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األحكام التدبرييّة يف السنّة الشريفة
بني الزمنيّة والتأبيد

يتّجه االجتهاد اإلسالمي إىل تعزيز الرأي الذي يذهب إىل أنّ النيبّ له شخصيّة
تبليغيّة رسوليّة؛ وأخرى تدبرييّة والئيّة .فعندما يبيِّن الرسول حكماً قانونيّ ًا معيّناً:
أـ فتارةً تكون صفته نقل هذا احلكم املُوحَى إليه إلينا ،وهذا يعين أنّ هذا
احلكم إهليٌّ يف أصل الشرع ،وأنّ وظيفة النيبّ جتاهه هي التبليغ والبيان والنقل،
وإيصال الرسالة اإلهليّة إىل الناس.
ب ـ لكنْ يف حاالت أُخَر ال تكون احلال على هذه الشاكلة ،بل يقوم النيبّ
بإصدار قانونٍ ما ،ال يكون قد أُوحي إليه من ربِّه أو أُمضي له من ربّه بوصفه جزءاً
ري اتَّخذه النيبّ من نفسه ،بوصفه زعيم
من الدين املبعوث لتبليغه ،وإنّما هو تدب ٌ
اجلماعة ومدبِّر أمورها؛ لغرض حتقيق مصلحةٍ معيَّنة تتّصل بهذه اجلماعة املؤمنة،
وحبماية الدين نفسه ،دون أن يُعترب هذا القانون النبويّ جزءاً من أصل الديانة السماويّة
النازلة .كما لو أمر النيبُّ املسلمني حبفر اخلندق ،بوصف ذلك حكماً تدبرييّاً إلدارة
احلرب ،ومل يكن قد نزل عليه فيه وحيٌ ،وال اعتربت السماءُ أنّ هذا األمر جزءٌ من
أصل الشريعة اآلتية إىل اخلَلْق عرب األنبياء.
وحنن ال نريد الدخول يف هذا املوضوع هنا ،وإنّما نتكلَّم يف موضوعٍ آخر .وهو
بدوره يفرتض مصادرةً مسبقة ،وهي وجود أحكام والئيّة حكوميّة إداريّة تدبرييّة،
أصدرها النيبّ (أو االمام) مبا له من واليةٍ على األمّة ،ال بوصفها أمراً تبليغيّاً إهليّاً
مُوحَىً إليه من اهلل تعاىل مبا هو جز ٌء من الدين .فنحن نعترب تقسيم الشخصيّة النبويّة

إىل :شخصيّة رسوليّة؛ وشخصيّة تدبرييّة ،أمراً مفروغاً عنه هنا ،ونبين كالمنا على
كونه واقعاً صحيحاً مثبتاً يف حملّه .فإذا قبلنا بوجود الشخصيّة الوالئيّة أو التدبرييّة أو
اإلداريّة للنيبّ فمعنى ذلك انفتاح اجملال لسؤالٍ جديد هو حملُّ كالمنا هنا ،وهو :ما
هو األصل ،وما هي القاعدة هنا يف األحكام التدبرييّة النبويّة؟ هل القاعدة هي
التأبيد ،إالّ ما خرج بدليلٍ ،أو أنّها الزمنيّة والتأقيت كذلك؟ وبعبارةٍ أخرى :هل ما
ٍّ له إطالقٌ زمانيّ يشمل عصرنا أو أنّ األحكام
يصدر عن النيبّ ممّا هو غري تبليغي
الوالئيّة التدبرييّة خمتصّةٌ بعصر مُصْدِرها وصاحبها؟
وهذا البحث مهمٌّ جدّاً من الناحية العمليّة؛ فإنّه لو قلنا بأنّ األحكام التدبرييّة
النبويّة هي أحكا ٌم أبديّة أيضاً ،مثل أصول أحكام الشريعة اإلسالميّة اخلالدة ،فهذا
معناه أنّه ال قيمة تُذْكَر عمليّاً للتمييز بني األحكام التبليغيّة اإلهليّة يف أصل الشرع
وتلك التدبرييّة النبويّة؛ ألنّنا يف احلالتني معاً سوف نضطرّ لاللتزام بشمول كال هذين
النوعني من األحكام لكلّ العصور واألمكنة ،فتنحصر دائرة التمييز مبا لو قام
عندنا شاه ٌد على زمنيّة احلكم التدبريي .وهذا أم ٌر ال خيتصّ باحلكم التدبريي ،بل
قد يقوم شاهدٌ على زمنيّة حكمٍ إهليّ ،كما هي احلال يف األحكام املنسوخة يف
الشرع .ومن الضروريّ أن نعرف هنا أيضاً أنّنا ال نبحث يف معيار اكتشاف احلكم
الوالئي التدبريي ،ومتييزه ـ إثباتاً وعلى مستوى الصغرى ـ عن غريه ،إنّما نفرتضه
مُحْرَزًا يف كرباه وصغراه معاً.

توجد هنا فرضيّتان متقابلتان:
الفرضيّة األوىل :إنّ األحكام الوالئيّة والتدبرييّة للنيبّ نافذةٌ إىل األبد ،وجمرّد
تدبرييّتها ال يُلغي عنصر التأبيد فيها .وهذا معناه أنّ احلكم التدبريي الوالئي ممتدٌّ يف
الزمان واملكان ،إالّ ما خرج بالدليل .ويظهر تبنّي هذه الفرضيّة من مثل :السيد
؛ واملنتظري،
اخلميين؛ والشيخ املنتظري (انظر :اخلميين ،كتاب البيع
رسالة يف االحتكار والتسعري ، :؛ ودراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة
اإلسالميّة .) :
الفرضيّة الثانية :إنّ األحكام الوالئيّة والتدبرييّة للنيبّ ال تنفذ إالّ يف عصره حال
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كونه حيّاً ،أما بعد وفاته أو وفاة اإلمام فال تنفذ أحكامه الوالئيّة إالّ بقرينةٍ أو دليل
خاصّ .ويلوح من الشيخ حممد مهدي مشس الدين هذا النمط يف التفكري .ولعلّه هو
التفكري املنسبق إىل الكثري من األذهان يف هذه القضيّة؛ حيث ي َروْن تالزماً بني
التدبرييّة والزمنيّة.

يستند أنصار التأبيد يف األحكام الوالئيّة التدبرييّة إىل عدّة أدلّةٍ ومعطيات هنا.
وأبرزها ـ بعد توسعتها منّا وتعميقها ـ ما يلي:
الدليل األوّل :االستناد إىل دليل حجِّية السنّة نفسه .وذلك أنّ النصوص القرآنية
وغريها اآلمرة بإطاعة النيبّ أو اإلمام ،واملُلْزِمة باألخذ مبا آتانا إيّاه النيبّ ،واالنتهاء
عمّا نهانا عنه ،...هذه النصوص مطلقةٌ من حيث الزمان ،فكما وجب على املعاصرين
للنيبّ أن يأخذوا بأوامره التدبرييّة الوالئيّة الصادرة من قبله ،كما يأخذون بأوامره
التبليغيّة الصادرة عن اهلل تعاىل والواصلة إلينا عرب الرسول ،كذلك احلال يف غري
املعاصرين للنيبّ؛ إذ أدلّة اإللزام بالطاعة تشملهم بإطالقها أيضاً ،فأيُّ موجبٍ لعدم
عملهم باألوامر الوالئيّة؟ وبأيّ دليلٍ خرجوا عن هذا اإلطالق؟! (انظر :املنتظري ،رسالة
) .وهذه املقاربة
؛ ودراسات يف والية الفقيه :
يف االحتكار والتسعري:
االستدالليّة للموضوع تتعاطى مع احلكم التدبريي على أنّه شيءٌ ما صدر عن النيبّ،
ومقتضى إطالق األمر باألخذ مبا صدر عن النيبّ هو طاعته حتّى بعد زمنه ،هلذا كان
احلكم الوالئيّ التدبريي أبديّاً إ ّال ما خرج بالدليل.
إالّ أنّ هذه املقاربة غاب عنها ـ يف ما يبدو لي ـ مركز اجلدل يف املوضوع .فنحن
ال نتناقش يف أنّ ما أتانا به النيبّ جتب طاعته ،إنّما نبحث يف أنّ هذا الذي صدر من
النيبّ هل هو موجَّ ٌه أساساً لغري أهل عصره أو ال؟ فهذا تقيُّدٌ يف الصادر ،وليس ردّاً له
بعد صدوره وإطالقه.
ولتوضيح الفكرة أكثر ميكننا القول :إذا وجّه الرسول أمراً إىل اآلباء فال
ميكن التمسّك بإطالق هذا األمر للشمول ملَنْ ليس لديه َولَدٌ أساساً؛ إذ ال معنى له؛
لفرض أنّ احلكم وُلد مقيَّداً باآلباء .وهكذا لو وجَّه إىل كبار السنّ إلزاماً فال معنى
االجتهاد والتجديد
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إللزام الصغار به ،حبجّة إطالق أدلّة حجِّية السنّة ،إالّ بعد أن يصبحوا كباراً؛ أل ّن
احلكم يتبع دائرته وخماطبه ،ومَنْ أراد احلكمُ أن جيعل نفسه يف عهدته ومسؤوليّته.
وما حنن فيه من هذا القبيل؛ ألنّ منكر التأبيد هنا يقول :إنّ األحكام
التدبرييّة الوالئية نو ٌع من األحكام ال يُخاطَب بها غري أهل العصر النبويّ ،فهويّة هذه
األحكام هي هويّ ٌة زمنيّة إداريّة ،ومن ثمّ ال معنى لالستناد إىل إطالقات أدلّة حجِّية
السنّة فيها .فإذا أردنا أن نتناقش مع أنصار تارخييّة األحكام التدبرييّة والوالئيّة جيب
البحث معهم يف هويّة هذه األحكام وحقيقتها ،قبل االنطالق حنو أدلّة حجِّية السنّة
هنا ،وإالّ يلزم أنّه حتّى لو قام الشاهد على زمنيّة حكمٍ من األحكام أن تشمله أيضاً
عمومات ومطلقات حجِّية السنّة! وسيأتي البحث يف حقيقة هذا احلكم.
الدليل الثاني :االستناد إىل عموم والية النيبّ على األمّة (انظر :املنتظري ،رسالة
) .فإنّ والية النيبّ‘
يف االحتكار والتسعري :ـ ؛ ودراسات يف والية الفقيه :
مل تقتصر على املعاصرين له ،بل هي تشمل مجيع املسلمني واملسلمات إىل يوم الدين،
النبِيُّ َأ ْولَى
ولو استناداً إىل العموم املستفاد من اجلمع احمللَّى بالالم يف قوله تعاىلَّ ﴿ :
بِالْمُ ْؤ ِمنِنيَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ (األحزاب .) :وبناءً عليه إذا أصدر النيبّ حكماً تدبرييّاً والئياً
فاألصل فيه أن يكون شامالً لعموم املؤمنني إالّ ما خرج بالدليل ،فيشمل مجيع
العصور والظروف ،وكأنّ النيبَّ بأحكامه التدبرييّة هذه يدبِّر أمر األمّة إىل يوم
القيامة .ولعلّ ما يعزِّز ذلك ما جنده يف نصوص األئمّة من أهل البيت من االستناد إىل
أحكام تدبرييّة نبويّة؛ لإللزام بها يف عصرهم ،فإنّ هذا معناه أنّ هذه األوامر كان هلا
نفوذٌ زمينّ إىل ما بعد العصر النبويّ.
وهذا الدليل ميكن التعليق عليه ،وذلك:
أ ّوالً :إنّ بإمكان القائل بأصالة الزمنيّة والتأقيت يف األحكام الوالئيّة التدبرييّة
أن يفرتض أنّ كلّ حكمٍ نبويّ استند إليه اإلمام الالحق هو حكمٌ إهليّ تبليغي ثابت،
وذلك بنفس دليل االستناد ،ومن ثمّ ال يكون نفس االستناد دليالً على إطالقيّة
ف عن عدم والئيّتها ،فما هو الدليل على بطالن هذه
األحكام الوالئيّة ،بل كاش ٌ
الفرضيّة يف تفسري االستناد؟! بل قد ذهب القائل بالتأقيت إىل أنّ اإلمام عندما يستند
إىل حكمٍ نبويّ والئي يف زمنٍ متأخِّر فإنّ ذلك يدلّ على كون مالك هذا احلكم ما
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زال موجوداً إىل العصر الالحق ،وأنّ اإلمام يريد الكشف عن بقائه باالستناد إىل
مصدره ،فيكون نفس استناده كاشفاً عن استمراريّته حبكم والية اإلمام الالحقة.
وهذا كلُّه يعين أنّ جمرّد االستناد ال حيكي بوضوحٍ عن أبديّة احلكم الوالئي
التدبريي ،بعد الفراغ عن كونه والئيّاً تدبرييّاً.
ثانياً :لو سِرْنا مع هذه الطريقة لزمنا تطبيقها على أدلّة والية الفقيه العامّة ،بناءً
على ثبوتها ،فهل يُقال بأنّ األحكام الوالئيّة للفقيه ـ غري األحكام القضائيّة ـ تأبيديّةٌ
إالّ ما خرج بالدليل ،استناداً إىل إطالق جعل الوالية أو اإللزام بطاعته ،أو أنّ الفهم
العُرْيف ألدلّة جعل الوالية يذهب حنو فرض أنّ األحكام الوالئيّة هي بطبيعتها الغالبة
ذات خصوصيّةٍ زمكانيّة ختتلف سعةً وضيقاً باختالف املالبسات؟
ثالثاً :حنتاج أن نتأمّل يف حقيقة احلكم الوالئيّ والتدبرييّ قليالً .فهذا املصطلح
ٍّ ديينّ حتّى حنللله لغوياً أو عرفيّاً ،وإنّما هو ظاهرة
أو هذا املفهوم مل يَرِدْ يف نص
مكتشفة من التحليل العقالئي لسلوكيّات مدير اجلماعة وقائدها .وهنا نقول :إذا
أصدر النيبُّ حكماً ما لزم على املعاصرين له تطبيق هذا احلكم ،وهذا واضحٌ.
والسؤال :كيف تتلقّى األجيال الالحقة هذا احلكم؟
حنن أمام حالتني:
احلالة األوىل :أن يفهموا من أوامر النيبّ أنّها تشملهم إىل يوم القيامة ،فيعربوا
من هذا املفهوم إىل فكرةٍ أخرى ،وهي أنّه إذا كان األمر النبويّ شامالً جلميع
املكلَّفني إىل يوم القيامة فما هو الفرق بينه وبني التشريع الثابت يف أصل الدين؟
إذا قلنا بأنّ للنيبّ واليةً تشريعيّة (وهذا غري الوالية التدبرييّة اليت ينبثق منها
احلكم التدبرييّ الوالئيّ) فهذا جيعل أوامره الثابتة مندرجةً ضمن واليته التشريعيّة،
اليت ترجع يف احلقيقة إىل عدم كون احلكم والئيّاً ،بل هو حكمٌ شرعيّ ديينّ،
غايته صدر نبويّاً وأُمضي إهليّاً .وأما إذا نفينا واليته التشريعيّة فكيف ـ مع سكوت
اهلل عن حكم النيبّ ـ منيِّز بني كون احلكم والئيّاً وإهليّاً شرعيّاً؟! وما الفرق بينهما
إذن ما دام لكلّ واقعةٍ حكم ،وما دام حكم النيبّ ال بُدَّ أن يكون عن مصلحةٍ؟
احلالة الثانية :أن يفهموا أوامره على أنّها تعود لعصره أو ما قارب عصره،
حبيث ي َروْن كلّ حكمٍ مطلق يف الزمان واملكان فهذا قرينة عدم الوالئيّة فيه؛ ألنّ
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املعنى العقالئي للوالئيّة والتدبرييّة هو هذا ،وال سيَّما أنّ تعديل الوليّ الالحق للحكم
السابق ،بعد فرض صدوره لالحقني ،قد يبدو مشتمالً على التناقض ،فتأمَّلْ جيداً.
حنن ال نريد أن نناقش يف عموم والية النيبّ على املؤمنني ولو من بعده ،وأنّ أدلّة
واليته هل تشمل مَنْ بعده أو هي منصرف ٌة عنهم ،كعموم أدلّة الوالية اليت تثبت
لألولياء ـ كاألب واجلدّ ـ ،حبيث تفيد الوالية يف حياتهم عادةً أو ما قاربها ،وال سيَّما
مع وجود أولياء آخرين بعد النيبّ ،يُفرتض أنّ هلم الوالية ،سواءٌ كانوا األئمّة من أهل
البيت أم الفقهاء أم غريهم؟
ال نريد أن نناقش يف دليل عموم والية النيبّ ملثل عصرنا ،إالّ أنّ كالمنا ليس
هنا ،بل يف اإلطالق األزماني لنفس دليل احلكم الوالئيّ النبويّ .فماذا يفهم العُرْف
والعقالء عادةً ـ بعد فهمهم جوهر احلكم الوالئيّ املوجود يف حياة العقالء ـ من إصدار
الوليّ حكماً تدبرييّاً والئيّاً؟ هل يفهمون أنّه يريد به ممارسة واليته على ما بعد ألف
عامٍ أو ينصرف ذهنهم يف األحكام التدبرييّة الوالئيّة إىل أنّ صاحبها يريدها لعصره
طبقْ ذلك على سائر األولياء ،لتكتشف أنّ ا ُملنْصَرَف من
وظروفه وحال حياته؟ ِّ
األحكام الوالئيّة التدبرييّة هو الزمنيّة ،ال التأبيديّة ،حتّى لو كان صاحب الوالية
شامِلَ الوالية إىل يوم القيامة؛ فهناك فر ٌق بني إطالق دليل الوالية وإطالق نفس احلكم
الصادر ممَّنْ مُنحَتْ له الوالية .ودعوى اإلطالق الثانية غري مُحْرَزة هنا ،لو سلَّمنا
باألوىل ،وعليه فنأخذ بالقدر املتيقَّن من مساحة الدليل ،وهو الزمنيّة .نعم ،لو كان
مالك ومربِّر احلكم التدبريي النبويّ موجوداً بعينه يف العصر الالحق لعصر النيبّ،
س أو مزاحم ،أمكن التكهُّن بثبوت احلكم الوالئي هنا ،من
ومل يظهر له مناف ٌ
لكن هذا غري الفرض الذي نتكلَّم عنه
َّ
خالل اكتشاف خصوصيّة املالك وا ُمل ْنطَلَق له.
هنا ،وهو عدم إحراز شيء من هذا القبيل.
والنتيجة :إنّ األصل يف األحكام الوالئيّة التدبرييّة ـ بعد إثبات أنّ هذا احلكم
والئيّ تدبرييّ ـ هو الزمنيّة والتأقيت ،ال التأبيد ،إالّ ما خرج بالدليل .فكلُّ حكمٍ
يثبت أنّه والئيٌّ تدبرييّ صدر عن أحد املعصومني فال حجِّية له يف عصرنا احلاضر ،إالّ
بقرينةٍ .نعم ،وفقاً للعقيدة اإلماميّة إذا كان هذا احلكم صادراً من اإلمام املهديّ
الغائب فله الوالية يف هذه احلال؛ لفرض املعاصرة.
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مشوليّة الشريعة
نقد نظريّة الفراغ القانوني يف اإلسالم

أـ إن العامل الذي نعيش فيه حمكو ٌم لنظام خاصّ ،حيث نرى مجيع ذرّاته تسري
حنو غايةٍ وهدف ،فهي خاضعة هلداية وتوجيه شامل .ال يشذّ عن ذلك أصغر الذرّات،
وال أكرب اجملرّات واألجرام السماوية اليت متّ اكتشافها حتّى اآلن ،وكلّ ما يف
الوجود يشهد على هذه احلقيقة .وقد أشار القرآن الكريم إىل هذه احلقيقة بقوله:
شيْءٍ خَلْقَ ُه ثُمَّ هَدَى﴾ (طه.) :
﴿ر َُّبنَا الَّذِي أَ ْعطَى كُلَّ َ
ب ـ إن اإلنسان؛ بوصفه جزءاً من هذا الكون ،مل يشذّ عن هذا القانون اإلهلي
التكويين .وحيث يتمتَّع بقوّة العقل والشعور فقد قرن اهلل تعاىل هدايته التكوينية
لإلنسان باهلداية التشريعية من طريق األنبياء^(.)1
ج ـ إن اإلنسان ـ من ناحية أخرى ـ كائنٌ اجتماعي؛ إذ لديه حاجات ال ميكن
تلبيتها إال يف إطار احلياة االجتماعية ،من قبيل :احلاجات املادية والعاطفية.
د ـ إن احلياة االجتماعية ال ختلو من التعارض والتضارب بني مصاحل أفراد
اجملتمع .يُضاف إىل ذلك أن مواصلة احلياة االجتماعية واستمرارها حباجة إىل توزيع
األدوار ،وتقسيم املسؤوليات بني أبناء اجملتمع ،وحتديد الصالحيات ومَ ْن يتولّى اإلدارة
االجتماعية العامّة .من هنا حيكم العقل البشري ـ من أجل استمرار احلياة ـ بضرورة

وجود قانون يعمل على حلّ اخلالفات بني أبناء اجملتمع ،وحيول دون حدوث التزاحم
بينهم ،وكذلك يعمل على تقسيم الوظائف االجتماعية بني األفراد .كما متسّ احلاجة
إىل وجود مَ ْن يطبّق القانون بني الناس بشكلٍ عادل.
هـ ـ إن تاريخ احلياة اإلنسانية حاف ٌل باجلهود الكثرية للوصول إىل قانونٍ يضمن
تطبيق احلقوق جلميع الناس من قبل العدول .ولكنْ حيث كان اإلنسان يعاني من
النقص املعريف يف ما يتعلَّق بنفسه ،وما يُحيط به ،مل تفلح أيٌّ من تلك اجلهود يف
الوصول إىل نتيجةٍ حامسة ،ولذلك نشاهد عل الدوام تعديالً وإصالحاً يف القوانني
الوضعية .وعليه هل ميكن القول :إن القوانني اليت توصَّل إليها اإلنسان يف القرن
احلادي والعشرين هي أكمل وأمتّ القوانني ،حبيث لن متسّ احلاجة إىل تعديلها
وتغيريها وإصالحها؟ إن املقنِّنني أنفسهم جييبون عن هذا السؤال بالنفي ،حيث
يذهبون إىل االعتقاد باستحالة احلديث عن قانونٍ نهائي حاسم وكامل ،بل إن املسار
الذي تسلكه عملية التقنني ـ كسائر القرارات اليت يتَّخذها اإلنسان يف حياته ـ خاضع
الختبار اخلطأ والصواب ،مبعنى أن اإلنسان يعيش جتربة خمتلف الطرق ،وبعد
إدراكه اخلطأ يسعى إىل إصالحه ،ليشهد حالة خمربية تتعلَّق بالبديل ،ليدرك خطأه
جمدَّداً ،وهكذا دواليك .وبذلك فإن اإلنسان يقرّ ويعرتف بعجز عقله عن التوصّل إىل
قانون كامل وشامل يضمن للناس مجيع حقوقهم.
وقد بعث اهلل نبيّه حممد بن عبد اهلل‘ بوصفه خامت األنبياء ،وحامالً ألكمل
الرساالت السماوية ،وأمتّ األديان اإلهلية؛ ليضع األغالل العقائدية واآلراء الباطلة عن
أعناق البشر ،ويفكّ القيود عن أيديهم ،والسالسل عن أرجلهم ،وأن حيرِّر العقول
مبساعدة الوحي ،ويأخذ بيد الناس إىل أفضل وأكمل القوانني ،كما قال القرآن
الرسُولَ ال َّنبِيَّ األُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
الكريم يف وصف النيبّ األكرم‘﴿ :الَّذِينَ ي ََّت ِبعُونَ َّ
مَكْتُوباً ِعنْ َدهُمْ فِي التَّوْرَا ِة وَاإلِجنِي ِل َي ْأمُ ُرهُ ْم بِالْ َمعْرُوفِ َو َينْهَاهُمْ عَ ِن الْمُنكَ ِر َويُحِلُّ لَهُمُ
عنْهُمْ إِصْ َرهُمْ وَاألَغْالَلَ الَّتِي كَانَتْ عََليْهِمْ﴾
خبَا ِئثَ َويَضَعُ َ
َرمُ عََليْهِمُ الْ َ
الطَّ ِّيبَاتِ َويُح ِّ
(األعراف.) :
ومن الناحية العقلية واضحٌ متاماً أنْ ال أحد غري اهلل ـ بوصفه خالق اإلنسان
والعامل جبميع تفاصيل وجوده وحياته ومبدئه ومعاده ـ يستطيع وضع قانونٍ كامل؛
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لتنظيم حياته مبا يشتمل على سعادته يف الدنيا واآلخرة.
وبعبارةٍ أخرى :يدرك العقل أن املقنِّن األكمل جيب أن يتحلّى باخلصائص
والصفات التالية:
سدية والروحية ،وما
ـ أن يكون عاملاً جبميع أبعاد اإلنسان ،وخصائصه اجلَ َ
يضمن له سعادته.
ـ أن ال يكون شحيحاً يف بيان ما يضمن سعادة اإلنسان.
ـ أن ال يعمل على تفضيل مصاحله الفردية والشخصية والفئوية واجلماعية،
وبعبارةٍ أخرى :أن يراعي العدالة بشكلٍ كامل.
ومن الواضح أن هذه اخلصائص والصفات ال تتوفَّر بشكلٍ كامل إلّا يف ذات
اهلل تعاىل ،ولذلك فإنّه وحده املؤهَّل والقادر على وضع القوانني الثابتة والدائمة
لإلنسان .كما قال يف القرآن الكريمِ ﴿ :إنِ الْحُكْمُ إِالَّ هللِ﴾ (يوسف.) :
ويتمّ التعبري عن هذا األمر أحيان ًا بـ «التوحيد يف التشريع».
إن السؤال اهلامّ الذي يفرض نفسه يف هذا اجملال يقول :بااللتفات إىل التحوُّل
والتغيُّر املستمر الذي تشهده حياة اإلنسان ،واحلاجات املستجدّة اليت تطرأ على حياته
طوال القرون والعصور ،وبااللتفات إىل األحداث الكثرية اليت تقع لإلنسان ،كيف
ميكن للقوانني واألحكام الشرعية الثابتة واملعدودة أن تلبّي حاجات اإلنسان املتغيِّرة؟
لإلجابة عن هذا السؤال ال بُدَّ قبل كلّ شيء من بيان بعض املفاهيم:

إن األحكام الشرعية هي جمموع التعاليم والقوانني والتشريعات الصادرة عن
اهلل تعاىل؛ لتنظيم حياة اإلنسان املادية واملعنوية .وهلا تقسيماتٌ متنوّعة .ومن تلك
التقسيمات ما ال يرتبط ببحثنا الراهن؛ أما التقسيم الذي يرتبط ببحثنا فهو تقسيم
األحكام الشرعية إىل :أحكام أوّلية؛ وأحكام ثانوية؛ وأحكام حكومية.

إن األحكام األولية هي األحكام اليت يتمّ وضعها للموضوعات بغضّ النظر عن
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العوارض واحلاالت الثانوية اليت تعرض على تلك املوضوعات ،من قبيل :وجوب
الصالة ،ووجوب احلجّ ،أو طهارة ماء الكرّ ،واملاء اجلاري ،وصحّة البيع ،وبطالن
املعامالت الربوية.

إن األحكام الثانوية هي األحكام اليت يتمّ وضعها بسبب عروض بعض
احلاالت اخلاصّة ،من قبيل :موارد العُسْر واحلَ َرج والضَّ َرر ،أو املقدّمية اليت تؤدّي إىل
وجوب املقدّمة ،أو التقيّة اليت تغيّر بعض األحكام .ففي مثل هذه املوارد تعمل
األحكام الثانوية على رفع احلكم األوّلي ،واستبداله حبكمٍ آخر.
ضطُرَّ َغيْرَ بَاغٍ َوالَ عَادٍ
فعلى سبيل املثال :قال تعاىل يف القرآن الكريم﴿ :فَمَنْ ا ْ
فَالَ ِإثْمَ عََليْهِ﴾ (البقرة ،) :حيث رفعت هذه اآلية احلكم حبرمة أكل امليتة بداعي
االضطرار.
كما قال تعاىل﴿ :الَ يَتَّخِذِ الْمُ ْؤ ِمنُونَ الْكَافِرِينَ َأ ْو ِليَاءَ مِنْ دُونِ الْمُ ْؤ ِمنِنيَ َومَنْ
شيْءٍ إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا ِمنْهُمْ تُقَاةً﴾ (آل عمران ،) :حيث يتمّ
يَفْعَلْ َذلِكَ فََليْسَ مِنَ اهللِ فِي َ
متتني عُرى الصداقة معهم لغاياتٍ أهمّ.

إن األحكام احلكومية عبارةٌ عن القوانني اخلاصّة اليت يضعها احلاكم
اإلسالمي لتطبيق األحكام األولية أو الثانوية ،من قبيل :الضوابط املرتبطة
باجلوازات ،وقيادة السيارات ،والقوانني املرورية ،واملؤسَّسات العسكرية ،وما إىل
ذلك من األمور اليت تدخل بأمجعها يف إحالل النظم يف اجملتمع ،الذي يُعترب وجوبه من
األحكام األوّلية يف اإلسالم ،واليت يتمّ وضعها من قبل احلكومة حتت إشراف
احلاكم اإلسالمي .إن األحكام احلكومية تأتي يف سياق تطبيق األحكام األولية،
من قبيل :ما تقدّم ذكره ،أو يف سياق تطبيق األحكام الثانوية ،من قبيل :تعاطي
املخدِّرات (وكذلك ما يذهب إليه البعض من تعاطي مجيع أنواع التدخني) احملرَّمة
حبكم قاعدة ال ضرر .فاحلكومة اإلسالمية ـ من أجل تطبيق هذا احلكم ـ تصدر
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خمتلف األحكام يف حقل معاقبة املهرِّبني ،وكيفية التعامل معهم ،ومع املدمنني .إن
هذه األحكام ،اليت متثِّل مقدِّمة لتطبيق احلكم الثانوي حبرمة املخدِّرات أو الدخان،
تعترب من األحكام احلكومية.
وعليه جيب أن ال يذهبَ َّن بنا التصوُّر إىل اعتبار األحكام احلكومية مرادفة
لألحكام األوّلية والثانوية ،وأن احلكومة اإلسالمية حيقّ هلا أن تضع القوانني على
مزاجها ورغبتها؛ ألن الشارع املقدَّس هو اهلل وحده ،وإنْ كان اهلل قد مسح لنبيِّه يف
بعض املوارد احملدودة بالتشريع ،وإنّ اهلل قد أمضى هذه املوارد.
نعم ،هناك من علماء أهل السنَّة مَ ْن أجاز للفقيه أن يشرِّع يف مورد «ما ال نصّ
فيه» ،واعتربوا هذا النوع من األحكام مرادفاً لألحكام األوّلية ،وطبقاً لقاعدة
التصويب يعتربون ذلك هو حكم اهلل .إالّ أن الروايات املأثورة عن أهل البيت^ قد
ت هذا املعنى.
أنكرَ ْ
وعلى هذا األساس فإن األحكام احلكومية هي دائماً من األحكام
التطبيقية ،وال خترج أبداً عن دائرة األحكام األولية والثانوية.
كما أن إقالة املسؤولني وتنصيبهم يف املناصب يُعدّ من األحكام احلكومية،
وهي بأمجعها ذات صبغة تطبيقية وتنفيذية يف سياق تطبيق األحكام األولية والثانوية.
واملسألة اجلديرة باالعتبار أن أصل اختيار احلاكم لوضع األحكام احلكومية
يُعترب من األحكام األوّلية ،مبعنى أن اهلل سبحانه وتعاىل قد أذن للحاكم اإلسالمي ـ
من أجل تطبيق األحكام اإلهلية ـ أن يضع بعض القوانني والضوابط ،طبقاً ملا يراه أو
ما يصل إليه من خالل اهليئة االستشارية اخلاضعة إلشرافه(.)2

على الرغم من حبثنا املستويف هلذا املوضوع يف هذا الكتاب ،ولكنّنا ال جند
ُبدًّا من اإلشارة هنا إىل هذه املسألة ،ولو على حنو اإلمجال.
ال شكَّ يف وجود أحكامٍ ثابتة ال يطرأ عليها التغيّر ،من قبيل :وجوب الصالة
والصوم واحلجّ واجلهاد وما إىل ذلك.
وهناك أحكام أخرى تتغيّر بتغيُّر واختالف الزمان واملكان ،مبعنى أن الزمان
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واملكان يتدخّالن يف تغيري املوضوعات ،وعندها يتغيَّر احلكمَ ،ت َبعاً لتغيُّر املوضوع؛
ألن احلكم تابعٌ للموضوع دائماً .وعليه فإنْ قلنا« :اخلمر حرام» فإنّ هذا احلكم يبقى
َل فسوف يغدو طاهراً حالالً.
ٍّ
ما دام موضوع اخلمر باقياً ،وأما إذا حتوّل اخلمر إىل خ
سخ أبداً ،ولكنّ املوضوع قد تغيَّر.
ومن البديهي أن حرمة اخلمر مل ُتنْ َ
وهكذا األمر بالنسبة إىل تأثري الزمان واملكان يف تغيري األحكام أيضاً .فعلى
سبيل املثال :كان بيع الدم وشراؤه يف السابق حراماً؛ لعدم ترتُّب منفعة حملَّلة عليه
ميكن أخذها بنظر االعتبار ،أما اليوم فقد ظهرت فوائد عظيمة للدم يف إنقاذ أرواح
اجلرحى وبعض املرضى وأمثال ذلك؛ فيكون املوضوع قد تغيَّر هنا بتغيُّر الزمان،
ويغدو للدم منفع ٌة حملَّلة ملحوظة ،فيكون بيعه وشراؤه حينئذٍ جائزاً.
من هنا ميكن حلّ الكثري من املسائل املستحدثة يف عصرنا والعصور املقبلة،
من خالل األصول والقواعد العامة الواردة يف الكتاب والسنّة ،بعد أخذ تغيّر
املوضوعات بنظر االعتبار.
إن املسائل املتعلقة بتشريح جسم اإلنسان ،وتطوير علم الطبّ ،وكذلك زراعة
األعضاء ،واملسائل املصرفيّة ،وأنواع الشركات التجارية ،ومؤسَّسات الضمان،
والتجارات اإللكرتونية ،واألسفار الفضائية ،وما إىل ذلك ،ميكن حلُّها بأمجعها يف
سب الزمان واملكان بنظر
ضوء األصول والقواعد العامّة ،وأخذ تغيُّر املوضوعات حبَ َ
االعتبار .ومن هنا ال يوجد هناك فرا ٌغ قانوني من هذه الناحية.

يف ما يتعلَّق بفتح باب االجتهاد أو عدمه كان البحث التفصيلي حمتدماً بني
العلماء منذ القدم ،وال يزال .وقد أمجع فقهاء اإلمامية على االعتقاد بفتح باب االجتهاد
يف مجيع املسائل الفقهية .وبعبارةٍ أخرى :إن االجتهاد يف األحكام اإلسالمية ال ينحصر
ببضعة أشخاص ،وال يقف عندهم ،بل ميكن جلميع اجملتهدين الفقهاء العاملني
بقواعد الشرع أن يستنبطوا األحكام ،بل ميكن القول :إن االستعداد الذي ميلكه
الفقهاء يف الوقت الراهن أكثر من الفقهاء السابقني؛ لكونهم ورثوا علمهم ،وأضافوا
إليه علوم ًا من عندهم.
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هذا يف حني كان علماء أهل السنّة يف السابق غالباً ما يذهبون إىل غلق باب
االجتهاد ،حيث قالوا :إن االجتهاد مقتصرٌ على عدد حمدود من الفقهاء السابقني ،وال
حيقّ لغريهم أن جيتهد يف املسائل الشرعية ،بل على اجلميع تقليد هذا العدد احملدود
من الفقهاء الذين وقف االجتهاد عندهم.
وأما مؤخَّراً فقد بدأ بعض علماء أهل السنّة يذهبون إىل التجرُّد من هذا الرأي،
وقالوا بفتح باب االجتهاد على مجيع العلماء بالقواعد الشرعيّة ،وال سيَّما يف املسائل
املستحدثة اليت مل يَ ِر ْد حكمها يف كلمات الفقهاء املتقدّمني.
لقد أسهبنا يف احلديث عن أدلّة ومستندات كال الطرفني من القائلني بفتح باب
االجتهاد أو غلقه يف هذا الكتاب ،مع اإلشارة إىل املصادر واملراجع .والشيء الوحيد
الذي نهدف إليه هنا هو ذكر مقدّمة نستفيد منها يف القول بعدم وجود الفراغ القانوني
يف اإلسالم.

بااللتفات إىل املقدّمات السابقة ندخل اآلن يف صُلْب املوضوع ،واإلجابة عن
ُد من بيان املراد من الفراغ القانوني.
السؤال املتقدِّم .وقبل كلّ شيء ال ب َّ
إن الكالم يدور حول السؤال القائل :هل الشريعة اإلسالمية ـ بااللتفات إىل
خلودها وعامليّتها ـ قد استوعبت األحكام الشرعية جلميع املوضوعات املوجودة يف
حياة اإلنسان الفردية واالجتماعية ،أم هناك موارد مل يذكر اإلسالم حكمها ،وهو
ما ُيعْ َرف بـ «موارد الفراغ القانوني»؟
لقد اختلفت إجابات املذاهب اإلسالمية عن هذا السؤال .وقد ذهب الكثري من
علماء أهل السنّة إىل االعتقاد بوجود الفراغ القانوني ،وقالوا بأن هناك مسائل مل تَ ِر ْد
يف الكتاب والسنّة ،رغم قوهلم بأنها من املسائل االبتالئية.
قال الغزالي ،يف معرض احلديث عن هذا النوع من املسائل ،اليت عبَّر عنها يف
كتابه «املستصفى» بـ «ما ال نصّ فيه»« :اختلف الفريقان مجيعاً يف أنه هل يف الواقعة
اليت ال نصّ فيها حك ٌم معيّن هلل تعاىل هو مطلوب اجملتهد؟ فالذي ذهب إليه حمقلقو
املصوِّبة أنه ليس يف الواقعة اليت ال نصّ فيها حك ٌم معيّن يطلب بالظنّ ،بل احلكم
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يتبع الظنّ .وحكم اهلل تعاىل على كلّ جمتهد ما غلب على ظنِّه .وهو املختار ،وإليه
ذهب القاضي [أبو بكر الباقالني] .وذهب قومٌ من املصوِّبة إىل أن فيه حكماً معيّناً
يتوجه إليه الطلب؛ إذ ال بُدَّ للطلب من مطلوبٍ .لكنْ مل يكلَّف اجملتهد إصابته،
فلذلك كان مصيباً وإنْ أخطأ ذلك احلكم املعيَّن الذي مل يؤمر بإصابته ،مبعنى أنه
أدّى ما كُللف ،فأصاب ما عليه»(.)3
َبيْدَ أن القول بالتصويب ،ووجود «ما ال نصّ فيه» ،ليس جممع ًا عليه من قبل
كافة علماء أهل السنّة .فها هو ابن حزم يقول يف رسالته (إبطال القياس والرأي
واالستحسان)« :إن القول مبا ال نصّ فيه غري صحيحٍ؛ ألن الدين كلَّه منصوص
عليه»(.)4
من هنا ،وعلى الرغم من عدم إمجاع علماء أهل السنة على القول بفقدان
النصّ ،فإ ّن هناك الكثري منهم يذهب إىل االعتقاد بذلك ،هذا أوّ ًال.
وثانياً :يف ما يتعلَّق مبوارد فقدان النص هل هناك حكم هلل أم ال؟ هناك قوالن:
أحدهما :ما ذهب إليه الغزالي (والكثري من األشاعرة) ،وهو القول بعدم وجود حكم
هلل يف هذه املوارد ،وأن اجملتهد يف هذه املوارد يعمل على طبق ظنّه (من االستحسان
واملصاحل املرسلة وما إىل ذلك) ،فيضع اجملتهد احلكم على أساس ذلك ،ثمّ ميضيه
اهلل ،وبذلك تكون عندنا يف الواقع أحكام متعدِّدة بعدد آراء الفقهاء (وهذا هو
التصويب األشعري).
وثانيهما :القول بأنّ هناك هلل حكم ًا يف تلك املوارد ،يسعى اجملتهد إىل العثور
عليه ،ولكنّه إذا مل يصل إليه ال يكون مسؤوالً عنه ،وتكون مسؤوليته يف ما يصل
إليه ظنّه (وهذا هو التصويب املعتزلي).
هذا يف حني يذهب فقهاء اإلمامية بشكلٍ عامّ إىل أنّه:
أوّ ًال :ليست هناك مسألة من املسائل اليت حيتاج إليها اإلنسان إىل آخر احلياة إالّ
وجاء فيها حكم يف الكتاب والسنّة ،إما بشكلٍ خاصّ أو بشكلٍ عامّ .وقد استدلّ
لذلك بالكتاب والسنّة ،ومن ذلك:
َز ْلنَا عََليْكَ الْكِتَابَ ِت ْبيَان ًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ (النحل ،) :فإن
ـ قوله تعاىلَ ﴿ :ون َّ
هذه اآلية تقتضي بعمومها أن يكون هناك حكمٌ جلميع املوارد اليت حيتاج إليها
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اإلنسان ،مبيَّنٌ يف القرآن الكريم ،على حنوٍ خاصّ أو عامّ.
ـ قوله تعاىل﴿ :ا ْليَ ْومَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ِنعْمَتِي وَرَضِيتُ
المَ دِين ًا﴾ (املائدة .) :فكيف يكون الدين اإلسالمي كامالً يف حني
لَكُ ْم اإلِسْ َ
هناك فرا ٌغ يف بعض املوارد االبتالئية؟! ومن هنا ُروي عن اإلمام الرضا× أنه قال« :ما
ترك اهلل شيئاً حتتاج إليه األمّة إالّ بيّنه ،فمَ ْن زعم أن اهلل عزَّ وجلَّ مل يُكْ ِمل دينه فقد
َر َّد كتاب اهلل»(.)5
ـ ُروي عن النيب األكرم‘ أنه قال ،يف احلديث املعروف يف حجّة الوداع« :يَا
َربُكُمْ مِنَ الْجَنَّةَِ ،و ُيبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ ،إِالَّ وَ َقدْ
شيْءٍ يُق ِّ
أَيُّهَا النَّاسُ ،وَاهللِ ،مَا مِنْ َ
َربُكُمْ مِنَ النَّارَِ ،و ُيبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ،إِالَّ وَقَدْ نَ َهيْتُكُمْ
شيْءٍ يُق ِّ
َأمَ ْرتُكُمْ بِهَِ .ومَا مِنْ َ
َعنْهُ»( .)6وطبقاً هلذا احلديث مل يُرتك مورد إالّ وبيَّن النيبّ األكرم‘ حكمه يف
اإلسالم ،بشكلٍ عامّ أو بشكلٍ خاصّ.
ـ ُروي عن اإلمام الصادق× أنه قال« :إنَّ اهللَ َتبَارَكَ َو َتعَالَى َأنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ
شيْئاً يَحْتَاجُ ِإلَيْهِ ا ْل ِعبَادُ ،حَتَّى ال يَسْ َتطِيعَ
شيْءٍ ،حَتَّى ـ وَاهللِ ـ مَا تَرَكَ اهللُ َ
ِت ْبيَانَ كُلِّ َ
َعبْ ٌد يَقُولُ :لَوْ كَانَ هَذَا ُأنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ ،إِالَّ وَقَدْ َأنْ َزلَهُ اهللُ فِيهِ»(.)7
ـ ورد يف الكثري من الروايات أن عند اإلمام علي× كتاباً فيه مجيع ما حتتاج
ٍّ× وإمالء رسول اهلل‘(.)8
إليه األمّة إىل يوم القيامة ،وهو خبطّ علي
ـ حديث الثِّ ْقَل ْين ،املتواتر يف املصادر الروائية لدى الفريقني ،من الشيعة وأهل
السنة ،شاهدٌ آخر على هذا املدَّعى .فقد ُروي أن النيبّ األكرم‘ قال فيه« :إني
تارك فيكم الثِّ ْقَلني ،ما إن متسّكتم بهما لن تضلّوا أبداً :كتاب اهلل؛ وعرتتي أهل
بييت ،وإنهما لن يفرتقا حتّى يردا عليَّ احلوض»(.)9
وطبقاً هلذا احلديث يكون الرجوع إىل كتاب اهلل وأهل البيت^ حالًّ جلميع
األحكام املشكلة.
وقد استلهم فقهاء اإلمامية هذا احلديث ،فعمدوا إىل مجع كافّة األحاديث
املرويّة عن األئمّة من أهل البيت األطهار بطرقٍ صحيحة ،ودوّنوها يف موسوعاتهم
املعروفة .ومع االلتفات إىل اشتماهلا على أحكام العامّ واخلاص ال يرَ ْون فراغاً حلكم؛
كي يلجأوا حللله إىل أمور أخرى.
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وبعبارةٍ ثانية :ليس هناك واقعة وقعت يف املاضي ،أو تقع اآلن ،أو ستقع يف
املستقبل ،إالّ وهلا حك ٌم ،غاية األمر أنه يف الكثري من الوقائع قد ورد هناك حكم
خاص ،ويف الكثري من املوارد األخرى يُستفاد حكم الواقعة من عمومات وإطالقات
األحكام األولية أو األحكام الثانوية ،حبيث ليس هناك من موردٍ ال يندرج حتت واحد
من النصوص اخلاصّة أو العامّة (األعمّ من األحكام األولية والثانوية).
ت السدود املاثلة
وبعبارةٍ ثالثة :إن مسألة إمامة األئمة من أهل البيت^ قد ألغَ ْ
أمام الفراغ القانوني بالنسبة إىل الشيعة اإلمامية ،وعلى فقهاء أهل السنّة أن يأخذوا
أحكامهم الفقهية من روايات أهل البيت؛ مبقتضى حديث الثِّ ْقَلني ـ حتّى إذا مل يقرّوا
بإمامتهم ـ؛ كي ال يواجهوا فراغاً قانونياً يف األحكام اإلسالمية.
كم هو الفرق فار ٌق بني مدرسة أبي حنيفة ،الذي كان يقول :مل يصحّ عندي
من املأثور عن النيبّ األكرم‘ سوى سبعة عشر حديثاً( ،)10وبني أولئك الذين روَ ْوا عن
األئمة من أهل البيت^ عشرات اآلالف من األحاديث ،اليت روي اآلالف منها يف احلدّ
األدنى من طرق الرواة الثقات!
وثانياً :إنّ ما تقدّم ذكره حتت عنوان التصويب األشعري يفضي بنا إىل فوضى
وهرج ومرج عجيب .وقد أشار إليه أمري املؤمنني× يف إحدى خطبه املروية يف نهج
البالغة؛ إذ يقول« :تَرِدُ عَلَى أَحَدِهِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ األَحْكَامَِ ،فيَحْكُمُ فِيهَا
ف قَ ْولِهِ ،ثُمَّ يَجْتَ ِمعُ
بِرَ ْأيِهِ ،ثُمَّ تَرِدُ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِ َع ْينِهَا عَلَى َغيْرِهِ ،فَيَحْكُمُ فِيهَا بِخِال ِ
الْقُضَاةُ بِذَلِكَ ِعنْدَ اإلِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَاهُمْ ،فَيُصَوِّبُ آرَا َءهُمْ جَمِيعاًَ ،و ِإلَهُهُمْ وَاحِدٌ،
ف فَأَطَاعُوهُ؟ َأمْ نَهَاهُمْ
َو َنبِيُّهُمْ وَاحِ ٌد ،وَكِتَابُهُمْ وَاحِدٌ ،أَ َفأَمَ َرهُمُ اهللُ سُبْحَانَهُ بِاالخْتِال ِ
سبْحَانَهُ دِيناً نَاقِصاً فَاسْ َتعَانَ بِهِمْ عَلَى ِإتْمَامِهِ؟ َأمْ كَانُوا
َعنْهُ َفعَصَوْهُ؟ َأمْ َأنْزَلَ اهللُ ُ
سبْحَانَهُ دِيناً تَامّاً فَقَصَّرَ
شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعََليْهِ أَنْ يَرْضَى؟ أَمْ َأنْزَلَ اهللُ ُ
شيْءٍ﴾
طنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ َ
الرسُولُ‘ عَنْ َتبْلِيغِهِ وَأَدَائِهِ؟ وَاهللُ سُبْحَانَهُ يَقُولَُ ﴿ :ما فَرَّ ْ
َّ
شيْءٍ»(.)11
(األنعام ،) :وَفِيهِ ِت ْبيَانُ كُلِّ َ

