ املسألة تدور مدار كيفيّة فهم النصّ ،كما تقدَّم.
2ـ إنّه ممّا ال يكاد خيفى على مسلمٍ مدى احلرص الكبري الذي حتمله الشريعة
الغرّاء جتاه قضية وحدة الصفّ اإلسالمي ،وضرورة انسجامه ،وال سيّما يف إطار
ممارسة الشعائر األساسية اليت تهدف إىل توحيد األمّة يف ممارسة عبادية موحَّدة ،ويف
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حركة متناسقة ،كشعرية احلجّ أو مراسم العيدين ،فكيف ميكن قبول حالة
التفكُّك والتبعثر والتشويش اليت تصاب بها األمّة؛ نتيجة للتخبُّط واالضطراب يف
حتديد األهلّة ،وما ينجم عن ذلك من آثارٍ وخيمة ،ذات انعكاسات عملية وأيديولوجية
واجتماعية ،تؤدّي إىل إضعاف اجملتمع اإلسالمي من داخله ،وكذلك تضعف موقفه
جتاه سائر املذاهب واألديان األخرى.
أال يستحق هذا األمر اتّخاذ التدابري املناسبة ،حبيث يتحاشى الفنت واألخطار،
ويتمّ توظيف هذه الظاهرة ملا يكرِّس حالة التكاتف والتالحم بني أبناء األمّة ،ويزيد
يف عظمتها وقوّتها أمام اآلخرين؟!
والكلمة اليت نقوهلا يف صدد التساؤلني األوّل والثاني أنّه من خالل عقد
الندوات وإقامة املؤمترات العلميّة ،وعن طريق التواصل بني الفقهاء وعلماء الفلك،
ميكن التغلّب على نسبةٍ كبرية من العقبات والعقد املستعصية.
وأمّا التساؤل األخري فإنّ احللّ املتيسِّر بأيدينا يتمثَّل بتفعيل أحد املباني الفقهية
املشهورة ،وهو القول بثبوت اهلالل حبكم احلاكم الشرعي؛ فإنّ احلاكم يف مثل
هذه احلاالت يستطيع التصدّي احلاسم ،فيقول كلمة الفصل ،وبذلك ينغلق باب
الفتنة واالختالف والتشرذم.
6ـ وجتدر اإلشارة إىل أنّه ال بدّ من العمل على توعية املكلَّفني ،وضرورة
تثقيفهم شرعيّاً وعلميّ ًا ،وإحاطتهم حبيثيّات هذا املوضوع اهلامّ ،وأيضاً ترغيبهم
مبختلف األساليب يف إحياء سنّة االستهالل.
﴿رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا َبعْدَ إِذْ هَ َديْتَنا وَهَبْ لَنا مِنْ لَ ُدنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ َأنْتَ الْوَهَّابُ﴾
(آل عمران ،)8 :وال حول وال قوّة إ ّال باهلل .واحلمد هلل أ ّوالً وآخراً.
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حبث حول تقدير املسافة يف السفر الشرعي

إنّ السفر الشرعي بقيوده يكون موضوعاً لقصر الصلوات الرباعية ولإلفطار
غالباً .ومن القيود املعتربة يف حتقق السفر الشرعي قطع املسافة ،واملشهور خصوصاً يف
القرون األخرية يقولون بأنّ املسافة الشرعيّة مثانية فراسخ ،ال أقلّ من ذلك وال أكثر.
ولو رجعنا إىل الروايات املنقولة عن املعصومني^ لوجدنا مالكات أخرى يف
تقدير املسافة الشرعية ،غري ما يدلّ على كون املسافة مثانية فراسخ .يذكر يف
بعضها «بياض يوم» ،أو «مسرية يوم» ،أو «بريدان» ،أو...؛ ويف بعض الروايات جيمع بني
اثنني منها ،أو ثالث؛ ويف بعضٍ آخر يذكر ما خيتلف حبسب التقدير مع مجيع ما
أشرنا إليه ،مثالً :يذكر يف بعض «مسرية يوم وليلة» ،أو «يومني» ،أو «ثالثة برد»،
وحنوها.
ومن الواضح أن املسألة شرعية نقليّة ،جيب الفحص عن املداليل املذكورة
والسعي يف اجلمع بينها ،أو ترجيح بعض على اآلخر؛ كي نصل إىل ما يقتضيه
االستنباط يف املسألة.
ويف بداية البحث ينبغي أن نلتفت تارخيياً إىل حتوّل الوسائل النقلية واملراكب
املتعارفة يف القرون احلديثة .ومن الواضح أ ّن مركب املسافرين يف القرون املتمادية
ليس إالّ األنعام األهليّة ،وتلك األنعام وإ ْن اختلف مقدار املسافة اليت تقطعها يف اليوم،
ولكنْ يقطع املركب املتعارف يف تلك األزمنة مثانية فراسخ.
وأمّا يف العصر احلاضر ،وبعد اخرتاع السيارة والطائرة والقطار ،فاملراكب

•
العادية لعامّة الناس تقطع يف اليوم مقداراً خيتلف كثرياً عمّا يقطعه اجلمال والقوافل
السابقة .فاليوم تقطع السيارات املتعارفة والباصات ألف كيلومرت ( 160فرسخ ًا) يف
يوم واحد أو أكثر ،وهذا معناه أن مسرية يومٍ يف العصر القديم يقطع يف أقل من
نصف ساعة يف العصر احلديث.
وعلى هذا فما يوجد يف بعض الروايات والكلمات من أن السري يف اليوم ينطبق
دائماً أو غالباً على مثانية فراسخ ال يصحّ يف عصرنا احلاضر ،اللهمّ إالّ أن حيمل على
كيفيّة السري يف زمن صدور الروايات.
ولتنقيح البحث ينبغي أن نتعرض إمجاالً إىل كلمات األصحاب وفتاواهم يف
املسألة ،ونذكر االحتماالت املتصوَّرة ،ثم نرجع إىل طوائف الروايات ،واجلمع بينها،
واستنباط الصواب منها ،حسب فهمنا القاصر.
ويف نهاية هذه املقدّمة نصرِّح بأنّ العصمة منحصرة بأهلها ،والفتوى خمتصّة
مم ْن
بأهلها ،وهم الفقهاء العظام ،ولكنّ هذا البحث ليس إالّ جمهود ًا متواضع ًا َّ
اشتغل بتحصيل العلوم الالزمة لالجتهاد.
ومن الواضح أنّ الالزم على املقلِّدين العمل مبا يفيت به مقلَّدهم .وما ذكر يف
هذه الرسالة ليس إالّ ما تقتضيه صناعة البحث ،على حسب فهمنا القاصر ،عصمنا
اهلل من الزلل.

ذكر قدماء األصحاب يف حدّ السفر «مثانية فراسخ»؛ وبعضهم عطفوا عليها
«الربيدين» ،أو صرَّحوا بتساوي «الربيدين» مع «مثانية فراسخ».
ففي الفقه الرضوي :مَ ْن سافر فالتقصري عليه واجبٌ إذا كان سفره مثانية
()1
فراسخ أو بريدين ،وهو أربعة وعشرون ميالً .
ويف رسائل الشريف املرتضى :حدّ السفر الذي جيب فيه التقصري بريدان،
()2
والربيد أربعة فراسخ ،والفرسخ ثالثة أميال .
ت به اإلمامية حتديدهم السفر الذي جيب فيه
وقال يف االنتصار :ممّا انفردَ ْ
()7
التقصري يف الصالة بريدين ،والربيد أربعة فراسخ .
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وقال الصدوق يف املقنع :واحلدّ الذي جيب فيه التقصري «مسرية بريدين ذاهباً
()4
وجائياً» ،وهو مسرية يوم .والربيد أربعة فراسخ .
وقال يف اهلداية :احلدّ الذي يوجب التقصري على املسافر أن يكون سفره مثانية
()2
فراسخ .
ولئن مل يتعرَّض الصدوق يف كالمه يف اهلداية إىل نسبة الفرسخ مع الربيد ،أو
مسرية اليوم ،ولكنْ يف عبارة املقنع صرَّح بأنّ مسرية بريدين ومسرية اليوم متساويان.
وقال الشيخ يف النهاية :التقصري واجبٌ يف السفر إذا كانت املسافة مثانية
()6
فراسخ .
ويف كايف احلليب :واملسافر أقل من بريدين ،وهما أربعة وعشرون ميالً،...
()3
فرضه التمام .
()8
ويف املراسم :جيب له التقصري [يف] الربيدين ،مثانية فراسخ .
()9
ويف الوسيلة البن محزة مثله  .وقال السيد أبو املكارم ابن زهرة يف الغنية أيضاً
()10
مثلهما .
وقال ابن إدريس يف السرائر :وحدّ السفر الذي جيب فيه التقصري بريدان،
()11
والربيد أربعة فراسخ ،والفرسخ ثالثة أميال .
وقال احملقِّق يف الشرائع... :املسافة .وهي مسري يوم ،بريدان ،أربعة وعشرون
ميالً ،وامليل أربعة آالف ذراع بذراع اليد ،طوله أربعة وعشرون إصبعاً ،تعويالً على
املشهور بني الناس ،أو مدّ البصر من األرض ،ولو كانت املسافة أربعة فراسخ وأراد
()12
العَ ْود يومه فقد كمل مسري يوم ،ووجب التقصري .
ظاهر عبارة احملقِّق هو أنّ االصل يف التقدير مسري اليوم ،وينطبق هذا التقدير
على الربيدين و ...ولذا ذكر يف آخر كالمه بأ ّنه إذا ذهب أربعاً ،وأراد العَ ْود من يومه،
وجب التقصري من جهة سفره يف مسرية اليوم.
واحملقِّق يف بعض كتبه ،وبعض مَ ْن تأخَّر عنه ،ذكروا يف كلماتهم مسرية
اليوم؛ إ ّما منفرداً؛ وإ ّما عدالً لثمانية فراسخ أو بريدين.
قال العاملي يف مفتاح الكرامة :يف املعترب واملدارك والذخرية والرياض وظاهر
املنتهى والتذكرة وكشف االلتباس وجممع الربهان والدرّة والكفاية اإلمجاع على أنه
االجتهاد والتجديد

202

•
()17

إ ّنما جيب التقصري يف مسرية يوم ،بريدين ،أربعة وعشرين ميالً .
قال احملقِّق يف املعترب ،بعد أن تعرّض ألقوال مذاهب العامّة يف تقدير املسافة،
حيث إ ّنهم خمتلفون بني قائلٍ يقول بأنّه مسرية يومني قاصدين ـ وهو الشافعي واملالكي
ـ ،وبني مَ ْن يقول بأنّه مسرية ثالثة أيام ـ وهو أبو حنيفة ـ ،قال جواباً؛ إلبطال أقواهلم
وإثبات احلقّ ،ما لفظه :لنا أن مسري يوم يُسمى سفراً ،فيثبت معه القصر ،أما مسري
اليوم سفراً فلقوله× :ال حيل المرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر أن تسافر مسري يوم إالّ
مع ذي حمرم؛ وألن القصر لو مل يثبت مسري يوم ملا ثبت مع ما زاد؛ أل ّن مشقته تزول
براحة الليل؛ وقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا× قال :إمنا وجب التقصري يف
مثانية فراسخ ال أقل من ذلك وال أكثر؛ ألن مثانية فراسخ مسري يوم للعامّة والقوافل
واألثقال ،فوجب التقصري يف مسري يوم ،قال× :ولو مل جتب يف مسري يومٍ ملا وجب يف
مسري ألف سنة؛ وألنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظري هذا اليوم ،فلو مل
جيب يف هذا اليوم ملا وجب يف نظريه؛ وألن مقتضى الدليل وجوب القصر مع السفر
()14
كيف كان ،ترك العمل يف ما نقص عن يوم فيعمل به يف اليوم .
وكالمه وإ ْن اشتمل على االستدالل مبسرية اليوم تقديراً للسفر ،ولكنْ بعد
التأمُّل يف كالمه يظهر أنّه ليس يف مقام االفرتاق بني مسرية اليوم ومثانية فراسخ،
وترجيح أحدهما على اآلخر ،بل كان يف مقام إبطال تقدير الفرسخ بثالثة أيام أو
يومني .ولذا ذكر بعد هذا الكالم بعض الروايات املشتملة على تقدير املسافة بثمانية
فراسخ أو بريدين دليالً على مذهبه .وأصرح من هذا أنه ذكر يف أوّل املقصد :املقصد
اخلامس :يف صالة املسافر :...األوّل :املسافة ،وهي أربعة وعشرون ميالً ،مسرية يوم
()12
تامّ ،وهو مذهب علمائنا أمجع .
هذا ،والذي يظهر من كلمات األعالم إىل زمان الشهيد األوّل(386هـ) أنهم مل
يتعرَّضوا ألحد املالكني على حنوٍ يظهر منهم أنهم أرادوا طرح اآلخر ،بل املالكان
(مسرية يوم؛ أو بريدان ومثانية فراسخ) عندهم ينطبقان على مسافة واحدة .ولذا ذكر
بعضهم مثانية فراسخ منفرداً؛ وبعضهم عطفوا عليه مسرية يوم ،كما يف بعض
الروايات ،على ما سيأتي إ ْن شاء اهلل.
ولكنّ أوّل مَ ْن تعرض الختالف املالكني أحياناً ،وكيفية تقديم أحدهما على
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اآلخر ،هو الشهيد يف الذكرى ،وتبعه بعض مَ ْن تأخَّر عنه.
وتعرَّض الشهيد يف الذكرى إىل تقدير املسافة ،وهي مثانية فراسخ ،وعيّنه
على حسب شعر اإلبل ومدّ البصر ،...ثم قال :يثبت املسافة باالعتبار باألذرع ،وحينئذ ال
فرق بني قطعها يف يوم أو أقلّ أو أكثر ،ولو مل يتيقَّن ذلك فإنّ مسري يومٍ كافٍ يف
()16
األرض املعتدلة والسفر املعتدل؛ لنطق األخبار به ،وعسر املساحة .
ويظهر من كالمه أن األصل يف التقدير هو الفراسخ الثمانية ،املقدَّرة باألذرع،
ولكنّ مسري اليوم يعترب عند الشكّ يف املالك األصلي ،ومن جهة عسر املساحة ،ولذا
لو علم املسافر بأنّه مل يقطع مثانية فراسخ ،ولكنْ بلغ مقدار السفر إىل مسرية اليوم
ال جيوز القصر واإلفطار.
ووصل الدور إىل الشهيد الثاني ،واعتقد باالكتفاء بأحدهما ،بل اعتقد بأن
األصل هو مسرية يوم معتدل السري واملركب ،حيث ذكر أن املسافة مثانية فراسخ،
وقال :وقد ورد تقدير املسافة بثمانية فراسخ معلقاً يف خرب الفضل بن شاذان ،عن
الرضا× ،قال :إنّما وجب التقصري يف مثانية فراسخ ،ال أقلّ من ذلك وال أكثر؛ ألن
مثانية فراسخ مسرية يوم للعامّة والقوافل واألثقال...إىل آخر اخلرب .وقد علم من ذلك أنّ
املسافة مسري يوم بسري األثقال ،وملّا كان ذلك خيتلف باختالف األرض واألزمنة
والسري حُمل على الوسط يف الثالثة ،فيعترب من احليوان مسري اإلبل؛ ألنها الغالب يف
القوافل ...وعلى هذا فيكفي السري عن التقدير ،وإ ْن اتّفق قصوره عنه يف نفس األمر؛
عمالً بظاهر األخبار .نعم ،لو اعتربها بالتقدير فإنْ وافق السري فواضحٌ؛ وإ ْن اختلفا
أمكن االجتزاء بكلّ واحد منهما؛ لداللة النصّ عليهما ،وتقديم السري؛ ألنّ داللة
النصّ عليه أقوى؛ إذ ليس لالعتبار باألذرع على الوجه املذكور نصٌّ صريح ،بل رمبا
اختلف فيه األخبار وكالم األصحاب .وقد صنَّف السيد مجال الدين أمحد بن طاووس
كتاباً مفرداً يف تقدير الفراسخ ،وحاصله ال يوافق املشهور؛ وألنّ األصل الذي اعتمد
عليه املصنِّف ومجاعة يف تقدير الفراسخ يرجع إىل اليوم؛ ألنّه استدلّ عليه يف التذكرة
بأنّ املسافة تعترب مبسري يوم لإلبل السري العامّ ،وهو يناسب ذلك ،قال :وكذا الوضع
()13
اللغوي ،وهو مدّ البصر من األرض .
والشهيد وإنْ تردَّد يف كالمه بني االكتفاء بأحدهما أو تقديم السري ،ولكنْ
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ٍّ صريح يدلّ على تقدير األذرع،
مع مالحظة ما ذكره أخرياً من عدم وجود نص
واختالف األعالم يف تقديره ،وتناسب أصل تقدير الفرسخ والوضع اللغوي مع أصالة
مسرية اليوم ،يظهر منه أنّه مال إىل أصالة السري يف مقابل التقدير بالفراسخ.
واختار حفيده (صاحب مدارك األحكام) يف كتابه ما يشبه خمتار الشهيد
الثاني ،وإنٍْ مل يرتدَّد يف النظر كما تردَّد الشهيد يف روض اجلنان.
وبيان ذلك أنّه ذكر أوّالً إمجاع العلماء على أنّ القصر إنّما جيب يف مسرية يوم
تامّ ،بريدين ،أربعة وعشرين ميالً .نقله عن مجاعة ،منهم :احملقّق احللي يف املعترب.
وتعرَّض ثانياً ألدلّة املسألة ،حبيث يظهر من كالمه أنّ كلّ واحد من املالكني معترب
برأسه ،والشاهد على ذلك ما ذكره من كيفيّة السري واملركب ،ومن املراد من
اليوم ،هل هو يوم الصوم أم غريه؟ ومن تعقيب كالمه مبا يدلّ على أنّه مجع بني
الروايات بـ «أو» ،ال «الواو» .قال :تعلم املسافة بأمرين :االعتبار باألذرع على الوجه
()18
املذكور؛ ومسري اليوم .
ثم تعرّض ملسألة االختالف بني املالكني ،وقال :الثاني :ال ريب يف االكتفاء
بالسري عن التقدير ،ولو اعتربت املسافة بهما واختلفا فاألظهر االكتفاء يف لزوم
القصر ببلوغ املسافة بأحدهما .واحتمل جدّي يف بعض كتبه تقديم السري؛ ألنه
أضبط ،وألنّ األصل الذي اعتمد عليه املصنِّف يف تقدير امليل ،وهو مناسبته ملسري
اليوم ،يرجع إليه .ورمبا الح من كالم الشهيد يف الذكرى تقديم التقدير ،ولعلّه ألنه
()19
حتقيق ،واآلخر تقريب .
وأمّا صاحب احلدائق الشيخ يوسف البحراني فهو أيضاً ممَّ ْن ذكر نقل اإلمجاع
على أنّ املسافة املوجبة للقصر هي مسرية يوم تامّ ،بريدين ،مثانية فراسخ ،أربعة
()20
وعشرين ميالً  .لكنّه بعد نقل الروايات الدالّة على خمتاره تعرَّض ملوارد اختالف
السري والتقدير ،وقال :ال خالف وال إشكال يف االكتفاء بالسري ،كما تكاثرت به
األخبار .وكذا ال إشكال يف ما لو اعتربت املسافة بالتقدير فوافق السري .إنّما
اإلشكال يف ما لو اختلفا ،فهل يتخيَّر يف العمل على أيِّهما كان ،ولزوم القصر ببلوغ
املسافة بأحدهما ،أو أنّه يقدِّم السري؛ ألنّه أضبط ،أو يقدِّم التقدير؟ احتماالتٌ.
ٍّ منهما .واحتمل يف
استظهر أوّهلا يف املدارك .والظاهر أن وجهه ورود النصوص بكل
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الروض تقديم السري ،قال :ألنّ داللة النصّ عليه أقوى؛ إذ ليس العتبارها باألذرع على
()21
الوجه املذكور نصٌّ صريح ،بل رمبا اختلفت فيه األخبار وكالم األصحاب .
ٍّ منهما جيّد؛ بالنظر إىل داللة النصوص املتقدِّمة
أقول :ال ريب أ ّن االعتبار بكل
عليهما ،إالّ أنّ اإلشكال يف التقدير من حيث االختالف يف تفسري الفرسخ ،كما
عرفت من اضطراب كالمهم يف امليل ،والرجوع إىل االحتياط باجلمع ،والتقصري
واإلمتام يف موضع االشتباه طريق السالمة ،واهلل العامل.
يظهر من كالمه هذا بأنّه وافق صاحب املدارك ،وإنْ احتاط يف التقدير من
جهة االختالف يف الفرسخ ،كما هو دأبه يف الكتاب ،ولكنْ ليس معنى احتياطه
لزوم رعاية جمموع املالكني أو أكثرهما ،بل احتياطه ليس إالّ يف التقدير ،ولذا لو
كان أكثر ما حياسب به الفراسخ أقلّ من مسرية اليوم ال ريب يف االعتماد عليه.
ك برأسه تعرّضه لكيفية اليوم والسري واملركب،
والشاهد أنّ السري عنده مال ٌ
حيث إ ّنه ذكر :املراد باليوم على ما ذكره األصحاب يوم الصوم ،واملراد بالسري فيه
ما هو املتعارف الغالب من سري اإلبل القطار وسري عامة الناس؛ فإنّه الذي حيمل عليه
اإلطالق ،مضافاً إىل ما صرَّحت به األخبار ...واعترب الشهيدان اعتدال الوقت والسري
واملكان ،قال يف املدارك :هو جيِّدٌ بالنسبة إىل الوقت والسري ،أمّا املكان فيحتمل
قويّاً عدم اعتبار ذلك فيه؛ إلطالق النصّ ،وإنْ اختلفت كمّية املسافة يف السهولة
واحلزونة.
أقول :ما ذكره من االحتمال؛ إلطالق النصّ ،مع اعرتافه باختالف كمّية
املسافة يف السهولة واحلزونة ،جيري يف الوقت أيضاً؛ فإنّ النصوص مطلقةٌ شاملة
بإطالقها جلميع األوقات ،فقصري النهار وطويله ممّا ختتلف به الكمّية أيضاً ،فال
وجه لتسليمه هلما ذلك يف الوقت ومناقشته يف املكان .وباجلملة فغاية ما يستفاد من
النصوص هو اعتدال السري كما عرفت ،وما عداه فال ،فإنْ محل إطالق النصوص
على احلدّ األوسط بني طريف الزيادة والنقصان واإلفراط والتفريط؛ ليكون ضابطاً
كلّياً ال خيتلف بالزيادة والنقصان ،ففي اجلميع ،وإال فال معنى لتسليم ذلك يف فرد
واملناقشة يف اآلخر .وإىل ما ذكرنا يُشري كالم جدّه يف الروض ،حيث قال :وملّا كان
ذلك خيتلف باختالف األرض واألزمنة والسري حُمل على الوسط يف الثالثة ،انتهى .وهو
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()22

جيّد .
ويظهر من كالمه ،وما نقله من األعالم ،أنّ َم ْن قال مبالكية السري يف قبال
التقدير تعرَّض لكيفية السري.
واحملقّق األردبيلي ،وإنْ وافق صاحب املدارك واحلدائق يف لزوم االكتفاء
باألقلّ ،إالّ أنّه ادّعى أنّ املالكني يتطابقان ظاهراً .قال يف جممع الفائدة والربهان ما
نصّه :الثالث :التفاضل بينهما غري ظاهر ،إالّ أنّ اليوم أقرب إىل فهم األكثر وأسهل،
خبالف الفراسخ .والظاهر أنّ أحدهما كافٍ ،وإنْ مل يصل إىل اآلخر على تقدير
()27
التفاضل ،ويكون حينئذ احلدّ حقيقةً هو األقلّ .
ويظهر من صاحب اجلواهر أنّه ،وإنْ اعتقد بأنّ السري هو األصل يف املسافة،
ولكنّ الشارع؛ دفعاً الختالف سري اليوم حبسب األزمنة واألمكنة والدواب و ،...قدَّره
بالربيدين ،بعد أن كانا متقاربني يف الواقع .ولذلك أتى بالروايات الدالّة على السري
أوّ ًال ،وتعرّض لكون اليوم هو يوم الصوم أو أقلّ من ذلك ،وقال :هي (املسافة) مسري
يوم تامّ ،كيوم الصوم؛ [للروايات الكثرية املشتملة على بياض اليوم] ،الظاهرة يف
إرادة يوم الصائم منه؛ للتعبري فيها ببياض يوم .وبه صرَّح بعضهم ،بل مل نعثر على
خالفٍ فيه .ولوال ذلك (هذه الروايات) ألمكن إرادة ما بني انتشار الضياء إىل انكسار
سورته باحندار الشمس إىل الغروب من اليوم ،مع استثناء القيلولة يف القيظ وغريها
ممّا ال يقدح يف صدق السري يوماً عرفاً .لكنْ ال بأس باألوّل بعدما عرفت من داللة
()24
النصوص املعتضدة مبا عثرنا عليه من الفتوى عليه .
وعقّب كالمه بالتعليق على ما ذهب إليه صاحب املدارك واحلدائق ،بل الشهيد
الثاني ،مبا يظهر منه أنّ السري والتقدير متساويان يف املسافة ،والفرق بينهما أنّ األول
تقريبٌ ،والثاني حتقيق ،فال معنى لطرح مسألة اختالف السري والتقدير يف املسافة
رأساً .قال ما نصّه :وعلى كل حال فهو (التقدير) حتقيقٌ يف تقريب ،كما يف نظائره،
فالرتديد بني بياض اليوم والربيدين يف خرب أبي بصري السابق ترديدٌ يف ما يسهل على
املكلّف اعتباره ،وإالّ فهما شي ٌء واحد يف نظر الشارع ،ال أنّهما أمران خمتلفان؛ كي
يتّجه البحث يف أ ّن مدار املسافة عليهما معاً ،مبعنى كون املعترب فيها اجتماعهما...؛ أو
أنّ املدار على مسري اليوم ،وإنْ قصر عن الربيدين؛ ألنّه األصل يف املسافة ،والتقدير
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بالربيدين تقدي ٌر له...؛ أو أن املدار على التقدير بالربيدين ،كما عساه يلوح من
بكل
ٍّ
الذكرى؛ ألنّه حتقيقٌ ،واآلخر تقريب؛ أو أنّ املدار على حصول أحدهما؛ عمالً
من الدليلني ،كما استظهره يف املدارك ،ضرورة أنّ ذلك كلّه مبينّ على أنهما
تقديران خمتلفان مسافةً ،أمّا بناء على ما ذكرنا من أنّهما شيءٌ واحد عند الشارع ـ
فمسري اليوم عنده عبارة عن قطع بريدين ،وبالعكس ،ومتى حتقَّق أحدهما حتقَّق
اآلخر يف نظره ـ فال يتأتّى شيءٌ من ذلك؛ إذ فرض مسري الربيدين يف بعض اليوم أو
نقصان املسري اليوم عنهما حينئذٍ غري قادح يف املراد شرعاً؛ ألنّ األوّل مسري يوم عنده،
()22
خبالف الثاني ،كما هو واضح .
وكالمه املذكور مشتملٌ على االحتماالت املتصوَّرة واألقوال املذكورة يف
ٍّ من األقوال .ولكنْ ال
ٍّ من االحتماالت وكل
املقام ،مع إشارةٍ إىل خمتصرٍ من أدلّة كل
خيفى أنّ ما ادّعاه املصنِّف يف قبال األقوال املتعدِّدة هو وحدة املالكني واقعاً ،وأن
املسافة حبسب السري تكون تقريباً ،وحبسب التقدير تكون حتقيقياً ،وهذا الكالم
ينفعنا يف ما سيأتي ،فانتظِ ْر.
ولكنْ مل أرَ غري صاحب اجلواهر (من متأخِّري املتأخِّرين ،واملعاصرين) مَ ْن
تعرَّض الختالف املالكني ،وكيفية تقديم أحدهما على اآلخر ،بل مل أرَ َم ْن تعرّض
ملالك سري اليوم مستقالًّ ،أو عطفاً على مثانية فراسخ ،بل الكلّ يصرِّحون بأنّ املسافة
مثانية فراسخ فقط.
نعم يظهر من عنوان الباب يف الوسائل أنّ الشيخ احلُ ّر العاملي يكون ممَّ ْن قال
بأنّ أحد املالكني حيقِّق السفر ،فإنه قال يف عنوان الباب« :باب وجوب القصر يف
بريدين مثانية فراسخ ،أو مسرية يوم معتدل السري».
ولتتميم البحث نذكر بعض عبارات األعالم املتأخِّرين واملعاصرين:
()26
قال كاشف الغطاء... :املسافة وحتقّق بقطع مثانية فراسخ .
وقال السيد حممد كاظم الطباطبائي :أمّا شروط القصر فأمور :األوّل:
()28
()23
املسافة ،وهي مثانية فراسخ  .وال يعلّق على كالمه أحدٌ من احملشّني على العروة .
وما يظهر من تأليفات املعاصرين أو تقريراتهم أ ّنهم ا َّد َع ْوا اإلمجاع ،بل اال ّتفاق
على التقدير (بثمانية فراسخ) ،ومل يتعرَّضوا ملالك السري ،وإنْ ذكر بعضهم روايات
االجتهاد والتجديد

209

•
()29

بياض اليوم ومسري اليوم يف مصنَّفاتهم .
هذه نبذ ٌة من أقوال األعالم .ونقل عن ولد املؤسِّس للحوزة العلمية يف قم الشيخ
مرتضى احلائري أنّه مجع بني القصر واالمتام ،واحتاط يف الصوم يف ما بني احلدّين
يف سريته العملية.
وقال بعض املؤلِّفني :إ ّن املسافة الشرعية يف يومنا احلاضر تكون 1200
كيلومرت ،ويف احلقيقة هي عني املسافة الشرعية يف مسرية يوم مع الباصات املتعارفة
()70
للسفر ،وحدّده باملسافة املذكورة .
ولكنّه مع سعيه يف استناد نظره إىل األدلّة املعتربة مل يأتِ مبا ينبغي أن يُذكَر
يف املقام .ولعلّنا نتعرّض فيما بعد لبعض ما قاله ،ومتحيص كالمه ،وصرفه إىل ما
يقتضيه النظر ،فانتظِ ْر.

األقوال املذكورة أو املتصوَّرة يف املقام تنتهي إىل الستّة ،بعد أن أغمضنا عن
بعض التقديرات اليت حتمل على التقيّة عند اجلميع.
األوّل :إن مالك املسافة هو التقدير (مثانية فراسخ أو بريدان) فقط .وما يف
بعض الروايات من السري (بياض يوم أو مسرية يوم) ليس إالّ أمارة على حتقُّق التقدير.
ولذا لو علمنا أنّ سفرنا يبلغ إىل التقدير ال اعتبار للسري أصالً .هذا هو املشهور ،بل
املتَّفق عليه يف كلمات الفقهاء ،وخصوصاً املتأخِّرين منهم.
الثاني :إ ّن املالك هو السري املتعارف (مسرية يوم أو بياض يوم) ،والتقدير عالمة
وأمارة على حتقُّق مسرية يوم يف السفر ،ولكنْ ليس كلّ َم ْن سافر مسرية يوم بأيّ
ي يوم يقصِّر ويفطر ،بل املعيار هو السري املتعارف مع الوسائل
ي وسيلة ويف أ ّ
كيفية وبأ ّ
النقلية املتعارفة يف الزمان ،ويف يومٍ معتدل من السنة ،يف هذا االحتمال ميكن طرح
احتماالت كثرية من جهة اعتدال السري ،واملركب ،واليوم؛ ومن جهة أنّ اليوم هو يوم
الصوم أو أقلّ من ذلك ،من طلوع الشمس إىل غروبها ،ولكنْ حيث إ ّن هذه
االحتماالت تطرح بعد إثبات أصل مالكية السري مستقالًّ أو عِ ْدالً للتقدير حنيل
طرحها واختيار احلقّ بينها إىل موضع آخر ،بعد إثبات أصل املالكية ،فانتظِ ْر .وهذا
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ما مييل إليه الشهيد يف روض اجلنان ،كما سبق.
الثالث :إن املالك هو السري ،كالثاني ،ولكنْ ال تقيُّد فيه للمتعارف أصالً.
ولذا لو قطع املسافران مسافة واحدة يف التقدير ،ولكنْ قطع أحدهما املسافة
بالسفينة ،ومن جهة بطء سرعة السفينة قطعه يف أكثر من اليوم ،واآلخر قطعها يف
بعض اليوم بالدابّة ،فيتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوماً ،ويقصِّر صاحب السفن.
تدلّ على هذا االحتمال رواية مرسلة نقلها الصدوق يف املقنع.
الرابع :املالك أحد التقديرين ،األوّل والثاني .وليس أحدهما أمارة على اآلخر،
بل هما مالكان مستقالّن .فلو سافر مثانية فراسخ يف مدّة قليلة قصَّر وأفطر ،وإنْ مل
يبلغ إىل مسرية يومٍ؛ ولو سار مسرية يومٍ ومل يبلغ مثانية فراسخ قصَّر أيضاً ،كما قد
يقال يف مسألة خفاء اجلدران وعدم مساع األذان بالنسبة إىل حدّ الرتخّص .وهذا هو
الذي استظهر من املدارك ،وقال به صاحب احلدائق واحملقِّق األردبيلي ،كما سبق.
اخلامس :املالك جمموع التقديرين األوّل والثاني ،وإ ّنهما وإنْ مل يكونا أمارةً،
ولكن ليس كلّ واحدٍ منهما مالكاً مستقالًّ ،بل جمموعهما حيقّق مالك املسافة
الشرعية .ولذا جيب القصر واإلفطار يف صورةٍ واحدة ،وهي بلوغ املسافة مثانية فراسخ
()71
ومضي مسرية يوم من بدء السري ،ولكن يف الصور الثالثة الباقية ال جيوز القصر
واإلفطار.
السادس :إ ّن التقدير والسري ينطبقان دائماً .ولذا ال موضوع للنزاع أيُّهما هو
املالك؟ وأيُّهما األمارة على اآلخر؟ بل أحدهما حتقيقٌ ،واآلخر تقريب .وهذا خمتار
صاحب اجلواهر ،وإنْ استظهر من أوّل كالمه أنّه اعتقد بأنّ املالك األصلي هو
السري ،وتقديره بالربيدين ليس إالّ حلسم مادة االختالف يف السري حبسب األزمنة
ال ،فراجع.
واألمكنة والدوابّ ،كما ذكرنا كالمه مفصَّ ً
هذه هي األقوال واالحتماالت املطروحة يف املسألة ،اليت ميكن االعتناء بها يف
اجلملة ،وإال فالفروض املتصوَّرة أكثر ممّا ذكرنا ،ولكنْ ال يسعنا يف هذا املختصر
التعرُّض هلا ،وإبطاهلا بعده.
ٍّ من
ومن املعلوم أن أشهر الستّة هو األوّل ،وأبعدها الثالث .ولكن مع ذلك لكل
االحتماالت الستّة أدلّة ذكرها القائلون بها ،أو ميكن أن تذكر هلم ،ولكن قبل
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التعرّض لألدلّة ،واختيار بعضها ،وإبطال البعض اآلخر ،نتعرّض للروايات والطوائف
املميَّزة فيها.

الروايات اليت ترتبط بالبحث توجد غالباً يف ثالثة أبواب من أبواب صالة
املسافر من الكتابني اجلليلني :الوسائل؛ ومستدركه .وجمموع هذه الروايات تبلغ
أربعة ومخسني رواية .ومن الطريف أ ّن إسناد أكثر هذه الروايات معتربٌ ،من صحيح أو
موثَّق أو مصحَّح .ويف كل طائفة من الطوائف يوجد خربٌ أو أكثر يكون من جهة
السند تامّ ًا .وعلى ما أحصيت وتفحّصت فإ ّن الروايات املعتربة منها تبلغ ثالثني.
وأمّا من جهة املدلول فمختلفة جدّ ًا ،حبيث لو مل ينضمّ بعضها إىل بعض من
جهة تقارب املعنى فمع اجلمود على النصوص يوجد أكثر من عشرين مالكاً على
حتقّق السفر الشرعي .ومن املناسب للمقام أن نذكر هذه املالكات؛ ليعلم إمجاالً ما
ذكر يف النصوص ،وهي هذه:
1ـ مسرية يوم2 .ـ بريدان أو مسرية يوم7 .ـ مسرية يوم أو بريدان أو مثانية فراسخ.
4ـ مسرية يـوم أو مثانيـة فراسـخ2 .ـ بياض يـوم6 .ـ مسرية يـوم على سحـب سري القطار.
3ـ مسرية يوم على حسب مركب املسافر 8 .ـ مسرية يوم أو بريدان أو أربعة وعشرون
ميالً9 .ـ مسرية يوم وليلة10 .ـ مسرية يومني11 .ـ بريدان12 .ـ بريدان أو مثانية فراسخ.
17ـ مثانية فراسخ14 .ـ بريد12 .ـ أربعة فراسخ16 .ـ أربعة وعشرون ميالً أو اثنا عشر
ميالً13 .ـ عشر فراسخ18 .ـ ثالثة برد19 .ـ ما يعلِّل فيه مثانية فراسخ مبسرية يوم20 .ـ ما
يستأنس منه بأنّ الشدّة موجِبة للقصر.
هذا ولكنّ بعض املالكات املذكورة يف الروايات حيمل على التقيّة قطع ًا؛
ملعارضته للمالكات األخر ،وموافقته ألقوال العامّة ،كما يف «مسرية يومني» أو «يوم
وليلة»؛ وبعضها يرجع إىل بعض ،أو جيمع بينهما مجعاً عرفياً ،كما يف اجلمع بني
مالك مثانية فراسخ وأربعة فراسخ أو بريدان وبريد ،حيث إ ّن املراد من الربيد هو
مقدار مسافة مَ ْن أراد أن يقطع بريداً ذاهباً ويقطع بريداً جائياً ،فيصري اجملموع
بريدين ،فال تعارض بينهما ،وكما يف موارد اجلمع بني مالك الربيدين ومثانية فراسخ
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وأربعة وعشرين ميالً ،حيث إ ّن كالًّ منها ينطبق على األُخر .وبعد إرجاع ما ميكن أن
يرجع إىل الواحد ،وطرح ما حيمل على التقيّة ،تصري طوائف الروايات املذكورة ستّاً،
وهي ما يلي:
1ـ ما يدلّ على أ ّن املالك هو زمان السري (مسرية اليوم).
2ـ ما يدلّ على أن املالك هو تقدير الفراسخ (مسافة خاصّة).
7ـ ما يدلّ على أن املالك منطبق على مسرية اليوم ومثانية فراسخ.
4ـ ما يدلّ على أن املالك أحدهما ،من مسرية اليوم ومثانية فراسخ.
2ـ الروايات املعلِّلة أو املستأنسة من احلكمة املذكورة فيها بأنّ املالك األصلي
هو الزمان.
6ـ ما يدلّ على منشأ جعل الرتخيص للمسافرين ،وهو سفر رسول اهلل| إىل
ذي خشب و ...وهذه املسافة تكون مسرية يوم ،بريدين ،مثانية فراسخ.
وعند النظر إىل الطوائف املذكورة نقول إمجاالً:
إ ّن الطائفة األخرية من جهة أ ّنها نقلت فعل النيبّ| ،وجعل احلكم من جهة
فعله ،وما قطعه النيب ينطبق على مالك السري والتقدير ،ال تفيد للجمع بني الطوائف
السابقة.
والطائفة الثالثة الدالّة على انطباق املالكني ،خاصّة مبسرية اليوم يف األزمان
السابقة ،ولكنْ ال تصح لالنطباق يف عصرنا احلاضر ،فإنّ مسرية يوم يف العصر
احلاضر يبلغ اليوم أضعاف مثانية فراسخ ،اللهمّ إالّ أن يقال بأنّ املراد من مسرية اليوم
هو مسرية يوم للسفر مع اجلمل واإلبل يف كلّ عصر وزمان ،ال مسرية يومٍ للسفر
بالوسائل النقلية املتعارفة يف كلّ زمان.
وأمّا الطائفة اخلامسة فتتّحد مع األوىل يف املضمون ،وإنْ تفاوتت معها يف قوّة
الداللة؛ حيث إ ّن هذه الطائفة تشتمل على التعليل.
فيبقى التعارض بني ثالث طوائف :األوىل؛ والثانية؛ واخلامسة ،وتكون الطائفة
الرابعة شاهداً للجمع بني األوليني ،وتصري النتيجة أنّ املالك أحدهما من السري
والتقدير مستقالًّ .فلو سافر مسرية يوم ومل تبلغ املسافة مثانية فراسخ قصّر؛ ولو سافر
مثانية فراسخ يف أقلّ من اليوم قصَّر أيضاً .ولكنْ بعض القرائن اخلارجية والتعليل
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املذكور يف الطائفة اخلامسة تأبى هذا اجلمع .ولذا حنتاج إىل تعمّق يف أدلّة األقوال
املختلفة ،والقرائن اخلارجية ،حتّى حنكم مبا يقتضيه التحقيق يف املقام.

إنّ القائلني بهذا القول هم جُلُّ املتقدِّمني واملتأخِّرين ،حبيث كاد أن يكون
إمجاعاً .ومبا أنّ هذا القول هو املشهور ال يستند أكثرهم إىل دليلٍ خاصّ .وإمنا
تعرّضوا ملقداره حبسب ما يقدر به املسافة يف العصور املتقدِّمة ،كاإلصبع والذراع
وشعر الربذون .وتعرَّضوا يف كيفية تقدير امليل ،وكيفية انطباق املالكات ،للتقدير
بعضها على بعض .ومع هذا ميكن أن يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أن الدليل على
أنّ املسافة مثانية فراسخ هو اإلمجاع؛ والروايات الواردة يف الباب.
قال السيد احلكيم[ :املسافة وهي مثانية فراسخ] .فال يعترب الزائد عليها؛
إمجاعاً منّا .حكاه غري واحد .وتدلّ عليه النصوص املستفيضة؛ ففي موثَّق مساعة :يف
ك ْم يقصر الصالة؟ فقال× :يف مسرية يومٍ ،وذلك بريدان ،وهما مثانية فراسخ .ويف
َ
رواية الفضل :إنّما وجب التقصري يف مثانية فراسخ ،ال أقلّ من ذلك وال أكثر .ويف
صحيح الكاهلي :بريد يف بريد ،أربعة وعشرون ميالً .ويف رواية ابن احلجّاج :أربعة
وعشرون ميالً ،يكون مثانية فراسخ .ويف صحيح أبي أيوب« :يف بريدين أو بياض
يوم» ،وحنوها وغريها .وأمّا ما ورد يف حتديدها مبسرية يوم وليلة ،كما يف صحيح
زكريا بن آدم ،أو مسرية يومني ،كما يف رواية أبي بصري ،أو ثالثة برد ،كما يف
()72
صحيح البزنطي ،فهو مطرو ٌح ،أو حممولٌ على ما ال ينايف األوّل ،أو على التقية .
ٍّ من الدليلني :اإلمجاع؛ والروايات.
وكالمه مشتمل على كل
ولكن ال خيفى أنّ ما يراه دليالً على املطلوب من الروايات يكون بني ما يدلّ
على التقدير فقط وما يدلّ على أن املالك إمّا التقدير أو السري ،وبني ما يدلّ على أن
املالك هو مسرية اليوم املنطبق على التقدير .ولكنّ الظاهر عنده أ ّن األصل هو
التقدير ،ولذا يكون السري عنده عالمةً على حتقُّق مثانية فراسخ.
والشاهد على أنّه ال يرى اعتباراً خاصّ ًا ملسرية يوم يف عرض التقدير هو تعرُّضه
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يف ذيل كالمه للروايات املتعارفة ملختاره .ويف هذا املقام ذكر ثالثة روايات ليس فيها
ما يدلّ على مسرية يوم أو بياض يوم ،بل الروايات إمّا أن تدلّ على ثالثة برد ،أو أكثر
()77
من يومٍ واحد من السري .
وقال السيد اخلوئي« :ال إشكال ،كما ال خالف بني املسلمني ـ إالّ َم ْن شذّ من
العامة ـ ،يف اعتبار املسافة ،وأ ّنها مثانية فراسخ ،ال أقلّ من ذلك وال أكثر ـ حدّاً ـ.
والنصوص بها متكاثرةٌ ،بل لعلّها متواترةٌ ،ولو إمجاالً ،وفيها الصحاح واملوثَّقات،
على اختالف ألسنتها ،من التعبري بثمانية فراسخ ،أو بريدين ـ وكلّ بريد أربعة فراسخ
ـ ،أو أربعة وعشرون ميالً ـ وكلّ فرسخ ثالثة أميال ـ ،أو السري يف بياض النهار املنطبق
()74
يف السري العادي على مثانية فراسخ .
ما ذكره السيد اخلوئي يشبه مقالة السيد احلكيم ،ولكنْ هو يدَّعي أكثر
من إمجاع الفرقة احملقّة ،بل ادّعى عدم اخلالف بني املسلمني ،إالّ َم ْن شذّ من العامّة.
ومن جهة أخرى صرَّح ببعض املالكات املذكورة يف الروايات ،وادَّعى انطباق مجيعها
على مثانية فراسخ ،ومن مجلتها :السري يف بياض النهار ،أو مسرية اليوم .والظاهر من
كالمه أ ّن السري املعترب هو السري العادي يف الزمان السابق ،أو السري مع القطار
واألثقال ،املنطبق على مثانية فراسخ ،ولذا عُطف على الثمانية ،وال يكون أصالً
برأسه.
ٍّ؛ ألنّه إمّا أن يريد بأنّ
ولكنّ ما ادّعاه من عدم اخلالف بني املسلمني ليس بتام
مسألة اعتبار املسافة ممّا ال خالف فيه ،إالّ من بعض العامة ،بال نظر إىل تقدير
املسافة ،ففيه :إ ّنه بهذا املقدار ينطبق عليه إمجاع الكلّ ،وال خيالفه ح ّتى بعض
العامة؛ وإمّا أن يريد بأنّ تقديرها بثمانية فراسخ ممّا ال خالف فيه ،إالّ من بعض
العامة ،ففيه :إ ّن العامّة جيمعون على خالفه ،وإنْ اختلفوا يف التقدير أيضاً .نقل
عبدالرمحن اجلزيري أقواهلم يف املسألة ،وقال :يشرتط لصحّة قصر الصالة شروط،
منها :أن يكون السفر مسافة تبلغ ستّة عشر فرسخاً ذهاباً فقط ،مسرية يوم وليلة
بسري اإلبل احملمَّلة باألثقال سرياً معتاداً .وتقدير املسافة بهذا متَّفق عليه بني األئمة
الثالثة ،ما عدا احلنفية ...واحلنفية قالوا بأنّ املسافة مقدَّرة بالزمن ،وهو ثالثة أيّام من
أقصر أيّام السنة ،ويكفي أن يسافر يف كلّ يوم منها من الصباح إىل الزوال ،واملعترب
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السري الوسط ،أي سري اإلبل ومشي األقدام ...وال عربة بتقديرها بالفراسخ على
املعتمد ،وال يصحّ القصر يف أقلّ من هذه املسافة ،وبعض احلنفية يقدِّرها بالفرسخ،
()72
ولكنّه يقول :إنها أربعة وعشرون فرسخاً ،فهي ثالثة مراحل ،ال مرحلتني .
وقال ابن قدامة يف املغين :وإذا كانت مسافة سفره ستّة عشر فرسخاً ،أو
مثانية وأربعني ميالً باهلامشي ،فله أن يقصِّر .قال األثرم :قيل ألبي عبد اهلل :يف كَ ْم
تقصر الصالة؟ قال :يف أربعة بُرَد ،قيل له :مسرية يوم تامّ؟ قال :ال ،أربعة بُرَد ستّة
()76
عشر فرسخاً ،ومسرية يومني .
ومل حيضرني اآلن غري املغين البن قدامة احلنبلي من الكتب املرتبطة بسائر
مذاهبهم .ولكنْ ظهر ممّا ذكرنا من الكتابني املذكورين أنّ ما نسبه السيد اخلوئي
ٍّ ،ولكنّ ادّعاءه إمجاع اإلمامية أو مشهورهم فليس ببعي ٍد،
إىل العامّة ليس بتام
وخصوصاً مع القول بأنّ بعض املتأخِّرين ،كصاحب املدارك والشهيد الثاني و ،...وإنْ
قالوا بكفاية مسرية اليوم ،ولكنَّهم اعتقدوا بأنّ مثانية فراسخ أيضاً يكفي لتحقُّق
قطع املسافة.

أمّا اإلمجاع فال اعتبار له يف املقام .وعدم اعتباره ليس من جهة احتمال كونه
مستنداً إىل الروايات املوجودة عندنا فقط ،بل من جهة أ ّنه ال يوجد إمجاعٌ يف املسألة
رأساً؛ ألن من شرط حتقُّق اإلمجاع يف املسألة كونها معنونة عند األصحاب ،وملتفتاً
إليها من جانبهم .ولكنّ األصحاب قدمياً وحديثاً ال يدَّعون اإلمجاع على مثانية فراسخ
يف قبال القول مبسرية يوم ،بل هم يدَّعون اإلمجاع عليها يف قبال أقوال العامّة ،أي يف
قبال ستّة عشر فراسخ ،أو ثالثة برد ،أو مسرية يومني ،وثالثة أيام ،وحنوها .ولذا
عطف بعضهم مثانية فراسخ على مسرية يوم أو بياض يوم ،حبيث يظهر منهم عدم
التفرقة بينهما ،بل عندهم أص ٌل واحد ،وهو مثانية فراسخ ،وإنْ عرف ذلك مبسرية يوم
أحياناً.
وعلى هذا األساس لو قيل بأنّ املالك هو مسرية يوم ،ال مثانية فراسخ ،ال
ميكن إبطاله بأنّ هذا خالف اإلمجاع .نعم ،هذا خيالف كلمات املعاصرين ،الذين
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واجهوا السيارات املتداولة ،ولك ْن مع ذلك حكموا بأنّ املالك مثانية فراسخ ،ال أق ّل
وال أكثر ،ومحلوا الروايات الدالّة على مسرية يوم أو بياض يوم على مسرية يوم عاديّ
سبه ،وهذا ما نتعرَّض له يف ما يأتي.
يف زمن صدور الروايات ،ال يف كلّ زمان حبَ َ
وأمّا الروايات فإنّ يف بعضها ما يدلّ على أ ّن املالك هو التقدير فقط؛ كما يف
صحيحة حممد بن مسلم ،عن أبي جعفر× ،عن أبيه ،عن النيبّ| ،قال :التقصري
()73
جيب يف بريدين ؛ وصحيحة معاوية بن وهب قال :قلتُ ألبي عبد اهلل× :أدنى ما
()78
يقصر فيه املسافر الصالة؟ قال :بريد ذاهباً ،وبريد جائياً ؛ ومصحَّحة الفضل بن
()79
شاذان ،عن الرضا× :والتقصري يف مثانية فراسخ وما زاد ،وإذا قصَّرت أفطرت ،
إ ّال أنّها معارض ٌة مبا دلّ على أن املالك هو مسرية يوم ،كما يف صحيحة عليّ بن يقطني
قال :سألتُ أبا احلسن األول× عن الرجل خيرج من سفره وهو يف مسرية يوم؟ قال:
جيب عليه التقصري يف مسرية يوم ،وإنْ كان يدور يف عمله؛ ويف صحيح عبد الرمحن
()40
بن احلجّاج ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :جرت السنّة ببياض يوم .
ولو قيل :إنّه وإنْ وقع يف بعض الروايات هذا التعبري ،ولكنّها أمارة على حتقُّق
املالك ،وليست مالكاً برأسه .ويف الواقع إ ّن الشارع الحظ حال الناس ،وعدم إمكان
تقديرهم مسافة السري باإلصبع واألذرع و ...إالّ باملشقّة العظيمة ،فساحمهم ،وجعل هلم
أمارة غالبية على حتقُّق مثانية فراسخ ،وهي مسرية يوم تامّ للمركب العادي .والشاهد
عليه أ ّنه يف بعض الروايات انطبق أحدهما على اآلخر ،أو عطف أحدهما على اآلخر،
وهو دالٌّ على أن أحدهما تفسريٌ لآلخر مصداقاً ،ومنطبقاً عليه.
ففي موثَّقة مساعة قال :سألتُه عن املسافر يف كَ ْم يقصّر الصالة؟ فقال× :يف
()41
مسرية يوم ،وهي مثانية فراسخ .
ويف موثَّقةٍ أخرى له ـ ومن احملتمل قريباً وحدتها مع ما سبق ـ قال× :يف مسرية
يوم ،وذلك بريدان ،وهما مثانية فراسخ.
ويف صحيحة أبي أيّوب ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :سألتُه عن التقصري؟ قال :يف
()42
بريدين ،أو بياض يوم .
قلتُ :ميكن أن يُقال يف هذا اجملال ،ومع قطع النظر عمّا يلي :إ ّنه ال دليل على
أصالة التقدير؛ ألنّه كما ميكن أن يكون ما فرضتم صحيحاً ميكن أن يكون
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املالك هو السري العادي يف اليوم ،ولكنْ مبا أنّ املراكب خمتلفة ،والركب أيضاً قد
يسري سريعاً وقد يسري بطيئاً ،وبعض املسافرين ال يقطعون الطريق من الطلوع إىل
الغروب و ،...قرَّر الشارع مثانية فراسخ أمارةً وقتية آنذاك هلم ،حبيث لو علموا أنّ
سفرهم بلغ مسرية يوم قطعاً فال اعتبار باألمارة عليه.
وأمّا الشاهد املذكور ففيه أنّ ما يدلّ على االنطباق ميكن أن يكون انطباقاً
وقتياً آنذاك ،وما يتضمَّن انطباق أحدهما على اآلخر ميكن محله على ما سبق ،أو
محله على أ ّنهما مالكان مستقالّن ،يدلّ كلٌّ منهما على حتقُّق السفر الشرعي،
فليس يف الروايات شاهدٌ على مدَّعاه.
ال يُقال :االعتبار بثمانية فراسخ دون مسرية يوم؛ ألن األوّل حتقيق ،والثاني
تقريب.
ألنه يُقال :ال يستدلّ يف الشرع على أساس هذه االستحسانات ،وإالّ ميكن أن
يقال بأنّ السري مقدَّم يف االعتبار؛ ألنه يف األزمنة السابقة كان أضبط من التقدير.