قد يتساءل البعض ،ويقول :كيف ال يكون يف اإلسالم أيّ فراغ قانوني ،يف
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حني ظهرت مبرور األزمنة مسائل مل يتحقَّق موضوعٌ هلا يف السابق ،فضالً عن أن
يكون هلا حك ٌم ،وهي األمور اليت تعرف باملسائل املستحدثة ،من قبيل :الكثري من
القضايا الطبِّية (من زراعة األعضاء ،والتربُّع باألعضاء ،والتشريح ،والتلقيح
الصناعي ،واالستنساخ) ،ويف أبواب املعامالت ،من قبيل :أنواع الضمان االجتماعي،
والتجارة اإللكرتونية ،واحلقوق املتعلقة بتأليف الكتب ،وإنتاج األفالم ،وبراءات
طلح عليه بامللكية املعنوية ،وما يُستفاد منه يف األحباث واملسائل
مما يُصْ َ
االخرتاع ّ
املتعلقة باحلكم والدولة ،من أساليب الدميقراطية ،واالنتخابات يف اجملالس
التشريعية ،ورئاسة اجلمهورية ،وما إىل ذلك ،بل حتّى يف قسم العبادات هناك مسائل
تتعلَّق بالصالة والصوم يف الرحالت الفضائية واملناطق القطبية ،اليت مل يكن الناس
يشدّون الرحال إليها إالّ نادراً ،وأصبحت اليوم من األمور املألوفة .فهل ميكن العثور
على أحكام هذه املوارد يف الكتاب والسنّة؟
واجلواب عن ذلك :كما تقدَّم يف حبث املسائل املستحدثة يف هذا الكتاب
بالتفصيل ،هناك أصول وقواعد معروفة يف اإلسالم ،مستنبطة من الكتاب والسنّة
ودليل العقل واإلمجاع .وليست هناك مسألة من املسائل املستحدثة إالّ وتكون مشمولةً
لواحدة من هذه القواعد واألصول .فالكثري من املسائل املستحدثة ميكن وضعها حتت
عنوان (لزوم حفظ النظام يف اجملتمع اإلسالمي) ،الثابت باإلمجاع والدليل العقلي
والروايات ،ويقع بعضها حتت عنوان (مقدّمة الواجب) ،من قبيل :مسألة التشريح،
والكثري من املسائل الطبِّية األخرى ،اليت تعدّ مقدّمة حلفظ األرواح واألنفس ،الذي
هو من أوجب الواجبات ،ويندرج بعضها حتت عنوان (ال ضرر) ،والضرورة،
واالضطرار ،ويقع القسم األهمّ اآلخر حتت قانون (األهمّ واملهمّ) ،وترجيح األهمّ على
املهمّ عند دوران األمر بينهما ،وهو كذلك من األصول العقلية والنقلية الثابتة،
وكذلك سائر األمور املستحدثة اليت مل َي ِر ْد بشأنها نصٌّ خاصّ.
سر
ويف ما يتعلَّق باملسائل العبادية تكون قاعدة امليسور ،أو قاعدة نفي العُ ْ
واحلَ َرج ـ ذات الدعامة العقلية والنقلية ـ ،حاكمةً يف الكثري من املوارد ،حيث يتَّضح
التكليف يف مثل هذه احلاالت.
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قام بعض العلماء املعاصرين( )12بوضع نظرية حتت عنوان «منطقة الفراغ»؛
مت التعبري عن
لإلجابة عن السؤال املتقدِّم يف خصوص حقل االقتصاد اإلسالمي .وقد ّ
هذه النظرية يف بعض الكتب بـ «املساحة املفتوحة يف التشريع» ،ويف بعضها اآلخر بـ
«املنطقة اخلالية من التشريعات الثابتة ،واليت ال تقبل التغيري» .ويتَّضح من خالل
القرائن املوجودة يف جمموع كلمات صاحب هذه النظرية أن التعبري األدقّ هلذه النظرية
جيب أن يكون هو «املنطقة اخلالية من التشريعات اإللزامية»(.)13
وميكن تلخيص ما ذكره يف توضيح نظريته يف هذا الشأن على النحو التالي:
ـ إن اإلسالم ال يقدِّم مبادئه التشريعية يف ما يتعلَّق باحلياة االقتصادية بوصفها
عالجاً موقوتاً ،أو تنظيماً مرحلياً جيتازه التاريخ بعد فرتةٍ من الزمن إىل شكلٍ آخر من
أشكال التنظيم (كما تقول املاركسية) ،وإنّما يقدِّمها باعتبارها الصورة النظرية
الثابتة واخلالدة الصاحلة جلميع العصور.
ـ ال بُدَّ إلعطاء الصورة هذا العموم واالستيعاب أن ينعكس تطوُّر العصور فيها
ضمن عنصرٍ متحرِّك ميدّ الصورة بالقدرة على التكيّف وفقاً لظروف خمتلفة .ولكي
نستوعب تفصيالت هذه الفكرة جيب أن حندِّد اجلانب املتطوِّر من حياة اإلنسان
االقتصادية.
ـ هناك يف احلياة االقتصادية لإلنسان نوعان من العالقة :األوىل :عالقة
اإلنسان بالطبيعة أو الثروة ،اليت تتمثّل يف أساليب إنتاجه هلا ،وسيطرته عليها.
والثانية :عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان ،اليت تنعكس يف احلقوق واالمتيازات اليت
حيصل عليها هذا أو ذاك.
ـ إن الفارق بني هذين النوعني من العالقات يكمن يف أن النوع األول من
العالقات (عالقة اإلنسان بالطبيعة) متغيِّر ومتطوِّر ،مبعنى أن هذه القوانني تتغيَّرَ ،ت َبعاً
ت العدالة
ض ْ
لتغري إمكانية وحجم بسط اإلنسان لسيطرته على الطبيعة ،وإالّ تعرَّ َ
االجتماعية للخطر .فعلى سبيل املثال :إذا كانت قاعدة « َم ْن أحيا أرضاً فهي له» تضمن
العدالة يف عصر حراثة األرض بالفأس واملعول فإنّها قد تؤدّي إىل الظلم يف عصر
تطوير وسائل حراثة األرض باآلالت اليت ال ميكن أن تتوفَّر إالّ عند األغنياء ،األمر
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الذي سيسمح لبضعة أفراد بعمارة األرض وإحيائها ،وتكديس الثروة عندهم بشك ٍل
ال يضمن العدالة للجميع .من هنا كان هذا النوع من العالقات يستدعي وجود عنصرٍ
متحرِّك حيول دون حدوث مثل هذا الظلم واإلجحاف.
وأما النوع الثاني من العالقات (عالقة اإلنسان بسائر إخوته يف اإلنسانية) ،اليت
حتدِّدها احلقوق واالمتيازات والواجبات ،فهي بطبيعتها تتوقَّف على وجود اإلنسان
ضمن مجاعةٍ ،فهي بذلك ال تقبل التطوّر ،وتستدعي قوانني ثابتة (يف مقابل النظرية
املاركسية اليت تقول :بأن العالقة احلقوقية بني الناس أمرٌ عارض ،وتابع لتطور عالقة
اإلنسان بالطبيعة) .فعلى سبيل املثال :كلّ مجاعة إذا حصلت على ثروةٍ إثر ارتباطها
بالطبيعة ستواجه مشكلةً يف كيفية التوزيع العادل هلذه الثروة ،وهذه احلاجة حاجةٌ
ثابتة ،وال فرق يف تلبيتها ورفعها بني أن نعيش يف عصر اآللة البدائية أو يف عصر
التطوّر الصناعي .وإن القانون الذي يتمّ وضعه لتلبية مثل هذه احلاجة ـ من قبيل :قانون
توزيع الثروة على أساس العمل ـ قانونٌ عامّ صاحل للتطبيق يف مجيع املراحل التارخيية.
ـ إن العنصر املتحرّك الذي حيول دون حدوث اخلطر من القوانني املتعلقة
بالقسم األول من العالقات ،ويضمن تطبيق العدالة ،هو الذي نطلق عليه مصطلح
«منطقة الفراغ» ،مع ضمّ والية وليّ أمر املسلمني إليه .فمنطقة الفراغ تعين املنطقة
اخلالية من القوانني اإللزامية ،ومن هنا يكون وليّ أمر املسلمني واحلاكم اإلسالمي
مبسوط اليد ،وميكنه ،على أساس مقتضيات الزمان ،أن حيكم يف سياق األهداف
اإلسالمية العامّة (العدالة االجتماعية) يف تلك املنطقة.
وبعبارةٍ أخرى :إن منطقة الفراغ تشمل األفعال اليت يكون حكمها الشرعي
األولي هو االستحباب أو الكراهة أو اإلباحة .يف هذا النوع من املوارد ميكن للفقيه أو
الرسُولَ
احلاكم اإلسالمي ـ الذي جتب إطاعته؛ لقوله تعاىل﴿ :أَطِيعُوا اهللَ وَأَطِيعُوا َّ
وَ ُأ ْولِي ا َألمْرِ ِمنْكُمْ﴾ (النساء ) :ـ أن حيكم طبقاً ملصاحل وأهداف اإلسالم
والقواعد العامّة بوجوب أو حرمة الشيء ،الذي كان حكمه األوّلي هو اإلباحة (أي
اإلباحة باملعنى األعمّ ،الذي يشمل االستحباب والكراهة أيضاً).
ـ إن األفعال اليت ثبت تشريعيّاً حترميها بشكلٍ عامّ ،كالرِّبا مثالً ،ليس من
حقّ وليّ األمر األمر بها .كما أن الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه ،كإنفاق
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الزوج على زوجته ،ال ميكن لوليّ األمر املنع عنه؛ ألن طاعة أولي األمر مفروضةٌ يف
احلدود اليت ال تتعارض مع طاعة اهلل وأحكامه العامّة.
ـ اتَّضح ممّا تقدَّم أن «منطقة الفراغ» ال تدلّ على نقصٍ يف الصورة التشريعية،
أو إهمالٍ من الشريعة لبعض الوقائع واألحداث ،بل على العكس من ذلك ،فإنها تعبّر
عن استيعاب الصورة ،وقدرة الشريعة على مواكبة العصور املختلفة؛ ألن الشريعة ـ
كما تقدَّم أن أشرنا إىل ذلك ـ مل ترتك منطقة الفراغ بالشكل الذي يعين نقصاً أو
إهماالً ،وإمنا حدَّدت للمنطقة أحكامها ،مبنح كلّ حادثةٍ صفتها التشريعية األصلية،
سب الظروف .فإحياء الفرد
ح ْ
مع إعطاء وليّ األمر صالحية منحها صفة تشريعية ثانوية َ
لألرض مثالً عملية مباحة تشريعياً بطبيعتها ،ولوليّ األمر حقّ املنع عن ممارستها،
وفقاً ملقتضيات الظروف(.)14

بغضّ النظر عن اإلشكال الوارد على كالم صاحب هذه النظرية يف ما يتعلق
بثبات عالقة الناس فيما بينهم ،وتغيُّر عالقة اإلنسان بالطبيعة؛ ألن عالقات اإلنسان
بإخوته يف اإلنسانية ليست ثابتة دائماً ،كما أن عالقة اإلنسان بالطبيعة ليست متغيِّرة
دائماً ،هناك بعض األمور اليت تدعو إىل التأمّل يف هذه النظرية ،ومنها:
ـ هل يفيد البيان املتقدِّم عدم وجود األحكام غري اإللزامية يف حقل العالقات
القائمة بني الناس؟ أال يوجد يف هذا احلقل أحكامٌ مستحبّة أو مكروهة؟ وهل
يستحيل على العنصر املتحرِّك «منطقة الفراغ ووالية وليّ األمر» أن يتدخّل يف هذه
املساحة؟
ـ هل العنصر املتحرِّك املتقدِّم إنّما خيصّ حقل املباحات ،وإ ّن وليّ األمر ال
يستطيع أن يتدخّل يف حقل الواجبات ،سواء يف حقل العالقات مع الطبيعة أو عالقات
الناس فيما بينهم ،عند تزامحها مع األهمّ ،وإبدال احلكم اإللزامي باحلرمة إىل
وجوب ،أو احلكم اإللزامي بالوجوب إىل حُرمة ،أو تبديل احلكم اإللزامي حبكم
غري إلزامي؟ فعلى سبيل املثال :أال ميكنه يف احلالة الثانية (حقل عالقة اإلنسان
بإخوته يف اإلنسانية) أن يغضّ الطرف عن احلكم األولي «حرمة التصرُّف يف مال
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الغري»؛ بغية إجياد النظم يف اجملتمع ،وتعبيد الطرق الضرورية لتسهيل حركة الناس
(يف حالة عدم رضا صاحب امللك بالقيمة الواقعية والسوقية ألرضه) ،ويصدر األمر
بشقّ الطريق عرب أرضه؟
وأساساً ما هو الفرق بني األحكام اإللزامية وغري اإللزامية؟ فإذا كان وليّ
األمر ال يستطيع تغيري األحكام اإللزامية؛ بسبب معارضتها لوجوب الطاعة هلل،
وقاعدة (حرام حممد حرامٌ إىل يوم القيامة) ،فإن األحكام غري اإللزامية هي من
أحكام اهلل الثابتة؛ حبكم قاعدة (حالله حاللٌ إىل يوم القيامة) ،و«إنّ اهلل يُحبّ أن
يؤخذ برخصه كما يُحبّ أن يُؤخذ بعزائمه»( ،)15وما ورد يف القرآن الكريم يف قوله
َرمُوا ط َِّيبَاتِ مَا أَحَلَّ اهللُ لَكُمْ﴾ (املائدة ،) :وقوله
تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا َال تُح ِّ
جعَلْتُمْ ِمنْهُ حَرَام ًا وَحَالالً قُلْ آهللُ أَ ِذنَ
تعاىل﴿ :قُلْ أَرَ َأيْتُمْ مَا َأنْزَلَ اهللُ لَكُمْ مِنْ ِرزْقٍ فَ َ
لَكُمْ َأمْ عَلَى اهللِ تَفْتَرُونَ﴾ (يونس .) :فعلى سبيل املثال :إذا كان احلكم بـ «حرمة
الربا» ثابتاً إىل يوم القيامة؛ حبكم قاعدة «حرام حممد حرامٌ إىل يوم القيامة» ،وأنه ال
ينبغي أن يتغيَّر ،جيب أن يكون احلكم بـ «جواز امتالك األراضي بإحيائها» حكماً
ثابتاً ،وجيب أن ال يتغيَّر؛ طبقاً لقاعدة «حالل حممد حاللٌ إىل يوم القيامة» أيضاً.
وإذا كان بإمكان وليّ األمر أن يرفع اليد عن األحكام غري اإللزامية عند
تزامحها مع حكمٍ أهمّ ،وعروض العنوان الثانوي (كما هو احلال بالنسبة إىل املثال
املتقدِّم يف «جواز إحياء األرض» ،حيث حيكم احلاكم حبرمة ذلك؛ حفاظاً على
مصلحة أهمّ) ،ميكنه أيضاً أن يرفع اليد عن األحكام اإللزامية أيضاً عند فرض
تزامحها مع األهمّ ،كما صنع النيبّ األكرم‘ يف قضية مسرة بن جندب ،حيث
غيّر احلكم حبرمة اقتالع الشجرة والتصرّف يف مال الغري إىل اجلواز واإلباحة،
وكما هو احلال بالنسبة إىل بعض املوارد اليت ذكرها الشهيد (الصدر) نفسه يف نهاية
هذا البحث كأمثلةٍ إلعمال والية احلاكم اإلسالمي ،وإنْ كانت هي من زاويةٍ من
مت ـ على سبيل املثال ـ تبديل
مت فيها رفع اليد عن حكمٍ غري إلزامي (حيث َّ
املوارد اليت ّ
جواز «منع فضل ماءٍ وكالء» أو جواز «بيع الثمرة قبل بدوّ صالحها» أو «جواز إجارة
األرض» إىل احلرمة) ،ولكنْ من زاوية أخرى عمد النيبّ األكرم يف بعض هذه املوارد
إىل تبديل احلكم باحلرمة إىل اجلواز ،كما قام مثالً يف املثال األول بتبديل حرمة
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تصرّف اآلخرين يف فضل ماءٍ وكالء إىل جوازه.
ـ إن ما يتمّ التعبري عنه حتت عنوان وليّ أمر املسلمني هل يفوق الوالية على
تشخيص العناوين الثانوية ،وعلى رأسها «تقديم األهمّ على املهمّ» ،ويفوق القدرة على
إصدار األحكام يف إطار تطبيق األحكام األولية والثانوية؟ عندما يعمد فقيهٌ ،مثل:
املريزا الشريازي ،إىل تبديل حكم إباحة التنباك باحلرمة أال يكون قد فعل ذلك ألنه
رأى احلكم بإباحته معارضاً للحكم بـ «وجوب حفظ كيان اإلسالم واملسلمني»،
واحلكم بـ «وجوب احلفاظ على علوّ اإلسالم وعزّته» ،واحلكم بـ «وجوب املنع من
سيادة الكفّار على املسلمني» ،مبعنى أنه يف إطار العمل بهذه العناوين أفتى حبرمة
التنباك؟ أو عندما حكم رسول اهلل ـ بوصفه وليّ أمر املسلمني ـ بوجوب بذل فضل ماءٍ
وكالء ،أمل يكن ذلك ألنه رأى احلفاظ على كيان املسلمني قائماً على تنمية وتطوير
ت ذلك ،كما عبَّر عن
الثروة الزراعية واحليوانية ،وأن حاجة املسلمني هي اليت اقتضَ ْ
ذلك السيد الشهيد الصدر نفسه ،حيث قال« :ألن جمتمع املدينة كان حباجة شديدة
إىل إمناء الثروة الزراعية واحليوانية)16(»...؟
إذا كان األمر كذلك ،لن يكون هناك من معنى للتعبري بـ «الفراغ»؛ ألن وليّ
ت
األمر يف مثل هذه احلالة سيكون مبسوط اليد يف إصدار األحكام حيثما دعَ ْ
املصلحة إىل ذلك ،طبقاً لقاعدة «تقديم األهمّ على املهمّ» ،والعمل باحلكم الثانوي
املتقدِّم على احلكم األوّلي.
ـ اتَّضح ممّا تقدَّم أن عنصر «منطقة الفراغ» مل تقدِّم للشريعة االستيعاب
والشمول ،وإمنا الذي يؤدّي إىل مشولية الشريعة واستيعابيّتها هو ذلك اإلذن املمنوح
للحاكم اإلسالمي من قبل العقل والشرع يف االستفادة من العناوين الثانوية ـ من قبيل:
قاعدة األهمّ واملهم ـ؛ لرفع املشاكل الفردية واالجتماعية ،وكسر السدود واحلواجز
اليت تعيق تقدُّم اجملتمع .وعلى هذا األساس فإن الذي يقع على عاتق وليّ األمر هو
تشخيص وحتديد املصداق للعناوين األوّلية (األعمّ من مواد األحكام اإللزامية وغري
اإللزامية) ،وتشخيص العناوين الثانوية ،وعروضها وعدم عروضها على املوضوعات(.)17
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الرقِّية واالستعباد يف اإلسالم

بقي عد ٌد من األسئلة اليت أثارها السيد املهندس كتريائي ،نرى طرحها هنا؛
لنجيب عنها ،وخنتم املسألة بشكلٍ كامل.
إن من بني األسئلة اليت ذكرها مساحته« :ما هي املباني الرئيسة إلقرار العبودية
يف اإلسالم ،من القرآن والروايات املعتربة»؟
وهذا السؤال هو من مجلة األسئلة اليت تطرَّقنا إىل حبثها بشكلٍ وآخر ،مبعنى
ظم الوضعية ،مع بيان األسباب اليت
أننا قد ذكرنا مناشئ االستعباد ،وأسبابه يف النُّ ُ
ال يقرّها اإلسالم منها ،وخالصتها كما يلي:

إن من بني األعراف اليت كانت سائدةً يف بعض أقطار املعمورة يف احلد األدنى
أن يكون الشخص َمديناً لشخصٍ آخر يف بعض األحيان ،وال يستطيع أداء َد ْينه ،فال
يبقى أمامه سوى متليك نفسه له .وكان هذا ميثِّل طريقاً إلحقاق احلقّ؛ إذ يقولون :إن

حق الدائن جيب أن ُيؤدَّى له ،وحيث إن املَدين ال ميلك شيئاً فال مندوحة من استعباده.
وهذا ال وجود له يف اإلسالم قطعاً .فحتى إذا كان املَدين ُم ْعسراً ال حيق للدائن أن
يضيّق عليه ،بل عليه أن يتساهل معه حتّى يتمكن من سداد الدين .وقد ورد التعبري
عن ذلك يف القرآن الكريم بالقولَ ﴿ :وِإنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ َفنَظِرَةٌ ِإلَى َميْسَرَةٍ﴾ (البقرة:
).

إن من بني مناشئ االستعباد األخرى هو االستعباد الطوعي .حيث يقال :إن بعض
اجملتمعات تشهد حاالت يتربَّع فيها بعض األفراد إىل تسليم قياد أنفسهم لغريهم
بكامل إرادتهم! ملاذا؟ السبب يف ذلك يعود إىل أن بعض اجملتمعات تشهد اضطرابات
وأزمات حادّة ،يعيش أغلب الناس فيها حاالت مأساوية ،من الفقر املدقع واجملاعة،
حيث ترزح الغالبية من أفراد اجملتمع يف أوضاع من البؤس واحلرمان ،بينما يتمتَّع
القليل من الناس ومَ ْن يلوذ بهم ،من املقرَّبني ،يف حببوحةٍ من العيش الرَّغيد .وكان
عبيد هؤالء األثرياء يتمتَّعون بظروفٍ أفضل من سائر الناس ،حتّى األحرار منهم .من
هنا يلجأ بعض األحرار؛ للخالص من واقعهم املزري ،إىل األثرياء من السادة وأصحاب
مب ْلء رغبتهم وإرادتهم.
املمتلكات واألثرياء ،ويعرضون عليهم فكرة استعبادهم َ
فهل يقرّ اإلسالم هذا النوع من االستعباد الطَّ ْوعي؟ وبعبارةٍ أخرى :هل ميلك
اإلنسان احلُ ّر حرِّية التنازل عن حرِّيته؟ فهل ميتلك الفرد القدرة على التجرُّد من
حرِّيته ،بأن يقول :أنا حرّ ،وجيب أن أكون حرّاً يف التصرُّف حبرِّييت جبميع أنواع
التصرّف ،اليت تشمل حتّى جتريد نفسي من حرِّييت ،فأنا أرغب يف أن أكون عبداً
ك يف عدم صحّة هذا الكالم.
ش َّ
لشخصٍ آخر؟ فهل يصحّ ذلك أم ال؟ ال َ

إن من بني املناشئ اليت ذكرت لالستعباد هي الدِّين ،مبعنى أن جمرَّد الدين ـ
وليس احلرب بني أتباع دينني ـ يبيح ألتباعه استعباد أتباع األديان األخرى ،مبعنى أن
يقوم أتباع دين ـ جملرَّد كونهم أتباع هذا الدِّين ـ باسرتقاق أتباع دينٍ آخر؛ جملرّد أنهم
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خيتلفون معه يف الدين .وبطبيعة احلال حيث يدور الكالم حول الدين كانت الذريعة
املطروحة يف هذا الشان هي القول بأن استعباد أتباع الدين اآلخر خيلق األرضية
اخلصبة للتأثري عليهم.
فهل جييز لنا اإلسالم اسرتقاق اآلخرين؛ جملرد اعتناقهم ديناً آخر غري اإلسالم؟
ك يف عدم جواز ذلك قطعاً ،مبعنى أننا ال نستطيع أن نستعبد شخصاً
ش َّ
اجلواب :ال َ
مسيحياً أو يهودياً أو جموسياً ،بل وحتّى غريهم ،حتت ذريعة اتّباعهم ديناً خمتلفاً ،دون
أن يصدر عنهم عدوا ٌن يف حربٍ ،أو أسرهم يف ساحة القتال.

األمر اآلخر ـ الذي سبق أن ذكرناه يف احملاضرات األوىل ـ هو مسألة العِ ْرق.
فهل ميكن القبول بالفلسفة القائلة بأن بعض األعراق يف الدنيا قد خلقت وهي ال
تصلح لغري االستعباد ،حاهلا يف ذلك حال بعض احليوانات ،مثل :اخليل والبغال
واحلمري .فحيث جند الناس يبيحون ألنفسهم استخدام هذه احليوانات ،مع أنها يف
الشعور باألمل وحتمُّل األذى مثل البشر ،ولكنْ مع ذلك يبيح اإلنسان لنفسه
استعبادها ،دون أن يعترب ذلك ظلماً؛ حبجّة أن خلقتها ختتلف عن خلقتنا ،فقد خلقت
حلمل األثقال ،غاية ما هنالك جيب عدم حتميلها فوق طاقتها ،ودون إيالمها وظلمها،
مع رعايتها وتوفري الطعام والراحة هلا ،ومعاجلتها إذا أصيبت مبرضٍ .فهل هناك مثل
هذا الشيء بالنسبة إىل بعض األعراق البشرية ،مبعنى أنها خلقت خلدمة األعراق
األخرى؟ وهذا هو ما ذهب إليه أرسطوطاليس ،على ما تقدَّم أن ذكرناه يف حماضرةٍ
سابقة.
ٍّ يف أن اإلسالم ال جييز هذا
شك
أمّا اجلواب عن ذلك فهو :ليس هناك من َ
املنطق.

إن من بني مناشئ االسرتقاق اليت كانت سائدة يف األزمنة الغابرة (اجلرمية).
وهذا يستحقّ حبثاً مستقالًّ .فقد قيل :يعترب االسرتقاق واالستعباد يف بعض القوانني
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الوضعية عقوبةً على بعض اجلرائم اخلاصّة .فإذا ارتكب شخصٌ اجلرمية االجتماعية
الكذائية كانت عقوبته عليها سلب احلرِّية منه.
فهل لدينا يف التشريع اإلسالمي مثل هذا احلكم؟ هناك يف اإلسالم عقوباتٌ
مت التصريح ببعضها يف القرآن
مت تشريعها ملعاقبة بعض اجملرمني ،وقد ّ
شديدة ّ
الكريم ،أو يف السنّة الثابتة القطعية ،من قبيل :عقوبة احملارب ،واحملارب هو الذي
يشهر السالح بوجه املسلمني ،وقد بيَّن اهلل عقوبة احملارب يف القرآن الكريم بقوله:
سعَ ْونَ فِي األَرْضِ فَسَاد ًا َأنْ يُقَتَّلُوا َأوْ يُصََّلبُوا
﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَا ِربُونَ اهللَ وَ َرسُولَهُ َويَ ْ
الفٍ﴾ (املائدة ،) :حيث استعمل كلمة «يُقَتَّلُوا»
َأوْ تُقَطَّعَ َأيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِ َ
بصيغة املبالغة؛ للداللة على شدّة القتل ،أو الصَّ ْلب ،أو قطع األوصال واألطراف من
خالفٍ ،مبعنى قطع الرجل اليمنى واليد اليسرى ،أو الرجل اليسرى واليد اليمنى؛
ليبقى بذلك عربةً َمل ْن سواه .ويبدو أنه ال توجد عقوبة يف اإلسالم أشدّ من هذه العقوبة،
ومع ذلك مل يتمّ تشريع االستعباد يف اإلسالم ،حتّى بالنسبة إىل احملارب.
وعليه فإن املنشأ واملورد الوحيد لالستعباد يف اإلسالم يقتصر على الذين
سرون يف ساحة القتال واحلرب ـ وقد سبق لنا أن حتدَّثنا عن احلرب يف املنظار
ُي ْؤ َ
اإلسالمي ،وقلنا :إنها ختتلف عن سائر احلروب األخرى ،من حيث اهلدف،
واخلصائص ،ورعاية الشروط األخرى املذكورة يف مظانّها ـ حيث جيوز االسرتقاق
بوصفه واحداً من بني خيارات ثالثة ،ويف بعض احلاالت واحداً من بني خيارات أربعة،
يعود تشخيصها إىل وليّ أمر املسلمني ،فقد يرى املصلحة يف عدم اإلبقاء على األسري
حيّاً ،وأنه حيث ُأسر يف حالة احلرب أمكن قتله (وهلذا حبثٌ مستقلّ) ،أو أن
يسرتقّه ،أو أن حيرِّره ِم َّن ًة دون قيد أو شرط ،أو أن حيرِّره بشرط أن يدفع فديةً ،أو أن
ُيستبدل بأسريٍ أو أسرى وقعوا يف أيدي األعداء ـ .وهذا هو املورد الوحيد الذي شرَّع فيه
اإلسالم جواز االسرتقاق واالستعباد ،وال غري.

لقد رأيتُ مالحظةً جديرة باالهتمام يف كتاب «شبهات حول اإلسالم» ،ملؤ لفه
حممد قطب ،حيث أجاد كتابة هذا الفصل من الكتاب ،رغم وجود بعض النواقص
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يف بعض فصوله األخرى من وجهة نظري ،مبعنى أنه جتاهلها ،ومل يبحثها .يقول
األستاذ قطب :إن املوجود يف القرآن الكريم بشأن أسرى احلرب ينحصر يف آيةٍ واحدة
فقط ،وهي اآلية الواردة يف سورة «حممد» ،وهي قوله تعاىل﴿ :فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا َأثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْ َوثَاقَ فَإِمَّا َمنّ ًا َبعْدُ َوإِمَّا فِدَاءً حَتَّى
تَضَعَ الْحَرْبُ َأوْزَا َرهَا﴾ (حممد .) :يطلق العرب على يوم احلرب مصطلح «يوم اللقاء»،
وهنا يستعمل القرآن مصطلح «إذا لقيتم» بهذا املعنى ،فعندما يتمّ اللقاء مع الكفّار يف
ساحة احلرب فعليكم بضرب رقابهم ،حتّى إذا أثخنتموهم ،وكانت لكم الغلبة
مت توثيقهم وأسرهم يعرض القرآن الكريم
عليهم ،فشدّوا الوثاق بعد أسرهم .وبعد أن ّ
يف هذه اآلية خيارين ،وهما﴿ :فَإِمَّا َمنّ ًا َبعْدُ َوإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ َأوْزَارَهَا﴾،
وقد قلنا بأن الفداء على قسمني :إمّا فدا ٌء مصحوب باملَ ّن ،ومن دون شرط؛ أو فداءٌ
مشروط بالفدية ودفع النقود ،أو من خالل االستبدال بأسريٍ أو أسرى من املسلمني
وقعوا يف يد األعداء ،وهو الذي ال يزال مألوفاً يف العامل ،حيث يتم التبادل بني األسرى
من اجلانبني﴿ .حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ َأوْزَا َرهَا﴾ أي حتّى تنتهي احلرب ،وهناك حبثٌ بني
املفسِّرين بشأن الغاية اليت تفيدها هذه العبارة من اآلية.
وامللفت لالنتباه أن القرآن إنّما يقتصر على بيان خيارين من اخليارات األربعة
اليت تقدَّم منا ذكرها ،واليت جيب على وليّ أمر املسلمني حتديد األولويّة لواحدةٍ منها.
وبطبيعة احلال فإن هذه املسألة اختيارية ،مبعنى أنه جيب أن ينظر مكمن املصلحة يف
ذلك بالنسبة إىل اجملتمع اإلسالمي ،ويتَّجه إىل االختيار على أساسها ،ال من منطلق
هوى نفسه ،فعليه أن خيتار ،طبقاً ملا يراه من املصلحة :إمّا القتل (إذا كان ذلك الفرد
ال يصلح معه إالّ القتل ،مبعنى أنه يشكلل خطراً على اجملتمع حتّى يف حال استعباده،
فضالً عن إطالق سراحه ،أو أخذ الفدية منه)؛ أو االسرتقاق واالستعباد؛ أو حتريره
دون شرطٍ باملَ ّن؛ أو حتريره بشرط أخذ الفدية .أما هذه اآلية فلم تذكر سوى اخليارين
األخريين؛ إذ قالت﴿ :فَإِمَّا َمنّ ًا َبعْدُ َوإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ َأوْزَا َرهَا﴾.

يوجد هنا واحدٌ من ثالثة احتماالت:
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االحتمال األوّل :أن يقال :إذن ال وجود لذينك اخليارين ضمن األحكام والتعاليم
اإلسالمية أصالً؛ إذ نبقى حنن وما يقوله القرآن الكريم .والقرآن مل يقُ ْل أبداً :ميكن
لكم اسرتقاق األسرى ،وإنّما اكتفى بذكر هذين اخليارين ،وحنن ال نقبل بسوى
القرآن؛ إذ ال قطعية ملا سواه .وعليه ال يكون أصل االستعباد موجوداً يف اإلسالم.
هذا واردٌ كاحتمال ،مبعنى أنه ميكن لشخصٍ أن حيتمل مثل هذا االحتمال.
إالّ أن هذا االحتمال ـ بطبيعة احلال ـ ال ميكن قبوله؛ ألنه على خالف السرية
القطعية اليت سار عليها املسلمون منذ الصدر األوّل .ويبدو أننا ال نعثر يف سرية الرسول
األكرم‘ على ما يُثبت أنه عامل األسرى معاملة العبيد ،مبعنى أن النيبّ األكرم‘
يف املعارك اليت قادها بنفسه قد اختار واحداً من هذين اخليارين فقط ،ورمبا عمد يف
بعض املوارد إىل احلكم بقتل بعض األشخاص بعينهم ،ولكنْ مل يكن يف البني
مت أسر سبعني شخصاً يف معركة بدر .وهؤالء األسرى قد
استعبادٌ .فعلى سبيل املثالّ :
مت إطالقهم دون قيدٍ
ُأخذت من بعضهم الفدية ،ومتّ حتريرهم وإطالق سراحهم ،أو َّ
أوشرط من باب املَ ّن .وكان هناك من األسرى يف بدر َم ْن مل يكن ميلك شيئاً يفكّ به
أسره؛ فقال له رسول اهلل :هل تعلم القراءة والكتابة؟ قال :نعم ،فقال له الرسول:
فداؤك أن تعلم أطفال املسلمني .إالّ أن النيبّ مل خيتَ ْر اللجوء إىل االستعباد أبداً.
وحيث إننا نواجه هذه املسألة حديثاً جند حاجةً إىل قراءة املزيد بشأنها .وهناك
آرا ٌء ملفتة لالنتباه يف هذا املوضوع .فعلى سبيل املثال :جند لدى بعض األفراد ـ وكأنّين
رأيت ذلك يف بعض كلمات الفخر الرازي ـ َن َمطاً فكرياً يقول :رمبا ال جيوز استعباد
األسرى إذا كانوا من العرب؛ ألن احلروب اليت خاضها النيبّ األكرم قد اقتصرت
على العرب ،وحيث إنه مل يستعبد أحداً يف هذه احلروب فهذا يعين أنه مل يستعبد
عربياً.
يف حني أن هذا الكالم ال ميكن أن يكون صحيحاً؛ فالذي ال ميكن الشكّ
فيه هو أن قوانني اإلسالم مل تفرِّق بني العرب والعجم .ويتأكَّد لنا ذلك من خالل
الرجوع إىل التصريح بذلك من قبل النيبّ األكرم‘ نفسه.
َب ْي َد أننا نقول :صحي ٌح أن النيب األكرم مل يستعبد أحداً بنفسه يف احلروب اليت
خاضها ،إالّ أن هذا ال يعين بالضرورة أن ما كان يقوم به املسلمون بعد ذلك من
االجتهاد والتجديد

33

االسرتقاق باطلٌ ،وخمالف لتعاليم النيبّ .نعم ،قد ميكن للسنِّي أن يقول ذلك ،إالّ أن
قول ذلك بالنسبة إىل الشيعيّ مشكلٌ؛ إذ إن السنّي ال يصحِّح إالّ قول النيبّ وسنَّته،
ح َرجاً يف القول بأن كلّ ما قام به املسلمون بعد النيبّ خمالفٌ لتعاليمه؛
وبعده ال جيد َ
ألنهم غري معصومني ،يف حني أننا كشيعة نعترب العصمة لألئمة ،قوالً وفعالً وتقريراً،
وعليه نقول :لو كان مثل هذا الشيء موجوداً خلالفه األئمّة املعصومون^ .وبطبيعة
احلال صحيحٌ أن األئمّة مل يقوموا باستعباد اآلخرين شخصياً ،ولكنْ يف الوقت نفسه
مل يصدر عنهم ما يوحي بتخطئة هذه الظاهرة ،بل كانوا أحياناً يرتِّبون األثر على ما
يقوم به اآلخرون من اسرتقاق األسرى؛ فكانوا يتعاملون معهم معاملة العبيد ،مبعنى
أنهم كانوا يشرتونهم ،ورمبا كانوا يشرتونهم بنيّة اإلعتاق ،إالّ أنّهم ـ على أيّ حال ـ
كانوا ميضون ذلك من خالل الشراء.
وعلى أيّ حال فإن هذا االحتمال موجودٌ .فمن املمكن ألولئك األشخاص الذين
يتشبَّثون بتأصيل القرآن ،ويقولون :نؤمن بكلّ ما يف القرآن ،ونرفض مجيع ما مل َي ِر ْد
فيه ،وال سيَّما بالنظر إىل أن سرية النيبّ األكرم ختلو من حاالت االستعباد ،األمر
الذي جيعل من املمكن لشخصٍ أن يقول :ال وجود لالسرتقاق يف اإلسالم من األساس،
وأن الذي كان قائماً يف احلدّ األدنى هو املعاملة على العبيد الذين كانوا موجودين
منذ البداية ،وأنه كان يُعاملهم معاملة العبيد مبا أسلفناه من اخلصائص والضوابط
ت هذه
اليت رصدت خطّ ًة لضمان حرِّية عميقة وراسخة هلؤالء العبيد ،حبيث لو جنحَ ْ
مت جتفيف املصادر ،وسدّ املنافذ اليت تفضي إىل االستعباد ـ
اخلطّة ـ وخاصّة إذا ّ
ت احلرِّية على مستوىً واسع.
لتحقَّ َق ْ

وأما إذا مل نقل بهذه النظرية فهناك رأيان آخران ميكن قوهلما .وأحد هذين
القولني ـ وهو قولٌ يف غاية الضعف والسخف ـ هو الذي ذهب إليه بعض املتقدِّمني من
علماء أهل السنّة ،وذلك أنهم؛ حيث وجدوا هذه اآلية القرآنية ال تتالءم مع ما عليه واقع
املسلمني ،من ترجيح كفّة االستعباد واالسرتقاق ،من هنا ذهبوا إىل القول بنسخ هذين
اخليارين الواردين يف هذه اآلية!
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وهو كالمٌ يف غاية اخلطل؛ إذ ما هو الناسخ هلذه اآلية؟! هذا ما قاله بعضهم،
ومل َي ْل َق قبوالً.

أما االحتمال اآلخر فهو ما قاله األستاذ حممد قطب ،وهو خري ما عثرت عليه
من قبله .ولذلك أجد من الضروري أن ُأضيء عليه؛ ملا ينطوي عليه من الفوائد يف
الكثري من املوارد:
هناك بني التعاليم اإلسالمية ما يندرج ضمن التعاليم األساسية واألصلية،
وهناك منها ما هو غري أساسي أو غري جوهري ،بل هو من قبيل :اإلجراءات اليت
يتَّخذها النيب األكرم بشكلٍ مرحلي ومؤقَّت .وهذه التعاليم موجودةٌ بكثرة ،ولكن
مت تناوهلا من قبل علمائنا يف كتبهم ،باستثناء الشيخ النائيين ،يف كتابه «تنبيه
قلَّما ّ
األمّة وتنزيه امللّة»؛ والعالمة الطباطبائي ،يف مقالٍ له [كتبه باللغة الفارسية] حتت
عنوان« :واليت وحكومت»( ،)1وهو مطبو ٌع ضمن كتاب «مرجعيت وروحانيت».
وخالصة الكالم :إن لدينا نوعني من التعاليم واألحكام :النوع األوّل :هو ما
يطلق عليه مصطلح «الشريعة» ،مبعنى القانون الذي شرَّعه اهلل سبحانه وتعاىل؛ والنوع
الثاني :هو ما يُطلق عليه مصطلح «السنّة» ،مبعنى األسلوب الذي اختاره الرسول ،طبقاً
ملا يتمتَّع به من الوالية ،وما يقع يف دائرة صالحيّاته .أحياناً يكون هناك قانونٌ
منصوص ومصادق عليه ،من قبيل :التشريعات الصادرة عن الربملان؛ وتارةً يكون من
نوع األمور اليت يسمح فيها القانون لشخصٍ يف أن يقوم باتّخاذ اإلجراءات واخلطوات
اليت يراها مناسبة يف حدود الدائرة اليت يرمسها له القانون ،وهذا النوع ال يدخل يف
صُلْب القانون ،وإمنا هو جمرّد آليّة يقرّها القانون .هناك الكثري من األمور اليت ال
تدخل يف صُلْب الشريعة اإلسالمية ،وإمنا هي من األمور الداخلة حتت صالحيّات
الرسول ،ليختار منها ما يراه من املصلحة.
والفرق بني األحكام األصلية واألحكام من النوع الثاني يكمن يف أن
األحكام األصلية متثِّل قانوناً ثابتاً ال يتغيَّر ،وأما األحكام اليت هي من النوع الثاني
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فهي أحكام مؤقَّتة ،وتابعة ملقتضيات املرحلة .والقانون األصلي واألساسي بشأن أسرى
احلرب هو أحد هذين احلكمني الواردين يف قوله تعاىل﴿ :فَإِمَّا َمنّ ًا َبعْدُ َوإِمَّا فِدَاءً﴾
(حممد ،) :وهذا غري قابلٍ للنسخ أو التبديل .وانتخاب أحد هذين اخليارين صحيحٌ
دائماً ويف مجيع األحوال .أما االسرتقاق فهو أسلوبٌ مؤقَّت ،ومل يتمَّ تشريعه كقانون
أصلي ثابت.

يقول األستاذ حممد قطب :إن االسرتقاق يف اإلسالم ينطوي على مثل هذا األمر.
وهنا نتساءل :ما الذي دعا اإلسالم إىل اللجوء إىل مثل هذا احلكم املؤقَّت؟ وهنا جند
ٍّ ما ،حيث يقول :علينا أن ننظر يف ظروف وأحوال ذلك
لقطب جواباً مجيالً إىل حد
الزمن ،وطريقة تعامل الكفّار مع األسرى من املسلمني .فأحياناً تكون األعمال
مشروطةً ومقيّدة ببعض القيود والظروف .فلنوضِّح األمر من خالل املثال التالي :يعمل
الفرد أحياناً لوطنه وأبناء وطنه بشكلٍ مييِّزهم من اآلخرين من غري أبناء وطنه ،فهل
هذه سياس ٌة صحيحة؟ أليس من األفضل للفرد أن ينظر إىل مجيع الناس ـ من بين وطنه
ومن أبناء األوطان األخرى ـ بعنيٍ واحدة ،وال يفرِّق بني إنسانٍ وإنسان؟ كأنْ يقتسم
اإليراني لقمة عيشه بينه وبني غري اإليرانيني بالسويّة؛ ألن اجلميع إخوة يف اإلنسانية،
وال فرق يف ذلك بني اإليراني وغريه؟ هذا كال ٌم مجيل ،وال غبار عليه ،ولكنّه إنّما
يكون كذلك إذا كان اآلخر يفكلر بنفس التفكري ،وأن يقوم العراقي واألفغاني
والرتكي والباكستاني باقتسام لقمة عيشهم مع إخوتهم من اإليرانيني ،ال أن يقتسم
اإليراني رغيفه مع اآلخر ،بينما يستأثر اآلخر برغيفه كامالً لنفسه .حنن نقول« :إن
النفط اإليراني لإليرانيّني»! ملاذا ال نقول« :إنه للمسلمني مجيعاً»؟! يقول :إنّ هذا إمنا
يكون كالماً صائباً ومنطقياً إذا فكَّر املسلمون مجيعاً بهذا النمط من التفكري،
فإمنا نعطي النفط للباكستانيني إذا قاموا باقتسام ثرواتهم معنا ،إالّ أنهم ما داموا
يستأثرون بذلك دوننا حيقّ لنا أن نستأثر خبرياتنا دونهم.
وهكذا األمر بالنسبة إىل ظاهرة االسرتقاق .فمن اخلري أن ال يكون هناك
اسرتقا ٌق أبداً ،ولكنْ هذا يتوقَّف على استنكار االسرتقاق من قبل الطرف اآلخر،
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فال يأخذ الرقيق من أبناء بلدنا أو ديننا ،فإذا كانت الظروف السائدة والقائمة تسمح
ألعدائنا أن يستعبدوننا فعندها سيكون ما نقوم به من اسرتقاقهم يف بعض الظروف
ال مببدأ املواجهة باملثل.
واحلاالت َع َم ً
طبقاً هلذا الكالم ـ الذي ال يتَّفق مع البيان الذي ذكرْ ُته يف احملاضرتني
السابقتني ـ يكون اإلسالم يف األساس مرحِّباً بإلغاء الرقّ مئة باملئة ،ال أنّه يريد من
االستعباد ـ حتّى يف تلك الظروف احملدودة ـ أن يكون قنطرةً يدخلها اإلنسان عبداً
حرّاً ،بل اإلسالم مل ُي ِر ْد حتّى هذا املقدار ،وإنّما هو عملٌ
كافراً ليخرج منها مسلماً ُ
قبيح اضطرّ له اإلسالم اضطراراً ،ومن باب املواجهة باملثل ،ومواجهة العدوان بعدوان
مثله.
فإذا قبلنا بهذا الكالم سوف يتَّضح اجلواب عن السؤال التالي لألستاذ املهندس
كتريائي ،حيث قال :هل ميكن للمسلمني اسرتقاق اليهود يف احلرب القائمة بني
العرب وإسرائيل؟ إن هذا السؤال بطبيعة احلال يبدو ناقصاً من بعض اجلهات ،فليس
س َت َر ّق؛ إذ ليس هناك َم ْن يقول :كلّ أسري يؤخذ يف احلرب فهو عبد ال
كلُّ أسريٍ ُي ْ
حمالة .والذين يقولون باالستعباد ـ كما أسلفنا ـ إمنا يقولون :حيقّ لوليّ أمر املسلمني
أن خيتار واحداً من بني أربعة أمور ،يُشكّل االستعباد واحداً منها .فليس هناك َم ْن
يقول بأن األسري يُستعبد تلقائياً .هذا أ ّوالً.
وثانياً :لو قبلنا هنا مبا قاله األستاذ حممد قطب فإن اإلسالم يف الظروف
الراهنة ال يبيح االسرتقاق يف أيِّ حربٍ من احلروب؛ ألن روح االسرتقاق اإلسالمي تقوم
على املواجهة باملثل ،مبعنى أنه حيث كان اآلخرون يستعبدون املسلمني أجيز
للمسلمني فعل ذلك يف بعض املوارد .وعليه حيث ال يكون اليوم استعباد يف العامل فإن
اإلسالم بدوره ال جييز االستعباد أيضاً.

األمر اآلخر الذي هو من الكالم املهلهل والفضفاض ،الذي ال يقول به أحدٌ،
هو :هل ميكن حالياً القبض على شخصٍ أجنيب [بنيّة االسرتقاق]؟ هناك َم ْن حياول
إجياد ذريعةٍ ومربِّر ملضاجعة النساء األجنبيّات ،وختريج ذلك من خالل القول
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باسرتقاقهنّ .كان هناك شخصٌ متهتِّك يقول :ذكرتُ هذا األمر ذات يومٍ يف أوروبا،
مم ْن مسع
وقلتُ بأنه جيوز نكاح األجنبيّة بنيّة اسرتقاقها ،ثمّ جاء بعد ذلك شخصٌ َّ
ت على ذات بعل
هذا الكالم ،وقال بأنه فعل ذلك! فقيل له :كيف صنعت؟ قال :عثرْ ُ
فاستعبَ ْد ُتها!! [قهقهة احلضور] .إنّ هذا من قبيل :قول القائل« :قتل احلسني بن معاوية
على يد يزيد بن أبي طالب يف حرب البسوس» ال ينطوي على شيءٍ من الصحّة أبداً.
فالنصارى أوّ ًال من أهل الكتاب ،ختتلف معاملتهم يف اإلسالم عن الكفّار
واملشركني .ثمّ حنن اآلن لسنا يف حربٍ معهم .األمر اآلخر هو أن االسرتقاق ليس
باألمر الذي يقع مبجرَّد القصد والنيّة! بل ال ُب َّد ـ حبسب املصطلح ـ من أن يكون هناك
اعتبارٌ عقالئي أيضاً .فإمنا ميكن لك أن تقصد استعباد شخص ،ويكون هذا القصد
واقعياً ،إذا أمكن لك أن تعامله معاملة العبد ،وأن تكون لك السلطة عليه على طول
اخلطّ.
لنفرتض أن أيزنهاور [الرئيس األمريكي األسبق] جاء إىل هنا ،وقصد أحدنا أن
يضع يده عليه بنيّة متلُّكه واستعباده ،فإنّ هذا إنّما يتمّ عمليّ ًا ـ وهذا الكالم ليس من
عندي ،وإنّما هو ما يقوله الفقهاء ـ ويكون له اعتبارٌ عقلي إذا أمكن لك أن تأمره
وتنهاه ،وأن يكون مُلْ َزماً باالمتثال .وأمّا إذا كان يعترب نفسه فوق األمم ،ويرى شعبه
سيد الشعوب األخرى ،وينظر إىل الشعوب األخرى نظرةً استعالئية وفوقية ،فال
ميكن اسرتقاقه مبجرّد قصد اسرتقاقه ،حتّى إذا كان مستحقّ ًا لالستعباد
سب الواقع .وهكذا األمر بالنسبة إىل النِّساء ،فال ميكن أن تنوي
حب َ
واالسرتقاق َ
اسرتقاقهنّ؛ لتعامل الواحدة منهنّ معاملة األمة ،وتستبيح منها ما تستبيحه من األمة.
السؤال اآلخر :هل ميكن شراء العبيد يف الوقت الراهن؟ وهل هناك إشكالٌ
ت ،أم جيب أخذ سوابق العبد بنظر االعتبار؟
مت ْ
يف هذه املعاملة لو َّ
جواب هذا السؤال قد اتَّضح ممّا سبق أيضاً ،حيث تناولنا ما إذا كان
باإلمكان شراء العبيد يف الوقت الراهن أم ال؟ ومَ ْن الذي ميكن شراء العبيد منه؟
ومَ ْن هو العبد؟ وما هي موجبات االستعباد؟ وهل جيب التحقيق يف سوابق العبد أم ال؟
إذا كان العبد يُباع يف أسواق املسلمني ال تكون هناك ضرورةٌ للبحث يف سوابقه،
ولكنْ هناك مسأل ٌة ال ُب َّد من البحث فيها ،وهي:
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صحي ٌح أننا قلنا بأنه ال ميكن ختطئة سلوك املسلمني يف ما يتعلَّق بأصل
االسرتقاق ،إالّ أننا يف الوقت نفسه ال نستطيع تصحيح مجيع ممارسات املسلمني حبقّ
العبيد يف زمن اخللفاء األمويني والعباسيني .بل حنن على يقنيٍ من أن تلك املمارسات
كانت خمالفةً للتعاليم اإلسالمية ،وال نعلم ما هي جذورها؟ وإنّ أغلبها يعود إىل
عمليات االختطاف والسرقة والقرصنة ،واليت واصل األوروبيون العمل بها حتّى ما قبل
القرون األربعة املنصرمة.
كانت إحدى التجارات الكربى اليت يزاوهلا اإلجنليز أنهم كانوا يقصدون
الشعوب اهلَ َمجيّة يف العامل ،فيسرقون وخيتطفون أفرادها مبا توفَّر لديهم من الوسائل
ك يف أن
ش َّ
واألدوات يف حينها ،ثمّ يسوقونهم إىل أسواق النخاسة؛ ليباعوا هناك .وال َ
ف لتعاليم اإلسالم؛ ألن الذي يقوله اإلسالم يف املوارد
هذا النوع من االسرتقاق خمال ٌ
اليت يصحّ فيها االسرتقاق :إذا كان هناك قومٌ يرزحون حتت وطأة اجلاهلية فاذهبوا
إليهم ،وادعوهم إىل اإلسالم ،وأن تأخذ عملية الدعوة والتبليغ إىل تعاليم اإلسالم وقتاً
كافياً ،حتّى تتمّ بها احلُجّة عليهم ،فإنْ مل يقبلوا كان ذلك عائداً إليهم ،وأما إذا
قرنوا الرفض حبمل السالح واللجوء إىل احلرب وجب عندها حماربتهم ،فإنْ وقع منهم
أسرى يف أيديكم جاز اسرتقاق هؤالء األسرى .وأما إذا كان هناك شعبٌ وادعٌ وآمن
يف مكانٍ ما من أفريقيا أو غريها ،فتذهب إليهم مجاعةٌ من الرجال؛ ليختطفوا بعض
أبنائها األبرياء واملساملني العُزّل ،ومحلهم على أنهم من الكفّار العبيد ،فهذا ما ال
ميكن أن يكون صحيحاً بأيِّ حالٍ من األحوال .وقد حدث الكثري من هذه األمور
املخالفة للشرع واإلسالم يف هذا اجملال.
مت استعبادهم ،طبق فتاوى سائر املذاهب أو
السؤال التالي يقول :العبيد الذين ّ
القبائل ،هل كان اإلسالم يعتربهم من العبيد ،وميضي بيعهم وشراءهم ،أم ال؟ وإذا
كان جييز ذلك فما هو السبب؟
مل يكن هناك شي ٌء من هذا القبيل ،فلم يكن اإلسالم ميضي معاملة العبيد
طبق املذاهب واألديان أو الشعوب األخرى .قد يكون الشخص عبداً يف مذهبٍ أو قبيلة
أخرى ،ولكنْ حيث ال ينطبق عليه تعريف العبد يف اإلسالم ،وال يكون كافراً
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حربياً ،ال يعترب رقيقاً .وبعبارةٍ أخرى :إنّ مثل هذا الفرد قد ال يكون كافراً من
األساس ،كما لو كان مسلماً؛ أو إذا كان كافراً ال يكون حربياً ،ولذلك فإن
اإلسالم ال يعاملهم معاملة العبيد؛ ألنهم مل يرفعوا السالح بوجه اإلسالم.
خلص مجيع الطرق املؤدِّية إىل حترير العبيد بشكلٍ جامع
السؤال اآلخر يقول :ل
وشامل.
لقد ذكرنا هذه األمور يف احملاضرات السابقةَ .ب ْي َد أنّنا سنفصِّل البحث يف
مسألةٍ سبق أن ذكرناها ،وتناوهلا األستاذ حممد قطب بشكلٍ تفصيلي.

على املَ ْرء أن يعرف قيمة واعتبار املكاتبة يف مشروع التحرير يف اإلسالم قبل
كلّ شيء .قلنا :إن املكاتبة تعين العقد الذي يربمه العبد مع سيِّده ،حيث نصّت عليه
اآلية القرآنية القائلة﴿ :وَالَّذِينَ َيبْ َتغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ َأيْمَانُكُمْ فَكَا ِتبُوهُمْ ِإنْ
خيْر ًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اهللِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ (النور.) :
عَلِمْتُمْ فِيهِمْ َ
ومضمون هذا العقد أن يقول العبد ملواله :أشرتي منك حرِّييت مبقدارٍ من املال
أبذله لك من جهدي وعملي .واآلية صرحية بأن العبد إذا أراد ذلك وجب على السيد أن
يستجيب إىل رغبته ،بشرط أن يعلم فيه «خرياً» .وقد فسّر اخلري على املستويني :اخلري
املادي؛ واخلري املعنوي .واخلري املعنوي بأن يعلم السيد حُسْن إسالم العبد ،وأنه قد
حصل على املقدار الكايف من الرتبية اإلسالمية ،وأما اخلري املادّي فبأن يعلم السيد أن
العبد يستطيع القيام مبتطلّباته املادية واملعيشية.
وقد سبق أن ذكرنا حبثاً مسهباً عن مونتسكيو عارض فيه حترير العبيد دفعةً
واحدة .وقد اشرتط أن يتمّ ذلك وفق برنامج وخطّة مدروسة ومتأنية؛ ألن حتريرهم دفعة
واحدة يعود بالضَّ َرر عليهم وعلى اجملتمع؛ ألن العبيد إنّما تعوَّدوا على العمل حتت تأثري
مت حتريرهم لن يكون بإمكانهم القيام مبهامهم على حنو
سطوة السادة ،وإذا ّ
االستقالل ،وهذا يعين أن العبيد إنّما جيب حتريرهم بعد االطمئنان من أنهم
يستطيعون االضطالع بأمورهم لوحدهم ،دون حاجةٍ منهم إىل شخصٍ ميارس القوامة
والوالية والوصاية عليهم .وهناك الكثري من الصور واملشاهد التارخيية األوروبية اليت
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توثِّق األزمات والكوارث اليت ترتَّبت على هذا النوع من عمليات حترير العبيد بشكلٍ
غري مدروس.
وعليه فإن املكاتبة تعين أن العبد ميتلك قرار حرِّيته ،فإنْ آنس من نفسه القدرة
على التحرُّر أمكنه مفاحتة سيِّده بذلك ،وعندها جيب على السيد تلبية طلبه وفق آلية
مدروسة ،مبعنى أن احلكومة اإلسالمية تستطيع اإلشراف على هذه العملية .فهل
هناك ما هو أروع وأفضل من هذا الطريق لتحرير العبد؟! وعندها ميكن لكم ضمّ
هذا الشيء إىل ما قاله مونتسكيو وحممد قطب ،من أن هذه السياسة مل يتمّ إقرارها
يف أوروبا إالّ يف القرن الرابع عشر للميالد .كما هناك فقرةٌ رائعة يف القانون
اإلسالمي يف هذا الشأن ،وهي أن هناك سهم ًا يف بيت املال خاصّ ًا بنفقات مال
الكتابة ،مبعنى أن الضرائب اليت يدفعها الناس ،وال سيَّما من مال الزكاة ـ اليت نصّ
ص َرف جزءٌ منها إىل حترير العبيد الذين
عليها القرآن الكريم ـ وغريها للصاحل العامّ ُي ْ
كاتبوا أسيادهم .فلو أن عبداً كاتب سيِّده على عتقه بإداء ألف دينار ،وبعد إبرام
العقد ميكن للعبد أن يواصل العمل لدى سيِّده أو لدى غريه؛ ليجين املال املطلوب عليه
دفعه لسيده ،فإنْ عجز عن توفري هذا املقدار من املال فقد رصد اإلسالم سهماً من
مصارف بيت املال ملساعدة هؤالء العبيد على حترير أنفسهم .وهذه الفقرة تعكس
روعة اإلنسانية املوجودة يف التعاليم اإلسالمية.

وهناك حبثٌ آخر لألستاذ حممد قطب ،وهو بدوره حبثٌ جيّد أيضاً .فقد قال:
«مل يقنع اإلسالم مبنح العبيد حرِّي ًة على املستوى العملي فقط ،بل إنه سعى فوق ذلك
وقبله إىل منحهم حرِّية فكرية وروحية أيضاً ،حتّى إذا حصلوا على احلرِّية العملية
أصبحوا أحراراً بكلّ ما تعنيه الكلمة» .وهنا أضيف إىل ذلك شيئاً ،وهو :يقول
مونتسكيو :لقد أثبتت التجربة أن العبيد الذين يتمّ حتريرهم ال ميتلكون صالحية
القيام بأيّ شيء ،ويشدِّد بشكلٍ رئيس على عدم منحهم احلقوق السياسية؛ ألنهم إن
تسلَّموا مقاليد السلطة عملوا على هدم اجملتمع؛ وذلك ألنهم ـ كما يقول ـ قد عاشوا
احلياة وأرواحهم ترسف بالعبودية ،وشعورهم مفع ٌم بالرقّ ،حيث يعيشون واقعاً خيلق
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مت حتريرهم دفعةً واحدة فإنّ أجسادهم
تفاوتاً فاحشاً بينهم وبني حياة اآلخرين ،فإذا ّ
هي اليت سوف تتحرَّر ،أما أرواحهم فسوف تبقى على ما هي عليه من العبودية ،وبذلك
مت
سوف يقودون اجملتمع برُ َّمته حنو الفناء .وينقل يف ذلك أنه حدث يف مكانٍ ما أن ّ
حترير العبيد ،ومنحهم احلقوق السياسية الكاملة ،األمر الذي مكَّنهم من استالم
السلطة ،فكتبوا دستوراً يعكس تشبُّث أرواحهم بالعبودية ،حيث أقرّوا قانون ًا يقضي
بأن على كلّ َم ْن يروم الزواج من األحرار أن يعرض زوجته على العبيد احملرَّرين؛
ف إىل زوجها احلُ ّر!
ليقضي العبد احملرَّر وطره منها ،قبل أن ُت َز ّ
ولذلك قالوا :ال ُب َّد من حظر احلقوق االجتماعية والسياسية على هؤالء العبيد
احملرَّرين حديثاً ،ريثما يصل مستواهم الفكري إىل مستوى اآلخرين ،حتّى إذا بلغوا
مستوى االعتدال الفكري ُمنحوا كامل احلقوق االجتماعية .وعليه ال ُب َّد أوّ ًال من
االقتصار على منحهم احلقوق االقتصادية ،فال يعودون ِم ْلكاً ألحدٍ .يف حني ال وجود
ملثل هذا االجحاف يف تاريخ اإلسالم حبقّ العبيد؛ وذلك ألن العبيد ،حتّى قبل
حتريرهم ،يشعرون باملساواة مع األحرار من مجيع اجلهات .فعندما يقول النيبّ
األكرم‘َ :م ْن قتل عبداً قتلناه ،ومَ ْن قطع عضواً من العبد قطعنا عضوه ،بل من
أخصى عبداً أخصيناه ،مبعنى معاقبته باملثل ،سوف يشعر العبد تلقائياً بالكرامة
والشخصيّة.
يقول (ويل ديورانت) ،يف اجلزء احلادي عشر من (قصّة احلضارة) :إن عملية
إخصاء العبيد يف اإلسالم مل يكن املسلمون هم الذين يقومون بها ـ حلرمة ذلك يف
اإلسالم ـ ،بل كان يقوم بها عددٌ من اليهود أو املسيحيني .ويف املدينة املنوَّرة حيث عقد
النيبّ ميثاق املؤاخاة بني املسلمني يف أربع مواضع ،كان من بينها حاالت لعقد األخوّة
بني أحرار وعبيد ،أو أحرار وعبيد حمرَّرين حديثاً (أو ما يطلق عليهم مصطلح
املوالي) ،فكان هؤالء األفراد يشعرون بشخصيّتهم وكرامتهم.
وبطبيعة احلال هناك الكثري من هذه املشاهد .واملشهد األكثر تعبرياً هو
مشهد تزويج الرسول األكرم‘ زيد بن حارثة ـ الذي كان غالماً مملوكاً للسيِّدة
خدجية ،ثمّ وهبَ ْته لرسول اهلل ،ثمّ أعتقه رسول اهلل ـ من ابنة عمَّته زينب بنت جحش.
ويف مشهدٍ آخر عمد رسول اهلل‘ إىل تنصيب عبدٍ أو ابن عبد أمرياً على اجليش،
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ت عليكم عبداً حبشياً يشبه
وأمر كبار الصحابة بإطاعة أوامره ،بل قال :لو أمَّ ْر ُ
رأسه الزبيبة السوداء (وقد عقد هذا التشبيه قاصداً) وجب عليكم أن تطيعوه ،ما دام
عامالً بكتاب اهلل ،ومقيماً ألحكام اهلل .وكلنا يعرف قصّة جيش أسامة ،وهو ابن
زيد بن احلارثة املتقدِّم ذكره ،األمر الذي يعين أنه ابن عبد ،وكلُّنا يعلم أن النيبَّ أمر
أكابر الصحابة وشيوخهم باالنضمام إىل جيش أسامة ،واالمتثال ألوامره .وقد كان
أبو بكر وعمر وأمثاهلما من كبار الصحابة ضمن جيش أسامة .يُضاف إىل ذلك كله
تعاليم النيب األكرم‘ حبقّ العبيد ،حيث يقول« :أطعموهم ممّا تطعمون ،وألبسوهم
ممّا تلبسون»(.)2
ونقرأ يف سرية اإلمام علي× أنه كان يصحب غالمه إىل السوق ،فيشرتي
خِلق ،فيأخذ اخلَِلق لنفسه ،ويعطي اجلديد لغالمه،
قميصني :أحدهما جديد؛ واآلخر َ
ال ذلك بأنه قد تقدَّم يف السنّ ،ومل تعُ ْد له حاج ٌة يف لبس اجلديد ،بينما الغالم ال
معل ً
يزال يف مقتبل العمر ،ونفسه تشتهي اجلديد.
كما نقرأ يف سرية السيدة فاطمة الزهراء÷ أنّها كانت تقتسم العمل يف املنزل
مع جاريتها ،وتقول هلا :تعملني يوماً فأسرتيح ،وأعمل يوماً فتسرتحيني ،مبعنى أنها مل
ف من شأنه أن مييِّز بينها وبني جاريتها.
تقم بأيِّ تصرُّ ٍ
وقد ورد يف القرآن الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :والَ تُكْ ِرهُوا فَ َتيَاتِكُمْ عَلَى ا ْل ِبغَاءِ﴾
(النور ،) :واملراد من فتياتكم يف هذه اآلية اجلواري .والعجيب أن النيبّ األكرم‘
كان ينهى أصحابه من مناداة عبيدهم وإمائهم بالعبيد واإلماء ،وكان يقول هلم« :ال
يقول أحدكم :هذا عبدي ،هذه أميت .قولوا :هذا فتاي ،وهذه فتاتي»( .)3كما أن
كلمة «الغالم» يف أصل معناها اللغوي تعين الشابّ اليافع.
فكان هذا يؤدّي إىل حترير روح العبد بشكلٍ سابق على حتريره جسدياً،
فكان العبيد لذلك يشعرون باملساواة املعنوية بينهم وبني األحرار ،حتّى يف أثناء فرتة
مت حتريرهم وعتقهم مل يشعروا بفرقٍ كبري بينهم وبني
العبودية اجلسديّة ،حتّى إذا ّ
اآلخرين .وهكذا فقد شهدت اجملتمعات اإلسالمية طبقات من العلماء والفقهاء
واملدرسني وأئمّة اجلماعات واألمراء [والقادة العسكريني] من بني العبيد .فكان هؤالء
ال يشعرون بفارقٍ كبري بعد أن ينالوا حرِّياتهم.
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 يف ما يتعلَّق بعقد املكاتبة ذكرتُ ْم أنه جيب أن ال يكون هناك إجحافٌ يف
البني .فهل ملا ذكرمتوه سندٌ شرعي؟
 إن هذا حقٌّ مطلق حلاكم املسلمني .هناك حبث بني الفقهاء يف داللة صيغة
األمر يف قوله تعاىل﴿ :فَكَا ِتبُوهُمْ﴾ (النور ،) :وما إذا كانت تدلّ على الوجوب أو
االستحباب؟ وقد ذهب الكثري ـ بطبيعة احلال ـ إىل الوجوب .وظاهر اآلية يدلّ على
الوجوب أيضاً ،مبعنى أن العبد إذا أراد املكاتبة وجب على السيد أن يستجيب لطلبه.
أما الذي يقول بداللة هذه الصيغة على االستحباب فإنه حيتاج إىل الكثري من القرائن
اخلارجية ليثبت االستحباب .ويف حالة القول بالوجوب هناك حقٌّ للحاكم يف اإلشراف
بشأن مطلق الواجبات ،بل جيب عليه أن يقوم باإلشراف .وعندما يكون األمر واجباً ال
مما يعين على املستوى العملي أنه لن
يضطرّ العبد لتحصيل حرِّيته إىل تبليط البحر(ّ ،)4
يصل يف مسعاه إىل مبتغاه .ويكون حال العبد حينها شبيهاً بذلك األعرابيّ الذي فقد
بعريه ،فساءه ذلك ،ونذر بيعه بدرهمَ ْين إنْ هو عثر عليه! وبعد حبثٍ طويل وشاقّ
متكن من العثور عليه ،وملّا نظر إىل قوامه اجلميل ندم على نذره بأن يبيعه بدرهمني،
درهم ،فكان من جهةٍ يريد الوفاء بنذره ،ومن جهةٍ
يف حني أن قيمته الواقعية
خس ،فاحتال لذلك بأن علَّق سنّوراً على رقبة
أخرى ال تطاوعه نفسه ببيعه بثمنٍ َب ْ
البعري ،وأخذ يدور بهما يف األسواق ،وهو ينادي عليهماَ :م ْن يشرتي البعري بدرهمني؟
فاجتمع عد ٌد كبري من الناس يطلبون شراءه ،حتّى تفاجأوا بأنّه ال يبيع البعري إالّ َمل ْن
يشرتي السنّور أيضاً ،واشرتط على َم ْن يشرتي السنّور أن يدفع مخسمئة درهم.
ص أن يطيع أمر اهلل يف هذه اآلية فهذا يعين أن العبد
هذا احتيا ٌل .فلو أراد شخ ٌ
إذا أراد املكاتبة وجب على السيد مكاتبته ،وأن ال يضع عليه من الشروط اليت جتعل
ض ْرباً من احملال ،كأن يفرض عليه مقداراً من املال ال يستطيع أن
وصوله إىل احلرِّية َ
جيمعه لو كدح يف العمل طوال حياته ،األمر الذي يعين إلغاء تعاليم القرآن .هذا ما
عنيناه بعدم اإلجحاف .ولكي ال حيصل مثل هذا اإلجحاف وجب على احلاكم
الشرعي أن يشرف على عملية املكاتبة.
 يف ما يتعلَّق باألئمة ،حيث مل تكن يدهم مبسوطة ،ال نستطيع اإلشكال
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عليهم بعدم االعرتاض على قيام احلكام بأعمال االستعباد؟
 حتّى يف عصر خالفة أمري املؤمنني كانت هناك حروبٌ ،ومع ذلك صرّح
اإلمام عليّ× بأنه ال يقوم بهذه األعمال .وبطبيعة احلال كان هناك فرقٌ ،وهو أن
الطرف اآلخر يف تلك احلروب وإنْ كان كافراً من الناحية العملية؛ ألن الذي حيارب
ٍّ؛ فإنّ «اخلارجي» يعين اخلارج على إمام زمانه ،إالّ
شك
إمام املسلمني كاف ٌر من دون َ
ج ْز استباحة أمواهلم ،وال أسرهم .ويف حرب اجلمل أراد بعض
أنه مع ذلك مل ُي ِ
األصحاب أخذ بعض األموال غنيمةً من أصحاب اجلمل ،وأن يأسروا األفراد من
ب هلم حتى بعد اعرتاضهم
اجليش املعتديَ ،ب ْي َد أن اإلمام منعهم من ذلك ،ومل يستجِ ْ
عليه.
 عندما تكون للمكاتبة دالل ٌة على الوجوب ففي احلرب الراهنة يتمّ تأسري
األفراد ،ثمّ يأخذون الفدية...
 يستبدلونهم .وكان (فيدل كاسرتو)( )5يأخذ جَرّاراً عن كلّ أسري.
 إذن كان االسرتقاق جائزاً ،وليس واجباً ،وهذا اجلواز إنّما يعود إىل
احلاكم الشرعي والدولة اإلسالمية.
 أجل [هو كذلك].
 هناك أحكا ٌم خاصّة ،من قبيل :عدم فرض احلجاب على األمة؛ كي ال
يكون هناك عُسْر ومشقّة ،إالّ أنه من الصعب القبول بهذا التعليل ،فحبَّذا لو أمكن
العثور على أسباب هذا النوع من األحكام.
 لو أردنا العثور على مجيع هذه األمور الستغرق ذلك منّا وقتاً طويالً ،ومل يعُ ْد
يف الوقت متَّسع .وبطبيعة احلال ميكن لشخصٍ أن يعثر على بعض األشياء من خالل
الفروع الفتوائية اليت ال ميكن حلُّها ،وال جند ضرورة للعثور على وجه فتاوى احملقلق
احللّي على سبيل املثال.
أما موضوع احلجاب واالختالف فيه بني األمة واحلُ ّرة ـ كما سبق لنا أن ذكرنا
ذلك ـ فهو موجو ٌد بالنسبة إىل الغالم أيضاً ،دون فرق يف ذلك .وقد عزَ ْونا ذلك إىل
الضرورة والتسهيل؛ فال جيب على املرأة أن تغطّي شعرها من غالمها .وكأنّ الفتوى يف
هذا الشأن قليل ٌة جدّاً ،حيث ال جندها إالّ عند املتقدِّمني من الفقهاء ،حيث أفتوا بعدم
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وجوب احلجاب على املرأة من غالمها ،وعدم سرت ذلك املقدار الذي تسرته عن غري
احملارم بطبيعة احلال.
فقد روى الشيعة وأهل السنّة أن النيبّ قد استأذن يف الدخول على ابنته فاطمة
ت له وكان عليها ساترٌ قصري ،إذا وضعَ ْته على رأسها بانت قدماها،
الزهراء÷ ،فأذنَ ْ
وإنْ هي سرتت به قدمَ ْيها بان رأسُها ،فوضعت ذلك الساتر على رأسها ،واعتذرت
ألبيها بأنها ال متلك غريه ،فقال هلا رسول اهلل :ال بأس« ،إنّما هو أبوك وغالمك»()6؛ إذ
مل يكن يف البيت غري رسول اهلل‘ ،وذلك الغالم الذي كان ِم ْلكاً للسيدة
الزهراء÷ .األمر الذي يثبت أن عدم فرض احلجاب على األمة يف مقابل احلُرّة مل
يكن بدافع امتهان األمة واحتقارها ،بل كانت الغاية منه التسهيل ورفع احلَ َرج .نعم،
لو كان احلكم مقتصراً على األمة فقط رمبا أمكن محله على االحتقار ،ولكنْ
حيث إنه يعمّ الغالم أيضاً يتَّضح أن الغاية منه هي التسهيل ورفع احلَ َرج واملشقّة.
إن التشدُّد الذي نراه حالياً مل يكن موجوداً يف السابق ،حيث كانت اجلواري
يأتني وخيدمْ َن يف اجملالس .وكانت هذه الظاهرة منتشرة ،حتّى يف جمالس األئمة،
حيث يفِ ْد َن اجلواري ويقمْ َن بأعمال اخلدمة( .)7فلو كان جيب على اإلماء أن حيتجنب،
كما حتتجب احلرائر ،لواجَ ْه َن الكثري من العَ َنت والشدّة .بل حتّى يف حبث الوجه
والكفَّ ْين ذكرنا ذلك [يف حبوث «مسألة احلجاب»] ،حيث قلنا :إن العلة املوجودة يف
سرت املرأة سائر أجزاء جسمها موجود ٌة يف سرت الوجه من بابٍ أوىل ،ومع ذلك جند
سب ،بل يُضاف
األحكام تستثين سرت الوجه؛ إذ ال يقتصر األمر على هذا الشيء فحَ ْ
سر واحلَ َرج والضِّيق؛ ملا يف ذلك من التقييد الذي قد يشلّ نشاط املرأة
إىل ذلك العُ ْ
ك يف أن احلكمة من وراء استثناء الوجه تكمن يف
ش َّ
ويعيق حركتها .وعليه ال َ
مما يسهل
التسهيل؛ إذ لو وجب سرت الوجه ،كما يسرت الظهر والصدر وما إىل ذلك ّ
سرته ،ألدّى ذلك إىل التضييق .من هنا قالوا بعدم وجوب سرت الوجه .وهكذا األمر
بالنسبة إىل الكفَّ ْين ،فاستثناؤهما من وجوب السرت واضحٌ أيضاً؛ إذ ال ُب َّد من أن
يكون الكفّان مكشوفني كي تقدر املرأة على استعماهلما.
 ميكن هلا أن تستعملهما من وراء القفاز.
 وهذا هو التضييق .نعم ،ميكنها ذلك من الناحية العقلية ،وميكن قول
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الشيء نفسه بالنسبة إىل الوجه ،حيث تستطيع أن تضع على وجهها قناعاً مشتمالً على
نظّارةٍ سوداء خاصّة متكلنها من أن ترى من خالهلا ،وال تُرى [لتغطي بذلك مجيع
أجزاء جسمها] .إالّ أن الشريعة السهلة السمحة ال تفرض على الناس مثل هذه القيود
الضيِّقة.
 حيقّ للرجل أن يضاجع أمته ،فهل حيقّ للمرأة أن تضاجع غالمها؟
 كال ،ال جيوز هلا ذلك.
 ميكن اإلشكال على هذا احلقّ ،وعليه ال ُب َّد من التفكري يف أصل منشئه،
فهل هناك مثل هذا احلقّ أصالً؟
 هذا ال خيتلف عن أصل االستعباد؛ إذ إن الزم كلّ عبودية أن يكون اختيار
العبد بيد مواله ،فإنّ [املوىل] مبنزلة وليّه.
مت املنع من الكثري من املزايا من وجهة نظر الشرع...
ّ 
 أوافقك الرأي يف ذلك .أحياناً تصدر عن األوروبيّني بعض االنتقادات على
اإلسالم يف هذا الشأن ـ يف حني أن العكس هو الصحيح ـ ،حيث قالوا :إن املسلمني
ينتهكون عصمة اإلماء ،ويبيِّنون األمور بشكلٍ وكأنّ اإلسالم ال يضع قيوداً وشروطاً
لتنظيم العالقات اجلنسيّة بالنسبة إىل اإلماء ،يف حني أنّ هناك قيود ًا تنظم العالقة
اجلنسيّة مع األمة ،فال حيقّ لألمة أن تعاشر غري رجلٍ واحد ،مع رعاية شروط العدّة
وما إىل ذلك .فإنْ زوَّجها مالكها إىل رجلٍ غريه مل َي ُع ْد بإمكانه وطأها مبلك اليمني،
جها من غريه ووطأها مبلك اليمني لن يعود بإمكانه تزوجيها من غريه ،إال
وإنْ مل يزوِّ ْ
بعد أن متسك العدّة وتستربئ.
 أال يشرتط الرضا يف البني؟
 ال يشرتط الرضا يف ما يتعلَّق مبسألة العبودية .نعم ،لو راعى ذلك شخص من
ث آخر .من ذلك ما يُعرف من أن املأمون أرسل إىل
الناحية األخالقية لكان هذا حب ٌ
اإلمام الرضا× جاريةً ،وكان اإلمام قد ناهز اخلمسني يف حينها ،وقد وخطه
ٍّ فقد بان عليها عدم الرضا
الشيب .وحيث تصوَّرت اجلارية أنها قد أُرسلت إىل شاب
عندما نظرت إىل الشيب يف رأس اإلمام وعارضَ ْيه ،فامتنع اإلمام عن قبوهلا ،ورَ َّدها إىل
كمية يف املوعظة ،وقد خاطب بها
املأمون ،مع صحيفةٍ كتب فيها هذه األبيات احلِ ْ
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نفسه الشريفة ،واليت يقول فيها:
نعــى نفســي إىل نفســي املشــيبُ

وعنــــد الشــــيب يــــتعظ اللبيــ ـبُ

وراع الغانيـــــات بيـــــاضُ رأســـــي

ومــــن مُــــدّ البقــــاء لــــه يشــــيبُ

وهيهـــات الـــذي قـــد فـــات منـــه

متنـــيين بـــه الـــنفس الكـــذوبُ

فإن يكن الشباب مضـى حبيبـاً

فـــإن الشـــيب لـــي أيضــاً حبيــبُ

سأصــــــحبه بتقــــــوى اهلل حتــــــى

()8

يُفـــرّق بيننـــا األجـــل القريـــبُ

وهنا توجد مسألة أخرى ،وهي لو أن السيد مل يكن مبقدوره أن يشبع جاريته
أو أمته من الناحية اجلنسية ،فهل جيوز له إمساكها أم ال؟ لدينا روايات يف هذا الشأن
جي ْز له إمساكها .وهكذا األمر بالنسبة
تقول بأنه إذا مل يستطع أن يشبع حاجتها مل ُ
إىل ظاهرة (احلريم) ،حيث يشرتي الشخص مئة جارية ،ويأتي بهنَّ إىل بيته! واضحٌ أنه
ال يستطيع ذلك .ويف العادة يفيت الفقهاء يف هذه املوارد بالكراهة .ولكنْ هناك منعٌ
يف الروايات ،فإذا دلّ هذا املنع على احلرمة كان يف ذلك جواب عن إشكالك تقريباً،
ولكنْ ليس هناك من إجابةٍ قاطعة.
 هل ميكن القول :إن اإلسالم خيالف االستعباد من األساس؟
ك يف أن اإلسالم مل يكن يصرّ على أن يكون هناك استعبادٌ يف البني
ش َّ
 ال َ
ت بأن فقهاءنا ـ حلسن احلظّ ـ قد فتحوا يف الفقه باباً حتت
أبداً .وقد سبق لي أن ذكرْ ُ
عنوان «باب العتق» ،ومل يفتحوا باباً بعنوان «باب الرقّ»؛ ألنّ الذي خطَّط له اإلسالم هو
التحرير ،دون االستعباد .فكل التعاليم الواردة إلينا يف اإلسالم تتحدَّث عن حترير
وعتق العبيد .وهذا هو املوضوع الذي بقي مغلقاً ومبهماً ،حيث ال جند يف أبواب علم
الفقه أو علم احلديث منذ القدم باباً حتت عنوان الرقّ ،بل كلّ ما هنالك هو العتق
والتحرير.
إن ما حدث يف العامل الراهن من تشريع قانون إلغاء الرقّ ال ُي َع ّد من وجهة نظر
اإلسالم أمراً يدعو إىل األسف .إن هذا األمر بالنسبة إىل اإلسالم شبيه بتعاليم اإلسالم
وأحكامه يف باب املاء القليل ومسائل الكرّ .فكما أن استخدام مياه األنابيب ،اليت
ت موضوع املاء القليل ،ال يدعونا إىل األسف ،والقول :واإسالماه! لقد أدّى ظهور
ألغَ ْ
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ماء اإلسالة إىل هجران شطرٍ ال بأس به من أحكام اإلسالم الفقهية! فاإلسالم ال يقول
بضرورة أن يبقى الناس يعيشون على املياه القليلة واآلسنة؛ لتبقى أحكام املياه القليلة
إىل يوم القيامة ،وإمنا يقول :إذا كان هناك ماءٌ قليل فقط فهذه هي أحكامه ،وأما
إذا مل يكن هناك ما ٌء قليل ،وحلّ حمله املاء اجلاري أو مياه اإلسالة ،فبها ونعمت.
فهذا ليس باألمر الذي يدعو من وجهة نظر اإلسالم إىل األسف ،بل على العكس من
ذلك ،فإنه يدعو إىل االرتياح[ .وهكذا األمر بالنسبة إىل زوال حكم العبيد].
ولكنْ يف الوقت نفسه فإن ما سبق لي أن ذكرته بالنسبة إىل العبودية
مت التعامل مع العبيد طبقاً لتعاليم اإلسالم فإنّ ذلك
بالشكل الذي أجازه اإلسالم ،لو ّ
ٍّ من العبد واجملتمع البشري .واإلشكال الوحيد يف ذلك
سينطوي على مصلحةٍ لكل
ك يف أن ما قام به بعض املنتسبني إىل اإلسالم مل يكن من
ش َّ
سيكمن يف التطبيق .وال َ
تعاليم اإلسالم يف شيءٍ .وعلى الرغم من ذلك فإن تاريخ العبودية يف اإلسالم تاريخ
ناصعٌ ومشعّ ،إىل احلدّ الذي ال ميكن لنا مقارنته بتاريخ االستعباد الذي شهده أيُّ
شعبٍ من شعوب العامل أبداً.
 هل الفداء الذي يؤخذ لتحرير العبيد جيب أن يكون رأساً برأس؟
 إن هذا يعود إىل [القرار] الذي يتَّخذه وليّ أمر املسلمني يف هذا الشأن ،طبقاً
ملا تقتضيه مصلحة [اجملتمع اإلسالمي] .فأحياناً تكمن املصلحة يف االستبدال رأساً
برأسٍ ،وتارةً قد ال تكمن املصلحة إالّ يف مبادلة رأسٍ بعشرة.
 هل إن مقدار املال الذي ُيفتدى به العبد املكاتب من بيت املال هو من قبيل:
الدين والقرض احلسن ،أم هو هبة غري معوّضة؟
 بل هو هبة غري معوَّضة.