مبا أ ّن هذا االحتمال هو املختار عندنا ،وحيتاج إثباته إىل إبطال بعض األقوال،
وإىل مقدّمات أخر ،حنيل البحث فيه إىل آخر هذا املقال ،فانتظِ ْر.

وهو أن املالك مسرية يوم مطلقاً ،سواء كان املركب بطيئاً أو سريعاً ،وبعبارة
أخرى :مطلق مسرية يوم بال تقيُّد بكون السري واملركب والطريق عادياً.
وما وجدتُ هلذا االحتمال قائالً ،ولكنْ تكون على مضمونه روايةٌ مرسلة،
نقلها الصدوق يف املقنع ،قال :سُئل أبو عبد اهلل× عن رجلٍ أتى سوقاً يتسوَّق بها،
وهي من منزله على أربع (سبع) فراسخ ،فإنْ هو أتاها على الدابّة أتاها يف بعض يو ٍم،
وإنْ ركب السفن مل يأتِها يف يومٍ؟ قال :يتمّ الراكب الذي يرجع من يومه صوم ًا،
()47
ويقصّر صاحب السفن .
ومبا أ ّن مفادها خمالفٌ لغريها من األخبار والفتاوى فقد قال صاحب الوسائل يف
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مقام اجلمع :ولعلّ وجه إمتام صاحب الدابّة أنه يرجع قبل الزوال ،أو خيرج بعده؛ ملا
()44
يأتي يف الصوم ،خبالف صاحب السفينة .
ولكنْ ال خيفى أنّه ال شاهد حلمل مطلق الكالم يف الرواية على ما قيَّده،
وهذا من أوضح موارد اجلمع الشرعي.

ولكنّ األَ ْوىل ردّ هذا االحتمال من جهة أنّه ال دليل عليه ،إالّ رواية مرسلة
سنداً ،ومعرَضٌ عنها عند األصحاب ،والرواية بهذه األوصاف ال تصلح دليالً للحكم
الشرعي ،مضافاً إىل أنّ هذه الرواية معارضة بالروايات الصحيحة ،الدالّة على عدم
االعتبار بكيفية السري ،بل املالك هو السري العادي.
ففي مصحَّحة الفضل بن شاذان ،عن الرضا×... :وقد خيتلف املسري ،فسري
البقر إنّما هو أربعة فراسخ ،وسري الفرس عشرون فرسخاً ،وإنّما جعل مسري يوم مثانية
فراسخ؛ ألن مثانية فراسخ هو سري اجلمال والقوافل ،وهو الغالب على املسري ،وهو
()42
أعظم املسري الذي يسريه اجلمّالون واملكاريون .
ويف صحيحة عبد اهلل بن حييى الكاهلي أنّه مسع الصادق× يقول :يف
التقصري يف الصالة بري ٌد يف بريد ،أربعة وعشرون ميالً ،ثم قال :كان أبي يقول :إ ّن
()46
التقصري مل يوضع على البغلة السفواء والدابّة الناجية ،وإنّما وضع على سري القطار .
ويف صحيحة أخرى لعبدالرمحن بن احلجاج قال :قلتُ له ـ أي للصادق× ـ :إ ّن
بياض اليوم يـختلف ،يسري الرجل مخسة عشر فرسخاً يف يوم ،ويسري اآلخر أربعة
فراسخ ومخسة فراسخ يف يومٍ؟ قال :فقال× :إ ّنه ليس إىل ذلك ينظر ،أما رأيتَ سري
هذه األثقال (األميال بني مكّة ومدينة) ،ثمّ أومأ بيده ،أربعة وعشرين ميالً يكون
مثانية فراسخ.
هذه الروايات كلّها معا ِرضة للمرسلة املذكورة ،وال أقلّ من التعارض
والتساقط.
ومن جهة أخرى هذه الرواية معارَضة مبا دلّ على أنّ املسافة تقدَّر بثمانية
فراسخ ،وال تنهض هذه الرواية املرسلة يف قبال املعارِضات قطعاً.
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•
ملخّص االحتمال أنّ كالًّ من التقدير والسري مالكٌ مستقلٌّ برأسه ،ويكتفي
بأحدهما يف وجوب القصر .فلو سافر عادياً طول اليوم ومل يقطع مثانية فراسخ قصَّر؛
ولو سافر مثانية فراسخ يف أقلّ من اليوم أيضاً قصَّر .وهذا القول هو خمتار احملقِّق
األردبيلي وصاحب املدارك وصاحب احلدائق ،وإنْ ادّعى األوّل بأنّهما يتطابقان ظاهراً.
والدليل على خمتارهم ظاهر بعض األخبار ،وميكن تقريره بوجهني:
األوّل :توجد يف األخبار الصحيحة طائفتان رئيستان :إحداهما تدلّ على أنّ
املالك هو التقدير؛ والثانية تدلّ على أنّ املالك هو مسرية يوم أو بياض يوم ،وتصري
املسألة من صغريات املسألة األصولية املعروفة« :إذا تعدّد الشرط واتّحد اجلزاء» .ويف
()43
هذه املسألة األصولية تذكر أربعة احتماالت للجمع بينهما  .واألصحّ منها اجلمع
بينما بـ «أو» .فمثالً :يف مسألة حدّ الرتخّص يوجد روايتان :إذا خفي األذان فقصِّ ْر ،إذا
خفيت اجلدران فقصّر .ويف املقام جيمع بينهما بأنْ يقال :إذا بلغت املسافة إىل مثانية
()48
فراسخ أو مسرية يوم فيتحقَّق السفر الشرعي .
الثاني :توجد إىل جنب الطائفتني املذكورتني طائفة أخرى ،فيها روايات
صحيحة تدلّ على املطلوب ،وتكون شاهداً للجمع بني الطائفتني ،وهي :صحيحة أبي
أيّوب ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :سألتُه عن التقصري؟ قال :فقال× :يف بريدين أو
()49
بياض يوم ؛ وصحيحة أخرى ألبي بصري قال :قلتُ ألبي عبد اهلل× :يف كَ ْم يقصِّر
()20
الرجل؟ قال :يف بياض يوم أو بريدين .

أمّا التقريب األوّل فإنّه وإنْ قبلنا كربى البحث يف األصول ،ولكنْ يف املقام
خصوصيّةٌ ال ميكن معها تطبيق تلك الكربى عليه ،واخلصوصية هي أنّه من
املظنون ،بل املطمأ ّن ،أ ّن مالك السفر ليس إالّ واحداً منهما ،ولذا ال بدّ أن حيمل
أحدهما على املالك ،واآلخر على أمارة عليها ،أو حيمل كالهما على األمارتني لشيء
ثالث غريهما.
ومَ ْن تفحَّص الروايات متاماً ،ويرى ما ينطبق املعياران فيه ،ونظر يف انطباقهما
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يف عصر الشارع غالباً ،ال يبقى له أدنى ترديد يف ما قلنا .ولنذكر بعض ما يدلّ على
أ ّن املالك واحد فقط ،ال اثنني:
ففي مصحَّحة الفضل بن شاذان ،عن الرضا× ،أ ّنه مسعه يقول :إنّما وجب
التقصري يف مثانية فراسخ ،ال أقلّ من ذلك وال أكثر؛ ألن مثانية فراسخ مسرية يوم
للعامّة والقوافل واألثقال ،ويف ذيلها قال× :وإ ّنما جعل مسري يوم مثانية فراسخ؛ ألن
()21
مثانية فراسخ هو سري اجلمال والقوافل .
ويف موثَّقة مساعة قال :سألتُه عن املسافر يف كَ ْم يقصِّر الصالة؟ فقال :يف
()22
مسرية يوم ،وذلك بريدان ،وهما مثانية فراسخ .
ويف صحيحة حممد بن مسلم ،عن أبي جعفر× ،قال :سألتُه عن التقصري؟
()27
قال :يف بريد ،قلتُ :بريد ،قال :إ ّنه ذهب بريداً ،ورجع بريداً ،فقد شغل يومه .
ٍّ من التقدير
فهذه الروايات وأشباهها تنادي بأعلى صوت بعدم استقالل كل
والسري ،وأنهما ينطبقان ،ويشريان إىل مالكٍ واحد؛ هو إ ّما أحدهما ،أو الثالث ،كما
سنبيِّن .فكما ال حيتمل أحدٌ أنّه ميكن القول بأنّ أحد املالكات من الربيدين أو
مثانية فراسخ أو أربعة وعشرين ميالً يكفي يف حتقُّق السفر ،بل يقولون بأنّها مجيعها
تدلّ على مالكٍ واحد ،وهو تقدير املسافة من جهة طول املسافة ،كذلك ال ينبغي أن
حيتمل استقالل مالك مسرية اليوم ،والتقدير ،كما ال خيفى.
وبهذا اجلواب يظهر ما يف التقريب الثاني لالستدالل؛ فإنّه بعد ما ذكرنا من
الروايات ،اليت يظهر منها وحدة املالكني ال بدّ أن حيمل ما يدلّ على أنّ احلدّ بريدان
()24
ري لآلخر ،أو أمارة عليه ،أو أنّ كلَ ْيهما دالٌّ على
أو بياض يوم على أنّ أحدهما تفس ٌ
مالك آخر .نعم ،كلمة «أو» يف نفسها لو خُِّليت ونفسها تدلّ على الرتديد أو التفريع
ظاهراً ،ويف املقام ظاه ٌر يف التنويع ،ولكنْ بقرينة ما يوجد يف الروايات املذكورة ال
بدّ من محلها على غري ظاهرها .وبعد محل الرواية على ما ذُكر ال تكون ظاهر ًة يف
استقالل املالكني ،وال تصري شاهداً للجمع بني غريها من الروايات.

وهو أ ّن املالك جمموع التقدير والسري ،كما قد يقال يف حدّ الرتخّص بأنّ
املالك خفاء اجلدران وعدم مساع صوت األذان معاً.
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•
ولكنْ ال جند به قائالً ،وإنْ تعرَّض له صاحب اجلواهر يف عداد االحتماالت.
وميكن أن يستدلّ عليه بأنّه بعد القول بأنّ املورد من موارد «تعدُّد الشرط
واتّحاد اجلزاء» خنتار كربوياً أنّ اجلمع بني الشرطني إمّا أن يكون بالتصرُّف يف
احنصارهما أو استقالهلما ،ومبا أن التعارض يكون بني املنطوقني نرفع اليد عن
استقالهلما ،وتصري النتيجة أ ّن املالك هو جمموع التقدير والسري.
وفيه :قد بيَّ َنا يف حملّه أنّ مركز التعارض هو معارضة أحد املنطوقني ومفهوم
ال،
ٍّ من املنطوقني مفهومٌ فال تعارض أص ً
اآلخر ،وبعبارة أخرى :لو مل يكن لكل
ٍّ منهما وإطالق مفهوم اآلخر ،وجيب رفع
ولكن اآلن وقع التعارض بني منطوق كل
التعارض من جهة وروده ،ال من جهةٍ أخرى ،ولو كان ممكناً .وهذا ممّا حيكم به
العرف .ويف املقام لو تعمَّقنا يف الكالم نفهم أنّ اإلشكال نشأ من اإلطالق املقابل
لألوّل [االستقالل] ،ال اإلطالق املقابل للواو (االحنصار) ،ولذا يرفع اليد عن اإلطالق
األوّل عُ ْرفاً ،دون الثاني ،فتصري النتيجة ـ لو صرف النظر عن إشكال الصغرى ـ أنّ
ٍّ منهما ،ال جبمعهما.
احلكم يف الكربى هو احلكم باستقالل كل
ولكنّ املقام ـ كما سبق يف ردّ االحتمال الرابع ـ ليس من مصاديق الكربى
املذكورة ،من جهة خصوصية املورد ،فال نعيد ،فراجِ ْع.

وهو ادّعاء انطباق أحد املالكَ ْين على اآلخر واقعاً ،فريتفع النزاع كالًّ .وهذا
هو خمتار صاحب اجلواهر ،ومستظهر كالم األردبيلي ،كما سبق .بل ميكن أن
يقال بأنّ الظاهر من كالم األصحاب الذين مل يتعرَّضوا للخالف بني التقدير والسري
هو هذا القول ،وخصوصاً مع ذكر املالكني على طريق عطف البيان يف كلماتهم.
قال يف مفتاح الكرامة :يف املعترب واملدارك والذخرية وظاهر املنتهى والتذكرة
وكشف االلتباس وجممع الربهان والدرّة والكفاية اإلمجاع على أنّه إ ّنما جيب
()22
التقصري يف مسرية يوم ،بريدين ،أربعة وعشرين ميالً .
هذا ويظهر من أوّل كالم صاحب اجلواهر أنّه اعتقد بأنّ املالك هو السري،
ولكنْ بعد أن يكون السري خمتلفاً حبسب األمكنة واألزمنة والسائرين ودوابّ السري
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•
واجلدّ فيه وعدمه ،بل رمبا حصل فيه اختالف أيضاً يف تقديره لو وقع بالليل ،أو امللفَّق
منه ومن النهار؛ إذ مل يعلم أنّ املقدار يوم تلك الليلة أو يوم آخر ،قدَّره الشارع بالربيدين؛
()26
دفعاً هلذا االختالف ،بعد أن كانا متقاربني يف الواقع .
وقال :على كلّ حال فهو [أي التقدير] حتقيقٌ يف تقريب ،كنظائره .فالرتديد
بني بياض اليوم والربيدين يف خرب أبي بصري السابق ترديدٌ يف ما يسهل على املكلَّف
()23
اعتباره ،وإ ّال فهما شي ٌء واحد يف نظر الشارع ،ال أنّهما أمران خمتلفان .
والدليل على االحتمال على ما يظهر من كالم صاحب اجلواهر ليس إالّ
االستظهار من الروايات ،واجلمع بينها بعد مالحظة ما ذكره من اختالف السري،
وكونه تقريباً ،واآلخر حتقيقاً ،جعله الشارع معياراً على املسافة.
وملخَّص أدلّة صاحب اجلواهر بتوضيح منا ما يلي:
1ـ ظاهر بعض الروايات الدالّة على أ ّن املسافة تقدَّر بالربيدين ،وظاهر ما يدلّ
على أ ّنهما شي ٌء واحد ،كمصحَّحة الفضل بن شاذان (عبَّر عنها صاحب اجلواهر
حبسنة الفضل بن شاذان).
2ـ النصوص الكثرية الدالّة على حتقُّق املسافة بقصد بريد ،معلِّلة بأنّه يتمّ له
شغل يومه بإرادته الرجوع ،فيكون بريداً ذاهباً وبريداً جائياً ،حتى على ما فهمه
األصحاب منها من إرادة الرجوع ليومه ،ضرورة عدم صدق شغل اليوم حقيقةً بالسفر
إذا ختلّل بني الذهاب واإلياب اجللوس لقضاء احلاجة وحنوه ،فال بدّ حينئذٍ من إرادة
مقدار ذلك ،وهو الربيدان.
7ـ التمسُّك بإمجاع الطائفة على أنّ التقصري متحقِّق يف قطع الربيدين ،وإنْ
()28
كان يف بعض اليوم .

ب والتقدير حتقيقٌ لشيءٍ واحد يف زمان الشارع؛
حنن نوافقه بأ ّن السري تقري ٌ
ونوافقه أيضاً بأنّ مثانية فراسخ أمارة بيَّنها الشارع ملَ ْن قطع املسافة على حتقُّق مسرية
يوم واحد ،ولكنّ ذلك بعد أنْ كان السري والتقدير متقارباً يف الواقع .وأمّا بعد أنْ
صار مقدار مسرية يوم بسري الوسائل النقلية العادية أضعاف مثانية فراسخ فال نسلِّم أنّ
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•
تعيني الشارع جارٍ يف هذا الزمان أيضاً ،بل يفهم من الروايات والقرائن أ ّن تقدير مسرية
اليوم بالربيدين أو مثانية فراسخ ليس إالّ بيان ما هو مطابق للواقع غالباً ،وعلى تعبري
صاحب اجلواهر :هو حتقي ٌق يف التقريب.
وعلى هذا األساس تقدير مسرية اليوم بثمانية فراسخ أمارةٌ وقتية آنذاك ،وعلينا
أن نبيِّن أمارة وقتيّة مناسبة مع عصرنا احلاضر ،وتقديراً متوسِّطاً لسري الوسائل
النقلية الغالبة يف الزمان ،تقديراً للسفر ،وحتقيقاً يف تقريب.
نعم لو كنّا يف عصر صاحب اجلواهر حنكم مبا حكم به هو؛ إذ كانت
املراكب يف زمانه مشابهةً للمراكب املعمولة يف زمان الشارع من جهة السرعة والبطء؛
ألنّ مناقشتنا يف كالمه يرجع إىل أنّ املراكب يف عصرنا احلاضر تقطع أكثر من
مثانني فرسخاً يف يومٍ واحد ،فكيف ميكن أن يقال يف هذا الزمان بأنّ مثانية فراسخ
حتقيق يف تقريب ،كنظائره؟!
اللّهم إالّ أنْ يقال :ليس املراد من مسرية يوم أو بياض يوم مسرية يوم من
سبه ،بل املراد مسرية يومٍ بسري مراكب عصر
املراكب العادية يف كلّ زمان حبَ َ
الشارع فقط ،ولذا ال يتخلَّف سري اإلبل واجلمال و ...عن مثانية فراسخ أصْالً.

وهو القول بأنّ املالك هو مسرية يوم أو بياض يوم عاديّ متوسّط يف كلّ زمان
باملراكب العاديّة يف األسفار العُ ْرفية النوعية.
ومال إىل هذا القول صاحب روض اجلنان الشهيد الثاني ،ويظهر من كالم
صاحب اجلواهر أنّ األصل يف املالك هو املسري ،وإنْ أحلق بكالمه ما يدلّ على وحدة
املالكني يف نظر الشارع ،فراجِ ْع.

قال الشهيد يف ذكر أدلّة هذا القول ،الذي مال إليه ،ما يلي ملخَّصاً:
1ـ علّل يف خرب الفضل بن شاذان مثانية فراسخ بأ ّنها تكون مسرية يوم للعامّة،
صص يعلم أنّ ما حيقّق السفر هو مسري يوم بسري األثقال.
ومبا أن العلة تعمِّم وخت ِّ
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2ـ داللة النصّ على السري أقوى من داللته على الفراسخ؛ إذ ليس العتبارها
باألذرع على الوجه املذكور نصٌّ صريح ،ورمبا اختلفت فيه األخبار.
7ـ أصل تقدير الفرسخ عند املصنِّف [العالّمة] ومجاعة يرجع إىل اليوم ،وقال يف
التذكرة بأنّ املسافة تعترب مبسري يوم لإلبل ،وكذا الوضع اللغوي ،وهو مدّ البصر من
()29
األرض .
ونسب صاحب املدارك دليالً آخر إىل كالم الشهيد ،وإ ْن مل نرَ ُه يف الروض
وهو:
()60
4ـ إ ّن مسرية يوم أضبط من الفراسخ .
ولكنْ ليس كلّ واحدٍ من األدلة األربعة دليالً مستقالًّ ،إالّ األوّل منها .أما
الثالثة األخرية فغاية ما يستفاد منها التأييد أو االستئناس فقط؛ فإنه لو ذكر ملسألة
معياران مستقالّن ،وكان أحدهما أوضح أو أضبط ،فال دليل على تقدُّم األضبط ،وال
دليل على كون األوضح أقوى داللةً من اآلخر.
وما قد يقال يف كيفية تقدير الفرسخ يف األصل (على تقدير صحّته) ال يوجب
تقدُّم السري؛ ألنّ املعترب يف معاني اللغات هو ما يفهمه العُ ْرف ،ال مَ ْن جعل اللغة .والعرف
إذا واجه كلمة الفرسخ ال يفهم إالّ التقدير حبسب األذرع وما شابهها ،ال حبسب سري
اإلبل و...
على أنّ ما ذكره من أصل تقدير الفرسخ ال يستند إالّ إىل بعض الفقهاء.
وكالم بعض اللغويني ال يوجب علماً أو اطمئناناً إذا خالفهم الباقون ،فضالً عن كالم
بعض الفقهاء.
وما ذُكر من تقدير الفرسخ مبدّ البصر من األرض ففيه:
أوّ ًال :أن امليل يعرف مبدّ البصر من األرض ،وهو ثلث الفرسخ ،قال ابن املنظور:
()61
وامليل من األرض :قدر منتهى مدّ البصر  .والفرسخ ثالثة أميال.
وثانياً :إ ّن مدّ البصر من األرض ال يرجع إىل السري أصالً؛ ألن املقصود به إذا
نظر ناظ ٌر متعارف إىل الطريق ورأى راجالً وراكباً جييئان من أقصى املكان ال
ٍّ مييز الراجل من الراكب فهذا احلدّ ُيسمّى
يتميَّزهما أوالً ،حتى إذا وصل إىل حد
ميالً ،وهو أحد طرق تقدير املسافة يف األزمنة السالفة .وبعد االلتفات إىل معنى «قدر
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منتهى مدّ البصر» يعلم أنّه ال يرتبط بالسري ،وإ ْن ارتبط بالراكب والراجل.
هذا ،ولكنّ الذي يقتضيه النظر هو تقديم االحتمال الثاني على باقي
االحتماالت؛ مبا ذكره الشهيد الثاني أوّ ًال ،وبغريها ممّا يبدو يف النظر .وهذا حيتاج
إىل مقدّمات.
إنّ االستدالل على أ ّن املالك هو مسرية يوم بالوسائل النقلية املتعارفة يف كلّ
سبه حيتاج إىل تشييد مقدّمات ،هي:
زمان حبَ َ
األوىل :إ ّن مالك حتقُّق السفر ليس إالّ شيئاً واحداً.
الثانية :مسرية يوم ال يقيّد باملركب املتعارف يف زمان الشارع.
الثالثة :إ ّن التقدير بثمانية فراسخ خيتلف مع مسرية يوم عادي دائماً يف العصر
احلاضر.
الرابعة :إ ّن املالك هو السري ،دون التقدير بثمانية فراسخ ،من جهة:
1ـ أ ّن التعليل املذكور يف روايات التقدير بالفراسخ.
2ـ إرجاع موضوع مثانية فراسخ إىل شغل اليوم.
7ـ النظر إىل كلمة جعل الرتخيص يف الصالة والصوم.

املقدّمة األوىل :إ ّن مالك حتقيق السفر ليس إالّ شيئاً واحداً؛ هو إ ّما التقدير
بالفراسخ؛ أو السري مسرية يوم؛ أو ما يكون التقدير والسري عالمةً عليه.
وقد حقَّقنا هذه املقدمة جواباً الحتمال الرابع واخلامس ،وقلنا :إ ّنه مَ ْن نظر إىل
الروايات وانطباق مسرية يوم والفراسخ يف بعضها ،ونظر إىل القرائن اخلارجية الدالّة
على أنّ املالكني ينطبقان غالباً يف عصر الشارع ،وأ ّن أحدهما حتقيق ،واآلخر
()62
تقريب ،ال يبقى له أيّ تردُّد يف أ ّن املعيار ليس إالّ واحد ًا منهما .
املقدمة الثانية :إ ّن مسرية اليوم ال تقيّد باملركب املتعارف يف زمان الشارع.
والدليل عليه أ ّن املفاهيم الكلّية ال تقيَّد خبصوصية املصاديق املتعارفة يف زمانٍ
دون زمان ،فكما أ ّن السفر الشرعي ال يقيَّد مبَ ْن قطع الطريق بالوسائل النقلية
واملراكب املتداولة يف عصر الشارع ،بل كلّ َم ْن قطع الطريق ،ولو بالسيارات
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املتسجدَّة ُيعَ ّد مسافراً ،كذلك ال تقيَّد مسرية اليوم بالسري مع اجلمال والقوافل
وحنوها ...وهذا أص ٌل شايع يف كلّ املفاهيم املستعملة يف لسان الشارع .ولذا اشتهر بأنّ
صص باملورِد واملصاديق ،دون مصاديق أخر.
املفاهيم الكلّية ال تقيَّد وال خت َّ
وأكثر الروايات الصحيحة الدالّة على حدّ السفر ليس فيها أيّ تقييد؛ ففي
()67
صحيحة أبي أيّوب وأبي بصري ذكر «بياض يوم» ؛ ويف موثَّقة مساعة ذكر «مسرية
()62
()64
يوم» ؛ ويف صحيحة عبد الرمحن بن احلجّاج« :جرت السنّة ببياض يوم» ؛ ويف
()66
صحيحة عليّ بن يقطني« :مسرية يوم» ؛ ويف صحيحة حممد بن مسلم ذكر «شغل
()63
يومه»  .ومعلو ٌم أنّ صدق السفر يف بياض اليوم أو مسرية يوم وحنوها خيتلف مع
املصاديق الشائعة يف عصر الشارع.
ونظري هذا ما قد يُقال يف النقود املسكوكة ،فإنّ ضرب السكة خيتلف
حبسب كلّ عصرٍ ومصر ،ولكنْ لو حكم يف النقود املسكوكة الرائجة بشيء
سبه.
جرى يف كلّ نقدٍ مسكوك رائج يف كلّ عصر ومصر حبَ َ
نعم ،يقيَّد مسري اليوم يف بعض الروايات مبسرية يوم للقوافل واألثقال واجلمال
وما شابهها ،ولكنْ يظهر منها عُ ْرفاً بواسطة القرائن الداخلية واخلارجية أ ّن املقصود
هو تقييد السري بالسري املتوسّط ،ويف قبال السري باملركب السريع ،كالفَ َرس ،أو
البطيء ،كالبقر ،ومبا أنّ مصداق السري املتعارف ينطبق على سري اجلمال واألثقال
أشري يف الروايات غالباً إىل مصداق السري املتعارف ،دون عنوانه الكلّي .والذي يوجب
االطمئنان مبا ذكرنا االلتفات إىل سياق هذه الروايات ،فنذكرها بأمجعها ،ونعلِّق
عليها ما يقتضيه النظر:
ففي مصحَّحة الفضل بن شاذان ،عن الرضا× ،أنّه مسعه يقول :إنّما وجب
التقصري يف مثانية فراسخ ،ال أقلّ من ذلك وال أكثر؛ ألنّ مثانية فراسخ مسرية يوم
للعامّة والقوافل واألثقال ،فوجب التقصري يف مسرية يوم ...وقد خيتلف املسري؛ فسري
البقر إ ّنما هو أربعة فراسخ؛ وسري الفرس عشرون فرسخاً ،وإ ّنما جعل مسري يوم مثانية
فراسخ ألنّ مثانية فراسخ هو سري اجلمال والقوافل ،وهو الغالب على املسري ،هو أعظم
()68
املسري الذي يسريه اجلمّالون واملكاريون .
والبحث عن سند الرواية يأتي عن قريب ،وأمّا من جهة منت الرواية ففي صدرها
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قيَّد مسرية يوم بسري العامّة والقوافل واألثقال ،ولكنّه يكون يف مقام كيفيّة تقدير
السري بثمانية فراسخ ،ومن املعلوم أنّ القوافل واجلمال تسري بسري متوسّط يف زمان
الشارع .والشاهد على ذلك أنّه قيَّده أيضاً بسري العامّة ،وال أظنّ أحداً يلتزم بأنّ سري
العامّة أيضاً مقيَّد بزمان الشارع مطلقاً ،أي يكون حدّ السفر للعصر احلاضر هو
مسري العامّة املوجودون يف زمن الشارع ،وإ ْن تفاوتت مراكب يومنا مع مراكبهم من
جهة متوسّط السرعة .ولذا فرَّع عليه بقوله :فوجب التقصري يف مسرية يوم مطلقاً ،ال
مقيَّداً بالقوافل و...
هذا ما يرتبط بالصدر ،وأمّا الذيل فأمره أوضح من الصدر؛ ألن السؤال فيه
يرجع إىل أنّ سري املراكب والدوابّ خمتلفة؛ فسري البقر (الذي يكون أبطأ الدوابّ)
أربعة فراسخ يف اليوم؛ وسري الفرس الذي يكون أسرع الدوابّ عشرون فرسخاً يف
اليوم ،وأجاب اإلمام× بأنّه ليس إىل ذلك ينظر ،بل املعترب مسرية يوم بسري اجلمال
والقوافل ،أي السري الغالب .ويستفاد من الرواية عُ ْرفاً أ ّن املراد ليس ذكر خصوصية
لسري اجلمال ،ولذا لو فرضنا أنّه سأل سائل اليوم بعد أن قال املعصوم× :إ ّن احلدّ هو
مسرية يوم ،فقال :يا بن رسول اهلل ،قد خيتلف السري؛ فالطائرة تسري يف اليوم أكثر
من ألف فرسخ؛ وبعض السيارات تسري يف اليوم مخسني فرسخاً ،فماذا يقول يف
جوابه؟ هل يقول× :ليس إىل ذلك ينظر ،بل ينظر إىل سري اجلمال والقوافل ،وهو
الغالب على املسري؟!
ويف صحيحة عبد اهلل بن حييى الكاهلي... :إن التقصري مل يوضع على البغلة
()69
السفواء والدابّة الناجية ،وإنّما وضع على سري القطار .
ويف صحيحة عبد الرمحن بن احلجّاج ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :قلتُ له :كَ ْم
أدنى ما يقصر فيه الصالة؟ قال× :جرت السنّة ببياض يوم ،فقلت له :إ ّن بياض يوم
خيتلف؛ يسري الرجل مخسة عشر فرسخاً يف يوم؛ ويسري اآلخر أربعة فراسخ ومخسة
فراسخ يف يوم ،قال :فقال× :إ ّنه ليس إىل ذلك ينظر ،أما رأيتَ سري هذه األثقال
()30
(األميال) بني مكّة واملدينة ،ثم أومأ بيده ،أربعة وعشرون ميالً يكون مثانية
()31
فراسخ .
والروايتان أيضاً تدالّن على أنّ املالك هو سري املراكب العامة ،فيعبّر عنه بسري
228

االجتهاد والتجديد

•
القطار ،أي قطار اإلبل ،أو سري األثقال ،أي اجلمال مع ما حيمل عليها .ومن الطريف
أنّ اإلمام× وإ ْن كان يف مقام البيان واجلواب عن السؤال ال يتعرَّض إىل ما يساوي
السري من التقدير بالفراسخ يف الرواية األوىل ،وأمّا الثانية فقد ذكر يف ذيلها أربعة
وعشرون ميالً يكون مثانية فراسخ ،ولكنّ الظاهر أ ّن الذيل ،وخصوصاً مجلة
«يكون مثانية فراسخ» ،ليس من الرواية ،والظاهر أنّ اإلمام× أشار بيده إىل الطريق
أو جهته ،أو أشار إىل بعض القوافل واألثقال ،ولكنّ الراوي فهم من كالمه× أنّه
أشار إىل املتعارف من سريهم ،وهو مثانية فراسخ ،وأربعة وعشرون ميالً.
وإذا كان الذيل من كالم الراوي ـ على ما استظهرنا ـ فليست الرواية الثانية
مشتملة على الفراسخ أيضاً ،وإشارة اإلمام تكون من فعله ،ولعل مقصوده× من هذه
اإلشارة التنبيه إىل أن املعيار هو السري مع املراكب العادية املنطبقة يف ذلك الزمان على
األثقال.
املقدّمة الثالثة :إ ّن مثانية فراسخ خيتلف عن مسرية يوم عادي دائماً يف العصر
احلاضر ،بعد إثبات املقدّمة الثانية أ ّن املراد من مسرية اليوم هو مسرية اليوم يف السفر
سبها ،فال إشكال وال ترديد باختالف مسرية اليوم يف عصر السيارات
يف كلّ يوم حبَ َ
والطائرات عن مثانية فراسخ؛ فإنه لو فرضنا سري أقلّ النقليات ،وفرضنا اليوم من
األيّام القصرية ،فيقطع ال أقلّ من مئة فرسخ يف اليوم ،وهذا يكون أكثر من مثانية
فراسخ بأضعاف مضاعفة.
ويتفرَّع على ذلك أنّه ال ميكن القول بالتخيري ،أو اجلمع بني املالكني؛ ألن
أحدهما حيصل دائماً قبل اآلخر ،وال معنى للقول باستقالل املالكني يف حتقّق
السفر ،أو لزوم حتقُّقهما يف حتقّقه يف صورة حصول أحدهما قبل اآلخر غالباً ،بل
دائماً.
ويتفرَّع أيضاً عليها بأنّه لو قلنا بأنّ مثانية فراسخ حتقيقٌ يف تقريب سري مسرية
اليوم ال ميكن أن نقول به يف العصر احلاضر؛ ألنّ حتقيق مسرية اليوم يف احلال يبلغ
إىل أكثر من مئة فرسخ؛ ولو قلنا بأ ّن مثانية فراسخ تكون أمارة وقتيّة يف تسهيل األمر
على املكلَّفني ال ميكن القول به يف الزمن احلاضر.
املقدّمة الرابعة :إن املالك هو املسري ،دون التقدير بثمانية فراسخ .وهذه املقدّمة
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ٍّ يف صحة
مقدّمة أساسية إلثبات املطلوب .ولذا نبسط فيها املقال ،مبا ال يبقى أيّ شك
ما اخرتناه ،فنقول :الذي يُستفاد منه صحّة هذه املقدمة أمور ثالثة:

قد ذكرنا أنّه ينطبق مسري اليوم على مثانية فراسخ يف زمان الشارع غالب ًا،
ولذا قد يذكر يف تعيني احلدّ مثانية فراسخ فقط ،أو بريدان ،أو بريد ذاهباً وجائياً،
وما شابهها .ويف بعض الروايات ُيسأل عن علّة جعل احلدّ مثانية فراسخ فيجاب بأنها
تنطبق على مسري اليوم ،فالعلّة يف جعلها مثانية فراسخ هو كونها مطابق ًة ملسري اليوم.
صص موضوع احلكم حقيق ًة يعلم أنّ املالك هو مسري اليوم،
ومبا أنّ العلة تعمِّم وخت ِّ
دون الفراسخ الثمانية.
ففي العيون وعلل الشرائع ومَ ْن ال حيضره الفقيه نقل الصدوق روايةً مفصَّلة،
ُتعرف برواية العلل ،عن عبد الواحد بن حممد بن عبدوس النيسابوري العطّار ،عن أبي
احلسن عليّ بن حممد بن قتيبة النيسابوري ،عن الفضل بن شاذان ،عن الرضا×:
فإ ْن قال [قائ ٌل] :فلِ َم وجب التقصري يف مثانية فراسخ ،ال أقلّ من ذلك وال أكثر؟ قيل:
ألنّ مثانية فراسخ مسرية يوم للعامّة والقوافل واألثقال ،فوجب التقصري يف مسرية يوم.
فإنْ قال :فلِ َم وجب التقصري يف مسرية يوم؟ قيل :ألنّه لو مل جيب يف مسرية يومٍ ملا وجب
()32
يف مسرية ألف سنة. ...
ومبا أنّ الرواية خمتلَفٌ فيها عند األعالم ،من جهة صحّة السند والداللة،
فلنبحث عنها يف كال اجلهتني.
أمّا السند فوقع فيه ثالثة من النيسابوريّني:
أحدهم :الفضل بن شاذان .وهو من أصحابنا الفقهاء واملتكلِّمني،وقدره أشهر
من أن يوصف ،كما قال النجاشي ،وله كتب متعدِّدة .قال الكشّي :إ ّنه صنَّف مئة
()37
ومثانني كتاباً ،وقال الشيخ :هو فقيه متكلِّم جليل القدر ،له كتب ومصنَّفات .
ولو أردتَ أن تعرف مكانته العلمية وفهمه الراقي فعليك بالنظر يف ما نقله الكليين
يف باب الفرق «بني مَ ْن طلق على غري السنّة وبني املطلقة إذا خرجت وهي يف عدّتها أو
ي بن
أخرجها زوجها» من أجوبة أجاب بها بعض األصحاب ،منهم :أ ّيوب بن نوح وعل ّ
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()34

س جواب الفضل بأجوبتهم؛ فإنه يف ذلك الزمان طرح
راشد والفضل بن شاذان  ،وقِ ْ
مسألة الفرق بني باب اجتماع األمر والنهي ،وباب النهي عن الشيء يقتضي الفساد،
وهذا يدلّ على دقّته وعلمه.
ولكنْ قد يقال :إ ّنه ال ينقل عن الرضا× ،وعدّه الشيخ من أصحاب اهلادي
والعسكري ،وأبوه شاذان بن اخلليل نقل عن اجلواد× ،ونقل عن الرضا× ،وحيث
خصّ النجاشي والده بالنقل عنهما يُفهم منه عدم نقله عنهما.
ولكنّ الظاهر أنّه ال إشكال يف نقله عن الرضا× .والدليل عليه أنّ الصدوق
نقل عنه روايات كثرية نقلها عن الرضا×؛ ومن جهةٍ أخرى فإ ّن والده روى عن أبي
احلسن األول× أيضاً ،وال إشكال إذن يف نقل ولده عن ولد الكاظم (الرضا×).
وميكن اجلمع بني ما ذكره الشيخ من أنّه من أصحاب اهلادي والعسكري وبني
نقله عن الرضا× بأنْ يقال :مبا أنّ م ّدة إقامة األئمّة األخر ليست طويلة فإذا فرضنا
أنّ الفضل عمّر سبعني ونيفاً فله أن يدرك اإلمام الرضا× يف الشباب ،واإلمام
العسكري× يف أواخر العمر.
ثانيهم :عليّ بن حممد بن قتيبة النيسابوري .وهو راوية كتب الفضل ،وصاحبه،
ب ،كما قال النجاشي .وقال الشيخ :هو تلميذ الفضل بن شاذان ،فاضلٌ.
وله كت ٌ
()32
وحكم العالّمة بصحّة روايته  .والظاهر أن الرجل من الثقات املعروفني يف عصره؛
()36
ألن الكشّي مل يوثِّقه ،ولكنّه نقل عنه مراراً يف توثيق الرواة  .ومن جهة أخرى هو
صاحب كتاب ،وكلّ َم ْن كان صاحب كتاب ،وخصوصاً يف ذلك الوقت ،فقد
كان مشهوراً ،وحيث مل يصل إلينا قد ٌح فيه تنكشف وثاقة الراوي.
ثالثهم :الواسطة بني الصدوق وعليّ بن حممد بن قتيبة ،وهو عبد الواحد حممد
بن عبدوس النيسابوري .وهو من مشايخ اإلجازة له ،وترضّى عليه كثرياً ،ونقل عنه
كالًّ من الروايتني أصلٌ برأسه.
روايات عديدة ،ويف كتب خمتلفة ،وخصوصاً أنّ ُ
فرواية علل الشرايع تبلغ ثالثني صفحة ،ورواية حمض اإلسالم وشرائع الدين تكون
مخس صفحات.
وممّا يشهد على أن الرجل كان من الثقات ما ذكره الصدوق يف ذيل روايته
حمض اإلسالم وشرائع الدين ،فإن الصدوق ذكر يف العيون ،بعد أ ْن روى هذه الرواية
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بطريقٍ آخر ،مع اختالفٍ ،ما هذا نصه :وحديث عبد الواحد بن حممد بن عبدوس
عندي أصحّ ،وال قوة إالّ باهلل.
وظاهر كالمه أ ّن السند اآلخر صحيحٌ عنده ،ورواية عبد الواحد أصحّ .وهذا
يدلّ على توثيقه من جانبه .قال السيد اخلوئي :كالم الصدوق ال يدلّ على توثيق عبد
الواحد ،وال على حسنه؛ فإن تصحيح الصدوق خربه غايته أ ّنه يدلّ على حجّيته عنده؛
ألصالة العدالة اليت يبين عليها غري واحد ،وأمّا التوثيق أو املدح فال يستفاد من
()33
كالمه .
أقول :إ ّن قول الصدوق لو كان من جهة أصالة العدالة فهي جتري يف حقّ َم ْن
وقع يف الطريق اآلخر بعينه ،فإنّ َم ْن ذكره يف الطريق اآلخر ،وهم :محزة بن حممد؛
وقنرب بن عليّ بن شاذان؛ وأبيه؛ مل يضعَّفوا من جانب أحدٍ من األعالم ،فتجري يف
حقّهم أصالة العدالة أيضاً .هذا يكشف عن أن حكم الصدوق برتجيح رواية عبد
الواحد ال تستند إىل أصالة العدالة.
نعم ،ميكن أن يقال :إ ّن ظاهر كالمه يدلّ على أنّه اجتهادٌ منه ،ال شهادة؛
ألنّه قال :رواية عبد الواحد أصحّ عندي ،ومعلو ٌم أنّ اجتهاد الصدوق ليس حجّة لنا.
ومن جهة أخرى ميكن أن يكون كالمه ناظراً إىل منت الرواية ،ال سندها؛
ألنّه قيل :إن احلكم بأصحيّة رواية عبد الواحد تذكر يف مواضع اخلالف بني املتنني.
ولكنْ مع مالحظة جمموع ما ذكر ال يبعد احلكم بتوثيقه .ولسنا متفرِّدين يف
احلكم بتوثيقه ،مع ما ذكرناه من القرائن .فمَ ْن حكم بوثاقة الرجل ليس بعزيزٍ،
فممَّ ْن وثَّقه العالّمة يف التحرير ،والشهيد ،واملامقاني يف تنقيح املقال ،ويظهر من
()38
كالم صاحب املدارك امليل إىل توثيقه ،واجمللسي الثاني حكم حبسنه  ،وعبَّر
()39
صاحب اجلواهر عن الرواية حبسنة الفضل بن شاذان  ،وعبَّر عنها صاحب الرياض
()80
ب من الصحيح  ،وقال صاحب جامع املدارك أمحد
بأ ّنها رواي ٌة سندها قري ٌ
()81
اخلوانساري بأ ّن سندها معتربٌ  ،وقال الرجالي املعاصر موسى الزجناني أيضاً بصحة
()82
السند واعتباره .
وأمّا فقه احلديث فما أجاب به اإلمام ظاه ٌر يف بيان علّة احلكم ،وهذا ما
يقتضيه السؤال بـ «لِمَ» ،واجلواب بـ «ألنّ» .ونظريه :لو سأل املريض الطبيب :لِمَ متنعين
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عن أكل الرمان؟ فأجابه :ألنّه حامض .وظهور العلّة أقوى من ظهور املوضوع ،ولذا ال
صص العلة باملفهوم ،بل تقدَّم العلة ،وترفع اليد عن املفهوم ،عند التعارض معه،
خت َّ
كما قد قُ ِّرر يف تعارض مفهوم آية النبأ والتعليل املذكور يف انتهاء اآلية ،فراجِ ْع ما
()87
ذكره الشيخ األعظم يف املقام .
نعم ،قد يُذكَر هذا السياق وال يراد منه إالّ بيان حكمة احلكم ،ال علّته.
واحلكم يدور مدار علّته ،ولكنّه ال يدور مدار حكمته .ولكنْ بعد قبول بيان
احلكمة يف بعض املوارد نقول :أوّ ًال :إ ّنه ليس مبقدارٍ يغيِّر ظهور الكالم إذا مل حيتفّ
بقرينة تدلّ على أ ّن ما يذكر يف اجلواب ال ميكن أن يكون علّة.
وثانياً :يف املقام قرائن تدلّ على أنّ اجلواب ال يصلح إ ّال للتعليل؛ فإنّ اإلمام بعد
هذا البيان قال :فوجب التقصري يف مسرية يوم ،ومعلومٌ أ ّن مسرية يوم تكون موضوعاً
للحكم بالتقصري املتفرِّع على اجلواب ،وبتعبري آخر :إ ّن اإلمام غيَّر موضوع احلكم
من مثانية فراسخ إىل مسرية يوم ،وكأنّه يريد أن يقول بأنّه لو قدر حدّ اليوم بثمانية
فراسخ فليس إالّ أل ّنها هي مصداق مسرية يوم يف الزمان مع املراكب العادية .هذه
قرين ٌة .والقرينة األخرى هي أن كيفيّة فرض السؤال املتفرِّع على هذا اجلواب تشعر
بأن املخاطب ينبغي له أن يفهم أن املوضوع لوجوب التقصري هو مسرية يوم ،ولذا سأل:
فلِ َم وجب التقصري يف مسرية يوم؟ وأجاب اإلمام جبوابٍ يظهر منه أنّه حكمة احلكم،
ال علّته ،ولذا نتعرَّض له فيما بعد.
فإنْ قيل :إنّ الراوي فرض يف أوّل الكالم أنّ احلدّ هو مثانية فراسخ ،ال أقلّ وال
أكثر ،وهذا يكون نصّاً يف أن احلدّ هو الثمانية ،دون أيّ شيء آخر ،وكلّ ما
ذكرمت لو سلِّم يكون من الظاهر الذي ال يقاوم النصّ.
قيل له :أوّ ًال :لو محل احلدّ على األمارة الوقتية فال ينايف نصوصيّة الصدر يف
مثانية فراسخ ،وال ينايف أ ّن املوضوع الكلّي للحكم واقعاً هو مسرية اليوم ،وإ ْن
انطبقت آنذاك على مثانية فراسخ .وحنن ـ كما سيجيء ـ حنمل الصدر على األمارة
الوقتية على حتقُّق مسرية يوم.
وثانياً :ميكن أن يفرض يف الصدر أ ّنه بعد أن كان مسري اليوم خيتلف حبسب
املراكب املختلفة فكيف يكون أمارة ثابتة؟ وهذا ما سأله بعض السائلني يف
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الروايات األخر ،فأجاب اإلمام بأن املالك ليس مطلق مسرية يوم من أيّ مركب
وراكب ،بل مسرية يوم للعامّة اليت تغلب على املسري .ويف ذيل الرواية قال× :إنّما
جعل مسري يوم مثانية فراسخ؛ ألنّ مثانية فراسخ هو سري اجلمال والقوافل ،وهو الغالب
على املسري.
ومعلومٌ َمل ْن تعمّق يف السياق ،ونظر يف ذيل الكالم ،أ ّن علّة تعيينه يف مثانية
فراسخ هو أ ّن مثانية فراسخ مسرية يوم للغالب .وهذا ـ لو مل يكن يف نفسه دليالً ـ
يصلح مؤيِّداً ملا فهم من الصدر.

من األدلّة القويّة اليت دلّت على أنّ األصل هو مسرية يوم ما ذكر يف موثَّقة
حممد بن مسلم ،عن أبي جعفر× ،قال :سألتُه عن التقصري؟ قال :يف بريد ،قلتُ:
()84
بريد؟! قال :إ ّنه ذهب بريداً ،ورجع بريداً ،فقد شغل يومه .
والسند موثَّق ال بأس به.
واملنت يظهر منه أنّ الراوي تعجَّب من جواب اإلمام× ،ولذا كرَّر كالمه،
ولكنّ اإلمام يوضِّح له بأنّه ليس مراده بريد ًا فقط ،بل بريد ذاهباً ،وبريد جائياً ،وإذا
سافر بهذا احلدّ حيقِّق مالك السفر ،وهو شغل اليوم يف السفر .وكأنّه× قالَ :م ْن
ذهب بريداً ،وجاء بريداً ،فقد شغل يومه ،وكل مَ ْن شغل يومه جيب عليه التقصري،
فيجب على هذا التقصري.
ال يُقال :إنّه ليس من هذه اجلهة يف مقام البيان ،بل املقصود من الرواية ليس إالّ
بيان أنّ املراد ليس بريد ًا واحداً ،بل بريدان.
ألنّه يقال :لو كان هذا مراداً ينبغي له أن يقول :لو ذهب بريداً ،ورجع بريد ًا،
فقد سافر بريدين أو مثانية فراسخ ،ومبا أنّه غيَّر التعبري إىل شغل اليوم يفهم منه أنّ
للشغل متام خصوصيّته يف تطبيق الصغرى ،وهذه اخلصوصية ال تكون إالّ أنّه هو
املالك األصلي.
وشغل اليوم يكون عبارة أخرى عن مسرية يوم ،أو بياض يوم.
وقد أورد السيد الربوجردي يف املقام كالم ًا يشبه ما قلناه يف الرواية ،وإ ْن مل
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يكن من جهة مرادنا يف مقام البيان .قال& بعد نقل الرواية :إ ّن ما ذكره× صغرى
لكربى مطويّة من سنخها ،فكأنّه قال :إذا ذهب بريداً ،ورجع بريداً ،شغل السفر
يومه ،وكلّ َم ْن شغل السفر يومه قصَّر ،فيعلم بذلك أنّ موضوع القصر يف املقام هو
()82
شغل السفر ليوم املسافر ،وهو املطلوب .