إن حبثنا يف هذا اليوم هو تتمّة للبحوث املتقدّمة .فحيث حتدّثنا عن العبودية يف
احملاضرات السابقة وصل بنا البحث إىل موجبات االستعباد يف العامل القديم ،وقلنا
بأن اإلسالم مل يعرتف من بني تلك األسباب واملوجبات إالّ باستعباد أسرى احلرب .ثم
قلنا يف هذا الشأن :إن الفقه اإلسالمي خيوّل وليّ أمر املسلمني بأن خيتار واحداً من
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بني أربع خيارات بشأن األسرى الذين يتمّ القبض عليهم يف ساحة املعركة؛ فإمّا أن
يطلق سراحهم دون قيد أو شرط؛ أو يأخذ الفداء والبدل (والبدل إمّا أن يكون نقدياً
أو يستبدل بأسري من املسلمني)؛ أو أن يقتل األسري إذا احنصرت املصلحة يف قتله؛ أو
االستعباد.
ثمّ قلنا :إن القرآن الكريم مل يذكر من بني هذه اخليارات األربعة سوى اثنني
منها :التحرير دون قيد أو شرط؛ والفداء .ولكنْ ال وجود للشكّ يف جواز اخليارين
اآلخرين يف الفقه اإلسالمي .وحيث وصل بنا املطاف إىل هذه النقطة وجدنا من
األفضل أن نعقد حبثاً يتعلَّق بوجهة نظر القرآن الكريم بشأن موضوع أسرى احلرب؛
لنرى ما هي اآليات القرآنية الواردة بشأن هؤالء األسرى الذي يعتربون من بني الغنائم
احلربية؟ كي ال نكون قد أغفلنا رأي القرآن يف ما يتعلّق بأسرى احلرب.

إن اآليات اليت تأتي على ذكر األسري أو األسرى يف احلرب ال تتجاوز األربعة
موارد .وبعض هذه املوارد تشتمل على آيتني أو ثالث ،ال أكثر .وحيث إننا نروم
االستقصاء ،وذكر مجيع املوارد القرآنية اليت حتدَّثت عن األسرى ،فسوف نذكر
حتّى املوارد اليت ال ترتبط كثرياً مبوضوع حبثنا.
ومن بني تلك املوارد سورة البقرة ،يف معرض تناوهلا الواقع الذي عليه بنو
إسرائيل ،وتتوجَّه بالنقد إىل هؤالء اليهود ،حيث يقول تعاىلَ ﴿ :وإِذْ أَخَ ْذنَا مِيثَاقَكُمْ َال
تَسْفِكُونَ ِدمَاءَكُمْ َوالَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ ِديَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَ ْرتُمْ وَ َأنْتُمْ تَشْهَدُونَ * ثُمَّ
َأنْتُمْ هَ ُؤالَء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ َوتُخْرِجُونَ فَرِيقًا ِمنْكُمْ مِنْ ِديَا ِرهِمْ َتظَاهَرُونَ عََليْهِمْ بِا ِإلثْمِ
َرمٌ عََليْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُ ْؤ ِمنُونَ ِب َب ْعضِ
وَا ْلعُ ْدوَانِ َوِإنْ َي ْأتُوكُمْ ُأسَارَى تُفَادُوهُمْ َوهُوَ مُح َّ
الْكِتَابِ َوتَكْفُرُونَ ِب َبعْضٍ﴾ (البقرة :ـ ).
حيث تقول هذه اآليات :إننا على الرغم من امليثاق الذي أبرمناه معهم ،والذي
يضمن احتادهم ،وأن ال يتقاتلوا فيما بينهم ،وال يطرد بعضهم بعضاً من أرضهم،
كانوا يقومون بهذه األمور .وها أنتم معاشر اليهود الذين تعيشون بني ظهرانينا تقرّون
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بذلك ،وتشهدون على وجود هذا امليثاق ،ولكنّكم مع ذلك تفعلون الشيء ذاته ،من
قتل بعضكم ،وإخراجهم من ديارهم ،وتتعاضدون على هذا اإلثم والعدوان ،ويف
الوقت نفسه إذا جيء لكم بأسريٍ من هؤالء الذين أخرجتموهم تفتدوه بأموالكم ،مع
أن إخراجه كان حمرَّماً عليكم منذ البداية ،أفال تكونون بذلك مصداقاً َمل ْن يؤمن
ببعض الكتاب ـ التعاليم الواردة يف التوراة ـ ويكفر ببعضٍ؟!
وكان الشطر املمدوح من أفعاهلم ،والذي يوافق الكتاب ،هو افتداء األسرى
من أبناء دينهم ،رغم معاداتهم.
وإنّما ذكرنا هذه اآلية جملرّد أنها من اآليات اليت تتحدّث عن األسرى
واالفتداء ،وال حتتوي على شيءٍ يرتبط مبا حنن فيه .وقد أثنى القرآن الكريم على
افتدائهم أسراهم؛ لكون ذلك يوافق الكتاب ،أما سائر أفعاهلم األخرى فهي خمالفةٌ
لتعاليم التوراة.

ومن بني اآليات األخرى اليت تعرَّضت إىل ذكر األسرى اآليات اليت تتعلَّق
باليهود أيضاً ،يف القضية املعروفة اليت حدثت بني املسلمني وبني اليهود من بين قريظة.
فقد كان يف املدينة ثالث قبائل يهودية ،وهي :بنو قينقاع؛ وبنو النضري؛ وبنو قريظة،
وكانت هذه القبائل اليهودية متعادية ومتخاصمة فيما بينها .وعندما هاجر النيب
األكرم‘ إىل املدينة عاهدهم؛ ليكونوا يف ذمّة املسلمني .ولكنّ هذه القبائل الثالث
نقضت عهدها تباعاً ،ولقي كلّ واحد منها مصريه .وكان أخطرها بنو قريظة ،الذين
كانوا من أذلّ اليهود ،وعلى الرغم من اخلدمة اليت قدّمها اإلسالم هلذه القبيلة ،حتّى
ساوى بينها وبني القبائل اليهودية األخرى ،إالّ أنهم تنكَّروا هلذا املعروف الذي أسداه
اإلسالم هلم ،وتعاقدوا سرّاً مع قريش يف واقعة األحزاب (أي حرب اخلندق)؛
الستئصال اإلسالم ،يف مؤامرةٍ شديدة التعقيد.
وبعد أن اندحرت األحزاب ـ املؤلَّفة من قريش وخمتلف اجلماعات املتحالفة
معها( ،ومن هنا يأتي مصطلح األحزاب) ـ بشكلٍ معجز ،وعادت إىل مواضعها ،مل
يضع النيب األكرم‘ سالحه حتّى نزل عليه الوحي يأمره بالتوجّه إىل بين قريظة،
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وإقامة صالة العصر هناك ،بعد تطهري األرض منهم .وقد طلب منهم النيبّ‘ أن
خيرجوا من تلك األرض ،ويهجروها إىل األبد ،فلم يقبلوا ذلك ،حتّى آل األمر إىل
التحكيم ،وقد اختاروا لذلك رجالً من بني املسلمني ،كان حليفاً هلم يف قديم األيام،
كم طريح الفراش من جرحٍ أصابه يف احلرب ،وكان مشرفاً على
وقد كان هذا احلَ َ
املوت ،فقال له قومه :ما أنت صانعٌ؟ إن هؤالء حلفاؤنا فال تغلظ عليهم القول ،فقال:
أنا يف طريقي إىل اآلخرة ،وعليَّ أن أقول ما يرضي اهلل .فقالوا :وما هو؟ فأجابهم:
كمي؟ فقال
حب ْ
ستعرفون يف حينه .وعندما اجتمع الناس قال لرسول اهلل‘ :أترضى ُ
كمك ،ثمّ سأل اليهود نفس السؤال ،فقالوا :نرضى مبا حتكم.
حب ْ
النيب :أرضى ُ
ت رأيي ـ وأنا على فراش املوت ـ فإنّي أرى املصلحة يف عدم
فقال :يا رسول اهلل ،إذا أردْ َ
إبقاء أحدٍ من بين قريظة؛ ألنهم بأمجعهم يشكللون خطراً على وجود اإلسالم.
وقد ذكرت بعض آيات سورة األحزاب هذه القصة قائلةً﴿ :وَ َأنْزَلَ الَّذِينَ
صيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ ِفي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيق ًا تَقْتُلُونَ
ظَاهَرُوهُمْ مِنْ َأهْلِ الْكِتَابِ مِنْ َ
َو َتأْسِرُونَ فَرِيق ًا * وَأَوْ َرثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَ ِديَارَهُمْ وَ َأمْوَالَهُمْ وَأَرْض ًا لَمْ َتطَؤُوهَا وَكَانَ اهللُ
شيْءٍ قَدِير ًا﴾ (األحزاب :ـ ).
عَلَى كُلِّ َ
حيث يصف واقعة األحزاب ،وكيف أن اهلل قد أنزل الذين دعموا كفّار قريش
من أهل الكتاب من حصونهم ،وقد استوىل عليهم اخلوف والفزع .وكيف قام
املسلمون بقتل بعضهم ،وأسر بعضهم اآلخر ،وكيف أن اهلل أورثهم أرضهم وديارهم
وأمواهلم ،واألراضي اليت مل يكن املسلمون قد دخلوها من قبل.
هذا موردٌ آخر من املوارد اليت تعرّض فيها القرآن إىل موضوع األسرى ،دون
بيان التفاصيل ،وما إذا كان املسلمون قد اتَّخذوا هؤالء األسرى عبيداً أم ال .ومل
ت إليه أمور هؤالء األسرى من
حنصل من كتب السرية والتاريخ على ما يبيِّن لنا ما آلَ ْ
بين قريظة.

هناك آيتان أخريان يف القرآن ترتبطان بذات املوضوع الذي حنن فيه؛ وإحداهما
اآلية من سورة األنفال ،اليت بدأنا تتمّة البحث بغية الوصول إليها ،واآلية اليت تلوتها
يف احملاضرة السابقة.
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ٍّ َأنْ يَكُونَ َلهُ َأسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي األَرْ ِ
ض
تقول هذه اآلية﴿ :مَا كَانَ ِل َنبِي
سبَقَ
الد ْنيَا وَاهللُ يُرِيدُ اآلخِرَةَ وَاهللُ عَزِي ٌز حَكِيمٌ * لَ ْوالَ كِتَابٌ مِنَ اهللِ َ
تُرِيدُونَ عَرَضَ ُّ
ب َعظِي ٌم * فَكُلُوا ِممَّا َغنِمْتُمْ حَالالً طَيِّب ًا وَاتَّقُوا اهللَ إِنَّ
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَ ْذتُمْ عَذَا ٌ
النبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ ِم َن ا َألسْرَى ِإنْ َيعْلَمِ اهللُ فِي
اهللَ غَفُورٌ رَحِي ٌم * يَا أَيُّهَا َّ
خيْرًا مِمَّا أُخِذَ ِمنْكُمْ َو َيغْفِرْ لَكُمْ وَاهللُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * َو ِإنْ
خيْرًا يُ ْؤتِكُمْ َ
قُلُوبِكُمْ َ
خيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اهللَ مِنْ َقبْلُ َف َأمْكَنَ ِمنْهُمْ وَاهللُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (األنفال:
يُرِيدُوا ِ
ـ ).
لقد نزلت هذه اآليات بعد وقعة بدر ،حيث انتصر املسلمون فيها بشكل معجز؛
إذ انتصروا رغم قلّة العُدّة والعدد ـ ومل يكن هناك َم ْن يتوقع انتصار املسلمني يف تلك
احلرب غري املتكافئة ـ ،بل متكن املسلمون من أسر سبعني رجالً من أهل مكة (من
قريش) .وكانت قريش هي قبيلة النيبّ األكرم‘ ،بل من أشرف قبائل العرب،
وأكرب مكانة ومنزلة بينها .ومل يسبق يف التاريخ أن اندحرت قبل بدر يف معركة ،إالّ
يف هذه املعركة ،اليت فقدت فيها عدداً من كبارها وشيوخها ،ومتّ أسر البعض
منهم ،وكان من بني األسرى عد ٌد من أرحام النيبّ األكرم‘ ،منهم :العباس عمّ
النيبّ ،وعقيل ابن عمّ النيبّ وأخو أمري املؤمنني ،وآخرون من أبناء عمومة النيبّ.
بعد أن قبض املسلمون على األسرى من املشركني استشارهم رسول اهلل‘
بشأن معاملتهم ،فقال أغلبهم :إنهم أقاربك من قريش ،وال ُب َّد من أن نبقيهم أحياء،
وأشاروا عليه بإطالق سراحهم ،وأخذ الفدية .ومال قلّةٌ منهم إىل القول بأن هؤالء
األسرى هم من ألدّ أعدائنا وخصومنا ،وال مصلحة يف حتريرهم ،وقالوا بأن هؤالء
األسرى ال خيتلفون يف شيء عن الذين قتلناهم يف أرض املعركة ،ولذلك علينا أن
نقتلهم .فرجَّح النيب األكرم‘ رأي الغالبية القائل بتحريرهم مقابل الفدية.
ٍّ أن يأخذ أسرى إالّ يف ظلّ ظروف
ٍّ لنيب
وقد نزلت اآلية للقول بعدم وجود أيّ حق
ٍّ َأنْ يَكُونَ لَهُ َأسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي األَرْضِ﴾ (األنفال.) :
خاصة﴿ :مَا كَانَ ِل َنبِي
نزلت هذه اآلية للتعبري عن أن ما قام به النيبّ واملسلمون إنّما كان من اجتهادهم ،فلم
لنيب ،ال يف املاضي وال يف احلاضر ،أن يقوم بأسر األعداء إالّ بعد أن يُثْخن يف
ٍّ
يكن
األرض ،ويتمكَّن منها ،مبعنى أنه ال ينبغي أخذ األسرى يف املراحل األوىل اليت مل
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يتمكَّن النيبّ فيها من األرض ،ومل يبسط سلطته عليها .وكلمة «يُثْخن» تعبّر عن
االنتصار على العدو والتمكُّن منه ،وتكون له الغلبة املطلقة عليه.
الد ْنيَا وَاهللُ يُرِيدُ
ض ُّ
ثمّ قال اهلل سبحانه وتعاىل للمسلمني﴿ :تُرِيدُونَ عَرَ َ
اآلخِرَةَ﴾ ،مبعنى أنكم تطلبون الدنيا بأخذ الفدية من األسرى ،ولكنّ اهلل يريد
سبَقَ
لكم اآلخرة .ثمّ ينتقل إىل حتذيرهم وتهديدهم بالقول﴿ :لَ ْوالَ كِتَابٌ مِنَ اهللِ َ
ب َعظِيمٌ﴾ ،مبعنى أنه لو مل يسبق يف علم اهلل اإلبقاء
لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَ ْذتُمْ عَذَا ٌ
ب عظيم؛ بسبب هذه الفدية اليت أخذمتوها .واملراد هنا
عليكم لوقع عليكم عذا ٌ
بطبيعة احلال العذاب الدنيوي ،وهو االندحار يف مواجهة العدوّ .ولكنّ اهلل عفا
عنكم ،وحيث فعلتم ذلك ﴿فَكُلُوا ِممَّا غَنِمْتُمْ حَالالً طَيِّب ًا وَاتَّقُوا اهللَ إِنَّ اهللَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾.
النبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ ِم َن ا َألسْرَى ِإنْ َيعَْلمِ
وقال يف اآلية التالية﴿ :يَا أَيُّهَا َّ
خيْر ًا مِمَّا أُخِذَ ِمنْكُمْ﴾ ،فال تبتئسوا وال حتزنوا على
خيْر ًا يُ ْؤتِكُمْ َ
اهللُ فِي قُلُوبِكُمْ َ
ما ُأخذ منكم ،فإنّ اهلل سيعوّضكم خرياً ممّا أخذ منكمَ ﴿ ،و َيغْفِرْ لَكُمْ وَاهللُ غَفُورٌ
خيَانَتَكَ﴾ فال تبتئس أيضاً؛ ﴿فَقَدْ خَانُوا اهللَ مِنْ َقبْلُ َف َأمْكَنَ ِمنْهُمْ
رَحِي ٌم * َوِإنْ يُرِيدُوا ِ
وَاهللُ عَلِي ٌم حَكِيمٌ﴾.

ٍّ َأنْ
ما الذي تريد هذه اآليات إيصاله ،من خالل قول اهلل تعاىل﴿ :مَا كَانَ ِل َنبِي
يَكُونَ لَهُ َأسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي األَرْضِ﴾؟ وعليه فإنّ ما قام به املسلمون من أخذ
األسرى يف تلك الظروف( )9كان عمالً خمالفاً لتعاليم اإلسالم.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا :ما هو السبب الذي مينع املسلمني من أخذ
األسرى يف بداية األمر ،حيث مل يصلوا إىل مرحلة التمكُّن والسيطرة؟ ألنهم كانوا
يقبضون على األسري لكي حيرِّروه .فهؤالء لوال الطمع باحلصول على الفدية لقتلوا
األعداء يف ساحة املعركة ،إالّ أنهم كانوا يتعمّدون القبض عليهم أحياءً؛ للحصول
على الفدية .فاآلية تقول :ما كان ينبغي لكم أن تأخذوا األسرى طمعاً يف احلصول
على األموال ،مبعنى أنه كان عليكم قتلهم يف ساحة املعركة ،فحيث أسرمتوهم
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أحياءً وجب عليكم إطالق سراحهم ،وحيث تطلقون سراحهم سيعودون إىل إثارة الفنت
وحياكة املؤامرات.
والشيء الذي أريد قوله هنا هو :لو أن النقطة املقابلة هلذا األمر [القتل يف ساحة
املعركة] واخليار اآلخر كان هو االستعباد من أوّل األمر ،وكان أسلوب املسلمني يف
احلرب إمّا هو قتل األسري ،أو إطالق سراحه مقابل فدية أو مقابل ال شيء ،أو إبقائه
أسرياً [مستعبداً] ،ملا كان هناك موض ٌع هلذه اآلية بني تلك اآليات؛ إذ لو [كان البناء
على قتل األسري يف أرض املعركة ملا كان يشكلل خطراً]( ،)10وإذا كان البناء على
استعباد األسري واحملافظة عليه ملا كان فيه خطر من ناحيته أيضاً؛ ألنه رازح حتت
أنظار املسلمني .إمنا اخلطر يف إبقائهم على قيد احلياة يكمن يف عدم قتلهم ،أو
اسرتقاقهم ،بل تعيَّن إطالق سراحهم سواء بفديةٍ أو من دون فديةٍ .ويف ما يتعلق
مبعركة بدر مل يكن خيار مبادلة األسرى بأسرى قائماً؛ لعدم وجود أسري من
املسلمني بأيدي املشركني ،فكان ال ُب َّد من أخذ الفدية مقابل حتريرهم.
الذي أريد قوله هنا :إن الذي نفهمه من هذه اآلية هو أن السلوك املتَّبع جتاه
األسرى ال خيرج عن ذينك القسمني املذكورين يف قوله تعاىل﴿ :فَإِمَّا مَنًّا َبعْدُ َوإِمَّا
فِدَاءً﴾ ،دون القسمني اآلخرين ،وإالّ لو كان هلما من وجودٍ ملا كان هناك موضوع
ٍّ َأنْ يَكُونَ لَهُ َأسْرَى﴾...؛ ألن هذه اآلية تقول :ال يوجد يف
لقوله تعاىل﴿ :مَا كَانَ ِل َنبِي
تشريعنا أن يأخذ النيبّ أسرى قبل أن يبسط سلطته بشكلٍ كامل ،وذلك بقرينة
قوله﴿ :حَتَّى يُثْخِنَ فِي األَرْضِ﴾ .ملاذا ال حيقّ له أن يأسر قبل ذلك ،وحيقّ له أن يأسر
مت حترير األسري ال يُشكلل خطراً على اإلسالم،
بعدها؟ ألنه بعد السيطرة حتّى إذا ّ
مت أسره قبل سيطرة املسلمني ،حيث يضطرون إىل إطالق سراح األسري،
خبالف ما لو ّ
ليعود إىل ما كان عليه من خلق الفنت .وعليه كان الفرض قائماً على حترير األسرى
ال غري .وحيث كان األمر يف البداية [أي يف مرحلة ضعف املسلمني] قائماً على ذلك
فمن األفضل عدم أخذ األسرى ،وترك حالة القبض على األسرى إىل الوقت الذي ال
يعود األسري يشكلل خطراً على اإلسالم إذا ُأطلق سراحه.
هذا ما نفهمه من هذه اآليات .وهناك ما يؤيِّدها يف الروايات املأثورة عن النيب
األكرم‘ ،حيث قال ألصحابه :إنكم إذا أخذمت األسرى يف الوقت الراهن ثم
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أطلقتم سراحهم فإنهم سيقتلون منكم بعدد ما تطلقونه من األسرى .وكان جوابهم
لرسول اهلل أن قالوا :ال بأس يف ذلك ما دمنا نتوق إىل الشهادة ،فاليوم نطلق سراحهم،
ونأخذ الفداء ،وليعودوا إلينا من غدهم ،فالقتل بالنسبة لنا شهادةٌ يف سبيل اهلل.
كانت هذه واحدةً من اآليات املتعلقة حبكم األسري .ويبدو لي أنها من أهمّ
اآليات يف هذا الشأن .وعليه ال ُب َّد من التفكري فيها مليّ ًا ،فإنّي مل َأ َر بني الذين حبثوا
يف مسألة االستعباد َم ْن يركلز على هذه اآلية ،يف حني أن هذه اآلية تستدعي الكثري
من التأمُّل والتحقيق فيها.
‘

أما اآلية الرابعة ،وهي اآلية اليت قرأناها يف احملاضرة السابقة ،فهي قوله
تعاىل﴿ :فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا َأثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْ َوثَاقَ
فَإِمَّا َمنّ ًا َبعْدُ َوإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَا َرهَا َذلِكَ َولَوْ يَشَاءُ اهللُ الَنتَصَرَ ِمنْهُمْ
سبِيلِ اهللِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ﴾ (حممد:
َولَكِنْ لِ َيبْلُوَ َبعْضَكُمْ ِب َب ْعضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي َ
).
إن هذه اآلية متثِّل دستوراً حربياً ،حيث تقول :إذا دخلتم حرباً مع الكفار
فاضربوا أعناقهم [كنايةً عن القتل] ،حتّى تتغلبوا عليهم ،وما دمتم مل حتقلقوا النصر
ال حيقّ لكم أن تأسروا منهم أحداً .فإذا تغلَّبتم عليهم أمكن لكم أن تأسروا منهم.
متنّوا عليهم بإطالق سراحهم؛ أو أن
وبعد أن تأسروهم تكونون باخليار؛ فإمّا أن ُ
تأخذوا منهم الفداء .والفداء يكون إمّا بتبادل األسرى بأسرى؛ أو بأخذ املال .ويبقى
هذا القانون سارياً حتّى تنتهي احلرب ،وتضع أوزارها وتبعاتها.
وهناك بشأن قوله تعاىل﴿ :حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ َأوْزَا َرهَا﴾ احتماالن :األوّل :حتى
تنتهي هذه احلرب القائمة بينكم وبني عدوّكم .أما االحتمال اآلخر ـ وهو األقوى،
وتؤيِّده الروايات ـ فهو أن هذه اآلية تبيِّن قانون احلرب بشكلٍ عام ،وأنه ما دام هناك
حربٌ يف الدنيا ـ واحلرب قانون حيكم البشر ـ يكون هذا القانون قائماً وساري
املفعول .نعم ،إذا حدث وزالت احلروب من على وجه األرض ،ومل يعُ ْد هناك من مربِّر
هلا ،ال يعود هلذا القانون من موضوعٍ .ثم قال تعاىلَ ﴿ :ذلِكَ َولَوْ يَشَاءُ اهللُ الَنتَصَرَ ِمنْهُمْ
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َولَكِنْ لِ َيبْلُوَ َبعْضَكُمْ ِب َب ْعضٍ﴾ ،مبعنى أن مبقدور اهلل أن يقضي عليهم مباشرةً ،بأن
ينزل عليهم العذاب فال يبقى هلم من أثرٍ ،إالّ أن سنّة اهلل مل تقُ ْم على ذلك ،وإمنا قامت
على ابتالء الناس ببعضهم ،فيكون الكفار بذلك وسيلة لتمحيص إميان املؤمنني
وختليصهم.

لقد رأيتُ حديثاً ملفتاً لالنتباه يف كتاب (صحيح مسلم) .ومضمون هذا
احلديث أن النيبّ األكرم‘ ينقل قصّ ًة عن أحد األنبياء السابقني ـ ويبدو من القرائن
أنه يوشع بن نون ،وصيّ النيبّ موسى× ـ وقال النيبّ األكرم‘ يف هذه الرواية« :فلم
حتلّ الغنائم ألحدٍ من قبلنا( ،)11ذلك بأن اهلل تبارك وتعاىل رأى ضعفنا وعجزنا فطيَّبها
لنا»(.)12
األمر الذي يعين أن الغنيمة كانت إجراءً مؤقّت ًا ،تفرضه حالة الضرورة .وعليه
فلو كان هذا احلديث قائماً على دعامة حمكمة ـ وأنا مل أطَّلع عليه من الناحية
السندية ـ فإنه سيعين أنّ أخذ الغنيمة من األعداء بشكلٍ عام ختالف سنن األنبياء،
ت عليهم.
وأنها إنّما ُأبيحت للمسلمني يف صدر اإلسالم بسبب الظروف القاسية اليت مرَّ ْ
فإذا زال السبب ،ومل يعُ ْد املسلمون يعانون من الفقر ،لن حتلّ هلم أموال األعداء ،حتّى
على حنو الغنيمة ،فما ظنُّك باالستيالء على نفوس األعداء واستعبادهم.
 هل يكون ذلك مبثابة أكل امليتة؟
 تقريباً ،مثل أكل امليتة(.)13
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املفضَّل بن عمر وكتاب التوحيد (املنسوب له)

()1

إن تعايش الفرق واملذاهب املختلفة فيما بينها ضمن مكوّن واحد ،ووجود
املشرتكات بني ثقافاتها املختلفة ،جيعل من مسألة التشارك والتبادل الثقايف أمراً
طبيعياً ،وخصوصاً إذا كان الطابع الغالب هو التسامح ،رغم أنه يف مسار التطور
التارخيي ملختلف املذاهب واألديان كثرياً ما يستعمل اإلقصاء ،ولغة نفي اآلخر ،وهو
ما يعرض هذا السلوك الطبيعي بني الثقافات إىل التهميش ،وحتى إىل حماولة اإلبادة.
ويالحظ أن جمال التعامل الثقايف عند القدامى مل ينحصر يف جمال املشرتكات بني
املذاهب داخل الدين الواحد ،بل هناك شواهد كثرية على انفتاح املسلمني وعقيدتهم
على األديان األخرى ،وخصوصاً مع وجود شواهد كثرية على تعامل اإلسالم واليهودية
يف القرون األوىل.
والواقع أنّ املشرتكات اليت نتحدّث عنها هي أعمّ من اللسان املشرتك ،فعلوم
اإلهليات واملباني الكالمية املشرتكة ،كلّ هذه ،أرضية واقعية مكّنت األديان
الثالثة اإلبراهيمية لالستفادة من بعضها البعض يف القرون األوىل .فاللسان املشرتك،
ووجود جمموعات وفرق متعدّدة من األقليات الدينية اليهودية واملسيحية ،ضمن توسع
رقعة احلضارة اإلسالمية ،أوجد منطاً من التبادل الثقايف بني هذه األديان الثالثة،
بالرغم من أن هذا التعامل والتبادل الثقايف قد اختذ صوراً وأساليب متنوعة(.)2
غري خفي على احملقّقني وذوي االختصاص مدى تأثري مباني الكالم اإلسالمي