إ ّن احلكم وإ ْن مل يكن دائراً مدار احلكمة ،ولكنْ ال ميكن أن خيلو من
حكمة جعله باملرّة ،والنظر إىل حكمة جعل الرتخيص يرشد إىل أ ّن قول املشهور يف
تعيني احلدّ غري سليم.
ففي القرآن ليس من داللةٍ على تقصري الصالة للمسافر ،بل اآلية دلَّت على لزوم
التقصري عند اخلوف من فتنة الكافرين ،وإيذائهم يف احلرب ،قال تعاىلَ ﴿ :وإِذَا
جنَا ٌح أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّالَةِ ِإنْ خِفْتُمْ أَن يَفْ ِتنَكُمُ
ضَ َربْتُمْ فِي األرض فََليْسَ عَلَيْكُمْ ُ
الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَ ُدوّاً ُمبِيناً﴾ (النساء.)101 :
وقال السيد الطباطبائي يف تفسريه :الفتنة وإ ْن كانت ذات معانٍ كثرية
خمتلفة ،لكنّ املعهود من إطالقها يف القرآن يف خصوص الكفّار واملشركني
التعذيب ،من قتلٍ أو ضرب أو حنوهما .وقرائن الكالم أيضاً تؤيِّد ذلك .فاملعنى :إ ْن
خفتم أن يعذِّبوكم باحلملة والقتل .واجلملة قيدٌ لقوله( :فال جناح عليكم) ،وتفيد أن
بدء تشريع القصر يف الصالة إ ّنما كان عند خوف الفتنة ،وال ينايف ذلك أ ْن يعمّ
التشريع ثانياً مجيع صور السفر الشرعي ،وإنْ مل جيامع اخلوف؛ فإنّما الكتاب بيَّن
()86
قسماً منه ،والسنّة بيَّنت مشوله جلميع الصور ،كما سيأتي يف الروايات .
ومَ ْن نظر إىل اآليات الثالثة اليت تلي هذه اآلية املبيّنة كيفية صالة اخلوف جيزم
مبا نقلناه عن السيد الطباطبائي ،ويفهم من بدء تشريع القصر أنّ مالكه هو اخلوف
وتعب الروح والنفس ،ولكنْ أحلق السفر باخلوف من جهة أن السفر موجِبٌ لتعب
ب خاصّ بكال اجلسم والروح؛ أو ألحدهما.
اجلسم غالباً؛ كأنّ األصل عند اهلل هو تع ٌ
وقد ذكر اخلوف يف اآلية ،وهو راجع إىل النفس ،فأحلق الرسول| خوف البدن،
()83
وهو تعبه تعباً نوعياً ،خبوف الروح .
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والذي يؤيِّد ما ذُكر هو بيان حكمة اإلفطار يف السفر ،قال تعاىلَ ﴿ :ومَن
كَانَ مَرِيضاً َأوْ عَلَى سَفَرٍ َفعِدَّ ٌة مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اهلل بِكُمُ ا ْليُسْرَ َوالَ يُرِيدُ بِكُمُ
ا ْلعُسْرَ﴾ (البقرة.)182 :
و ُيفهم من اآلية بوضوحٍ أنّ حكمة اإلفطار للمسافر واملريض يف شهر رمضان
هي تعسُّر الصوم منهما،ومبا أ ّن التقصري واإلفطار متالزمان ،إالّ يف موارد خاصّة،
يعلم أ ّن احلكمة يف ترخيص هذين املتالزمني إرادة اليُسْر عليهما يف موارد يوجد غالباً
تعسُّر نوعي يف السفر ،وهو السفر يف مسرية يوم أو أكثر.
ويُستأنس من بعض الروايات أيضاً بأنّ السفر املوجب للقصر هو السفر
الشديد ،أي ذو التعب على صاحبه .ففي معتربة معاوية بن عمّار أنّه قال ألبي عبد
اهلل× :إ ّن أهل مكة يتمّون الصالة بعرفات؟ فقال :ويلهم ،أو وحيهم ،وأيُّ سفرٍ أشدّ
()88
منه ،ال تتمّ .
()89
هذه الرواية تنقل يف الكتب األربعة بأسانيد صحيحة  .ونقلها املفيد يف املقنعة
مرسالً ،ولكنّ ما نقله املفيد خيتلف بيسريٍ ،قال :قال× :ويلٌ هلؤالء الذين يتمّون
ي سفرٍ أشدُّ
الصالة بعرفات ،أما خيافون اهلل؟ فقيل له :فهو سفر؟! فقال× :وأ ُّ
()90
منه؟! .
هذا ما يستفاد من الروايات ،ومع انضمام ذيل رواية العيون والعلل ال يبقى تردُّدٌ
يف أنّ حكمة جعل الرتخيص للمسافر ليس إ ّال تعبه بسبب طيّ الطريق.
ففي ذيل ما نقلنا صدره من مصحَّحة الفضل بن شاذان جاء :فإنْ قال :فلِ َم وجب
التقصري يف مسرية يوم؟ قيل :ألنّه لو مل جيب يف مسرية يومٍ ملا وجب يف مسرية ألف
سنة؛ وذلك ألنّ كلّ يوم بعد هذا اليوم فإنّما هو نظري اليوم ،فلو مل جيب يف هذا اليوم
()91
فما وجب يف نظريه ،إذا كان نظريه مثله ال فرق بينهما .
واملراد منه ـ واهلل العامل ـ هو أنّه مبا أنّ املسافرين ينامون يف الليل غالب ًا،
ويسرتحيون ،فكأن تعب سري اليوم يزول عند اسرتاحة الليل ،ولذا يصري اليوم التالي
كاليوم احلاضر ،الذي بدأ املسافر سفره فيه من جهة مقدار ما يعرض فيه من
التعب ،فإذا مل يوجب القصر يف مسرية اليوم احلاضر ال جيب يف مسرية اليوم التالي،
وال مبجموعها؛ ألنّ ما يعرض للمسافر من التعب ال يزيد كثريًا بعد اسرتاحة الليل.
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فإذا فهم حكمة القصر يف السفر ،وعلم أن اهلل يريد باملؤمنني اليسر ،وال
يريد بهم العسر ،ولذا حكم بالتقصري يف سفرٍ يكون له تعب نوعيّ لعامّة املسافرين،
فهل ميكن أن يقال بأنّ األسفار العاديّة يف عصرنا احلاضر ،يف بريد ذاهباً ،وجائي ًا،
تتناسب مع حكمة اجلعل؟ فاآلن ،يف عاصمتنا طهران ،يعمل آالفٌ من العمال ،ويتعلَّم
يف اجلامعات آالفٌ من الطالب ،واحلال أنّ مساكنهم تكون يف بلدة كَ َرج ،و ُبعْدها
سون تعباً يف السري من
عن طهران يكون أكثر من بريد .فلو سألنا أكثرهم :هل حت ّ
ك َرج إىل طهران ،والرجوع منها إليها ،يف كلّ يوم؟ يقولون :ال ،وال إشكال؛ ألنّ ما
َ
يسافرون يف اليوم ليس من جهة الزمان إالّ أقلّ من ساعةٍ واحدة.
فإذا احتملنا أنّ املالك إ ّما مثانية فراسخ مطلقاً ويف كلّ زمان؛ أو مسرية يوم
سب كلّ عصر ،ونظرنا إىل حكمة جعل الرتخيص ،ومناسبات احلكم
عادي حبَ َ
واملوضوع واحلكمة ،حنكم بأنّ ما يناسب احلكمة ليس إالّ مسرية يوم ،ال مثانية
فراسخ.
وهذه األدلّة وإ ْن مل يكن كلُّ واحدٍ منها أو بعضها يوجب االطمئنان ،ولكنّ
مالحظة جمموع ما ذكر يثبت املطلوب إ ْن شاء اهلل.
وبعد ثبات مسرية يوم ال يستفاد من الروايات الدالّة على أنّ احلدّ مثانية فراسخ
أكثر من أ ّنها أمارة وقتية على حسب متوسط السري العادي يف اليوم ،يرشد إليه
الشارع ،أو جيعله هلم تسهيالً للمكلَّفني؛ فإنّ بعض املسافرين ال يبدأون سفرهم من
أوّل اليوم ،أو يسرتحيون يف األثناء أكثر ممّا يكون متعارفاً ،أو يسريون مع السفن
البطيئة جدّ ًا ،أو مع املراكب السريعة الناجية.
ويفهم ممّا سبق أنّه ال اعتبار بسفرهم مسرية يوم يف حتقُّق القصر ،فعليهم أن
يرجعوا إىل التقدير املعلوم شرعاً ،موافقًا ملتوسّط سري مَ ْن سافر مع املراكب العادية.
نعم يبقى يف املقام نكت ٌة هي التحقيق يف القيود املعتربة يف السري املتعارف من
جهة املركب واملسري واليوم وغريها ،وتعيني مقداره حبسب الفراسخ والكيلومرت يف
اليوم احلاضر.
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لو قلنا بأنّ املالك هو مسرية يوم متعارَف لسري العامّة جيب أن نبحث عن قيود
حتقُّقها ،حبيث لو سافر أحدٌ ،ولكنْ ليس يف سفره قيود السري املتعارف أو بعضها،
رجع إىل السفر املعيار يف حتقُّق السفر الشرعي.
ومن الواضح أنّ اختالف السري يف اليوم يرجع إىل أمور ،منها :نوع املركب؛
وكيفية املكان؛ وطول اليوم؛ وسرعة الدابّة أو بطئها.
ونعرض للمسألة بناءً على أنّ مسرية اليوم مالكٌ مستقلٌّ على حتقُّق السفر.
()92
قال الشهيد :فإنّ مسرية يومٍ كافي ٌة يف األرض املعتدلة والسفر املعتدل .
وقال الشهيد الثاني :قد علم من ذلك (خرب الفضل بن شاذان) أ ّن املسافة مسري
يوم بسري األثقال ،وملّا كان ذلك خيتلف باختالف األرض واألزمنة والسري حُمل على
()97
سط يف الثالثة .
الوَ َ
وقال صاحب املدارك ،بعد نقل كالم الشهيد املذكور :هو جيِّدٌ بالنسبة إىل
الوقت واملسري ،أ ّما املكان فيحتمل قويّاً عدم اعتبار ذلك فيه؛ إلطالق النصّ ،وإ ْن
()94
اختلفت كمية املسافة يف السهولة واحلزونة .
وقال صاحب احلدائق ،جواباً عمّا اختاره صاحب املدارك :ما ذكره من
االحتمال إلطالق النصّ ،مع اعرتافه باختالف كمّية املسافة يف السهولة واحلزونة،
جيري يف الوقت أيضاً؛ فإنّ النصوص مطلقة شاملة بإطالقها جلميع األوقات ،فقصري
النهار وطويله ممّا ختتلف به الكمية أيضاً ،فال وجه لتسليمه هلما ذلك يف الوقت،
ومناقشته يف املكان .وباجلملة فغاية ما يستفاد من النصوص هو اعتدال السري ،كما
عرفتَ ،وما عداه فال؛ فإنْ محل إطالق النصوص على احلدّ األوسط بني طريف الزيادة
والنقصان واإلفراط والتفريط؛ ليكون ضابطاً كلّياً ال خيتلف بالزيادة والنقصان،
()92
ففي اجلميع ،وإالّ فال معنى لتسليم ذلك يف فردٍ واملناقشة يف اآلخر .
وقال صاحب اجلواهر مبا يشبه خمتار الشهيد الثاني وصاحب احلدائق ،إالّ أنّه
صرّح بأنّ املركب املعترب هو اإلبل ،قال :إن املراد [من السري] السري العامّ لإلبل؛ خلرب
البجلي السابق ،وقول الصادق× يف حسنة الكاهلي :كان أبي يقول :مل يوضع
التقصري على البغلة السفواء والدابة الناجية...احلديث .وإ ّن املراد االعتدال من الوقت
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سط من الثالثة ،كما صرّح به بعضهم ،وإ ْن ناقش
والسري واملكان ،مبعنى اعتبار الوَ َ
يف املدارك يف ذلك بالنسبة إىل األخري ،ولعلّه إلطالق النصّ فيه ،مع عدم الداعي إىل
تقييده يف ذلك ،خبالف األولني؛ لغلبة السري يف الليل ،وعدم التواني واجلدّ يف السفر،
()96
وهو كما ترى! .
أقول :هذه كلمات األعالم يف املقام .وعند االلتفات إىل الروايات يستفاد منها
نكتتان:
أوّ ًال :ليس يف الروايات قيدٌ من جهة كيفية اليوم أو السري أو املكان ،ولكن
يصرِّح يف بعضها بالدابة املعتادة ،حيث إنها مل تكن بغلة سفواء ،أو دابة ناجية ،أو
مما يكون
بقراً ،أو فرساً ،بل هي ما استخدمه القوافل واجلمال أو ما شابههاّ ،
مركباً للعامّة ولغالب املسافرين .وهذا ما قيَّد صاحب اجلواهر كالمه به ،وقال:
املراد به السري العامّ لإلبل .ولكن بعد ما اخرتناه يف ما سبق نقول :إن املراد مبا يذكر
سبه ،وإ ْن انطبق يف عصر الشارع على
هو اعتبار ما يغلب على املسري يف كلّ زمان حبَ َ
اإلبل واجلمال .ففي زماننا هذا يكون مصداقه الباصات املتعارَفة ،وميكن أن يصري
مصداقه فيما بعد الطائرات و...؛ حيث إنّ الطائرات تستعمل يف األسفار إالّ أنّها ليست
وسيلة نقلٍ لعامّة الناس ،بل األغلب ،ويف أغلب األسفار ،يستفيدون من الباصات
والسيارات.
وثانياً :إ ّن اختالف أ ّيام السنة والسري (من اإلبل و )...واملكان أوجب اختالف ما
يقطع يف اليوم ،ولكنْ يف الروايات اليت تعرض لتقدير مسرية يوم ال يتعرّض هلذا،
ويذكر يف اجلميع مقدارٌ ثابتٌ ،وهو مثانية فراسخ ،أو بريدان.
ونفهم من ذلك عند جعله أمارة شرعية على حتقُّق املالك أنّه ُيلحظ من الوقت
والسري واملكان حدٌّ معيَّنٌ منها ،وليس هو إالّ املعتدل يف مجيعها؛ إذ لو كان امللحوظ
إطالق اليوم فيجب أن يقدّر املسافة مثالً بسبعة فراسخ ،حتى تسعة فراسخ؛ ألن
اختالف األيام يف الصيف والشتاء ليس ممّا يغمض عنه ،بل األيّام الطويلة تكون
أكثر من القصرية بربعٍ أو ثلث.
وعليه لو جعل اليوم أمارة على حتقُّق السفر الشرعي فليس إالّ السفر بالسيارات
العادية ،يف اليوم املعتدل ،ويف مكان معتدل ،وبسرعة معتدلة.
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ولكنّ هذا إذا مل يعلم املسافر مقدار سريه حبسب الزمان ،وأمّا إذا علم أنّه
سافر مسرية يوم حبسب الزمان ،فال معنى للرجوع إىل األمارة الوقتية لتعيينه ،بعد أن
علمها بنفسه.
ويف هذه احلالة لو كان سفره باملراكب العادية والسري املعتدل واملكان
املعتدل قصَّر الصالة إذا سافر مسرية يوم ،ولو كان يومه أقصر األيام؛ ألنّ مسرية يوم
للعامّة والقوافل واالثقال منصرفةٌ إىل اعتدال السري واملكان ،وخصوصاً مع االلتفات
إىل مكان بيان احلكم ،ولكنْ ليس فيها أيّ انصراف إىل األيّام املعتدلة ،بل تشمل
مجيع األيام؛ ألنّ األسفار ال تقيَّد بزمانٍ دون زمان .وعليه لو سافر مسرية يوم أو بياض
يوم فلو فرضنا أ ّن مسرية اليوم مع اعتدال السري واملكان والسيارة تصري مثامنئة
كيلومرت ،ولكنْ يف األ ّيام القصرية ال تبلغ أكثر من ستّمئة كيلومرت ،جيب التقصري
َمل ْن علم كون سفره مسرية يوم يف هذا املقدار أيضاً.
ويبقى السؤال عن مسألة أخرى ،وهي :إ ّن املراد باليوم يوم تامّ ،من أوّل الفجر
إىل املغرب ،أو أنّ املراد ما بني انتشار الضياء إىل انكسار سورته باحندار الشمس إىل
الغروب ،أو أقل من ذلك ،من الصباح إىل الزوال مثالً؟
ظاهر عبارات القوم هو األوّل؛ حيث يعبِّرون عنه مبسرية يوم تامّ .وصرَّح صاحب
()93
احلدائق به ،حيث قال :املراد باليوم على ما ذكره األصحاب يوم الصوم .
وصرَّح أيضاً به صاحب اجلواهر ،واستدل عليه بأنّ ظاهر بعض األخبار يدلّ
على أنّ احلدّ «بياض يوم» ،وبياض اليوم يطلق على ما بني الفجر واملغرب .ولكنّه ال
خيفى ميله إىل االحتمال الثاني لوال هذه األخبار ،حيث قال :ولوال ذلك [أخبار بياض
يوم] ألمكن إرادة ما بني انتشار الضياء إىل انكسار سورته باحندار الشمس إىل
مما ال يقدح يف صدق السري
الغروب من اليوم ،مع استثناء القيلولة يف القبض وغريهاّ ،
()98
يوماً عُ ْرفاً .
أقول :إ ّن الروايات الدالّة على مسرية يومٍ ال تعيِّن خصوصية اليوم ،ولذا حيمل
على ما يُتعارف من السري طول اليوم .ومن املعلوم أنّ شغل اليوم والسري يف مسرية يوم
وبياض يوم يصدق على مَ ْن سافر من الطلوع إىل غروب الشمس عُ ْرفاً .وإطالق بياض
اليوم على طول اليوم من الفجر إىل املغرب حقيقةً ،وعلى غريه ممّا يكون أقصر
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جمازاً .وانصرافه إىل األوّل عند اإلطالق غري معلوم.
ولكنْ مبا أنّ األصل يف الصالة التمام ،وإ ّن َم ْن تعرَّض للمسألة أفتى صرحياً أو
ضمناً بأنّ املقصود هو يوم الصوم ،فاألحوط إ ْن مل يكن أقوى احتساب يوم تامّ،
كيوم الصوم ،العتبار حتقُّق السفر الشرعي.
نعم ،ال يلزم أن يكون املسافر من حني طلوع الفجر إىل املغرب يف حال
احلركة ،بل يغتفر ما يصرف عُ ْرفاً يف أثناء اليوم لقضاء احلاجة وأداء الفريضة
وأكل الطعام و...؛ ضرورة أنّ املسافرين خصوصاً يف زمن الشارع يقفون عند احلاجة
إىل األمور املذكورة.
وإىل هنا متَّ ما أردتُ إيراده يف تعيني احلدّ للسفر الشرعي يف العصور احلاضرة.
ولئنْ كان ما اخرتتُه يرمى بالشذوذ من جانب بعض األجالّء أحياناً فكَمْ له من
نظري .وكم من مسألة متأثِّرة بتغيُّرات الزمان واملكان تعرف يف أوّل طرحها قوالً
غريباً غري مقبول ،ولكنْ بعد فرتة من الزمن تعرف قوالً ممكِناً وحمتمَالً عقالئياً،
وبعد حنيٍ تعرف قوالً بديعاً مقبوالً ،ورمبا صار املنكرون هلا حمامني عنها ،بل يدّعون
أنّهم هم الذين يذهبون إليها أوّ ًال ،بل يكفِّرون وينكرون مَ ْن أنكرها!
ويف اخلتام نرجو من القرّاء الكرام أن ينظروا فيها بعني الدقّة والتحقيق؛ فإنْ
رأَ ْوا فيها خلالً أرشدوني إليه ،والعصمة ألهلها ،وما توفيقي إالّ باهلل املوفِّق واملعني.
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األحكام احلكومية يف الفقه اإلسالمي
مناذج فقهية

«هي القرارات اليت يتّخذها وليّ أمر املسلمني حتقيقاً ملصلحة اجملتمع املسلم .وهذا
اللون من األحكام تاب ٌع لظروف اجملتمع املسلم ،وره ٌن بها .ومن هنا فهي قابلةٌ للتغيري إذا
ما قضت ظروف أخرى مغايرةٌ لذلك»(.)1
أو هي القرارات اليت يتّخذها وليّ األمر؛ مراعاةً ملصلحة دائمية أو آنية يف ضوء
األحكام الشرعية الثابتة ،ومبادئ اإلسالم العليا ،وهي تابعةٌ لوجود املصلحة ،وزائلة
بزواهلا .وملّا كانت احلياة ومصاحل األمّة يف تغيُّ ٍر دائم كانت هذه األحكام بالتَّبع يف تبدُّل
مستمر.
«وقد كانت هذه األحكام تسمّى من قبل بـ (األحكام السلطانية) ،ويقصدون بها
األحكام اليت تتقوّم برأي السلطة احلاكمة ،النابع من شروط احمليط ومتطلَّباته»(.)2
ويطلق عليها اليوم (األحكام الوالئية ،والتدبريية ،واإلدارية).
وقد حبثها علماء الشيعة املاضني يف باب القضاء واخلصومات ،رغم أنّها غري
خمتصّة به ،وسريانها بالدرجة األوىل على أبواب إدارة الدولة وتنظيمها؛ ويعود سبب ذلك
حقيقةً إىل أنّ الشيعة على طول التاريخ مل يكن هلم دولةٌ ونفوذ ،ومل يكونوا مبسوطي
اليد ،وهو ما دعا أيضاً إىل قصر البحث يف هذه األحكام على القضاء ،دون توسعتها مبا
يشمل إدارة الدولة.
وهي ال ختتصّ جبانب حمدَّد من جوانب احلياة ،وإنّما متتدّ على امتداد رقعة

•
املساحة العبادية ،واالقتصادية ،والتجارية ،والسياسية ،واألسرة ،واجملتمع ،والقضاء،
و ...واملناط فيها هو حتقيق املصلحة ،ودرء املفسدة عن األمّة والنظام واحلكم ،من دون
تعسُّف أو ظلم ،مع مراعاة أحكام الشريعة الثابتة.
واألحكام احلكومية يف احلقيقة تبتين على مسألة «أنّ للنيبّ واألئمّة^
شخصيتان :األوىل :بوصفهم مبلِّغني للعناصر الثابتة عن اهلل سبحانه؛ واألخرى :بوصفهم
حكّاماً وقادة للمجتمع اإلسالمي ،يضعون العناصر املتحرِّكة اليت يستوحونها من
املؤشِّرات العامّة لإلسالم ،والروح االجتماعية واإلنسانية للشريعة املقدَّسة .وعلى هذا
األساس كان النيبّ| واألئمة^ ميارسون وضع العناصر املتحرِّكة يف خمتلف شؤون
احلياة»(.)7
«والثمرة يف ذلك أنّ تلك التدبريات اآلنيّة غري ملزمة لألجيال اليت تأتي فيما بعد.
وهذا أم ٌر طبيعي جدًّا .وهذه التدبريات اآلنية تعترب سنّةً فرضتها االحتياجات الراهنة
القائمة آنذاك»(.)4
«فما كان ميارسه النيبّ بوصفه مبلِّغاً يعترب حكماً شرعيّاً ثابتاً لكلّ زمان
ومكان ،وما كان ميارسه بوصفه حاكماً يدلّ على أنّ للحاكم صالحيّة متكِّنه من
وضع أحكامٍ تتناسب مع املرحلة ،وال تتنافى مع األحكام الثابتة ،فهي هلا مداليل (عدالة)
ثابتة ،ال نصٌّ ثابت»(.)2
إذن إنّ رسول اهلل| كان «يقوم بوظيفتني :وظيفة تبليغ األحكام إىل الناس،
وذلك عن طريق القرآن الكريم والسنّة الشريفة؛ ووظيفة رئاسة دولة املسلمني ،يدير
شؤونهم ،ويسوس أمورهم .فما صدر منه من حديث بصفته مبلِّغاً هي أحاديث تشريعيّة؛
وما صدر منه بصفته رئيس الدولة وحاكماً يتمتَّع بالوالية العاّمة هي أحاديث إداريّة»(.)6
«والعلماء متَّفقون على أنّ للنيبّ| شخصيّات متعدِّدة ،فهو نيبٌّ مكلَّف بالتبليغ
وبيان التشريع العامّ للناس يف كلّ زمان ومكان؛ ويف نفس الوقت هو حاكمٌ يقضي بني
الناس ،..وكذلك هو أمريٌ يف اجليش ،وهو حاك ٌم يف نفس الوقت .وال شكّ أنّ هناك
أحكاماً خمتلفة من حيث إ ّنها من التشريع العامّ أو من السياسية الشرعية؟ أي هذه
األحكام هل صدرت بصفته نبيّاً أم بصفته حاكماً وقائداً ووليّاً وأمرياً؟»(.)3
وأحد األدلة على ذلك هو أنّ رسول اهلل| ّملا سار إىل بدر نزل على أدنى ماء
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هناك ،أي أوّل ماء وجده ،فتقدَّم إليه احلباب بن املنذر ،فقال :يا رسول اهلل ،هذا
املنزل الذي نزلته منزل أنزلك اهلل إيّاه ،فليس لنا أن جناوزه ،أو منزل نزلته للحرب
واملكيدة؟ فقال|« :بل منزل نزلته للحرب واملكيدة»( .)8والتاريخ التشريعي املمتدّ
من زمان رسول اهلل| إىل آخر حاكمٍ إسالمي يف عصرنا اليوم مليء باألحكام
احلكومية« .فكثريٌ من نصوص السنّة ال تتضمَّن أحكاماً شرعيّة إهليّة ،بل تتضمَّن
ما يُسمّى تدبريات ،وهي أحكامٌ تنظيميّة إدارية.)9(»...
وقد أوردتُ يف هذه الدراسة ـ كمثال ـ أكثر من مخسني حكماً حكوم ّياً
صدر من نيبّ اإلسالم حممد| ،أو من األئمّة^ ،وكذلك ما صدر من فقهائنا
األعالم املتأخِّرين عن عصر النصّ.
|

^

وهو يوم األحزاب ،يف السنة السادسة بعد مقدم رسول اهلل إىل املدينة خبمسة
ومخسني شهراً .وكانت قريش تبعث إىل اليهود وسائر القبائل ،فحرَّضوهم على قتال
رسول اهلل ،فاجتمع خلقٌ من قريش إىل موضعٍ يقال له :سلع ،وأشار عليه سلمان الفارسي
أن حيفر خندقاً ،فحفر اخلندق ،وجعل لكلّ قبيلة حدّاً حيفرون إليه ،وحفر رسول اهلل
معهم ،حتّى فرغ من حفر اخلندق ،وجعل له أبواباً ،وجعل على األبواب حَ َرساً ،من كلّ
قبيلة رجالً ،وجعل عليهم الزبري بن العوّام ،وأمره إنْ رأى قتاالً أن يقاتل .وكانت عدّة
املسلمني سبعمائة رجل .ووافى املشركون ،فأنكروا أمر اخلندق ،وقالوا :ما كانت
العرب تعرف هذا .وأقاموا مخسة أيّام ،فلمّا كان اليوم اخلامس خرج عمرو بن عبد ودّ
وأربعة نفر من املشركني :نوفل بن عبد اهلل بن املغرية املخزومي ،وعكرمة بن أبي جهل،
وضرار بن اخلطّاب الفهري ،وهبرية بن أبي وهب املخزومي ،فخرج عليّ بن أبي طالب إىل
عمرو بن عبد ودّ ،فبارزه وقتله ،وانهزم الباقون ،وكبا بنوفل بن عبد اهلل بن املغرية
فرسُه ،فلحقه عليّ فقتله .وبعث اهلل عزَّ وجلَّ على املشركني رحياً وظلمة ،فانصرفوا
هاربني ال يلوُون على شيءٍ ،حتى ركب أبو سفيان ناقته ،وهي معقولة ،فلمّا بلغ رسول
اهلل ذلك قال :عُوجِل الشيخ(.)10
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وحفرُ اخلندق كما هو واض ٌح هو عملٌ تدبريي ،اقتضته احلرب واملكيدة،
ومتطلَّبات احلال والزمان واملكان ،وال ميكن ألحدٍ اليوم ـ أيّاً كان ـ أن يقول بأنّ عمل
رسول اهلل| وحفره اخلندق سنّةٌ نبويّة أو حكمٌ شرعيّ.

خرج رسول اهلل يف السنة السادسة للهجرة يريد العمرة ،ومعه ناسٌ ،وساق من
اهلدي سبعني بدنة .وساق أصحابه أيضاً .وخرجوا بالسالح ،فصدَّته قريشٌ عن البيت،
فقال :ما خرجتُ أريد قتاالً ،وإنّما أردتُ زيارة هذا البيت .وقد كان رسول اهلل رأى يف
املنام أنّه دخل البيت ،وحلق رأسه ،وأخذ املفتاح .فأرسلت إليه قريش مكرز بن حفص،
فأبى أن يكلِّمه ،وقال :هذا رج ٌل فاجر .فبعثوا إليه احلليس بن علقمة من بين احلارث بن
عبد مناة ،وكان من قوم يتألَّهون ،فلمّا رأى اهلَ ْدي قد أكلت أوبارَها رجع ،فقال :يا
معاشر قريش ،إنّي قد رأيت ما ال حيلّ صدُّه عن البيت .فبعثوا بعروة بن مسعود الثقفي،
فكلَّم رسول اهلل ،فقال له رسول اهلل :يا عروة ،أيف اهلل أن يصدّ هذا اهلَ ْدي عن هذا
البيت؟ فانصرف إليهم عروة بن مسعود ،فقال :تاهللِ ،ما رأيتُ مثل حممد ملا جاء له .فبعثوا
إليه سهيل بن عمرو ،فكلَّم رسول اهلل وأرفقه ،وقال :خنلّيها لكَ من قابلٍ ثالثة أيام.
فأجابهم رسول اهلل ،وكتبوا بينهم كتاب الصلح ثالث سنني ،وتنازعوا بالكتاب ملا
كتب :بسم اهلل الرمحن الرحيم ،من حممد رسول اهلل ،حتّى كادوا أن خيرجوا إىل
احلرب .وقال سهيل بن عمرو واملشركون :لو علمنا أنّك رسول اهلل ما قاتلناك ،وقال
املسلمون :ال متحُها .فأمر رسول اهلل أن يكفّوا ،وأمر عليّاً فكتب :بامسك اللهمّ ،من
حممد بن عبد اهلل ،وقال :امسي واسم أبي ال يذهبان بنبوّتي .وشرطوا أنّهم خيلون مكّة
له من قابلٍ ثالثة أيام ،وخيرجون عنها حتّى يدخلها بسالح الراكب ،وأنّ اهلدنة بينهم
ثالث سنني ،ال يؤذون أحداً من أصحاب رسول اهلل ،وال مينعونه من دخول مكّة ،وال
يؤذي أحدٌ من أصحاب رسول اهلل أحداً منهم ،ووُضع الكتاب على يد سهيل بن عمرو.
فأمر رسول اهلل املسلمني أن حيلقوا ،وينحروا هديهم يف احلِ ّل ،فامتنعوا ،وداخل أكثر
الناس الرَّ ْيب ،فحلق رسول اهلل وحنر ،فحلق املسلمون وحنروا .وانصرف رسول اهلل إىل
املدينة ،ثم خرج من قابلٍ ،وهي عمرة القضاء ،فدخل مكّة على ناقةٍ بسالح الراكب،
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•
وأخلَ ْتها قريشٌ ثالثاً ،وخلَّفوا بها حويطب بن عبد العزى ،فاستلم رسول اهلل الركن
مبحجنه ،وصدق اهلل رسوله الرؤيا باحلقّ(.)11
فأمر رسول اهلل| باحللق والنحر يف احلِ ّل ليس حكماً شرعيّاً إهليّاً ،وإنّما هو
عم ٌل تدبريي اقتضاه املوقف يف ذلك احلني.
|
اهلل|

كانت احلُ ُمر األهليّة محولة املسلمني يف معركة خيرب ،فخشي رسول
عليها من النفاد ،فنهى عن أكلها ،ومل يكن أكلها حراماً؛ ويشهد لذلك الروايات
الكثرية الواردة يف ذلك ،منها:
ما رُوي عن حممد بن مسلم وزرارة ،عن أبي جعفر× ،أنّهما سأاله عن أكل حلوم
احلمر األهلية؟ قال« :نهى رسول اهلل| عنها وعن أكلها يوم خيرب ،وإنّما نهى عن
أكلها يف ذلك الوقت؛ ألنّها كانت محولة الناس ،وإنّما احلرام ما حرَّم اهلل عزَّ وجلَّ يف
القرآن»(.)12
ويف رواية أخرى عن أبي جعفر× قال« :نهى رسول اهلل| عن أكل حلوم
احلمري ،وإنّما نهى عنها من أجل ظهورها؛ خمافة أن يفنوها ،وليست احلمري حبرامٍ ،ثم
قرأ هذه اآلية﴿ :قُل الَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِالَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اهللِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَالَ
عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِي ٌم﴾ (األنعام.)17(»)142 :
ووردت أيضاً عن اإلمام الكاظم×.
كما أخرجها كلٌّ من البخاري ومسلم يف صحيحَ ْيهما ،عن ابن عبّاس ،قال« :ال
أدري أَ َنهى عنه رسول اهلل من أجل أنّه كان محولة الناس ،فكره أن تذهب محولتهم ،أو
حرَّمه يف يوم خيرب ،يعين حلوم احلمر األهلية»(.)14
فتحريم احلُمُر األهلية من قِ َبل رسول اهلل| مل يكن حترمياً تشريعيّاً ،وإنّما هو
إجراءٌ اتَّخذه رسول اهلل يف وقتٍ معني ،وهو يف معركةٍ؛ من أجل احلفاظ عليها،
واستخدامها لغرض احلمولة .ونستفيد من هذه احلادثة اليوم يف حتريم صيد أنواع معيَّنة
من األمساك والطيور يف أوقاتٍ خاصّة ،وهي أوقات تكاثرها مثالً.
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|

عن أبي عبد اهلل× قال« :قضى رسول اهلل| بني أهل املدينة يف مشارب
النخل أنّه ال مينع نفع الشيء ،وقضى| بني أهل البادية أنّه ال مينع فضل ماء؛ ليمنع
به فضل كالء»(.)12
«وقضى| يف أهل البوادي أن ال مينعوا فضل ماء ،وال يبيعوا فضل
الكالء»(.)16
«ومقتضى اجلمود على النصّ هو حتريم منع فضل املاء وفضل الكأل عمَّ ْن
حيتاج إليهما؛ فإنّ التعبري بـ «قضى» ،وظاهر النهي احملكيّ ،هو التحريم .ولكنّ
املشهور بني الفقهاء هو عدم حرمة منع مالك املاء والكأل ملا يفضل عن حاجته منهما،
بل له أن مينع ذلك عن غريه ،وهذا يقتضي عدم اجلمود على النصّ ،بل فهم النهي على
أنّه إجراء تنظيمي ،ال أنّه حكم حترميي ،فقد كان اجملتمع املسلم يف عصر
النيبّ| يف أشدّ احلاجة إىل إمناء الثروة احليوانيّة والزراعيّة ،فألزم| ـ باعتباره
حاكماً ووليّ األمر ـ مَ ْن ميلك فائضاً عن حاجته من املاء والكأل ببذله ملَ ْن حيتاجه
لريّ زرعه ورعي ماشيته وسقيها»(.)13
|

قال رسول اهلل| يوم األضحىَ « :م ْن ضحّى منكم فال يصبحنّ بعد ثالثة ويف بيته
منه شيءٌ ،فلمّا كان العام املقبل قالوا :يا رسول اهلل ،نفعل كما فعلنا العام املاضي؟ قال:
كلوا ،وأطعموا ،وادَّخروا؛ فإ ّن ذلك العام كان بالناس جهدٌ ،فأردتُ أن تُعينوا فيها»(.)18
|

ففي احلديث عنه|« :غيِّروا الشيب .»...واحلديث ال يدلّ على حكمٍ شرعي
بالوجوب ،وال باالستحباب ،وإنّما هو إجرا ٌء ا َّتخذه الرسول إلدخال الرعب يف قلوب
املشركني احملاربني .ويدل على ذلك قول أمري املؤمنني× حني سُئل عن قول رسول اهلل:
«غيِّروا الشيب ،وال تشبَّهوا باليهود» ،فقال×« :إنّما قال ذلك والدين قُ ٌّل ،وأمّا اآلن ،وقد
اتَّسع نطاقه ،وضرب جبرانه ،فامر ٌؤ وما اختار»(.)19
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ونستفيد هنا أنّ حكم رسول اهلل| اإلداري ينتهي بانتهاء مقتضاه ،كما يف
هذا املثال؛ بصريح قول أمري املؤمنني×.

«فرض أمري املؤمنني× الزكاة على اخليل»(.)20
«فإنّ الصيغة التشريعية الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسام من األموال ،غري
أنّه ثبت عن اإلمام عليّ× أنّه وضع الزكاة يف عهده على أموال أخرى أيضاً ،كاخليل
مثالً .وهذا عنصر متحرِّك يكشف عن أنّ الزكاة كنظرة إسالميّة ال ختتصّ مبالٍ دون
مال ،وإنّ من حقّ وليّ األمر أن يُطبِّق هذه النظريّة يف أيّ جمالٍ يراه ضروريًّا»(.)21
والسؤال هنا :هل جيوز اليوم فرض الزكاة على بعض املعادن ،كاملطّاط ،وبعض
احلبوب ،كاحلمص والفاصولياء ،...أم يُقتصر على املوارد التسعة املذكورة فقط ال
غري؟!

باإلسناد عن حريز ،عن أبي بصري ،قال :قلتُ ألبي عبد اهلل× :هل يف األرزّ شيء؟
فقال« :نعم ،ثم قال :إنّ املدينة مل تكن يومئذٍ أرض أرزّ فيُقال فيه ،ولكنّه قد جعل فيه،
وكيف ال يكون فيه وعامّة خراج العراق منه»(.)22
|

عن اإلمام الصادق× أنّه سُئل عن الرجل يشرتي الثمرة املسمّاة من أرضٍ ،فتهلك
مثرة تلك األرض كلّها ،فقال×« :قد اختصموا يف ذلك إىل رسول اهلل| ،فكانوا
يذكرون ذلك ،فلما رآهم ال يَ َدعون اخلصومة نهاهم عن ذلك البيع حتّى تبلغ الثمرة ،ومل
حيرِّمه ،ولكنْ فعل ذلك من أجل خصومتهم»( .)27فاملنع عن بيع الثمرة قبل نضجها إجراءٌ
تنظيمي إداريّ ،وليس بشرعيّ ثابت؛ بدليل قول اإلمام×« :ومل حيرِّمه» ،وإنّما كان
لفضّ اخلصومة والنـزاع .وهذا يف احلقيقة يتطلَّب متحيصاً وتدقيقاً كبرياً من الفقيه؛
للتمييز بني األحكام احلكومية والشرعية الصادرة من النيبّ|.
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سب،
وردت روايات أنّ حنك العمامة ينبغي أن يُلقى حتت الرقبة ،ال يف الصالة فحَ ْ
بل دائماً ،ومن ذلك ما ورد عن النيبّ|« :الفرق بني املسلمني واملشركني التلحّي
بالعمائم»(.)24
ويتمسَّك البعض بهذا احلديث ليقول بأنّ هذا يسري يف كلّ األزمنة دائماً .ويغفل
هؤالء أنّ هذا األمر صدر كإجراء ملعارضة توجُّه املشركني الذين ما كانوا يتحنَّكون،
بل كانوا يشدّون العمامة على رؤوسهم ،وهو ما يسمى باالقتعاط ،وقد التفت فقهاء
الشيعة املتقدِّمني أمثال الشيخ الصدوق إىل ذلك ،فقال& :وذلك يف أوّل اإلسالم
وابتدائه(.)22
فليس األمر بالتحنُّك إذن حكماً شرعيّاً نهائيّاً ...وإالّ فاليوم؛ وبغياب هذا الشعار
للمشركني ،وبعد أن أصبح اجلميع يربطون حنك العمامة إىل األعلى ،فإنّ التحنُّك من
لباس الشهرة ،وهو حرامٌ»(.)26

ورد يف احلديث عن النيبّ| أنّه « َم ْن أحيا أرضاً فهي له»( ،)23أو « َم ْن أعمر أرضاً
فهو أحقُّ بها»(.)28
وعن حممد بن مسلم قال :مسعتُ أبا جعفر× يقول« :أيُّما قوم أحيَ ْوا شيئاً من
األرض وعمروها فهم أحقُّ بها ،وهي هلم»(.)29
يقول السيد الشهيد الصدر& هنا« :فاملبدأ التشريعي القائل مثالً :إنّ مَ ْن عمل يف
أرض ،وأنفق عليها جهداً حتّى أحياها ،فهو أحقُّ بها من غريه ،يعترب يف نظر اإلسالم
عادالً؛ ألنّ من الظلم أن يُساوى بني العامل الذي أنفق على األرض جهده وغريه ممَّ ْن مل
يعمل فيها شيئاً .ولكنّ هذا املبدأ بتطوُّر قدرة اإلنسان على الطبيعة ومنوّها يصبح من
املمكن استغالله .ففي عصرٍ كان يقوم إحياء األرض فيه على األساليب القدمية مل
يكن يُتاح للفرد أن يباشر عمليات اإلحياء إالّ يف مساحاتٍ صغرية ،وأمّا بعد أن تنمو قدرة
اإلنسان ،وتتوفَّر لديه وسائل السيطرة على الطبيعة ،فيصبح بإمكان أفرادٍ قالئل ممَّ ْن
تؤاتيهم الفرصة أن يُحيُوا مساحةً هائلة من األرض ،باستخدام اآلالت الضخمة ،ويسيطروا
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•
عليها ،األمر الذي يزعزع العدالة االجتماعية ومصاحل اجلماعة ،فكانَ ال بدّ للصورة
التشريعية من منطقة فراغٍ ميكن ملؤها حسب الظروف»(.)70

جاء يف عهد اإلمام عليّ× إىل مالك األشرت أوامر مؤكَّدة بتحديد األسعار ،وفقاً
ملقتضيات العدالة .فقد حتدَّث اإلمام× إىل واليه عن التجّار ،وأوصاه بهم ،ثم أعقب×
ذلك بقوله« :واعلم أنّ يف كثري منهم ضيقاً فاحشاً ،وشحّاً قبيحاً ،واحتكاراً للمنافع،
وحتكُّماً يف البياعات ،وذلك باب مضرّة للعامة ،وعيب على الوالة ،فامنع من االحتكار؛
فإنّ رسول اهلل| منع منه ،وليكن البيع بيعاً سَ ْمحاً مبوازين عدل ،وأسعار ال جتحف
بالفريقني ،يف البائع واملبتاع»(.)71
والشريعة تتيح للبائع البيع بأيّ سعر .فأمرُ اإلمام بتحديد األسعار ،ومنعُ التجار عن
البيع بثمنٍ أكرب ،صادرٌ منه بوصفه وليّ األمر ،فهو استعمالٌ لصالحياته يف ملء منطقة
الفراغ ،وفقاً ملقتضيات العدالة االجتماعية اليت يتبنّاها اإلسالم»(.)72

ففي روايةٍ طويلة عن اإلمام أبي جعفر×...« :وإنّما أوجبتُ عليهم اخلمس يف سنيت
هذه يف الذهب والفضّة اليت قد حال عليهما احلول.)77(»...
ويعقِّب السيد اخلوئي& على هذه الرواية بقوله« :إنّ لوليّ األمر الوالية على ذلك،
فله إسقاط اخلمس عن التجارة ،وجعله يف الذهب والفضة ،ولو مؤقَّتاً؛ ملصلحة يراها،
مقتضية لتبديل البعض بالبعض.)74(»...
|

عن رافع بن خديج قال :نهانا رسول اهلل| عن أمرٍ كان لنا نافعاً ،إذا كانت
ض ،أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم ،وقال|« :إذا كانت ألحدكم
ألحدنا أر ٌ
ض فليمنحها أخاه ،أو ليزرعها»(.)72
أر ٌ
ويف روايةٍ أخرى عن رافع أيضاً :قال رسول اهلل|َ « :م ْن كانت له أرضٌ
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فليزرعها ،أو ليُزرعها أخاه ،وال يكاريها بثلثٍ وال بربعٍ وال بطعامٍ مسمّى»(.)76
«فعقد إجارة األرض جائزٌ شرعاً ،كما هو مشهور .وهذا النهي ليس حكماً
شرعيّ ًا ،وإنّما نهى| عن ذلك بوصفه وليّ أمر؛ حفاظاً على التوازن االجتماعي؛
وللحيلولة دون نشوء كسب مرتف ال يقوم على أساس العمل ،يف الوقت الذي يغرق فيه
نصف اجملتمع (املهاجرون) يف ألوان العوز والفاقة»(.)73

عن اإلمام الكاظم×« :إنّ الوالي يأخذ املال فيوجِّهه الوجه الذي وجَّهه اهلل له
على مثانية أسهم ،للفقراء واملساكني يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون يف سنتهم ،بال
ضيق وال تقية ،فإنْ فضل من ذلك شي ٌء ُر َّد إىل الوالي ،وإنْ نقص من ذلك شيءٌ ،ومل
يكتفُوا به ،كان على الوالي أن ميوِّنهم من عنده ،بقدر سعتهم ،حتّى يستغنوا»(.)78
وهذا احلديث يؤكِّد على هدف الشريعة يف القضاء على الفقر ،وحماولة جعل
اجملتمع يف طبقات متقارِبة اقتصادياً ،وهو ما يؤكِّد على أنّ الفقري ليس هو مَ ْن ال ميلك
قوت يومه ،وإنّما هو غري امللتحق مبستوى املعيشة يف بلده .ومن هنا جاءت التأكيدات
الكثرية على إعطاء الزكاة داخل البلد ،وعدم جواز إخراجها.
«فربّ مستوى من القدرة املعيشية يعترب يف بيئة معيَّنة فقراً ،ويف بيئةٍ أخرى غري
ذلك؛ ألنّ الغنى عبارة عن وجدان املستوى املتعارف من املعيشة لدى عامّة الناس .والفقر
عبارة عن فقدان ذلك»(« .)79واإلسالم مل يعطِ للفقر مفهوماً مطلقاً ،ومضموناً ثابتاً يف كلّ
الظروف واألحوال ،فلم يقُ ْل مثالً :إنّ الفقر هو العجز عن اإلشباع البسيط للحاجات
األساسية ،وإنّما جعل الفقر مبعنى عدم االلتحاق يف املعيشة مبستوى معيشة الناس ،كما
جاء يف النصّ ،وبقدر ما يرتفع مستوى املعيشة يتَّسع املدلول الواقعي للفقر»( .)40لذا فإنّ
مصداق فقري أثيوبيا خيتلف عن مصداق فقري الكويت مثالً ،وال ميكن أبداً إعطاء
تعريفٍ واحد للفقري ،وإنّما املهمّ يف األمر هو حتقيق تقاربٍ يف مستوى املعيشة بني أبناء
البلد الواحد ،وما لذلك من آثار اجتماعية عظيمة ،كما ال خيفى.

لإلمام أن خيتار يف أسرى احلرب اليت تكون بإذنه العفوَ؛ أو أخذَ الفدية أو
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إطالقَهم؛ أو االسرتقاقَ(« .)41وإنّ ولي األمر هو املسؤول عن تطبيق أصلح احلاالت الثالث
على األسري ،وأوفقها باملصلحة العامّة»(.)42

«أملح الشيخ منتظري يف كتاب (اخلمس) إىل أنّ مخس فاضل املؤنة ضريبة فُرضت
من قِبَل األئمّة املتأخِّرين^ [أي بعد اإلمام الرضا×] بصفتهم حكّاماً؛ حلاجة الشيعة
لذلك.
قال يف الكتاب املذكور« :وميكن أن يُقال أيضاً :إنّ هذا القسم من اخلمس
وظيفة وميزانية حكوميّة جُعلت من قِبَل األئمّة املتأخِّرين^ حسب االحتياج ،حيث
كانت الزكوات وحنوها يف اختيار خلفاء اجلور .ولذلك ترى األئمّة^ حملِّلني له تار ًة،
ومطالبني أخرى .وللحكومة احلقّة هذا النحو من االختيار»(.)47

اعترب بعض الفقهاء أنّ قلعَ خنلة مسرة بن جندب يف القصّة املعروفة اليت أنتجت لنا
أوسع قاعدة فقهيّة ،وهي« :ال ضرر ،وال ضرار ،يف اإلسالم»( ،)44عملٌ حكوميّ،
استخدم فيه رسول اهلل صالحيّاته كوليّ أمر وقائد دولة(.)42
وأعتقد أنّ هذه القاعدة املشهورة ،واليت «لو بُين على العمل بعموم هذه القاعدة
حصل منه فقهٌ جديد»( ،)46هي حك ٌم حكومي ،وليس ثانويًّا ،مبعنى أنّ قلع رسول
اهلل| لنخلة مسرة بن جندب ،كما يف مشهور احلادثة( ،)43كان عمالً نابعاً من سلطة
رسول اهلل| ،وحكمه احلكوميّ املقتضي ملصلحةٍ أكرب .ومل يكن حكماً ثانوياً،
مبعنى أنّ قلع النخلة من دون إحراز رضا صاحبها حرامٌ ،ولكنّه يف حالة الضرر يأتي
حك ٌم ثانويّ يُحلِّل هذه احلرمة .واملسألة حتتاج إىل تأمُّ ٍل وتدقيق وجمال حبثٍ أوسع من
هذه الدراسة.

إنّ حكم رسول اهلل| بإطالق سراح أسرى معركة بدر مقابل أن يُعلِّم كلُّ
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واحد منهم عشرة من املسلمني ،الذين ال جييدون القراءة والكتابة ،كان عمالً تدبرييّ ًا
حكومياً ،ال شرعياً ثابتاً ،اقتضته احلاجة املاسّة اليت كان يعيشها املسلمون آنذاك من
اجلهل ،مع احتياجهم الشديد إىل العلم والقراءة والكتابة ،وخصوصاً يف أيّام نزول
الوحي ،وتعلّم قراءة القرآن وحفظه.

عن األصبغ بن نباتة اجملاشعي :إنّ علياً خرج إىل السوق ،فإذا دكاكني قد بُنيت
بالسوق ،فأمر بها فخُ ِّربت فسُ ِّويت ،قال :ومرّ بدور بين البكاء ،فقال :هذه من سوق
املسلمني ،قال :فأمرهم أن يتحوَّلوا ،وهدمها(.)48

عن رسول اهلل|« :إذا اختلفتم يف الطريق فاجعلوه سبعة أذرع»( .)49فإذا صحَّ هذا
احلديث سيكون من املُسلَّم به أنّ رسول اهلل| أراد أن حيلَّ نزاعاً حول الطريق ،ومل
يشأ سنَّ قانونٍ وحك ٍم ثابتٍ جلميع العصور ،وإالّ فال ميكن اليوم تصوُّر شارعٍ عرضه
ثالثة أمتار ونصف ،أو حتّى سبعة أمتار ،وال ميكننا القول أبداً :إنّ الشارع الشرعي أو
املستحبّ هو سبعة أمتار ،وما أكثر فهو خارج نطاق الشرع؛ ألنّ حتديد هذه املقادير تابعٌ
لعوامل احلياة والطبيعة والزمان واملكان .فسبعة أمتار تكفي لعَ َربات اخليل ،بينما اليوم
ال يكفي سبعون مرتاً ـ يف بعض املدن ـ لسري السيارات ،وغداً ال يكفي أكثر من ذلك؛
نظراً لتزايد عدد املركبات ،وتطوّر أشكاهلا ،وآليّة حركتها.

ففي الرواية عن عليّ بن احلسن التيمي ،عن عليّ بن أسباط ،عن رجلٍ ،عن أبي
عبد اهلل× قال :ذكرتُ له مصر :فقال« :قال رسول اهلل| :اطلبوا بها الرزق.)20(»...
واليوم أهل مصر يطلبون الرزق يف بلدان العامل .فهو حكمٌ حكوميّ ناظرٌ إىل ذلك
الوقت الذي كانت فيه مصر حمطّاً للتجارة والزراعة والصناعة .وكذا العراق ومجيع دول
ت ومترّ باستمرار بأيّام خريٍ ونعمة ،ثم ما تلبث أن تنتكس وتتقهقر ،ثم تعود
العامل ،مرَّ ْ
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•
وتزدهر ،وهكذا...
×

عن عليّ بن أسباط وحممد بن احلسني مجيعاً ،عن احلكم بن مسكني ،عن
عمّار ،قال :قال أبو عبد اهلل× لي ولسليمان بن خالد« :قد حرَّمت عليكما املتعة من
ِق َبلي ما دمتما باملدينة.)21(»...