يف علم الالهوت عند األقليات الدينية األخرى ،اليت كانت حتتضنها الدولة اإلسالمية.
ويظهر هذا التأثري خاصّة يف علم الالهوت اليهودي ،إىل درجة أنه أصبح بعد ذلك
منتشراً عندهم على نطاقٍ واسع خارج حدود الدولة اإلسالمية ،ليصبح من املباني
األصيلة ،يورِّثونها لبعضهم جيالً بعد جيل.
واحلقيقة أن التشابه بني مواضيع علم الكالم اإلسالمي وعلم الالهوت اليهودي
يف تارخيه القديم كانت وراء إقبال بعض متكلمي اليهود على الرتاث الكالمي
اإلسالمي .وقد أشارت إىل ذلك كتب الرتاجم والسرية الذاتية .ومن بني الفرق
الكالمية الكربى اإلسالمية أثَّرت املعتزلة كثرياً يف الكالم اليهودي لليهود من أهل
الذمّة .ومل تنحصر استفادة علماء اليهود من علماء املعتزلة حبضور جمالسهم ،أو
كتابة آثارهم ،بل توسع تأثُّرهم باملعتزلة حتّى نقلوا أسلوبهم ومنهجهم يف االستدالل،
ولرمبا انتقل حتّى شكل تعاطي اجتاهات املعتزلة فيما بينهم ،وتأثّروا بها شدّة وحدّة.
عمدة معلوماتنا خبصوص األمر األخري ما توفّر للمحقّقني ضمن جمموعة جنيزة
كنيسة بن عزرا يف القاهرة ،اليت مجعها أحد علماء يهود القرائني ،باسم أبراهام
) ـ من يهود القرائني ،سكن روسيا ـ ،من طول سفره إىل
ـ
فركويتش(()3
كنائس يهود العراق والشام ومصر .كان من سنن اليهود أن يضعوا أو يدفنوا األوراق
اليت حتمل عبارات أو أمساء مقدّسة يف مكانٍ خاصّ ،حتى ال تتعرّض هلتك حرمتها
بالرمي أو ما شاكله ،واختصّت سنة اليهود من أهل الذمّة يف دفن تلك األوراق يف
أماكن خمصوصة لذلك داخل كنائسهم(.)4
ومن أشهر جنيزات اليهود من أهل الذمّة جنيزة كنيسة ابن عزرا يف القاهرة
القدمية (الفسطاط) ،واليت كانت منذ مدّ ٍة طويلة حمطّ اهتمام احملقّقني يف النسخ
واملطبوعات( .)5لكنّ جنيزة ابن عزرا ،واليت كانت كثرية العدد (تقريباً
قطعة) ،كانت تعاني من عدم ارتباط قطعاتها بعضها ببعض ،لذلك ليست يف مستوى
أن تفي مببتغى احملقلقني ومتطلبات البحث .يف املقابل فإن جنيزة جمموعة فركويتش،
مقارنة مع باقي جنيزات اليهود األخرى ،ختتلف من حيث املاهية واحلجم .وخالفاً
جلنيزة ابن عزرا فإن األخرية تشتمل على آثار خطية خمتلفة ،وحجمها خيتلف عن
مثيالتها ،وهناك بعض النسخ فيها تتكوّن من مئة ورقة ،ومشتملة على سنن ملختلف
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فرق اليهود ،وباخلصوص يهود القرائني السامريني والربانيني .وتكمن أهمّية جمموعة
فركويتش يف أنها حتفظ آثار خمتلف الفرق اليهودية ،وحتمل آثار ًا كثرية ،تكشف
بكلّ سهولة عن تأثري املباني واملناهج الكالمية اإلسالمية على علم الالهوت
والكالم ليهود القرائني الذين عاشوا يف كنف الدولة اإلسالمية.
هناك شواهد وأدلّة كثرية تكشف مدى تأثر يهود القرائني والربانيني يف
م) ،من كبار
العراق خالل القرن الثالث بكالم املعتزلة( .)6ساموئيل بن حفين(
علماء يهود الربانيني ،بل من املتكلمني الكبار يف هذه الطائفة من اليهود خالل
القرن اخلامس اهلجري .وحيتمل أن يكون قد عاصر جوانرت أو يافث بن علي ،مؤ لف
م) ،والذي بلغت شهرة كتبه
كتاب النعمة يف األصول ،أو يوسف بن نصري(
اآلفاق ،وخاصّة كتابَ ْيه :احملتوى؛ والتمييز .وكال الرجلني من كبار علماء طائفة
اليهود القرائني .وقد ظهر تأثرهما الكبري بالكالم اإلسالمي يف كتاباتهما ،ومن
خالل تبنيهما للنمط االعتزالي يف مباني االستدالل واالحتجاج.
وجود هذا التوجُّه بني علماء اليهود دفع بهم إىل كتابة ونقل آثار املتكلمني
املسلمني .وتعد جمموعة فركويتش شاهد ًا حيّ ًا على هذا التوجه ،بل إن قسماً من نسخ
جمموعة فركويتش هي يف احلقيقة آثار علماء املسلمني يف مواضيع خمتلفة ،وخاصّة
الكالم وأصول الفقه .ومن بني أهم النسخ يف هذه اجملموعة:
ـ جملدات من كتاب املغين ،للقاضي عبد اجلبّار اهلمداني( هـ) ،وهو
يوافق يف نسبة كثرية التحريرات املتعددة منه اليت انتقلت إىل اليمن ،مع اإلشارة إىل
مما يف النسخ
أن جمموعة فريكوتش قد اشتملت على أجزاء من الكتاب أعمّ ّ
املوجودة يف اليمن.
ـ كتاب كالمي للصاحب بن عبّاد( هـ) ،بعنوان :نهج السبيل يف األصول.
غري أن هذا الكتاب مل تسجِّل وجوده أيٌّ من املكتبات حتّى اآلن .والظاهر أن املوجود
منه فقط مقالة واحدة (طهران ،ج  ،ص  ،وعنوان الكتاب طبق النقل املوجود
«نهج السبيل يف إثبات التفضيل») .وقد يكون الكتاب يف احلقيقة هو شرح القاضي
عبد اجلبّار اهلمداني على كتاب الطبيعيات (مبحث اجلوهر واألعراض) ،تأليف
الصاحب بن العباد ،لكن ال يوجد ضبطٌ دقيق لعنوانه ،كما أنه مل يعثر له على أثر
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يف املوروث اإلسالمي.
قد يكون التعامل والتبادل الثقايف ،كما تابعناه من خالل تأثُّر اليهود بالكالم
اإلسالمي ،قد طوته يد النسيان؛ وذلك لعوامل متعددة ،من مجلتها :تغري لغة ثقافة
اليهود ،وانتشارهم ضمن منظومات ثقافية أخرى .لكنْ يف اجلملة تتكشّف من خالل
الشواهد اليت ذكرناها أن هناك مساحة ثقافية مشرتكة بني األديان ،مكَّنت من
تعامل وتبادل ثقايف ،على رغم ما أصابها من فتور.
مل يقتصر هذا التعامل والتبادل الثقايف على اليهود ،بل كان كذلك عند
املسحيني ،كما أشرنا إىل ذلك يف مقدّمة البحث ،فتواجد األقلّيات املسيحية على
ٍّ من التجمعات املسيحية يف العراق،
امتداد رقعة العامل اإلسالمي ،وباألخص يف كل
والشام ،ومصر ،ومشال أفريقا من جهةٍ ،ومسيحيّي األندلس من جهةٍ أخرى ،مكّن
من إجياد مساحة واسعة من التبادل الثقايف ،حيث كان إقبال املسيحيني على التأليف
واالستنساخ والرتمجة للرتاث اإلسالمي يف مجيع أبعاده ،وخصوصاً ما كانت تستفيد
منه يف رفع احتياجاتها الثقافية والفكرية .ويف املقابل كان كذلك إقبال علماء
املسلمني على النتاج الفكري والثقايف املسيحي .ولعلّ أبسط مثال على انفتاح املسلمني
على الرتاث املسيحي تعدُّد الرتمجات العربية للعهدين ،واستعمال املسلمني هلما يف
جمادالتهم الكالمية مع أهل الكتاب .كما توجد شواهد أخرى على توفُّر املسلمني
على بعض كتب املسحيني ،كملحقات الكتاب املقدس ،أو ما يعرف باألبوكريفا
( ،)Apocryphaواليت كانت مورد التحقيق والبحث والدراسة املفصلة(.)7
يف هذه الدراسة ـ مع حفظ قيد االحتمال ـ سنحاول التعرُّض ملنت كتاب
«الفكر واالعتبار يف الدالئل على اخلالق ،وإزالة الشكوك يف تدبريه عن قلوب
املسرتشدين» ،تصنيف :جربيل بن نوح بن أبي نوح النصراني األنباري .حيتمل أن يكون
قد صنّف يف تراث مسيحيي العراق (القرن الثالث) ،والظاهر أنه؛ خلصوصية خاصة،
كان مورد اهتمام املسلمني ،ومت تشكيل حترير شيعي له اشتهر بـ (توحيد املفضَّل).
كما كان له حتريرٌ خمتصر ،بعد حذف املقدّمة ،وتهذيب متنهُ ،نسب للجاحظ يف
أوساط أهل الس ّنة .كما ُوجد له حتري ٌر كامل مع املقدّمة ،عرف بـ (حترير
اجلاحظ) ،وانتشر بني الزيدية.
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اتّخذ تشكّل علم احلديث وتدوين وجتميع الدفاتر احلديثية رونقه اخلاص بني
شيعة العراق خالل القرن الثاني وما بعده .وضمن العمل على تدوين الكتب احلديثية،
واليت عرفت بـ (األصول) يف الرتاث الشيعي ،طرحت أمام احملدثني مشكلة كيفية
تشخيص املتون الصحيحة واألصيلة من غريها ،كيف ميكن الوصول إىل املوثق منها
يف حالة تعدّد التحريرات لألثر الواحد واختالفها؟
ويف هذا املضمار جند شخصيات كانت رئيسة ومفتاحية يف حلّ هذه املعضلة،
ح َم ْيد بن زياد ،ابن
ويف تصحيح وتدوين احلديث الشيعي ،أمثال :ابن أبي عمريُ ،
الوليد القمّي ،والذين كانوا إىل جانب ذلك يتمتَّعون مبكانة بارزة بني الشيعة.
ولألسف فما زال البحث متأخراً عن دراسة دورهم ومكانتهم يف حفظ احلديث
الشيعي ومدوّناته .وقد كان تداول بعض التحريرات والكراريس احلديثية املشكوك
يف صحتها ووثاقتها ضمن املعضالت اليت طرحت أمام احملدّثني منذ تلك الفرتات
مم ْن ذكرنا؛ وملكانتهم اخلاصة
األوىل .وكان تدوين الفهارس ،واعتماد األشخاص َّ
يف إجياد االتّصال يف روايات املكتوبات احلديثية ،وذكرهم ضمن فهارس األصحاب
األصلية ،من أهمّ طرق فرز التحريرات والدفاتر املوضوعة واجملعولة(.)8
ويف اجلملة فمالحظة املوادّ اليت أوردها الشيخ الطوسي يف كتاب الفهرست،
والنجاشي يف فهرست أمساء مصنِّفي الشيعة ،تبيِّن شكل تعاطي القدامى مع املتون،
واختالف مناهجهم ومبانيهم فيها .هذا ،من دون إغفال منهج النجاشي والطوسي يف
فهرستهما؛ فالنجاشي ـ وعلى خالف الشيخ الطوسي ـ قد يفصِّل أكثر يف ترمجة
الرواة وآثارهم .فمثالً :يف ما يتعلَّق باملفضَّل بن عمر اجلعفي جند الشيخ الطوسي
اكتفى باإلشارة إليه بأن النجاشي كتب أن له أثراً بعنوان الوصية ،وروى الشيخ نصّه
برواية ابن أبي اجليد ،عن حممد بن حسن بن الوليد القمّي ،عن الصفّار القمّي وحسن
بن متيل ،كالهما نقاله عن حممد بن حسني ،عن حممد بن سنان ،عن مفضَّل بن
عمر .وتابع الشيخ الطوسي إشارته إىل أحد الدفاتر احلديثية اليت رواها املفضَّل،
وأشار إىل أن هذا التحرير جيب أن يكون قد أخذ عن التحرير املنقول عن أصل
املفضَّل ،والذي رواه جمموعةٌ من املشايخ ،عن التعلكربي ،عن ابن همام .وقد روى
ح َم ْيد بن زياد ،عن أمحد بن حسن
األثر املذكور ابن همام اإلسكايف برواية ُ
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البصري ،عن أبي شعيب احملاملي ،عن مفضَّل(.)9
ٍّ فإنّ اندراس الدفاتر احلديثية األوىل كان وال زال عامالً يف عدم
بدون شك
التوجه باملقدار الكايف للشخصيات األعالم يف احلديث ورواة الدفاتر احلديثية،
أمثال :ابن أبي عمري ،وحُ َم ْيد بن زياد .لكنّ القدر املتيقَّن منه أن دور هؤالء الرواة مل
يكن يقتصر على رواية الدفاتر واملصنفات احلديثية بل كانوا يعملون على تصحيح
وتصفية تلك األثار القدمية ،وباخلصوص تلك املصنفات اليت اعتنوا بروايتها ،وهذا ما
جعلها حتظى باعتبار كبري عند األصحاب ،وبقيمةٍ خاصة.
ويالحظ أن تقريرات النجاشي حول املفضَّل بن عمر ختتلف كثرياً عن تقرير
الشيخ الطوسي ،بلحاظ إشارته إىل بعض اجلزئيات .فالنجاشي( )10يف تعريفه للمفضَّل
ذكر كُناه وألقابه ،وقال( :أبو عبد اهلل أو أبو حممد أو ،)...وذكر عبارات اجلرح
الواردة فيه ،حنو« :فاسد املذهب»« ،مضطرب الرواية»« ،ال يعبأ به» .وأضاف :إن حد
اجلرح فيه وصل إىل القول :إ ّنه كان خطّابيّ ًا( .)11وامللفت يف ما ذكره النجاشي أن
بعض اآلثار اليت كانت تتداول على أنها للمفضَّل مل تكن يف احلقيقة من تصنيفه،
وال جيب التعويل عليها (وقد ذكرت له مصنَّفات ال يعول عليها) ،ثم انتقل بعد ذلك إىل
ٍّ معني قبول انتسابها إىل
ذكر بعض املصنَّفات يف الرتاث الشيعي اليت ميكن إىل حد
املفضَّل( .)12وتابع النجاشي بذكر مصنَّفات املفضَّل على النحو التالي :ـ ما افرتض اهلل
على اجلوارح من اإلميان ،وهو كتاب اإلميان واإلسالم؛ ـ كتاب يوم وليلة؛ ـ كتاب
فكر ـ حيث تابع النجاشي يف عنوانه ـ كتاب يف بدء اخللق واحلثّ على االعتبار؛ ـ
وصيّة املفضَّل؛ وأخرياً ـ كتاب علل الشرائع.
أشار النجاشي إىل تعدُّد نسخ الكتاب األول للمفضَّل (الرواة له مضطربون يف
الرواية له) ،وذكر طريقه إىل هذا الكتاب .قال« :أخربنا أبو عبد اهلل بن شاذان قال:
حدّثنا عليّ بن حامت قال :حدّثنا أبو عمر أمحد بن علي الفائدي ،عن احلسني بن عبيد
اهلل بن سهل السعدي ،عن إبراهيم بن هاشم ،عن بكر بن صاحل ،عن القاسم بن
بريد بن معاوية ،عن أبي عمرو الزبريي ،عن املفضَّل بن عمر».
وهذا الطريق اليت ذكره النجاشي لكتاب اإلميان واإلسالم ،للمفضَّل ،هو يف
الواقع من متفرّداته .وقد أتى النجاشي يف فهرسته على ذكر شخصٍ باسم حممد بن
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علي القزويين ،أبو عبد اهلل بن شاذان القزويين ،أبو عبد اهلل القزويين ،أبو عبد اهلل
القزويين ابن شاذان ،أبو عبد اهلل بن شاذان ،ابن شاذان أو أبو عبد اهلل حممد بن علي
بن شاذان .والسؤال األوّل املبدئي :هل هذه األمساء تتعلّق بشخصٍ واحد بعينه أم هي
ألفراد وأشخاص متعدّدين؟
ويف الواقع ال مفتاح لعقدة هذا السؤال إالّ من خالل تتبُّع أقوال النجاشي اليت
نقل يف طريقها تلك األمساء .وباالستقراء لتلك الطرق يتبيَّن أن جُلَّ تلك األمساء وقعت
يف بيان طريق أبي احلسن علي بن حامت القزويين ،وطرق روايته (والطريق املذكور:
حممد بن حييى العطّار ،ورمبا حيدر بن حممد السمرقندي ،عن العياشي)  .وهذه
املتابعة توصلنا إىل أن كل تلك األمساء إمنا هي لشخص واحد بعينه ،وهو أبو عبد اهلل
حممد بن علي بن شاذان القزويين .الشخص املذكور سافر سنة ( )13إىل بغداد،
قاصداً زيارة مقامات أهل البيت^( ،)14حيث يتوقع أن يكون النجاشي قد التقى به
هناك .والتاريخ املذكور هو قبل سفر الشيخ الطوسي من خراسان إىل بغداد ،يعين
هـ .وهذا ما يفسِّر عدم ورود اسم القزويين يف فهرست الطوسي؛ إذ إن
سنة
الطوسي جاء بغداد بعد القزويين مبدّ ٍة ال تقلّ عن مثاني سنني ،ورمبا أكثر أو أقلّ.
وقد روى النجاشي الكتب األربعة األخرى برواية أبي عبد اهلل بن شاذان القزويين،
وعن طريقه وروايته .وال ختتلف طرق الكتب األخرى عن الطريق األوىل يف كونها مل
تكن ضمن طرق فهارس مشهور األصحاب .وإىل هذا يرجع اختالف سلسلة طرق
الشيخ الطوسي عن سلسلة طرق النجاشي يف رواية مصنّفات املفضَّل؛ ففي سلسلة طرق
الشيخ الطوسي أمساء حمدّثني كبار وأصحاب فهارس ،ويف اثنني من النصوص اليت
نقلها الشيخ الطوسي بعنوان مصنَّفات املفضَّل ذكرت يف الفهارس األصول لألصحاب.
لكنّ السبب احلقيقي يف عدم ذكر الشيخ الطوسي للمصنفات اليت ذكرها
النجاشي للمفضَّل ترجع إىل اختالف مبنائي يف الفهرست؛ إذ منط الشيخ الطوسي
كان متخصّصاً يف ذكر مصنفات األصحاب الروائية ـ الفقهية املتداولة (املدونات
الروائية الفقهية) ،بينما سلك النجاشي يف فهرسته مسلكاً آخر أكثر عموماً ،فقد
نقل املوروث الشيعي املكتوب ،أعمّ من أن يكون لألصحاب أو لغريهم من الرواة(.)15
من الصعوبات اليت صاحبت مسألة توثيق بعض املتون الشيعية يف املراحل
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املتقدّمة تداول بعض النسخ اليت ال يوجد عنها معلومات واضحة .وقد عرض النجاشي
معلومات خمتلفة حول متونٍ من هذا النوع ،لكنّ الشيخ الطوسي مل ُي ْد ِل مبعلومات
وتقريرات حوهلا؛ نظراً الختصاص فهرسه باملتون احلديثية اليت رويت يف الفهارس
األصول .ثم إن تعقيد شخصية بعض الرواة يف املوروث الشيعي أوجد مثل هذا اإلرباك،
حتّى أنه يتم نسبة بعض املصنَّفات لغري أصحابها .وخبصوص املصنَّف األخري،
فباستثناء اإلشارات اليت ذكرها النجاشي خبصوصه ،ال يوجد بني أيدينا مثل هذا
املصنَّف ،ولرمبا يكون املصنَّف الذي حنن بصدد احلديث عنه هو ما أشار إليه
النجاشي ،يعين كتاب فكر أو توحيد املفضَّل بن عمر اجلعفي ،والذي هو على ما
يبدو يف األصل كتاب (الفكر واالعتبار يف الدالئل على اخلالق ،وإزالة الشكوك يف
تدبريه عن قلوب املسرتشدين) ،وقد صنَّفه أحد املسيحيني من تيار النسطورية يف
العراق ،باسم جربيل بن نوح بن أبي نوح األنباري النصراني ،يف فرتة حكم املتوكلل
العباسي .والكتاب األخري موجو ٌد مبكتبة آيا صوفيا على شكل خمطوطة منسوبة
جلربيل بن نوح النسطوري ،من مسيحيي العراق( ،)16صنَّفه يف القرن السابع( .)17وقد
ب) عنوان الكتاب «كتاب
ذكر يف الصفحة اليت حتمل عنوان النسخة (الورقة
الفكر واالعتبار يف الدالئل على اخلالق وإزالة الشكوك يف تدبريه عن قلوب
املسرتشد» ،تأليف :جربيل بن نوح بن أبي نوح (ولعل العبارة اليت تبني أنه مسيحيٌّ قد
مت حذفها) األنباري .كما ذكر أن الكتاب قد صنف يف فرتة حكم املتوكلل
ّ
العباسي ،وذُكر أن هذا التصنيف قد جاء بعد جمموعة من التصنيفات األخرى يف
نفس املوضوع ،حيث قال( :وقد وضع قبله يف هذا املعنى عدّة كتب)  .وسجل يف
ألف وب استحضارين خبصوص وفاة العامل احلنفي ،والذي على الظاهر
الورقة
كان ميتلك هذه النسخة من الكتاب ،باإلضافة إىل استحضارٍ ثالث خاص مبعلومات
عن عزل وتنصيب جمموعة من األفراد .والكتاب ـ طبق تقسيم املصنّف ـ جاء يف
جزءين ،يفهم هذا من إشارةٍ مقتضبة منه لذلك يف ختام اجلزء األول ،حيث كتب
قائالً« :مت اجلزء األول ،وهلل املنّة» ،وبدأ اجلزء الثاني بقوله« :بسم اهلل الرمحن
الرحيم ،اجلزء الثاني من كتاب االعتبار .قال جربائيل بن نوح بن أبي نوح النصراني
األنباري .»...وهذا املنت األخري قد متت نسبته إىل اجلاحظ( هـ) ،ونشر حتت عنوان
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كتاب الدالئل واالعتبار على اخللق والتدبري ،واألخري له كتابتني؛ واحدة خمتصرة مت
طبعها بالنصّ املطبوع ،ال ختتلف عن النسخة اخلطية لكتاب الفكر واالعتبار إالّ يف
انتسابها إىل اجلاحظ؛ والكتابة الثانية مفصّلة إىل حدّ تتوسّع فيه عن األوّل ،هلا
مقدّمة نسب فيها الشخص الذي قام بتصحيح املنت الكتاب إىل اجلاحظ ،من دون
توضيح مسبق أو دالئل معتربة ،بل متادى يف هذه النسبة ،إىل درجة نسب فيها كلّ
اآلثار املناسبة للكتاب األخري إىل اجلاحظ .وإنّ تداول هذا النصّ (كتاب الفكر
واالعتبار) حتت عناوين قريبة وسط خمتلف الفرق اإلسالمية ،وانتشاره بينها بشكلٍ
واسع ،له داللته على قيمته وثقله املعريف(.)18
وختتلف النسخة املتداولة يف الوسط الشيعي مع منت الدالئل املطبوع ،كذلك
خيتلف عن نسخته اخلطية .وباجلملة ميكن ترتيب هذه االختالفات ضمن عدة
جمموعات :األوىل :عدم وجود بعض الفصول اليت أضيفت إىل الكتابة الشيعية،
ومنها :نصّ الرسالة واحلوار الذي دار بني املفضَّل وابن أبي العوجاء؛ والثانية :إضافة
اسم مفضَّل بعد عبارة فكّر يف متام منت الكتاب ،باإلضافة إىل بعض التغيريات يف
العبارات ،واليت سيأتي تفصيلها يف امللحق(.)19
االختالف اآلخر بني الكتابتني تغيري حملّ وموضع مطالب الكتاب وشكلها.
فكما أشرنا سابقاً إن منت النسخة اخلطية وكتاب الدالئل قد جاءت يف جزءين،
لكنّ الكتابة الشيعية استعمل فيها عنوان اجمللس ،حيث مت تنظيم مطالب الكتاب
ضمن أربعة جمالس ،وما ذكر من مطالب الكتاب ضمن اجمللس األول والثاني هي
نفسها املطالب اليت ذكرت يف اجلزء الثاني ،وباقي مطالب اجلزء األوّل مشلها
اجمللسني الثالث والرابع (بالنسبة ملقارنة املتنني يرجع للملحق)(.)20
السؤال املطروح هنا ،بكلّ عفوية :كيف ميكن توجيه التشابه املوجود بني
النصّني؟
أوّل االحتماالت اليت تتبادر إىل الذهن هنا القول :إن أحد املسيحيني عثر على
الكتاب ،فعمل فيه بعض التغيريات القليلة باحلذف والزيادة ،ثم أخرجه حتت عنوان
قريب من العنوان األصل.
لكنّ املعطيات اليت م َر ْرنا على ذكرها تقول :إن األمر ليس كذلك ،بل إن
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مت يف وسط غري
تداول الكتاب يف احمليط السنّي شاهدٌ على أن تصنيفه يف األصل ّ
شيعي .من دون أن ننسى اإلشارة إىل أن النسخة املتداولة يف هذا احمليط هي طبق
النص األصلي للكتاب ،وخالية من بعض اإلضافات الشيعية .الكتابة الشيعية ،واليت
مت حتريرها بعد وفاة املفضَّل،
يف احلد األدنى كانت معروفة لدى النجاشي ،قد ّ
وحيتمل أن يكون قد كتبها أحد الشيعة ،وقد أعمل فيها بعض التغيريات ،ثم أعاد
نشرها.
تعكس بعض مفاهيم ودالالت النصّ األفكار واالعتقادات اليت كانت رائجة
خالل القرنني الثالث والرابع يف العامل اإلسالمي .فعلى رغم اعتقاد املانوية نوعياً
بشريعة عيسى× ،إالّ أن هذا مل يكن سدّ ًا منيعاً أمام ختاصم املسيحية واملانوية،
وكانت اخلصومة تظهر يف كتابة بعضهم ضدّ اآلخر ،من خالل أسلوب الردّ والردّ
املضادّ .وقد خفّ الضغط على املانوية بعد سقوط الساسانية ،ودخول اإلسالم أرض
فارس ،فرحلوا إىل العراق ،مركزهم التقليدي ،وحملّ مزاراتهم .وحيتمل أن تكون
عودتهم إىل العراق يف القرون األوىل ،حيث مل تكن تظهر فوارق بينهم وبني
الزرادشتية ،فقد عاشوا جنباً إىل جنب يف سياقٍ واحد حتت مسمّى أهل الكتاب.
وباستتباب األمر للعباسيني ،ومتكنهم من زمام السلطة ،عادت نكبة املانوية للظهور.
فرغم حضورهم املهمّ يف بغداد والعراق ،إالّ أن العباسيني تعقَّبوهم ،وأعملوا الرقّ فيهم.
وإىل جانب عمل احلكومة يف قمع املانوية عمد العلماء واملتكلمني املسلمني إىل نقد
عقائدهم الثنوية .وبالطبع فاملانوية مل ُت ْب ِق يديها مكبَّلتني ،حيث عمدت هي األخرى
إىل الدفاع عن عقائدها ،وكتبت يف ذلك كتباً كثرية( .)21الواقع أن حيثيات متعددة
تدفع إىل القول :إن كتاب الفكر واالعتبار هو من ضمن املتون القدمية يف نقد عقائد
املانوية ،صنَّفه أحد املسيحيني ،ووافق زمن تصنيفه فرتة التشديد على املانوية يف
العراق .وإذا صحّ هذا االستنتاج يتَّضح لنا السبب يف كون الكتاب مل يستشهد باملتون
املقدّسة؛ ألنه يف الردّ على َم ْن ال يقول بقدسيّة اإلجنيل .وقد شدَّد يف املنت يف أكثر من
موضع على املانوية ،وانتقص منها.
يف الكتابة الشيعية للكتاب بقيت نفس الردود ،وأضيف إليها قصّة ابن أبي
العوجاء يف بداية النصّ .والظاهر أن الشخص الذي قام بإعداد التحرير الشيعي مل
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يكن يرى إشكاالً يف انتقاد املانوية ،وغاب عنه االنتباه إىل أن قصّة ابن أبي العوجاء
دالّة على عدم االعتقاد بوجود اهلل تعاىل ،بينما الكتاب يف أصله يناقش عقائد
الثنوية ،وليس عدم اإلميان باهلل مطلقاً .التحرير املتوفلر اآلن لكتاب التوحيد يؤكلد
أنه كان يف مناقشة املانوية ،والردّ عليها ،ويف التحرير املنسوب إىل اجلاحظ يؤكّد
أكثر هذا املوضوع؛ ألن نصه اشتمل على شواهد واضحة يف الردّ على املانوية ،حتى
أنه يف ختام الكتاب كانت عباراته يف انتقاد ماني وأتباعه جدّ قاسية ،بل تعرض
بالنقد الالذع حتّى ملناشئ ماني الفكرية ،اليت كانت عند قدماء اليونان ،ولبعض
مم ْن تساوق وجتانس نظرياتهم أفكاره وآراءه(.)22
الفالسفة َّ
نصّ كتاب الفكر كذلك هو اآلخر يستدعي التدبُّر من جهاتٍ أخرى ،حيث
إن املصنّف األصلي عرض مطالب الكتاب ،حبيث جاءت متناسقة ومنسجمة مع العلوم
املنتشرة يف زمانه ،وخصوصاً العلوم الطبية ،أو تلك األفكار املرتبطة ببعض
احليوانات .كما يالحظ أن مصنّف كتاب الفكر/التوحيد مل خيرج عن إطار
املعلومات الرائجة يف عصره حول تكوّن اجلنني ،بل تبنّاها مبا هي عليه ،حيث ذكر
أن اجلنني هو حاصل اختالط مينّ الرجل ودم حيض املرأة ،أو األفكار السائدة حول
ارتباط التنّني والنمر ،يعكس بها األفكار القدمية اليت كانت منتشرةً عند العرب.
وتبدو إرجاعاته إىل أرسطو (أرسطاطاليس) من بني املباحث الالفتة يف
الكتاب؛ وذلك ألن انتشار مؤلَّفات أرسطو كان يف عصر ازدهار الرتمجة ،وبالذات
يف فرتة حكم املأمون العباسي وما بعده .وإرجاع اإلمام× إىل كالم أرسطو غريب
على الرتاث احلديثي الشيعي ،وليس مألوفاً البتّة ،وظاهرة ال شبيه هلا .لكنّ هذا ال
طالع أصحاب اإلمام× على مصنَّفات وأفكار أرسطو ،حيث
يعين بالضرورة عدم ا ّ
ثبت اطّالع بعضهم على تراث أرسطو ،وأكرب دليل على ذلك كتاب املتكلم الشيعي
الكبري هشام بن احلكم( هـ) ،وهو من حواريّي اإلمام الصادق×« ،الردّ على
أرسطاطاليس يف التوحيد»( .)23ثم إن غياب توجّه كالمي خاصّ يف الكتاب يكشف
عن أن مصنّفه كان يسعى إلجياد طريقه ضمن الرتاث الفكري العام.
وجتدر اإلشارة إىل أنّ كتاب اآلثار الباقية ،ألبي رحيان البريوني( هـ) ،قد
ذكر معلومات مهمّة حول جربيل بن نوح .فقد ذكر عدّة مباحث خبصوص جربيل بن
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نوح ،حتمل يف طياتها تفاصيل مهمة ،من قبيل :إنه كانت له منازعات ومناقشات
مكتوبة مع أحد كبار املانوية يف عصره ،والذي كان يدعى يزدانبخت .وقد كان
للبريوني نسخة من ردوده األخرية ،وما نقله من تلك املطالب كان يف الواقع قد أخذها
من تلك النسخة .وعلى مستوى املعاصرة فما أورده البريوني حول اطّالعه على ما كتب
يف صفحة عنوان النسخة اخلطّية يتطابق وزمن حياة املصنّف ،ويؤكد أنه كان يف
زمان فرتة حكم املتوكلل؛ وذلك ألن يزدانبخت ،الذي ذكره البريوني ،هو باحتمالٍ
قويّ نفسه يزدانبخت كبري املانوية الذي كان يف زمن املأمون .ولألسف مل نعثر
شخصياً على معلوماتٍ أخرى حول جربيل بن نوح ،غري ما ذكره البريوني(.)24
رغم كلّ ما أوردناه من تفاصيل حول الكتاب ،إالّ أن التشابه الكبري بني
ألي منهما ،يبقي املوضوع مفتوحاً
ٍّ
النصني ،وعدم القدرة على حتديد االمتداد املبنائي
على كلّ االستنتاجات ،وبالتالي احلاجة إىل مزيد من اآلراء.

إن حاصل التشابه بني (كتاب الفكر واالعتبار) و(كتاب فكلر ،كتاب يف
ري بشكلٍ كبري ،واالرتباط بني النصني يفرض أن
بدء اخللق واحلثّ على االعتبار) مث ٌ
يكون األقلّ اختالفاً حترير ًا لآلخر .كلّ ما ميكن قوله حول انتساب الكتاب ،مع
األخذ بعني االعتبار انتشار كتابات كثرية متقاربة له ضمن تراث املكوّنات الفكرية
األربعة (مسيحيّي النسطورية يف مشال العراق ،الشيعة ،النصرييني ،وأهل السنة)
متوقلفٌ على معرفة النصّ؛ ألن النص حيمل بني سطوره اخلصوصيات الفكرية
واالعتقادية ملصنّفه .فقد رأينا النجاشي ،والذي عرف بشكل واضح املنت ،قد ذكر
طريقه إىل الكتاب ،لكنها مل تكن ضمن الطرق املعروفة يف نقل املوروث الشيعي
ي الدين ابن طاووس ليذكر الكتاب ،ويوصي أن
القديم .وبعد مئيت سنة يأتي رض ّ
يكون ضمن ما حيمل يف السفر؛ ملا يشتمل عليه من املعارف املهمّة( ،)25مع مالحظة أن
ابن طاووس مل تكن له طريقٌ متّصلة إىل الكتاب األخري ،كما هي عادته مع أكثر
الكتب الشيعية القدمية اليت نقلها بطريق الوجادة .ولعلّ هذا ما يفسِّر توصيفاته
الدقيقة للكتب وتعريفها؛ إذ عدم امتالكه لطريق متّصل يف روايتها هو الذي محله
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على بذل اجلهد يف توصيف ظاهرها ،وخصوصاً أن األسلوب املتداول يف عصره كان
ذكر الطرق إىل الكتب .يف ظلّ املعطيات احلالية ال ميكن للتحقيقات أن تثبت
املصدر األصلي ملنت كتاب التوحيد بشكلٍ صريح وقاطع ،لكنّ ما هو واضح حتّى
اآلن أن أحد علماء الشيعة خالل القرن الثالث أو الرابع ،والذي حيتمل أن يكون علي
بن حامت القزويين ،هو الذي صاغ الكتاب الفعلي ،حيث استفاد من حترير خمتصر
كتاب الفكر (التحرير األول للكتاب) ،جلربيل بن نوح األنباري ،والذي هو غري
التحرير اآلخر ،الذي مت تصحيحه (التحرير املفصل) ،ثم لشهرة اسم املفضَّل ،وتعدُّد
الروايات خبصوص ابن أبي العوجاء ،مجع الكلّ يف كتابٍ واحد ،وعنونه بـ (توحيد
املفضَّل) .ثم إن شهرة النص األخري ،مع بعض التغيريات بني أوساط مسيحيي
النسطورية ،أمر يستدعي التوقُّف .وال تنعدم أهمِّية هذه النسخة األخرية حبيث ميكن
االستفادة منها ال أقلّ بلحاظ أقدميّتها ،حيث ترجع إىل القرن السابع اهلجري ،وذلك
لالستناد عليها يف إجراء تصحيحٍ جديد لكتاب املفضَّل ،من خالل مقارنتها مع النسخ
املتأخِّرة لكتاب (التوحيد) ،للمفضَّل (من القرن احلادي عشر فما بعد)(.)26
يف ما يرتبط بأصل كتاب التوحيد ال بُدَّ من استحضار مواقف وآراء أصحاب
صلنا من خالل كتابي :فهرست الشيخ الطوسي؛ ورجال
الفهارس .وجوهرها ما َو َ
النجاشي ،فهما حصيلة كلّ عمل أصحاب الفهارس ونظرياتهم ،بل هما صورة تامة
إلمجاعات الطائفة .مبنى الشيخ الطوسي يف الفهرست قائم على الفهارس األصلية آلثار
وكتب األصحاب الروائية ،والكتابات املتداولة اليت هي يف النتيجة تدور حول جتميع
روايات املوروث الشيعي ما كانت لتكون لوال اجلهد اجلبّار والعمل الدؤوب
ح َم ْيد بن زياد ،ابن الوليد
لشخصيات متميِّزة يف تاريخ التشيّع ،أمثال :ابن أبي عمريُ ،
القمّي ،وهارون بن موسى التلعكربي .إن االعرتاف بدور تلك الكوكبة من األصحاب
ٍّ النظرة الشمولية لدورهم احملوري يف الرتاث الشيعي ،فحصر
األعالم يفرض حبق
بعضهم ،مثل :ابن أبي عمري ،يف دور الرواية إجحافٌ يف حقّه؛ إذ دوره أكرب من ذلك
بكثري ،وخصوصاً أن القرائن الكثرية تتحدّث عن فاعليّته يف تهذيب وتنقيح
ظها يف التحقيق
الروايات ،وهي من املباحث اليت ال زالت حتّى اآلن مل َت َن ْل ح ّ
والبحث(.)27
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ابتداءً حاولنا إجراء مقارنة تطبيقية كاملة بني نصّ نسخة مكتبة آيا صوفيا
الرتكية وكتاب التوحيد .لكنْ تبيَّن لنا يف أثناء ذلك أنه باستثناء املوارد الناقصة
واالختالف بني النسختني فإنّ اإلتيان على ذكر كلّ االختالفات بني النسختني ،واليت
وقعت بسبب التعديل يف مباحث الكتاب ،وتغيري مواضعها يف الكتابني ،هلا
موضوعية يف تصحيح املنت .وهنا سنقتصر على عرض بعض املوارد اليت حذفت من
نسخة كتاب التوحيد ،مع اإلشارة إىل مدى أهمّيتها.
ولإلشارة فقد مت نشر كتاب توحيد املفضَّل بشكلٍ مستقلّ يف النجف،
م) ،ونشر بعد ذلك يف بريوت( ،)28بعد أن
واستهلّ الكتاب مبدخل لكاظم املظفَّر(
حذفت منه مقدّمة املظفَّر.
وكان حملمد باقر اجمللسي نسخة من كتاب توحيد املفضَّل ،نقلها كاملة يف
كتابه حبار األنوار( .)29ومت نشر الكتاب ضمن عدّة نسخ خطية بواسطة قيس
العطّار( ،)30لكنْ ألن حترير النصريي قد أضاف اجمللس اخلامس فقد وقع االعرتاض
على هذه النسخة ،فتمّ مجعها من السوق.
نظراً إىل أن كتاب حبار األنوار يف املتناول فإن اإلرجاع يف إجراء املقارنة
سيكون إىل كتاب التوحيد الذي نقله إلينا .القسم األول من النسخة اخلاصة باحلوار
الذي دار بني املفضَّل وابن أبي العوجاء ،وشكوى املفضَّل إيّاه يف حمضر اإلمام
الصادق× مل نعثر عليها يف نسخة آيا صوفيا .وجمموع املصنّفات املوجودة واملنسوبة
مت نشرها ضمن جمموعة سلسلة الرتاث العلوي ،حيث
إىل املفضَّل يف الرتاث النصريي ّ
()31
كان العدد السادس منها خاصّ ًا باجملموعة املفضلية  ،لكن الكتاب ليست به
مقدّمة ،وليس به أيّ تعريف للنسخة .والظاهر أن كتاب التوحيد الذي مت نشره ضمن
اجملموعة األخرية( ،)32واليت ال ختتلف والتحرير الذي نقل يف حبار األنوار ،شأنه شأن
العديد من اآلثار األخرى املنسوبة للمفضَّل ،قد أخذها املصحِّحون من املتون املتداولة
املنشورة ،ووضعوها ضمن اجملموعة املذكورة.
ألف)؛ بسم اهلل
يبتدئ تطابق النسختني من بداية السطر الثاني (الورقة
ت باهلل .أما بعد ،فإن ناساً حني جهلوا األسباب واملعاني يف
الرمحن الرحيم ،استعنْ ُ
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اخللقة ،يا مفضَّل ،إن الشكّاك جهلوا األسباب واملعاني يف اخللقة .)33(...ويستمر
ألف ،فبعد عبارة« :على ما خلقها من
التشابه بني النسختني إىل السطر الورقة
لطيف التدبري ،وصواب التقدير ،باألدلة القائمة» يبدأ االختالف بني النسختني ،حيث
يقدم األنباري مقدّمة يبيِّن فيها تدوينه للكتاب ،واملصادر اليت اعتمدها ( ألف ـ
ب) .ويتفرّد توحيد املفضَّل بالعبارات التالية( :فيها أن ال يقصر يف إظهار ما بلغه
من ذلك ،بل يتش َّدد يف نشره وإذاعته وإيراده على املسامع واألذهان؛ ليقوي به قلوب
أهل اإلميان ،وجيتنب مكيدة الشيطان ،يف تضليل الوهم ،حمتسباً للثواب يف ذلك،
واثقاً بعون اهلل وتأييده إيّاه .وقد تكلفنا مجع ما وقفنا عليه من العرب والشواهد على
خلق هذا العامل وتأليفه ،وصواب التدبري فيه ،وشرح املعاني واألسباب يف ذلك ،مببلغ
علمنا يف كتابنا هذا .وتوخَّ ْينا إيضاح القول وتنويره ،واإلجياز يف ما شرحنا؛ ليسهل
فهمه ،ويقرب مأخذه على الناظر فيه .ورجونا أن يكون يف ذلك شفاءٌ للشاكّ املرتاب،
وزيادة يف يقني املوقن .وباهلل التوفيق) .بعد هذه العبارة نرى التشابه والتطابق يف
العبارات الالحقة ،مع اختالفٍ طفيف يف البداية ،حيث يبدأ منت كتاب األنباري
بعبارة« :فأول العربة تهيئة هذه العامل» ،بينما يبدأ منت كتاب توحيد املفضَّل بعبارة:
«يا مفضَّل ،أول العرب والداللة على الباري جلَّ قدسه تهيئة هذا العامل» ،إىل عبارة
مت حذف قسم من بقية املطلب
«ونظم بعضه إىل بعض»( .)34يف نسخة آيا صوفيا قد ّ
فن
ٍّ
مما قد قال فيه األولون فأحسنوا القول ،ولكنّا ننصرف إىل
(ثالثة سطور :وذلك ّ
آخر من دقايق يف اخللقة ،فنبني للقائلني باإلهمال والقائلني بأصلني متضادّين؛ ألن
اإلهمال ال يأتي بالصواب ،والتضادّ ال يأتي بالنظام) ،وجاءت بدله عبارة« :جلَّ قدسه،
وتعاىل ج ُّده ،وكرم وجهه ،وال إله غريه ،تعاىل عمّا يقول اجلاحدون ،وجلَّ وعظم عما
ينتحله امللحدون»(.)35
ويف تتمّة ما جاء يف توحيد املفضَّل ال يتطابق بلحاظ البنية والشكل مع نسخة
آيا صوفيا ،حيث يبدأ املطلب يف نسخة األخرية بالتدبُّر يف السماوات ،أما على مستوى
احملتوى فإن ما جاء يف توحيد املفضَّل هو نفسه يف اجمللس الثالث (اجمللس الثالث :قال
املفضَّل :فلما كان اليوم الثالث بكرت إىل موالي ،فاستأذن لي ،فدخلت ،فأذن لي
ف علينا ،اصطفانا
باجللوس ،فجلست ،فقال× :احلمد هلل الذي اصطفانا ومل يصطَ ِ
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بعلمه ،وأيَّدنا حبلمهَ ،م ْن شذَّ عنا فالنار مأواه ،ومَ ْن تفيّأ بظلّ دوحتنا( ...إىل) من
األدلة والعرب» ،حيث يتكلَّم اإلمام عن شخصيته ومقامه .لكنّ هذا مل َي ِر ْد يف نسخة
آيا صوفيا .بعد ذلك يبتدئ املبحث املعنون بـ (التفكُّر يف لون السماء) ،والذي كان
متطابقا يف املتنني( .)36بعد عبارة( :فكر) اليت جاءت يف منت توحيد املفضَّل أتت عبارة:
(يا مفضَّل) ،وافتقدت هذه العبارة يف نسخة آيا صوفيا.
()37
واستمر تطابق فقرات املطالب على الشكل التالي :فكر يف طلوع الشمس
ثمّ فكر بعد هذا يف ارتفاع الشمس( ،)38فكر يف تنقل الشمس( ،)39فكر اآلن يف
تنقل الشمس .ووردت يف ختام الفقرة األخرية ،يف نسخة آيا صوفيا( ،)40عبارة حذفت
من توحيد املفضَّل ،والعبارة احملذوفة هي« :فأما مسري القمر ففيه داللة جليلة،
تستعمله العامة يف معرفة الشهور ،وال يقوم عليه حساب السنة؛ ألن دوره ال يستوي يف
األزمنة األربعة ،ونشوء الثمار وتصرّمها ،ولذلك صارت شهور القمر وسن ّيه تتخلّف عن
شهور الشمس وسنيّها ،وصار الشهر من شهور القمر يتنقل ،فيكون مرة يف الشتاء
ومرة يف الصيف وغريه» .وحذف هذه الفقرة األخرية من نسخة توحيد املفضَّل كان
على الظاهر بسبب عقيدة اإلمامية يف الفرتة املذكورة يف عدم اعتبار القول بالرؤية يف
حتديد بداية الشهور القمرية ،وخاصة شهر رمضان ،فطبيعي أن ال َت ِر َد هذه الفقرة يف
توحيد املفضَّل .وهي باملقابل دلي ٌل على قدم التحرير الشيعي للكتاب .ذكر ابن
طاووس يف كتابه إقبال األعمال( )41مطالب يف االعتقاد القديم لدى الشيعة يف عدم
نقصان شهر رمضان ،حيث قال :إنه يف زمانه مل يسمع بأحد من علماء الشيعة يقول
بذلك .لكنّ القول بعدم نقصان شهر رمضان كانت عقيدةً متداولة بني القدامى.
واستدل على هذا بكتاب الشيخ املفيد( هـ)( :ملح الربهان يف عدم نقصان شهر
رمضان) ،والكتاب ألَّفه الشيخ املفيد يف سنة هـ .ويف الفقرة اليت استشهد بها ابن
طاووس إشارة إىل القائلني بنقصان شهر رمضان ،وهم قلّة...( :فقال :عقيب الطعن على
َم ْن ادّعى وأحدث هذا القول ـ االعتقاد بنقصان شهر رمضان ـ ،وقلّة القائلني به.)...
وعرج بعد ذلك إىل ذكر مجع من كبار علماء عصره القائلني بعدم نقصانه ،اشتهر
منهم :ابن قولويه القمّي ،الشيخ الصدوق ،هارون بن موسى التلعكربي .وعدّ الشيخ
املفيد نفسه كذلك من املنتقدين للقائلني بعدم نقصان شهر رمضان ،وحيتمل أن
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يكون هذا املوقف قد صدر منه مماهاةً منه ملا كان عليه االعتقاد يف الوسط
الشيعي ،الذي اختلف عن مقولة القدامى؛ نظراً ملكانته وموقعه بني شيعة العراق(.)42
بعد النقل األخري يرجع التشابه والتطابق مرّ ًة أخرى للنصني (تأمل شروق
الشمس على العامل( ،)43فكّر يف إنارة القمر والكوكب يف ظلمة الليل( ،))44وحذف
جزء من الفقرة األخرية ،يعين بعد عبارة« :هلا هذا التصريف لصاحل العامل» ،من منت
توحيد املفضَّل ،حذفت ملنافاتها ما كانت عليه معتقدات اإلمامية يف القرون األوىل،
كما أن حذفها دليلٌ آخر على قدم التحرير الشيعي لتوحيد املفضَّل؛ وذلك ألن الفقرة
األخرية ورد فيها حديث عن القياس ،وهو ما ال تقول به الشيعة( :وما فيه ،وممّا يدل
عليه القياس ،أن هذه املصابيح تسري أسرع السري وأحثّه ،وذلك أنها تدور يف كل يوم
وليلة دوراً تاماً ،حتى ترجع إىل مطلعها ،فتطلع فيه ،فلوال سرعة سريها ملا قطعت هذه
املسافة البعيدة يف مقدار أربع وعشرين ساعة .أفرأيت لو كانت الشمس والنجوم
بالقرب منا حتّى يتبني لنا سرعة سريها بكنه ما هي عليه أمل تكن تستخطف
األبصار بوهجها وشعاعها ،كالذي قد حيدث أحياناً من الربوق إذا توالت،
واضطرمت يف اجلوّ ،وكذلك أيضاً لو أن ناساً كانوا يف قبة مكلَّلة مبصابيح تدور
حواليهم دوراناً حثيثاً حلارت أبصارهم ،حتّى خيرّوا لوجوههم ،فانظر كيف قدر أن
يكون مسريها يف البعد البعيد؛ لكي ال تضرّ يف األبصار ،وتنكأ فيها ،وبأسرع
السرعة؛ لكي ال تتخلف عن مقدار احلاجة يف مسريها)(.)45
بعض املراجع اليت أحالت إليها نسخة آيا صوفيا مل جندها ضمن اآلثار املتداولة
يف حبار األنوار .من مجلة تلك املوارد :ما أشارت إليه نسخة آيا صوفيا يف مبحث
األعشاب الطبّية (العقاقري) .املنت يف كال التحريرين واحدٌ ،باستثناء املوضع الذي
تذكر فيه نسخة آيا صوفيا أن املطالب املذكورة موجودة يف كتب الطبّ واآلثار
األخرى املرتبطة بنفس املوضوع ،حيث حذفت يف حترير كتاب توحيد املفضَّل:
(...وبعض الطري حيتقن من احلصر يصيبه مباء البحر ،فيسلم ،وأشباه هذا كثري،
مما يذكر يف كتب الطبّ والطبيعة) (.)46
هذا ّ
()47
يف ما يرتبط مببحث الفيلة ،وحياء الفيلة األنثى ،نقلت نسخة أيا صوفيا
مطالب حياء الفيلة األنثى ،نقالً عن كتاب احليوان ،ألرسطاطاليس( .)48وورد هذا
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البحث يف حترير املفضَّل ،لكن مع حذف اسم اجلاحظ« :انظر اآلن كيف جعل حياء
األنثى من الفيلة يف أسفل.)49(»...
مور ٌد آخر مرتبط بالقرد ،حيث أرجعت مرة أخرى فيه نسخة آيا صوفيا إىل
كتاب احليوان ألرسطو ،وتظهر املقارنة بني عبارات نصّ آيا صوفيا وعبارات توحيد
مفضَّل جانباً من التطابق واالختالف بشكلٍ ملفت :تأمَّ ْل خلقة القرد وشبهه باإلنسان،
مما يرى يف كثري من أعضائه ،أعين الرأس والوجه والصدر
وحيكي كثرياً ّ
واملنكبني ،وكذلك أحشاؤه شبيهة بأحشاء اإلنسان(.)50
أرسطاطاليس يف كتاب احليوان :تأمل خلق القرد وشبهه باإلنسان يف كثري
من أعضائه أعين الرأس والوجه واملنكبني والصدر ،ويشهد به كتب الطب من ذلك،
وكذلك أحشاؤه شبيهة أيضاً ما خص به من الذهن والفطنة بأحشاء اإلنسان ،وخص
من اليت بها يفهم عن سائسه ما يومي ذلك بالذهن والفطنة اليت بها يفهم عن سائسه
ما يومي إليه وحيكي كثرياً مما يرى اإلنسان يفعله(.)51
فيالحظ أن املنت متطاب ٌق بشكلٍ تامّ غري أن نسخة آيا صوفيا أرجعت فيه إىل
كتاب احليوان ،للجاحظ ،لكن هذه العبارة قد غابت عن حترير توحيد املفضَّل.
وبالنسبة إىل اجلزء األول من كتاب الفكر واالعتبار جنده قد انتهى بالكالم عن
أسرار وعجائب خلقة السمك ،لينصرف يف بداية اجلزء الثاني ،بعد ذكر اسم
الكتاب واسم كاتبه ،إىل الكالم عن خلقة اإلنسان(( :)52مت اجلزء األوّل ،وهلل املنة.
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،اجلزء الثاني من كتاب االعتبار .قال جربيل بن نوح بن أبي
نوح النصراني األنباري :انصرف اآلن إىل خلقة اإلنسان .)...وخيتلف ترتيب املباحث
األخرية عما جاء يف منت كتاب توحيد املفضَّل ،حيث ذكرت مبحث خلقة اإلنسان
ضمن اجمللس األوّل منه ،يف ما خيصّ مبحث تكوّن اجلنني ،حيث املقارنة بينهما
مهمّة جدّ ًا:
انصرف اآلن إىل خلقة اإلنسان ،وما فيه من احلكمة والداللة على التدبري
والعمد .وأول ذلك ما تدبر به اجلنني يف الرحم ،حني ال حيلة عنده يف تلمس غذاء ،وال
دفع أذى ،فإنّه جيري إليه من دم أمه ما يغذوه ،كما تغذو املاء النبات ،فال تزال ذلك
غذاؤه ،حتّى إذا كمل خلقه ،واستحكم بدنه ،وقوي أدميه على مباشرة اهلواء،
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وبصره على مالقاة الضوء ،هاج الطَّ ْلق ،فأزعجه أشدّ انزعاج وأعنفه ،حتّى تولد ،فإذا
صرف ذلك الذي كان يغذوه من دم أمّه إىل ثديها ،فانقلب إىل ضربٍ آخر.)53(...
نبتدئ يا مفضَّل بذكر خلق اإلنسان ،فاعترب به .فأوّل ذلك ما يدبّر به اجلنني
يف الرحم ،وهو حمجوب يف ظلمات ثالث :ظلمة البطن ،وظلمة الرحم ،وظلمة
املشيمة ،حيث ال حيلة عنده يف طلب غذاء ،وال دفع أذى ،وال استجالب منفعة ،وال
دفع مضرّة ،فإنه جيري إليه من دم احليض ما يغذوه ،كما يغذوه املاء النبات ،فال
يزال ذلك غذاؤه ،حتّى إذا كمل خلقه ،واستحكم بدنه ،وقوي أدميه على مباشرة
اهلواء ،وبصره على مالقات الضياء ،هاج الطلق بأمه ،فأزعجه أشدّ إزعاج وأعنفه،
حتّى يولد ،وإذا ولد صرف ذلك الدم الذي كان يغذوه من دم أمّه إىل ثديها ،فانقلب
الطعم واللون إىل ضربٍ آخر.)54(...
يالحظ أن االختالف جرى فقط يف إضافة مطلب يف بداية الكالم ،وتبديل
عبارة دم أمّه بدم احليض ،ويف نهاية العبارة ينتقل غذاؤه إىل حليب أمه ،حيث يالحظ
عدم وجود تغيُّر يف العبارات.
وما ورد يف هذا املبحث ـ كما رأينا ـ هو ما كان عليه تصوُّر القدامى يف
كيفية تكوّن اجلنني ،فقد كانوا يتصوَّرون أن اجلنني يتكوَّن من خالل استقرار
نطفة الرجل يف رحم املرأة ،وأن اجلنني يتغ ّذى من دم احليض ،وبعد الوالدة يتحوَّل دم
احليض إىل حليبٍ ،حيث يصبح مصدر غذاء املولود ،إىل أن تكتمل مدة الرضاعة.
مبحث آخر ملفت للنظر ويتعلَّق مببحث قفص الصدر ،حيث أتت نسخة آيا
صوفيا مرّة أخرى على ذكر أرسطو.
ذكر أرسطاطاليس ،يف صفة اإلنسان ،أن يف الفواد ثقباً موجّهة حنو الثقب
الذي يف الرية ،لتحمل الريح من الرية ،فرتوح عن الفؤاد ،حتّى أنه لو اختلفت تلك
األثقاب ،وتزايل بعضها عن بعض ،ملا وصل الريح إىل الفؤاد ،وكان يف ذلك هالك
اإلنسان .فيستجيز ذو فكرة.)55(...
يف توحيد املفضَّل جاءت عبارات املبحث على الشكل التالي :أصف لك اآلن يا
مفضَّل الفؤاد .اعلم أنّ فيه ثقباً موجهة حنو الثقب اليت يف الرية ،تروح عن الفؤاد،
حتّى لو اختلفت تلك الثقب ،وتزايل بعضها عن بعض ،ملا وصل الروح إىل الفؤاد ،وهللك
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اإلنسان .أفيستجيز ذو فكر.)56(...
اختالفٌ آخر بني النسختني ،حيث أتت نسخة آيا صوفيا على ذكر كتب
الطب ،واالختالف يستتبع اختالف يف املعنى بشكل كبري :ولعلك ترى ذكرنا هذه
القوى األربع وأفعاهلا ،بعد الذي وصفنا من ذلك يف كتب الطبّ ،فضالً ،وتزداد األمر
معروف ،وليس ذكرنا هلذه القوى على اجلهة اليت ذكرت عليها يف كتب الطبّ ،وال
مذهبنا فيه ذلك؛ ألن ذلك ذكرها هناك على حنو ما حيتاج إليه من صناعة الطب
وتصحيح األبدان ،وذكرها هاهنا على حنو ما حيتاج إليه من صالح الدين وشفاء
النفوس.)57(...
ولعلك ترى ذكرنا هذه القوى األربع وأفعاهلا ،بعد الذي وصفت ،فضالً
وتزداداً .وليس ما ذكرته من هذه القوى على اجلهة اليت ذكرت يف كتب األطباء،
وال قولنا فيه كقوهلم؛ ألنهم ذكروها على ما حيتاج إليه يف صناعة الطبّ وتصحيح
األبدان ،وذكرناها على ما حيتاج يف صالح الدين وشفاء النفوس.)58(...
واستمرّ التطابق والتشابه بني نسخيت آيا صوفيا وحترير كتاب املفضَّل إىل آخر
مبحث احلكمة من اختالف ظاهر الرجل واملرأة ،لينتقل احلديث يف نسخة آيا صوفيا
إىل الردّ على املانوية ،ودحض معتقداتهم ،بينما غاب هذا املبحث يف توحيد املفضَّل،
وكان حاضراً يف النسخة السنية ،واملنسوبة إىل اجلاحظ ،حيث ورد فيها املبحث من
دون زيادةٍ أو نقصان.
جاء القسمان األخريان يف النسخة اخلطية آليا صوفيا وتوحيد املفضَّل على
الشكل التاليِ :ل َم صار الرجل واملرأة مجيعاً إذا أدركا نبت هلما العانة ،ثم تنبت
اللحية للرجل ،وتتخلف عن املرأة ،لوال التدبري يف ذلك ،فإ ّنه قدَّر أن يكون الرجل
قيماً ورقيباً على املرأة ،وتكون املرأة عرساً وخوالً له .أعطي الرجل اللحية ملا له فيها
من العزّ واجلاللة واهليبة ،ومنعت املرأة ليبقى فيها نضارة الوجه والبهجة اليت تشاكل
املفاكهة واملباضعة .أفال ترى اخللقة كيف يتمّم الصواب يف األشياء ،فتعطي ومتنع
على حسب األرب واملصلحة.)59(...
ِل َم صار الرجل واملرأة إذا أدركا نبتت هلما العانة ،ثم نبتت اللحية للرجل،
وختلّفت عن املرأة ،لوال التدبري يف ذلك؟ فإنّه ملا جعل اهلل تبارك وتعاىل الرجل قيماً
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ورقيباً على املرأة ،وجعل املرأة عرساً وخوالً للرجل ،أعطي الرجل اللحية ملا له من
العزّة واجلاللة واهليبة ،ومنعها املرأة لتبقى هلا نضارة الوجه والبهجة اليت تشاكل
املفاكهة واملضاجعة .أفال ترى اخللقة كيف يأتي بالصواب يف األشياء ،وتتخلل
مواضع اخلطاء ،فتعطي ومتنع على قدر اإلرب واملصلحة بتدبري احلكيم عزَّ وجلَّ؟
وتتابعت األحباث يف نسخة آيا صوفيا بنقد الذع ملاني ،واضع األسس الفكرية
املانوية وأتباعه ،وكون نسخة توحيد املفضَّل مل تذكر املبحث السابق ال يعين أنها مل
تنتقد معتقدات املانوية ،فلم خيلو توحيد املفضَّل من ذلك ،بل لقد توجه للمانوية
ومعتقداتها بالنقد الالذع يف مواضع عدّة .تناولت نسخة آيا صوفيا( )60يف قسمها األخري
نقد ماني نقداً شديداً ،واستناده إىل الفالسفة الدهرييني من اليونان .وجند نفس هذا
القسم يف التحرير السنّي ،املنسوب إىل اجلاحظ (التحرير املختصر) ،من دون إعمال
ب،
أي تغيري ،سوى أن هذا املبحث يف نسخة آيا صوفيا قد انتهى عند الورقة
لكن يف النسخة املنسوبة إىل اجلاحظ استمرّ إىل حدود ورقة أخرى.
بعد التعرُّف على هوية املطلب األخري فإن أهمّيته تكمن يف كونه من ضمن
مت تصنيفها يف القرن الثالث اهلجري ،يف نقد معتقدات
اآلثار القدمية املعدودة ،اليت ّ
املانوية ،اليت قام بتصنيفها جربيل بن نوح األنباري يف نقده ليزدانبخت كبري املانوية.
وحيتمل أن يكون الكتاب نقداً ألجوبة يزدانبخت .ويؤكلد هذا بشكل واضح ما جاء
يف آخر الرسالة(.)61
التحرير الكامل للكتاب نشر حتت عنوان العرب واالعتبار ،ويشتمل على
مقدمة (حيتمل أن يكون قد كتبها اجلاحظ ،أو شخص آخر غريه) ،حتدث فيها عن
تصحيحه للغة الكتاب ومتنه ،وأشار فيها إىل جانب ذلك إىل املصنَّفات اليت صنفت يف
نفس املوضوع ،وكانت مشهورة بني زيدية اليمن(.)62
ترجع أهمِّية التحرير الكامل املذكور إىل أنه يبيِّن أصل ومنشأ الكتاب،
وانتماءه إىل األدب السرياني ،حيث إن تداول الرتمجة العربية والفارسية ملثل هذا اآلثار
ذات أهمّية كبرية .ما ميكننا االستدالل به على صحّة ما ذهب إليه يف انتساب
التحرير الكامل للعرب واالعتبار إىل اجلاحظ دور اجلاحظ غري اخلفيّ يف إعادة حترير
وتصحيح املنت العربي للكتاب ،حيث إن اجلاحظ ميلك القدرة واإلمكانية األدبية
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واللغوية على مثل هذا املوضوع ،مع العلم أنه قام بتصحيح وتهذيب بعض الرتمجات
العربية يف عصر الرتمجة ،وقد بني بعض املطالب اليت أخذها من تلك الكتب يف
كتابه احليوان( .)63بطبيعة احلال ،ال مكان هنا للقطع .لذا جيب عدم تغييب أن
يكون مصحّح الكتاب ومهذّبه شخص آخر غري اجلاحظ ،لكنْ بسبب كثرة شهرة
اجلاحظ ومسعته يف زمانه نسب الكتاب إليه ،كما نسب إليه كتاب أخالق امللوك،
والذي اشتهر بعنوان التاج يف أخالق امللوك ،حيث تبني أن الكتاب نسب إليه فقط
لالستفادة من شهرته ومسعته ،حتّى جيد الكتاب مكانه ضمن الكتب املعتربة ،مع
العلم أن توصَُّلنا يف السنوات األخرية إىل جمموعة من نسخه املختلفة فتح اجملال أمام
التعرُّف عن هوية الكتاب ،وكشف لنا أصله ومنشأه(.)64
إن الداعي إىل وجود هذا التشكيك يف نسبة كتاب العرب واالعتبار إىل
اجلاحظ هو التوضيح الذي جاء يف مقدّمة التحرير املفصّل للكتاب ،حيث انربى
الكاتب إىل احلديث عن سوابق أدبيات الكتابة يف إثبات وجود اهلل تعاىل وفق
أساسيات برهان النظم ،الذي يبدو منه أن التحرير الكامل واملفصل كان بواسطة
أحد املرتمجني املسيحيني ،والواقع أن اجلاحظ يف كتابه احليوان حينما حتدث عن
برهان النظم حتدّث بشكل وبأسلوب مغاير متاماً ملا عليه يف التحرير املفصل لكتاب
العرب واالعتبار .أما أسلوب ومنهج العرض يف كتاب الفكر واالعتبار فهو خمتلف
بشكلٍ تامّ وواضح عمّا هو عليه يف كتاب الدليل الكبري ،لقاسم بن إبراهيم الرسي.
إن البحث املكثّف ،والوصول إىل املزيد من النسخ اخلطية ،رمبا سيكون كفيالً
بأن يلقي الضوء على هذه القضية ،ويكشف اهلوية احلقيقية ألصحاب هذه الكتب.
كما أن الكتاب األخري وتعدُّد التحريرات املختلفة له يكشف عن شكل التطوُّر
الذي قطعته ترمجة املتون إىل العربية يف عصر ازدهار الرتمجة ،ودور املرتمجني يف
تنقيح الرتمجات .وهذا ميكن تتبعه يف موضعه.