ما ذكره الزهري أ ّن النيبّ| أمر بقطع خنيل بين النضري ،فشقَّ ذلك عليهم،
حتّى نادَ ْوه :ما كنت ترضى بالفساد يا أبا القاسم! فما بال النخيل تقطع؟! فأنزل اهلل
تعاىل ﴿مَا َقطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ َأوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا َفبِإِذْنِ اهللِ َو ِليُخْزِيَ
الْفَاسِقِنيَ﴾ (احلشر .)22()2 :ومن الواضح أنّ احلكم األوّلي هو املنع من قطع األشجار،
كما ورد يف الروايات« :وال تقطعوا شجراً ،إالّ أن تضطروا إليها»(« ،)27وال تقطعوا
شجرة مثمرة ،وال حترقوا زرعاً؛ ألنكم ال تدرون لعلّكم حتتاجون إليه»(.)24
|

^

حكم رسول اهلل| واألئمّة^ على بعض قضايا السوق( ،)22وتقييمهم^ لبعض
املوضوعات ،كما يف الرواية عن أبي اجلنيد... :فاشرتيتُ سيفاً ،فعرضتُه عليه ـ أي على
أبي احلسن العسكري ـ فقال×ُ « :ر َّد هذا ،وخُ ْذ غريه ،قال :فردَ ْد ُته ،وأخذتُ مكانه
ساطوراً ،فعرضتُه عليه ،فقال :هذا نعم»(.)26
هذه الرواية تدلّ على أنّ لألئمّة^ رأياً يف املوضوعات ،وهي حتماً ليست أحكاماً
إهليّة ،وإنّما أحكامٌ موضوعية ،أو قُ ْل :تدبريية حكومية.
وهناك الكثري من هذه األحكام التدبرييّة اليت سنجدها يف عمل الرسول
الكريم| واألئمّة األطهار^ إذا ما حمَّصنا التاريخ ،وغصنا يف أعماقه.
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وهي من أشهر األحكام احلكوميّة الصادرة من فقهاء األمّة ،حيث أفتى املريزا
حممد حسن الشريازي& بـ «أنّ استخدام التنباك والتنت بأيّ شكلٍ من األشكال يعدّ
حماربة لإلمام احلجّة صلوات اهلل وسالمه عليه»(.)23
وخالصة القصّة أنّه يف عام 1892م منح شاه إيران امتياز إنتاج وبيع التبوغ لشركة
بريطانية لعدّة سنوات ،مقابل كمّيةٍ كبرية من املال ،كان الشاه حباجةٍ إليها يف وقته.
وعرف الزعيم الشريازي& أنّ هذه الشركة اإلجنليزية واجهةٌ لشبكة جاسوسيّة
بريطانيّة ،وعمل استعماريّ واسع يف إيران ،فحرَّم شراء واستعمال التبوغ يف إيران،
وأصدر بذلك فتواه املشهورة.
وما إنْ أصدرت املرجعية هذا احلكم يف وقته حتّى امتنع املسلمون يف إيران بكافّة
طبقاتهم من استعمال التبوغ ،حتّى اضطر الشاه إىل إلغاء املعاهدة اليت عقدها مع
الشركة الربيطانيّة(.)28
ورغم احملاوالت الكبرية اليت بذلتها الشركة الربيطانية يف استعمال التبوغ،
ت قائمة.
وكسر املقاطعة الشعبية الواسعة ،فإنّ املقاطعة ظلَّ ْ
وبذلك أفسد املريزا الشريازي& مؤامرة كبرية حيكت ضدّ األمّة اإلسالمية؛
باستخدامه صالحيّاته داخل منطقة الفراغ التشريعي ،وحتريم ما هو مباحٌ شرعاً ،حبسب
حكمه األوّلي.
وفتوى الشريازي هذه حك ٌم حكومي واجب اال ّتباع على مجيع الفقهاء ،فضالً عن
عوامّ الناس(.)29

وهو مل يكن يف زمن الرسول| أو األئمّة^ ،فلم يكن املسلمون حباجة إليه.
وأمّا اليوم؛ ومع املخاطر اليت حتيط باملسلمني من كلّ صوب ،فإنّ التجنيد اإللزامي
املفروض يعترب إعدادًا للقوّة املأمور به يف القرآن الكريم .وقد اعتربه الشهيد الصدر&
املثال الواضح لألحكام احلكوميّة ،اليت عبّر عنها& بالتعاليم ،فقال« :ومثال التعاليم
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إلزام املسلمني القادرين بالتدريب على القتال ،فإنّ هذا احلكم ليس حكماً شرعياً ثابت ًا
يف كلّ األحوال ،ومل يدلّ عليه من األدلّة األربعة بهذه الصفة املعيَّنة ،ولذا ال يوجد إلزامٌ
بالتدريب أيام الرسول|»(.)60

الرواية الواردة عصر التشريع يف احتكار موارد بعينها ،وهي :احلنطة والشعري
والتمر والزبيب والسمن والزيت ،وبعضهم يضيف امللح ،بينما اليوم تتعدّى هذه املوارد إىل
احلبوب واألدوية والفواكه واخلضار .بل يوجد كالمٌ يف األصناف األربعة أو اخلمسة
املذكورة ،هل هي مرادةٌ بعينها أم أنّها كانت طعام املسلمني آنذاك؟ لذا فإنّ احتكار
الزبيب اليوم ال يشكِّل أزمة غذائيّة أو اقتصادية ،بينما احتكار الوقود اليوم يف الشتاء،
وأدوية بعض أمراض القلب ،يُسبِّب خلالً ال ميكن السكوت عنه حبالٍ من األحوال.
وأفتى الفقهاء قدمياً وحديثاً بإجبار احملتكِر على البيع ،كما عن الشيخ
األنصاري يف مكاسبه« :الظاهر عدم اخلالف ـ كما قيل ـ يف إجبار احملتكِر على
البيع ،...بل عن املهذَّب اإلمجاع»(.)61

ذهب الفقهاء إىل مشروعية التسعري عندما تدعو احلاجة إليه ،وإنْ مل يرِ ْد فيه
تشريعٌ خاصّ ،بل ورد املنع يف بعض الروايات( ،)62ورأي أكثريّة الفقهاء( .)67وينقل هذا
اجلواز ـ على سبيل الفرض ـ الفقيه املتتبِّع السيد حممد جواد احلسيين العاملي ،يف كتابه
مفتاح الكرامة ،بقوله« :ويف املقنعة واملراسم أنّه يسعر عليه مبا يراه احلاكم ،ويف
الوسيلة واملختلف واإليضاح والدروس واللمعة واملختصر والتنقيح أنّه يسعر عليه إنْ أجحف
يف الثمن؛ ملا فيه من اإلضرار املنفي»(.)64

بدالً من ذكر حدود العقار من اجلهات األربع ،املشروطة سابقاً يف حتديد العقار.
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نظراً لتغيُّر الزمان ،وانقطاع ختصيص العطايا من بيت املال ملثل هذه األمور.

ال تَجَسَّسُوا﴾
ٍّ قرآنيَ ﴿ :و َ
الذي أصبح اليوم وسيلةً حلفظ النظام ،بعد حترميه بنص

(احلجرات ،)12 :ورغم أنّه يدخل ضمن األحكام الثانوية إالّ أنّ مبادئ تشريعه تدخل
ضمن األحكام احلكومية ،اليت تُراعى فيها مصلحة البالد.

أمجع فقهاء اليوم على جواز بيع الدم ،والتشريح ،بعدما كانا حمرَّمني.
وقد حرُم بيع الدم؛ لنجاسته؛ ولكونه ال فائدة منه.
وأمّا التشريح فقد ورد النهي عن التمثيل ،ولو بالكلب العقور(.)62
وأمّا اليوم فقد أصبح الدم ذا فائدة عظيمة ،حيث يدخل كعنصرٍ أساسي ال
ميكن االستغناء عنه يف العمليات اجلراحيّة الطبية.
وأمّا التشريح فهو أداة علميّة عمليّة أيضاً ،ال ميكن االستغناء عنها يف دراسة
الطبّ.

من أجل الضغط السياسيّ واالقتصاديّ على تلك الدولة املنتِجة أو املصدِّرة لتلك
البضائع.

ٍّ حتديد
«حتديد ملكيّة بعض األشخاص إذا رأى احلاكم أنّه من املصلحة حبق
متلك هذا الشخص»(.)66

فتوى الشيخ عبد احلسني الري بأنّ مَ ْن ال يلتحق باجليش يف مقاومة اإلجنليز
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كأنّما ختلَّف عن جيش أسامة(.)63

يف تأميم النفط أفتى السيد حممد تقي اخلوانساري« :إنّ رفض هذا احلكم
مبنزلة الردّ على رسول اهلل|»(.)68

الفتوى املعروفة عن السيد حمسن احلكيم& :ال جيوز االنتماء إىل احلزب
الشيوعي؛ فإنّ ذلك كف ٌر وإحلاد ،أو ترويج الكفر.

الفتوى املعروفة عن السيد حممد باقر الصدر& بتحريم االنتماء إىل حزب البعث.
وتعترب هذه الفتاوى املتقدِّمة أحكاماً حكومية؛ ألنها تصدر يف زمان معيَّن وظرف
خاصّ ،وتنتهي بانتهاء ذلك الزمان وظروفه احمليطة.
&

جمموعة األحكام التدبريية اليت اتّخذها اإلمام اخلميين (الفقيه) يف إدارة دولته
اإلسالمية ،واليت منها :أمره& بتشكيل جملس الشورى اإلسالمي ،وتعيينه مهدي
بازركان رئيساً للوزراء ،وحكمه مبصادرة أموال الشاه حممد رضا بهلوي ،وتعيينه
الشيخ حميي الدين أنواري والشيخ فضل اهلل حمالتي بعنوان أمراء احلجّاج ،والعفو عن
املسجونني مبناسبة حلول عيد الفطر املبارك ،وتأسيس جممع تشخيص مصلحة النظام،
ووجوب املشاركة يف االنتخابات ،و«حتديد احلاكم الشرعي حدّاً ال يسمح بتجاوزه يف
عمليّة إحياء األرض أو غريها من مصادر الثروة الطبيعية ،فيما إذا كان السماح املطلق مع
منوّ القدرات املادّية واآللية لعملية اإلنتاج يؤدّي إىل إمكان ظهور ألوان من االستغالل
واالحتكار اليت ال يقرّها اإلسالم»( ،)69وختريب بعض البيوت واملساجد يف سبيل توسعة
البالد ،وهدم املساجد احملرِّضة على الفتنة أو املتبنية لعقائد هدّامة ،واملنع من صيد بعض
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األمساك أو بعض احليوانات يف أوقات تكاثرها ،واحلدود واجلمارك ،ومنع دخول بعض
البضائع من بعض البلدان ،واملقاطعات االقتصادية لبلدٍ معيَّن ،والضرائب ،وحتديد أسعار
بعض احلاجيّات الضرورية ،كالغذاء الرئيس والدواء ،وحقوق الطبع ،ولزوم بذل الزائد
عن حاجة اإلنسان أوقات اجملاعة.
واليوم هناك الكثري من مستجدّات العصر ،اليت تتطلَّب فتاوى تتناسب وطبيعة
هذه املستجدّات ومتطلَّبات العصر واحلياة واجملتمع من جهةٍ ،مع احلرص على حتقيق
أهداف الشريعة والسري باتّجاه مؤشّراتها وعدم التقاطع مع مبادئها العامّة من جهةٍ أخرى.
كما ميكن القول :إنّ من مصاديق األحكام احلكومية أيضاً إمكانية تبدُّل
بعض األحكام املباحة (غري احملرَّمة والواجبة) يف املستقبل ،وتعيني أحكامٍ جديدة
ملستجدّات العصر ومتطلَّباته ،كأنْ يُفتى يف الغد بأنّ وجود فضائيّة إسالمية ،أو العمل
ب كفائي.
على اإلنرتنت ،واج ٌ
«فليست قليلة إذن هي األحكام اليت أُدرجت يف الفقه؛ استجابةً حلاجات الناس
امللحّة ،أو جاءت جرياً على األعراف السائدة يف زمانٍ سابق»(.)30

ت دائم لكلّ الناس ،يف كلّ زمان ومكان؛ بينما احلكم
1ـ احلكم اإلهلي ثاب ٌ
اإلداري مؤقَّت ،خاصّ بأُناس معيَّنني ،وبزمانٍ ومكانٍ حمدودَ ْين ،ومرتبط بأسباب إجياده
وظروفه .ورمبا ميكن القول :إنّ احلكم اإلهليّ موضوعٌ على حنو القضيّة احلقيقية ،بينما
احلكم اإلداري فهو على حنو القضيّة اخلارجيّة.
2ـ األحكام األوّلية تُنسب إىل الشارع املقدَّس مباشرة ،فهي أحكام إهليّة؛ بينما
تنسب األحكام الوالئية إىل الشارع بالواسطة ،مبعنى وساطة أولي األمر الذين فرض اهلل
طاعتهم.
ي منصوصٌ
7ـ تكتسب األحكام الثانوية إلزاميّتها من ذاتها؛ ألنّها حكمٌ شرع ٌّ
عليه؛ بينما تكتسب أحكام املساحة املفتوحة إلزاميّتها من لزوم طاعة أولي األمر.
4ـ إنّ مالكات األحكام األوّلية هي املصلحة الواقعيّة ،وتشخيصها بيد الشارع
املقدَّس؛ أمّا مالك األحكام الوالئية هو املصلحة الظاهريّة ،والذي يشخِّص هذه املصلحة
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هو احلاكم(.)31
2ـ كشف مالكات األحكام األوّلية يكون بالدليل أو األمارة؛ بينما كشف
مالكات األحكام الوالئيّة فعادةً ما تكون عقليّة أو عُ ْرفية.
6ـ موقف الفقيه من األحكام األوّلية هو الكشف؛ بينما موقفه من األحكام
الوالئية هو التشريع.
3ـ يف األحكام األوّلية يرجع كلُّ مكلَّف إىل مقلَّده؛ بينما يف األحكام الوالئية
احلكومية جيب على اجلميع طاعة احلاكم اإلسالمي.
 8ـ جمال األحكام األوّلية ممتدٌّ على كلّ مساحة األحكام التكليفيّة اخلمسة؛
بينما جمال األحكام احلكومية يكون يف املباحات مبعناها األعمّ (أي مبا يشمل
املستحبّ واملكروه) ،على رأي أغلب القائلني بها.
9ـ غالباً ما يكون تكليف األحكام احلكومية صادرًا يف حقّ اجلماعة؛ بينما
يكون تكليف األحكام األوّلية على الفرد واجلماعة ،وإنْ كان االتّجاه الفقهي السائد ـ
ولألسف ـ هو فقه األفراد ،ال فقه اجملتمع واألمّة ،وهو ما أدّى إىل حصر آيات الفقه
ب عيينّ على األمّة عند اقتضائه ،وكفائي على األفراد إذا
باخلمسمائة .فاجلهاد مثالً واج ٌ
بلغ النصاب املطلوب حدّه.
وبعد هذه املقارنة املختصرة بني األحكام األوّلية واإلدارية احلكومية يتبيَّن مدى
أهمّية التفريق بني هذين احلكمني من ناحية عمليّة يف عمليّة استنباط احلكم ،أو يف
عملية إصدار احلكم .وهنا تأتي أهمّية الدعوة الرائدة لسماحة الدكتور الشيخ عبد
اهلادي الفضلي يف «تدوين قوائم كاملة لألحاديث اإلداريّة املنبثّة يف كتب احلديث
وموسوعاته ،من خالل إحصائيات وافية؛ لتكون تلكم القوائم املرجع يف هذا اجملال»(.)32

إنّ القول بأنّ رسول اهلل| كان مبلِّغاً ألحكام اهلل سبحانه وتعاىل من جهةٍ،
وحاكماً ورئيس دولة من جهةٍ أخرى ،فما صدر منه| بوصفه مبلِّغاً يُعترب حكماً
شرعياً ثابتاً ،وسارياً لكلّ جيل وزمان ومكان ،وما صدر منه| بوصفه حاكماً
ورئيس دولة يعترب حكماً تنظيميّاً حكوميّاً ،ميكن االستفادة من أهدافه اليت راعاها
271

االجتهاد والتجديد

•
رسول اهلل ،وال يعترب حكماً شرعيّاً ثابتاً لكلّ جيل وزمان ومكان ،هذا القول يتنافى
وقول اهلل سبحانه وتعاىل يف وصف نبيِّه الكريم ومهمّته اإلهلية﴿ :وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى *
ي يُوحَى﴾ (النجم 7 :ـ  ،)4وقوله تعاىل﴿ :وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
إِنْ هُوَ إِالَّ وَحْ ٌ
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا( ﴾...احلشر.)3 :
ويُجاب بأنّه ال معارضة أصالً بني تصرُّف النيبّ كحاكمٍ ،وسنِّه لقوانني والئيّة،
وبني اآلية الشريفة اليت تنفي نطق الرسول عن اهلوى ،فال أحد يتجرّأ ـ والعياذ باهلل ـ ويقول
خبطأ النيبّ| يف هذه احلادثة أو تلك ،وإنّما حنن نقول :إنّ هذا احلكم ال يسري خارج
هذا املوضوع .ففعله وقوله| صحيحٌ بال أدنى شكّ يف هذا املورد؛ لعصمته| ،ولكنَّه
ال يسري على غري هذا املورد؛ الختالف املوضوع يف احلقيقة ،نتيجة اختالف ظروفه
احمليطة .كما أنّه ال تالزم أو ترابط بني سنِّ وتشريع رسول اهلل| األحكام التدبريية يف
ظروف احلرب أو العسر أو احلاجة؛ باعتباره حاكماً ووليّ األمر ،وبني النطق عن اهلوى
الذي تنفيه اآلية الشريفة عن رسول اهلل| .فحكمه التدبريي ليس (نطقاً عن اهلوى)
قطعاً ،وبال أدنى شكّ أو ريبة ،وال ميكن حبالٍ من األحوال الربط بني األمرين.
وأخذ ما أمر به رسول اهلل| ،واالنتهاء عمّا نهانا عنه ،يكون أيضاً خمتلفاً
باختالف طبيعة احلكم؛ فما كان حكماً شرعيّاً يؤخذ على حنو االستمرار لكلّ زمان
ومكان وظرف وحميط ،من دون دخالة للظروف فيه؛ وما كان حكماً حكوميّاً يطاع
ويؤخذ أيضاً؛ لنصّ اآلية القرآنية الشريفة بوجوب طاعة النيبّ| ،واألمر بأوامره
ت حبسب تدخل عوامل احلال والظروف ،مبعنى أنّ
واالنتهاء بنواهيه ،ولكنْ بنحوٍ مؤقَّ ٍ
أوامره| يف ظرف احلرب تنتهي بانتهاء احلرب ،كما يف األمثلة السابقة يف حفر
اخلندق ،أو النهي عن ذبح احلُ ُمر األهلية ،هذا من جهةٍ.
ومن جهةٍ أخرى فإنّ احلكم الشرعي أو األمر الشرعي يؤخذ بنفسه ونصّه ،كما
يف جزئيّات العبادات ،والصالة ثالث ركعات للمغرب ،وأربع للعشاء ،وجبوهره وحكمته
يف ما كان قوالً أو فعالً حكوم ّيًا ،واليت تكون بنفس الوقت يف أغلب األحيان قواعد
عامّة كلّ ّية تشريعيّةُ ،تطبّق على مفرداتٍ أخرى مشابهة ،حبسب اختالف الزمان واملكان
واآلليّات .فمن غري املعقول ـ مثالً ـ أن نسنتّ بسنّته| وحنفر اليوم خندقاً حول املدينة يف
حماربة العدوّ ،وإنّما أن نسنتّ حبكمته وحنصِّن املدينة من دخول األعداء ،حبسب طرق
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•
التحصني باختالف األزمنة واألحوال ،سواءٌ كان ذلك خندقاً أو سوراً أو إغالق املنافذ
احلدودية أو باتّفاقيات دوليّة أو معاهدات أو عالقات دبلوماسيّة مع دول اجلوار،
واستمالتهم أو تهديدهم حتّى ال يتخذ العدوّ أراضيهم مقرّاً له حلربنا.
كما يُستفاد من حكمته| باالستفادة من سلمان؛ لكونه ميثِّل ثقافة
اإلمرباطورية الفارسية األكثر تطوُّراً من الناحية العسكرية على التفكري القَ َبلي العربي،
فنستفيد من هذه احلكمة بضرورة االستفادة من اخلربات األجنبيّة العسكرية يف حربنا
مع العدوّ املتكافئ معنا ،أو املتقدِّم علينا من ناحية اخلربة ،كما كانت حرب اخلندق
تضمّ بني صفوفها اليهود املتفوّقني خربةً على العرب يف الدهاء واحلرب.
وال ميكن ألحدٍ اليوم ـ أيّاً كان ـ أن يقول حبفر خندق حول املدينة؛ استناناً بسنّة
رسول اهلل| ،وتطبيقاً لقوله تعاىل﴿ :وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَانتَهُوا.﴾...
فجميع األحكام الصادرة منه جيب طاعتها ،واألخذ بها ،واالنتهاء بنهيها ،ولكنّ
هذا األخذ واالنتهاء يكون بشكلٍ دائم ،وبنصّ قوله| ،يف األحكام الشرعيّة،
وبشكلٍ مؤقَّت ،وحبكمة قوله أو فعله| ،يف األحكام احلكومية.
إنّ الفهم الضيِّق واحملدود ملعاني اآليات الكرمية والسنن الشريفة يُصغِّر من روح
إسالمنا الكبري ،ويضعه أمام تهديد أو سخرية اآلخرين.
كما أنّ عدم قبول كون النيبّ| مبلِّغاً عن اهلل سبحانه من جهةٍ ،وقائداً ورئيس
دولة من جهة أخرى ،أو بتعبري آخر :عدم قبول القول بأنّ هناك نصوصاً وأفعاالً صدرت من
الرسول األكرم| ينظر إليها بصفة شرعيّة ،أي إ ّنها تُعبِّر عن أحكامٍ شرعيّة إهلية،
وهناك أقوالٌ وأفعالٌ أخرى صدرت عنه| لكونه قائداً ومديراً لشؤون الدولة والطبيعة
واجملتمع ،اليت تقتضي بطبيعتها حتوُّالً وتغيُّراً مستمراً ،كما تتأثَّر بظروف دائمية أو
مؤقَّتة ،وأخذ كلّ فعل يصدر عنه| على أنّه حك ٌم شرعيٌّ أو سنّةٌ نبويّة جيب اتباعها
أو االقتداء بها ،يؤدّي إىل نتائج وخيمة ،تنعكس بأشكال تطرُّفيّة ،إفراطاً وتفريطاً،
على مستوى التشريع ،فينتج اجلمود على النصّ ،أو األخذ بالرأي ،والقياس؛ أو على
مستوى الواقع ،فتنتج حركات متطرِّفة تدّعي لنفسها اإلسالم ،تأخذ ـ من دون فهمٍ
وإدراك ـ كلّ ما نُسب إىل رسول اهلل| من قولٍ أو فعل أو تقرير ،وتطبِّقه حبذافريه يف
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هذا العصر ،من دون مراعاة مقتضيات الواقع واحلال والظروف احمليطة والزمان
واملكان؛ أو حركات علمانيّة (ال دينية) تُنكِر على رسول اهلل| كلَّ فعلٍ رشيد،
وتصِ ُمه ـ والعياذ باهلل ـ وشريعته اليت جاء بها بأنّها جمرّد طقوس دينيّة حمضة ،وأفعال أو
قوانني انتهت بانتهاء مقتضياتها ،أو بوفاة مُشرِّعها.
«إنّ عدم التفات الفقهاء إىل هذه النقطة يف شخصيّة الرسول ،بوصفه حاكماً
ووليّ أمر يقوم على مصاحل املسلمني ،وعالقتها بالتشريع ،قد يؤدّي إىل تفسريهم لبعض
النصوص اإلسالمية بشكلٍ خاطئ ،واستنباطهم منها أحكاماً إسالمية لعصرٍ غري
العصر اخلاصّة به ،مع أنّ مضمون هذه النصوص قد يكون عبارةً عن إجراء معيَّن
حمكومٍ بظروفه ومصاحله ،اتَّخذه النيبّ بوصفه وليّ األمر املسؤول عن رعاية مصاحل
املسلمني يف حدود واليته وصالحيّته ،فال يعبِّر عن حكمٍ شرعيّ عامّ»(.)37
«إذن ال بدّ من إعادة النظر يف ما يعتربه معظم الفقهاء األصوليّني من السنّة حكماً
شرعيّاً إهليّ ًا ،بينما كثري منها ،أعين نصوص السنّة ،ال تتضمَّن أحكاماً شرعيّة إهليّة،
بل تتضمَّن تدبريات ،وهي أحكامٌ تنظيميّة إدارية .وقد درج الفقهاء على اعتبار هذه
أحكاماً شرعيّة ،وهي ليست كذلك»(.)34
كما أنّ عدم التفرقة بني احلديث التشريعي واآلخر اإلداري جرّ إىل إجياد تعارض
بني األخبار واألحاديث ،ال أساس له .لذا اعترب الشيخ الدكتور عبد اهلادي الفضلي
التمييز بني هذين النوعني من األحكام ،أحد املرجِّحات اليت تُستخدَم يف رفع التعارض
بني األخبار واألحاديث(.)32
نعم ،إنّ عدم التفريق بني ما هو حكمٌ شرعي ثابت دائم لكلّ زمان ومكان وما
ما هو حك ٌم حكوميّ صدر حبسب مقتضيات صدوره ،وال يتمتَّع بصفة البقاء والدوام،
أدّى على مرِّ العصور إىل نتائج سلبيّة ،انعكست يف الفتوى والواقع ،وذلك من خالل عدِّ
ما ليس من الدين يف الدين ،أو عدِّ ما هو يف الدين خارجاً عن الدين؛ نتيجة لعدم التفريق
بينهما.
لذا توجَّب على فقهاء األمّة «تدوين قوائم كاملة لألحاديث اإلدارية املنبثّة يف كتب
احلديث وموسوعاته من خالل إحصائيّات وافية؛ لتكون تلكم القوائم املرجع يف هذا
اجملال»(.)36
االجتهاد والتجديد

277

•
جب على دعاة اإلسالم ،واحلركات اإلسالمية على وجه القصد
وتَ َو َّ
ي
واخلصوص ،التمييز بني ما هو ثابتٌ وما هو متغيِّر من الدين ،بني ما هو حكمٌ شرع ّ
جيب تطبيقه ،وسنّة نبويّة يُقتدى ويُحتذى بها ،وما هو موضوعٌ يستجدّ ويتغيَّر حبسب
ي اقتضته طبيعة املرحلة.
تغيُّر املكان والزمان ،وحك ٌم تدبري ّ
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جناسة الكلب يف الفقه اإلسالمي
حماولة قراءة خمتلفة

من املسائل املبتلى بها يف عصرنا احلاضر مسألة جناسة الكالب؛ إذ لألوروبيني؛
ب متشي معهم يف الشوارع واألسواق .وكثرياً ما نرى
لعللٍ ليس هنا جمال ذكرها ،كال ٌ
أن الكلب يدخل يف املاء ،أو متطر السماء عليه ،ثم حيرّك الكلب نفسه ،ويرشّ املاء إىل
مكانٍ بعيد ،ويصيب أفرادًا كثريين .وأوّل سؤال يرد يف الذهن هو :هل كلّ الكالب
أجناس ذاتاً؟
وعلى فرض كونها مجيعاً جنس ٌة ذاتاً فمعلو ٌم أنّ لعاب فمها أيضاً جنسٌ بال رَ ْيب،
ولكنْ ميكن أن نسأل :هل شعرها وظفرها وحنوهما أيضاً جنسٌ ،أو مبا أنّها ال حتلّها
احلياة فهي طاهرةٌ؟
وأمّا إذا شكَّكنا يف جناستها الذاتيّة كلِّها فنسأل :هل أنّها طاهرةٌ كسائر
س؟
احليوان ،أو أنّ لعابها جن ٌ
فهنا موارد من البحث يلزم أن نتعرّض هلا واحداً بعد آخر.
أوّهلا :هل احلكم بالنجاسة لكلّ الكالب أو ميكن التفصيل بني الكالب،
فنفرّق بني الكلب اهلراش والعقور وبني الكالب املفيدة ،ككلب الصيد واحلائط
والبستان؟
والذي يلزم أن نتعرّض له يف االبتداء هو ماذا يلزم أن نعمل يف تعارض اإلطالقني أو
تعارض العموم واإلطالق .فإذا كان عندنا عمومٌ بأنّ كلّ شيء طاهرٌ إالّ الكلب والبول

•
والروث من غري مأكول اللحم و ....وكانت األدلة مطلقةً بالنسبة إىل الكلب ،وليس هلا
عمو ٌم ،فشككنا يف أنّه يشمل كلّ الكالب أو الكالب اهلراش أو العقور أو ما
شابههما ،فهل ُيقدّم عموم الطاهر يف املستثنى منه ،حبيث يشمل كلب الصيد وحنوه ،أو
ُيقدّم إطالق املستثنى ،ف ُيحكم بنجاسة مجيع الكالب ،أو نسكت يف مورد التعارض؟
وعندها هل نرجع إىل العامّ الفوق؟ وما هو العامّ الفوق؟

الذي ال شكّ فيه وال ريب أنّ القاعدة األوّلية هي الطهارة ،فكلّ شيء طاهرٌ واقع ًا
إالّ ما أخرجه الدليل .فالذي يدّعي الشيعة إقامة الدليل على جناسته عشرة موارد أو
أكثر ،ولكنّ أهل السنّة يرَ ْون جناسة أربعة منها ،وخيتلفون يف بعضٍ آخر ،ولكن ال
يصل كلّ ما يعدّونه جنساً إىل السبعة ،فضالً عن العشرة أو األكثر.
ويف بداية اجملتهد ما ملخَّصه :اتّفق العلماء من أعيانها على أربعة:
1ـ ميتة احليوان ذي الدم...
2ـ حلم اخلنزير.
7ـ الدم املسفوح.
4ـ بول ابن آدم ورجيعه(.)1
«وقال الشوكاني :النجاسات هي غائط اإلنسان مطلقاً ،وبوله ،ولعاب الكلب
وروثه ،ودم احليض ،وحلم اخلنزير .ويف ما عدا ذلك خالفٌ»(.)2
ويف الفقه على املذاهب األربعة :أمّا األعيان النجسة فكثريةٌ ،منها :ميتة احليوان
الربّي غري اآلدمي ،ومنها :أجزاء امليتة اليت حتلّها احلياة ،ومنها :الكلب ،واخلنزير(.)7
ٍّ طاهر العني ولو كلبًا.
ويف هامشه حتت اخلطّ قال :املالكية قالوا «كلّ حي
ووافقهم احلنفية على طهارة عني الكلب ما دام حيًّا ،إالّ أنّهم قالوا بنجاسة لعابه حال
احلياة»(.)4
إذن فأهل السنّة خمتلفون يف جناسة الكلب وعدمه ،ويف جناسة لعابه وعدمه.
ولكنّ الشيعة متّفقون إمجاالً على جناسته.
ولكنّ الصدوق&( )2قال بطهارة كلب الصيد ،والسيد املرتضى وجدّه قاال
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بطهارة ما ال حتلّه احلياة منها(.)6
إذن فنجاسة الكلب خمتلَفٌ فيها بني املسلمني ،وجناسة كلّ أصناف الكالب
وكل أعضائها خمتلَفٌ فيه عند الشيعة خاصّة.
فإنْ وجدنا دليالً على جناسة الكالب كلّها فنقول بها ،ولكنْ إذا مل جند دليالً
تامّاً فبمقتضى قاعدة الطهارة نقول بطهارتها .وإنْ وجدنا دليالً على جناسة الكلب
إمجاالً ،أو بعض الكالب بصورةٍ احتملنا أنها قضية شخصية ،أو وجدنا دليالً على
جناسة مطلق الكالب بصورة احتملنا أنّها قضية شخصية ،أو وجدنا دليالً على جناسة
مطلق الكالب ولكن احتملنا أن يكون الدليل مومسيّ ًا ،ال مطلقاً شامالً لكلّ عصر
كم هو
وزمان ،أو مل يكن إطالقه يشمل كلّ الكالب ،ففي كلّ هذه الصور فاحمل َّ
قاعدة الطهارة أو أصالتها.

من الواضح أنّ العقل ال يدلّ على هذه األمور اجلزئيّة .ولو دلّ لدلَّ على طهارة
الكلب بقياس األولوية؛ إذ لو كان الذئب وابن آوى والثعلب واألسد و ...طاهرةً فطهارة
الكلب أَ ْوىل؛ ألنّه قابلٌ للرتبية والتدريب ،وله وفا ٌء خاصّ ،وأيضاً هو موجود يف حياة
الناس لصيدهم وبستانهم وبيتهم ،وغري ذلك ،وليس بسبع ضارٍ ،بل مؤدّب معلّم،
فالشريعة السهلة السمحة تعطي طهارته ،ال جناسته.
وكتاب اهلل ليس فيه شيء يدلّ على جناسة الكالب ،بل فيه مدحٌ لبعض
الكالب ،كقوله تعاىل﴿ :وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾ (الكهف ،)18 :وعدّها
كما يُعدّ غريها ،كقوله﴿ :سَيَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ
كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَ ٌة وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ﴾ (الكهف.)22 :
ويف سورة املائدة ما يشمّ منها طهارة بعض أصناف الكلب؛ إذ قال﴿ :وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ
الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِنيَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اهللُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ
اهللِ عَلَيْهِ﴾ (املائدة)4 :؛ إذ لو كانت كلّ الكالب أجناساً ،ويشمل كلب الصيد أيضاً،
كُلوا ممّا أمسكْ َن عليكم بعد غسله ،فكما ذكر «اسم اهلل»،
لكان عليه أن يقولُ :
ومل يرتكه لوضوحه ،كان عليه أن يذكر جناسته ،وال يرتكه لوضوحه .فقول بعضهم:
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(ال إطالق) قابلٌ للنقاش .فالقرآن أيضاً لو دلّ لدلَّ على طهارة الكلب إمجاالً.
أمّا اإلمجاع فقد ادُّعي اإلمجاع يف الكتب الفقهية الشيعية على جناستها ،حبيث
ادَّعى صاحب اجلواهر أنّ جناستها من ضروريّات املذهب ،حيث قال :ولإلمجاع احملصَّل،
بل ضرورة املذهب ،واملنقول يف اخلالف ،وعن غريه على الكلب(.)3
ويف مستمسك العروة« :إمجاعاً ،كما عن الغُ ْنية واملعترب واملنتهى والتذكرة
والذكرى وكشف اللثام وغريها»(.)8
ويف تنقيح العروة« :وأمّا الكلبُ فال إشكال يف جناسته عند اإلماميّة يف
اجلملة»(.)9
فوجود اإلمجاع ممّا ال شكّ فيه .ولكنْ هل اإلمجاع منعقدٌ على الكالب ،حتّى
كلب الصيد ،وعلى كلّ احلاالت حتّى مثل يومنا هذا ،الذي نرى فيه تنظيف الكالب
وغسلها ،وهلا دكاترة خاصّة ،وأغذية خاصّة؟ وأيضاً ـ وهذا هو املهمّ لدى الفقيه ـ هل
اإلمجاع تعبُّديّ أو مستنده األخبار اليت بأيدينا؟
الذي نظنّه بل نطمئنّ به ـ وإنْ كان احتماله أيضاً يكفي ،فضالً عن ظنّه ـ أنّه
ليس عندهم شيءٌ آخر غري هذه األخبار املوجودة يف كتبنا الروائيّة .فاإلمجاع ال يكون
ئ عن األخبار ،أو إنّ لألخبار يف انعقاده دوراً أصليًّا.
دليالً مستقالًّ تعبُّدياً ،بل ناش ٌ
فاإلمجاع مدركيّ .وعلينا أن نالحظ مدركهم .وأيضاً حنن شاكُّون يف إطالق
اإلمجاع؛ ألنّه دلي ٌل لبّي ال إطالق له؛ إذ من احملتمل أنّ إمجاعهم كان على الكلب العقور
واهلراش ،والكالب الوسخة املسبِّبة لألمراض ،دون الكالب النظيفة املربّاة اليوم .فداللة
اإلمجاع مبفرده على جناستها غري تامّة.

األخبار ـ وهي العمدة يف جناسة الكلب ـ على طوائف ،فيلزم أن نتكلَّم حوهلا
بالتفصيل.

1ـ الفضل أبو العبّاس البقباق قال :سألتُ أبا عبد اهلل× عن فضل اهلرّة والشاة
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والبقرة واإلبل واحلمار واخليل والبغال والوحش والسباع ،فلم أترك شيئاً إالّ وسألته عنه،
فقال :ال بأس به ،حتّى انتهيت إىل الكلب؟ فقال :رجسٌ جنسٌ ،ال تتوضّأ بفضله،
واصبب ذلك املاء ،واغسله بالرتاب أوّل مرّة ،ثم باملاء(.)10
2ـ معاوية بن شريح قال :سأل عذافر أبا عبد اهلل× ،وأنا عنده ،عن سؤر السنّور
والشاة والبقر والبعري واحلمار والفرس والبغال والسباع ،يشرب منه أو يتوضّأ منه؟ فقال:
نعم ،اشرب منه وتوضّأ ،قال :قلتُ له :الكلب؟ قال :ال ،قلت :أليس هو بسبعٍ؟ قال :ال،
س ،ال ،واهللِ إ ّنه جنسٌ(.)11
واهللِ إ ّنه جن ٌ
ونظريه عن معاوية بن ميسرة ،عن أبي عبد اهلل(.)12
أقول :الروايات كالصرحية يف جناسة سؤر الكلب ،وبالتالي يف جناسته ،وال
سيّما عندما نرى أنّ اإلمام× صرَّح بالتفاوت بني سؤر الكلب وغريه ،ومبا أنّ سؤر سائر
ف شرعاً فسؤر الكلب جنسٌ شرعاً ،ولو مل يَ َره العُ ْرف جنساً.
احليوانات نظي ٌ
ولكنْ أوّل ما يف الذهن هو أنّ األصحاب ملاذا سألوا عن جناسة الكلب بهذه
سم باسم اجلاللة؟ وهل هو من املسائل املهمّة احملتاجة
الصورة؟ وملاذا أجاب اإلمام× بالقَ َ
سم؟
إىل القَ َ
عندما نطالع اجل ّو الفقهيّ آنذاك نشعر أنّ اجلوّ الغالب كان للحنفية واملالكية،
واملالكيّ أفتى بطهارة كلّ حيوان ،وأبو حنيفة أفتى بطهارة غري اخلنزير( ،)17فكان حقّاً
ألصحاب األئمّة^ أن يشكُّوا يف جناسة الكلب بعد ما رأَ ْوا فتوى هذَ ْين العَلَمَني .وأيضاً
كان العُرْف ـ وكذا األصحاب ـ ال يرَوْن جناسة عُ ْرفية للكلب أكثر ممّا كانوا يرَ ْون يف
سائر السباع .فالفتوى بطهارة الكلب كانت موافق ًة لل ُع ْرف ،وال سيّما آنذاك ،حيث حياة
البدوي تقتضي وجود الكلب معهم يف الصحارى وأطراف البيوت واخلِ َيم وغري ذلك .فلو
كان الصادق× يفيت بنجاسة الكلب دون أيِّ دليلٍ مقبول عند العُ ْرف فإ ّن هذا تشجيعٌ
للعُ ْرف البسطاء على أن مييلوا إىل فقه أهل السنّة .فبدأ الصادق× باهلداية واإلرشاد؛ ثم
قال مؤكِّداً ،وبعد القسم باسم اجلاللة :إنّه رجسٌ ،حتّى يوقِظ الناس من النوم ،الذي
يرَ ْون فيه طهارة الكلب ،وأنّه مثل سائر السباع ،وال يلتفتون إىل قذارته ورجسه.
س ليس بياناً حلكمٍ فقهيّ ،بل هو بيانٌ للقذارة العرفيّة حتّى
فقوله× :رجسٌ جن ٌ
يفهم الناس .فلهذا حيتاج إىل قسمٍ وتأكيد ،حتّى يقبله العُ ْرف العامي والشيعة البسطاء.
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ي «الرجس»
وأيضاً مرّ منّا يف البحث عن طهارة اإلنسان الذاتيّة حتقيق حول كلمتَ ْ
و«النجس» ،وبيَّ ّنا هناك أنّ هذين اللفظني كانا يستعمالن يف القذارة العُ ْرفية ،ومل ينقال
إىل املعنى الشرعيّ حتّى يف زمن الصادقني’ ،وأنّهما كانا يستعمالن يف املعنى العُريفّ،
دون الشرعيّ.
فطهارة الكلب أو جناسته يلزم أن يفهم من دليلٍ آخر .فالكلب رجسٌ أو جنس
نظري قوله تعاىل ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (التوبة ،)28 :أو نظري قوله﴿ :إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَاألَْنْصابُ وَاألَْزْالمُ رِجْسٌ﴾ (املائدة.)9 :
مع أنّا حبثنا سابقاً وقلنا بعدم داللة اآلية على جناسة املشركني .وأيضاً من الواضح
عند اجلميع بأنّ امليسر ليس جنساً فقهياً ،حبيث ينجّس الثوب املالقي له رطباً.
فهاتان الروايتان ،وال سيّما الثانية ،تدالّن على جناسة الكلب العُ ْرفية.
اإلشكال :ما الفرق بني النجاسة العُرفية والشرعيّة؟
اإلجابة :النجاسة الشرعية رفعُها بيد الشارع ،فعلينا أن نطالع كيف يرفع
النجاسة؟ وأيضاً مقدار تنجيسها بيد الشارع؛ ولكنّ النجاسة العرفية رفعُها وتنجيسها
كلّه بيد العُ ْرف.
فإذا كان الكلب جنساً عُرفاً ،والعُرف مل يرَ جناسةً للماء املنتثِر من الكلب
ش ْرعاً فاملاء املنت ِثر
املمطور ،فاملاء املصيب للشخص ليس جنساً؛ ولكنْ إذا قلنا بأنّه جنسٌ َ
س حبكم الشَّ ْرع.
منه جن ٌ

7ـ عن بعض أصحابنا ،عن ابن مجهور ،عن حممد بن القاسم ،عن ابن أبي يعفور،
عن أبي عبد اهلل× قال :ال تغتسِ ْل من البئر اليت جيتمع فيها غسالة احلمّام؛ فإنّ فيها
غسالة ولد الزنا ،وهو ال يطهر إىل سبعة آباء ،وفيها غسالة الناصب ،وهو شرُّهما؛ إنّ اهلل
مل خيلق خلقاً أجنس من الكلب ،وإنّ الناصب أهون على اهلل من الكلب(.)14
4ـ ...عن ابن أبي يعفور ،عن أبي عبد اهلل× ـ يف حديث ـ قال :وإيّاك أن تغتسل من
غسالة احلمّام؛ ففيها جتتمع غسالة اليهودي والنصراني واجملوسي والناصب لنا أهل
البيت ،وهو شرّهم؛ فإن اهلل تبارك وتعاىل مل خيلق خلقاً أجنس من الكلب ،وإنّ الناصب
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لنا أهل البيت ألجنس منه(.)12
أقول :لفظ «أجنس» يف اخلربَ ْين ليس مبعنى النجس الفقهيّ الشرعي؛ إذ يف الفقه ال
يوجد «أجنس» ،بل الشيء إمّا طاه ٌر أو جنسٌ .وأيضاً الناصب الذي هو أهون أو أجنس من
الكلب حنن تكلَّمنا حوله يف البحث عن طهارة اإلنسان الذاتيّة ،وقلنا هناك بأنّ كلّ
إنسانٍ طاه ٌر ذاتاً ،فالذي جناسته أقلّ من الناصب ألهل البيت هو طاهرٌ باألولويّة القطعيّة.
رب واحد؛ التّحاد الراوي واملروي عنه
والذي يهمُّنا هو أنّ اخلربَ ْين يف الواقع خ ٌ
واملضمون؛ «فأهون على اهلل» هو نفس «ألَجنس منه» .وعلى أي حالّ هناك تناقضٌ صريح
يف كالم اإلمام ال ميكن رفعه بسهولة ،وهو أنّ اإلمام× قال« :إنّ اهلل مل خيلق خلقاً
أجنس من الكلب» ،فبعد هذا ال معنى لقوله :الناصب أجنس منه ،أو أهون على اهلل منه.
وال ميكن ح ّل التناقض إالّ بأنْ ُيقال :إ ّن اإلمام× كان يف صدد إجياد النفرة
واإلزعاج يف قومٍ من الشيعة والسنّة اجلهالء .الذين كانوا يعتقدون أنّ يف ماء البالوعة أو
غسالة احلمّام شفا ٌء من العني ،وكانوا يغتسلون يف البئر البالوعة من احلمّام( .)16فزجرهم
اإلمام× ،ونهاهم ،واستدلّ عليهم ،وقال :الشفاء من اهلل ،واملاء بنفسه ليس فيه شفاء.
فإذا أصاب املاء بدن اليهودي أو النصراني أو بدن ولد الزنا أو الناصب ـ أي العدوّ لألئمّة
األطهار ـ فكيف يصبح قابالً للشفاء؟!
فنجاسة الناصب أو الزاني أو الكلب جناسة معنويّة ،منافية للشفاء ،ال جناسة
ظاهريّة.
وعلى هذا ال إشكال يف أنْ يكون الشيء أجنس معنويًّا من اآلخر .كما ميكن
أن يكون شيءٌ أطهر من اآلخر.
هذا كلّه بعد صحّة السند هلذين اخلربين .ولكنْ أنت خبريٌ بأنّ األوّل مرسلٌ،
والثاني منقولٌ عن علل الشرائع ،الذي هو ليس يف الفقه مبثابة الكتب األربعة قيمةً.

2ـ عن الفضل أبي العباس قال :قال أبو عبد اهلل× :إذا أصاب ثوبَك من الكلب
رطوب ٌة فاغسِ ْله ،وإنْ مسّه جافّاً فاصبب عليه املاء ،قلتُ :ملَ صار بهذه املنزلة؟ قال :ألنّ
النيبّ| أمر بقتلها(.)13
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6ـ محّاد ،عن حريز ،عمَّ ْن أخربه ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :سألتُه عن الكلب
يصيب الثوب؟ قال :انضحه ،وإنْ كان رطباً فاغسله(.)18
3ـ عن القاسم ،عن عليّ ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :سألتُه عن الكلب يصيب
الثوب؟ قال :انضحه ،وإنْ كان رطباً فاغسله(.)19
 8ـ محّاد ،عن حريز ،عن حممد بن مسلم قال :سألتُ أبا عبد اهلل× عن الكلب
يصيب شيئاً من اجلسد؟ قال :يغسل املكان الذي أصابه(.)20
أقول :ميكن أن ترجع األخبار األربعة إىل خربٍ واحد ،وهو صحيحة الفضل أبي
العبّاس ،مع زيادة؛ وميكن أن ال نرجعه .والذي يهمّنا هو أنّ صحيحة الفضل ذات تعليل،
والعلّة تعمِّم وختصِّص ،فبالنتيجة صنف من الكلب الذي أمر رسول اهلل بقتله هو
النجس ،ال كلّ الكالب؛ إذ إ ّنه| مل يأمر بقتل كلب الصيد ،وال كلب املاشية ،وال
ما شابههما ،بل جعل لقتل كلّ واحدٍ دية.
فالكلب اهلراش أو العقور ،الذي أُمر بقتله ،إذا أصاب الثوب منه شيءٌ فيجب
غسله .ووجوب غسل الثوب يدلّ على جناسة هذا الصنف من الكلب.
والنتيجة أنّ هذه الطائفة تدلّ على التفصيل بني الكالب يف النجاسة وعدمها.

9ـ حممد بن مسلم ،عن أبي عبد اهلل× قال :سألتُه عن الكلب يشرب من اإلناء؟
قال :اغسل اإلناء(.)21
10ـ حريز ،عمَّ ْن أخربه ،عن أبي عبد اهلل× قال :إذا ولغ الكلب يف اإلناء
فصبَّه(.)22
11ـ صحيحة الفضل أبي العباس أيضاً مرَّت يف ضمن الطائفة األوىل(.)27
أقول :وجوب غسل اإلناء أمرٌ ال اختالف فيه بني املسلمني ،حتّى املالكي وأبو
حنيفة القائالن بطهارة الكلب؛ إذ األوّل يقول بوجوب غسله تعبُّداً ،والثاني يرى لعاب
الكلب جنساً.
فوجوب الغسل ال يدلّ على النجاسة يف رأي املالكي ،ولكنْ يف رأي غريه يدلّ
عليها بال ريب.
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س ،ولكنّ هذا ال يدلّ على جناسته الذاتيّة؛ إذ ميكن أن
وعليه فلعاب الكلب جن ٌ
يكون للعابه خصوصية ،كالبول والروث ،وال سيّما عندما خيرب العلم اجلديد عن
امليكروبات فيه .ولكنّ جناسة لعابه ال تدلّ على جناسة بدنه ،وال سيّما عندما يطهَّر
جسده بالصابونات املخصوصة ،فجسد الكلب كسائر األجسام واجلمادات يصبح
نظيفاً ،ولكنّ لعابه اخلارج من باطنه يبقى على حاله النجسة.
والنتيجة أنّ هذه الطائفة تدلّ على جناسة لعابه ،ال جناسة جسده .ولكنْ بالنسبة
إىل التفصيل بني أصناف الكلب مل يأتِ بشي ٍء.
فما قُلتُه يف كتاب طهارة اإلنسان الذاتيّة من أنّ السؤال عن السؤر كان يف الواقع
سؤاالً عن الطهارة الذاتيّة وعدمِها حيتاج إىل زيادة توضيحٍ ،وهو أنّ طهارة السؤر تدلّ على
طهارة اجلسد ،ولكنّ جناسته ال تدلّ على جناسة اجلسد.

الذي يقول بطهارة شيءٍ ال حيتاج إىل دليلٍ؛ إذ كالمه مطابقٌ للقاعدة ،ولك ّن
الذي يدّعي جناسة شيء فعليه أن يأتي بدليلٍ .فبعد النقاش يف أدلّة جناسة الكلب ظهر أنّ
لعاب بعض الكالب أو كلّها جنس ٌة ،وظهر أنّ جسد بعضها أيضاً جنسٌ ،ولكنّ جناسة
اللعاب أو اجلسد منها مجيعاً حيتاج إىل دليلٍ إضايفّ ،وال يوجد.
1ـ ويؤيِّد الطهارة ـ ولو يف بعضها ـ قوله تعاىل﴿ :فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ
وَاذْكُرُوا اسْمَ اهللِ عَلَيْهِ﴾ (املائدة)4 :؛ إذ إمساك الصيد ال ميكن إالّ باملخلب والعضّ وما
شابههما ،واهلل مل يأمر بغسله منهما ،كما أمر بذكر اسم اهلل ،فلو كان الزماً جيب
ذكره.
اإلشكال :مل يأمر بغسل الدم اخلارج من احليوان أيضاً ،مع أنّه حرامٌ أكله
س ،واالصطياد مالزمٌ خلروج الدم دائماً.
وجن ٌ
اإلجابة :أعلن حكم الدم يف اآلية السابقة عليه ،وقال﴿ :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ
وَالدَّمُ﴾ (املائدة .)7 :وأيضاً أعلن ذلك يف مواضع أُخَر من القرآن ،وأمّا بالنسبة إىل جناسة
الكلب أو فمه فلم يقُ ْل شيئاً ،ال يف سورة املائدة وال يف غريها.
اإلشكال :اإلطالق هنا ليس يف مقام البيان من هذه احليثية.
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اإلجابة :القرآن حجّة ،بل من أعلى احلجج ،فما دام مل يرِدْ دليلٌ قرآني أو عقلي أو
نقليّ خمالف إلطالقه فإطالقه حمكَّم ،وال سيّما بعدما رأينا أنّ أدلّة جناسة الكلب مل
تكن تامّةً ،وال عامّةً ،بل هي جمملةٌ جدّاً.
2ـ ويؤيِّد الطهارة أيضاً ما عن سعيد األعرج قال :سألتُ أبا عبد اهلل× عن الفأرة
والكلب يقع يف السمن والزيت ،ثم خيرج حيّاً؟ فقال :ال بأس بأكله.
فيظهر منه أنّ بدن الكلب طاه ٌر ،حبيث بعد أن وقع يف الزيت وخرج حيّاً فالزيت
يُؤكَل.
ولكنّ اإلشكال الذي يأتي يف الذهن أنّ الفأرة تقع يف الزيت كثرياً ،ولكن
وقوع الكلب فيه بعي ٌد ،غايته أنّ الزيت والسمن كان يف اخلابية غالباً ،ال يف احلياض
الكبرية.
فنظنّ أنّ لفظ «الكلب» غلطٌ هنا .ويؤيِّده أنّ الشيخ& يف التهذيب أيضاً مل يأتِ بـ
«الكلب»( .)24فلذا مل نستدل به ،بل جعلناه مؤيِّداً .وأضبطيّة الكليين& ،وأصالة عدم
الزيادة ،مفي ٌد لرفع الشكّ ،ال لنفي الظنّ واالطمئنان.
7ـ ويؤيِّد الطهارة أيضاً صحيحة ابن مسكان ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :سألتُه
عن الوضوء ممّا ولغ فيه والسنّور ،أو شرب منه مجل أو دابة أو غري ذلك ،أيتوضّأ منه أو
يغتسل؟ قال :نعم ،إالّ أن جتد غريه ،فتنزَّ ْه عنه(.)22
والوجه يف اعتباره مؤيِّداً ،ال دليالً ،أنّه ميكن أن يكون املاء كثرياً كرّاً وما
فوقه؛ بقرينة شرب اجلمل أو الدابّة منه؛ إذ املتعارف شربه من الغدران وما شابهه ،فـ «ما»
مما ولغ الكلب فيه» ليس منحصراً باإلناء وما شابهه ،بل منصرفٌ عنها.
يف « ّ
ولكنْ يف مقابل هذه املؤيِّدات صحيحة حممد بن مسلم ،قال :سألتُ أبا عبد
س َته فاغسِ ْل يدك(.)26
اهلل× عن الكلب السلوقي؟ قال :إذا مسَ ْ
والسلوق قري ٌة باليمن أكثر كالبها كالب صيد معلَّمة ،فينسب إليها كلّ كلب
صيد جمازاً .وهذا ظاهرٌ يف جناسة كلب الصيد ،وبه ُيجاب عن كلّ املؤيِّدات.
أقول :أوّ ًال :ليس معلوماً أنّ املسّ وقع برطوبة؛ إذ اليد والكلب كالهما جافّان
طبعاً ،فإثبات وجود الرطوبة مشكِلٌ ،وبدونها تكون الرواية حكماً تنزيهيّاً.
ثانياً :إنّ الكالب اليت كانت مورداً لبحثنا فعالً هي غري كالب الصيد السلوقي؛
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إذ الكالب اليت يف عصرنا  ،وهي حملٌّ لالبتالء ،كالبٌ نظيفةٌ هلا دكاترة خاصّة،
محامات خاصة ،و ،...بينما كالب السلوق كانت معلَّمة فقط ،من دون تنظيف ورعاية
و ّ
أمور صحّيّة.
فمع هذا كلّه تبقى حال الشكّ بالنسبة إىل الكالب املربّاة اليوم على حاهلا.

مرّة ينظر الفقيه إىل هذه األمور مبالحظة العامل اخلارجي ـ أي الشعب األوروبي
وأنسهم مع الكالب اخلاصّة ،وأخذها معهم يف الشوارع واألبنية ،وأنّه يرى كالباً نظيفاً
هلا دكاترة خاصّة ،والصابون اخلاصّ ،وكذا احلمّامات اخلاصّة ،وهلا رواتب معيّنة
دولية ،وهلا تربية خاصّة ،و ...ـ فيطمئن بأنّ صنفاً خاصّاً من الكلب طاهرٌ؛ إمّا لألدلّة اليت
مرَّت؛ أو للنقاش يف أدلّة النجاسة ،فيفيت بطهارة صنفٍ ،وجناسة ما بقي منها؛ وأخرى ال
يرى هذه األدلّة بشيءٍ ،ويتيقَّن أنّها خمدوشةٌ ،ويرى أدلّة جناسة مجيع الكالب يف كلّ
سها حبوث الثابت واملتغيِّر أو مومسيّة
األزمنة تامّةً ،وأنّها من سنخٍ ال تصلها وال مت ّ
الروايات ،فهو أيضاً يف فسحةٍ ،ويفيت بنجاسة كلّ ما ُيسمّى كلباً.
وثالثةً يشكّ يف جناسة بعض الكالب ـ كما شككنا ـ ،سواءٌ بعد االطمئنان
بطهارة البعض أو مطلقاً ،فيصل الدَّ ْور إىل األصول العملية.
واألصل احلاكم ليس استصحاباً؛ إذ ليس شكُّنا يف كلبٍ كان جنساً ،بل
شكّنا يف داللة الدليل ،وأنه هل يستفاد منه جناسة اجلميع أو ال؟ وبعبارة أخرى :هل األدلة
على ختصيص قاعدة الطهارة كانت تامّة أو مل تكن؟ أو أنّ املخصِّص املنفصل الذي
خصَّص القاعدة خصّصها حبيث أخرج كلّ الكالب أو أخرج بعضها ـ الواجب قتلها ـ
فقط؟ فهذا يصبح نظري« :أكرم العلماء» ،و«ال تكرم الفسّاق من العلماء»؛ فإذا كان
املكلَّف شاكّاً يف أصل صدور الثاني أو يف مفهوم الفسّاق ،وأنّه هل يشتمل املرتكب
للصغائر أو ينحصر يف مَ ْن يرتكب الكبائر؟ يف هاتني الصورتني احملكَّم هو عموم
أكرم العلماء.
ففي ما حنن فيه أيضاً احملكَّم هو قاعدة الطهارة .فالكالب اليت نشكّ يف
طهارتها داخل ٌة حتت عموم قاعدة الطهارة.
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إشكال :ما الفرق بني مَ ْن تيقَّن بطهارة بعض الكالب ومَ ْن شكّ يف طهارتها؟
اإلجابة :الذي تيقَّن أو اطمأ ّن حيكم بالطهارة الواقعيّة لذاك البعض ،ولكنّ الذي
يشكّ حيكم بالطهارة الظاهرية ،ال الواقعيّة ،ولكنْ يف العمل ال اختالف بينهم.
وعلى أيّ حال فنحن يف فسحةٍ يف أن نفيت بطهارة جسد الكالب املعلَّمة ،طبقاً
لألصل أو القاعدة ،ووجوب االجتناب عن لعاب فمها.

الهوامش
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التعذيب وعلم األخالق

دراس ٌة يف الفلسفة اهليدونية

هل جيوز ـ طبقاً ملبادئ علم األخالق ـ تعذيب شخص بغية إبعاد الضرر عن عدد
أكرب من الناس أم ال؟ وهل جيوز لنا التجاوز على حقوق اآلخرين بقصد توفري أعلى
ٍّ ممكن؟ وهل جيوز
درجات السعادة للناس؛ والتقليص من وضعهم املأساوي إىل أدنى حد
أخالقياً التصدّي لظاهرة تفشي الظلم والتجاوز على حقوق اآلخرين من خالل التعدي على
حقوق اآلخرين أم ال جيوز لنا ذلك ،حتى لو علمنا أنّه حيقق لنا نتائج كبرية؟
سنحاول اإلجابة عن هذه األسئلة وفقاً ملعطيات النزعة اهليدونية ،أو ما يسمّى:
مبذهب اللّذة.
متهيداً للخوض يف هذا البحث ميكننا طرح السؤال التالي :ما هو املعيار الصحيح
الذي يعتمده أتباع مذهب اللذة لقياس السلوك الصحيح؟ إن السلوك اجليد بالنسبة هلذا
املذهب األخالقي الذي له قوانينه اخلاصة هو السلوك املثمر الذي حيقق للمجتمع السعادة
والرفاه .وبعبارة أخرى :الشخص احملظوظ هو الشخص الذي يشعر معظم األوقات
بالرضا ،وينعم بسعادة العيش .وبناءً على ذلك فالسعادة تعين أن يتمتع الفرد بنصيب وافر
من اللذائذ .والعمل الصحيح ـ من وجهة نظر هذا املذهب ـ هو العمل الذي جيلب اخلري
ويدرأ الشر .فكلّ عملٍ جيلب املتعة يعدّ عمالً جيداً ،وكلّ عمل يؤدّي إىل احلرمان منها
يعدّ سيئاً .وانطالقاً من ذلك فإن العمل الذي حيقق أكرب قدر من اللذة ،أو يدفع أكرب

•
قدر من األذى ،هو عمل جيد ،وهو عمل جيدر بنا القيام به .فعلى سبيل املثال :لو أن
شخصاً متكَّن من إدخال السرور إىل قلب أحد املعاقني ،من خالل اصطحابه إىل أحد
املتنزهات ،وتوفري كل ما جيلب له املتعة ،فمن الطبيعي أنّ قيام ذات الشخص بإدخال
السرور إىل قلب مخسة من املعاقني هو أفضل بكثري من فعله يف املثال األول ،وعمله هذا ـ
بدون أدنى شك ـ عم ٌل صحيح جيدر القيام به.
يرى أتباع مذهب اللذة أنّ اللذة تنحصر يف الشيء الذي يكون ممتعاً يف ذاته،
وبذلك ميكن االنطالق يف تقييم باقي األمور تبعاً هلذا املبدأ .واملتعة قد تتحقق مبا هو يف
متناول اليد ،وقد تتحقق مبا سنصل إليه فيما بعد.
ومن املناسب هنا أن نعرف كيف منيّز بني األمر اإلجيابي كوسيلة وبني األمر
اإلجيابي كهدف ،فإذا كان الشيء اإلجيابي هدفاً حبدّ ذاته فإن فوائده تعود عليه
فحسب ،يف حني أنه إنْ كان وسيلة فإنّ ما حيققه من فوائد سيعود للغري أيضاً .ويتفق
أتباع مذهب اللذة على أن األعمال الصحيحة هي تلك األعمال اليت تكون إجيابية
كوسيلة ،ال كهدف .وإنّما يكون الفعل فعالً صحيحاً حقاً إذا أريد منه حتقيق أهداف
جيدة وحمددة .وبعبارة أخرى :األعمال الصحيحة واملقبولة هي األعمال اليت حترز أهدافاً
جيدة.
ويعتقد اهليدونيون التقليديون بأن قصد اخلري وحتوّله إىل هدف كافٍ يف حتقيق
اللذة والسعادة و إقصاء األمل واملعاناة .أما املثاليون فريون أنّ املتعة واللذة ليست أمراً إجيابياً
يف حدّ ذاته ،لكنّ امتزاجها باإلميان واحملبة والعلم واجلمال ،وحتوّهلا ـ معاً ـ إىل غايات،
جيعل منها أمراً إجيابياً.
وعلى أيّ حال فإنّ الفريقني يسلكان نفس الطريق؛ ألنّ كالًّ منهما يعتقد أن
اشتمال العمل على اللذّة دليل على صحّته.
يقول رافائيل :إنّ القيمة األخالقية ـ حبسب اهليدونية ـ على نوعني :األوّل :يأخذ
نفس إجناز األعمال الصحيحة باحلسبان؛ وذلك ألن إجناز العمل يكون بدافع اإلحساس
باملسؤولية؛ الثاني :إن نفس إجناز العمل يقاس وفقاً لدوافع أخرى ،كالعاطفة،
واإلخالص ،والشجاعة.
ويعتقد التقليديون من أتباع مذهب اللذة أن كلَّ حالة من احلالتني هي مبثابة وسيلة
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جيدة .وقد تقدَّم أنّ األعمال الصحيحة بالنسبة ملذهب اللذة هي األعمال اليت تتحدَّد قيمتها
وفقاً للفائدة اليت تعود منها ،ولذا فإن اعتياد القيام بعملٍ ما بدافع اإلحساس باملسؤولية
يعترب أمراً مفيداً؛ ألنه جيعل الفرد ينجز العمل برغبة وشوق .إن أهمية وقيمة بعض
احملفِّزات ،كالشجاعة ،والعطف ،واإلخالص ،تكمن يف قدرتها على جلب السعادة
ودرء التعاسة .لذا فإن أهميتها تكمن يف تأثريها اإلجيابي يف رفع مستوى السعادة ،واحلدّ
من التعاسة.
وهنا سؤال قد يطرح نفسه :ما هو موقع التضحية والفداء بالنسبة إىل النزعة
اهليدونية؟ وهل تعد التضحية عمالً صحيحاً يف مجيع األحوال؟ يعتقد رافائيل أن مَنْ
يضحي بسعادته من أجل إسعاد اآلخرين فإن عمله يُعدّ صاحلاً ،بشرط أن ال ميتلك
اآلخرون تطلُّعاً حنو سعادةٍ أمسى .ففي حال وجود تطلُّع حنو سعادة أمسى فإن التضحية
تعدّ عمالً خاطئاً؛ إذ ليس هناك أيُّ مربر للتضحية من أجل زيادة نصيب اآلخرين من
السعادة .ومن األمثلة على ذلك :املعاناة واملأساة اليت واجهها أولئك الذين وقفوا إىل جانب
هتلر عندما دفعوا مثناً غالياً بتضحيتهم من أجل زيادة نصيب غريهم من السعادة.
ويف مقارنته بني التقليديني واملثاليني من أتباع مذهب اللذة يرجِّح رافائيل التقليديني
(الكالسيكيني) على املثاليني ،ومينحهم مكانةً أمسى؛ وذلك أن الكالسيكيني
يسخّرون نظريتهم األخالقية لتكريس اإلصالح االجتماعي ،يف حني ال يتجاوز املثاليون
قيمة الفرد ،واجلانب اجلمالي.
وقد يتساءل البعض :وفقاً للفلسفة اهليدونية مَنْ هو املستهدف بالسعادة؟
يرى التقليديون أنّ السعادة الفردية هي املعيار املطلوب .وبالطبع فإن هذه السعادة ال
تقتصر على بين البشر فقط ،بل تشمل كلّ أنواع احليوانات اليت تعرف معنى السعادة
واملعاناة.
ويف مقابل أتباع االجتاه التقليدي ،الذي يدعي أن توفر اللذة أمرٌ مرغوبٌ وعدم
توفرها غري مرغوب ـ وبغض النظر عمّا ينجم عن ذلك ـ ،يعتقد غري التقليديني من أتباع
مذهب اللذة بأنه لو تردَّد أحدٌ يف اختاذ القرار الذي ينشده فال بدّ أن يأخذ بعني االعتبار
العواقب احملتملة لسعادة أو تعاسة أي شخص أو أي كائن ميكن أن يتأثر بهذا العمل،
لكن ليس من الضروري األخذ بنظر االعتبار العواقب غري املباشرة اليت قد يتعرض هلا
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أناس آخرون يف أماكن أخرى من العامل .يقول رافائيل :إن البعض يتصور أن اهليدونيني
يعتقدون بأن الواقع النفسي هو الذي يتحكم بسلوك اآلخرين ،فيدفعهم لتحقيق أكرب
قدر ممكن من السعادة ،وقد دفع ذلك بعض الكتّاب للدمج بني الواقع النفسي
النرجسي واملنهج األخالقي اهليدوني.
وعلى الرغم ممّا قد يبدو عليه الدمج بني األمرين من غموض ،إالّ أنّ السؤال الذي
يبقى ملحاً هنا هو :ما هو الطريق الذي ينبغي سلوكه من أجل زيادة نصيبنا ،وكذلك
نصيب سائر الناس من السعادة؟
الطريق حبسب اهليدونية هو جتنب كل أشكال الفوضى وعدم االنسجام.
فاهليدونيون يعتقدون بأن أي عمل يؤدي إىل زيادة نصيب عامة الناس من السعادة عمل
حسن وممتع؛ إذ ال ميكن للعاقل االستغناء عن معونة غريه يف أي وقت .وعليه فلكي
حيقق أكرب قدر من اللذة حياول مساعدة اآلخرين بتقديم أفضل اخلدمات هلم؛ ليحصل
على دعمهم ومساعدتهم متى شاء؛ إذ كما قلنا :إن العاقل حباجة مستمرة ملساعدة
اآلخرين.
وبتعبري أدقّ :إنْ رغب الشخص يف تعزيز قيمته الذاتية فما عليه سوى تلبية رغبات
الناس ،وحتقيق أكرب قدر من السعادة هلم ،وهذا النمط من األداء ضروري لكلّ َم ْن
حياول الوصول إىل غايته املتمثلة يف التوفر على أكرب قدر من اللذة.
وطبقاً لرأي رافائيل فإنّ اهلدف من األصل األخالقي ،الذي يدعو اإلنسان لتلبية
رغبات الناس ،وحتقيق أكرب قدر من السعادة هلم ،هو أنّ مثل هذا السلوك ضروري للفرد
إذا كانت غريزة حب الذات ـ األسلوب األفضل لضمان املنافع الشخصية ـ تتحرك يف إطار
اإلدراك العقالني.
ووفقاً ألتباع مذهب اللذة فإنّ باستطاعة اإلنسان حتقيق نفس املستوى من اجلودة
يف العمل ،سواء كان متضمناً للدافعية أو مفتقراً إليها .وميكن التأكُّد من هذه النتيجة
عرب القيمة األخالقية اهليدونية ،املتمثِّلة بتحقيق أكرب قدر من السعادة للناس ،ليس عن
سب ،وإمنا عرب احلرص واالهتمام بتلبية رغباتهم ،وحتقيق
طريق اإلحسان البسيط هلم فحَ ْ
ما يطمحون له.
ويبدو أن مبدأ األنوية مل يكن خالياً من التأثري على االجتاه اهليدوني؛ وذلك أن
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اهتمام األخري بالصلة بني القيم األخالقية ال يقل عن اهتمامه بالقانون والسياسة.
ويعتقد أتباع هذا املذهب بأن العمل الصاحل هو العمل الذي يرفع مستوى السعادة
إىل أقصى ما ميكن ،ويقلّص األذى إىل أدنى ما ميكن .ومن املعلوم أن أكثر الناس
يسعون لتحقيق سعادتهم الشخصية بدافع حب الذات.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :ماذا على املرء أن يفعل كي حيقق لنفسه ما يريد
ويليب رغبات اآلخرين يف آنٍ واحد؟
يعتقد رافائيل ـ وانطالقاً من اهليدونية ـ أن أغلب جوانب احلياة االجتماعية ال تشهد
انسجاماً طبيعياً ،أو نظاماً حمدَّداً جيعل اجلمع بني األمرين ،أو لنقل« :الدافعني» ،أمراً
ٍّ» بني «البواعث» و«الدوافع»
ميسوراً ،ومن هنا فإن الدول تسعى إلجياد انسجامٍ «وضعي
عرب سنّ الدساتري وتشريع القوانني؛ لغاية تتمثَّل يف رفع مستوى السعادة اجملتمعية .فمثالً:
حتاول اللوائح القانونية ،اليت يتم املصادقة عليها من قبل الدول ،تشويه صورة الفعل غري
املشروع ،وإفراغه من العناصر اليت تشدّ إليه مَنْ تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذا الفعل،
وبذلك يتغيّر انطباع األفراد جتاه هذا النمط من السلوك.
ولْ َن َر كيف يفسِّر اهليدونيون اآلالم النامجة عن العقوبات اجلزائية.
ال شك أن كل فعل ينجم عنه األمل واملعانة هو فعل مرفوض ،بل ال جند مثّة مَ ْن
يتمنّى حصول ذلك له .أمّا العقوبات اجلزائية وما ينجم عنها من آالم للمجرم فهي أمر ال
مناص منه؛ إذ يربِّرها ختليص اجملتمع من فساد أكرب بكثري من حجم الفساد الذي جيرّه
السوط على جسد اجملرم.
وحبسب اهليدونية فإنّ عدالة القانون جيب أن تتحوّل إىل أمر ممتع .وبالتالي فإنّ
الذي جيعل املذنب مستحقاً للعقاب هو أنّه بارتكابه للجرمية اقرتف أمراً «غري ممتع» ،من
شأنه أنْ يقوّض به السعادة الفردية واالجتماعية ،األمر الذي سيجعل من عقابه تكريساً
للسعادة االجتماعية؛ إذ إنّ العقوبة ستشكل رادعاً لكل مَنْ تسوّل نفسه ارتكاب
اجلرمية الحقاً .وبالتالي ال بدّ أن ننطلق يف تقييمنا للعدالة من حجم السعادة اليت حتققها
للمجتمع.
وعلى الرغم من بعض املظاهر اإلجيابية اليت تتمتّع بها اهليدونية ،فإن هناك عيوباً
كثرية تشوبها .فهي مثالً تعتمد مبدأً أخالقياً معيناً ،وتتجاهل باقي املبادئ األخرى،
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فتصب اهتمامها على املبادئ اليت ترتتب عليها آثار مستقبلية ،وتتجاهل املبادئ اليت هلا
آثار ماضوية ،كالوفاء بالعهد ،أو املبادئ اليت ال عالقة هلا بالزمن ،كالصدق.
يدّعي أتباع مذهب اللذة أن املبدأ األساسي للسعادة يستوعب كافة القوانني
األخالقية العامّة ،أمّا القوانني األخالقية اجلزئية ـ وانطالقاً من مبادئها احلميدة ـ فإنها
تعترب وسيلة للوصول إىل هدف حمدَّد ،وهو حتقيق السعادة العامّة.
وهنا قد يتبادر لدى البعض السؤال التالي :ما هو موقف اهليدونية عند تعارض أحد
املبادئ األخالقية مع مبدأ أخالقي آخر؟
واجلواب ـ حبسب اهلدونية نفسها ـ :ال بدّ يف هذه احلالة من العودة إىل املبدأ
األساسي للذّة ،الذي يستوعب كافة القوانني األخرى .وبتعبري آخر :املهم هو أن يدركوا
أن السلوك الناتج عن اللذة هو أبرز عامل من بني مجيع العوامل األخرى اليت تساهم يف
حتقيق أكرب قدر ممكن من السعادة للناس ،وهذا املبدأ هو مبدأ أساسي ميكن عدّه
معياراً قيمياً ،والرجوع إليه للفصل يف الكثري من النزاعات.
ووفقاً ألتباع هذا املذهب فإنّ السلوك الصائب هو السلوك الذي حيقق أعلى مستوى
من السعادة ألكرب عدد من الناس .وهلذا املعيار القيمي عنصران :األوّل :إنه باعث على
حتقيق أكرب قدر ممكن من السعادة؛ والثاني :إنه يدفع حنو بثّها إىل أوسع نطاق ممكن.
يقول رافائيل« :إنّ مبدأ اللذة الشهري ،أو مبدأ حتقيق أكرب قدر من اللذة ،يتألّف يف واقعه
من مبدأ اللذة مضافاً إليه مبدأ العدالة ،فهو عبارة عن مبدأ اجتماعي إىل جانب كونه
مبدأ توزيع».
وهنا قد يتساءل القارئ :ما هو موقف اهليدونية (أتباع مذهب اللذة) فيما لو تعارض
مبدأ اللذة ومبدأ العدالة؟
ال شك أنّ أبرز أوجه التعارض بني القيم األخالقية يعكسه التعارض بني اللذة
والعدالة ،لكن حبسب اهلدونيني فإن مبدأ اللذة يضم إىل دائرته مبدأ العدالة ،ويهيمن
عليه.
كما أنّ اهليدونية ترى أن السلوك واألداء املمدوح ،والذي يستوجب تثمينه ،ودفع
األجر مقابله ،هو السلوك الذي يعتربه اجملتمع نافعاً .إذن فإن معيار التثمني ،هو الفائدة
املرتتبة على األداء .وال خيفى ما للثمن أو األجر من دورٍ بارزٍ يف حتفيز الناس ودفعهم حنو
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أداءٍ مفيدٍ ومثمرٍ.
ويف مقابل ذلك هناك السلوك املذموم ،وهو ما يرتتب عليه ضررٌ أو مفسدةٌ حبسب
التقييم االجتماعي أيضاً .ومثل هذا السلوك البدّ من التصدّي له بالعقاب .وال بدّ من
اإللفات إىل أنّ الغاية الوحيدة من العقاب واملؤاخذة هو ما يرتتّب عليهما من أثر إجيابي،
يتمثّل يف ردع املسيء وزجره (أوالً) ،وجعله أمثولة لسواه ممَّنْ أراد أنْ يسلك سلوكاً
مماثالً ،يعدّ حبسب اجملتمع سلوكاً ضارّاً و مفسداً (ثانياً).
وهنا قد يرِدُ على هذا االتّجاه أنّه قد يعرّض عدداً كبرياً من األبرياء للقصاص.
فعلى سبيل املثال :افرتضوا أنه طلب من أحد أتباع النزعة اهليدونية ،ولنفرض أنّ امسه
«سام» ،أن يعذِّب أو يقتل فرداً بريئاً ،وهو يعلم أنه لو فعل ذلك فإنه سيدرأ الضرر عن عدد
كبري من الناس ،أو ينقذهم من موت حمقَّق .يف هذه احلالة سيحصل تعارض بني مبدأ
اللذّة وبني مبدأ العدالة .فبالنسبة لسام ميكنه ،ومن خالل موافقته على تعذيب وقتل
شخص واحد ،إنقاذ عشرة أشخاص ،ومن ناحية أخرى فإن سام يعلم بأن الشخص املراد
قتله مل يقرتف ذنباً يستحق معه مثل هذا العقاب ،وحبسب النزعة اهليدونية فإنّ العقاب ال
يكون جمدياً إالّ يف حال شكّل عنصراً رادعاً .واحلال أنّ الشخص يف املثال املذكور مل
يرتكب عمالً يستحق معه العقاب ،ليكون العقاب بالنسبة له عنصراً رادعاً .هنا يقف
سام متحيِّراً إزاء قرارين ،ولكنه سرعان ما يتذكَّر بأن مبدأ اللذة لدى النزعة اهليدونية
مُقدَّم على مبدأ العدالة .ونتيجة لذلك؛ وانطالقاً من رجحان مسألة سالمة األفراد العشرة
على مسألة عقوبة أو قتل الشخص الربيء يتخذ سام قراره بتعذيب الشخص الربيء؛
لضمان سالمة عدد أكرب من الناس .وهو يفعل ذلك ألن عقيدته تسمح له بإحلاق األذى
بشخص بريء؛ لقاء دفع الضرر واملعاناة عن عدد أكرب من األشخاص.
يقول مسارت« :ال أجد مثّة إشكال يف أنْ تتمخّض عن النزعة اهليدونية بعض
النتائج الرهيبة ،وذلك يف ظلّ بعض الظروف االستثنائية».
ويف حديث صريح وشفاف يقول كلوسكي :إنّ بإمكان احلاكم احمللي ملدينة
صغرية أن يلجأ اىل إعدام شخص بريء إذا كان إعدامه مينع من حدوث فوضى يذهب
ضحيتها املئات .وعلى هذا األساس سيكون مبقدور الشخص الذي يتبع النزعة اهليدونية
أن يتخذ نفس املوقف إزاء كثري من احلوادث املشابهة ،وبشكل طبيعي.
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وهنا قد يَ ِردُ على سام ،وعلى املعتدلني من اهليدونيني ،أنّ التعرّض للشخص الربيء
سيؤدي إىل تضاؤل تأثري العقوبة يف احلدّ من اجلرائم؛ إذ إنّ اجملرم احلقيقي سيُحدّث
نفسه يف هذه احلالة ،ويقول :إنّ احلكم صادر ال حمالة ،سواء ارتكبت اجلرمية أم مل
ارتكبها ،وبالتالي قد يفضل يف نهاية املطاف ارتكاب اجلرمية؛ طمعاً بالفوائد اليت قد
تعود عليه منها.
وقد جييب اهليدونيون بأنّ ذلك غري وارد؛ ألنّ احتمال عقوبة شخص مل يقرتف ذنباً
هو أقلّ بكثري من احتمال عقوبة مَ ْن ارتكب ذنباً.
والسؤال اآلخر الذي قد يَرِد على النزعة اهليدونية يف هذا اإلطار هو :هل من العدل
معاقبة شخصٍ مع علمنا بأنه مل يقرتف ذنباً؟
واإلجابة احملتملة للهيدونيني (أتباع مذهب اللذة) :إنّ خمالفة العدالة بتعذيب أو
إعدام شخص بريء قد تبدو أمراً بسيطاً وراجحاً جدّاً إذا ما قورنت مبقدار السعادة واللذة
اليت حتقِّقها لألغلبية الساحقة من الناس.
إنّ السلوك أو الفعل الصائب ـ يف رأيهم ـ هو الفعل الذي حيقِّق السعادة واللذة من
أجل أهداف نبيلة .ومن هذا املنطلق يصبح من املربَّر التضحية بأشخاص ال ذنب هلم؛
لضمان سالمة عدد أكرب من الناس.
ومن ناحية أخرى ،وحبسب رافائيل ،فإنّ اهليدونيني يقرّون بأهميّة القانون العام
الذي مينع القتل واإلبادة ،ويعدّونه إجيابياً ومفيداً بشكل مطلق ،ولذلك فهم يعدّون مثل
هذا السلوك ـ الذي يقضي بقتل الربيء ،حتى مع ثبوت براءته؛ لغرض ضمان سعادة عدد
أكرب من الناس ـ سلوكاً استثنائياً غري صحيح؛ نظراً لعدم توافقه مع مبدأ اللذة .وبالتالي
فهو ال يعدّ مسوغاً للتجاوز على القانون ،الذي ال ختفى عواقبه الوخيمة على أحد.
وحبسب اهليدونية ،فالسبب الذي يدعونا أحياناً لنقض هذا القانون ـ الذي مبوجبه
مينع كل أنواع القتل واالعتداء على األبرياء ـ هو حجم الفائدة املرتتِّبة على ذلك.
لذا لو اعتقد شخص ما بأنّ نقض القانون سيعود عليه أو على اآلخرين مبنفعة
أكرب ،أو سيحقق غاية أمسى ،ففي هذه احلالة «االستثنائية» وأمثاهلا ،وانطالقاً من مبدأ
اللذة ،سيكون هذا الشخص ملزماً خبرق القانون.
وبعبارة أخرى :إن املبدأ األخالقي الذي يرفض معاقبة أو قتل الشخص الربيء هو
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مبدأ مفيد بشكل عام ،لكنه غري جمدٍ يف مجيع احلاالت؛ وذلك أنّ هناك بعض احلاالت
االستثنائية ال ختضع لألعراف القانونية؛ ألنها استثنائية ،وختتلف عن احلاالت العادية.
وعلى الرغم من أنّ احلاالت االستثنائية اليت يُخرق فيها القانون قد تعود بالنفع
ٍّ بكل املقاييس ،مهما بلغت
الكثري ،إالّ أنّ نقض القانون يبقى سلوكاً غري أخالقي
الفائدة املرجوّة منه .ونستنتج من ذلك أنّ مبدأ اللذّة واملتعة ال ميكن أنْ يكون معياراً
أخالقياً يف حد ذاته.
وهنا ال بأس باخلوض يف ما يثريه البعض حول «فرص البقاء» (إحياء شخص عن
طريق موت شخص آخر).
يفرتض «هري سان» أن هناك مريضني (أ) و(ب) مشرفني على املوت ،وأن (أ)
حباجة إىل قلب جديد و(ب) حباجة إىل رئة ،وأن حياتهما تتوقف على إجراء عملية زرع
العضو املطلوب (القلب أو الرئة) .ويفرتض أن اجلراحني ميتلكون هذه األعضاء ،وال يوجد
مريض ثالث إىل جانب هذين املريضني ،وإنْ مل يبادر اجلراحون ملساعدة املريضني
املذكورين حتى ميوتا ففي هذه احلالة ميكن القول :إن املريضني قد فارقا احلياة بسبب
إهمال اجلراحني هلما .لكن إنْ مل ميتلك االطباء أعضاءً لزرعها فإنه ليس بإمكانهم
إنقاذ املريضني ،وال أحد يلومهم على ذلك؛ ألن فرصة إنقاذ املريضني مل تكن متوفرة،
وهلذا تركا املريضني (أ) و(ب) ميوتان .ومن البديهي أن كالًّ من (أ) و(ب) ال يريدان أن
يُرتكا حتى ميوتا ،ويسعيان إلقناع األطباء بالعمل على إنقاذهما ،ويطرحان فكرة قتل
شخص واالستفادة من أعضائه ،اليت ميكن لألطباء زرعها ،وإنقاذهما ،ويصرّان على
األطباء للقيام بهذا العمل؛ إذ لو مل يقدم األطباء على قتل شخص سليم ،واالستفادة من
أعضائه؛ إلنقاذهما ،فإنهم سيقرتفون ذنباً حبقهما؛ لعدم املبادرة إىل إنقاذهما.
يقول «هريس» :إنّ من الفالسفة مَ ْن يعتقد بأن قتل شخص بريء من أجل إنقاذ عدد
ض أخالقياً؛ وذلك أنّ هناك فرقاً بني قتل شخص بريء
أكرب من الناس هو أمرٌ مرفو ٌ
وترك الشخص حتى يفارق احلياة ـ كما يف املثال السابق ـ ،وال شكّ أن الواجب األخالقي
حيتم علينا أن ال نفرِّط بأحد على حساب إنقاذ حياة غريه.
ويف هذا السياق قد تربز مشكلة ،وهي أنّه قد يقرّ (أ) و(ب) حبرمة القضاء على
شخص بريء ،ويسلّموا خبطأ هذا السلوك ،لكنْ ما ال يقرّانه أبداً هو أنّ ذلك الشخص
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أفضل منهما ،فمَنْ قال بأنّهما أسوأ من ذلك الشخص؟!
فصحي ٌح أنّهما يعرتفان حبرمة قتل الربيء ،حتى مع إمكانية أن يؤدي إىل إحياء
غريه ،ولكنهما ال جيدون من العدل أن تُقدَّم سالمة هذا الشخص على إنقاذهما من
املوت.
وإذا كان الشخص السامل يستحق البقاء على قيد احلياة؛ لكونه بريئاً ،وألنه مل
يقرتف خطأً يستوجب القتل ،فكذلك احلال بالنسبة إليهما.
ٍّ منهما؟
إذن هل يكون السبب يف موت (أ) و(ب) جمرَّد تلف أحد أعضاء جسم كل
وبعبارة أخرى :ملاذا يكون املوت واحلياة بالنسبة لـ (أ) و(ب) جمرّد صدفة ،بينما يكون
احلفاظ على حياة «غالبية الناس» من الواجبات؟
وملواجهة ذلك يقرتح «هريس» توزيع بطاقات يانصيب على كافة الناس ،ومتى ما
احتاج األطباء إىل أعضاء؛ النقاذ حياة اثنني أو أكثر من املرضى ،ومل يكن حبوزتهم ما
يزرعونه من األعضاء ،أمكنهم إجراء قرعة بني الناس عرب حاسوب مركزي ،ومن ثمّ
الرجوع إىل املعلومات اليت يوفرها؛ للحصول على أحد املتربِّعني الذين ميكنهم تلبية حاجة
املريض ،وعندئذٍ ميكن اختيار املتربِّع املناسب ،ومن ثم قتله؛ لكي يتمّ إنقاذ حياة
اآلخرين .وهذه فكرة ميكن اعتمادها يف إنقاذ حياة عدد من الذين يتعرَّضون خلطر
املوت.
لكنْ يَرِدُ على هذه الفكرة أنّ هلا آثاراً جانبية وخيمة جدّاً ،كاإلرهاب واخلوف
والقلق الذي قد يساور الضحايا ،بل وأفراد اجملتمع كافّة .وإننا يف هذه احلالة سنتوقع
املوت يف أيّ حلظة ،وحنسب أن كلّ طرقة باب ،أو صوت يطرق أمساعنا يف الليل ،أو أيّ
رسالة ،هي ناقوس خطر وتهديد باملوت.
ورمبا يردّ (أ) و(ب) على ذلك ،ويقولون :إن تطبيق هذه الفكرة قد حيقِّق للناس
قدراً أكرب من األمان؛ وذلك أنّه سيمنحهم نصيباً أوفر بالبقاء أحياء حتى مراحل متقدّمة
من العمر.
لكنّ مشكلة هذه الفكرة أنّها تصطدم بدور اخلالق تعاىل يف تقدير مصري
اإلنسان؛ إذ ال يصح التالعب باآلجال الثابتة اليت قدَّرها اهلل .وبالتالي فلو فارق (أ) و(ب)
احلياة؛ نتيجة املرض ،فإن ذلك سيكون أمراً طبيعياً ،وال ميكن إلقاء تبعات ذلك على
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أحد .لكن لو آل األمر إىل أن يقدّم شخص بريء قرباناً من أجل إنقاذ غريه فإن ذلك
ٍّ.
سيكون أمراً غري طبيعي
يرى «هريس» أنّ االعرتاض األكثر عقالنية على أيّ فكرة تستهدف قتل شخص
بريء من أجل إنقاذ حياة (أ) و(ب) هو تناقضها مع مبدأ (الدفاع عن النفس بالوسائل
املشروعة)؛ إذ لو أعطيت نفسي احلق يف قتل شخص بريء؛ من أجل إنقاذ حياة (أ) و(ب)،
فإن معنى ذلك أن لآلخرين احلق يف قتلي إلنقاذ شخص آخر.
وإىل جانب اإلشكاالت اجلدّيّة اليت تواجه هذه النظرية فإنّها تصطدم مبعضالت
نظرية ورؤيوية كبرية ،تتجلّى يف الواقع التطبيقي هلا .فتبنّي هذه الفكرة جيعل املرء يف
مأزق حقيقي ،فهل جيب عليه أن جيلب الشر لنفسه بيده أم ال؟! وهل سيجعل الناس
أرواحهم رهينة القدر؛ للحفاظ عليها من اخلطر؟!
وهذه الفكرة هي أشبه بسالح بيد جمموعة من الناس تسعى لتحقيق مآربها بأي
شكل من األشكال ،على الرغم من أن مذهب اللذة (اهليدونية) مييل بهذا االجتاه.
إذن فأوّل ما يَ ِر ُد على اهليدونيني ،يف ما يتعلَّق بتربيرهم اللجوء إىل العنف؛ بغية
حق» الغري.
إنقاذ عدد أكرب من الناس ،هو أنّهم ال ميتلكون احلقّ يف االعتداء على « ّ
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إنّ الكثري من األحكام والعبادات الفردية واالجتماعية للمسلمني ـ األعمّ من
الواجبة واملستحبّة ـ تقوم على أساس من األشهر القمريّة ،ويتمّ حتديد بداية ونهاية
األشهر القمريّة من خالل رؤية اهلالل .إالّ أن هذه الرؤية ـ طبقاً للروايات ـ ليست
منظورة للشارع بوصفها فعالً فردياً ،بل إنّما املعترب من الناحية الشرعية هو الرؤية
النوعية .من هنا فحتّى إذا مل يتمكَّن الشخص من رؤية اهلالل ،وأقيمت البيّنة عنده
على الرؤية ـ كأنْ يشهد له شاهدان عادالن برؤية اهلالل بعينهما ـ ،كان ذلك كافياً
يف إثبات بداية الشهر له.
هناك اختالفٌ يف الروايات يف ما يتعلَّق بالبيّنة ،واحلدود واملساحة املكانيّة
للقبول بالشهادة على رؤية اهلالل.
وقد انعكس هذا االختالف على آراء الفقهاء الشيعة ،قدمياً وحديثاً ،يف هذا
الشأن أيضاً؛ فهناك مَ ْن يرى كفاية رؤية اهلالل يف نقطةٍ من األرض لتثبت بداية الشهر
اجلديد يف مجيع أحناء املعمورة؛ وهناك مَ ْن يرى أنّ رؤية اهلالل يف نقطةٍ إنّما تكفي
لثبوت اهلالل بالنسبة إىل النقاط اليت تشرتك مع نقطة الرؤية يف جزء من الليل ،وليس
مطلقاً ويف مجيع أحناء الكرة األرضية؛ وهناك مَ ْن يذهب إىل القول بأنّ رؤية اهلالل

•
يف منطقة إنّما تكون معتربة إلثبات بداية الشهر للمناطق اليت تشرتك مع منطقة الرؤية
يف األفق أو تكون قريبةً منها ،دون سائر املناطق األخرى؛ وهناك مَ ْن يذهب إىل
تفصيل آخر؛ إذ يقول بأنّ رؤية اهلالل يف نقطةٍ من نقاط القارّة اآلسيويّة أو األوروبيّة أو
األفريقية إنّما تكفي لثبوت بداية الشهر بالنسبة إىل املناطق الواقعة يف هذه القارّات
الثالث فقط ،دون القارّتني األمريكيّتني وأسرتاليا ،كما أنّ رؤية اهلالل يف
األمريكيّتني وأسرتاليا إنّما تكفي إلثبات بداية الشهر فيها ،دون القارّات الثالث
األخرى.
ولكنْ حيث يستحيل دخول الشهر يف مجيع العامل يف وقتٍ واحد؛ بسبب
كرويّة األرض ،ال ميكن القول بكفاية رؤية اهلالل يف نقطة من األرض لثبوت بداية
الشهر يف مجيع نقاط األرض مطلقاً.
لذلك ال يبقى أمامنا ـ يف إثبات حلول الشهر اجلديد ـ من طريق سوى القول بنوعٍ
من التبويب والتقدُّم والتأخُّر بني البلدان يف العامل .والسؤال املطروح هنا :ما هو املالك
والضابط يف هذا التقديم والتأخري؟
ولإلجابة عن هذا السؤال هناك أقوال متعدِّدة ،هي حصيلة قراءات متنوِّعة
للروايات الواردة يف هذا الشأن .ومع قليل من التصرُّف وغضّ الطرف عن بعض
اخلالفات اليسرية ميكن تقسيم هذه األقوال إىل ثالث نظريّات عامّة ،وهي:
1ـ نظريّة االشرتاك يف األفق.
2ـ نظريّة االشرتاك يف الليل.
7ـ نظريّة االشرتاك يف األرض.
نسعى يف هذه الدراسة إىل حتليل هذه النظريّات الثالث من خالل البحث يف
الروايات واألدلّة الفقهيّة ،لنصل بعد ذلك ـ من خالل استعراض آراء الفقهاء بشأن هذه
النظريّات ،ونقدها ومناقشتها مناقشة أصوليّة دقيقة ـ إىل أصحّ املالكات بشأن
تقسيم البلدان يف إثبات بداية الشهر القمري.

إنّ املشهور من فقهائنا أنّهم جيعلون من االشرتاك يف األفق مالكاً لتقسيم
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البلدان؛ حيث يعمدون من خالل ذلك إىل تقسيم مناطق األرض إىل قسمَ ْين ،وهما:
املناطق املتَّحدة يف األفق ،واملناطق املختلفة يف األفق .وقالوا :إذا شوهد اهلالل يف مدينة
كان ذلك كافياً يف إثبات بداية الشهر يف املناطق املتَّحدة معها يف األفق أو القريبة من
أفقها ،وال يكون ذلك كافيًا بالنسبة إىل املناطق املختلفة معها يف األفق.
وهناك مَ ْن فسَّر «وحدة األفق» بوحدة نصف النهار ،مبعنى أنّ املدن الواقعة على
خطّ طول جغرايف واحد تكون متَّحدة يف األفق(.)1
واملراد من نصف النهارات اخلطوط املعروفة خبطوط الطول اجلغرايف [اليت
متتدّ من القطب الشمالي إىل القطب اجلنوبي] ،املوازية لنصف النهار املبدأ .واملراد من
املدارات خطوط العرض اجلغرافيّة املعروفة ،واليت توازي مدار خطّ االستواء األرضي
[الذي يقسم األرض إىل النصف الشمالي والنصف اجلنوبي].
ومن باب املثال :قال السيد حمسن احلكيم يف مستمسك العروة الوثقى« :فمع
العلم بتساوي البلدين يف الطول ال إشكال يف حجّية البيِّنة على الرؤية يف أحدهما
إلثباتها يف اآلخر .وكذا لو رؤي يف البالد الشرقية فإنّه تثبت رؤيته يف الغربيّة بطريق
َأ ْوىل»(.)2
ض بالنظر إىل خرائط رؤية اهلالل اليت تُرسَم حالياً
إالّ أنّ كالم هؤالء مرفو ٌ
بواسطة أحدث وأدقّ األجهزة الفلكية الرقميّة؛ ألن املناطق اليت ميكن مشاهدة
اهلالل فيها ـ خالفاً لتصوُّر املتقدِّمني ـ ال تنفصل أبداً بواسطة اخلطوط املستقيمة
(األفقيّة أو العمودية) عن املناطق اليت ال ميكن رؤية اهلالل فيها ،بل إنّ اخلطوط اليت
ميكن رؤية اهلالل فيها هي على الدوام ذات أشكال منحنية ،فلرمبا كانت هناك
مناطق ميكن رؤية اهلالل منها ومع ذلك ال ميكن رؤية اهلالل من املناطق الواقعة إىل
الشمال أو الشمال الغربي ،أو اجلنوب أو اجلنوب الغربي منها .وعليه ال توجد هناك
مالزمة بني رؤية اهلالل يف منطقة ورؤيته يف مجيع املناطق األخرى الواقعة على نفس
خطّ طوهلا .كما ال يلزم من ذلك رؤيته يف مجيع املناطق الواقعة إىل الغرب منها .وإنّ
كل من الطول
ٍّ
من اخلطأ جتاهل العرض اجلغرايف يف هذا الشأن؛ وذلك لدخل
والعرض اجلغرايف يف مطالع الشهر.
ومن هنا جيب تصحيح عبارة السيد حمسن احلكيم على النحو التالي :لو رُؤي
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اهلالل يف البالد الشرقيّة فإنّه تثبت رؤيته يف البالد الغربية بطريق أَ ْوىل ،بشرط أن
تكون تلك البالد الغربيّة واقعة يف نفس العرض اجلغرايف ملنطقة رؤية اهلالل.
َب ْيد أنّ هناك بيان ًا خمتلف ًا لبعض الفقهاء اآلخرين ،كالسيد السيستاني ،يف
توضيح معنى االشرتاك يف األفق؛ إذ يقول« :إذا رُؤي اهلالل يف بلدٍ كفى يف الثبوت يف
غريه مع اشرتاكهما يف األفق ،مبعنى كون الرؤية الفعليّة يف البلد األوّل مالزم ًة للرؤية
يف البلد الثاني ،لوال املانع من سحابٍ أو غيم أو جبل أو حنو ذلك»(.)7
إنّ مراعاة السيد السيستاني لتلك املالزمة مبعنى أنّه ال يرى أنّ وحدة األفق تعين
االتّحاد الطولي البحت دون حلاظ العرض اجلغرايف ،ويرى أنّه كلّما شوهد اهلالل يف
نقطة كان ذلك كافياً لرؤيته بالنسبة إىل املناطق الغربية ،بشرط اتّحادها مع منطقة
الرؤية يف العرض اجلغرايف ،ولكنّه ال يكون كافياً بالنسبة إىل املناطق الشرقيّة.
إالّ أنّ هذا الكالم ال خيلو من اإلشكال أيضاً؛ ألنّنا إذا بنينا على القول بعدم
اعتبار الرؤية يف منطقة بالنسبة إىل املناطق الشرقيّة منها لزم من ذلك حمذورٌ آخر،
وهو اختالق تقويم غري متعارف وغري عقالئيّ.
وبيان األمر أنّه ـ وكما تقدّم ـ حيث كانت األرض كرويّة فمن احملال أن حيلّ
الشهر القمري يف مجيع ربوع األرض يف وقتٍ واحد ،وبالتالي ال ميكن تساوي التقويم
ٍّ على سطح الكرة األرضيّة يفصل بني
يف مجيع البلدان .وعليه ال بدّ من افرتاض خط
الشرق والغرب بيومٍ واحد .وقد متّ االلتزام حالياً بهذا اخلطّ يف مجيع التقوميات
الراهنة ،وقد متّ االتّفاق على أن يكون موضع هذا اخلطّ حبيث ال يضرّ بتنظيم
العالقات والشؤون وتنظيم أمور الناس ،وذلك بأنْ ال ميرّ على اليابسة مثالً ،فيقع
اختالفٌ مبقدار يومٍ بني بلدَ ْين جماورَ ْين ،فيختلّ تنظيم أوقاتهم وتقوميهم .من هنا فقد
متّ وضع هذا اخلطّ يف احلدّ الفاصل بني القارّة اآلسيويّة واألمريكية ويف وسط املياه.
ولو صادف مرور هذا اخلط على جزيرة وسط احمليط فقد عمدوا إىل حرفه عنها؛
ليكون هذا اخلطّ على البحر دائماً ،فال خيلّ بالربامج اإلداريّة واملعيشيّة للبلدان أبداً.
ومن اجلدير ذكره أنّ املوقع اجلغرايف هلذا اخلطّ االفرتاضي ثابتٌ يف مجيع
أنواع التقويم أبداً .بَ ْيد أنّ التقويم القمري القائم على فتوى أمثال السيد السيستاني
يتغيَّر من شهرٍ إىل شهر ،األمر الذي يؤدّي إىل اهلَ ْرج واملَ ْرج يف حساب عدد السنني
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واأليّام.
ظم الفطريّ للبشر ،بل إنّ
وحيث كان اإلسالم من هذه الناحية منسجِماً مع النَّ ْ
ظم؛ إذ يقول تعاىل على ما جاء يف صريح القرآن:
الغاية من خلق القمر هو إجياد هذا النَّ ْ
﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِنيَ وَالْحِسَابَ﴾
(يونس ،)2 :فال ميكن الركون إىل مثل هذا الرأي ،الذي يؤدّي إىل اهلَ ْرج واملَ ْرج يف
حساب السنني واأليام ،ويضرّ بالقيام بالكثري من التكاليف واألحكام الشرعية ذات
الصلة بالتوقيت .وال يليق ذلك بشأن خالق هذا النظام والكون القائم على املوازين
الدقيقة.
يضاف إىل ذلك أنّه طبقاً لفتوى السيد السيستاني يلزم أن حيصل يف بعض
األشهر اختالفٌ يف يومني عن التقويم ،وهذا يرتتَّب عليه ـ بالنظر إىل األدلّة املتقدِّمة ـ
حمذورٌ أش ّد.
إالّ أنّنا جند عدداً كبرياً من الفقهاء ال يأتون على ذكر هذه القيود والضوابط
يف تعريف وحدة واختالف اآلفاق ،وإنّما يكتفون ببضع كلماتٍ ،مثل :التقارب
والتباعد العريف ،مع ذكر بعض املدن كأمثلة ومصاديق هلذا التقارب والتباعد.
وميكن لنا أن نسمّي من هؤالء العلماء :الطوسي( ،)4وابن محزة( ،)2واحملقِّق احللّي(،)6
والعالمة احللّي( ،)3والشهيد األوّل( ،)8والشهيد الثاني( ،)9وصاحب املدارك(،)10
والكثري غريهم.
ومن باب املثال نورد نصّ عبارة وفتوى العالّمة احللّي يف التذكرة يف هذا
الشأن« :إذا رأى اهلالل أهل بلد ،ومل يرَه أهل بلد آخر؛ فإنْ تقاربت البلدان ،كبغداد
والكوفة ،كان حكمهما واحداً :جيب الصوم عليهما معاً ،وكذا اإلفطار؛ وإنْ
تباعدتا ،كبغداد وخراسان ،واحلجاز والعراق ،فلكلِّ بلدٍ حكمُ نفسه»(.)11
وأمّا سائر الفقهاء الذين تقدَّم ذكرهم فلهم فتاوى شبيهةٌ بهذه الفتوى ،مع
فارقٍ يسري يف األلفاظ.
هذا يف حني أنّ مجيع الروايات ذات الصلة بالبيِّنة يف باب الصوم ليس فيها أيّ
داللة منطوقيّة أو مفهوميّة على اشرتاط االتّحاد يف األفق يف ما يتعلَّق باعتبار الشهادة
على رؤية اهلالل ،ومل يَ ِر ْد مثل هذا األمر ولو يف روايةٍ ضعيفة ،حتّى قال السيد عبد
101