بعد أن أعددت املقالة اليت بني يديك ،وضمن متابعة البحث خبصوص املنت،
تعرفت إىل ألكسندر ترايغر ،وقد تفضل عليَّ بأن بعث لي مباحث خاصة بكتاب
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الفكر واالعتبار ،جلربيل بن نوح .وكان بني املصادر اليت أرشدني إىل مطالعتها
مباحث مهمة والفتة ،أرى لزوم اإلشارة إليها؛ لتعمّ الفائدة .السيد ترايغر ،ويف
مالحظاته حول كتاب الفكر ،بيَّن أوّ ًال أن املصنِّف ،يعين جربايل بن نوح األنباري،
من نسطورية العراق ،وأن حفيده كان وزيراً للجاثليق طيموتاوس ،وأن جربايل بن نوح
كتب ردًّا على يزدانبخت املانوي ،وقد افتقد ،لكنْ ذكر أنه كان عند البريوني،
وأن كتابه الفكر واالعتبار وجد يف نسختني خطّيتني (إسطانبول ،وإسكوريال)،
حيث من خالل إجراء املقارنة بينهما تبني أن له عالقة وطيدة بكتاب العرب أو الدالئل
واالعتبار املنسوب إىل اجلاحظ.
يف ما خيصّ كتاب الفكر واالعتبار يرجى تتبع البحث ضمن املصادر التالية:
) ll libro dei moniti e della riflessione: un testo-apocrifo, jahiziano
 i, tibar} a cura di An tonellaـ ,introduzione, anlisi e traduzione {of al, lbar wal
Caruso, Napoli: lstituto Universitario orientale, Dipartimento di studi asiatici,
.

الكتاب األخري ترمجة وحتليل كتاب العرب واالعتبار للجاحظ ،والذي نشرته
.
نابول
) Joseph Sadan, «Ants, Miracles and Mythological Monster» a Literary Study
of Ant Narratives between a Ja I ian Atmosphere and Munajat Musa»,
.

–

):

(

Jerusalem Studies in Arabic and islam

تعد مقالة سعدان أكثر املقاالت تفصيالً يف مباحث كتاب الدالئل واالعتبار.
«املصادر
وقد بدأ حبثه بتقرير عن مقالة بنث .كتب بنث مقالته العربية سنة
املشرتكة بني حبيا بن يوسف والغزالي» ،وحاول توضيح املباحث املشرتكة بني كتاب
اهلداية إىل فرائض القلوب ،البن باقودا ،وكتاب أسرار املخلوقات  /كتاب احلكمة
.
ـ
يف خملوقات اهلل ،للغزالي .حدَّد زمن كتابة كتاب اهلداية يف حوالي
يعتقد بنث ،وفقاً لتاريخ وفاة الغزالي( هـ) ،أن الغزالي مل يستفد من كتاب
كتب بالعربية إالّ أنه مشبع بالتعابري العربية،
اهلداية ،والذي بالرغم من أنه قد ُ
وكتاب الغزالي حبجّة قربه من زمان صاحب اهلداية مل يستفد منه ،ويعتقد أنهما
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اعتمدا نفس املصدر ،ويصل حدس بنث إىل االعتقاد أن كتاب الدالئل واالعتبار هو
املصدر املشرتك بينهما .وشكّك بنث يف نسبة كتاب الدالئل واالعتبار إىل اجلاحظ،
وقال :على ما يبدو مصنف الكتاب األخري هو شخص مسيحي .ودليله يف هذا غياب
االستشهاد واالستدالل باآليات القرآنية يف الكتاب ،كما هي عادة كل املسلمني
طالع على التحرير املختصر املطبوع
باختالف طوائفهم ومذاهبهم .بنث كان له ا ّ
لكتاب طباخ ،ويرى أن اختالف هذه النسخة عن النسخة اخلطية الربيطانية يكمن
فقط يف املقدمة ،لكنْ بعد هذا البحث تبيَّن لنا أن اختالفهما أكرب من ذلك ،حتى
أن حجمهما خمتلف بشكلٍ الفت .يرى بنث أن كتاب الدالئل يف األصل هو ردٌّ على
املانوية ،بينما غيب ( )65()Gibbرفض أن يكون مصنِّف كتاب الدالئل شخص ًا
مسيحيّاً ،بل ذهب إىل القول أن مصنّفه شخص معتزلي ،طغت عليه مسلكيات
الثقافة اليونانية واملسيحية .ومل يبني أدلته يف هذه الدعوى .كذلك مل يبني األدلة اليت
استند إليها بنث يف دعواه ،مع العلم أنه يف زمن اجلاحظ مل يكن برهان النظم يعدّ
دليالً مكتمالً ضمن املنهج الذي يسلكه متكلمي املعتزلة ،وعلى العكس فقد كان
برهان النظم مألوفاً ومتداوالً بني مسيحيي النسطورية يف الشام والعراق.
سعدان ،وبعد أن ذكر مطالب بنث ،عرض جوانب التشابه بني كتاب الدالئل
واالعتبار وكتاب توحيد املفضَّل ،غري أنه أشار إىل الكتاب املذكور والذي نشره
حممد خليلي النجفي حتت عنوان :من أمالي اإلمام الصادق×( ،)66بعنوان الوصية(.)67
للتذكري فخليلي قد شرح توحيد املفضَّل يف أربعة جملدات( .)68مقارنة سعدان
للتحرير املفصل واملختصر ابتدأها من موضوع النمل ،حيث بني حدود اختالف
التحريرين ،كما كشفت املقارنة أن كاتب التحرير الشيعي قد اعتمد يف أساسيات
طالع على التحرير املفصَّل ـ املنقح
التدوين على التحرير املختصر ،وأنه مل يكن لديه ا ّ
واملهذب ـ ،لكنّه استند بشكلٍ عام يف حتريره على املختصر ،وبالضبط املنت الذي
صنَّفه جربايل بن نوح األنباري(.)69
وأشار سعدان إىل مسألة عدم االستدالل بالقرآن أو العهدين يف كتاب الدالئل
واالعتبار ،واعتربها دليالً واضحاً على اهلوية املسيحية للمصنف .أما عدم استدالله
بالعهدين فلرمبا يرجع إىل رواج هذا األسلوب بني الكتاب املسيحيني ،حيث غالباً ما
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يلجؤون لذكر مضامني ومعاني عبارات العهدين ،بدالً عن اإلتيان بها بشكلٍ حريف،
وذكر هلذا أمثلة .نستطيع أن نضيف إىل جوابه حول عدم االستدالل بالعهدين :إنه
جرت العادة يف كتابة الردّ أنه عندما يكون الطرف اخلصم ال يقبل باملنت املقدَّس
فطبيعي أن ال يتمّ االستدالل به ،وقد أشرنا مراراً أن كتاب الدالئل واالعتبار يف
األصل ردٌّ على معتقدات املانوية(.)70
يدّعي سعدان أن حترير الغزالي لكتاب أسرار خملوقات اهلل ليس سوى إعادة
معدّلة لكتاب الدالئل واالعتبار ،أدخل عليه اآليات القرآنية ،حتّى يساوق به النتاج
اإلسالمي ،ويلبسه لباس اهلوية اإلسالمية(.)71
قامت السيدة لوبل ،يف الفصل السادس من كتابها ،بعرض جلوانب التشابه
بني مباحث كتاب اهلداية إىل فرائض القلوب ،لبحيا بن يوسف بن باقودا ،وأشارت
إىل أن إبراهيم سامل بن بنيامني يهودا ،والذي قام بنشر املنت العربي للكتاب يف اليدن
م ،قد تكلَّم يف أوجه التشابه بني كتاب توحيد اهلداية ،البن باقودا،
ـ
سنة
ومطالب كتاب احلكمة يف خملوقات اهلل ،الذي ينسب إىل الغزالي .ورأى أنه إذا قلنا
بأن ابن باقودا قد نقل من كتاب احلكمة ،للغزالي ،فهذا ال ُب َّد أن جيرنا إىل القول:
هـ ،بينما الثابت أنه عاش معظم فرتة حياته
إن ابن باقودا قد عاش قبل سنة
متأخِّراً عن الغزالي ،وهذا ما دفع بالسيدة لوبل إىل االعتقاد بضرورة وجود مصدر
مشرتك بني الغزالي وابن باقودا ،ليأتي بنث يف حتقيقه ،ويذكر أن املصدر املشرتك
هو كتاب الدالئل واالعتبار ،املنسوب إىل اجلاحظ .السيدة لوبل( )72ذكرت موارد
التشابه يف عبارات كتاب اهلداية والدالئل(.)73
كما أشارت لوبل يف كتابها إىل اختالف وجهات نظر بنث وديودسون حول
كتاب احلكمة يف خملوقات اهلل؛ فبنث يرى أن الغزالي قد أتى على ذكر املباحث
املشابهة ملوضوع كتاب احلكمة يف خملوقات اهلل ضمن كتابَ ْيه :إحياء علوم الدين؛
والفكر( ،)74وبعد أن توصل بنسخة الدالئل قام باالقتباس واالستفادة منها يف تصنيف
كتابه احلكمة؛ لكنّ ديوسون خيتلف معه يف الرأي ،فهو يرى أن التشابه بني
الكتابني مل يكن للغزالي ي ٌد فيه ،وإمنا أحد تالمذة الغزالي هو َم ْن أعاد كتابة
مباحث إحياء علوم الدين ،باالستفادة من كتاب الدالئل ،فصنَّف كتاب احلكمة،
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ويعتقد ديودسون أن كتاب احلكمة ليس من تصنيف الغزالي(.)75
عبد الرزاق أمحد قنديل قدّم حبثاً مفصالً حول كتاب اهلداية إىل فرائض
القلوب .وانطالقاً من شواهد خاصّة يف تنظيم كتاب اهلداية خلص ،وخالفاً للرأي
الرائج ،إىل أن ابن باقودا كانت لديه نسخة من كتاب إحياء علوم الدين ،للغزالي،
ش ْر يف كتابه إىل كتاب الدالئل .والشواهد
واستند عليه يف تصنيف كتابه ،ومل ُي ِ
اليت اعتمدها قنديل مقبولة نسبياً ،وعلى أساسها ال ُب َّد من إعادة النظر يف زمان حياة
ابن باقودا ،بل وحتّى إمكانية استفادته من كتاب الدالئل(.)76
سب ما هو متداولٌ ،هي
ح ْ
وذكر قنديل نفسه( )77أن كتابة كتاب اهلدايةَ ،
م /هـ .بينما تاريخ كتابة إحياء علوم الدين كان بعد سنة هـ ،وهو
بتاريخ
الوقت الذي ترك فيه التدريس باملدرسة النظامية ببغداد ،وقبل هـ؛ ألنها الفرتة اليت
مسع فيها أبو بكر املالكي( هـ) كتاب اإلحياء منه ببغداد( .)78وعلى هذا األساس،
ووفق ما طرحه قنديل من تأثري الغزالي على كتاب اهلداية ،ال ُب َّد أن تكون فرتة
هـ ،وهي الفرتة اليت اشتهر فيها كتاب
تصنيف اهلداية بعد سنة هـ ،وقبل
اإلحياء يف بالد املغرب األقصى واألندلس.
وخبصوص كتاب اهلداية فقد علم أنه ترجم للعربية من طرف يوسف
ـ
م/
ـ
م /هـ) ،ويهودا بن تبون (كان حيّ ًا ما بني
قمحي(
هـ)( ،)79وهما من أشهر املرتمجني للمتون العربية اليهودية إىل العربية ،غري أن
ترمجة قمحي قد ظلت مفقودة ،بينما ترمجة يهودا بن تبون موجودة ،ومتّ نشرها(.)80
وترى السيدة لوبل أن حبيا قد استند إىل كتاب إصالح األخالق ،البن جربيل بن
) ،يف تأليف كتابه(.)81
ـ
نوح(
حتدَّثت لوبل عن أن الغزالي جاء بعد حبيا بقرابة قرنٍ من الزمن ،وهو ما يعين
ضمناً أنها ترفض ما ذهب إليه قنديل من تأثري الغزالي على حبيا ،وقامت بالتحقيق يف
موارد تشابه الكتابني بلحاظ األلفاظ والتعابري( ،)82ضمن حتقيق آموس غولدريش،
الذي قال فيه :إن من بني املصادر اليت اعتمدها حبيا كانت كتاب دواء القلوب،
للمحاسيب( .)83وتشري إىل احتمال أن تكون املصادر املذكورة ضمن املصادر األصلية
للغزالي ،وتُرجع تشابه هيكلة بعض الفصول يف اهلداية ملا هو عليه يف إحياء علوم
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الدين إىل االشرتاك يف هذه املصادر .والواقع أن اعتماد تشابه هيكلة بعض فصول
اهلداية ملا هو عليه يف اإلحياء ليس بالدليل احملكم يف نفي استناد حبيا إىل كتاب
الغزالي.
خبصوص الغزالي واملصادر الصوفية اليت استند إليها يف تصنيف كتابه إحياء
علوم الدين(.)84
لقد انتشر كتاب إحياء علوم الدين للغزالي بسرعة يف بالد املغرب األقصى
واألندلس ،بعد أن مسعه منه تلميذه ابن العربي ،وذلك يف سنة هـ ،ومل تدُ ْم خيوط
ت عاصفة الكره
الوصال إلحياء علوم الدين طويالً يف بالد املغرب؛ إذ سرعان ما هبَّ ْ
هـ إىل ما
والعداء له ،حيث قامت حركة مناهضة للكتاب ،وذلك من سنة
بعدها ،مل تهدأ إالّ بإصدار األوامر حبرق الكتاب ،وإصدار فتوى بتحرميه .احلركة
األوىل كانت يف سنة هـ أيام حكومة علي بن يوسف املرابطي( هـ) ،واحلركة
الثانية كانت يف زمن إمارة تاشفني بن علي( ـ هـ) .فقد كتب أبو عبد اهلل
حممد بن علي بن عمر املازري( هـ) كتاباً عنونه بـ «الكشف واإلنباء عن كتاب
اإلحياء» ،ضمَّنه فتواه حبرمة قراءة كتاب الغزالي .وقد وصلت نسخة من الكتاب
األخري إىل الذهيب ،فقد نقل منها فقرات يف كتابه سري أعالم النبالء( ،)85كما
تضمَّن كتاب الذهيب انتقادات أخرى لكتاب الغزالي(.)86
كريفيث رأى يف كتاب العرب واالعتبار دليالً على انفتاح املتكلمني املسلمني
على الرتاث املكتوب املسيحي النسطوري يف القرن الثالث اهلجري ،وشاهداً على تأثري
الكالم املسيحي على الكالم اإلسالمي .كما أنه أتى على ذكر اسم جربيل بن نوح
على أنّه املؤ لف األصلي للكتاب ،وأشار إىل تشكيك شارل بيال يف انتساب كتاب
العرب إىل اجلاحظ .وحول صحة هذه النسبة ذكر كريفث أن جربايل بن نوح عاش قبل
اجلاحظ ،ونقل جزءًا من مقدّمة التحرير املفصل للكتاب ،حيث ضمنه احلديث عن
ترمجة بعض املتون اليونانية إىل اللغة العربية(.)87
كوتاس يف كتاباته حتدَّث عن كتاب الدالئل واالعتبار ،املنسوب إىل
) ،وقال :إن
/
اجلاحظ ،والذي قام بطبعه حممد راغب طباخ احلليب(حلب،
الكتاب األخري هو يف حقيقته كتاب الفكر واالعتبار ،الذي صنَّفه جربيل بن نوح
االجتهاد والتجديد

85

.)88(األنباري
رو ـ
 الورقات،
عرض على شكل نسخة خطّية ضمن آيا صوفيا
.يف فهرست درنبورغ
ومكتبة إسكوريال
 والذي حصل على نسخة آيا صوفيا أشار هو اآلخر إىل التشابه،فؤاد سزغني
.)89(بني منت هذه النسخة والكتاب املنسوب للجاحظ
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الفرق بني العام واملطلق ،وبني التخصيص والتقييد
دراسةٌ أصوليّة خمتلفة

الغرض من هذا البحث هو التحقيق يف بيان الفرق بني معنى العام واملطلق يف
اصطالح علماء األصول ،ويف بيان الفرق بني التخصيص والتقييد يف اصطالحهم
أيضاً؛ فإنَّ هلذا التحقيق أثراً مهماً يف كيفية التعامل مع أدلة األحكام اليت أُخذت
هذه العناوين يف موضوعاتها ،واستفادة احلكم الشرعي منها.
وقد عقدت البحث يف مطلبني .وانتهيت فيه إىل أنّ الفرق بني العام واملطلق يتمثّل
يف أنّ العام هو الشامل جلميع األفراد ،وأنّ املطلق هو الشامل جلميع األحوال .وهذا يف
مقابل َم ْن ذهب اىل القول بأن العام واملطلق متّحدان يف املعنى ،وهو الشمول جلميع
األفراد ،وإمنا خيتلفان يف منشأ الداللة عليه ،وهو يف العام :الوضع ،ويف املطلق :قرينة
احلكمة.
وأمّا الفرق بني التخصيص والتقييد فهو أنّ التخصيص يعين استثناء بعض أفراد
العام من احلكم الثابت له ،وأنّ التقييد يعين إثبات احلكم ابتداءً للموضوع مقيداً
حبالٍ معينة ،وينفيه عن املورد الفاقد للقيد ،يف مقابل َم ْن ذهب إىل احتاد التخصيص
والتقييد يف املعنى.
وقد ختمتُ البحث بتسجيل خالصة ألهمّ النتائج اليت متخَّض عنها ،راجياً من

اهلل تعاىل العون والثواب.

كلمة العام مشتقّة لغة من العموم ،ومعناه يف اللغة :الشمول واالستيعاب.
يقال« :عمَّهم يعمُّهم عموماً :مشلهم ...والعامة :خالف اخلاصّة»(« ،)1عمَّ الشيءُ
يعمّ عموماً :مشِلَ ...عمَّ القومَ بالعطيّة عموماً :مشلهم ...عمَّ َم الشيءَ :جعله عاماً ،وعمّمه
ضدّ خصّصه ...والعام :خالف اخلاص»(.)2
«ويوصف به املعنى ،يقال :مطر عام ،خالف ًا َمل ْن اعتربه وصفاً للفظ فقط،
بدعوى أنَّ املعنى واحد ال يوصف بالعموم.
والراجح :أنه يوصف به املعنى حقيقة ،ويوصف به اللفظ من باب تسمية الدال
باسم املدلول»(.)3
فمعنى العام يف اللغة هو :الشامل مطلقاً ،أي سواء كان متعلّق الشمول هو
أفراد املعنى ،أو أحواله ،أو أجزاؤه ،أو جزئياته ،إخل.
وأمّا اخلاص فمعناه يف اللغة :املنفرد ،يقال :فالن خاصّ بفالن ،أي :منفرد به،
واختصّ فالن بكذا ،أي انفرد به(.)4
ويستعمل أيضاً يف املقصور على بعض األفراد أو األحوال أو األجزاء ،إخل.
وأمّا املعنى االصطالحي للعامّ واخلاصّ فإن علماء األصول طرحوا هلما تعريفني:
أوّهلما :ما ذكره املفيد(

هـ) بقوله« :والعام يف معنى الكالم :ما أفاد لفظه

اثنني فما زاد؛ واخلاصّ :ما أفاد واحداً ،دون ما سواه»(.)5
وتابعه على ذلك السيد املرتضى(

هـ) يف الذريعة ،بقوله« :إنّ العموم :ما تناول

لفظه شيئني فصاعداً ،واخلصوص :ما تناول شيئاً واحداً»(.)6
فالتعريف هنا للخاصّ باملفرد ،والعامّ باجلمع مبعناه اللغوي الشامل الجتماع
اثنني فصاعداً.
والتعريف الثاني :هو الذي ذهب إليه كثري من علماء األصول من الفريقني.
وأقدم َم ْن ذكره أبو احلسني البصري( هـ) بقوله« :العام هو :كالم مستغرق جلميع
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ما يصلح له»(.)7
والشيخ الطوسي( هـ) بقوله« :اعلم أنّ معنى قولنا يف اللفظ( :إنه عام) يفيد
أنّه يستغرق مجيع ما يصلح له»(.)8
وقال الفخر الرازي( هـ)« :العموم هو اللفظ املستغرق جلميع ما يصلح له،
حبسب وضعٍ واحد»(.)9
وقيّده بقوله( :حبسب وضع واحد) احرتازاً عن اللفظ املشرتك؛ فإنه يدلّ على
ذلك بأوضاع متعدّدة.
وتابعه العالّمة احللّي( هـ) ،فأورد هذا التعريف بنصّه يف كتابَ ْيه :مبادئ
الوصول()10؛ وتهذيب الوصول(.)11
هـ) بقوله« :العام هو اللفظ املوضوع للداللة على
وعرّفه الشيخ البهائي(
استغراق أجزائه أو جزئياته»(.)12
ويف هذا التعريف استبدل عبارة (ما يصلح له) بذكر متعلّق الصالحية ،وهو
أجزاء املعنى إذا كان كالًّ ،وجزئيّاته إذا كان كلياً.
هذا ،ولكنّ املعاصرين من الفقهاء والدارسني أخذوا يقتصرون على القول :إنّ
معنى العام هو الشامل جلميع األفراد.
قال اآلخوند&« :العموم عبارة عن استيعاب املفهوم ملا ينطبق عليه من
األفراد»(.)13
وقال السيد اخلوئي&« :إنّ العام معناه الشمول لغة وعرفاً ،وأمّا اصطالحاً
[فقد] فسّروه مبا دلّ على مشول احلكم جلميع أفراد مدخوله»(.)14
وقال العالمة احليدري&« :العام هو لفظ شامل جلميع األفراد اليت حتته»(.)15
وقال السيد البجنوردي&« :إنَّ العموم على ثالثة أقسام :العموم االستغراقي...
وهو :الشمول لكلّ فردٍ فردٍ بنحو االستقالل واالنفراد...؛ واجملموعي مشوله لألفراد
يكون بنحو االجتماع...؛ والبدلي يكون الشمول بنحو البدلية ،مبعنى أن املتكلم يف
سعةٍ من تطبيق املأمور به على أيِّ واحدٍ من أفراد ذلك العام»(.)16
وقال الشهيد الصدر&« :أقسام العموم:
ـ العام االستغراقي :وهو الذي يكون احلكم فيه شامالً جلميع األفراد يف
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َع ْر ٍ
ـ العام البدلي :وهو الذي يثبت فيه احلكم على مجيع األفراد َب َدالً ،ال يف
ض واحد.
َع ْر ٍ
ـ العام اجملموعي :وهو الذي يثبت فيه احلكم على اجلميع كموضوعٍ واحد
مركب ،له حك ٌم واحد»(.)17
وقال الدكتور طاهر محّودة« :إنه اللفظ الدالّ على استغراق أفراد مدلوله»(.)18
وقال الدكتور السيد أمحد عبد الغفّار :العام «لفظ وضع للداللة على أفراد غري
حمصورة ،على سبيل الشمول واالستغراق»(.)19
فحاصلُ التعريف الثاني للعام مبعناه االصطالحي أنّ العام هو الشامل جلميع
األفراد ،وإنْ اختلفت ألفاظهم يف التعبري عنه؛ بسبب اختالفهم يف كون العام وصفاً
ٍّ منهما .وعليه ينبغي صياغة التعريف
للمعنى أو اللفظ؟ وقد تقدَّم أنه وصفٌ لكل
بالقول :العامّ هو املعنى الشامل جلميع أفراده ،أو اللفظ الدالّ على ذلك.
«ويطلق العام عند األصوليني أيضاً على احلكم إذا كان موضوعه عاماً ،مثل:
ٍّ .فاحلكم باإلكرام يوصف بالعموم ،كما يوصف موضوعه ،وهو
أكرِ ْم كلَّ تقي
(كلّ تقيّ) ،بالعموم»(.)20
وجتدر اإلشارة إىل أنَّ هناك سبباً آخر الختالف صياغة تعريف العام ،وهو ما
ذهب إليه بعض العلماء من داللة املطلق أيضاً على مشول مجيع األفراد مبعونة مقدمات
احلكمة ،فاعرتضوا على تعريف العام «مبا دلّ على مشول احلكم جلميع أفراد
مدخوله [بأنّ] الظاهر عدم متاميّته؛ ألنّ املطلق أيضاً يشمل مجيع أفراده بسبب جريان
مقدمات احلكمة ،فال ُب َّد من تقييد الشمول يف املقام بقيدٍ يوجب إخراج املطلق،
ولذلك نقول :العامّ ما كان شامالً مبفاد اللفظ لكلِّ فردٍ يصلح أن ينطبق عليه»(.)21
وعرّف الشهيد الصدر& العموم بأنّه «االستيعاب املدلول عليه باللفظ»(.)22
«وقيّده بقوله( :باللفظ)؛ ليخرج اإلطالق الشمولي الذي يفيد االستيعاب أيضاً،
ف»(.)23
ولكنْ مبعونة قرينة احلكمة ،كما هو معرو ٌ
وذهب غريهما أيضاً إىل أنّ كالًّ من العام واملطلق يدلّ على مشول مجيع
األفراد ،ولكن داللة األوّل عليه لفظية ناشئة من الوضع ،وداللة الثاني عليه بقرينة
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احلكمة ،أي إنّ معناهما واحد ،وإنّما خيتلفان يف منشأ الداللة عليه.
وسوف نوضِّح خالل هذا البحث أنّ داللة مجيع األلفاظ على معانيها إنّما حتصل
بالوضع؛ إذ ال عالقة قبل الوضع بني اللفظ واملعنى ليكون اللفظ داالًّ عليه.
وأنّ العام واملطلق ليسا متّحدين يف املعنى؛ فإن معنى العام هو الشامل جلميع
األفراد ،ومعنى املطلق هو الشامل جلميع األحوال.
وأنّ اللفظ إذا مل يكن موضوعاً للداللة على العموم فإنّه ال يدلّ على مشول
مجيع األفراد باإلطالق.
وأمّا املعنى االصطالحي للخاصّ أصولياً فقد قيل يف بيانه« :هو املنفرد عمّا هو
أعمّ منه( ،...)24كانفراد اإلنسان عن احليوان ،وانفراد املؤمن عن اإلنسان ،وانفراد
حممد عن املؤمن...
فاإلنسان وإ ْن كان عاماً بلحاظ مشوله جلميع أفراد نوعه ،إالّ أنه خاصّ بلحاظ
انفراده عن احليوان الشامل له ولألنواع األخرى من احليوانات .واملؤمن وإ ْن كان عاماً
بلحاظ مشوله جلميع أفراد صنفه ،إالّ أنّه خاصّ بلحاظ انفراده عن اإلنسان الشامل له
ولألصناف األخرى من اإلنسان .أمّا حممد فهو خاصٌّ فقط ،وال يتَّصف بالعموم»(.)25
أقول :إنّ هذا أشبه ببيان معنى اخلاص يف مصطلح علماء املنطق .وأما علماء
األصول فكان املتوقَّع منهم ـ بلحاظ التقابل بني العامّ واخلاصّ ـ أن يعرِّفوا اخلاصّ بأنّه
اللفظ الدالّ على فردٍ معيّن أو فئة معيّنة ،أو مبا ذكره الشيخ املظفَّر& من أنّه
«احلكم الذي ال يشمل إ ّال بعض أفراد موضوعه أو املتعلّق أو املكلّف ،أو أنه اللفظ
الدالّ على ذلك»(.)26
ولو أنهم فعلوا ذلك لكانت العالقة بني العامّ واخلاصّ أصولياً هي عالقة
التقابل املانع من اجتماعهما يف حكمٍ واحد.
ولكنّ بناءَهم فعالً استقرّ على أن مرادهم باخلاصّ اصطالحاً هو :الدليل الذي
يتعقَّب العام ،ويقوم باستثناء بعض أفراده ،وإخراجها عن أن تكون مشمولة حلكم
العام.
«وعرّفوا التخصيص بأنه استثنا ٌء من مشول العام ،فمتى كان هناك لفظ
استوعب حبكمه مجيع وحداته ،وأردنا أن خنرج بعضاً منها من دائرة ذلك احلكم،
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نقوم بالتخصيص ،فنستثين به ذلك البعض من حكم العامّ ،وتسمّى هذه العملية:
محل العامّ على اخلاص»(.)27
ويرتتَّب على ذلك أنّ العام واخلاص مبعناهما االصطالحيّ ليسا متقابلني حبيث
ميتنع اجتماعهما ،وإنّما هما متالئمان ،ميكن األخذ بهما معاً؛ ألنّ اخلاص يتعقب
العام ،ويستثين بعض أفراده من حكمه ،ليبقى حكم العامّ شامالً ملا بقي حتت
العموم ،وهو معظم األفراد.

هناك جمموعتان من األلفاظ :إحداهما :تدلّ على العموم والشمول جلميع
األفراد بنفسها؛ واألخرى :ال تفيد ذلك إالّ مبساعدة قرينة السياق.
والكالم عليهما يف مرحلتني:

وهي اليت تستعمل يف اللغة العربية لتوكيد األمساء ،من مجوع وأمساء مجوع
تنطوي على جمموعة من األفراد ،ومن مركبات هلا أجزاء ،أو كليات هلا جزئيات،
مثل:
ـ (كلّ) .وهي كلمة تفيد استغراق أفرادِ ما تضاف إليه أو أجزائه ،حنو:
ني﴾ (الطور:
﴿كُلُّ امْ ِرئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِ ٌ

)؛ و«كلّ املسلم على املسلم حرامٌ :دمه

وماله وعرضه»(.)28
ـ (مجيع) .قال يف الصحاح« :مجيع يؤكّد به ،يقال :جاؤوا مجيعاً ،أي:
كلّهم»( ،)29فهي مبعنى (كلّ) يف داللتها على االستغراق والشمول .ومن شواهدها يف
القرآن الكريم :قوله تعاىل﴿ :خََلقَ لَكُمْ مَا فِي األَرْضِ جَمِيعاً﴾ (البقرة.) :

وقد ذكروا هلا ثالثة أنواع:
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النوع األوّل :اجلمع املعرَّف بـ (ال) اجلنسيّة ،ال العهديّة.
ومن أمثلته :قوله تعاىلَ ﴿ :أوْفُواْ بِا ْلعُقُودِ﴾ (املائدة) :؛ وقوله﴿ :وَالْ ُمطَلَّـقَاتُ
الثَةَ قُرُوءٍ﴾ (البقرة.) :
يَتَرَبَّصْنَ ِب َأنْفُسِهِنَّ ثَ َ
النوع الثاني :اجلمع املعرَّف باإلضافة إىل املعرفة.
ومن أمثلته يف القرآن الكريم:
ُرمَتْ عََليْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (النساء.) :
ـ ﴿ح ِّ
حظل ا ُألنْ َث َييْنِ﴾ (النساء.) :
ـ ﴿يُوصِيكُمُ اهللُ فِي َأ ْوالَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ َ
قال احملقق احللّي« :اجلمع املضاف ،كقولك( :عبيدي ،وعبيد زيدٍ)،
لالستغراق .واحلجّة عليه :جواز االستثناء ،وتقريره ما مرَّ»( ،)30إشارة إىل قوله قبل
ذلك« :إنّ ألفاظ العموم يصحّ االستثناء فيها ،واالستثناء داللة التناول»( ،)31أي العموم
والشمول.
واحلاصل« :إ ّن اجلمع املعرَّف باإلضافة إىل املعرفة يفيد العموم ،والضابطة
ملعرفة ذلك هي:
ـ صحّة إضافة كلمة (كلّ) أو كلمة (مجيع) إىل اجلمع املضاف.
ـ صحّة االستثناء من اجلمع املضاف»(.)32
النوع الثالث :اجلمع املنكَّر.
ومن الشواهد اليت ذكرت له:
ُدهُمْ مِنَ ا َألشْرَارِ﴾ (ص.) :
ـ قوله تعاىل﴿ :رِجَاالً كُنَّا َنع ُّ
ـ قوله تعاىل﴿ :يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِا ْلغُدُوِّ وَاألَصَالِ * رِجَالٌ َال تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ َوالَ َبيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اهلل﴾ (النور :ـ ).
وقد اختلف العلماء يف داللته على العموم ،وذهب معظمهم إىل عدم داللته عليه.
قال ابن احلاجب« :اجلمع املنكَّر ليس من صيغ العموم عند احملقلقني»(.)33
وقال صاحب (املعامل)« :أكثر العلماء على أنَّ اجلمع املنكَّر ال يفيد
العموم»(.)34
وقال العالّمة الفضلي« :ومل يعهد يف احلوار العريف استخدام اجلمع املنكَّر
للداللة على العموم .واآليتان الكرميتان املستشهد بهما تُعْ ِربان عن ذلك؛ إذ أريد بهما
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رجال خمصوصون ،لتقييدهما بالوصف (كنّا نعدّهم من األشرار) ،و(ال تلهيهم جتارة
وال بيع عن ذكر اهلل) .والنتيجة هي أنّ اجلمع املنكَّر ال داللة فيه على العموم»(.)35

ومعناه لغةً :االسم «الذي ال خيتصّ بواحدٍ دون غريه من أفراد جنسه ،حنو:
طالب ،كتاب ،رجل.
ومنه :الضمائر ،وأمساء اإلشارة ،واألمساء املوصولة ،وأمساء الشرط ،وأمساء
االستفهام؛ ألنها ال ختتصّ بفردٍ واحد دون غريه.
ويقابله (العلم) الذي خيتصّ بفردٍ واحد ،ال (املعرفة) .فالضمائر ـ مثالً ـ معارف،
وهي أمساء أجناس.
وإنّما حصرت (ال) باجلنسيّة ،أي اليت يراد بها حقيقة اجلنس؛ ألنّها هي اليت
تستعمل لشمول األفراد أو الوحدات؛ وذلك ليفرّق بينها وبني ال اجلنسيّة املقصود بها
خصائص اجلنس ،ال حقيقته»(.)36
قال ابن هشام النحوي يف بيان هذا الفرق« :واجلنسيّة إمّا الستغراق األفراد،
ضعِيفاً﴾ (النساء...) :؛ أو
وهي اليت ختلفها (كلّ) حقيقة ،حنو﴿ :وَخُِلقَ ا ِإلنْسَانُ َ
الستغراق خصائص األفراد ،وهي اليت ختلفها (كلّ) جمازاً ،حنو( :زيد الرجل علماً)،
أي الكامل يف هذه الصفة»(.)37
«والشمولية اليت هي العنصر املقوِّم للعموم ،ميكن إثباتها هنا بتمامية أمرين:
أوّهلما :صحّة حلول (كلّ) حمل (ال) وإفادتها الشمولية.
والثاني :صحّة االستثناء من مدخول (ال).
ومثال ذلك:
الربَا﴾ (البقرة.) :
َرمَ ِّ
ـ قوله تعاىل﴿ :وَأَحَلَّ اهللُ ا ْلبَيْعَ وَح َّ
ـ قوله تعاىل﴿ :إِنَّ اإلِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِالَّ الَّذِينَ آ َمنُواْ﴾ (العصر :ـ ).
فإنّه ميكن القول فيهما على التوالي:
ـ أحلَّ اهلل كلّ بيعٍ إالّ بيع الغرر ،وحرّم كلّ رباً إالّ الربا بني الوالد وولده.
ـ إنّ كلّ إنسانٍ يف خسرٍ إالّ الذين آمنوا»(.)38
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وبهذا يثبت أنّ اسم اجلنس املعرّف بال اجلنسية يدلّ على العموم.
وينبغي اإلشارة هنا إىل أنّ اسم اجلنس يدلّ على العموم ومشول مجيع األفراد،
سواء أكان معرَّفاً بال اجلنسية أو مل يكن كذلك ،غاية األمر أنه مع التعريف يدل
على الشمول االستغراقي ،وبدونه يدلّ على الشمول البدلي.