االجتهاد والتجديد

•
األعلى السبزواري يف هذا الشأن« :ليس يف األخبار اليت عندنا اسمٌ من اتّفاق األفق يف
البالد واختالفه ...ومل نظفر على هذا التعبري أو ما يقاربه يف األخبار بشيءٍ ...ولو كان
للتقارب دخلٌ يف احلكم أو املوضوع ألُشري إليه يف خَ َب ٍر من األخبار .وليس اعتبار
التقارب معقد إمجاعٍ معترب أصالً»(.)12
هذا وإنّ ألنصار نظريّة االشرتاك يف األفق أدلّ ًة على ما ذهبوا إليه ،ومن أهمّها:
انصراف الروايات.
ويف ما يلي سنذكر ـ من باب املثال ـ مخس روايات هي من أهمّ الروايات ذات
الصلة حبجّية البيِّنة يف إثبات حلول الشهر ،وهي صحيحةٌ ومعتمدة من حيث السند،
وهي موجودةٌ بأمجعها يف كتاب وسائل الشيعة:
1ـ صحيحة منصور بن حازم :حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن سعيد،
ص ْم
عن احلسن ،عن صفوان ،عن منصور بن حازم ،عن أبي عبد اهلل× أنّه قالُ « :
لرؤية اهلالل ،وأفطِ ْر لرؤيته ،فإنْ شهد عندك شاهدان مرضيَّان بأنّهما رأياه
ضه»(.)17
فاقْ ِ
2ـ موثَّقة عبد الرمحن البصري :حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن
سعيد ،عن القاسم ،عن أبان ،عن عبد الرمحن بن أبي عبد اهلل ،قال« :سألتُ أبا عبد
اهلل× عن هالل شهر رمضان يغمّ علينا يف تسع وعشرين من شعبان؟ فقال :ال تصُ ْم
ضه»(.)14
إالّ أن تراه ،فإنْ شهد أهلُ بلدٍ آخر فاقْ ِ
7ـ صحيحة هشام بن احلكم :حممد بن احلسن بإسناده عن سعد بن عبد اهلل،
عن أمحد بن حممد ،عن احلسني بن سعيد ،عن حممد بن أبي عمري ،عن هشام بن
احلكم ،عن أبي عبد اهلل× أنّه قال يف مَ ْن صام تسعة وعشرين قال« :إنْ كانت له
بيِّنة عادلةٌ على أهل مصر أنّهم صاموا ثالثني على رؤي ٍة قضى يوماً»(.)12
4ـ صحيحة أبي بصري :حممد بن احلسن بإسناده عن احلسني بن سعيد ،عن
محاد ،عن شعيب ،عن أبي بصري ،عن أبي عبد اهلل× أنّه «سُئل عن اليوم الذي
ّ
يقضى من شهر رمضان؟ فقال :ال تقضِه ،إالّ أن يثبت شاهدان عدالن من مجيع أهل
الصالة متى كان رأس الشهر ،وقال :ال تصُ ْم ذلك اليوم الذي يقضى إالّ أن يقضي
أهل األمصار ،فإنْ فعلوا فصُ ْمه»(.)16
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2ـ صحيحة حممد بن عيسى :حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن احلسن
الصفّار ،عن حممد بن عيسى ،قال« :كتب إليه [أي إىل اإلمام اهلادي×] أبو عمر:
أخربني يا موالي ،إنّه رمبا أشكل علينا هالل شهر رمضان ،فال نراه ،ونرى السماء
ليست فيها علّة ،ويفطر الناس ،ونفطر معهم ،ويقول قومٌ من احلُسّاب قِ َبلنا :إنّه يُرى
يف تلك الليلة بعينها مبصر وأفريقيا واألندلس ،هل جيوز يا موالي ما قال احلُسّاب يف
هذا الباب ،حتّى خيتلف الفرض على أهل األمصار؛ فيكون صومهم خالف صومنا،
وفطرهم خالف فطرنا؟ فوقَّع :ال تصومَ َّن الشكّ ،أفطِ ْر لرؤيته ،وصُ ْم لرؤيته»(.)13
وجيب التنويه إىل أنّ الروايات الواردة يف هذا الباب ال تقتصر على هذه املوارد
اخلمسة فقط ،بيد أنّنا أعرضنا عن ذكر سائر املوارد؛ لشبهها بهذه املوارد من حيث
الداللة ،فلم تكن هناك من حاجة إىل التكرار ،أو أنّها تشكو من ضعف يف السند،
فأعرضنا عن ذكرها لذلك.
إنّ موضع البحث يف الروايات املتقدِّمة مفرداتٌ من قبيل« :أهل بلد آخر» ،و«أهل
مصر» ،و«أهل األمصار» ،و«مجيع أهل الصالة» ،وما إىل ذلك.
ويف هذا النوع من العبارات ،وبشكلٍ عامّ يف منطوق الروايات املتقدِّمة ،هناك
إطالقٌ لفظي بالنسبة إىل مكان الشهادة على رؤية اهلالل.
إالّ أنّ البحث يف اإلطالق اللفظي ال حيسم املسألة ،بل ينتقل الكالم بعدها إىل
البحث يف اإلطالق املقامي .ويف هذه املرحلة؛ باالستناد إىل كرويّة األرض ،ينتفي
اإلطالق املقامي يف الروايات بالنسبة إىل مجيع آفاق األرض.
بيد أنّ حبث االنصراف يطرح من الناحية األصولية يف تلك املرحلة من اإلطالق
اللفظي .وقد قلنا :إنّ أنصار االشرتاك يف األفق يعتقدون أنّ األخبار الواردة يف باب
شهادة البيِّنة تنصرف إىل البالد القريبة فقط ،أي البالد اليت كان يرتدَّد عليها
املسافرون يف تلك الفرتة بشكلٍ مألوف .ويذكر يف العادة دليالن على هذا االنصراف:
ص ْم للرؤية ،وأفطِ ْر
األوّل :ال يتبادر إىل الذهن عند مساع روايات من قبيلُ « :
للرؤية» حجّية الرؤية يف بلدٍ ناءٍ عن بلد املكلَّف ،وإذا كان األمر كذلك كان هذا
مبثابة انهدام أصل الرؤية.
الثاني :حيث مل تكن يف تلك احلقبة وسائل إعالم ،مثل التلفزة وغريها ،مل
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تكن هناك إمكانيّة لإلعالن املبكِّر عن رؤية اهلالل بالنسبة إىل املناطق البعيدة،
وحيث كان السفر يستغرق فرتة طويلة متتدّ ألشهر بعد انتهاء شهر الصيام تكون
األذهان قد جتاوزت التفكري باهلالل ،ويتمّ االنصراف عنها تلقائيّاً.
أمّا اإلجابة عن هذين اإلشكالني فهي:
أمّا الدليل األوّل الذي يقوم على التبادر فهو مرفوضٌ؛ ألنّ الذي يثبت حجّية رؤية
األشخاص اآلخرين على املكلَّف هي روايات البيِّنة ،دون روايات أصل الرؤية .وعليه ال
يكون حملّ البحث روايات من قبيل« :صم للرؤية ،وأفطر للرؤية» ،بل الروايات الدالّة
على شهادة «أهل بلد آخر» .واملتبادر من «بلد آخر» ـ حيث ال وجود لقيدٍ خاصّ ـ هو كلّ
بلد.
أمّا دليل االنصراف الثاني الذي هو ندرة األسفار إىل البلدان النائية فال ميكن
أن يكون دليالً لالنصراف عن اإلطالق؛ فقد ثبت يف علم األصول أنّ ندرة املصداق
اخلارجي ال متنع من انعقاد اإلطالق .فالذي يوجب انصراف اللفظ عن اإلطالق هو
غلبة االستعمال ،دون الغلبة يف الوجود والتحقُّق اخلارجي؛ فإنّ السفر يف السابق إىل
(بلد آخر) وإنْ كان يغلب فيه (البلد اآلخر القريب) ،إالّ أنّ هذا ال يعين أنّ مفردة
(اآلخر) من الناحية اللغوية ختتصّ فقط بـ (البلد اآلخر القريب)؛ بسبب كثرة
االستعمال .وعليه عندما ال تكون كثرة االستعمال مقيّدة للوجود يكون االنصراف
منتفياً أيضاً.
ومضافاً إىل ذلك فإنّ القول بندرة السفر إىل املناطق البعيدة والنائية يف تلك
احلقبة ال خيلو من نظرٍ؛ إذ مل يستند هذا القول إىل أيّ شاهدٍ من التاريخ ،بل الشواهد
املوجودة بني أيدينا تثبت خالف ذلك؛ إذ إننا ندرك من خالل أدنى تأمُّل يف جغرافيا
التاريخ اإلسالمي يف تلك الفرتة أنّها كانت تشمل املناطق البعيدة جدّاً ،وكان عصر
الفتوحات مقارناً لعصر األئمّة املعصومني^ ،وخاصّة اإلمامني الباقر والصادق’،
وهو العصر الذي صدرت فيه أغلب روايات حملّ حبثنا .فقد امتدت خارطة البالد
اإلسالمية إىل أغلب املناطق يف آسيا وأوروبا وأفريقيا ،مثل :شبه اجلزيرة العربية
والعراق والشام وإيران والصني واهلند ومصر واملغرب واألندلس (إسبانيا) وروما،
وكان املسلمون يف أقصى نقاط هذه األصقاع عرضةً لالبتالء بهذه األحكام.
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وعليه فإنّ القول باالنصراف الذهين يف هذا املقام ال يقوم على أساسٍ متني من
الواقع .وإذا كان هناك من انصرافٍ فهو من النوع البدويّ الذي يزول بأدنى تأمُّل.
وبالتالي فإنّ مبنى االشرتاك يف األفق يواجه إشكاالً ،وال ميكن التمسُّك به.

إنّ مؤسِّس هذه النظرية هو السيد أبو القاسم اخلوئي؛ إذ يبدو أنّه ذهب يف
البداية إىل عدم لزوم اتّحاد اآلفاق بشكلٍ مطلق ،وكفاية الرؤية اإلمجالية جلميع
البالد .وهذا نصّ فتواه يف منهاج الصاحلني ،على ما جاء يف نقل السيد حممد حسني
احلسيين الطهراني« :إذا رُؤي اهلالل يف بلد كفى يف الثبوت يف غريه ،مع اشرتاكهما
يف اآلفاق؛ حبيث إذا رؤي يف بلد الرؤية رُؤي فيه .بل الظاهر كفاية الرؤية يف بلدٍ ما
يف الثبوت لغريه من البالد مطلقاً»(.)18
ولكنّه فيما بعد عمد ـ إثر اإلشكاالت الكثرية اليت أُثريت على فتواه من قِ َبل
املخالفني ،واملناظرات اليت كانت هلم معه يف هذا الشأن ،مبَ ْن فيهم السيد احلسيين
الطهراني؛ إذ مجع هذه املناظرات يف كتابٍ حتت عنوان« :رسالة حول رؤية اهلالل» ـ
عمد إىل الرتاجع عن فتواه قليالً ،وجعل االشرتاك يف الليل مالكاً لدخول الشهر .ومن
هنا فقد غيّر فتواه هذه على ما هو موجو ٌد يف منهاج الصاحلني« :إذا رُؤي اهلالل يف بلد
كفى يف الثبوت يف غريه ،مع اشرتاكهما يف األفق؛ حبيث إذا رُؤي يف أحدهما رُؤي
يف اآلخر .بل الظاهر كفاية الرؤية يف بلدٍ ما يف الثبوت لغريه من البالد املشرتكة معه
يف الليل ،وإنْ كان أول الليل يف أحدهما آخره يف اآلخر»(.)19
إنّ مفهوم كالم السيد اخلوئي أنّ اهلالل إذا شوهد يف حلظة غروب الشمس يف
منطقة ثبت أوّل الشهر يف مجيع املناطق اليت حتقَّق فيها الليل يف حلظة رؤية اهلالل.
والليل يطلق على املدّة من غروب الشمس إىل طلوعها ،وتقدَّر باثنيت عشرة ساعة.
وطبقاً هلذا الرأي حيث شوهد اهلالل يف حلظة الغروب كانت املساحة اليت
تبدأ من نقطة الغروب إىل  180درجة من نصف النهار إىل اليمني ،واليت تشغل نصف
الكرة األرضيّة الغارق يف ظالم الليل ،واليت يكون حدّها الثاني النقطة اليت تقرتن
فيها حلظة غروب موضع الرؤية بلحظة طلوع الفجر فيها ،كانت هذه املساحة ذات
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حكمٍ واحد ،وتكون بداية شهر مجيع املناطق الواقعة يف نصف الكرة األرضيّة
املشمس ساعة حصول الرؤية هي اليوم التالي .ومن هنا تتحقَّق بداية الشهر القمري
جلميع الكرة األرضيّة يف ظرف يومني ،يومٍ لنصف الكرة األوّل ،ويومٍ لنصف الكرة
اآلخر.
ويف احلقيقة فإنّه استعمل الليل مبعناه العُ ْريف ،وقال :إنّ البالد اليت تقع حلظة
رؤية اهلالل يف منطقة ضمن الليل ،ومل خترج منه بعدُ (نصف الكرة الواقعة إىل ميني
موضع الرؤية) ،حيث يطلق عليها الليل من الناحية العُ ْرفية والطبيعية ،فال يكون
إطالق عنوان ليلة أوّل الشهر عليها اعتباطيّاً .هذا يف حني أنّها مل تشاهد اهلالل يف
حلظة الغروب عندها .ولكنْ يف ذلك النصف من األرض الذي ال يزال واقعاً ضمن
النهار (نصف الكرة الواقعة إىل يسار موضع الرؤية) ال يتعلَّق به عنوان الليل من
الناحية التكوينيّة يف تلك اللحظة .وعليه جيب القول بفصل حكم هذا النصف من
الكرة األرضيّة عن حكم ذلك النصف اآلخر منها.
ويَ ِر ُد على هذه النظريّة عدّة إشكاالت:
1ـ إنّ أوّل وأهمّ إشكال يَ ِر ُد على هذه النظريّة هو اإلشكال الوارد على نظرية
االشرتاك يف األفق .وهو افتقارها إىل الدعامة الروائيّة .وبعبارة أخرى :كما أنّ
الروايات ساكتةٌ عن نظريّة االشرتاك يف األفق فإنّها ساكتةٌ أيضاً عن نظرية
االشرتاك يف الليل .فال توجد روايةٌ واحدة ـ ولو ضعيفةٌ ـ جتعل املالك يف التفريق بني بلد
وآخر مبعيار اشرتاكهما واختالفهما يف الليل .كما ال يوجد هناك ما يؤيِّد ذلك البتّة.
2ـ إنّ هذه الفتوى اليت أفتى بها السيد اخلوئي تتنافى وسائر آرائه واالستدالالت
اليت أوصلته إىل هذه النتيجة ،من قبيل :عدم ارتباط طلوع اهلالل باألرض ،أو اتّحاد
ليلة القدر ،ويوم العيد يف مجيع العامل .فمثالً :جند إيضاحاته يف مستند العروة واحداً
من املوارد اليت تزخر بالتناقضات الواضحة .ومن ذلك :إ ّنه يقول يف ردّ اعتبار وحدة
اآلفاق« :إنّ الثبوت يف قطر كافٍ جلميع األقطار ...وهذا القول هو الصحيح؛ إذ ال نرى
أيّ وجه العتبار االتّحاد عدا قياس حدوث اهلالل وخروج القمر من حتت الشعاع بأوقات
الصلوات ،أعين شروق الشمس وغروبها ،فكما أ ّنها ختتلف باختالف اآلفاق وتفاوت
ص عليه يف بعض األخبار ،بقوله× :إنّما عليك مشرقك
البلدان ،بل منصو ٌ
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ومغربك...،إخل ،فكذا اهلالل .ولكنّه ختيُّلٌ فاسد ،ومبراحل عن الواقع ،بل لعلّ
خالفه ممّا ال إشكال فيه بني أهل اخلربة.
إذن فتكوُّن اهلالل عبارة عن خروجه من حتت الشعاع مبقدارٍ يكون قابالً
للرؤية ولو يف اجلملة .وهذا كما ترى أم ٌر واقعيّ وجداني ،ال خيتلف فيه بلدٌ عن بلد،
وال صق ٌع عن صقع؛ ألنّه كما عرفتَ نسبة بني القمر والشمس ،ال بينه وبني األرض،
فال تأثري الختالف بقاعها يف حدوث هذه الظاهرة الكونيّة يف جوّ الفضاء .وعلى هذا
فيكون حدوثها بداية لشهر قمريّ جلميع بقاع األرض على اختالف مشارقها
ومغاربها ،وإنْ مل يُ َر اهلالل يف بعض مناطقها؛ ملانعٍ خارجيّ ،من شعاع الشمس ،أو
حيلولة اجلبال ،وما أشبه ذلك.
أجل ،إنّ هذا إنّما يتَّجه باإلضافة إىل األقطار املشاركة حمللّ الرؤية يف الليل،
ولو يف جزءٍ يسري منه ،بأنْ تكون ليلة واحدة ليلة هلما ،وإنْ كانت أوّل ليلة ألحدهما
وآخر ليلة لآلخر املنطبق ـ طبعاً ـ على النصف من الكرة األرضية ،دون النصف اآلخر
الذي تشرق عليه الشمس عندما تغرب عندنا ،بداهة أنّ اآلن نهار عندهم ،فال معنى
للحكم بأنّه أوّل ليلة من الشهر بالنسبة إليهم.
ولعلّه إىل ذلك يشري سبحانه وتعاىل يف قوله﴿ :رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾
(الرمحن ،)13 :باعتبار انقسام األرض بلحاظ املواجهة مع الشمس وعدمها إىل
ٍّ منهما مشرق ومغرب ،فحينما تشرق على أحد النصفني تغرب عن
نصفني ،لكل
النصف اآلخر ،وبالعكس .فمَ ْن ثمّ كان هلا مشرقان ومغربان»(.)20
وقد أشكل الشيخ منتظري على هذا الكالم الذي أفاده السيد اخلوئي بأنّه
قد خلط بني أصل حدوث حاالت القمر ونوع احلاالت احلادثة ،فقال« :ال إشكال يف
ما ذكره من عدم مدخليّةٍ لألرض يف أصل حدوث اهلالل وسائر احلاالت ،بل هي
حتدث وتتكوَّن من كيفيّة نسبة القمر إىل الشمس ،بلحاظ موضع الناظر ،من دون
مالحظة الكرة األرضيّة أصالً ،حبيث لو فرضنا خلوّ الفضاء عن األرض رأساً لكان
القمر متشكِّالً بأشكاله املختلفة من اهلالل والرتبيع األوّل والبدر وحنوها ملَ ْن كان
ناظراً إليه من موضع من الفضاء.
ط ظاهر بني أصل حدوث احلاالت وبني نوع احلاالت
ولكنْ يف كالمه& خل ٌ
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احلادثة؛ ففي األول ال مدخليّة لألرض بعنوان حملّ الناظر ،بل األمر كذلك ولو كان
الناظر يف الفضاء؛ وأما يف الثاني فال يصحّ ما قاله ،بل ألمكنة الرؤية مدخليّة تامّة يف
تغيُّر احلاالت قطعاً ،وإ ّن عروض تلكم احلاالت تتغيَّر بتغيُّر موضع الرؤية ،وتغيُّر زاوية
نظر الناظر إليه ،من حادّة أو قائمة أو غريهما»(.)21
وعلى الرغم من الدقّة امللحوظة اليت بذهلا الشيخ منتظري يف هذا اجملال ،إالّ أنّ
كالمه ال خيلو من إشكال هو اآلخر أيضاً ،والدليل على ذلك ما ذكره بنفسه قبل
صفحتني من ذلك؛ إذ قال« :إنّ القمر كر ٌة صغرية تابعةٌ لألرض»(.)22
وعلى هذا األساس إذا أردنا أن نتصوَّر الفضاء خالياً من األرض لزم من ذلك أن
نتصوّره خالياً من القمر أيضاً؛ ألن حركات القمر وحاالته إنّما تنشأ من جاذبية
األرض ،وهو ما عبَّر عنه الشيخ منتظري نفسه بقوله« :القمر جمذوبٌ جباذبة األرض،
مثل جذب ذرّة حديد بآلة مغناطيسيّة ،يدور معها حيثما دارت»(.)27
وعليه إذا مل تكن األرض موجودة يف الفضاء فإنّ القمر بدوره سيخرج عن
جاذبيّتها وسلطانها ،وسيتَّخذ لنفسه مداراً آخر ،ولن حتصل له تلك احلاالت من
الشمس .من هنا ال معنى للحديث عن حاالت اهلالل والرتبيع وما إىل ذلك من دون
افرتاض وجود األرض .وأمّا إذا كان املراد أنّه حتى مع وجود األرض فإنّ هذه احلاالت
قابلة للرؤية ملَ ْن ينظر من األرض ،وكذلك ملَ ْن ينظر من خارجها ،مع ذلك ال يثبت
االدّعاء الذي أفاده السيد اخلوئي حيث قال :ال مدخليّة لألرض يف حدوث اهلالل؛ ألن
األرض هي اليت تشدّ القمر إىل مدارها ،وعليه تكون هلا مدخليّة يف حدوث اهلالل
حتّى ملَ ْن يشاهده من خارجها .وعليه ثبت يف كلتا الصورتني أنّ األرض ليس هلا مدخليّة
سب ،بل وهلا مدخليّة يف أصل حدوث اهلالل أيضاً.
يف نوع حاالت اهلالل فحَ ْ
أمّا اإلشكال اآلخر الذي يَ ِر ُد على استدالل السيد اخلوئي فهو أنّ حبثنا يف
مسألة اهلالل ال يدخل يف علم اهليئة والرياضيات ،بل هو جمرّد حبث فقهي وشرعي؛
وذلك من حيث إ ّن اهلل جعله وسيلةً لتحديد وقت وموضوع األحكام الشرعية ،من
قبيل :احلجّ والصوم وغريهما .ولذلك جند أنّ الشارع رغم معرفته بتقدُّم املعرفة ،وقدرة
اإلنسان على معرفة والدة اهلالل احلقيقيّة يف عصرنا بدقّة ،مع ذلك جعل الرؤية
العُ ْرفية هي املناط يف إثبات بداية الشهر ،دون حلظة الوالدة احلقيقيّة .إالّ أنّه مع ذلك
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مل يقيِّد هذه الرؤية العُ ْرفية مبرحلة عجز اإلنسان عن املعرفة الدقيقة ،ولو بالوسائل
احلديثة ،وإنّما أطلق القول يف ذلك ،وجعله سارياً يف مجيع احلاالت .من هنا عندما
ف فقهيّ خاصّ جيب أن تستخرج فروعات أحكامها من
يكون ألصل الرؤية تعري ٌ
النصوص الفقهيّة أيضاً ،وليس من القوانني الفيزيائيّة والتكوينيّة لنظام اخللق ،وإنْ
كان باإلمكان االستناد إىل هذه القوانني الفيزيائيّة يف مقام التأييد واالستشهاد
فقط.
أمّا اإلشكال الثالث واألهمّ الذي يَ ِر ُد على كالم السيد اخلوئي فهو التناقض
امللحوظ بني صدره وعجزه .وقد شرح الشيخ منتظري هذا اإلشكال بوضوحٍ ،حيث
قال« :لو مل تكن مدخليّة لألرض يف كيفيّة تلك األحوال ،كالبدر واهلالل
وحنوهما ،فلِمَ اقتصر& على األقطار املشاركة حمللّ الرؤية يف الليل ،ولو يف جزء
يسريٍ منه ،بأنْ تكون ليلة واحدة هلما ،وإنْ كانت أوّل ليلة ألحدهما وآخر ليلة
لآلخر ،املنطبقة على النصف من الكرة األرضيّة ،مع أنّ الزم كالمه أن يكون
حدوث اهلالل وتكوُّنه بداية شهر قمريّ جلميع بقاع األرض على اختالف مغاربها
ومشارقها ،حتّى النصف اآلخر من الكرة.
وعلى هذا فإذا كان التشارك يف النصف الزماً علم دخالة أفق األرض طلوعاً
وغروباً يف ذلك .وال يندفع هذا النقض مبا أجاب& به من اآليات الواردة يف بيان تعدُّد
املغارب واملشارق؛ إذ يف هذا أيضاً قياس حدوث اهلالل بشروق الشمس وغروبها ،وقد
ذكر& يف بدء كالمه أنّ هذا القياس ختيُّل فاسد»(.)24
كما يَ ِر ُد نفس هذا التناقض على ادّعاء السيد اخلوئي القائل بوحدة ليلة
القدر ،وعيد الفطر أيضاً .حيث يقول مساحته :إ ّن ليلة القدر ليلة واحدة جلميع سكّان
الكرة األرضية ،وهي الليلة اليت تكتب فيها األرزاق والباليا واملنايا .كما جاء يف
دعاء يوم العيد« :أسألك حبقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمني عيداً» .فالنتيجة أنّ ليلة
القدر ليلة واحدة ألهل األرض مجيعاً ،ال أنّ لك ّل بقعة ليلةً خاصّة(.)22
هذا يف حني أنّه يصرّح يف بيانه املتقدِّم بأنّه يستحيل أن يكون جلميع الكرة
األرضيّة يومٌ أو ليلة واحدة يف وقتٍ واحد .بل إنّ يوم نصف الكرة األرضيّة يالزم على
الدوام ليلة النصف اآلخر منها ،وعليه كيف ميكن أن يُقال للنصف الذي يغرق يف
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ظالم الليل أنّه يعيش يوم العيد؛ ألن هذا اليوم قد استعمل بصيغة املفرد؟! وأيضاً كيف
يقال للنصف الذي يواجه قرص الشمس أنّه يشهد ليلة القدر؟! إذن بناءً على قوله
األخري يكون تعدُّد ليلة القدر ويوم العيد ثابتاً تلقائيّاً ،وهذا خيالف رأيه ،ومن هنا
ينشأ التناقض.
ولألسف الشديد ال جند توجيهاً هلذا النوع من التناقض يف كلمات السيد
اخلوئي .ولذلك فإنّ هذا يعرِّض أصل نظريّته للتساؤل .وعليه فإنّ نظريّة االشرتاك يف
الليل تسقط عن االعتبار ،كما هو احلال بالنسبة إىل نظريّة االشرتاك يف األفق.

أمّا النظرية الثالثة واألخرية املطروحة يف هذا الباب فهي نظرية االشرتاك يف
األرض .إنّ مؤسِّس هذه النظرية على ما يبدو هو السيد حممد سعيد احلكيم ،وهو
من الفقهاء املعاصرين ،وهو ال يزال على قيد احلياة .فقد أفتى يف رسالة (منهاج
الصاحلني)« :املسألة  :99وجود اهلالل يف بلدٍ يوجب دخول الشهر فيه ،ويف مجيع
البلدان الغربيّة باإلضافة إليه ،بل وكذا يف البالد الشرقية باإلضافة إليه ،إذا كان
البلد الذي ظهر فيه اهلالل من بلدان العامل القديم ـ وهو القارّات الثالث :آسيا،
وأفريقيا ،وأوروبا ـ دون بالد األمريكيّتني ـ؛ فإنّ ظهور اهلالل فيها ال يوجب ثبوت
الشهر يف البالد الشرقيّة باإلضافة إليها»(.)26
و َي ِر ُد على اجلملة األوىل من فتواه إشكاالن:
األوّل :إنّه جعل وجود اهلالل هو املناط يف دخول الشهر ،يف حني أنّ الروايات
جتعل الرؤية على حنو املوضوعيّة هي املناط.
الثاني :إ ّنه يرى كفاية دخول الشهر يف نقطةٍ لثبوته يف مجيع املناطق الغربيّة،
يف حني أنّ قوسيّة خطوط الرؤية ال تبيح مثل هذا التصوُّر.
إالّ أنّ حبثنا الراهن ال يدور حول اجلزء األوّل من فتواه ،وإنّما يدور حول اجلزء
الثاني منها ،حيث عمد إىل التعريف مبالك ثبوت اهلالل يف البالد املتباعدة.
وطبقاً لرأي السيد احلكيم إذا شوهد اهلالل يف نقطة من القارّة اآلسيوية أو
األوروبية أو األفريقية ـ وهي القارّات اليت كانت تشكِّل يف األزمنة القدمية ،أو بعبارة
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أخرى :يف عصر صدور روايات باب الرؤية ،مجيع املناطق املسكونة من األرض ـ فإ ّن
هذه الرؤية ستكفي يف ثبوت اهلالل بالنسبة إىل مجيع هذه القارّات الثالث ،إالّ أنّها ال
تكون كافيةً بالنسبة إىل أمريكا الشماليّة وأمريكا اجلنوبيّة .وهكذا إذا شوهد
اهلالل يف نقط ٍة من هاتني القارّتني (أمريكا الشماليّة واجلنوبية) كان ذلك كافياً
لثبوت بداية الشهر يف كلتا القارتني ،ولكنّه ال يكون كافياً لثبوت بداية الشهر يف
القارّة اآلسيوية واألوروبية واألفريقية ،مبعنى أنّ للقارّة األوروبية واآلسيوية واألفريقية
حكماً واحداً ،وإنّ للقارّتني األمريكيّتني الشمالية واجلنوبية حكماً واحداً يف
اجلملة.
والسؤال الذي يَ ِر ُد هنا :ما هو مناط هذا احلكم؟
لو أنّنا أمعنّا النظر يف روايات باب الرؤية فسوف ال جند ذكراً لالشرتاك يف
األفق ،وال االشرتاك يف الليل ،بني البالد اليت كانت يف زمن صدور هذه األخبار
والروايات مصداقاً لـ «أهل بلدٍ آخر» أو «أهل األمصار» أو «أرض أخرى» وأمثال هذه
العبارات .فمثالً :إنّ الراوي ينقل إىل اإلمام× خرب الرؤية يف أفريقيا واألندلس ،وكان
اإلمام حينها يسكن يف املدينة املنوَّرة ،وسأله كيف يكون احلكم؟ فلم ين َه ُه
اإلمام× عن العمل على طبق رؤيته ،وإنّما أكَّد على حصول االطمئنان من تلك
الرؤية .إنّ بني األندلس واملدينة املنوَّرة ال يوجد اشرتاك يف األفق ،أو تقارب ،أو ما إىل
ذلك .وأمّا االشرتاك يف الليل فإنّه يتحقَّق أحياناً ،وال يتحقَّق يف أحيانٍ أخرى .إالّ أنّه
يوجد هناك اشرتاكٌ بني هاتني احلاضرتني البعيدتني عن بعضهما مبسافةٍ شاسعة
جدّاً ،وكذلك األمر بالنسبة إىل مجيع املدن األخرى اليت كان اخلرب أو البيِّنة تصل
منها إىل اإلمام املعصوم× ،وكانت الروايات الصادرة عن اإلمام تشتمل على تعابري
من قبيل« :أهل بلد آخر» وما إىل ذلك ،أال وهو «االتّصال واالشرتاك األرضي».
إنّ النقطة اجلوهريّة والرئيسة يف هذه النظريّة ،واليت تعترب يف احلقيقة الفارق
الرئيس هلذه النظريّة ،والذي مييِّزها من النظريّتني السابقتني ـ أعين االشرتاك يف
األفق ،واالشرتاك يف الليل ـ أيضاً ،هو أنّ هذه النظريّة جتعل الفارق واملعيار لتفصيل
البالد يف إثبات احلكم كامناً يف األرض ،وليس يف السماء .ومن هذه الناحية فإنّ
هذه النظرية ـ خالفاً للمالكني السابقني ،أي االشرتاك يف األفق ،واالشرتاك يف الليل
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ـ ال يوجد ما يعارضها ،بل هناك ما يؤيِّدها أيضاً .واملؤيِّد هنا هو هذه التعبريات
اخلاصّة ،من قبيل« :أهل بلد آخر» ،و«أرض أخرى» ،و«أهل األمصار» ،وما إىل ذلك.
وكلّها ناظرة إىل «األرض» ،دون السماء .وإذا كان البناء على القول بالتساوي
واالتّحاد يف إثبات دخول الشهر بني البالد فيجب أن يقوم أساسه على األرض؛ لينسجم
مع سياق الروايات ،وليس على األفق أو الليل من األمور السماوية واألجنبيّة عن السياق.
وباإلضافة إىل ذلك هناك مؤيِّدات روائيّة وعلميّة أخرى هلذه النظريّة أيضاً ،وسوف
نتعرّض هلا يف ختام هذا املقال إنْ شاء اهلل.
وعليه فبالنظر إىل كرويّة األرض ،وحاالت الليل والنهار ،وإطالق الروايات،
وما فيها من التعبريات اخلاصّة ،وجغرافيا العامل اإلسالمي يف عصر صدور الروايات،
ميكن لنا أن نتوصَّل بشكلٍ عامّ إىل نتيجة مفادها أنّ إطالق الروايات ال يشمل أكثر
من البالد املعمورة يف ذلك الزمان ،وهي عبارةٌ عن القارّات الثالث :آسيا وأوروبا
وأفريقيا فقط.
وقد أفاد السيد حممد سعيد احلكيم هذه املسألة على النحو التالي« :ثمّ إنّه
حيث كان الظاهر اتّحاد حكم البالد مع اختالف آفاقها ،تبعاً للنصوص املذكورة،
شفة حني صدور تلك النصوص ،وهي اليت
فاملتعيِّن االقتصار على رقعة األرض املكتَ َ
تبدأ بالشرق األقصى من بالد الصني وما حاذاها ممّا يقارب بعض أمصار املسلمني،
وتنتهي غرباً باحمليط األطلسي احملاذي لبعض أمصار املسلمني حينئذٍ يف غرب أفريقيا
واألندلس.
أما ما اكتُشف بعد ذلك ،من بالد أمريكا ونيوزيلندا ،فهو خارج عن مفاد
النصوص املتقدِّمة .وأمّا إحلاق أمريكا يف تاريخ اليوم بشرق احمليط األطلسي حتّى
صارت أقصى غرب األرض ،وعدم بدء تاريخ اليوم بها لتكون أقصى شرقها ،فهو
حمض اصطالح عامليّ متأخِّر عن اكتشاف البالد املذكورة ،ال جمال الستفادة
إمضائه من نصوص املقام ،بل مقتضى القاعدة املتقدِّمة عدم إحلاق بالد شرق احمليط
األطلسي به لو بدأ ظهور اهلالل من احمليط املذكور فما دونه ،فالحظ .واهلل سبحانه
وتعاىل العامل»(.)23
شفة» هي القارّات الثالث
إنّ مراد السيد احلكيم من «رقعة األرض املكتَ َ
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وتوابعها العُ ْرفية (دون االعتباريّة) .وأمّا اإلشارة اليت أفادها إىل التاريخ والتقويم فتعود
إىل مسألة خطّ الزمان .فهو يقول :إنّ حتديد املبدأ املكاني وتاريخ اليوم بلحاظ
التقويم ،ويف أيّ ناحية يتقدّم اليوم أو يتأخَّر ،من املسائل االعتبارية اليت يتعاقد عليها
البشر ،وهي مسألة يتمّ التوافق عليها عامليّاً ،وال تتوقَّف على إمضاء الشارع هلا .وعليه
فإذا قلنا :إنّ التاريخ القمري للقارّة األمريكية خيتلف عن القارّات الثالث بيومٍ واحد،
شكلنَّ علينا أح ٌد بأنّ التاريخ املتَّفق عليه يف هاتني املنطقتني مشسيّ أو ميالديّ،
ال يُ ْ
وهو واحدٌ ،وعليه يكون مالكنا موضع إشكال؛ وذلك ألنّ هذه املسألة تابعةٌ ملوقع
خطّ الزمان ،وهو اخلطّ الذي ال مناص من وجوده على األرض؛ بسبب كرويّتها ،إالّ
أن الشارع مل يبادر إىل حتديده .وحالياً قد متّ التعاقد على وضعه بني آسيا وأمريكا
حيث ميتدّ عرب احمليط اهلادئ .األمر الذي تسبَّب بتغيري التاريخ يوماً واحداً عند السفر
من شرق آسيا إىل غرب أمريكا عرب احمليط اهلادئ ،وليس عند السفر من غرب
أفريقيا إىل شرق أمريكا عرب احمليط األطلسي .يف حني لو أنّهم تواضعوا على رسم
هذا اخلط بني القارّة األفريقيّة وأمريكا عرب احمليط األطلسي الختلف األمر متاماً.
إذن ليس املالك يف التقويم االعتباري ،وإنّما التقويم يتمّ تعريفه من قبل الشارع.
وأما بلحاظ حاالت الليل والنهار فال يوجد هلذه النظرية مانعٌ تكويين أيضاً؛ ألن
القارّات الثالث تقع بأمجعها يف نصفٍ من الكرة األرضيّة ،بينما تقع القارّة
األمريكية يف نصفها اآلخر .وعليه فإنّ دخول الشهر القمري يتمّ عرب يومني ،وهذا هو
مطلوبنا .خالفاً لنظريّة االشرتاك يف األفق اليت قد يستغرق دخول القمر على كلّ
األرض ـ طبقاً هلا ـ ثالثة أيام.
وأمّا يف ما يتعلَّق بتطبيق مسألة خطّ الزمان على هذه النظريّات الثالث فهناك
آراءٌ ملفتة لالنتباه أيضاً ،وهي تنتهي أيضاً إىل تأييد ودعم نظريّة االشرتاك يف األرض،
وتردّ النظريّتني األخريني.
كما قد أثبتنا يف هامش نظريّة االشرتاك يف األفق ـ من خالل ذكر دليلٍ قرآني
ـ أنّ اهلدف الرئيس للشارع من وراء تقديره منازل القمر هو أن نعلم عدد السنني واأليام
ضيَاءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ
جعَلَ الشَّمْسَ ِ
واألشهر واحلساب؛ إذ يقول تعاىل﴿ :هُوَ الَّذِي َ
السنِنيَ وَالْحِسَابَ﴾ (يونس .)2 :وعليه فإنّ مثل هذا الشارع ال جيعل
َمنَازِلَ لِ َتعْلَمُوا عَدَدَ ِّ
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أحكام الشريعة بشكلٍ ال ينسجم مع النظام التكويين لألمور .بل نذهب إىل أكثر
من ذلك ،ونقول :إنّ الشارع قبل أن يكون شارعاً هو خالقٌ ومكوِّنٌ للوجود ،وقد خلق
نظام التكوين ليجعله ظرفاً لنظامه التشريعي .وعليه كيف ميكن ملَ ْن قام بكلّ هذا
اإلعجاز الدقيق يف نظام عامل التكوين ،وحركة الشمس والقمر والكواكب يف
مداراتها ـ حبيث ال يوجد هناك عاملٌ فلكي على وجه البسيطة إالّ ويبقى فاغراً فاه
هلذه الدقّة الالمتناهية ـ ،وإذا به فجأة يُصدِر يف عامل التشريع حكماً ال يرتبط بالنظم
الذي حيكم عامل التكوين بأيِّ صلة؟! وبالنظر إىل هذه األمور ميكن لنا حتديد ما
هو األقرب إىل اإلتقان من بني هذه النظريّات الثالث املذكورة ،أعين :االشرتاك يف
األفق ،واالشرتاك يف الليل ،واالشرتاك يف األرض.
إنّ وجود ظاهرة خطّ الزمان من بني تلك الظواهر التكوينية الناجتة عن
كرويّة األرض .بيد أنّ الشارع مل يعيِّن هلا موضعاً حمدَّداً .من هنا عمد أفراد البشر
إىل التواضع على انتخاب موضع حمدَّدٍ خلطّ الزمان من قبلهم؛ ليكون ثابتاً أوّ ًال؛
ولكي ال خيلّ بنظم أمورهم املعاشية ثانياً.
وهنا ال نروم القول بأنّ الشارع يُمضي ما قام به اإلنسان من التواضع واالتفاق
على اعتبار املوضع الراهن هو خطّ الزمان ،إالّ أنّ كونه ثابتاً من اللوازم املرتتِّبة على
ظم املنظور للشارع باللحاظ التقوميي الذي أشار له الباري تعاىل يف عدّة مواطن
ذلك النَّ ْ
من القرآن الكريم .وعليه فإذا عرَّفنا مالك تساوي احلكم بني البالد يف دخول الشهر
حبيث يؤدّي ذلك إىل تزحزح خطّ الزمان عن موضعه ،أو تغيري تاريخ ذلك اخلطّ من
شهر إىل شهر ،فإنّ هذا سيكون منافياً لغرض الشارع.
ويف ما يلي سنعمل على تطبيق هذه املسألة على كلّ واحدةٍ من هذه النظريّات
الثالث ،لنرى كيف ستكون النتيجة:
أمّا نظريّة االشرتاك يف األفق فمعلومٌ أمرها جتاه هذه املسألة؛ فإنّها ال تغيِّر
سب ،بل إ ّنها تؤدّي أحياناً إىل افرتاض خطّني
موضع خطّ الزمان من شهر إىل شهرٍ فحَ ْ
زمنيني على الكرة األرضيّة ،وهو الذي يعين املوارد اليت يدخل فيها القمر على مجيع
األرض يف ظرف يومني ،وهو أمرٌ ال ميكن قبوله حبا ٍل من األحوال.
وأمّا نظريّة االشرتاك يف الليل فهي وإنْ كانت مقبولةً من ناحية أنّها تعرّف خطاً
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زمنياً دائماً .ولكنْ حيث إ ّن أوّل موضع لرؤية اهلالل ليس موضعاً ثابتاً يف مجيع
األشهر ،وإنّ نصف الكرة املظلم يتوقَّف على موضع الرؤية ،لذلك فإنّه سوف يتغيّر
من شهرٍ إىل شهر .فمثالً :جنده تارةً يشمل القارّات الثالث جمتمعة؛ وتارةً يشمل
القارتني اآلسيوية واألمريكية ،دون القارة األفريقية؛ وتارة يشمل القارة األفريقية
واألمريكية ،دون القارّة اآلسيوية؛ وتارة يشمل جزءاً من القارّات الثالث وجزءاً من
القارّة األمريكية ،دون جزئيهما اآلخرين .وباختصار :سيكون األمر متغيِّراً من حني
إىل حني .وبالتالي فإنّ موضع اخلطّ سيتغيَّر تبعاً لذلك من شهرٍ إىل آخر ،وتنشأ تلك
املشاكل التقومييّة املخلّة باحلسابات الزمانية.
وأمّا طبقاً لنظريّة االشرتاك يف األرض فيمكن لنا أن نفرتض للكرة األرضيّة
خطّاً زمنياً على موضع جغرايف ثابت؛ وذلك ألن هذه النظرية جتعل مجيع القارات
الثالث القدمية ذات حكمٍ واحد ثابت على الدوام ،كما جتعل لتينك القارّتني
اجلديدتني حكم ًا واحدًا آخر على نفس الوترية .وعليه فسواءٌ افرتضنا وجود ذلك
اخلطّ الزمين فوق احمليط اهلادئ أو فوق احمليط األطلسي لن تكون هناك من حاجة
إىل تغيري موضع ذلك اخلطّ من شهرٍ إىل شهر ،ولن تعرض أيّ مشكلة تقومييّة من
جرّاء ذلك أيضاً.
إذن لو بقينا حنن ومسألة خطّ الزمان فإنّ ما ذكرناه يعزِّز ويدعم القول بنظريّة
االشرتاك يف األرض .وحنن ال ندَّعي أنّ هذا الكالم يشكِّل دليالً على إثبات هذه
النظريّة فقهياً؛ إذ إ ّن النظرية الفقهية إنّما جيب إثباتها بالدليل الفقهي ،ولكنّ الذي
نريد قوله هو أ ّن وجود املؤيِّدات اخلارجية ميكنه أن يكون دليالً على صحّة وتقوية
الرأي الفقهي.
ومن اجلدير بالذكر أنّ هناك فقيهاً معاصراً آخر ـ غري السيد حممد سعيد
احلكيم ـ ال يزال على قيد احلياة ،وهو املريزا حممد العالمي اهلشرتودي ،قد أصدر
فتوى شبيهةً بهذه الفتوى ،وهي موجود ٌة يف كتاب استفتاءاته الذي نشره باللغة
الفارسية .وهذا نصّ ترمجة تلك الفتوى« :سؤال  :64لو شوهد اهلالل يف منطقةٍ فهل
يكفي ذلك يف ثبوت الشهر بالنسبة إىل سائر املناطق األخرى أم ال؟
اجلواب :لو شوهد اهلالل يف منطقة كفى ذلك يف ثبوت حلول الشهر بالنسبة
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إىل مجيع املناطق الواقعة إىل جهة الغرب من منطقة الرؤية ،وأمّا بالنسبة إىل املناطق
الواقعة إىل الشرق منها فإنّما تكون رؤية اهلالل حجّة على املناطق الداخلة ضمن
القارّات الثالث آسيا وأفريقيا وأوروبا (اليت تشرتك مع منطقة رؤية اهلالل يف الليل)،
وال تكون رؤية اهلالل يف تلك املنطقة حجّة على القارّة األمريكية وأسرتاليا .وإذا
شوهد اهلالل يف القارّتني األمريكيّتني وأسرتاليا كان ذلك حجّ ًة على مجيع املناطق
يف تلك القارّات ،وال يكون حجّة بالنسبة إىل القارّات الثالث األخرى»(.)28
إنّ عبارة (اليت تشرتك مع منطقة رؤية اهلالل يف الليل) الواردة يف فتوى
اهلشرتودي ليست قيداً احرتازيّاً ،حتى يكون هلا مدخليّة يف احلكم ،وليس مراده من
االشرتاك يف الليل هو املعنى الذي ذهب إليه السيد اخلوئي .فليس املعنى أنّ الرؤية تثبت
فقط يف املنطقة اليت هي جزء من القارّات الثالث ،بشرط أن تكون يف حلظة رؤية
اهلالل مشرتكة يف الليل مع منطقة الرؤية؛ إذ لو كان هذا هو مراده ملا كانت هناك
من حاجة إىل تسمية القارّات الثالث .وعليه فهو قيد توضيحي ،واملراد منه أنّ هذه
القارّات الثالث ميكن أن تشرتك يف ليلةٍ واحدة .وبعبارة أوضح :أنْ تكون يف نصف
كرةٍ واحدة ،وال حتتوي على احملذورات التكوينيّة املرتتِّبة على القول بكفاية نقطة
واحدة بالنسبة إىل سائر بلدان الكرة األرضيّة.
وإنّ الفقهاء الذين أشاروا إىل منع اختالف مطالع القمر يف الربع املسكون
والبالد املعمورة آنذاك ،من أمثال :صاحب اجلواهر( ،)29والعالّمة احللي( ،)70رمبا
عمدوا إىل تأييد القول باالشرتاك يف األرض ،دون قصدٍ منهم إىل ذلك .فمثالً :جاء يف
تقرير درس السيد حممد حمقِّق الداماد قوله« :ليس االختالف بني املتباعدة من البلدان
املعمورة ما يوجب االختالف الشديد ،بل ال يوجب ظاهراً التفاوت بيومٍ»(.)71
من هنا وبالنظر إىل جمموع ما ذُكر ميكن اإلقرار بقوّة نظريّة االشرتاك يف
األرض ،يف مقابل النظريّتني األخريني ،واهلل العامل.

إنّ من الشواهد والقرائن الروائيّة القويّة الداعمة للنظريّة املختارة الروايةَ اليت
تشري إىل اتّحاد مدينة كربالء ومنطقة جبل عرفات يف التقويم ،وهي:
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ُروي عن اإلمام الصادق× أنّه قال« :إنّ اهلل تبارك وتعاىل يبدأ بالنظر إىل زوّار
قرب احلسني بن عليّ بن أبي طالب× عشيّة عرفة ،قيل له :قبل نظره إىل أهل املوقف؟
قال :نعم»(.)72
إنّ لبعض احملقِّقني الفقهاء تعليقٌ جديرٌ بااللتفات ،ذكره يف هامش هذه
الرواية؛ إذ يقول« :طبقاً هلذه الرواية فإنّ اهلل تبارك وتعاىل يف ليلة عرفة ينظر إىل زوّار
مرقد اإلمام احلسني بن عليّ× قبل أن ينظر إىل حجّاج بيته احلرام .وإنّ التعبري بـ
«قبل» ،والقيام بهذه املقارنة بني هاتني الطائفتني ،يناسب أن تكون هاتني الطائفتني
تعيشان ذات املناسبة (يوم عرفة) يف وقتٍ واحد ،ومع ذلك يتمّ االبتداء بالنظر إىل
إحداهما ،ليصار بعد ذلك إىل النظر إىل األخرى .وإالّ فمع االختالف يف التاريخ ال
يبقى هناك معنى ملثل هذه املقارنة والرتجيح .فلو افرتضنا مثالً أنّ اليوم كان هو يوم
عرفة يف مدينة كربالء ،وكانت منطقة جبل عرفات قد شهدت عرفة يف اليوم
السابق ،فكيف ميكن القول بأنّ اهلل قد نظر إىل أهل كربالء قبل أن ينظر إىل أهل
عرفات؟ خاصّة إذا التفتنا إىل أنّ جبل عرفات يقع إىل اجلنوب الغربي من مدينة
كربالء ،وعليه طبقاً للكثري من الفتاوى ،سوا ٌء على رأي القائلني بنظريّة االشرتاك
يف األفق أم القائلني بنظرية االشرتاك يف الليل ،ميكن أن يكون اليوم يف جبل عرفات
هو اليوم العاشر من ذي احلجّة ،ويف مدينة كربالء يكون هو اليوم التاسع من ذي
احلجّة ،وهكذا...
رمبا أمكن لنا االستفادة من هذه الرواية ومثيالتها أنّ يوم عرفة يف أفق جبل
عرفات ال خيتلف عنه يف أفق مدينة كربالء أبداً ،فإذا كان يوم عرفة ثابتاً يف منطقة
جبل عرفات ثبت أيضاً يف مدينة كربالء ،وإذا مل يثبت هناك مل يثبت هنا أيضاً .وال
ميكن أن يثبت يوم عرفة يف جبل عرفات بينما تشهد مدينة كربالء أجواء عيد
األضحى.
ويف هذه الصورة ـ مع إلغاء اخلصوصيّة عن يوم عرفة وشهر ذي احلجّة ـ ميكن
تعميم األمر على مجيع الشهور ،وبذلك نصل إىل قوّة تلك النظريّة اليت تعترب بداية
الشهر القمري جلميع القارّات الثالث (آسيا وأفريقيا وأوروبا) يف يومٍ واحد(.)77
ويف اخلتام جيدر بنا التنويه إىل أنّ ما جاء يف هذا املقال التحقيقيّ ال يعين بلوغ
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الغاية ،وأنّه فصل اخلطاب ،بل حيث إ ّنه يعترب من هذه الناحية عمالً جديداً وغري
مسبوق يف حقل البحوث الفقهية فهو ال يزال حباجةٍ إىل مزيد من التحقيق والتتبُّع،
وخاصة يف جمال العثور على مزيد من الشواهد والقرائن الروائيّة يف تأييد وتعزيز هذه
النظريّة ،وجيب القيام مبزيد من البحث والتنقيب العميق يف الروايات؛ ليعطي هذا
كَله ومثاره حبول اهلل وقوّته ،وأن ينتفع به مجيع املسلمني يف كافّة
التحقيق العلمي أُ ُ
أقطار العامل ،إنْ شاء اهلل.

1ـ إنّ منطوق الروايات الواردة يف باب رؤية اهلالل يؤيِّد كفاية الرؤية يف نقطة
من األرض بالنسبة إىل سائر نقاط األرض األخرى؛ وذلك لوجود اإلطالق اللفظي يف ما
يتعلَّق مبكان شهادة البيِّنة على رؤية اهلالل.
2ـ إنّ اإلطالق اللفظي يف الروايات ال ميكن تسريته إىل مجيع الكرة األرضيّة؛
وذلك ألنّ كرويّة األرض متنعنا من التمسُّك بهذا اإلطالق ،فال ميكن جلميع الكرة
األرضية أن يكون هلا يو ٌم واحد أو ليل ٌة واحدة يف وقتٍ واحد .ومن هنا ال يكون هلذه
الروايات إطالقٌ مقامي بالنسبة إىل الشهادة على الرؤية .وعليه ال مندوحة لنا؛ طبقاً
للداللة االقتضائية يف الروايات ،من تقسيم مناطق األرض بشكلٍ مناسب ،والقول
بالتقدُّم والتأخُّر فيما بينها من حيث دخول الشهر ،وإثبات احلكم.
7ـ ذكر الفقهاء يف كتبهم الفقهية الكثري من الضوابط واملالكات لتقسيم
البالد .وباإلمكان بعد التغاضي عن بعض الفوارق الطفيفة اختزاهلا يف ثالثة ضوابط
عامّة ،وهي :االشرتاك يف األفق ،واالشرتاك يف الليل ،واالشرتاك يف األرض.
4ـ إنّ نظرية االشرتاك يف األفق هي النظريّة املشهورة بني الفقهاء .وطبقاً هلذه
النظرية لو شوهد اهلالل يف منطقةٍ كفى ذلك يف إثبات حلول الشهر بالنسبة إىل
املناطق املشرتكة مع منطقة الرؤية يف األفق ،أو احملاذية هلا ،وال يكفي ذلك بالنسبة
إىل املناطق البعيدة عن منطقة الرؤية ،واليت ختتلف معها يف األفق.
بيد أنّ هذه النظرية تواجه الكثري من املشاكل ،ومن أهمّها :عدم استنادها
إىل دعامة روائيّة ،وعدم دقّتها يف حتديد القرب والبعد .ومن هنا ال ميكن األخذ بها.
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2ـ وأمّا نظرية االشرتاك يف الليل فإنّ أوّل مَ ْن صدع بها هو السيد اخلوئي .وطبق ًا
هلذه النظرية فإنّ رؤية اهلالل يف منطقة تكفي إلثبات دخول الشهر بالنسبة إىل مجيع
املناطق املشاركة ملنطقة الرؤية ولو يف جزءٍ من الليل ،حتّى لو اقرتن أوّل الليل يف
منطقة مع آخر الليل يف منطقةٍ أخرى.
وهذه النظريّة تفتقر إىل الدعامة الروائيّة أيضاً ،فليس هناك دليلٌ من الروايات
عليها .وباإلضافة إىل ذلك هناك الكثري من التناقضات الواضحة يف املسار االستداللي
الذي أفاده السيد اخلوئي إلثبات هذه النظريّة ،وهي أمور تعرِّض أصل النظريّة إىل
التساؤل والتشكيك .وعليه ال ميكن التمسُّك بهذه النظرية أيضاً.
6ـ وأمّا نظرية االشرتاك يف األرض فقد طُرحت أوّل األمر من قبل السيد حممد
سعيد احلكيم ـ الفقيه املعاصر ،الذي ال يزال على قيد احلياة ـ .وطبقاً هلذه النظرية
إذا كانت املنطقة اليت شوهد اهلالل فيها جزءاً من العامل القديم ،وهو عبارة عن
القارّات الثالث (آسيا وأفريقيا وأوروبا) كان ذلك كافياً يف ثبوت دخول الشهر جلميع
هذه القارّات الثالث ،دون العامل اجلديد ،املؤلَّف من القارّتني األمريكيّتني اجلنوبية
والشمالية .كما أنّ رؤية اهلالل يف منطقة من األمريكيتني يكفي يف ثبوت الشهر يف
مجيع أرجاء تينك القارّتني ،دون القارّات الثالث األخرى.
إنّ هذه النظرية ،ومن خالل تعابري من قبيل« :أهل بلدٍ آخر» ،أو «أهل
األمصار» ،أو «أرض أخرى» ،جتعل املالك يف التفصيل بني البلدان يف إثبات احلكم ـ
خالفاً للنظريّتني السابقتني ـ يف عامل أرضيّ ،ال يف عامل مساويّ ،كما هو احلال
بالنسبة إىل نظريّة االشرتاك يف األفق أو نظرية االشرتاك يف الليل ،والدليل األهمّ على
مقبوليتها هو امتالكها للدعامة الروائيّة.
3ـ هناك مؤيِّدات روائيّة أخرى للنظريّة املختارة ،أعين اتّحاد القارات الثالث يف
إثبات بداية الشهر القمري ،خالفاً لسائر الضوابط واملالكات يف تقسيم اآلفاق .ومن
أوضح تلك الروايات وأبسطها تلك الرواية اليت تتحدث عن املقارنة واملفاضلة بني زوّار
اإلمام احلسني يف كربالء واحلاضرين يف جبل عرفات يف يوم عرفة ،فهي تضاعف
من قوّة وإتقان هذه النظرية يف مقابل النظريّتني األخريني .وهناك مؤيِّدات أخرى
أيضاً ،ولكنّها حتتاج إىل تفصيلٍ أكرب ،وعليه ال يتَّسع اجملال إىل ذكرها يف هذا
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املقال املختصر.
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الفساد املالي يف ضوء الفقه والقوانني اإلسالمية
ماهيّته ،وتعريفه

بااللتفات إىل اتّساع الدائرة املفهومية للفساد االقتصادي واملالي ـ على ما سيأتي
ٍّ يف أن هذه الظاهرة قد نشأت منذ باكورة احلياة
تفصيله وإثباته ـ ليس هناك من شك
االجتماعية ألفراد البشر ،حيث أخذت يد البغي والعدوان تطال أموال الناس
وممتلكاتهم .إالّ أن هذه الظاهرة مع ذلك مل تستحوِ ْذ على انتباه اجملتمعات املختلفة
بالشكل الذي ساد أوساط العصر الراهن .ولذلك مل يتمّ التعرُّض يف الكتب العلمية
القدمية ،مبا فيها الكتب الفقهية والدساتري العريقة ،هلذه الظاهرة بشكلٍ تفصيليّ
جامع ،ومل يت ّم تناول األسس واألطر اليت حتدِّد التعريف الدقيق هلذه الظاهرة.
هذا يف حني جند العلماء واملفكِّرين املعاصرين يف كلّ فرعٍ من الفروع العلمية
يعمدون ـ مبا يتناسب وأبعاد العلم الذي يبحثون فيه ـ إىل إبداء تعريف «الفساد
االقتصادي» ،وبيان ماهيته ،وقد تركوا لنا الكثري من املؤلَّفات اهلامّة يف هذا اجملال.

•
وعلى الرغم من ذلك ،ورغم القرار الصادر من قبل قائد الثورة بتاريخ:
1780/2/10هـ.ش ،واملتضمِّن لثمانية بنود ،حمورها مكافحة «الفساد االقتصادي»،
ال يزال هذا املصطلح مفتقِراً إىل تعريف فقهي ـ قانوني.
ويف املادّة ( )124من قانون اخلطة الرابعة للتنمية االقتصادية متّ التصريح جبملة
(اجلرائم االقتصادية العامّة) ،ومتّ اعتبار وزارة االستخبارات الضابط يف تلك اجلرائم،
دون أن يتمّ إيضاح املراد من اجلرم االقتصادي ،أو حتديد مصاديقه.
ٍّ يف أنّ غياب التعريف الصحيح ملوضوعٍ ما ،وعدم حتديد
ليس هناك من شك
ماهيّته ،سيؤدي إىل الوقوع يف الكثري من األخطاء عند حتديد األحكام املرتتِّبة عليه.
هذا يف حني نشاهد يف بعض الكتابات تصرحياً باعتبار «االختالس» مصداقاً من
مصاديق «الفساد املالي» ،مع أنّ «اختالس» األموال هو املصداق البارز لـ «الفساد املالي
واالقتصادي».
ويف ما يتعَّلق خبصوص تعريف «الفساد االقتصادي واملالي» من الزاوية الفقهية
والتشريعية ـ وهو السؤال الرئيس واحملوري يف هذا املقال ـ جيب القول :إنّ هذه املسألة
مل تطرح ـ حتت هذا العنوان ـ إالّ يف عددٍ حمدود من الكتب اليت متّ تأليفها من قبل
بعض فقهاء أهل السنّة .ولكنْ ميكن ـ بعد مالحظة أربعة مبانٍ ونقطة هامّة ـ اعتبار
املصطلح الفقهي «أكل املال بالباطل» مرادفاً لـ «الفساد االقتصادي».
كما جتدر اإلشارة إىل أنّ الفقهاء واخلرباء يف جمال القانون قلَّما بادروا إىل
تعريف مصطلح «أكل املال بالباطل» بوصفه مرادفاً للفساد االقتصادي ،مكتفني من
ذلك مبجرَّد ذكر بعض املصاديق عند بيان الفروع الفقهية ،وذلك مبا يتناسب مع
البحث املاثل بني أيديهم.
ومن اجلدير بالذكر أنّ اإلمام الرضا× قد اعترب «الربا» مصداقاً من مصاديق
«الفساد املالي»؛ إذ يقول« :فحرَّم اهلل عزَّ وجلَّ على العباد الربا؛ لعلّة فساد األموال.)1(»...
هذا يف حني جند اإلمام الباقر× يف بعض الروايات اليت سُئل فيها عن قوله
تعاىل﴿ :الَ َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ﴾ (النساء29 :؛ وانظر أيضاً :البقرة:
 ،)188يقول :إنّ الربا من مصاديق أكل املال بالباطل( .)2مبعنى أنّه عندما أراد أن
يفسِّر الباطل ،ويذكر مصداقاً له ،ذكر الربا بوصفه مصداقاً للباطل.
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ويف رواية عن اإلمام الرضا× فسّر «الغصب» و«السرقة» بـ «أكل املال
بالباطل» ،وأخذه من غري حلّه .فعن سنان ،عن الرضا× ،يف ما كتب إليه من العلل،
وعلّة قطع اليمني من السارق؛ ألنه يباشر األشياء بيمينه ،وهي أفضل أعضائه وأنفعها
له؛ فجعل قطعها نكاالً وعربةً للخلق؛ لئال يبتغوا أخذ األموال من غري حلِّها؛ وألنه
أكثر ما يباشر بيمينه .وحرّم غصب األموال وأخذها من غري حلّها؛ ملا فيه من أنواع
الفساد ،والفساد حمرَّمٌ؛ ملا فيه من الفناء ،وغري ذلك من وجوه الفساد .وحرَّم السرقة؛
ملا فيها من فساد األموال(.)7
ومن اجلدير ذكره بطبيعة احلال أنّ مفردة (األكل) قد تأتي مبعنى الفساد،
كعَصْفٍ مَأْكُولٍ﴾ (الفيل:
جعَلَهُمْ َ
كما يف قوله تعاىل يف وصف أصحاب الفيل﴿ :فَ َ
 ،)2مبعنى أنّهم بعد إصابتهم حبجارة السجيل أصبحوا مثل أوراق الشجر اليت يعرتيها
الفساد والذبول .ولذلك جند األدب العربي يعبِّر عن الفساد يف بعض األشياء مبصطلح
التآكل ،كما يف تآكل األسنان ،أو تآكل احلديد عند الصدأ.
وعليه ميكن تفسري قوله تعاىل﴿ :الَ تَأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ﴾
(النساء29 :؛ وانظر أيضاً :البقرة )188 :مبعنى :ال تفسدوا أموالكم باقرتاف األعمال
الباطلة .وبذلك يثبت ترادف مصطلح «أكل املال بالباطل» ومصطلح «الفساد والفساد
املالي واالقتصادي» بشكلٍ واضح.
وعليه فبااللتفات إىل هاتني املسألتني ميكن القول :إنّ مصطلح «أكل املال
بالباطل» يرادف املصطلح الراهن واملعبَّر عنه بـ «الفساد املالي»( ،)4وميكن تعريف
ماهيّته بـ «الفساد املالي واالقتصادي».
ومن البديهي إذا حتوَّل الفساد االقتصادي إىل شبكةٍ واسعة ،وأضحى من
وجهة نظر العُ ْرف والشرع مصداقاً لـ «الفساد يف األرض» ،فإنّ حدّ احلرابة واإلفساد
يف األرض هو الذي سيطبَّق على مرتكبه.
وال شكّ يف أنّ املراد من «األكل» يف هذه القاعدة املستنبطة من اآليات القرآنيّة
هو مطلق التصرُّف وأنواعه الكثرية ،واليت تعين بشكلٍ عامّ مطلق االستيالء
واالستحواذ على األموال .فمثالً :عندما يقال :إنّ فالناً أكل مالي كأ ّن املراد أنّه
استوىل عليه بالقوّة والقهر والغلبة .وليس املراد هو األكل يف مقابل الشرب؛ ألنّ هذا ما
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ال يصدق على الكثري من األموال املغتصَبة ،فال ميكن أكل الدار املغصوبة مثالً(.)2
وباختصار :ميكن لي القول :إنّ املراد من «أكل املال بالباطل» «مجيع أنواع
التصرُّف احملسوس وغري احملسوس يف األموال اخلاصّة أو اململوكة لآلخرين على حنوٍ
غري شرعيّ أو غري عقالئي» .ويقع ذلك يف احلقول الثالثة التالية« :املوارد»؛ و«اإلنفاق»؛
و«االدّخار»( .)6كما أنّ «الفساد املالي واالقتصادي» يطلق على هذا املعنى أيضاً،
وميكن حتقُّقه يف هذه احلقول الثالثة أيضاً ،وهو ما سيأتي الكالم عنه ،ونثبته
بالتفصيل إنْ شاء اهلل.
وبعد هذه املقدّمة املقتضبة ندخل يف تفصيل بيان «ماهيّة الفساد املالي
واالقتصادي يف ضوء الفقه والقانون» ،وتقديم تعريف فقهيّ ـ قانونيّ لـ «الفساد املالي»؛
كي ال نقع يف اخلطأ عند حتديد احلكم والعقوبة املرتتِّبة على هذا املوضوع؛ إذ ال
شكّ يف أنّ احلكم إنّما يدور مدار املوضوع ،فهو بالنسبة له مبنزلة العلّة من املعلول،
واملوضوع يف حبثنا هو «الفساد املالي».

إنّ كلمة «الفساد» مأخوذ ٌة من مادة «فَسَدَ» ،مبعنى االضمحالل والزوال()3؛
وأخذ مال الغري ظلماً وبالقوّة ،ومنع الغري من القيام باألعمال الصحيحة والصاحلة()8؛
والفتنة ،والضرر ،واإلساءة ،وضدّ الصالح(.)9
وأمّا «املال» لغةً فكان يطلق أوّل األمر على النقدَ ْين «من الذهب والفضة» ،ثم
اتَّسع معناه ليشمل «كلّ عني يتملَّكها الناس»(.)10
ويطلق على الفساد املالي يف اللغة اإلجنليزية مفردة ( ،)Corruptionواليت تعين
النقض والكسر ،والذي يُنقَض أو يُكسَر يف الفساد االقتصادي هو القوانني
والقرارات( .)11وعليه فإنّ «الفساد» يعين «كلّ ظاهرة حتول دون حتقيق جمموعةٍ ما
ألهدافها ومعطياتها» .واملرادف اإلجنليزي الدقيق ملصطلح «الفساد املالي» هو
(.)Financial Corruption
ومن اجلدير بالذكر أنّ ما شاع استعمالُه يف األعوام األخرية حتت عنوان
«الفساد املالي واالقتصادي» يشمل حتّى أنواعاً من الفساد األعمّ من الفساد اإلداري
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والسياسي واالقتصادي (مبعناه األصلي)( .)12وأحياناً يتمّ اعتبار الفساد املالي فرعاً من
فروع الفساد اإلداري(.)14()17
وهذه التعبريات بأمجعها جمانب ٌة للصواب متاماً ،وجيب أن ال تستعمل إالّ يف
معانيها األصليّة واحلقيقيّة اخلاصّة بها؛ ألنّ الفساد اإلداري أمرٌ آخر عامّ ،وال يشمل
الفساد االقتصادي إالّ يف بعض موارده .مبعنى أنّ الفساد اإلداري لو مارسه املوظَّفون يف
احلكومة أمكن من هذه الناحية اعتباره فساداً إداريّاً ،بيد أنّ هذا الفساد احلاصل
هو ـ على كلّ حال ـ فسادٌ اقتصادي حتقَّق يف دائرة املوظَّفني يف الدولة ،إالّ أ ّن هذا
غري ما نقوله من اعتبار الفساد اإلداري مرادفاً للفساد املالي واالقتصادي بشكلٍ
كامل .والشاهد على ذلك هو قانون متابعة املخالفات اإلداريّة الوارد يف الفصل الثاني
حتت عنوان «املخالفات اإلداريّة» ،وقد ذكر يف املادة الثامنة منه  78مورداً من موارد
الفساد اإلداري ،ولكنّنا بعد قليل من التأمُّل ندرك أنّ ما يدخل يف الفساد املالي
واالقتصادي من هذه املوارد ال يتعدّى املوردين أو الثالثة يف احلدّ األقصى .وهذه هي
القائمة اليت تعدِّد هذه املخالفات اإلدارية:
1ـ املمارسات املخالفة ملاهيّة املهنة ،أو املخالفة للشؤون اإلداريّة.
2ـ نقض القوانني والقرارات ذات الصلة.
7ـ عدم إرضاء املراجع ،أو عدم القيام خبدمته ،أو التباطؤ يف القيام باألعمال
القانونيّة دون سببٍ أو عذرٍ وجيه.
4ـ االتّهام واالفرتاء وهتك األعراض وتشويه السمعة.
2ـ االبتزاز.
6ـ االختالس.
3ـ التمييز أو احملاباة أو إقامة العالقات غري اإلداريّة ،أو تطبيق القوانني على
بعض األشخاص وعدم تطبيقها على األشخاص اآلخرين.
 8ـ عدم القيام خبدمة املراجعني أثناء فرتة العمل اإلداريّ.
9ـ تكرار التأخُّر يف اجمليء إىل اإلدارة ،واخلروج منها قبل انتهاء فرتة العمل،
دون احلصول على إذنٍ رمسيّ من مدير الدائرة.
10ـ التهاون يف احلفاظ على األموال والوثائق واملستندات احلكوميّة ،أو
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اإلضرار بأموال الدولة.
11ـ كشف األسرار اإلداريّة اخلاصّة.
12ـ إقامة العالقات املشبوهة مع اجلهات األجنبيّة.
17ـ التمرُّد على القوانني الصادرة من اجلهات العليا يف ما يتعلَّق حبدود
املسؤوليّات اإلداريّة.
14ـ التطفيف أو التسامح يف أداء املسؤوليّات الداخلة ضمن اخلدمة.
12ـ تهاون املسؤول أو املدير يف رفع تقرير مبخالفة املوظَّف العامل حتت إمرته.
16ـ تقديم تقرير كاذب وخمالف للواقع يف ما يتعلَّق باألمور اإلداريّة.
13ـ استالم األموال من غري الطرق القانونيّة والقرارات احملدَّدة ،أو أخذ كلّ
مالٍ يُعدُّ من الناحية العرفيّة رشوةً.
18ـ تسليم الوثائق لغري أصحابها من الذين ال يبيح هلم القانون استالمها أو
االطّالع عليها ،أو عدم تسليم الوثائق ألصحابها الذين حيقّ هلم احلصول عليها حبكم
القانون.
19ـ تعطيل اخلدمة يف األوقات اإلداريّة املقرَّرة.
20ـ عدم االلتزام باحلجاب اإلسالمي.
21ـ عدم رعاية الشعائر والتعاليم اإلسالميّة.
22ـ إخفاء أو حفظ أو محل أو توزيع أو بيع أو شراء املخدّرات.
27ـ تعاطي املخدّرات أو إدمانها.
24ـ ممارسة مهنة حكوميّة أخرى غري ما كان له طابع تعليميّ أو حتقيقيّ.
22ـ كلّ نوعٍ من أنواع إساءة االستغالل للمنصب أو اإلمكانات أو أموال الدولة
بشكلٍ غري شرعي.
26ـ تزوير أو تغيري الوثائق أو العبث يف األوراق الرمسيّة أو احلكومية.
23ـ التالعب يف الشهادات أو األسئلة والدفاتر االمتحانيّة ،أو تسريب األسئلة أو
تغيريها.
28ـ إعطاء درجة أو امتياز خارج األطر والضوابط القانونيّة.
29ـ تكرار الغَ ْيبة بشكل متوالٍ أو متعاقب على حنو غري مربر.
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70ـ إساءة استغالل املنصب واملوقع اإلداري.
71ـ إيقاف أو إخفاء أو فتح الطرود الربيدية أو إتالفها أو االطّالع على حمتوياتها
دون إذنٍ قانوني.
72ـ التمرُّد وبثّ الشائعات وإجبار اآلخرين وإثارتهم على التمرُّد أو التظاهر خارج
األطر القانونية ،أو التشجيع على اإلضراب والتحصُّن واخلروج يف املسريات غري
املرخَّصة ،وممارسة الضغط اجلماعي للحصول على أهداف غري مشروعة.
77ـ االنتساب إىل عضويّة إحدى الفرق الضالّة واملنحرفة اليت ال حتظى باعرتاف
من قبل الدين اإلسالمي احلنيف.
74ـ التعاون مع جهاز السافاك املنحلّ حتت عنوان عنصر ناشط ،أو مصدر
معلومات ،وممارسة النشاط أو رفع التقارير املعادية للشعب.
72ـ االنتساب إىل مؤسَّسة يقوم نظامها الداخلي على مناهضة األديان السماوية،
أو النشاط والعمل لصاحل معارضة األديان ونبذها.
76ـ االنتساب إىل اجلماعات احملاربة ،أو العمل وممارسة األنشطة اليت تصبّ يف
مصلحة هذه اجلماعات.
73ـ االنتساب إىل املنظَّمات املاسونية(.)12
وهكذا األمر بالنسبة إىل الفساد السياسي()16؛ ألنّ دائرة الفساد السياسي من
السعة حبيث قد تشمل حتّى الفساد االقتصادي يف بعض جوانبها .مبعنى أنّ الفساد
املالي إذا صدر عن املسؤولني يف الدولة ،وكانت مناصبهم السياسية تشكِّل أرضية
الرتكاب مثل هذا الفساد ،أمكن تسميته من هذه الناحية فساداً سياسياً .ويف
اجملموع جيب االلتفات إىل أنّ املهمّ هو صدق الفساد السياسي واملالي على أمرٍ ما،
سواء أكان هذا الفساد املالي يقع ضمن دائرة املسؤولني يف الدولة أو ضمن دائرة
املوظَّفني فيها ،أم ضمن املؤسسات اخلاصة ،أم ضمن احلياة الشخصية لفردٍ أو
جمموعةٍ من األفراد؛ وذلك ألنّ املنظور لنا يف هذا البحث ،والذي أثبتناه ،هو الفساد
االقتصادي ،ميكن وقوعه وحتقُّقه ضمن واحد من األطر الثالثة اليت تقدَّم ذكرها،
وهي« :املوارد»؛ و«اإلنفاق»؛ و«االكتناز» ،دون أن تكون هناك أهمّية لألرضيّة أو
الفرصة اليت يقع فيها هذا الفساد ،وال ميكن هلا أن تغيِّر عنوانه .وهذه نقطةٌ هامّة ال
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بدّ من االلتفات إليها حتماً عند بيان التعريف الصحيح واجلامع واملانع لـ «الفساد
االقتصادي» ،وخاصّة تبيني ماهيّته يف ضوء الفقه والقوانني.
وبعد هذه املقدّمة ،وقبل كل شيءٍ آخر ،نستعرض يف ما يلي تعاريف بعض
الفقهاء أو علماء االقتصاد من غري املسلمني أو املسلمني ـ الذين أخذوا تعريفاتهم من
مصادر الفقه اإلسالمي ـ حول الفساد االقتصادي؛ لنقوم بدراستها وانتقادها .وسوف
نبادر بعد ذلك إىل تقديم تعريفٍ جامع ومانع للفساد االقتصادي ،حبيث يشمل معنى
عامّ ًا حيتوي على مجيع مصاديقه .وعليه نقول:
1ـ عمد البنك العاملي إىل تعريف الفساد املالي على النحو التالي« :إساءة
استغالل السلطة واإلمكانات احلكوميّة من أجل حتقيق املصاحل الشخصيّة»(.)13
2ـ جاء يف تعريف (املنظمة العامليّة للشفافية) يف تعريف الفساد االقتصادي قوهلا:
«إنّ املراد من الفساد املالي هو استغالل السلطة والقدرة من أجل احلصول على
املصلحة اخلاصّة»(.)18
7ـ عمد قانون االرتقاء والسالمة يف النظام اإلداري ،ومكافحة الفساد،
املصادق عليه بتاريخ1783/2/29 :هـ.ش ،واإلعالن عنه بتاريخ1790/8/3 :هـ.ش ،يف
الفقرة (أ) من املادّة األوىل من الفصل األوّل (التعاريف ومصاديقها من األشخاص)،
عند بيان التعريف إىل اخللط بني الفساد والفساد اإلداري من جهةٍ والفساد املالي من
جهةٍ أخرى ،حيث جاء فيه« :إنّ الفساد يف هذا القانون يشمل كلّ فعلٍ أو ترك فعلي
يقوم به شخصٌ أو جهة بشكلٍ فردي أو مجاعي ،أو منظّمة تهدف عن قصد إىل
احلصول على منفعةٍ أو امتياز مباشر أو غري مباشر ،لنفسه أو غريه ،من خالل نقض
القوانني والقرارات املصادَق عليها يف البالد ،أو اإلضرار باألموال واملصاحل واملصادر،
أو السالمة العامّة واألمن العامّ ،أو ضد مجاعة من الناس ،من قبيل :إعطاء الرشوة
واالرتشاء واالختالس والتواطؤ وسوء االستغالل للمناصب أو املكانة اإلداريّة
والسياسيّة واإلمكانات واملعلومات ،أو التدول بشأن املصاحل العامّة بشكلٍ غري
قانوني ،وحيازة هذه املصاحل إىل أنواع التخصُّصات غري املشروعة ،والقيام بأعمال
التزوير والتشويه أو إخفاء الوثائق واملستندات والسوابق اإلداريّة واملاليّة».
4ـ عرّف اجمللس التشريعي الفلسطيين الفساد املالي عام 1993م قائالً« :إنّه
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خروجٌ عن أحكام القانون أو األنظمة الصادرة مبوجبه ،أو خمالفة السياسات العامّة
املعتمدة من قبل املوظَّف العامّ؛ بهدف جين مكاسب له أو آلخرين ذوي عالقة ،أو
استغالل غياب القانون بشكلٍ واعٍ للحصول على هذه املنافع»(.)19
2ـ وقد عمد السيد علي اخلامنئي ،يف كلمته اليت ألقاها وسط حشد من
أهالي قم ،بتاريخ1780/10/19 :هـ.ش ،إىل بيان «الفساد االقتصادي» قائالً« :إنّ
الفساد االقتصادي يعين أن يعمد أشخاص ،من خالل التذاكي وااللتفاف على القانون
أو التمّلق ،إىل االستحواذ على بيت املال ،وملء جيوبهم من موارده».
6ـ وقال الدكتور اجلابري ـ أستاذ الفقه واالقتصاد اإلسالمي يف جامعة أمّ
القرى مبكّة املكرَّمة ـ يف تعريف الفساد االقتصادي« :هو سوء استخدام الوظيفة أو
املنصب عموماً؛ لتحقيق منفعة خاصّة»(.)20
3ـ وقال الدكتور حممد عبد احلليم عمر ـ مدير مركز االقتصاد اإلسالمي يف
جامعة األزهر ـ يف تعريف الفساد االقتصادي« :الفساد االقتصادي هو كلُّ تصرّف
ميثِّل اعتداءً على األموال على وجه غري شرعي ،بإتالفها أو سوء استخدامها أو
كسبها بدون وجه حقّ»(.)21
 8ـ وقال الدكتور حسني حسني شحاتة ـ األستاذ يف جامعة األزهر ـ يف بيان
ماهيّة الفساد املالي« :الفساد االقتصادي معناه ضياع احلقوق واملصاحل بسبب خمالفة
ما أمر به اهلل ورسوله ،وأمجع عليه الفقهاء ،أي االعتداء على حقوق األفراد
واجملتمعات ،وعدم االلتزام مبا أمرنا اهلل به ورسوله»(.)22
9ـ وأمّا عبّاس محيد التميمي فقد مازج بني الفساد املالي واإلداري ،وقال يف
تعريفهما« :الفساد املالي واإلداري هو التغيري غري املرغوب فيه يف املعاملة بني القطاع
العامّ والقطاع اخلاصّ ،الذي ميثِّل تقويضاً للثقة العامّة ،أو خرقاً للقوانني والسياسات
واإلجراءات اليت توضع موضع التنفيذ للصاحل العامّ؛ لغرض حتقيق املنافع الشخصية
على حساب اجملتمع ،وذلك بإعطاء أو أخذ الرشاوى أو االمتيازات؛ وذلك بإساءة
استعمال السلطة والنفوذ يف املؤسَّسات الرمسيّة»(.)27
10ـ وقالت مؤلِّفة كتاب (الفساد اإلداري وعالجه من منظور إسالمي) يف هذا
الشأن« :هو سوء استغالل السلطة العامّة؛ لتحقيق مكاسب خاصّة»(.)24
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11ـ وقال الدكتور حييى غين النجّار ـ اخلبري يف االقتصاد اإلسالمي ـ يف بيان
ماهيّة الفساد املالي« :هو السلوك الذي يسلكه صاحب اخلدمة العامّة أو اخلاصّة
والذي يفضي إىل إحداث ضررٍ يف البناء االقتصادي للبلد ،من خالل هدر املوارد
االقتصادية ،أو زيادة األعباء على املوازنة العامّة ،أو خفض كفاءة األداء االقتصادي،
أو سوء توزيع املوارد؛ بقصد حتقيق منافع شخصية ،مادّية أو غري مادية ،عينيّة كانت
أو مادّية ،على حساب املصلحة العامّة»(.)22
12ـ وجاء يف بعض تعاريف الفساد املالي أنّه« :إساءة استغالل السلطة
واإلمكانات والصالحيّات واملناصب احلكومية (العامّة)؛ لضمان املصاحل الشخصية
أو الفئوية أو احلزبية أو األسرية أو أيّ طبقة خاصّة».
وبعبارة أوضح :إنّ الفساد املالي عبار ٌة عن تعمُّد عدم رعاية القوانني وأصول
احلياد من قبل املسؤولني يف الدولة؛ بهدف االستفادة من املزايا لشخصه أو ألتباعه.
وميكن للفساد املالي أن يتحقَّق من خالل مجاعتني ،أو بني شخصني يتعاطيان
الفساد املالي يف وقتٍ واحد ،كما يف مثال الرشوة واالبتزاز ،أو أن يتحقَّق من طرفٍ
واحد فقط ،كأنْ يقوم مسؤو ٌل يف الدولة مبفرده باختالس األموال العامّة.
وال ينبغي أن يؤدّي بنا هذا التعريف إىل القول حبصر الفساد املالي بالقطاع
احلكوميّ ،بل قد يتحقَّق الفساد املالي يف أنشطة القطاع اخلاصّ أيضاً(.)26
17ـ ويرى آخرون أنّ مصطلح الفساد االقتصادي يطلق على «مجيع أنواع
التصرُّف غري القانوني يف أموال الدولة ،وسوء استغالل املناصب ،واالستفادة غري
القانونية للصالحيّات والسلطة يف إطار توظيف اإلمكانات املاليّة» .ومصاديق ذلك
تظهر يف أمورٍ من قبيل :االختالس ،والرشوة ،واالبتزاز ،والربا ،والتصرُّف غري
القانوني يف األموال ،وتوظيف االمتيازات املاليّة ،وما إىل ذلك من أشكال الفساد
املالي املختلفة .وبعبارة خمتصرة« :الفساد املالي هو إساءة استغالل املناصب واملواقع
احلكومية (العامّة)؛ للحصول على املنافع الشخصية»(.)23
ت َف ْر فإنّ الفساد املالي عبارة عن:
ح َن ْ
14ـ وأمّا من وجهة نظر الدكتور يوسف مِ ْ
«نقض القوانني؛ من أجل احلصول على املصاحل واملنافع الشخصية»(.)28
12ـ وقال مؤلِّف كتاب (حقوق كيفري اقتصادي)« :إنّ املراد من الفساد املالي
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هو الفساد الذي يقرتفه املوظَّفون يف الدولة جتاه أمواهلا أو األموال املؤتَمنة عليها ،أو
اجلرائم اليت يرتكبها املوظَّفون والعمّال يف إطار وظائفهم القانونيّة ،وتكون هلا
صبغة ماليّة ،من قبيل :االختالس ،واالرتشاء ،والتصرُّف غري القانوني ،والتدليس يف
املعامالت احلكوميّة ،وأخذ النسبة على املعامالت ،وما إىل ذلك»(.)29
16ـ وهناك مَ ْن يعرِّف الفساد املالي على النحو التالي« :إنّ الفساد املالي يعين
حتصيل الثروة من الطرق احملرَّمة يف الشريعة اإلسالمية املقدَّسة .وإذا شاعت هذه
الظاهرة بني الناس واملسؤولني يف النظام فإنّها ستشكِّل معضلةً اجتماعية
وسياسية»(.)70
13ـ إنّنا إذا تصفَّحنا القوانني املناهضة للفساد يف خمتلف بلدان العامل سنواجه
بعض أوجه الشبه يف القوانني؛ ويف الوقت نفسه هناك بعض االختالفات األساسية
واجلوهرية يف اتّجاهات الدول.
أمّا املتشابه من القوانني فواض ٌح .وإنّ أهمّ هذه املتشابهات تكمن يف العناصر
األساسيّة املؤلّفة جلرمية الفساد املالي.
ت ماهوي يسريٌ بني هذه العناصر يف البلدان املختلفة؛ فإنّ القوانني
وهناك تفاو ٌ
املناهضة للفساد يف أكثر البلدان النامية مقتبسة من قوانني الدول األكثر منوّاً
وتقدُّماً ،ومن هنا يبدو أنّ أكثر األنظمة الدستورية متَّفقة على تعريف جوهري للفساد
املالي ،حيث جتمع هذه البلدان على تعريف الفساد املالي قائلةً« :إنّ الفساد املالي إنّما
يتحقَّق عندما يقوم املوظَّف احلكومي أو أيّ صاحب مسؤولية عامّة ،باملطالبة برشوة،
ص آخر بدفع الرشوة هلذا املوظَّف أو
أو يتقبَّلها إذا عرضت عليه ،أو أن يقوم شخ ٌ
املسؤول يف الدولة ،أو يعده بها ،شريطة أن تكون هذه الرشوة متَّصفة بعنوان مكافأة
أو أجر بإزاء فعل أو ترك يقوم به املوظَّف يف إطار ممارسته لوظيفته الرمسيّة»(.)71

بعد االعرتاف بأنّ أكمل تعريف لـ «الفساد املالي» من بني التعاريف املتقدِّمة،
من ناحية اإلطالق والشمولية ،هو التعريف الذي طرحه اجمللس التشريعي اإليراني يف
(قانون الرقيّ وسالمة النظام اإلداريّ ومكافحة الفساد) ،جيب القول :إنّ اإلشكال
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اجلوهري على أغلب هذه التعريفات املطروحة من قبل املفكِّرين يكمن يف أنّها
بأمجعها ذات ُبعْ ٍد واحد فقط ،فإنّها تقتصر يف معاجلتها على ُب ْعد الفساد االقتصادي
ال غري ،أي «دائرة األموال احلكوميّة والعامّة»؛ وإنّ الفقرة الثالثة من املادة  188من
قانون احملاكم العامّة وحماكم الثورة ،املوسوم بـ «قانون التشهري» ،يبيِّن طريقة
العقوبة اليت يناهلا املرتكبون هلذا النوع من الفساد املالي واالقتصادي.
ُيضاف إىل ذلك أنّ بعض هذه التعاريف قد اكتفى مبجرَّد اإلشارة إىل واحدٍ من
العقوبات وأرضيّات ظهور الفساد االقتصادي ،من قبيل« :الكسب والربح» مثالً،
وأهمل األبعاد األخرى لظهور مثل هذا الفساد .هذا يف حني أنّ الفساد االقتصادي ـ
كما سنثبت الحقاً ـ ال يقتصر على األموال احلكوميّة والعامّة فقط ،بل يشمل حتّى
أموال املؤسَّسات غري احلكومية ،واألموال الشخصيّة لألفراد.
كما يرى كاتب هذه السطور أنّ «الفساد االقتصادي» قد يقع حتّى بالنسبة إىل
«األرباح» ،ويف دائرة «االستهالك» ،من قبيل :اإلسراف والتبذير ،ودفع الرشوة،
واستهالك املال يف موارد احلرام( ،)72وكذلك موارد «االكتناز» ،من قبيل:
االحتكار( )77أيضاً.
قال الشيخ الطنطاوي يف بيان سعة مفهوم أكل املال بالباطل ،أو ما يعبّر عنه
بالفساد املالي« :واملعنى :يا أيُّها املؤمنون ،ال حيلّ لكم أن يأكل بعضُكم مالَ غريه
بطريقةٍ باطلة ال يقرّها الشرع ،وال يرتضيها الدِّين ،كما أنّه ال حي ّل لكم أن تتصرَّفوا
يف األموال اليت متلكونها تصرُّفاً منهيّاً عنه؛ بأنْ تنفقوها يف وجوه املعاصي اليت نهى
اهلل عنها؛ فإنّ ذلك يتنافى مع طبيعة هذا الدِّين الذي آمنتم به»(.)74

تقدَّم أنْ أشرنا إىل أنّ مصطلح «الفساد االقتصادي» بهذه الصيغة مل يَ ِر ْد يف
الكتب الفقهية والقانونية ،ومل يُبحَث من قبل علماء هذين العِ ْلمني .ولكنْ ميكن من
خالل مالحظة عددٍ من املباني العلمية أنْ نعترب مصطلح «أكل املال بالباطل» مرادفاً
فقهياً وقانونياً هلذا العنوان .وعلى هذا األساس؛ ولبيان املاهية والتعريف الفقهي ـ
القانوني لـ «الفساد املالي واالقتصادي» ،وبتبع ذلك العقوبة املناسبة اليت يستحقّها
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مرتكب هذه املخالفات ،يتعيَّن علينا التدقيق يف التعاريف اليت ذكرها العلماء
املتخصِّصون يف هذا اجملال ملصطلح «أكل املال بالباطل» ،فنقول:
إنّ قاعدة «حرمة أكل املال بالباطل» الفقهيّة ـ التشريعيّة مستنبطةٌ ومقتبسة من
اآليات القرآنيّة ،وخاصّة قوله تبارك وتعاىل يف سورة النساء﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا الَ
َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ِمنْكُمْ َوالَ تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اهللَ كَا َن بِكُمْ رَحِيم ًا﴾ (النساء.)29 :
ولكنّها من اآليات املتشابهات()72؛ ولذلك أشكل فهم املراد منها ،وخاصّة أنّ
هناك النزر القليل من الروايات الواردة يف شأن نزوهلا ونزول مثيالتها من اآليات
األخرى( ،)76مكتفية بذكر عددٍ من املصاديق اليت ال تتجاوز عدد أصابع اليد .ومل
يتمّ تعريف هذه القاعدة واملعنى املراد منها .ومن هنا بادر العلماء املختصُّون يف علم
تفسري القرآن ،وكذلك الفقهاء واحلقوقيّون ،إىل بيان املفهوم واملعنى املراد من هذه
القاعدة القرآنيّة العامّة والكلّية .وبطبيعة احلال كان لكلّ واحدٍ منهم رأيه اخلاصّ
واملختلف عن غريه ،بالنظر إىل فهمه هلذه القاعدة العامّة .وهذه اآلراء هي:

ذهب مجاعة من املفسِّرين والفقهاء وعلماء التشريع اإلسالمي إىل االعتقاد بأ ّن
املراد من حرمة أكل املال بالباطل هو «حرمة التصرُّف غري املشروع يف أموال
اآلخرين» ،من قبيل :االختالس واالحتيال والربا والغصب والسرقة والقمار واالرتشاء
واخليانة والغنب والغش ،وغري ذلك من املعامالت الغررية ،واملعامالت املشتملة على
جهالةٍ؛ بسبب عدم حتديد حدودها بشكلٍ كامل ،وشراء وبيع البضائع اليت ال
يستفاد منها فائدة منطقية وعقالئية ،وبيع وشراء آالت الفساد واملعاصي ،وما إىل ذلك
من األمور(.)73
وهناك من الباحثني يف حقل التشريع مَ ْن ذهب إىل حدّ التصريح بأنّ «أكل املال
بالباطل» هو «اإلثراء بالطرق غري املشروعة» ،أو «استيفاء األموال دون سبب وجيه» ،أو
«استيفاء األموال من غري عدل»( ،)78معتربين إيّاه مرادفاً هلذه القاعدة الفقهية ـ
التشريعية(.)79
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•
قال الدكتور إمامي يف هذا الشأن« :طبقاً لقاعدة (اإلثراء غري العادل) ال
ب وجيه ،وعلى حساب اإلضرار
ميكن لشخصٍ أن يصل إىل الثراء من دون سب ٍ
باآلخرين.
وقد اعترب بومبونيوس ـ القانوني الرومي الشهري ـ القاعدة املذكورة قائمةً على
اإلنصاف القضائي ،وأنها من احلقوق الطبيعية ،وال تتجاوز كونها دستوراً أخالقيّاً.
وقد وردت هذه القاعدة يف القرآن الكريم بصيغةٍ أبلغ ،وعلى هيئة دستور
تشريعي؛ إذ يقول اهلل تبارك وتعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا الَ َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ
بِا ْلبَاطِلِ إِالَّ َأنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ِمنْكُمْ َوالَ تَقْ ُتلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اهللَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيم ًا﴾ (النساء .)29 :وبذلك تكون هذه اآلية قد بيَّنت كلَّ ما ينبغي ذكره من وجهة
نظر التحليل القانوني يف ما تعلَّق بالقاعدة املذكور ،نفياً وإثباتاً ،بأبلغ عبارة
وأقصرها.
إنّ هذه القاعدة على الرغم من كونها قاعدة مستقلّة يف التشريعات املدنية ،إالّ
أنّها أقامت دعائمها على أساس نظريّة سبب التعهُّد ،القائلة بعدم إمكان شخص
اإلضرار باآلخر دون سببٍ قانونيّ وجيه.
ويقول الدكتور إمامي يف إيضاح هذه القاعدة« :إنّ زيادة ممتلكات شخص
إنّما هي نتيجة مباشرة لنقصان ممتلكات شخصٍ آخر؛ إذ هناك عالقة بني الزيادة هنا
والنقصان هناك ،تقوم على قاعدة العلّ ّية واملعلوليّة ،وعليه يكون هناك تناسبٌ
عكسي بني الزيادة هنا والنقصان هناك ،وبنفس النسبة .وعلى هذا األساس إذا
كانت الزيادة يف هذا الطرف ال تقوم على اإلضرار بالطرف اآلخر فإنّها لن تكون
مشمولةً هلذه القاعدة»(.)40
وإنّ موارد اإلثراء من دون سببٍ وجيه عبارة عن:
أـ احلصول على األموال من طريق اخلطأ ،أو االحتيال ،أو اإلكراه.
ب ـ احلصول على األموال نتيجة لعقد مبادلةٍ باطلة.
ج ـ استيفاء املنافع من جمهود أو مال اآلخر(.)41
ومن الواضح أنّه طبقاً لرأي هذه الفئة من املفكِّرين فإنّ قاعدة «أكل املال
بالباطل» املرادف لـ «الفساد املالي» تشمل املوارد التالية:
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أوّ ًال :إنّها تقتصر على «االكتساب» وحتصيل األموال واألرباح فقط ،وال تشمل
حقل «االستهالك» ،وال حقل «االكتناز».
ثانياً :إنّ حتديد الفساد من غريه إنّما يكون من قبل «الشارع» ،مبعنى أنّ املوارد
اليت تكون مشمولة لعنوان «الفساد االقتصادي» هي تلك اليت حيكم الشارع بفسادها
وبطالنها .وبعبارة أخرى :إنّ املراد من الباطل يف هذه اآلية ـ من وجهة نظرهم ـ هو
«الباطل الشرعي».
قال احملقِّق النائيين يف هذا الشأن« :يكون مفادها [اآلية الكرمية] ال تتصرَّفوا
يف أموالكم بنحوٍ من األحناء فإنّه باطلٌ ،إالّ بالتكسُّب عن الرضا .فبدون رضا املالك
ال ميكن التصرُّف يف ماله ،إالّ يف املوارد اليت رخَّص الشارع التصرُّف فيها»(.)42
ثالثاً :إنّ الفساد االقتصادي إنّما يتحقَّق بالنسبة إىل «أموال اآلخرين» ،األعمّ من
أن يكون هذا اآلخر «مؤسّسة حكوميّة أو غري حكوميّة» ـ مبعنى أنّها تشمل األفراد
واجلهات ـ ،وال تتحقَّق بالنسبة إىل األموال الداخلة يف ملك الفرد الذي يقدم على
ارتكاب الفساد املالي.
ذهب السيد البجنوردي ،يف تفسري قوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا الَ َتأْكُلُوا
َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ إِالَّ َأنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ِمنْكُمْ﴾ (النساء ،)29 :إىل
القول بأنّ املراد من «أكل املال بالباطل» هو «كلُّ تصرُّف غري مشروع يف أموال
اآلخرين» .وقد اتّخذ من عبارتي« :بينكم» ،و«جتارة عن تراض» ،مستنداً للقول بعدم
مشول هذه القاعدة لـ «التصرُّف غري املشروع بأموال النفس»؛ إذ يقول« :فظاهر اآلية هو
النهي وحتريم التصرُّفات الباطلة ،أي على وجهٍ مل يشرَّع ،يف أموال الناس؛ إذ ال شكّ
يف جواز مجيع التصرُّفات يف أموال نفسه ،إالّ أن يكون ذلك السنخ من التصرُّف
حراماً ،كاإلسراف والتبذير وغريهما من التصرُّفات احملرَّمة الكثرية .وال ميكن أن
يكون املراد من الباطل يف اآلية هذا القسم من التصرُّفات؛ أوّ ًال :بقرينة «بينكم»؛ ألنّ
أمثال هذه التصرُّفات حمرّمة وإنْ مل يكن غريه يف البني فهذه الكلمة ،خصوصاً مع
قوله تعاىل﴿ :إِالَّ َأنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ِمنْكُمْ﴾ ،تكون قرينة على أنّ املراد من
األكل بالباطل هو التصرُّف يف مال الغري من غري وجهٍ شرعي ،وبغري استحقاق،
كالغصب واخليانة والسرقة والربا ،وبشهادة الزور أو باليمني الكاذبة أو بالرشوة أو
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بالبيوع الفاسدة ،كالبيع الغرري أو سائر املعامالت الفاسدة الباطلة يف الشَّ ْرع ،مثل:
أنواع القمار ،إىل غري ذلك من العقود واملعامالت الفاسدة ،كاملعامالت اليت تقع عن
إكراه الطرف»(.)47

وهناك طائفةٌ أخرى منهم تذهب إىل القول بأنّ املراد من أكل املال بالباطل هو
«أن يكون للفرد رب ٌح من دون سببٍ شرعيّ أو عقليّ» .وبعبارة أخرى :إنّ أكل املال
بالباطل هو احلصول على األموال بشكلٍ اعتباطي .فـ «القمار» ـ مثالً ـ أكلٌ للمال
بالباطل؛ ألنّه ربح من غري سببٍ منطقيّ أو شرعيّ؛ و«بيع املسكر» والربح احلاصل منه
أك ٌل للمال بالباطل؛ إذ ليس فيه منفعةٌ ،ال للفرد ،وال للمجتمع ،بل هو فساد يؤدّي إىل
هالك الفرد واجملتمع .وهذا قانونٌ عام يسري يف مجيع أبواب املعامالت اإلسالميّة(.)44
وقال يف موضعٍ آخر« :لو أخذ شخص ماالً يف مقابل عملٍ ضمن وظيفته اإلدارية أو
احلكوميّة ال يسمى ذلك رشوةً ،لكنّه مع ذلك حرامٌ على اآلخذ؛ ألنّ أخذ النقود بإزاء
عمل إداريّ يعدّ أكالً للمال بالباطل»(.)42
وقال أيضاً« :ال ميكن لشخصٍ أن يتقاضى أجراً على امتثال حكمٍ شرعي.
فمثالً :إنّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر حكمٌ شرعيّ ،وال ميكن ملَ ْن يأمر
باملعروف وينهى عن املنكر أن يأخذ أجراً على ذلك ،وإنْ أخذه كان داخالً يف قاعدة
«أكل املال بالباطل»»(.)46
إنّ أصحاب هذه الرؤية من الذين يرَ ْون املالك يف حتديد الفساد والبطالن يف
املوضوعات االقتصاديّة هو «العقل» و«الشرع» ،مستندين يف ذلك إىل القول« :إنّ للباطل
يف مقابل احلقّ مفهوماً واسعاً ،ويشمل كلّ ما كان خارجاً عن نطاق احلقّ ،ومل
يكن له هدفٌ أو أساس»(.)43
ومن اجلدير بالذكر أنّ مجيع املنظِّرين متَّفقون على أنّ املراد من األكل هنا
معنى واس ٌع ،يشمل مجيع أنواع التصرُّفات املرتبطة باكتساب األموال ،األعمّ من
األكل واللبس والسكن .فهو يف حقيقة األمر كناية عن مجيع أنواع التصرُّفات،
واألكل هو املصداق األوضح( .)48كما هناك عالقةٌ مصحِّحة الستعمال مفردة
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«األكل» للداللة على مطلق االكتساب؛ وذلك ألنّ األكل مسبَّب عن االكتساب،
فكان ذلك هو املصحِّح الستعمال املسبَّب للداللة على السبب(.)49
هذا وإ ّنهم على املستوى العملي اعتربوا باآليات الدالّة على حمور البحث
والقاعدة املستنبطة منها .كما استندوا إىل أخبار اآلحاد الدالّة على حرمة التصرُّف يف
مال الغري من دون رضاه ،كالرواية الواردة يف حتف العقول ،عن النيبّ األكرم|
أنّه قال« :أيّها الناس ،إمنا املؤمنون إخوة ،وال حيلّ ملؤمنٍ مالُ أخيه ،إالّ عن طيب نفس
منه»( .)20ورُوي عن النيبّ األكرم| أيضاً أنّه قال« :املسلم أخو املسلم ،ال حيلّ ماله،
إالّ عن طيب نفسٍ منه»(.)21