كرة بأنّها :االسم الذي يدلّ على شيءٍ غري معيّن .ويرجع عدم
عرَّف النُّحاة النَّ ِ
كرة بني أفراد كثرية من نوعه ،تشابهه يف
التعيني إىل شيوع االسم الذي هو النَّ ِ
ٍّ منها صدقاً حقيقيّاً ،حنو :رجل ،امرأة ،كتاب ،حبر،
حقيقته ،وصدقه على كل
هواء.
وأما السياق فرياد به سياق (اجلملة) ،وهو أسلوبها الذي جرى عليه الكالم.
والبحث هنا يف جهتني:

النفي يف اللغة هو :اجلحد واإلنكار.
ويف النحو :ضدّ اإلثبات ،الذي هو :احلكم بوجود أمرٍ ،فجملة (الشمسُ
طالع ٌة) إثباتٌ ،ومجلة (الشمسُ ليست طالعةً) نفيٌ.
فاملراد باجلملة املذكورة يف العنوان هو :اجلملة املنفيّة ،أو القضيّة السالبة
كرة.
املشتملة على النَّ ِ
ويالحَظ :إنه ال فرق يف داللة وقوع النكرة بعد النفي على العموم بني وقوعها
بعد أداة النفي مباشرة ،مثل( :ال عتق إالّ يف مِلْك) ،أو بعد العامل املباشر ألداة النفي،
مثل( :مل أرَ أحداً يف هذا املكان).
كرة يف اإلثبات وداللتها يف النفي يقول احملقلق
ويف بيان الفرق بني داللة النَّ ِ
ج ْمعاً ،ويف اإلثبات َب َدالً؛ لوجهني:
احللّي« :النكرة يف سياق النفي تعمّ َ
أحدهما :إنّ قولك( :أكلت شيئاً) يناقضه (ما أكلت شيئاً) ،فلو مل تكن
الثانية عامة مل حتصل املناقضة.
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كرة يف سياق النفي] للعموم ،ملا كان قولنا( :ال إلهَ إالّ
الثاني :لو مل تكن [النَّ ِ
اهلل) توحيداً»(.)39

ما قيل يف مسألة النكرة يف سياق النفي يقال يف النكرة يف سياق النهي ،مع
وضع أداة النهي موضعَ أداة النفي ،وتغيري األمثلة ،ومنها :قوله تعاىل:
شيْئاً﴾ (البقرة.) :
ـ ﴿ َوالَ َيبْخَسْ ِمنْهُ َ
ـ ﴿ َال تَتَّخِذُواْ ِبطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ﴾ (آل عمران.) :
ويعرف النحويون النهي بأنّه« :طلب الكفّ عن الفعل أو االمتناع عنه على وجه
االستعالء واإللزام ،وله صيغ ٌة واحدة هي :الفعل املضارع املقرون بـ (ال) الناهية ،حنو:
ال تهملْ واجبك»(.)40
وجتدر اإلشارة إىل أنّ العلماء ،مع اتفاقهم على إفادة هذه اجملموعة من األمساء
للعموم ،اختلفوا يف أنها تفيده بالوضع أو باإلطالق ومقدّمات احلكمة.
فقال السبزواري&« :واأللفاظ املتداولة يف العموم مخسة :لفظ (كلّ) وما
كرة يف سياق النفي أو النهي ،واحمللَّى بالالم مجعاً أو مفرداً.
مبعناه ،والنَّ ِ
واختلف يف أنّ هذه الداللة وضعية أو إطالقية ،أو أنّ األوىل بالوضع والبقيّة
باإلطالق .والظاهر هو األخري؛ لظهور هذه األلفاظ اخلمسة يف العموم ،والظهور حجّة
عند العقالء ،وضعياً كان أو إطالقياً.
نعم ،قد يقال :إنّ الظهور الوضعي أقوى من اإلطالقي ،فيقدَّم عليه مع
التعارض .ولكنّه دعوى بال شاهد»(.)41
ك يف داللتها على
ش َّ
وقال الشيخ مكارم الشريازي« :هناك عد ٌد من األلفاظ ال َ
العموم ومشول مجيع األفراد ،لكنْ وقع اخلالف يف أنّ داللتها على العموم بالوضع أو
باإلطالق ومقدمات احلكمة ،وهي أربعة:
كرة يف سياق النفي أو النهي.
األوّل :النَّ ِ
ومثاله :ما رأيتُ أحداً ،وال تكرم فاسقاً.
وقد ذهب اآلخوند& إىل أنّ داللتها على العموم موقوفةٌ على إحراز إطالقها
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مبقدّمات احلكمة(.)42
كرة يف سياق النفي أو النهي يتبادر
هذا ،ولكنّ «الوجدان شاهد على أنّ النَّ ِ
منها العموم ،من دون حاجةٍ إىل مقدمات احلكمة».
الثاني :لفظة (كلّ) وما شابهها.
وقد يقال فيها أيضاً :إنّ داللتها على العموم واستيعاب [أفراد] املدخول يتمّ
مبعونة مقدّمات احلكمة ...وقد يقال :إنها ظاهرة يف العموم من دون حاجةٍ إىل
مقدمات احلكمة .وهو الصحيح».
الثالث :اجلمع احمللَّى بالالم.
«واستدلّ لداللته على العموم بالتبادر .وهو تامٌّ؛ فاملتبادر منه يف صورة فقد
القرينة هو العموم ،وال حاجة فيه إىل إجراء مقدمات احلكمة».
الرابع :املفرد احمللَّى بالالم.
«قيل بداللته على العموم .ويستدلّ هلا باتصافه أحياناً باجلمع ،كقوله( :أهلك
الناس الدرهم البيض والدينار الصفر) ،وبوقوعه مستثنىً منه ،كقوله تعاىل﴿ :إِنَّ
ا ِإلنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِالَّ الَّذِينَ آ َمنُواْ﴾ (العصر :ـ ).
وفيه :إنّ التوصيف باجلمع يف موارد معدودة ،ووقوعه مستثنىً منه كذلك ،ال
ينايف عدم كونه حقيقة يف اجلمع؛ ألنّ االستعمال أعمّ من احلقيقة واجملاز ،وعليه فال
يستفاد من املفرد احمللَّى بالالم ـ لوال وجود القرينة ـ العموم»(.)43
ويُالحَظ عليه :إنّ االستثناء ـ ولو يف موارد معدودةٍ ـ ال يصح إالّ إذا كان
املستثنى منه عامّ ًا وشامالً لكلّ األفراد ،وهذا يرجِّح أن املفرد احمللَّى بالم اجلنس
حقيقة يف العموم بالوضع أيضاً.

وهي :أمساء الشرط ،وأمساء االستفهام ،واألمساء املوصولة؛ ألنّها تستعمل يف
املفرد واملثنى واجلمع ،املذكَّر منها واملؤنث .والقرينة السياقيّة هي اليت تعيِّن مراد
املتكلم»(.)44
ٍّ من هذه األمساء تباعاً:
وسنتعرّض بالكالم لكل
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واألمساء املرادة هنا :أيُّ ،مَنْ ،ما ،متى ،أينَ.
ـ (أيُّ) ،وتزاد عليها (ما) توكيداً فتصبحُ :أَيُّما .وهلا أساليب يف استعماهلا أداة
شرط ،هي:
كرة ،فتكون مبعنى (كلّ) ،فتفيد العموم لذلك ،حنو:
ـ أن تضاف إىل النَّ ِ
(أيُّما إهابٍ دُبغَ فقد طهر) ،أي :كلّ إهابٍ ُدبَغَ فقد طهر.
ـ أن تضاف إىل املعرفة ،فتكون مبعنى (بعض) .وهذه ال عموم فيها ،حنو:
ضيْتُ فَالَ عُ ْدوَانَ عَلَيَّ﴾ (القصص ،) :أي إنْ قضيتُ أحد األجلني ـ
﴿أَيَّمَا األَجََليْنِ قَ َ
وهو بعضهما ـ فال عدوان عليَّ.
ـ أن تقطع عن اإلضافة لفظاً وتقدَّر معنى ،فإنْ قُدِّرت بـ (كلّ) فهي للعموم،
وإنْ ُق ِّدرت مبعنى (بعض) فال عموم فيها.
سنَى﴾ .وتقدّر هنا بـ (كلّ)؛ بداللة سياقها؛
حنوَ ﴿ :أيّاً َما تَدْعُوا فَلَهُ األَسْمَاءُ الْحُ ْ
وذلك ألنّها جاءت بعد قوله تعاىل﴿ :قُلْ ادْعُوا اهللَ َأوْ ادْعُوا الرَّحْمَانَ َأيّ ًا َما تَدْعُوا فَلَهُ
سنَى﴾ (اإلسراء ،) :أي كلّ اسم تدعون به من االمسني املذكورين
ا َألسْمَاءُ الْحُ ْ
(اهلل ،الرمحن) فهو من أمسائه احلسنى.
وتقول( :أيّ صائم أكلَ يف شهر رمضان عامداً فعليه الكفّارة :عتق رقبة ،أو
صيام شهرين متتابعني ،أو إطعام ستني مسكيناً .فأيّاً كفَّر به فقد امتثل) ،أي فأيّ
واحدة من هذه اخلصال الثالث (وهي بعضها) كفَّر بها فقد امتثل.
ـ (مَنْ) حنو﴿ :فَمَنْ شَهِدَ ِمنْكُمْ الشَّهْرَ فَ ْليَصُمْ ُه﴾ (البقرة.) :
خيْرٍ يُوَفَّ ِإ َليْكُمْ﴾ (البقرة.) :
ـ (ما) حنوَ ﴿ :ومَا تُنفِقُوا مِنْ َ
ـ (متى) حنو :متى تذهبْ أذهبْ.
ـ (أين) ،وقد تزاد عليها (ما) فتصبح (أينَما) ،حنوَ ﴿ :أ ْينَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُ ْم
الْمَوْتُ﴾ (النساء.) :
والضابط يف داللة هذه األمساء على العموم هو:
ـ صحّة تقدير (كلّ) أو (أيّ).
ـ وصحّة االستثناء من مدخول األداة.
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وأمثلة ذلك يف األمساء املتقدّمة:
ـ كلّ مَنْ شهد الشهرَ فليصُمْه إالّ املريض.
ـ كلّ ما تنفقون من خريٍ يوفَّ إليكم إالّ إذا كان رياءً.
ـ يف أيّ وقت تذهبُ أذهبُ.
ـ يف أيّ مكانٍ تكونون يُدركْكم املوت.

واالستفهام لغة هو :طلب الفهم والعلم بالشيء ،يقال :استفهمه :سأله أن يُفهمه.
وأمساء االستفهام يف اللغة العربيّة هي :مَنْ ،ما ،متى ،أينَ ،أيّانَ ،أنّى،
كيف ،كم ،أيّ.
ويتمثَّل عموم هذه األمساء يف أنّها يستفهم بها عن شيءٍ غري معيّن ،يطلب تعيينه
من بني أفراد تشاركه يف عمومٍ يشملها مجيعاً ،أي إ ّن عمومها عمومٌ بدلي.
ففي قوله تعاىل﴿ :إِذْ قَالَ ِل َبنِيهِ مَا َت ْعبُدُونَ مِنْ َبعْدِي﴾ (البقرة )133 :املقصود:
االستفسار عن أيّ إلهٍ يعبده بنوه من بعده.
ويف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َأيْنَ تَ ْذ َهبُونَ﴾ (التكوير )26 :املراد :إىل أيّ مكان تذهبون.
والضابط هنا ملعرفة العموم املدلول عليه بهذه األمساء هو صحة حلول (أيّ)
حملَّها ،كما أوضحناه يف املثالني ،وأمّا أمثلة بقيّة هذه األمساء ،فهي:
ـ ﴿قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضِ﴾ (األنعام.) :
الرسُولُ وَالَّذِينَ آ َمنُوا َمعَهُ مَتَى نَصْرُ اهللِ﴾ (البقرة:
ـ ﴿وَ ُزلْ ِزلُوا حَتَّى يَقُولَ َّ

).

سأَلُ أَيَّانَ يَ ْومُ الْ ِقيَامَةِ﴾ (القيامة.) :
ـ ﴿يَ ْ
ـ ﴿يَقُولُ اإلِنسَانُ يَ ْومَئِذٍ َأيْنَ الْمَفَرُّ﴾ (القيامة.) :
ـ ﴿ َويُرِيكُمْ آيَاتِهِ َفأَيَّ آيَاتِ اهللِ تُنكِرُونَ﴾ (غافر.) :
ـ ﴿ َأ َولَمْ يَ َروْا ِإلَى األَرْضِ كَمْ َأ ْنبَ ْتنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ َزوْجٍ كَرِيمٍ﴾ (الشعراء.) :
َذبِنيَ﴾ (األنعام:
كيْفَ كَانَ عَا ِقبَةُ الْمُك ِّ
ـ ﴿قُلْ سِريُوا فِي األَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا َ
).
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ُع ِّرف االسم املوصول بأنّه« :اسم غامض مبهم ،حمتاج دائماً يف تعيني مدلوله
وإيضاح املراد منه إىل أحد شيئني بعده :إمّا مجلة؛ وإمّا شبهها ،وكالهما يسمّى صلة
املوصول»(.)45
واملقصود ـ هنا ـ من هذه األمساء هو :مَنْ ،ما( ،إذا دلَّتا على مجعٍ) ،الذين،
الالتي ،الالئي.
ومن أمثلتها :قوله تعاىل:
ـ ﴿أمل تر أَنَّ اهللَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ َومَنْ فِي األَرْضِ﴾ (احلجّ.) :
ـ ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ ِمنْكُمْ َويَذَرُونَ أَ ْزوَاج ًا يَتَرَبَّصْنَ ِبأَنفُسِهِنَّ أَ ْر َبعَةَ َأشْهُرٍ وَعَشْر ًا﴾
(البقرة.) :
ـ ﴿وَالالَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ (الطالق.) :
والضابط ملعرفة العموم يف هذه األمساء هو صحّة إضافة كلمة (كلّ) أو
(مجيع) إىل االسم.
تقول يف اآلية األوىل :وهلل يسجد كلّ َم ْن يف السماوات ومجيع َم ْن يف األرض،
ويف اآلية األخرية :وكلّ الالئي يَئِسْنَ من احمليض.

ينقسم اخلاص باعتبار ذكره يف سياق الكالم املشتمل على العام ،أو ذكره
مستقالًّ عنه بأسلوب وكالم خاصّ به ،إىل قسمني :متصل؛ ومنفصل.
ـ اخلاص املتّصل :وهو اللفظ املخصّص لداللة العام الذي يتصل به يف سياق
كالميّ واحد ،أو يكون مالبساً له حال النطق به.
وبعبارةٍ أخرى :هو القرينة املتصلة اليت يعتمد عليها املتكلم يف تضييق دائرة
داللة العموم إىل ما عدا اخلاص.
وعُ ِّرف أصولياً بأنه« :لفظ متصل جبملة ،ال يستقلّ بنفسه ،دالٌّ حبرف (إالّ) أو
إحدى أخواتها على أن مدلوله غري مراد مبا اتّصل به»( ،)46حنو قوله تعاىل﴿ :كُلُّ شَيْ ٍء
هَالِكٌ إِالَّ وَجْهَهُ﴾ (القصص:
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آ َمنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ﴾ (العصر :ـ ).
ـ اخلاصّ املنفصل« :ويراد به املخصّص لداللة العام ،املستقلّ عنه يف كالم
آخر ،أي إنّه ال يذكر يف سياق الكالم املشتمل على العام ،وإنّما يذكر يف كالم
منفصل عنه.
وبهذا يتبيّن الفرق بني اخلاص املتصل واخلاص املنفصل ،وهو أنّ العام مع
اخلاصّ املتصل ال ينعقد له منذ البدء ظهور يف العموم إالّ يف ما عدا اخلاصّ ،خالفاً
للعام مع اخلاصّ املنفصل ،فإنّه ينعقد له ظهور يف العموم والشمول جلميع األفراد،
لكنّه مبجيء اخلاصّ منفصالً يكون قرينة مانعةً ُع ْرفاً من محل العام على
العموم»(.)47
ومن أمثلته :قوله تعاىل﴿ :يُوصِيكُمُ اهللُ فِي َأ ْوالَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظل
ا ُألنْ َث َييْنِ﴾ (النساء:

) ،وهو عامٌّ قرآني خصّصته السنّة الشريفة مبا ُروي من قول

النيبّ‘« :القاتل ال يرث»(.)48

ويقع البحث هنا يف نقاط:

املطلق واملقيّد امسا مفعول من الفعلني( :أطلق)؛ و(قيّد) .ومصدرهما :اإلطالق
والتقييد.
ومعنى اإلطالق لغةً :التخلية واإلرسال ،ويقابله التقييد ،وهو :اإلمساك
واحلبس.
يقال :أطلق األسري :خالّه ...وأطلق الناقة من عقاهلا ...وقيّد الدابة تقييداً.
وطالق النساء ملعنيني :أحدهما :حلّ عقدة النكاح...؛ واآلخر مبعنى التخلية
واإلرسال(.)49
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والتحقيق هنا أن يقال :إنّ املطلق يف االصطالح هو الشامل جلميع األحوال ،وهو
يطلق على املعنى ،وعلى اللفظ الدالّ عليه ،وعلى احلكم إذا كان موضوعه مطلقاً.
ويقابله املقيّد ،وهو املقصور على حالٍ معيّنة.
ومتابعة تاريخ البحث يف هذه املسألة تظهر أنّ أوّل َم ْن ذهب من علمائنا إىل
التعريف املذكور هو السيد املرتضى( هـ) ،يف كتابه (الذريعة) ،فقد ذكر حتت
عنوان (ختصيص العموم بالشرط) ما ميكن أن يستفاد منه أنّه يرى أنّ معنى اإلطالق
اصطالحاً هو الشمول جلميع األحوال ،وأن معنى التقييد هو القصر على بعض
األحوال.
وإنّ اللفظ إذا كان داالًّ على العموم وضعاً فإنّه يبقى داالًّ على مشول مجيع
أفراده ومصاديقه ،سواء أكان مطلقاً أم مقيّداً ،غاية األمر أنّه إذا كان مطلقاً
يكون شامالً لكلّ فرد يف مجيع أحواله ،وإنْ كان مقيّداً يكون شامالً لكل فردٍ
أيضاً ،ولكنْ مقيداً حبالٍ معيّنة.
وقد ال تكون عبارته واضحة جداً يف أداء هذا املعنى؛ بسبب عدم استقرار
استعمال األلفاظ يف معانيها االصطالحيّة وقتئذٍ.
قال&« :اعلم أنّ الشرطَ وإنْ مل يكن مؤثِّراً يف نقصان عدد املشروط
كاالستثناء ...فإنّه خيصّ املشروط من وجهٍ آخر؛ ألنّه إذا قال( :اضرب القومَ إنْ دخلوا
الدار) فالشرط ال يؤثّر يف تقليل عدد القوم ،وإنّما خيصِّص الضرب بهذا احلال؛ ألنّه لو
أطلق لتناول األمر بالضرب على كلّ حال ،فتخصص بالشرط»(.)50
فقوله« :إنّ الشرط وإن مل يكن مؤثراً يف نقصان عدد املشروط كاالستثناء»
عبارة أخرى عن القول( :إنّ القيدَ ال يدلّ على نقصان عدد أفراد العام كاملخصّص)؛
ذلك أنّ الشرط مثال للقيد الذي يَقْصُر املعنى على بعض أحواله ،واالستثناء مثال
للمخصِّص االصطالحي الذي يُخْ ِرج بعض أفراد العامّ عن أن تكون مشمولة حلكمه.
وقوله( :فالشرط ...إنّما خيصِّص الضرب بهذا احلال؛ ألنه لو أطلق لتناول األمر
بالضرب على كل حال ،فتخصّص بالشرط) ليس املراد بالتخصُّص فيه معناه
االصطالحي املخرج لبعض أفراد العام ،بل املراد به معناه اللغوي املساوق للمعنى
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االصطالحي للتقييد ،وهو قصر احلكم على بعض أحوال املعنى.

ومل أجِ ْد من علمائنا القدماء َم ْن ذكر أنّ معنى االطالق هو الشمول جلميع
األحوال ،غري السيد املرتضى&.
ولكنْ يالحَظ عليه :إنّه مل يعقد لإلطالق والتقييد فصالً مستقالًّ ،وإمنا
تكلم عليهما ضمن الكالم على العام واخلاص ،وعبّر عن التقييد بالتخصيص،
وجعل بعض القيود (الوصف) مبثابة االستثناء من حيث كونُه خمصِّصاً للعام،
وخمرجاً لبعض أفراده عن دائرة مشول حكم العام هلا ،ممّا يكشف عن أنّ الفرق
االصطالحي الدقيق بني التخصيص والتقييد مل يتَّضح بعد.
قال&« :اعلم أنّ األدلّة الدالة على التخصيص على ضربني :متّصل بالكالم؛
ومنفصل عنه.
واملتصل قد يكون استثناءً أو تقييداً بصفة ،وقد أحلق قومٌ بذلك الشرطَ .وهذا
َغَلطٌ؛ ألنّ الشرط ال يؤثّر يف زيادةٍ وال نقصان ،على ما كنّا قدَّمناه ،وال جيري جمرى
االستثناء والتقييد بصفة»(.)51
ثم إنّه أورد يف موضع آخر كالماً للشافعي أكّد فيه أن االستثناء خيرج بعض
أفراد العامّ عن حكمه ،وأنّ الشرط يقصر احلكم على بعض أحوال املعنى ،لكنّه
عبَّر عن كلَ ْيهما بالتخصيص ،فاستعمل اللفظ يف مورد االستثناء مبعناه االصطالحي،
ويف مورد الشرط مبعناه اللغوي ،الذي يقيّد املعنى ،ويقصره على بعض أحواله.
قال الشافعي« :إنّ كلّ واحد منهما [أي االستثناء والشرط] يقتضي ضرباً من
التخصيص؛ ألنّ االستثناء خيصّص األعيان [األفراد] ،وخيرجها ممّا تناوله ظاهر
الكالم ،كقولك( :ضربتُ القومَ إالّ زيداً) ،والشرط يُخصّص األحوال ،كقولك:
طه درهماً إنْ دخل الدار) ،واألمر بالعطية مع اإلطالق يقتضيها على كلّ حال،
( َأ ْع ِ
صصت حبال معيّنة»(.)52
فإذا شُرط خت ّ
ٍّ من الشرط والوصف واحد ،وهو التقييد وإثبات
ويالحَظ عليهما :إنّ مفادَ كل
احلكم ابتداءً للمعنى مقيداً حبالٍ معيّنة من وصفٍ أو شرط ،ونفيه عن املورد الفاقد
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للقيد ،وبهذا يفرتقان معاً عن االستثناء ،الذي يعين نفي احلكم الثابت للعام عن بعض
أفراده.
وعليه فكما ال يصحّ إحلاق الوصف باالستثناء ،كذلك ال يصحّ إحلاق الشرط
به ،وال أيّ قيدٍ آخر.
ومن املهمّ التأكيد هنا أنّ املخصّص باملعنى االصطالحي ،وهو املخرج لبعض
أفراد العام ،قد يكون متصالً ،كاالستثناء؛ وقد يكون منفصالً .وأما املخصّص
باملعنى اللغوي ،وهو املقيِّد اصطالحاً ،كالوصف والشرط ،الذي يُثبت احلكم ابتداءً
للمقيّد حبال معيّنة ،وينفيه عن الفاقد للقيد ،فإنّه ال يكون إ ّال متّصالً؛ ألنّه مع عدم
اتصاله يثبت اإلطالق والشمول جلميع األحوال ،املنايف للتقييد وقصر احلكم على
حالٍ معيّنة.
فالفرق األساس بني التخصيص والتقييد يكمن يف أنّ التخصيص اصطالحاً
يقتضي ثبوت حكم للعام أ ّوالً ،شامل جلميع أفراده ،يتعقّبه اخلاص الذي يستثين
بعض األفراد من حكمه ،وجيمع بينهما حبمل العامّ على اخلاصّ ،وأمّا التقييد
االصطالحي فإنّه ال يتوقّف على ثبوت حكمٍ للمعنى مطلقاً شامالً جلميع أحواله ،ثمّ
يأتي القيد بعده ويقوم باستثناء بعض تلك األحوال؛ لكي يتمّ اجلمع بني احلكمني
حبمل املطلق على املقيّد ،بل إنّ الشارع إمّا أن جيعل احلكم منذ البداية للمعنى مقيداً
حبال معيّنة ،أو جيعله للمعنى مطلقاً ويف مجيع أحواله ،وال يعقل اجلمع بني تقييد
احلكم وإطالقه يف عرضٍ واحد.
وأمّا الشيخ الطوسي& فقد تابع السيد املرتضى يف ما ذهب إليه ـ وإنْ مل
يصرِّح بأن معنى اإلطالق هو الشمول جلميع األحوال ـ ،فإنه جعل حبث اإلطالق
والتقييد فصالً من فصول باب العموم واخلصوص ،وقال« :التقييد خيصّ العام،
وخيصّ املطلق الذي ليس بعامّ .فمثال ختصيصه للعام :قول القائل( :مَنْ دخل داري
راكباً أكرمتُه) ،و(لقيتُ الرجال األشراف).
فقوله( :راكباً) خصَّ لفظة (مَنْ)؛ ألنه لو مل يذكره لوجب عليه إكرام كل
مَنْ يدخل داره ،سواء كان راكباً أم ماشياً .وكذلك لو مل يقيّد لفظة( :الرجال)
باألشراف لكان متناوالً جلميع الرجال ،سواء كانوا أشرافاً أو غري أشراف.
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وأمّا ختصيصه املطلق وإ ْن مل يكن عاماً فمثلُ قوله تعاىل﴿ :فَتَحْرِيرُ رَقَبَ ٍة
مُ ْؤ ِمنَةٍ﴾ (النساء ،) :فقوله( :مؤمنة) قد خصَّ (رقبة)؛ ألنّه لو مل يذكر ذلك لكان
جيوز حترير أيّ رقبةٍ كانت ،سواء كانت مؤمنة أو غري مؤمنة»(.)53
ص َر احلكم على بعض أحوال املعنى
وكالمه واض ٌح يف أنّه يريد بالتقييد َق ْ
املقيّد ،سواء أكان عاماً شامالً جلميع أفراده أم كان مفرداً وشخصيّاً ليس له
أفراد ،كاسم العلم ،أي إن التقييد يثبت احلكم ابتداءً للمقيّد حبالٍ معيّنة ،وينفيه
عن الفاقد للقيد.
ويفهم من عبارته أنه قد استعمل فيها لفظ التخصيص مبعناه اللغوي املساوق
للتقييد مبعناه االصطالحي.
هذا ،ولكنّ متثيله للمطلق الذي ليس عامّ ًا بـ (الرقبة) ُيالحَظ عليه :إنه قد
يفهم منه أنّه يرى أنّ مثل هذا اللفظ ال يدلّ على العموم ،واحلال أنّ اسم اجلنس
(رقبة ،عامل ،إنسان) دالٌّ بالوضع على العموم ومشول مجيع األفراد ،سواء أكان
معرّفاً أو منكراً ،غاية األمر أنه مع التعريف يدلّ على العموم االستغراقي ،ومع
التنكري يدلّ على العموم البدلي ،ويف كال املدلولني قد يأتي مطلقاً شامالً جلميع
األحوال ،وقد يأتي مقيداً حبال معيّنة.
وقد صرّح الطوسي بأنّ املطلق واملقيّد متقابالن ،ال ميكن اجلمع بينهما حبمل
املطلق على املقيّد.
قال& ـ بعد أن ذكر اخلالف يف محل املطلق على املقيّد ـ« :والذي أذهب إليه
أنّه ينبغي أن حيمل املطلق على إطالقه ،واملقيّد على تقييده ،وال خيصّ أحدهما
باآلخر[ ...وقال] :وأما محل املطلق على املقيّد ...فبعيدٌ؛ والذي يدلّ على ذلك :أنّ من حقّ
الكالم أن حيمل على ظاهره إالّ أن مينع منه مانعٌ ،وإذا كان املقيّد غري املطلق ،وهما
حكمان خمتلفان ،فكيف يؤثِّر أحدهما يف اآلخر؟»(.)54

وجيدر بالذكر أنّ منهجة البحث عن اإلطالق والتقييد قد انتقلت من مرحلة
إحلاقهما بالعام واخلاص إىل مرحلة ثانية ،بالكالم عليهما يف مبحث األوامر .وقد بدأ
120

االجتهاد والتجديد

ٍّ من :احملقق احللّي ،والعالّمة احللّي.
ذلك يف القرن السابع والثامن على يد كل
قال احملقق احللّي( هـ)« :األمر املقيّد بالشرط منتفٍ عند انتفاء الشرط...
ط زيداً درهماً إنْ اكرمك جارٍ جمرى قولنا :الشرطُ يف
لنا :إنّ قول القائلَ :أ ْع ِ
إعطائه إكرامُك ،ويف الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء اإلكرام .فكذلك يف مسألتنا.
وأيضاً فإ ّن الشرط هو ما يتوقَّف عليه احلكم ،فلو حصل بدونه مل يكن
شرطاً»(.)55
ثمّ قال« :تعليق احلكم على الصفة ال يدلّ على نفيه عمّا عداها»(.)56
وقال العالّمة احللّي( هـ)« :إنّ األمر املشروط عدمٌ عند عدم شرطه»(.)57
ثمّ قال أيضاً« :إنّ األمر املقيّد بالصفة ال يعدم بعدمها»(.)58
ويالحَظ عليهما :إنّه ال فرق بني املقيّد بالشرط واملقيّد بالوصف يف أنّ انعدام
القيد يدل على انتفاء املقيّد .نعم ،تقييد احلكم بقيدٍ ال يدلّ على امتناع تقييده بقيدٍ
آخر ،كما سيأتي الكالم عليه يف قاعدة احرتازية القيود.
كما يالحَظ :إنّه ال ينبغي الكالم على اإلطالق والتقييد يف حبث األوامر؛ فإنه
قد يوهم اختصاصهما بهذا البحث ،واحلال أنه جيري يف غريهما ،كما يف حنو قوله
خطَ ًأ﴾ (النساء ،) :وقوله﴿ :وَالذَاكِرِينَ اهللَ كَثِرياً
تعاىلَ ﴿ :ومَنْ قَتَلَ مُ ْؤمِناً َ
وَالذَاكِرَاتِ﴾ (األحزاب.) :
هذا ،وقد انتقل البحث عن اإلطالق والتقييد إىل مرحلته الثالثة واألخرية على
يد املتأخِّرين واملعاصرين من العلماء؛ إذ أفردوه ببحثٍ مستقلّ بعد حبث العام واخلاص.
ولعلّ أقدم َم ْن أشار إىل ذلك من علمائنا هو الشهيد األوّل&( هـ) ،يف كتابه
ٍّ منهما يف عنوانٍ وقاعدة ختصّه(.)59
القواعد والفوائد؛ إذ تكلَّم على كل
وخصّص صاحب (املعامل) املطلب الثالث من كتابه للعموم واخلصوص،
واملطلب الرابع للمطلق واملقيّد(.)60
وكذلك جند اآلخوند ،يف كتابه كفاية األصول« ،خيصص املقصد الرابع
للعام واخلاص ،وجيعل املقصد اخلامس للمطلق واملقيّد....
ويف أصول مغنية يعقد للمطلق واملقيّد باباً مستقالًّ ،بعد باب العامّ واخلاص...
وعلى هذا سار التبويب األصولي يف سائر كتب املعاصرين ،باستثناء أمثال
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كتاب (دروس يف علم األصول) ،ألستاذنا الشهيد الصدر ،الذي مجع بني اإلطالق
والعموم يف فصلٍ واحد؛ وكتاب (احملكم) ،للسيد حممد سعيد احلكيم ،الذي رجع
يف تبويبه إىل ما نهجه املتقدِّمون من إدراج اإلطالق والتقييد ضمن موضوع العموم
واخلصوص.
ويرجع سبب هذه التفرقة يف التبويب إىل ما أثري حول حتديد كيفية داللة
املطلق على الشمول ،هل هي يف مجيع مفرداته بدليل العقل (مقدّمات احلكمة) أو أنّ
بعضها كذلك واآلخر بالوضع؟»(.)61
وحمور اخلالف يف املسألة «الذي وقع فيه البحث هو أنّ اإلطالق يف أمساء
األجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو مبقدّمات احلكمة؟ أي إنّ أمساء األجناس
[عامل ،إنسان ،رقبة] هل هي موضوعة ملعانيها مبا هي شائعة ومرسلة على وجهٍ يكون
اإلرسال ،أي اإلطالق ،مأخوذاً يف املعنى املوضوع له اللفظ ،كما نسب إىل املشهور
من القدماء قبل سلطان العلماء ،أم أنها موضوعة لنفس املعاني مبا هي ،واإلطالق
ٍّ آخر ،وهو نفس جترّد اللفظ من القيد ،إذا كانت مقدّمات احلكمة
يستفاد من دال
متوفلرة فيه؟
وأوّل مَنْ صرّح بهذا القول الثاني ـ يف ما نعلم ـ سلطان العلماء يف حاشيته على
(معامل األصول) ،وتبعه مجيع َم ْن تأخَّر عنه اىل يومنا هذا»(.)62
«وألنّ هذه املسألة من املسائل اخلالفية تأثَّر تصنيفها يف جمال التبويب برأي
الباحث األصولي؛ فإنْ كان رأيه أنّ داللة املطلق على الشيوع هي بالوضع أدرج موضوع
املطلق واملقيد يف مبحث العام واخلاصّ؛ وإنْ كان رأيه أنّ الداللة بالقرينة (مقدمات
احلكمة) فصلهما وأفردهما ببحثٍ خاصّ بهما»(.)63
ٍّ من العام واملطلق عن اآلخر ببحثٍ خيصّه مل يكن
ومنه يتَّضح أنّ استقالل كل
راجعاً اىل إدراك وجود فرق معنوي بينهما؛ إذ إنهم ما زالوا يرَ ْون احتادهما يف املعنى،
وهو :االستيعاب والشمول جلميع األفراد ،غاية ما هناك يرَ ْون اختالفهما يف منشأ
الداللة على هذا املعنى ،وأنّ داللة العام على مشول مجيع األفراد ناشئة من الوضع،
وداللة املطلق على ذلك ناشئة من مقدّمات احلكمة.
وتَ َبعاً لذلك مل يفرِّقوا أيضاً بني ختصيص العام وبني تقييد املطلق ،فكلٌّ منهما
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ٍّ من العام واملطلق جلميع األفراد ،بل إنهم
مبعنىً واحد ،وهو :تضييق دائرة مشول كل
كانوا يعبِّرون عن التقييد وأدواته بالتخصيص ،وعن التخصيص بالتقييد.
ومن شواهد ذلك يف مص َّنفات األصول:
أ ّوالً :ما جاء يف كتاب الذريعة من قول السيد املرتضى« :فصل يف ختصيص
العموم بالشرط»( ،)64فاعترب الشرط الذي هو من قيود املطلق خمصّصاً للعام.
ثانياً :ما جاء يف كتاب (العدّة) من قول الشيخ الطوسي« :التقييد خيصّ العام،
ٍّ» ،أي املفرد ،وقد تقدَّم ذكره.
وخيصّ املطلق الذي ليس بعام
ثالثاً :قول احملقلق احللّي« :جيوز ختصيص العام بالشرط والغاية والصفة
واالستثناء»(.)65
فجعل األلفاظ الثالثة األوىل خمصِّصات للعام ،مع أنّها مقيِّدات لإلطالق.
رابعاً :قول العالّمة احللّي« :التخصيص :إخراج بعض ما يتناوله اخلطاب ،وهو
جنسٌ لالستثناء والشرط والغاية والصفة»(.)66

ومن كلّ ما تقدم يتَّضح:
أ ّوالً :إنّ الرأي الذي كان سائداً بني معظم العلماء هو أنّ العام واملطلق متَّحدان
يف املعنى ،وهو :الشمول جلميع األفراد .ولكنهما خمتلفان يف منشأ هذه الداللة؛
فمنشؤها يف العام هو الوضع؛ ويف املطلق هو مقدّمات احلكمة.
ثانياً :إنّ التخصيص والتقييد مبعنىً واحد أيضاً .وإنّ كالًّ منهما يدلّ على
استثناء بعض األفراد ،وإخراجها عن أن تكون مشمولة للحكم الثابت للعام.
وقد صرَّح بعضهم بذلك ،قائالً« :إنّ املطلق ملحق بالعامّ ،والتقييد ملحق
بالتخصيص ،فهما متَّحدان حكماً من هذه اجلهة»(.)67
وتَ َبعاً لذلك ذكروا األلفاظ الدالّة على التقييد ضمن األلفاظ الدالة على
التخصيص ،وقاموا بتقسيم القيد إىل :متصل؛ ومنفصل ،وذهبوا إىل عدم جواز العمل
باملطلق قبل الفحص عن املقيِّد وعدم العثور عليه.
ويقع التعقيب على كلّ ذلك يف نقاط ،وهي:
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األوىل :قوهلم :إنّ اإلطالق ال يدلّ على الشمول بالوضع ،بل مبقدّمات احلكمة،
يالحَظ عليه :إ ّن الذي انتهى إليه التحقيق أنّها مقدّمتان فقط:
إحداهما :كون املتكلم يف مقام بيان متام املراد.
واألخرى :عدم القرينة على التقييد(.)68
وملا كانت املقدمة األوىل حمرزة وجداناً يف كلّ متكلم؛ ألنه إمنا يريد
بكالمه بيان مراده ،فال يبقى من قرينة احلكمة إالّ عدم ذكر القيد ،الذي هو
عبارة أخرى عن اإلطالق ،وليس مقدّمة له ،فكأنّ األمر ينتهي إىل القول بأن
اإلطالق ،كالعموم ،موضوعٌ للداللة على الشمول واالستيعاب.
وأيّاً ما كان فإنّ وجود القيد يقصر احلكم على املقيّد ،وعدم وجوده جيعل
احلكم مطلقاً داالًّ على الشمول واالستيعاب.
ومنه يتَّضح أن ال مثرة مهمّة للنزاع يف كون املطلق داالًّ على الشمول بالوضع أو
بقرينة احلكمة ،وإنّما املهم هو حتديد معنى اإلطالق ،وأنه مشول مجيع األفراد أو
مشول مجيع األحوال.
الثانية :إنّ ما ذهبوا إليه ،من احتاد العام واملطلق معنى ،واختالفهما يف منشأ
الداللة عليه ،ليس صحيحاً ،على الرغم من اتّحادهما يف الداللة على الشمول
ف ،فمتعلَّق مشول العام هو مجيع األفراد،
واالستيعاب؛ ألنّ متعلق الشمول فيهما خمتل ٌ
ومتعلق مشول املطلق هو مجيع أحوال املعنى ،سوا ٌء أكان املعنى مفرداً أو عاماً.
فإطالق زيد يف مجلة (أكرم زيداً) ال يفيد العموم؛ إذ إنّ زيداً ال أفراد له ،وإمنا
يدلّ على وجوب إكرامه يف مجيع أحواله ،وإطالق العلماء يف مجلة (احرتم العلماء)
يدلّ على وجوب احرتامهم يف مجيع أحواهلم ،وأما داللته على العموم فليست مستفادة
من اإلطالق ،بل من وضع لفظ اجلمع املعرَّف بالم اجلنس للداللة على مشول مجيع
األفراد.
الثالثة :قوهلم :إن منشأ داللة العام على الشمول هو الوضع ،ومنشأ داللة املطلق
هو مقدّمات احلكمة ،ال ميكن املساعدة عليه أيضاً؛ إذ إنّ منشأ داللة مجيع األلفاظ
على معانيها هو الوضع ،فما مل يكن اللفظ موضوعاً لغةً إلفادة الشمول جلميع
األفراد فإنه ال يدلّ على مشوهلا باإلطالق ،ومجيع األمثلة اليت قدَّموها لأللفاظ اليت
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تفيد العموم باإلطالق ليست صحيحة؛ وإنّما هي أللفاظٍ دالّة على العموم بالوضع .ويبدو
أنّ سبب االشتباه راجعٌ اىل أنّ األلفاظ الدالّة على العموم وضعاً كثرياً ما تأتي مطلقةً،
كما يف مثل :مجلة (أكرم العامل) ،فتصوَّروا أنّ داللة اسم اجلنس (العامل) على
مشول مجيع األفراد ناشئةٌ من اإلطالق ،واحلال أنها ناشئة من الوضع ،وال يدلّ إطالقه
إالّ على مشول مجيع حاالت أفراده.
الرابعة :إنّ القول بوحدة املعنى االصطالحي للتخصيص والتقييد ليس صحيحاً؛
إذ إنّ بينهما فرقاً مهماً؛ ألن املخصّص يقوم بإخراج بعض أفراد العام ،ويستثنيها من
مشول حكم العام هلا ،أما التقييد فإنّه يثبت احلكم ابتداءً للمقيّد ،أي الواجد
للقيد ،وينفيه عن الفاقد لذلك القيد.

إن تقسيم القيد إىل :متّصل؛ ومنفصل ،ليس صحيحاً ،وهو من نتائج اخللط بني
التخصيص والتقييد؛ ذلك أنّ القيد ال يكون إالّ متصالً ،ومع عدم اتصاله يثبت
اإلطالق املقابل للتقييد ،والذي ال ميكن اجتماعه معه يف عَرْضٍ واحد.
وبعبارةٍ أوضح :إنّ العام واخلاصّ مبعناهما االصطالحي ليسا أمرين متقابلني؛
لكي ميتنع اجتماعهما ،بل هما متالئمان ،وال ُب َّد فيهما من تقدُّم العام الشامل جلميع
أفراده ،ثمّ يتعقَّبه اخلاصّ ليخرج بعض أفراده إخراجاً حكميّاً ،أي يستثنيها من أن
تكون مشمولةً حلكم العام ،وبهذا يتمّ اجلمع بينهما والعمل بهما معاً .وهذا ما
اصطلح عليه حبمل العام على اخلاصّ.
ٍّ من املعنى اللغوي واالصطالحي ،فال
وأما املطلق واملقيّد فهما متقابالن بكل
ميكن اجتماعهما معاً ،وال يشرتط ثبوت املقيّد بتقدُّم ثبوت املطلق ،بل الشارع ابتداءً
إمّا أن جيعل احلكم مطلقاً شامالً جلميع أحوال املوضوع ،وإمّا أن جيعله مقيداً ببعض
أحواله ،وال يعقل اجلمع بني إطالق احلكم وتقييده.
ومنه يتَّضح خطأ القول بعدم جواز العمل باملطلق قبل الفحص عن املقيِّد؛ إذ إنه
متفرِّع على إمكان صدورهما معاً عن الشارع ،وقد يتبيَّن أنه غري ممكن ثبوتاً؛ بسبب
التقابل والتنايف بينهما.
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ولو افرتضنا اتّفاق وجود روايتني من هذا القبيل مل يصحّ تقديم املقيدة منهما
على املطلقة ،وإمنا يتحقَّق التعارض بينهما ،املؤدّي إىل العلم بعدم صدور إحداهما
قطعاً ،ويرجع لتمييز الصادرة منهما عن غري الصادرة إىل عرضهما معاً على حمكم
الكتاب والسنّة؛ ليحصل العلم بعدم صدور املنافية ألحدهما ،والعلم بصدور املوافقة
هلما.