هناك من املفسِّرين والفقهاء واملشرِّعني مَ ْن ذهبوا ـ خالفاً للرأيني السابقني ـ إىل
تسرية قاعدة «أكل املال بالباطل» و«الفساد املالي» إىل دائرة «االستهالك» أيضاً،
وذهبوا إىل االعتقاد بأنّ املراد« :ال تأكلوا أموالكم بينكم بشكلٍ غري مناسب ،من
قبيل :السرقة واخليانة والغصب والقمار والرشوة والعقود الفاسدة وما إىل ذلك؛ أو ال
تستهلكوا أموالكم بشكلٍ غري مشروع ،كما يف حالة استهالك املال يف شرب
املسكر ،أو ارتكاب الزنا ،أو أنواع الفسق ،واإلسراف والتبذير ،ودفع الرشوة وما
إىل ذلك»( .)22وقال الطنطاوي يف هذا الشأن« :واملعنى :يا أيّها املؤمنون ،ال حيلّ لكم
أن يأكل بعضكم مال غريه بطريقةٍ باطلة ال يقرّها الشرع ،وال يرتضيها الدين .كما
أنه ال حيلّ لكم أن تتصرَّفوا يف األموال اليت متلكونها تصرُّفاً منهيّاً عنه؛ بأنْ تنفقوها
يف وجوه املعاصي اليت نهى اهلل عنها؛ فإنّ ذلك يتنافى مع طبيعة هذا الدين الذي آمنتم
به»(.)27
إنّ هذه الطائفة من املنظِّرين ،ورغم توسعتها لدائرة حرمة «أكل املال بالباطل»
و«الفساد املالي» لتشمل دائرة «االستهالك» إىل جانب «حتصيل املال واكتسابه»،
واصلت اعتبار «الشرع» وحدَه هو املالك يف حتديد موارد الفساد ،دون أن تدخل
«العقل» يف هذا اجملال.
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يبدو أنّنا لكي نقدِّم تعريفاً جامعاً ودقيقاً ملفهوم «أكل املال بالباطل» ،الذي
اعتربناه؛ لألدلّة السابقة ،مرادفاً لـ «الفساد االقتصادي» يف النصوص الفقهية ـ
التشريعية ،جيدر بنا ،مضافاً إىل التدقيق يف مفاهيم املفردات الرئيسة املستعملة يف
عبارات هذه القاعدة الفقهية ـ التشريعية القرآنية ،أن نلتفت إىل املصاديق املذكورة هلا
يف نصّ الروايات أيضاً .وباإلضافة إىل هذين األمرين جيب علينا أن ندقِّق يف املرادف
الفقهي املذكور يف الروايات لـ «أكل املال بالباطل» ،ونعين بذلك مفهوم «أكل
حت» ،واملصاديق الكثرية املذكورة له يف الروايات أيضاً.
السُّ ْ
وتوضيح ذلك أنّ النصوص اإلسالمية قد استعملت يف الكثري من املوارد التعبري
بـ «أكل السحت»؛ للداللة على «أكل املال بالباطل»( .)24ويطلق «أكل السحت» على
موارد من قبيل :أكل مال اليتيم ،واملكاسب احلاصلة من طريق ممارسة السحر،
واللهو واللعب ،والرشوة ،والقمار ،والغصب ،وبيع وشراء األعيان النجسة (كامليتة)،
وأخذ األجرة على ممارسة الفجور والدعارة ،ومثن املسكرات ،وكلّ شيء آخر ال
ُيبيح الشرع امتالكه ،والربا ،ومال السرقة أو اخليانة(.)22
ورغم أنّ «السحت» لغة يعين «االستئصال» و«القطع» ،وهو بذلك خيتلف عن
مفهوم الباطل( ،)26ولكنّه حيث حيصل من خالل التكسُّب احلرام واألموال اليت يتمّ
احلصول عليها من الطرق املخالفة للشرع وبأساليب غري عادلة يُسمّى «سحتاً»؛ باعتباره
شبيهاً بالباطل .وأمّا اصطالحاً فقيل :إنّ «كلّ كسب ال حيلّ فهو السحت»( .)23وإنّ
السحت مثل الباطل يف عمومه ومشوله .ورغم اقتصار بعض اآليات والروايات على
تطبيقه وتفسريه ببعض املصاديق اخلاصّة فإنّ الظاهر أنّه ال خيتصّ بتلك املوارد فقط،
وإنّما يشمل كلّ نوعٍ من أنواع أكل احلرام واالكتساب الباطل أيضاً.
ويف معرض حتليلنا للمسائل نقول :إنّ اآليات اليت استعملت عبارة «أكل املال
بالباطل» ،وأضحت هي مادّة استحداث هذا املصطلح الفقهيّ ،هي:
1ـ ﴿ َوالَ َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ َوتُ ْدلُوا بِهَا ِإلَى الْحُكَّامِ لِ َتأْكُلُوا
س بِا ِإلثْمِ وَ َأنْتُ ْم َتعْلَمُونَ﴾ (البقرة.)188 :
فَرِيقاً مِنْ َأمْوَالِ النَّا ِ
2ـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا الَ تَأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ إِالَّ َأنْ تَكُونَ تِجَارَةً
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ض ِمنْكُ ْم َو َال تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اهللَ كَا َن بِكُمْ رَحِيماً﴾ (النساء.)29 :
عَ ْن تَرَا ٍ
س بِا ْلبَاطِلِ وَأَعْتَ ْدنَا
الربَا وَقَدْ نُهُوا َعنْهُ وَأَكْلِهِمْ َأمْوَالَ النَّا ِ
7ـ ﴿وَأَخْ ِذهِمْ ِّ
لِلْكَافِرِي َن مِنْهُمْ عَذَاباً َألِيماً﴾ (النساء.)161 :
َالر ْهبَانِ َل َيأْكُلُونَ َأمْوَالَ النَّاسِ
حبَارِ و ُّ
4ـ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا إِنَّ كَثِرياً مِنْ األَ ْ
سبِيلِ
الذ َهبَ وَالْفِضَّةَ َوالَ يُنفِقُونَهَا فِي َ
كنِزُونَ َّ
سبِيلِ اهللِ وَالَّذِينَ يَ ْ
بِا ْلبَاطِلِ َويَصُدُّونَ عَنْ َ
اهللِ فَبَشِّ ْرهُ ْم ِبعَذَابٍ َألِيمٍ﴾ (التوبة.)74 :
ومن هذه اآليات األربعة جند اآلية التاسعة والعشرين من سورة النساء جتعل
أكل املال بالباطل يف مقابل التجارة اليت تكون عن تراضٍ ،وبذلك يكون املفهوم
الظاهر منها أنّ كلّ ما مل يكن جتارةً عن تراضٍ من الطرفني فهو مصداقٌ لـ «أكل
املال بالباطل» .ومن هنا جيدر بنا حتليل ودراسة هذه اآلية؛ لكونها أمشل من اآليات
األخرى اليت تتضمَّن ما يشبه املفهوم الوارد فيها .ولذلك سوف نتعرَّض إىل أربع مسائل
يف هذه اآلية ،ونقول:
املسألة األوىل :لو اعتربنا االستثناء الوارد يف هذه اآلية من نوع االستثناء املنقطع
سنحصل من هذه االية على ضابطني عامّني ومستقلّني عن بعضهما :أحدهما« :ال
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل»؛ واآلخر :إذا أردمت القيام مبعاملة جتاريّة فيجب أن
تكون «جتارة عن تراضٍ» .مبعنى أنّ هذه اآلية (النساء )29 :قد اشتملت على قاعدتني
عامّتني مستقلّتني ،ال ربط إلحداهما باألخرى ،وذلك بأنْ يكون قوله تعاىل﴿ :الَ
َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ﴾ الواردة يف هذه اآلية على غرار العبارة ذاتها الواردة
يف اآليات الثالثة األخرى (البقرة188 :؛ النساء161 :؛ التوبة ،)74 :وهذه اآليات
بأمجعها حتكي عن قاعدة فقهية ـ تشريعيّة هامّة ،حتت عنوان «حرمة أكل املال
بالباطل».
وأمّا إذا اعتربنا االستثناء هنا من النوع «املتّصل» فسوف يشتمل الدليل املتقدِّم
على مفهوم سليبّ ،ويكون معنى اآلية :ال تأكلوا أموالكم بينكم إالّ إذا كان من
خالل جتارةٍ عن تراض منكم؛ وذلك ألنّ ما كان مثل هذا األكل باطلٌ ،مبعنى أنّ
مجيع التصرّفات يف أموال الناس حمرَّمة وباطلة ،وال حيلّ وال يصحّ إالّ تص ّرفٌ واحد،
وهو «التجارة عن تراضٍ».
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وقد اختار املريزا النائيين القول بأنّ االستثناء هنا هو من نوع االستثناء املتّصل
املفيد للحصر؛ إذ يقول« :وقوله تعاىل﴿ :بِا ْلبَاطِلِ﴾ كأنّه جيء به ملكان التعليل لنهي
األكل يف ما عدا مورد التجارة عن الرتاضي ،فكأنّه قال تعاىل :ما عدا مورد التجارة
عن تراضٍ أكلٌ للمال بالباطل ،وهذا ظاهرٌ يف حصر حِ ِّل األكل مبورد التجارة عن
تراضٍ؛ لداللته على كون ما عداه أكالً للمال بالباطل ،ويصري االستثناء متّصالً،
كما هو ظاهر»(.)28
ويف املقابل ذهب الزخمشري يف الكشّاف إىل التصريح بأنّ االستثناء يف هذه
اآلية منقطعٌ( .)29كما ذهب اآللوسي يف روح املعاني إىل اعتبار االستثناء هنا منقطعاً
أيضاً( .)60وإىل ذلك ذهب القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن ،حيث قال« :إي ولكن
جتارة عن تراض» ،مبعنى أنّه فسَّر كلمة «إالّ» مبعنى «لكنْ» ،معترباً االستثناء
منقطعاً( .)61كما ذهب ابن حجر إىل ادّعاء اإلمجاع بني فقهاء العامّة على اعتبار
االستثناء يف هذه اآلية منقطعاً(.)62
وأما من املفسِّرين الشيعة فقد ذهب الشيخ الطوسي يف التبيان إىل اعتبار
االستثناء يف هذه اآلية منقطعاً( .)67وإىل ذلك ذهب العالّمة الطباطبائي يف امليزان أيضاً،
فقال« :وعلى هذا فاالستثناء الواقع يف قوله﴿ :إِالَّ َأنْ َتكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ِمنْكُمْ﴾
استثنا ٌء منقطع ،جيء به لدفع الدخل؛ فإنّه ملا نهى عن أكل املال بالباطل ـ ونوع
يتحقق بها النقل واالنتقال املالي،
َّ
املعامالت الدائرة يف اجملتمع الفاسد اليت
كالربويات والغرريات والقمار وأضرابها باطل ٌة بنظر الشرع ـ كان من اجلائز أن
ُيتوهَّم أنّ ذلك يوجب انهدام أركان اجملتمع ،وتالشي أجزائه ،وفيه هالكُ الناس،
سعها أن تنظِّم شتات اجملتمع ،وتقيم صلبه،
فأُجيب عن ذلك بذكرِ نوع معاملة يف وُ ْ
فقال﴿ :إِالَّ َأنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ِمنْكُمْ﴾ .وإنّ أداة االستثناء هنا «إالّ» ال تريد أن
تستثين ما ذكر سابقاً ،وإنّما هو استثنا ٌء منقطع ،وإنّ املستثنى غري داخلٍ يف املستثنى
خ ٍل مقدَّر(.)64
منه ،وإنّما هو لرفع دَ ْ
واحلقُّ هو أن نعترب االستثناء الوارد يف هذه اآلية منقطعاً؛ وذلك لدليلني:
األوّل :إنّ االستثناء املنقطع هو الذي ال يكون فيه املستثنى واملستثنى منه من
جنسٍ واحد .ويف هذه اآلية ال ميكن لـ «التجارة عن تراضٍ» أن تكون من جنس «أكل
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املال بالباطل».
الثاني :إنّ القول بـ «االستثناء املتّصل» ،وبعبارة أخرى :إنّ القول بـ «احلصر» إمّا
أن يستلزم «النسخ»؛ أو «كثرة التخصيص»( .)62مبعنى أنّنا إمّا أن نلتزم جبواز التصرّف
يف موارد من قبيل :الوقف واهلبة والصدقة وأرش اجلناية واملباحات األوّلية ـ اليت أباحها
اهلل لكلِّ شخص ـ ،حيث ميكن للموقوف عليه واملوهوب ومَ ْن يستحق أرش اجلناية
أن يتصرَّف بهذه األموال ،يف حني أنّه ال شيء من هذه األمور داخلٌ يف عنوان «التجارة
عن تراضٍ» ،بل ال ينطبق عليها عنوان التجارة أصالً؛ أو أن نلتزم بأنّ هذه املوارد من
الوقف والوصيّة واهلبة وأرش اجلناية واملباحات األوّلية قد نُسخت بعد نزول هذه اآلية
الشريفة ،وعليه إذا حصل اإلنسان بسبب واحدٍ من هذه األسباب على مالٍ كان أكله
باطالً ،وكان التصرّف فيه باطالً أيضاً .وإذا مل نقُ ْل بالنسخ وجب املصري إىل القول بـ
«كثرة التخصيص» ،وال شكّ يف أنّ كثرة التخصيص يف كالم الشارع قبيحةٌ ،ومل
يثبت أيُّ نسخ يف هذه املوارد .وعليه جيب القول بأنّ االستثناء يف هذه اآلية الشريفة
منقط ٌع؛ كي ال يفيد احلصر.
ومن خالل إثباتنا هلذه املسألة األوىل نصل إىل نتيجة مفادها أنّ مجيع هذه
اآليات األربعة حتكي عن قاعدةٍ واحدة عامّة حتت عنوان «حرمة أكل املال بالباطل»؛
ويف الوقت نفسه نتوصَّل إىل بطالن االدّعاء القائل بأنّ كلّ شيء ال يدخل ضمن عنوان
«التجارة عن تراضٍ» فهو مصداقٌ ألكل املال بالباطل ،بل إنّ أكل املال بالباطل
ميكن تصوُّره على كلّ حال ،حتّى يف حقل التجارة.
املسألة الثانية :لو أنّنا اعتربنا كلمة «بينكم» ظرفاً ومفعوالً فيه لقولهَ ﴿ :ال
كُلوا﴾( )66فإن حرمة أكل املال بالباطل ستقتصر على خصوص األموال اليت تتمّ
َت ْأ ُ
مبادلتها بني الناس؛ ألنّ معنى هذا املقطع من اآلية« :ال تأكلوا أموالكم اليت تبادلونها
بينكم بالباطل»؛ وأمّا إذا اعتربناها «وصفاً»( )63أو «حاالً» لـ «أموالكم» فإنّها ستشمل
«مجيع األموال املوجودة يف حقل التداول» ،سواء تلك األموال اليت يتمّ تبادهلا أم غريها؛
إذ سيكون معنى اآلية« :إنّ األموال املوجودة يف أيديكم ،ومتتلكونها ،ال حيلّ لكم
أن تأكلوها بالباطل» .ويرى املفكِّرون أنّ كال هذين االحتمالني واردٌ(.)68
أمّا الدليل الثاني على أنّ املراد من «بينكم» هو األعمّ من األموال اليت يتمّ
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تبادهلا واليت ال يتمّ تبادهلا ،وأنّها تشمل حتّى أموال األفراد اخلاصّة ،والتصرُّف فيها
بالباطل ،فهو أنّ بعض املفسِّرين( )69يذهبون إىل القول بأنّه عندما نزل قوله تعاىل﴿ :الَ
َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ﴾ تصوَّر الناس أنّ حرمة أكل املال ال تقتصر على
أموال األصدقاء واألقارب واملعارف من دون إذنهم ،بل ال حيلّ هلم أن يأكلوا حتّى
أمواهلم ،سواء أكلوها على انفرادٍ أم حبضور اآلخرين ،ولذلك كانوا جيتنبون
األكل وحنوه ،واستمرّ الوضع على هذه احلالة حتّى نزل قوله تبارك وتعاىلَ ﴿ :ليْسَ
عَلَى األَعْمَى حَرَ ٌج َوالَ عَلَى األَعْرَجِ حَرَ ٌج َوالَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ َوالَ عَلَى أَنفُسِكُمْ َأنْ
َتأْكُلُوا مِنْ ُبيُوتِكُمْ َأوْ ُبيُوتِ آبَائِكُمْ َأوْ ُبيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ َأوْ ُبيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ ُبيُوتِ
أَخَوَاتِكُمْ َأوْ ُبيُوتِ أَعْمَامِكُمْ َأوْ ُبيُوتِ عَمَّاتِكُمْ َأوْ ُبيُوتِ أَخْوَالِكُمْ َأوْ ُبيُوتِ خَا َالتِكُمْ
جنَاحٌ َأنْ َتأْكُلُوا جَمِيعاً َأوْ َأشْتَاتاً
َأوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ َأوْ صَدِيقِكُمْ َليْسَ عََليْكُمْ ُ
فَإِذَا دَخَلْتُمْ ُبيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ُمبَارَكَةً طَ ِّيبَةً كَذَلِكَ ُيبَيِّنُ
اهللُ لَكُمْ اآلياتِ َلعَلَّكُ ْم َتعْقِلُونَ﴾ (النور.)61 :
قال السيد الطالقاني يف بيان املراد من هذه اآلية« :إنّ األموال اليت تعود إليكم
مجيعاً (وتكون بينكم) ،ال تأكلوها (بالباطل) أو بسبب الباطل» .وأضاف قائالً:
يستفاد من هذا التعبري املقتضب أصالن اقتصاديّان قرآنيّان ،وهما:
1ـ إنّ أصل املال يف حالته األوىل هو ملكٌ للجميع ،وجيب أن يكون يف متناول
كراً على طبقة بعينها.
اجلميع ،وأن ال يكون حِ ْ
2ـ وحيث كان األمر كذلك إذن جيب أن يكون أليِّ نوعٍ من أنواع التصرّف
اخلاص وحيازته جلهةٍ حمدَّدة من منشأ تعلُّق ،حقّاً كان هذا املنشأ أو باطالً .ومنشأ
ٍّ هو الذي يقتصر على حدود الضرورة واحلاجة ،أو بسبب إجياد
التعلُّق والتصرُّف حبق
ربح أو تبادل منفعة أو خدمة متبادلة تقوم بني األجري وصاحب املال .وقد بيَّنت الشريعة
اإلسالمية حدودها ،وما سوى ذلك هو أكلٌ بالباطل ،وتصرُّف منهيٌّ عنه بقوله تعاىل:
مما ال يوجد حقّاً ،أو يكون تصرُّفاً مضرّاً
﴿الَ َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ﴾ ّ
بالفرد أو اجملتمع ،من قبيل :الربا ،واالحتيال ،والقمار ،واالحتكار ،والسرقة(.)30
ويالحظ أنّه يعترب املراد من «بينكم» هي األموال املوجودة يف اجملتمع وبني
الناس ،وليس خصوص األموال اليت يتمّ تداوهلا ،واليت تقع طرفاً يف املبادالت اليت
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يقوم بها الناس يوميّاً فيما بينهم.
وعليه ميكن ألكل املال بالباطل أن يتحقَّق يف دائرة األموال اخلاصّة ،واليت
ميتلكها الفرد ،ومن قِ َبل الفرد نفسه أيضاً ،وذلك من خالل اإلسراف والتبذير أو
االحتكار وما إىل ذلك(.)31
املسألة الثالثة :إذا اعتربنا الباء يف قوله «بالباطل» سببيّةً( )32فإنّ هذه اآلية
ستشمل «االكتساب والربح بواسطة األسباب الباطلة» فقط؛ وأمّا إذا ذهبنا إىل ما قاله
البعض من اعتبار كلمة «بالباطل» حاالً من فاعل (تأكلوا) ،مع احلفاظ على سببيّة
الباء ،فعندها ستكون حرمة أكل املال بالباطل شاملةً ملوارد «االستهالك أيضاً؛ إذ
سيكون معنى اآلية« :ال تأكلوا أموالكم حال إبطاهلا ،والتصرُّف فيها بشكلٍ غري
معقول ،وال مشروع».
قال العكربي يف هذا الشأن« :وبالباطل :يف موضع نصب بـ (تأكلوا) ،أي :ال
تأخذوها بالسبب الباطل .وجيوز أن يكون حا ًال من األموال أيضاً ،وأن يكون حا ًال من
الفاعل يف (تأكلوا) ،أي مبطلني»(.)37
وبذلك تثبت عموميّة قاعدة «حرمة أكل املال بالباطل» ،حبيث ميكن القول:
إنّ هذه القاعدة ومفادها يشمل مجيع أقسام التصرُّف يف األموال ،حتّى ما كان داخالً
يف دائرة «االستهالك» ،و«االكتناز» أيضاً.
املسألة الرابعة :يذهب عد ٌد كبري من املفسِّرين ـ من العامّة واخلاصّة ـ إىل القول
بأنّ كلمة «الباطل» يف قوله تعاىل﴿ :الَ َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ بَ ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ إِالَّ َأنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ وأمثاهلا هو «الباطل الشرعي» ،باستثناء اآللوسي
حيث يقول :إنّ كلمة بالباطل تعين (بغري حقّ) ،وهي بذلك أقرب إىل مفهوم (الباطل
حه الشريعة
ٍّ ما .فمثالً :قال الزخمشري يف الكشّاف« :الباطل ما مل تُ ِب ْ
العُ ْريف) إىل حد
من حنو السرقة واخليانة والغصب والقمار وعقود الربا»( .)34وقال اآللوسي يف روح
املعاني« :الباطل ما خيالف الشرع ،كالربا والقمار والظلم» ،ثم نسب هذا القول إىل
أحد املفسِّرين .وقال أيضاً« :وهو املرويّ عن الباقر» ،ثم قال« :وعن احلسن :هو ما
كان بغري استحقاق»( .)32ومن تفاسري اخلاصّة قال الفيض الكاشاني يف تفسري
حه الشرع»(.)36
الصايف« :الباطل ما مل يُ ِب ْ
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طل من قبل الشَّ ْرع ،مثل:
إذن «الباطل الشرعي» هو املعاملة وأكل املال الذي أُ ْب ِ
الربا والقمار وسائر املعامالت املنهيّ عنها من قبل الشارع .فإذا اعتربنا الباطل هو
الباطل الشرعي كان معنى قوله تعاىل﴿ :الَ َتأْكُلُوا َأمْوَالَكُمْ بَ ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ﴾ هو ال
تأكلوا األموال الباطلة شَ ْرعاً ،من قبيل :القمار واخليانة والسرقة ،وأمثال ذلك﴿ ،إِالَّ
ض ِمنْكُمْ﴾ ،فيجب أن يكون هناك تراضٍ من الطرفني.
َأ ْن تَكُو َن تِجَارَةً عَ ْن تَرَا ٍ
ويف بعض الروايات املرويّة عن اإلمام الباقر× يف تفسري هذه اآلية اعتبار الربا
أحد مصاديق الباطل ،مبعنى أنّه إذ أراد تفسري الباطل ،وأراد أن يذكر بعض
مصاديقه ،ذكر الربا .وإنّ الذين فسَّروا «الباطل» يف هذه اآلية الشريفة واآليات
الشبيهة بها بـ «الباطل الشرعي» قد استندوا يف الغالب إىل هذه الرواية.
ويف مقابل ذلك «الباطل العُ ْريف» ،وهو عبارة عن «ما ال يرتتَّب عليه األثر
املطلوب»( .)33وهناك مَ ْن عبّر عن الباطل العُ ْريف بقوله« :ما ال يشتمل على غرضٍ صحيح
عقالئي»( .)38بيد أنّ األدقّ يف بيان «الباطل العُ ْريف» أن يُقال« :ما ال يرتتَّب عليه األثر
املطلوب».
وقد ذهب مشهور فقهاء اإلمامية ،ومنهم الشيخ األنصاري ،إىل أنّ املراد منه هو
«الباطل العُ ْريف»(.)39
وهذا ما ذهب إليه اإلمام اخلميين أيضاً ،حيث قال بأنّ املراد هو «الباطل
العُ ْريف» ،وقال بأنّ احتمال أن يكون املراد هو الباطل الشرعي ضعيفاً جدّ ًا(.)80
وقد ذهب شيخ الشريعة اإلصفهاني إىل أنّ املراد هنا هو «الباطل العُ ْريف» ،وقال
يف توضيح ذلك« :إنه يدلّ على حرمة األكل بالباطل يف أموال الناس يف ما يُسمّى
باطالً عند العُ ْرف ،وأمّا املوارد اليت يراها العُ ْرف من قبيل :األكل بالباطل ،ومع ذلك
رخَّص الشارع فيها باألكل ،كما يف حقّ املارّة ،وحقّ الشفعة مثالً ،فهي تكون ممّا
خطّأ الشارع فيه العُ ْرف يف فهم البطالن ،وإنّ ترخيصه يكشف عن عدم بطالنه،
وإنّما هي ممّا ختيَّله العُ ْرف كذلك»(.)81
والذي يبدو لنا أنّ املراد من الباطل يف هذه القاعدة القرآنيّة هو «الباطل
العُ ْريف»؛ وذلك للدليلني التاليني:
1ـ القاعدة الكلّية القائلة بأنّ «ظاهر مجيع العناوين املأخوذة يف موضوعات
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األحكام هي العناوين العُ ْرفية» ،مبعنى أنّ األلفاظ املستعملة يف الكتاب والسنّة
حممولةٌ على املعاني العُ ْرفية ،دون غريها( .)82وقال اإلمام اخلميين« :لقد بُين الكتاب
والسنّة على قواعد املفاهيم العُ ْرفيّة السائدة واملتداولة»( .)87مبعنى أنّ الشارع عندما
يقول ﴿أَحَلَّ اللَّهُ ا ْل َبيْعَ﴾ فهو يعين البيع العُ ْريف؛ وعندما يقولَ ﴿ :أوْفُوا بِا ْلعُقُودِ﴾ فهو
يعين العقود العُ ْرفية.
وإنّ هذه القاعدة العامّة واهلامّة تثبت أنّ العناوين املأخوذة يف موضوعات
األحكام هلا ظهورٌ يف املعنى العُ ْريف.
وهكذا األمر يف ما حنن فيه ،مبعنى أنّ املراد من قوله تعاىل﴿ :الَ َتأْكُلُوا
َأمْوَالَكُمْ َب ْينَكُمْ بِا ْلبَاطِلِ﴾ هو الباطل العُ ْريف .وما جاء يف الروايات ـ من ذكر الظلم
والربا والقمار والغرر ـ ما هو إالّ بيانٌ للمصاديق .ويف املقابل ليست هناك من خصوصية
لقوله﴿ :إِالَّ َأنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ِمنْكُمْ﴾ ،فهو يشمل كلّ ما يراه العقالء «سبباً
للحقّ».
2ـ الشاهد الثاني على هذا املدَّعى هو ما رواه زرارة ،عن اإلمام الصادق× ،أنّه
سُئل عن الشطرنج ،وعن لعبة شبيب اليت يُقال هلا :لعبة األمري ،وعن لعبة الثلث؟ فقال:
أرأيت إذا ميَّز اهلل بني احلقّ والباطل ،مع أيِّهما يكون؟ فقلت :مع الباطل ،فقال :فال
خري فيه(.)84
بداهة أنّ سؤال اإلمام الراوي للحديث بشأن دخول أيّ واحد من موارد السؤال
يف دائرة احلقّ أو الباطل حيكي عن أنّ تقسيم هذين القسمني قد أُوكِل إىل فطرة
أهلمها اهلل معرفة احلقّ من الباطل؛ إذ يقول تعاىلَ ﴿ :ف َألْهَمَهَا فُجُو َرهَا َوتَقْوَاهَا﴾
(الشمس ،)8 :وهذا يعين أنّ متييز احلقّ من الباطل ،والفصل بني مصاديقهما ،قد
أوكله الشارع إىل العُ ْرف وفهمه.

بعد االلتفات إىل هذه القواعد واملسائل األربعة يتّضح لنا ،باإلضافة إىل خطأ
التعاريف املتقدِّمة لبيان املفهوم الفقهي ـ التشريعي لـ «الفساد املالي» ،أي «أكل املال
بالباطل» ،إمكانيّة أن نقدِّم تعريفاً فقهياً ـ تشريعياً جامعاً ومانعاً لـ «الفساد
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االقتصادي» ،وذلك على النحو التالي :إنّ «الفساد املالي واالقتصادي» من الزاوية
الصحيحة ورؤية الفقه والتشريع عبارة عن «مجيع أنواع التصرُّف احملسوس وغري
احملسوس يف األموال اخلاصّة أو اململوكة لآلخرين على حنوٍ غري شرعيّ أو غري
عقالئيّ» .ويقع ذلك يف احلقول الثالثة« :املوارد»؛ و«اإلنفاق»؛ و«االدّخار»( ،)82من قبل
األفراد أو اجلهات.
وميكن لنا أن نذكر للفساد املالي يف حقل «االكتساب والربح» أمثلةً من
اآليات والروايات واملصادر اإلسالمية ،من قبيل :الثروة الناجتة عن «االختالس»
و«الرشوة» ،و«الربا» ،و«الغصب» ،و«السرقة» ،و«القمار» ،و«املعامالت الغررية»،
و«الفوائد النسبيّة وأخذ نسبة مئوية على املعامالت احلكوميّة (الداخليّة واخلارجية)»،
وتهريب البضائع والعملة الصعبة ،وغسيل األموال ،وتزوير العمالت ،وقراءة احلظّ،
والسحر ،والشعوذة ،والغناء ،والقوادة ،وقطع الطرق ،واالبتزاز ،وأكل مال اليتيم،
واالقرتاض بنيّة عدم السداد ،وما إىل ذلك من األمثلة األخرى.
كما ميكن لنا أن نذكر بعض األمثلة يف ما يتعلَّق حبقل االستهالك ،من
قبيل :اإلسراف والتبذير ،وإنفاق املال على أمورٍ ليست هلا قيمة ماليّة ،ودفع الرشوة،
واستئمان املال عند شخص معروفٍ باخليانة ،وما إىل ذلك.
وأمّا أمثلة ومصاديق الفساد املالي يف حقل «االكتناز» فيمكن لنا أن نذكر
االدّخار وما إليه.
وعليه تتّضح هذه النقطة احملوريّة أيضاً ،وهي أنّه بااللتفات إىل اتّساع مفهوم
ومصاديق «الفساد املالي» ال ميكن هلذا العنوان العامّ والواسع أن يقع موضوعاً
للحكم والعقوبة الثابتة ،فال ميكن معاقبة مَ ْن ُأدين بـ «الفساد املالي» مبفهومه العامّ،
بل ال بدّ أوّالً من حتديد نوع الفساد املالي الذي قد ارتكبه ،وما إذا كان ابتزازاً مثالً
أو غريه من املصاديق األخرى ،وحتديد نوع العقوبة اليت يستحقّها نتيجة الرتكاب ذلك
النوع من الفساد املالي .يضاف إىل ذلك أنّ بعض املفاسد املاليّة واالقتصاديّة ليست هلا
عقوبة دنيويّة أبداً ،وإنّما ترتتَّب عليها عقوب ٌة أخرويّة فقط ،من قبيل :اإلسراف والتبذير
أو االدّخار واالكتناز .ولكنّ ذلك ال حيول دون إدراجها ضمن مصاديق «الفساد
املالي».
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قراءةٌ يف كتاب
«حنو نظريّة جديدة يف علم االجتماع الديين»

هناك مقولة أكادميية تقول بأنّ «املعارف موجودة يف عموم الفكر الديين ،ويف
العلوم ،وعلى كلّ املستويات ،وما على الباحث إالّ اكتشاف منطقها ،ومسار
تطوّرها ،ومكانتها يف هيكل املعرفة ،ومدى تأثريها يف اآلخرين ،وتأثرها مبا سبقها
من آراء ونظريّات وأفكار».
واملعرفة الدينيّة بصورةٍ خاصّة معرفة تارخيية مرتاكمة ،معتنى بها ،تفسرياً
وتدويناً ،وحيوطها شعور بالقداسة واالحرتام ،وتبذل فيها جهود متميِّزة باالنشداد
إليها.
لقد كانت املعرفة الدينيّة معرفة تتطلَّب منط التلقّي الوجداني ،حتّى مع اعتماد
املسالك األخرى للتلقّي ،مثل :النظر العقلي ،الذي يقوم بتحليل مركّباتها وحترّي
مكوناتها وأسباب ظواهرها ،ومناقشة رؤاها .ويعدّ املسلك العقلي يف الغالب مقاربة
غري مرحَّب بها ،وال سيّما من اتّجاهات حتول املعرفة الدينيّة إىل (القدسي واملقدَّس)،
على أ ّنه ال ينفرد النظر العقليّ ،حتّى من وجهة نظر أغلب العقالنيّني ،يف كونه
املسلك الوحيد لتلقّي هذه املعرفة ،إ ّنما ال بدّ من الرتبية املقصودة واملوجَّهة عندما نتعلَّم
الدين.
ولعلّ هذا ما درج عليه عُ ْرف املشتغلني باملعرفة الدينيّة ،حتّى بات من قوانني
التعامل البشري املعهود مع األفكار واملفاهيم والنظريّات الدينية .لكنّ هذا النوع من
التلقّي يتعارض مع متطلَّبات دراسة األديان كظاهرة اجتماعية؛ ألنها تستبطن التعامل

•
مع األديان بوصفها منتجات اجملتمع ،ونواتج جتربته املصاغة ،وعلى وفق مقاساته،
فهو الذي ينتجها ،وهو الذي يستهلكها .وهذا املسلك ليس من املسالك اليت تضع
نفسها فوق النقد والتحليل ،إ ّنما يعاملها املسلك كظاهرةٍ حاهلا حال بقيّة الظواهر
االجتماعية ،اليت ختضع ألدوات البحث األنثروبولوجي والسوسيولوجي .وعلى هذا
املسلك صاغ يوسف شلحت كتابه الذي بني أيدينا ،ومن منطلق إنتاج حماولة لعلم
اجتماع ديينّ ،وبضابط غري أيديولوجي ،متجاوزاً السائد املعريف وتداعياته.
وعند التمعُّن يف الكتاب تظهر التداعيات التالية:
1ـ إ ّن أوّل ميزة يف هذا الكتاب أنّه ينتقل من مقوالت علم االجتماع العامّ إىل
مقوالت ختصُّصية يف علم االجتماع الديينّ ،ثم يصف املقوالت الدينيّة ،وحيلِّلها على
أساس مقدّمات وطرق البحث األنثروبولوجي ،دون االهتمام مبقتضيات التجربة
اإلميانية ،واللوازم امليتافيزيقية ،وضرورات االنقياد الروحي احلدسي لنبض العقيدة.
2ـ يالحظ املؤلِّف يوسف شلحت أنّ الديانة كمفهوم كينوني عبارة عن
تكليف مزدوج ،يتكوَّن من مزدوج (احلالل؛ واحلرام) ،وأنّ العامل القديم انتقل من
السحر الالزم واملمنوع إىل الدين احلالل واحلرام ،وأنّ قوام األديان مجيعها مخسة
عناصر« :املعبد ،والعقائد ،والصالة ،والذبائح ،واألساطري» .واألسطورة جمموعةٌ من
املعارف والتوصيفات لألشياء واألفكار اليت نقلها جيلٌ عن جيل ،فأصبحت من
متقبَّالت اجملتمعات ،وجزءاً من تراثه.
7ـ لقد تعرَّض كتاب يوسف شلحت إىل تساؤالت مهمّة جدّ ًا ،منها:
أـ هل الدين ظاهرة وحيانية إهليّة ـ متعالية؟ أم ظاهرة سوسيولوجية ميكن
توظيفها على أصعدة األيديولوجيات املقارنة؛ لكي تدرس التداعيات اإلنسانية إزاء
املقوالت الدينية .هذا هو املنطلق األساس للمؤلِّف.
ب ـ ويتساءل هل ظاهرة عبادة األموات ظهرت قبل ظهور فكرة املعاد والعامل
اآلخر يف الفكر الديين أو بعده .وهو هنا ال يرى أنّ الديانة األوىل نشأت كعبادة
لألموات ،إ ّنما يعتقد أنّ دفن املوتى وتقديس مقابرهم حصل يف زمانٍ يؤمن بوجود عامل
آخر ينتقل إليه اإلنسان ،فجعلت األضرحة نقطةً للتواصل مع عامل األحياء .وهذا
عكس السائد يف الفكر الذي حيلِّل األديان؛ إذ ينتقل فيه اإلنسان من الطوطمية إىل
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فكرة اليوم اآلخر.
ج ـ ويضع شلحت سؤاالً ثالثاً :هل العقائد صناعة (أفراد) ،كرجال الدين ،أو
صناعة جمتمع؟ فريى شلحت أنّ العقائد هي (صناعة جمتمعية) ،وليست نتاج أفراد،
أقصد (رجال الدين)؛ فهؤالء حيرتفون نقل املعرفة الدينيّة ،وال خيلقونها .وهذا أيضاً
موضو ٌع يثري جدالً واسعاً.
4ـ ويقرِّر أن هناك مفردات مشرتكة يف الظاهرة الدينية لكلّ األديان :ففي
كلّ األديان هناك الشعائر واملراسم والطقوس؛ ويف كلّ األديان هناك سلوكٌ إنساني
معبِّر عن االعتقاد ،فحتى لو اختلف من حيث الشكل فهو متوحِّد من حيث الباعث،
كالتطهُّر ،ويتمّ باملاء أو النار أو الدم أو االعرتاف ،وهذه من الظواهر املشرتكة بني
كلّ األديان.
2ـ إ ّن الفارق بني الرؤية (املتديِّنة) والرؤية السوسيولوجية للدين أنّ األوىل ترى أنّ
املقدَّس مطلق ،واملدني نسيبّ ،واملقدَّس مهيمنٌ على النسيب .
وترى أنّ العقيدة مقدَّمة على املنفعة اإلنسانية .فالتضحيات جيب أن تكون
للعقيدة.
بينما ترى الثانية أنّ املدني (ال متناهٍ) ،وأنّ الديين حمدودٌ بالنصوص وأفعال
االقتداء ،وأنّ العقيدة املفضَّلة هي تلك اليت جتلب املنفعة لإلنسان؛ ألنّ اإلنسان هو
غاية العقيدة ،وحملّ خطابها.
إ ّن علم االجتماع الديين يفسِّر الظاهرة الدينية كأيّ ظاهرة اجتماعية على
ضوء مبادئ التحليل األنثروبولوجي ،أي إ ّنه يفسِّرها من داخلها ،وليس من خارجها،
وال من فوقها ،وهذا هو منطق السببية االجتماعية .يف حني أنّ هذا يفرتق عن فقه
األديان ،الذي يفسِّر الظاهرة الدينيّة معتمداً فقط على نصوصٍ من خارجها ،وأفكارٍ
غيبيّة تعزِّزها.
6ـ يف دراسة األديان منهجان :منهج دراسة ،تتمّ فيه دراسة كلّ دين منفصالً
عن الديانات األخرى؛ ومنهج تتمّ فيه دراسة األديان عرب تطوّرها التارخيي كساللة
اعتقادية موصولة بثقافة اجملتمعات .ومن متطلَّبات املنهج الثاني أنْ ال يتمّ التعامل مع
الديانات كظاهرةٍ قدسيّ ٍة متعالية ،وذلك بفصل املتنزِّل عن املنزلة ،واملنزَّل عن املنزَّل
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إليه ،وتطبيق أدوات التحليل والتفكيك ،والربط بني املسبَّبات االجتماعية والتارخيية
واملنتج الديين.
إذن فاملنطق االجتماعي للسلوك الديين هو أسلوب الباحث د .يوسف شلحت يف
كتابه.
3ـ يرى الدارسون أ ّن حترّي تأثري الدين على اجملتمع ،أفراداً وجمموعات بشرية،
والبحث يف آثار تنوُّع األديان ،ناب ٌع من تنوُّع اجملتمعات ،ويتمّ حتديد نطاق هذا التأثري
بال إطالق سليب ،أو إطالق تأثريي يتطلَّب منهجاً علمياً حتليليّاً يأخذ كلّ العوامل اليت
تفسِّر الظاهرة بنظر االعتبار ،ويتعامل مع املنتج الديين بوصفه معرفة استهالكيّة.
8ـ وينشغل املؤلِّف (يوسف شلحت) مبحاولة لإلجابة عن جمموعة من
اإلشكاليّات ،ومنها:
أـ هل العلم الدنيوي ال قيمة له أمام العلم الديين يف نظر املشتغلني باملعرفة
الدينيّة؟
ب ـ هل العلم الدنيوي يلغي املعرفة الدينية يف نظرهم أيضاً؟ وما حقيقة هذا
الفهم؟
ج ـ هل النخبة من رجال الدين تلغي مجهور املتديِّنني ودورهم يف تعزيز املعرفة
الدينية؟
د ـ كيف نفسِّر جلوء (جمموعات دينية) إىل استعمال أيديولوجيا الدين ملقارعة
األيديولوجيّات األخرى ،وال سيّما السياسيّة ،بأساليب (النفي ،واإلقصاء،
والتكفري) ،حبيث نشهد تعاظماً يف استعمال السياسة للدين كأداةٍ للصراع ،رغم أن
الدين ـ كما يُفتَ َرض ـ هو اجلامع للناس على سبيل التضامن.
هـ ـ كيف يقف العلم واملعرفة الربهانيّة وقفة موضوعيّة وحمايدة إزاء اآلراء
املتعدِّدة يف مستقبل الديانات؟ وكيف يقدِّم التنبؤ اإلحصائي العلمي مشهداً للدّين يف
املستقبل؟
9ـ يرى املؤلِّف أنّ اخللق االجتماعي للدين يتمّ عرب جمموعة من الطرق:
أـ اإلكراه االجتماعي.
ب ـ األحداث االجتماعيّة الكربى القابلة لكي تفسَّر غيبياً.
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ج ـ الشعور املشرتك.
د ـ مادّية احلَ َدث االجتماعي.
10ـ ويرى أ ّن الديانة يف علم االجتماع إ ّما:
أـ ديانات عاطفيّة فرديّة.
ب ـ ظاهرة اجتماعيّة مشرتكة.
11ـ ينقل املؤلِّف تعريفات الديانة ،فينقل عدّة رؤى وتصوُّرات ،منها:
أـ ما يعرِّفها فيور باخ بأنّها غريزة تدفع اإلنسان للسعادة.
ب ـ وما يعرِّفها برغسون بأنّها شعو ٌر داخلي باحلقائق ،ويعدّ ردّ فعل على
االستعمال املفرط للعقالنية.
ج ـ وما يراه فرازر من أنّها اإلميان بكائناتٍ عليا ،هي :األرواح ،واجلنّ ،والقوى
اإلهليّة .لذلك كان فرازر يرى أنّ البوذية فلسفةٌ ،وليست ديانة؛ ألنّه ليس فيها أرواحٌ،
فلما أدخلتها صارت ديناً.
أمّا دركايم فيعرفها بأنّها كلّ ما يقسّم األشياء إىل :حالل؛ وحرام ،وما يقسّم
احملرّم إىل :طاهر حمرّم؛ وجنس حمرّم.
12ـ وحيدِّد املؤلِّف ما يسمّيه بـ «أقوام الديانات» بعدّة أمور ،أبرزها يف:
أـ املعبد :ويرى أ ّن فكرة املعبد املتحوِّل من الكهف ،الذي أصبح فيما بعد
(املدفن) ،إىل هيكل مقدَّس قد صار مستودَع ًا للقدّيسني (قبور العظماء احملاطة
باإلجالل ،واملتحوّلة إىل مزارات) ،وحتوَّلت أرواحهم اىل أرواح أرفع من مستوى البشر.
وقد نشأ هذا يف ظلّ تصوّرات اإلنسان لعاملٍ آخر ،وتفرَّع عن عقيدة تناسخ األرواح.
ب ـ أملانا :وهي قوى روحيّة ميكن لإلنسان أن يسخِّرها ملصاحله (طاقات
سحرية خالقه) (.)mana
17ـ يعتقد املؤلِّف أنّ قوانني تطوّر العقائد هي:
أـ قانون االنتقال من النفي إىل اإلثبات ،مثل( :ال إله إالّ اهلل).
ب ـ قانون الزيادة .فالبابا يف األصل مطران روما ،لكنّه أصبح الرجل األوّل يف
الديانة املسيحية ،فهو الذي يقرِّر مصري الديانة ،واقتضى أن يعدّ معصوماً؛ ألنّه الناطق
لكلمة اهلل.
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ج ـ قانون التعقيد :إذ األديان تبدأ بسيطةً ،ثم يتواىل اجلهد التفسرييّ ،فيدخل
عليها املزيد من التعقيد.
14ـ يعتقد املؤلِّف أنّ الذبيحة عبارة عن خطبٍ لودّ اآلهلة ،والذبيحة البشرية هي
أقدم الذبائح ،واألصل يف الضحية أنّها قربان لقوى خفيّة.
12ـ هناك جمموعة ممّ ْن يرى تفسري التديُّن مبا فسّره املؤلِّف ،وأهمّها:
أـ تفسري تايلور :إ ّن االعتقاد بأ ّن النفوس بعد املوت ال تضمحلّ ،بل تتحوّل إىل
أرواح متحرّكة وواعية وفاعلة ،هو األصل يف تفسري التديُّن.
ب ـ ماكس مولري :يعتقد أن اإلنسان حماطٌ باألسرار ،وألنّه ال قدرة له على
تفكيكها اضطر إىل أن يعبد القوى الالنهائ ّية واملطلَقة ،وبذلك يفسِّر التديُّن بانغماره
يف أسرار الكون.
ج ـ تفسري نيتشِه :يرى أنّ التديُّن بواعثه التعطُّش إىل السعادة.
د ـ برغسون :يرى الديانة غريزة مضمَرة يف الفطرة اإلنسانية.
16ـ يقرِّر املؤلِّف أنّ العالقة بني الدين والسلطة متنوِّعة.
فريى فرازر أنّ السحر أسبق من الدين يف التحكُّم باملسار البشري ،فلقد حتوَّل
الساحر إىل كاهن ،ثم إىل الكاهن األعظم ،حتّى دخل يف مصافّ اآلهلة ،ومجع
السلطتني املدنية والدينية معاً ،رغم أ ّن السلطة كانت موزَّعة على الناس ،كلّ فرد
ميلك قدراً منها ،فلما حصل انتقاهلم إىل القرية ،وامتهن اإلنسان الزراعة ،أفرز هذا
االستقرار رؤساء القبائل ،فصار كلُّ واحدٍ منهم احلاكم والقاضي واملدبِّر واحملارب
واملطاع ،فرتكَّزت السلطة يف فردٍ ،رئيس العشرية ،على جمموعةٍ من الفالحني.
وباندماج القبائل حتوَّلت السلطة من سلطة الفرد إىل «جممع للمأل» ،فصار هذا اجملمع
يقرِّر مصائر جمموعة القبائل ،من خالل التحالفات أو االندماج اجملتمعي ،فظهر نظام
نبالء املقاطعات ،وأمراء الدويالت .ثم تطوَّر األمر إىل نظام الدولة امللكيّة
واإلمرباطوريّات فيما بعد .فلما جاءت املسيحيّة ،وحكمت املقاطعات ودويالت
األمراء ،حكمت هذه الدويالت باسم اهلل.
ويقول املؤلِّف :لقد كانت املسيحية أوّل نشأتها مجعيةً لإلصالح الديين ،لكنْ
ت إرادتها على السلطة احلاكمة ،ثمّ ضمّت هلا السلطة املدنية.
ّملا استتبّ األمر هلا أَ ْمَل ْ
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فلمّا ضعفت اضطرّت للتخلّي عمّا اكتسبت .واليوم حتاول العودة إىل سابق عزّها
بالتأثري على السياسات الكربى للدول املسيحيّة.
13ـ يرى شلحت أنّ غاية اإلسالم عند إشراقته األوىل كانت تنوير العقول،
ولكنّه مل يتمّ له ذلك إالّ باجلهاد املسلَّح؛ أل ّن احلرب كانت أشدّ الوسائل إقناعاً عند
قومٍ شأنهم الغزو والقتال ،فصارت احلركة الدينية عبارةً عن جهادٍ ارتبطت به النهضة
القومية والسياسية يف اإلسالم .لذلك يتطابق عند املسلمني مفهوم الدولة ومفهوم األمّة.
18ـ يتابع املؤلِّف أثر الديانة يف احلياة اإلنسانية ،فيبدأ من:
أـ الدين وتأثرياته على األصول الفلسفيّة .ويرى أنّ الدين ـ كالفلسفة ـ جمموعة
متماسكة من املبادئ اليت يفسِّر بها اإلنسان أسرار الكون .ويقول :إ ّن هناك مقولة:
«إنّ ظهور الفلسفة كان مع ظهور الديانة» ،فهي الباعث والدافع واحملرِّك .فاألديان
أوجدت بذور املعارف األوىل ،ومنها تش َّعبت الفلسفة؛ لتحلِّل وتراكم املعرفة.
ب ـ وإ ّن الدين له أثره على األخالق .فاحلياة اخللقية تستمدّ قوّتها من الدين.
ف واحد» ،هو صنع اإلنسان اإلجيابي الذي خيلق السعادة.
«فللدّين واألخالق هد ٌ
ج ـ إن االفرتاض السليم أنّ الدين يساعد على احرتام السلطة املدنيّة ،ويوطِّد
دعائم امللكيّة الفرديّة ،ويؤمِّن للفرد أتعابه ،وخيلق الضابط النفسيّ لعدم االعتداء،
ويشكِّل الدافع للتعاون بين البشر .
د ـ إ ّن الدين يقوّي يف النفوس احرتام األسرة ،ويشدّها إىل ذاتها ،ويرت َّتب عليها
تنوُّع اجملتمعات.
هـ ـ إ ّن الدين والفنّ توأمان يظهران من خالل النقوش ،واجلماليات املعمارية.
وقد شجعت الربوتستانتية الفنّ ،حتّى اتُّهمت بأنّها ذات نزعة (وثنيّة).
19ـ يرى شلحت أ ّن قوانني التطوُّر الديين يف األديان كافّة:
أـ من القوانني رقيّ الديانات وتقهقرها ،كما يعتقد أوغست كونت أنّ
التحوّالت من الالهوتي إىل امليتافيزيقي إىل الوضعي.
وحتوُّالت العبادة من عبادة األشياء اليت خياف منها إىل عبادة اآلهلة املتعدِّدة ،إىل
عبادة توحيدية هلل الواحد .ويعتقد (غويو) و(دركايم) أنّ مآل الديانة إىل االضمحالل،
وأنّ العلم سيحلّ حملّ الدين؛ ألنّهما ينطلقان من أنّ الدين يكون قويّاً يف نطاق
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(البداوة) ،ويضعف مع بيئات احلضارة؛ ألن الفرد يف احلضارة قد أمَّن احتياجاته،
واطمأن إىل عامله اخلاصّ ،فزال عنه اخلوف الذي جيعله متعلِّقاً بالدين .لكنّ احلقيقة
اآلن أنّ هناك عجزاً يف املادّيات من حتقيق االطمئنان النفسيّ ،ما يشكِّل دافعاً إىل
التديُّن؛ للشعور بالسعادة.
فنحن هنا أمام عدّة قوانني:
1ـ قانون التوحيد الديين :األديان تنتقل من التعدُّد إىل الوحدانية.
2ـ قانون االتّساع :تعاليم الدين تشمل مستويات الفعل اإلنساني كلّه.
7ـ قانون االنتقال من العامّ إىل اخلاصّ.
4ـ قانون االنتقال من املادّيات إىل الروحانيّات.
20ـ خيتم املؤلِّف كتابه بأ ّن مستقبل الديانات ،كما استقرأ املؤلِّف الدراسات
اخلاصّة يف هذا الصدد ،هو:
أـ إ ّن البشرية منتقلة من املاديات إىل الروحانيات ،يف حاضرها ومستقبلها.
ب ـ إ ّن السلطة املدنية آخذةٌ يف االستقالل عن السلطة الدينيّة ،لكن يبقى
الدين فعّاالً ،وإ ْن كان خارج السلطة يف القِ َيم النفسيّة الفردية واالجتماعيّة.
ج ـ إ ّن العبادة قوّة روحيّة متنع اليأس من أن يتسرَّب إىل اإلنسان ،وهذا خري رادعٍ
عن املنكَرات ،وترقية للذوق ،وترقية للوعي ،فإذا رحل الدين حلَّت اخلرافة .لكنّ
هذا ال مينع من القول :إ ّن العقل الصحيح هو وليد التفكُّر العلمي .وهذا يتطلَّب ديانة
صحيحة منزَّهة عن اخلرافة .وإ ّن من الضروري أن تبقى العاطفة الدينيّة فعّالة يف
النفس اإلنسانية ،وأن يبقى اإلنسان حيتفظ بها وهي أكثر نقاوةً ،بل يفضَّل أن يبقى
معجباً بها ،وبالكون اململوء باإلبداع واجلمال والنفع ،وأن يتأمَّل يف القوى غري
املتناهية ،ويسعى دائماً وراء هدفٍ اجتماعيّ وكونيّ صاحل ونافع.
ويقول غويو :املتديِّن احلقيقي هو الذي جيدّ يف طلب احلقيقة ،ويفكِّر فيها،
وحيبّها ،ويسعى حنو نفع اإلنسان أينما كان ،وأيّ دينٍ اعتنق.
بهذا أستطيع القول :إ ّني أقدِّم عرضاً كافي ًا للكتاب ،أرجو أن أكون قد
قدَّمتُ خالصةً وافية ملضمونه وخطابه النقدي.
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