قد تبيّن أن الغاية من ذكر القيد هي االحرتاز به عن مشول احلكم للمورد
الفاقد للقيد ،وعلى ذلك قامت قاعدة احرتازيّة القيود .فقوله( :أكرم االنسان الفقري)
يرتتَّب عليه أن اإلنسان إذا مل يكن فقرياً مل يشمله وجوب اإلكرام ،ولكنّ ذلك ال
يعين أنّ وجوب إكرامه ال ميكن أن يثبت بقيدٍ آخر ،كأنْ يكون هناك وجوب آخر
يثبت لإلنسان العامل أيضاً(.)69
وبهذا يتّضح أنّ قاعدة احرتازية القيود يثبت بها أن احلكم الثابت للمقيَّد ينتفي
بانتفاء القيد ،ولكنها ال تنفي إمكان ثبوته له بقيدٍ آخر.
وهذا هو الفرق بني القاعدة وبني ما اصطلحوا عليه بـ (املفهوم)؛ فإنّه على ـ
تقدير ثبوته ـ يقتضي انتفاء احلكم عن املورد الفاقد للقيد كلي ًا بنحوٍ ال ميكن معه
ثبوته له بقيدٍ آخر .ويرجع هذا الفرق إىل القول بأنّ القيد إذا كان علّةً منحصرة
للحكم فإن احلكم ينتفي بانتفائه كلياً؛ إذ ال قيد غريه ليثبت به ،وأمّا إذا كان علّة
غري منحصرة فإنّه ميكن عند انتفائه بقاء احلكم ثابتاً بقيدٍ آخر.
وقد اهتمّ علماء األصول بهذا البحث ،وحاولوا إثبات أنّ بعض القيود ـ
كالشرط ـ علّةٌ منحصرة للحكم ،واستدلّوا على ذلك بأدلّة مل تسلم من املناقشة
والردّ.
وقالوا يف بيان مثرة هذا البحث :إنّ القيد إذا مل يكن علّة منحصرة أمكن
تقييد احلكم بقيدين ،فإذا انتفى أحدهما ثبت احلكم باآلخر ،وأما إذا كان القيد
علّةً منحصرة للحكم فإنّه بانتفاء أحدهما دون اآلخر حيصل التعارض بني منطوق
دليل القيد املتحقّق ومفهوم دليل القيد اآلخر.
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ومثَّلوا لذلك بهذين الدليلني( :إذا خفي األذان فقصِّ ْر) و(إذا خفيت اجلدران
فقصِّر) ،وقالوا :إنه إذا خفي األذان دون اجلدران مثالً كان مقتضى كون الشرط
علّة منحصرة للجزاء وقوعَ التعارض بني منطوق دليل خفاء األذان ،الذي يثبت وجوب
القصر بتحقُّق شرطه ،وبني مفهوم دليل خفاء اجلدران ،الذي ينفي حكم القصر
بعدم حتقُّق شرطه.
وال ُب َّد من حلّ هذا التعارض ،وإالّ تساقط الدليالن ،ولزم الرجوع إىل األصل
العملي(.)70
ويالحَظ على ترتُّب هذه الثمرة:
أ ّوالً :إ ّن الشارع املقدَّس عليم حكيم ،ال خياطب عباده باملتنافيني ،وال مبا يلزم
منه التنايف.
ثانياً :إنّه ليس هناك قيد يكون بطبيعته علّةً منحصرة للحكم ،إالّ إذا ثبت
باستقراء األدلّة أنَّ الشارع مل يأخذ يف احلكم قيداً سواه .ولو ثبت أنّ قيداً من القيود ـ
كالشرط والوصف ـ كان علّةً منحصرة للحكم ملا كان من املعقول أن يقيّد الشارع
احلكم الواحد بقيدين من هذا القبيل؛ ليلزم من حتقُّق أحدهما دون اآلخر التنايف بني
منطوق املتحقّق ومفهوم اآلخر.
وألجل ذلك ال جند أمثلةً لتحقُّق هذه الثمرة يف واقع األدلّة الشرعية .ومتثيلهم
بقيدي خفاء األذان واجلدران ال يصحّ؛ ألنهما ليسا قيدين للحكم بوجوب القصر؛ ذلك
أنّ هذا احلكم مقيّد بقيدٍ واحد ،هو قصد السفر وقطع املسافة الشرعية ،وأمّا خفاء
األذان أو اجلدران فهما ـ على البَ َدل ـ عالمتان :مسعيّة؛ وبصريّة ،لبلوغ حدّ الرتخُّص،
الذي يكون فيه حكم القصر فعليّاً.
فالصحيح أنّ تعدُّد قيود احلكم الواحد يكشف عن أنّه ال واحد منها يشكل
علّة منحصرة لذلك احلكم ،بل كلّ واحد منها إمّا أن يكون جزء العلّة ،أو علّة
تامة ،لكنّها غري منحصرة.
وإنّ إطالق األحكام وتقييدها أم ٌر راجع إىل الشارع املقدَّس ،فله أن يطلق
احلكم ،وله أن يقيّده .ويف حال التقييد له أن يقيِّده بقيدٍ واحد أو بقيود متعدّدة .ويف
ب ما
س َ
ح ْ
حال تعدُّد القيود له أن يأخذ القيود بنحو االستقالل أو بنحو االجتماعَ ،
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ُيستفاد من األدلّة الشرعية.
واألمثلة على ذلك من النصوص الشرعية:
ـ إطالق الرقبة يف احلكم بكفّارة الظلهار ،قال تعاىل﴿ :وَالَّذِينَ ُيظَاهِرُونَ مِنْ
نِسَائِهِمْ ثُمَّ َيعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَ َقبَةٍ مِنْ َقبْلِ َأنْ يَتَمَاسَّا﴾ (اجملادلة.) :
ـ تقييد الرقبة بقيدٍ واحد ،وهو اإلميان ،يف احلكم بكفّارة قتل املؤمن
خطَ ًأ فَتَحْرِيرُ رَ َقبَةٍ مُ ْؤمِنَةٍ﴾ (النساء.) :
خطأً ،قال تعاىل﴿ :وَمَنْ قَتَلَ مُ ْؤمِناً َ
ـ تقييد احلكم بثبوت التكليف على اإلنسان بقيدين جمتمعني ،وهما :البلوغ
والعقل.
ـ تقييد احلكم حبرمة مباشرة املرأة بقيدين على حنو البدليّة واالستقالل،
وهما :االعتكاف أو احلَ ْيض ،قال تعاىلَ ﴿ :والَ ُتبَاشِرُوهُنَّ وَ َأنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
الْمَسَاجِدِ﴾ (البقرة ،) :وقال تعاىل﴿ :فَاعْتَ ِزلُواْ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة.) :
ـ تقييد احلكم بوجوب احلجّ بثالثة قيود جمتمعة ،وهي :االستطاعة املاليّة،
والقدرة البدنية ،وختلية السرب.
ـ تقييد احلكم بالتيمُّم بثالثة قيود على حنو البدلية ،وهي :فقد املاء ،أو
التضرُّر باستعماله ،أو عدم القدرة عليه؛ لغالء مثنه ،أو عدم إجازة مالكه.
ويف كلّ هذه األمثلة ينتفي احلكم عن املورد الفاقد للقيد ،غاية ما هنالك أن
احلكم إذا كان مقيّداً بعدة قيود فإنها إذا كانت مأخوذة بنحو االجتماع كان كلٌّ
منها جزء العلّة للحكم ،فينتفي احلكم بانتفاء أحدها ،وال يثبت إالّ بثبوتها مجيعاً؛
وإن كانت مأخوذةً بنحو البدلية فإنّ كالًّ منها يكون علّةً مستقلة للحكم ،فيثبت
بثبوت أحدها ،وال ينتفي إالّ بانتفائها مجيعاً.
ومنه يتّضح أنّ الشارع املقدَّس قد أخذ القيود املتعدّدة بنحوٍ ال يؤدّي حتقق
أحدها دون اآلخر إىل التنايف بني منطوق املتحقّق ومفهوم اآلخر.

هذا ،ويالحَظ :أنّ عدداً من علمائنا ـ ابتداءً من القرن احلاضر ـ أخذوا
يذكرون الشمول األحوالي ،الذي هو مفاد اإلطالق ،إىل جانب الشمول األفرادي،
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الذي هو مفاد العموم ،حتّى تبلور بالتدريج احلدّ الفاصل بني العام واملطلق ،وأنّ العام
هو الشامل جلميع األفراد ،واملطلق هو الشامل جلميع األحوال ،أي إنّهم رجعوا إىل
األخذ برأي السيّد املرتضى ،الذي قدّمنا ذكره.
هـ) ،إذ قال« :لفظة (كلّ)
ويف مقدّمة هؤالء العلماء العالمة اإلصفهاني&(
تدل على السَّعة من جهة املفردات؛ ألنّ العموم بلحاظ األفراد ،كما أنّه إذا كانت
[السَّعة] من أحوال الفرد فسعة لفظة (كلّ) أجنبيّة عنها ،وإنّما هو شأن اإلطالق
املستفاد من مقدّمات احلكمة»(.)71
وكالمه واض ٌح يف أنّ العام يدلّ على مشول مجيع األفراد ،وال ربط له بشمول
مجيع األحوال إالّ إذا كان مطلقاً ،فإنه يدلّ حينئذٍ على ذلك باإلطالق.
وقال السيد حسني الربوجردي& :إنّ املعنى إذا «كان له شيوعٌ أفرادي أو
أحوالي [أي إذا كان عامّ ًا أو مطلقاً] ،وصار موضوعاً حلكم ،فإ ْن لوحظ يف مرتبة
جعله موضوعاً كونُه متاماً املوضوع له مسّي مطلقاً ،وإالّ فمقيداً .وعلى هذا فمثل
األعالم الشخصيّة أيضاً باعتبار حاالتها املختلفة ميكن أن تتَّصف باإلطالق والتقييد،
ولكنْ بلحاظ موضوعيتها للحكم .فزي ٌد يف قول املوىل( :أكرم زيداً) مطلقٌ ،ويف
قوله( :أكرم زيداً اجلائي) مقيّد»(.)72
وقال السيد اجلزائري :إنّ اإلطالق «يشمل ثبوت احلكم على كلّ تقديرٍ [أي
كل حال] .مثالً :إذا قال( :أكرم العامل) فإ ّن وجوب اإلكرام ،الذي هو مفاد اهليئة،
شاملٌ للعامل ،سواء أكان فقرياً أم غنيّاً ،هامشياً أم غريه ،إىل غري ذلك من احلاالت
املتصوَّرة فيه ،نظري :مشول (كلّ عامل) ،يف قوله( :جيب إكرام كلّ عامل) ،لكلّ
فردٍ من أفراد العلماء يف آنٍ واحد ،كما هو شأن العام االستغراقي ،غري أنّ الفرق
بينهما أنّ مشول املطلق أحوالي ،ومشول العام أفرادي»(.)73
وقال الشهيد مرتضى املطهري&« :إن مبحث املطلق واملقيّد شبيهٌ مببحث العام
واخلاص ،سوى أنّ العام واخلاص يكونان يف مورد األفراد ،بينما يكون املطلق
واملقيّد يف مورد األحوال والصفات؛ فإنّ العامّ يرد يف موارد كلية هلا أفراد متعدِّدة،...
فيأتي اخلاصّ وخيرج بعض األنواع أو األفراد اليت مشلها ذلك العام ،بينما يرتبط
املطلق واملقيّد بالطبيعة واملاهية اليت هي متعلَّق التكليف ،وجيب على املكلَّف
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إجيادها ،فإنْ مل تتقيّد تلك الطبيعة بشيءٍ فهي مطلقةٌ ،وإالّ فهي مقيّدة.
ص ِّل َعَل ْيهِمْ﴾ مل تقيّد الصالة باجلهر واإلخفات ،أو
فمثالً :يف قوله تعاىلَ ﴿ :و َ
بكونها أمام اجلميع ،...فهي مطلقة من هذه النواحي ...فإذا ورد دليلٌ معترب ،واشرتط
ش ٍد كبري ،ويف املسجد مثالً ،حنمل املطلق
ح ْ
اجلَ ْهر يف الصالة ،أو أن تكون أمام َ
على املقيّد حينئذٍ ،أي جنعل هذا الدليل مقيِّداً (بكسر الدال) لتلك اآلية»(.)74
وممّا يالحَظ على قوله( :إن مبحث املطلق واملقيّد شبيهٌ مببحث العام واخلاص):
إ ّنه مل يبيِّن وجه الشبه بينهما .واحلال أنّهما غري متشابهني ،بل هما خمتلفان؛ ليس
فقط بلحاظ أنّ مورد العام واخلاصّ هو األفراد ،وأنّ مورد املطلق واملقيّد هو األحوال؛
بل إنهما خيتلفان أيضاً يف أنّ اخلاص يقوم بإخراج بعض أفراد العام من أن تكون
مشمولة حلكم العام ،بينما التقييد يقوم بإثبات احلكم ابتداءً للمقيّد ،وهو الواجد
للقيد ،وينفيه عن الفاقد للقيد.
كما أنّ قوله( :حنمل املطلق على املقيّد) هو من نتائج اخلَ ْلط بني التخصيص
والتقييد ،فقد اتَّضح أن املطلق واملقيّد متقابالن مبعناهما اللغوي واالصطالحي معاً،
وال يعقل اجلمع بينهما ،كما يعقل ذلك يف محل العام على اخلاصّ.

يف ختام هذا البحث نسجِّل خالصة ألهمّ نتائجه يف النقاط التالية:
النقطة األوىل :إنّ العام هو الشامل جلميع أفراده ومصاديقه ،وأمّا املطلق فهو
الشامل جلميع أحوال موضوعه.
النقطة الثانية :معنى التخصيص :استثناء بعض أفراد العام من مشول حكمه،
ومعنى التقييد :إثبات احلكم ابتداءً للمقيّد حبال معيّنة ،ونفيه عن الفاقد للقيد.
النقطة الثالثة :العامّ واخلاصّ مبعناهما اللغوي متقابالن ال جيتمعان ،وأما
مبعناهما االصطالحي فهما متالئمان ،ميكن اجتماعهما والعمل بهما معاً ،وهذا ما
اصطلحوا عليه بـ (محل العامّ على اخلاص)؛ ذلك ألنّ اخلاصّ خيرج بعض أفراد العام
ويستثنيها من حكمه ،وهذا يقتضي وجودهما معاً؛ إذ ال معنى لوجود االستثناء مع
عدم وجود املستثنى منه.
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النقطة الرابعة :املطلق واملقيّد مبعناهما اللغوي واالصطالحي معاً متقابالن ال
جيتمعان ،فال يعقل أن يكون موضوع احلكم مطلقاً لكلّ األحوال ،ومقيداً حبال
معيّنة يف الوقت نفسه ،ويرتتَّب على ذلك عدم صحّة القول بـ (محل املطلق على املقيّد).
النقطة اخلامسة :التخصيص يقتضي تقدُّم العام ،وأما التقييد فإنه ال يقتضي
تقدُّم اإلطالق؛ فإن الشارع منذ البداية إما أن جيعل احلكم مطلقاً ،فال يعقل تقييده
بعد ذلك؛ وإما أن جيعله مقيداً ،فال يعقل إطالقه بعد ذلك؛ ألداء ذلك إىل اجتماع
املتنافيني.
النقطة السادسة :إنّ كالًّ من اإلطالق والتقييد قد يثبت للمعنى املفرد ،وللمعنى
العام.
فمثال ثبوتهما للمفرد :أكرم زيداً ،وأكرم زيداً إذا زارك.
فوجوب اإلكرام يف اجلملة األوىل ثبت لزيد مطلقاً ،أي يف مجيع أحواله ،وثبت
له يف اجلملة الثانية مقيّداً حبال زيارته فقط.
ومثال ثبوتهما للعام :احرتم العلماء ،واحرتم العلماء األتقياء.
فوجوب االحرتام يف اجلملة األوىل ثبت للعلماء مطلقاً ،أي وجوب إكرام كلّ
فرد منهم يف مجيع أحواله ،ويف اجلملة الثانية ثبت لكلّ فرد منهم ،ولكنْ مقيداً
حبال اتصافه بالتقوى.
النقطة السابعة :إنّ اخلاص ينقسم إىل :متصل؛ ومنفصل ،وأمّا القيد فال ينقسم
إليهما ،بل إنّه اليكون إالّ متّصالً؛ إذ مع عدم اتصاله يثبت اإلطالق والشمول جلميع
األحوال ،املانع من جميء القيد الذي يقصر احلكم على حالٍ معيّنة؛ للزوم تشريع
املتعارضني ،املنايف للعلم واحلكمة.
ويرتتَّب على ذلك أن احلكم بالعام يتوقَّف على إحراز عدم املخصِّص املنفصل،
وأما احلكم باإلطالق فإنّه يثبت مبجرّد عدم القيد املتّصل؛ إذ ال ينتظر جميء مقيِّد
بعد ثبوت احلكم للمعنى مطلقاً.
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تواتر احلديث بعيونٍ غربيّة

يبدو ـ حبسب ما بأيدينا من معطيات ـ أنّ الطالئع األوىل ملا بات يُعرف يف
الرياضيّات خاصّة ،والعلوم العقليّة عامّة ،بـ (نظريّة االحتمال) قد الحت عام
وذلك حني نشر الرياضي اإليطالي لوسا باسيولي (()Luca Pacioli

ـ

م،
) أوّل
()1

كتاب مطبوع يف باب نظريّة االحتماالت ،وهو كتاب (، )Summa de Arithmatica
ثمّ تبعه عمل مواطنه الرياضي جريوالمو كاردانو (()Girolamo Cardano
م) ،املوسوم بـ ( ،)Liber de Ludo Aleoeواملنشور عام

ـ

( ،)2ثمّ مواطنهما

م)(.)3
ـ
الرياضي نيكولّو فونتانا تارتاجليا (()Niccolò Fontana Tartaglia
وعلى الرغم من جهود الباحثني اإليطاليّني املذكورين ،فقد أكّد أكثر َم ْن
خاض غمار التأريخ لنظريّة االحتماالت على أنّ البحث الرياضي فيها مل يتحدّد حبدوده
م ،وذلك بفضل النقاش العلمي اخلالد الذي جتاذب
العلميّة املقنّنة حتّى صيف
م) وبيري دو
ـ
أطرافه العاملان الفرنسيّان بليز باسكال (()Blaise Pascal
م) ،وذلك إثر جمموعة من األسئلة وجَّهها إىل
ـ
فريما (()Pierre De Fermat
م)،
ـ
األخري الكاتبُ الفرنسي أنطوان جومبو (()Antoine Gombaud
واملعروف بـ (شيفلييه دي مرييه)( )Chevalier De Méréـ أي :فارس (مريي) ،و()Méré
ت أثارتها لدى األخري مشاكلُ واجهها أثناء
مدينة فرنسيّة ـ ،وهي استفهاما ٌ
مقامراته( .)4وقد كانت جهود باسكال وفريما هذه من اجلدّيّة حبيث ذهب العامل

م) إىل
ـ
املوسوعي الفرنسي بيري سيمون البالس (()Pierre-Simon Laplace
أنّه مل يقدّم أحدٌ قبل باسكال وفريما املبادئ الالزمة حللّ مسائل من هذا القبيل،
وتتسّم بهذه الدرجة من التعقيد( .)5وقد جنم عن حماوالت باسكال لإلجابة عن أسئلة
دي مرييه مثلّثه اخلالد (مثلّث باسكال) ( ،)Triangle de Pascalوإنْ كانت تنقيباتٌ
متأخّرة يف خمطوطات أقدمينا قد كشفت عن سبقٍ سجّله العامل الفارسي أبو بكر
م) يف اكتشاف مثلّث مطابقٍ ملثلّث باسكال
حممّد بن احلسن الكرجي( هـ ـ
سبقه بنحوٍ من ستّة قرون ،ولكنّ احلظّ مل حيالِ ْفه يف الشهرة ،وقد نقل مثلّثَ
م) يف كتابه (الباهر يف اجلرب)،
الكرجي السموألُ بن حييى املغربي( هـ ـ
حتّى اعترب الدكتور رشدي راشد ـ من خالل نصّ السموأل هذا ـ أنّها املرّة األوىل اليت
يُذكر فيها املثلّث احلسابي يف تاريخ الرياضيّات قاطبةً( .)6وإذا كان قد وجد مثلّث
مشابه ملثلّث باسكال يف الكتابات اليدويّة الصينيّة اليت وضعها تشي ـ شي سنة
م ،كما أشارت بعض الدراسات( ،)7فإنّ الكرجي والسموأل متقدّمان عليه على
كلّ حالٍ.
َع ْوداً على بدء :متوقّفاً عند هذه احملطّة الرئيسة واملفصليّة من تاريخ تشكّل
ـ
النظريّة ،اعترب فيلسوف العلم األملاني هانز رايشنباخ (()Hans Reichenbach
م) أنّ ما نتج عن مباحثات باسكال وفريما العلميّة قد أدخل حساب االحتماالت
حيّز التطبيق االجتماعي ،والذي ما لبث ـ حبسب رايشنباخ نفسه ـ أن تعدّى ذلك إىل
مت
جماالت أُخَر ،من قبيل :التأمني على احلياة ،ومدى فعاليّة العالجات الطبيّة ،كما ّ
توظيفه يف جمال التثبّت من وثاقة الشهود يف احملاكم( ،)8األمر الذي سنقف عنده يف
دراسةٍ مستقلّة.
ولكنّ اخلطوة األشدّ خطورةً وتأثرياً يف حتوّل توظيف حساب االحتماالت إىل
اجلانب املرتبط مبحلّ حبثنا جاءت على يد الرياضي والالهوتي اإلسكتلندي جون
م) ،الذي َعبَرَ حبساب االحتماالت إىل جماالتٍ
ـ
كريج (()John Craig
جديدة عبّر عنها بـ (األخالقيّة)؛ الرتباطها بسلوك البشر وطرز تعاملهم؛ حيث قام
كريج بتطبيق حساب االحتماالت على إفادة شهادات الشهود العلمَ بوقوع احلادثة
م حتت عنوان ( Theologiae
املشهود بها ،وذلك من خالل كتابه الذي نشره سنة
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 ،)9()Christianae Principia Mathematicaأي (املبادئ الرياضيّة للعقيدة املسيحيّة)،
وقد سبَّبت هذه الدراسة الشهرة لكريج ،على الرغم من صغرها؛ حيث جاءت يف
( )10أو صفحة(.)11
واحلقيقة أنّ علماء الغرب قد تعرَّضوا كثرياً ملوضوع كيفيّة إفادة شهادات
الشهود العلمَ حبدوث الواقعة ،كما تعدُّوا إىل جماالت أخرى هلا مسيسُ عالقةٍ بعلوم
املسلمني الشرعيّة ،من قبيل :توظيفهم حساب االحتماالت يف اجملال القانوني؛ حيث
الحظوا أنّ اطّالع أحد أعضاء جلنة احمللّفني على رأي العضو اآلخر قبل البتّ باحلكم
يلعب دوراً سلبيّاً يف تكوين رأيه اخلاص ،وأنّ رأي الثاني سيكون يف جزءٍ منه معبّراً
عن رأي األوّل وصدىً له ،وبالتالي فإذا ضممنا الصوتني إىل بعضهما فسيكون الناتج
أقلّ من مقدار صوتني مبقدار ما يدين به الثاني لألوّل .وهذه الصورة تالمس بشكلٍ
مباشر حبث اإلمجاع لدى املسلمني على ضوء أعمق صورة انتهى إليها على يد املفكّر
ٍّ أبَ النزعة االستقرائيّة يف علوم
الشهيد السيّد حممّد باقر الصدر& ،الذي يعدّ حبق
املسلمني يف القرن املنصرم ،وكلّنا أم ٌل يف أن نوفَّق لعرض مقارنةٍ بني النتاجني ـ
الغربي والشرقي ـ يف جمال اإلمجاع يف القادم من األيّام.
بعد هذا وذاك ،فإنّ إلقاء نظرةٍ خاطفة على املشهد الغربي يف هذا اجملال
لكفيلٌ بتحفيز الباحث املسلم على خوض غمار املقارنة بني نتاج الثقافتني املتالقحتني
حيناً؛ واملتنافرتني حيناً آخر؛ حيث يقف على ضفةٍ موروثٌ ضخمٌ أنتجه املسلمون جبهدٍ
وبراعة حول موضوع تواتر األحاديث واألخبار يف خمتلف اجملاالت العلميّة ،بدء ًا من
األحباث الكالميّة اليت انطلق من رمحها حبثُ التواتر عند البحث حول إخبار
املخربين عن حصول املعجزات ،مروراً باألحباث الفقهيّة واألصوليّة اليت تلقّفت املوضوع
مشكّلةً بذلك ثانية حمطّاته ،وصوالً إىل جمال علوم احلديث ،حمطّ رحاله ...ويقف
ث ضخ ٌم أنتجه الغرب جبهدٍ وبراعة أيضاً ،وجاء ـ شأنه شأن
على الضفة املقابلة مورو ٌ
علوم اآلدميّني كافّة ـ رهناً لسياقه املعريف اخلاصّ.
وعلى الرغم من أهميّة البحث املقارن ،إالّ أنّ ضيق الفرصة واملساحة يفرضان ـ
يف هذه املقالة املستعجلة ـ االكتفاءَ باإلشارة إىل أهمّ مقوالت مجلةٍ من علماء الغرب يف
هذا الصدد ،على أن نشري قبل ذلك إىل عدّة نقاط جندها ضروريّةً وحنن بصدد تقديم
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دراسةٍ بهذا اللون ،يرجع بعضها إىل اجلانب املنهجي من البحث ،واآلخر إىل اجلانب
اهلديف والغرضي منه:
ـ إنّنا مل جند ـ حبدود تتبُّعنا ـ َم ْن قام بدراسة هذا املوضوع من هذه الزاوية،
أعين استعراض وجهة نظر علماء الغرب بشأن موضوع نعتربه ـ حنن املسلمني ـ من
األيقونات اليت حُفظت علينا حقوقها املعنويّة؛ حيث جاءت لصيقةً بعلومنا ومعارفنا.
وهلذا ،فمن الطبيعي أن يكون البحث يف املوضوع حمفوفاً باملشقّات والصعاب اليت
تواجه كلّ دراسةٍ حتاول احلفر يف أرض بكر ،ولو بنظر احلافر .وبالتالي ،فمن
ص ِّنف يف هذا الباب ـ إنْ وُجد ـ
الطبيعي أيضاً أنّه لو أتيح للكاتب االطّالع على ما ُ
جلاءت الدراسة أكثر إشباعاً ،وأسلم من اهلفوات.
ـ إنّ من الصعوبة مبكان على الباحث املوضوعي أن يعترب نفسه قد ُو لفق إىل
عرض وجهة نظر (اآلخر) باملقدار الكايف إنْ كان يُدرك جيّداً أنّ اهلوّة الثقافيّة وشبه
القطيعة املعرفيّة مع (اآلخر) جتعل من العسري عليه متييز مصادر (اآلخر) األصليّة عن
الفرعيّة ،وكذلك متييز شخصيّاته احملوريّة عن الثانويّة ،وخاصّة يف جماالت غري
متداولة كثرياً .وهلذا فإنّ ما سجَّلناه يف هذه الدراسة ال يعبِّر سوى عمّا متكَّ ّنا من
رصده يف تراث اآلخر ،وال يدَّعي لنفسه أكثر من ذلك.
ـ إنّ ممّا يدركه الباحث املوضوعي أيضاً أنّ اختزال (اآلخر) مبجموعةٍ من
الشخصيّات هو يف حدّ نفسه جمانبةٌ للموضوعيّة؛ ألنّ مظلّة (اآلخر) أوسع بكثريٍ من
أن تُختزل مبجموعةٍ من الشخصيّات أو اآلراء ،وهذا ما يدعونا إىل استخدام مصطلح
(اآلخر) نفسه بتحفُّظ .وهلذا السبب أيضاً عندما نستخدم عباراتٍ من قبيل( :عند
الغرب) فنحن نستخدمها أيضاً بتحفُّظ.
ـ تتجلّى أهمّ فوائد هذا البحث ـ عمليّ ًا ـ يف إنارة الطريق أمامنا ـ حنن املسلمني ـ
يف مقام استكشاف ما يُدركه عقالء اجملتمعات البشريّة املختلفة مبا هم عقالء؛
فكما أنّ املسلم قد يُقدم على اجرتاح مجلةٍ من السلوكيّات انطالقاً من كونه عاقالً
من عقالء اجملتمع ،ال من كونه إنساناً متشرِّعاً مرتبطاً يف سلوكه بشريعةٍ مساويّة
توجّه سلوكه ،فكذلك اإلنسان الغربي الذي نُعنى يف هذه الدراسة ـ ولو بنحوٍ
مقتضب ـ باستكشاف نظرته إىل الظاهرة حملّ البحث؛ حيث يُحتمل بشدّة أن تكون
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نظرته هذه وليدةَ كونه عاقالً من العقالء .وكلّما اتّفقت نظرته إىل األمور مع نظرتنا
جتاه الظاهرة َقيْدِ الدراسة ،مع األخذ بعني االعتبار تباعد الظروف وتباينها ،زاد
احتمال أن تكون النظرة املوحَّدة وليدة العامل املشرتك بني الطرفني ،وهو انتماؤهما
إىل دائرة العقالء ،فتأتي مقوالت (اآلخر) ـ على حنو االقتضاء ،ال الضرورة ـ لتنبِّهنا إىل
حقيقة املرتكز العقالئي ،وهنا بالتحديد تكمن أهمِّية البحث بالنسبة إىل علوم
املسلمني.
ـ تنحو هذه الدراسة املنحى الرصدي التوثيقي؛ ألنّ رصد املشهد يعدّ اخلطوة
األوىل واملنطقيّة قبل تفسريه (حتليل) واحلكم عليه (تركيب) .وهلذا سوف نبتعد ـ ما
كان إىل ذلك جما ٌل ـ عن التحليل التوسّعي ،يزيد من التزامنا بذلك ضيقُ املساحة
والفرصة:

نبدأ جولتنا الرصديّة مع الفيلسوف الفرنسي الشهري رينيه ديكارت (
م) ،الذي جيوز لنا أن نعتربه أحد أبرز الفالسفة الغربيّني
ـ
()Descartes
الذين قرأهم املسلمون يف القرن العشرين ،ورمبا يعود ذلك ـ يف جزءٍ من األسباب ـ إىل
أنّه كان يف مجلةٍ من مواطن مصنَّفاته قريباً إىل أذواقهم ومعتقداتهم الدينيّة يف ما
يرجع إىل مسألة البشريّة الكربى ،أعين اإلميان باهلل تعاىل .وقد اتُّهم الرجل على كلّ
حال باالستفادة الواضحة من تراث ابن سينا ،الذي متكَّن ـ كما يُقال ـ من االطّالع
عليه مرتجَماً ،حتّى قيل :إنّ ديكارت استقى مقولته (الكوجيتو) من بعض مؤلَّفات
ت يف ذلك احلني( .)12وقيل :إنّ برهان ابن سينا
ابن سينا ،اليت كانت قد ُترمجَ ْ
(املعروف بربهان الرجل الطائر ،أو الرجل املعلّق يف الفضاء) الذي أقامه إلثبات جترّد
النفس هو نفسه برهان ديكارت املعروف ،وإنّ األخري مأخوذ من األوّل .ولكنّه أمرٌ
رفضه الشهيد مطهّري بشدّة يف (أصول الفلسفة)( )13و(العدل اإلهلي)( ،)14على أساس
أنّ ابن سينا قارب املوضوع من زاوية املشاهدة املباشرة للنفس وبال واسطة ،بينما دخل
ديكارت إىل البحث من زاوية شهود اآلثار النفسانيّة ،متَّخذاً من وجود الفكر جسراً
وواسطة ،فاعترب أنّ وجود الفكر دلي ٌل على وجود النفس .وقد تعرّض للموضوع
René
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الشهيد الصدر أيضاً يف (فلسفتنا)(.)15
ل من كتابه ( Discours de la
س َت ٌّ
النصّ األوّل الذي نعرضه لديكارت ُم ْ
سب علمنا ـ ثالث
حب َ
جم إىل العربيّة ـ َ
م ،والذي تُرْ ِ
 ،)méthodeالذي نشره عام
ترمجات:
م األستاذ
أوالها :جاءت حتت عنوان (مقا ٌل عن املنهج) ،قام بها حوالي سنة
املصري حممود اخلضريي ،واليت قدَّم هلا زميله الدكتور حممد مصطفى حلمي سنة
 ،قبل نشرها عن الدار املصريّة للتأليف والرتمجة بوزارة الثقافة املصريّة .
والثانية :للدكتور مجيل صليبا ،نشرتها اللجنة الدوليّة لرتمجة الروائع ـ
م ،حتت عنوان (مقالة
اليونسكو ضمن (جمموعة الروائع اإلنسانيّة) سنة
الطريقة).
م ،حتت عنوان (حديث
م ،ونشرت سنة
والثالثة :أجنزت سنة
الطريقة) ،وقام بها الباحث التونسي عمر الشارني.
وقد حظينا ـ إضافةً إىل األصل الفرنسي ـ بالرتمجتني األوىل والثالثة ،دون
الثانية ،فنقلنا عنها بالواسطة.
لقد حتدّث ديكارت يف نصّ (مقاله) أو (حديثه) عن نوعني من الـ
(،)certitudeواليت اختلف املرتمجون يف ترمجتها؛ فاستخدموا عبارة (اليقني) تارةً،
و(الثقة) أخرى ...وهذا نصّ ديكارت ـ كما يف ترمجة اخلضريي ـ« :وأخرياً إذا كان
ض من الناس [األدقّ :إذا كان ال يزال بعضُ الناس] َم ْن مل يقتنعوا اقتناعاً
هناك بع ٌ
كافياً بوجود اهلل ووجود أنفسهم باحلجج اليت أوردتُها ،فإنّي أريد أن يعرفوا أنّ كلّ
األشياء األخرى اليت يرَ ْون [الشارني( :قد يعتقدون) ،األدقّ( :يعتقدون)] أنّهم أكثر
وثوقاً بها [الشارني( :أنّهم متأكلدون منها) ،األدقّ = أكثر تأكّداً/حتقّقاً/وثوقاً]،
وذلك مثل :أن يكون للمرء جسمٌ ،وأن توجد الكواكب واألرض ،ومن شابهها من
األمور [األدقّ :وذلك من قبيل] هي أقلّ ثبوتاً [الشارني :يقيناً]؛ ألنّه مع أنّ للمرء ـ (كما
يقول الفالسفة) [كذا يف اخلضريي ،مل ترد يف األصل] ـ ثقة أخالقيّة بهذه األشياء
اليت يبدو معها أ ّن املرء ال يقدر على الشكّ فيها ،إالّ إذا كان مسرفاً ،ومع ذلك أيضاً
فعندما يكون املرء بصدد يقني ميتافيزيقي فإنّه ال يقدر ـ إالّ إذا كان حمروماً من
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العقل ـ على إنكار أنّه يكفي علّةً لنفي كمال اليقني أن يالحظ أنّه من املستطاع على
هذا الوجه أن يتخيّل النائم أنّ له جسماً آخر.)16(»...
لقد استخدم ديكارت عبارة ( )certitudeيف كال اجلانبني :األخالقي
()morale؛ وامليتافيزيقي؛ بينما ترمجها صليبا بـ (الثقة) يف املورد األوّل ،وبـ (اليقني) يف
املورد الثاني .واستخدم ديكارت وصف ( ،)certaineاملشتقّ من ( ،)certitudeوهو لفظٌ
يعين (التأكُّد) أحيان ًا ،كما يُستخدم فلسفيّ ًا للداللة على (اليقني)(.)17
وقد علّق فرانسوا ألب أوالر ( )François-Alp Aulardـ حمرّر الطبعة الفرنسيّة
م ،واليت اعتمدنا عليها ـ بأنّ اليقني على ثالثة أقسام :يقني أخالقي ناجم عن
سنة
الوثاقة وشهادة الشهود؛ يقني فيزيائي (حسّي) ناجم عن احلواس؛ ويقني ميتافيزيقي
ناجم عن العقل( .)18ولكنّه مل ينسب هذا التقسيم الثالثي إىل ديكارت ،الذي جنده
قد اعتمد يف مؤلَّف آخر تقسيماً ثنائيّاً لليقني؛ فقد أثبت اخلضريي يف هامش (املقال)
نصّاً لديكارت استلّه من مبادئ الفلسفة ،يُستفاد منه تقسيم ديكارت لليقني تقسيماً
ثنائيّاً .وسنقوم بإيراد ترمجة اخلضريي ،مع اإلحالة إىل نصّ ديكارت باللغة
الفرنسيّة(.)19
يقول ديكارت« :سوف أميِّز هنا بني نوعني من اليقني :األوّل :يسمّى أخالقيّاً،
أي كافياً لتدبري شؤوننا اخلُلقيّة ،أو هو مثل يقيننا باألشياء اليت متسّ السلوك يف
احلياة ،مل نعتد قطُّ أن نشكّ فيها ،مع أنّنا نعرف أنّه قد جيوز أن تكون باطلة على
اإلطالق .وهكذا ،فإنّ الذين مل يذهبوا البتّة إىل رومة ال يشكُّون يف أنّها مدينة يف
إيطاليا ،مع أنّه جيوز أنّ كلّ الذين عرَّفوهم بها رمبا خدعوهم .وأمّا اليقني الثاني فهو
عندما نرى أنّه يستحيل أن يكون الشيء غري ما حنكم به»(.)20
ويذكّرنا حديثُ ديكارت عن يقيننا بوجود روما يف إيطاليا ـ مع احتمال أن
يكون املخربون عنها قد قاموا خبداعنا ـ بتمثيل علماء املسلمني بعلمنا بوجود مكّة،
مع احتمال تواطؤ املخربين عنها على الكذب.
وعلى كلّ حال ،فقد وقع كالمٌ عندهم يف ما يريده ديكارت من (اليقني)،
وإىل جانبه كالمٌ آخر حول صحّة استخدام لفظ (اليقني) مرادفًا لـ (االعتقاد)؛ حيث
خالف فري ٌق على أساس أنّ (اليقني) وصف لدرجة املطابقة للواقع ،بينما (االعتقاد)
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وصفٌ حلالة الشخص الذي قد يعتقد بأمرٍ خمالف للواقع(.)21
ونكتفي من نصوص ديكارت بهذا النَّ ْزر اليسري ،تاركني التوسُّع يف ما أراد
ويف التدقيق برتمجات نصوصه إىل غري فرصةٍ.

يف كتابهما (املنطق أو فنّ توجيه الفكر)(،)La Logique.. ou l'Art de Penser
تعرّض الالهوتي والفيلسوف والرياضي الفرنسي أنطوان أرنولد ()Antoine Arnauld
والالهوتي بيري نيكول ( )Pierre Nicoleـ أحد أبرز وجوه احلركة اإلصالحيّة
(الينسينيّة) أو (اجلانسينيّة) ـ يف الفصل الثاني عشر وما يليه إىل العلم احلاصل لدى
اإلنسان من شهادات الشهود وإخبار اآلخرين ،حيث انتهيا إىل أنّ أحد طرق حتصيل
إميان اإلنسان حبقيقةٍ ما هو «طريق سلطة أشخاص موثوق بهم ،وهم الذين يؤكلدون
لنا أنّ هذا الشيء ثابت ،وإنْ كنّا حنن ال نعلمه .وهذا هو اإلميان أو االعتقاد على
حسب ما يرى القدّيس أوغسطني :إنّ ما نعرفه نكون مدينني به للعقل ،وإنّ ما نؤمن
به نكون مدينني به للشرع .إالّ أنّه ملّا كانت هذه السلطة الدينيّة تنقسم إىل مصدرين:
إمّا أن تكون من اهلل؛ أو من بعض الناس ،حصل أن وجد نوعان من اإلميان :إهلي؛
وإنساني:
واإلميان اإلهلي ال ميكن أن يكون عرضةً للخطأ؛ ألنّ اهلل تعاىل ال خيدعنا،
وال يريد لنا أن ننخدع.
أمّا اإلميان اإلنساني فقد يكون يف ذاته عرضةً للخطأ؛ ألنّ كلّ إنسان يُمكن
سب نصّ الكتاب املقدّس؛ ألنّه قد حيدث أنّ َم ْن يثبت ويؤكّد لنا
ح ْ
أن يكون كاذباً َ
شيئاً على أنّه حقٌّ قد يكون هو ذاته قد أخطأ ،إالّ أنّه كما ذكرنا آنفاً توجد أشياء
ال نعلمها إالّ من تصديقٍ إنساني ممّا جيب أن نثق به وال نشكّ فيه ،كما لو كانت
حصلت لنا الربهنة عليه ،مثل :حصول الرباهني الرياضيّة.
وهذا هو ما نعرِّفه بعالقة ثابتة لكثري من األشخاص ،وأنّه يستحيل تواطؤهم
على الكذب ،ليقرّروا شيئاً ما على أنّه حقٌّ ،إنْ مل يكن كذلك.
مثالً :قد جيد الناس بطبعهم صعوبة يف أن يتصوّروا وجود متناقضات ،غري أنّه
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وإنْ كنّا ال نستطيع أن نتصوَّرها ،وال نعرف عنها شيئاً إالّ عن طريق التصديق
اإلنساني ،فيشبه أن يكون من احلمق أن ال نعتقدها .وقد يكون من تبلُّد اإلحساس
أن نشكّ يف وجود رجال مثل :قيصر وشيشرون ،وبوميب وفريجل ،وأنّ هؤالء الرجال مل
يوجدوا قطّ ،وأنّهم ليسوا إالّ [أشخاصاً] وهميّة خمتلقة( ،)22كما هو احلال مع
األماديس»(.)23
ثمّ سجّال يف الفصل التالي أنّ «اإلمكان الوحيد حلادث ما ليس سبباً كافياً
جيعلين أعتقد فيه ،وأيضاً قد يكون لي سببٌ ما ألعتقد فيه ،وإنْ كنت ال أحكم
بأنّه من احملال أن ال حيدث العكس ،حتّى أنّه من حادثني ميكن أن أصدّق أحدهما
وال أعتقد يف اآلخر ،وإنْ كنت أرجِّح أنّ كلَ ْيهما حمتمالن»(.)24
ثمّ قرّرا يف الفصل الرابع عشر ،الذي خصَّصاه للحديث عن (اإلميان
باملعجزات) ،أنّ هناك موقفني خمتلفني إزاء هذا اإلميان .ميثّل األوّل أولئك الذين
«اقتنعوا بأنّه يكفيهم أن يعلموا أنّ كلّ شيءٍ ممكنٌ بالنسبة إىل اهلل حتّى يصدّقوا
كلّ ما ُيقال هلم عن آثار قدرته تعاىل.
وخالفاً لذلك ،يتخيَّل آخرون أنّ يف قوّة الفكر أن يشكّ يف مجيع املعجزات دون
أن يكون له أدنى سبب مرجّح للشكّ ،إالّ ما كان من أنّهم حيكمون على أنفسهم يف
غالب األحوال بأن مل جيدوا يف هذه املعجزات احلقيقة ،وليس يف زعمهم بأن يكون
تصديقها أوىل من التصديق بغريها»(.)25

يف الفصل اخلامس عشر من كتابه (مقال حول الفهم البشري)(

An Essay

 ،)concerning human understandingالذي خصَّصه للحديث عن (االحتمال) ،تعرّض
الفيلسوف اإلجنليزي جون لوك (()John Locke

ـ

م) يف معرض ذلك للحديث

عن شهادة الشهود ،حيث اعترب أنّ احتمال [مسألةٍ ما] يرتكز على أرضيّتني :األوىل:
التطابق مع جتاربنا اخلاصّة؛ والثانية :التطابق مع شهادة الغري املتعلّقة بتجاربهم؛ فيُجرب
الضعف يف معارفنا ،ويتمّ إرشادنا إىل مواطن اخللل فيها.
وما يهمّنا فعالً هو الشقّ الثاني ،وهو املرتبط ـ حبسب لوك ـ بشهادة اآلخرين
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املستندة إىل مشاهداتهم وجتاربهم ،حيث نصّ على ستّ نقاط ينبغي أخذها بعني
االعتبار عند مالحظة شهادة الغري ،وهي:
ـ عدد [الشهود].
ـ استقامتهم ونزاهتهم.
ـ براعتهم ومهارتهم.
ـ مراعاة قصد املؤلّف يف حال سُجّلت شهادته يف كتاب.
ـ اتّساق مقاطع [الشهادة] ،ومالبسات العالقة [بينها].
ـ الشهادات املضادّة.
ويف هذا السياق يسوق لوك ثالث حاالتٍ أو أمثلة يُظهر من خالل التفاوت القائم
بينها مدى تأثري العامل ال َقبْلي واخلربة السابقة على قبول الشهادة أو ردّها:
أـ لو شاهدتُ بنفسي شخصاً يسري على الثلج ،ثمّ أخربني شخصٌ آخر أنّه رأى
يف إجنلرتا ،ويف غمار شتاءٍ قارس ،رجالً ميشي على ماءٍ لبَّده الربد ،فهذه الشهادة
سب طبيعة
حب َ
مت االعتياد على مشاهدته ،وهو ما أميل ـ َ
ٍّ كبري مع ما ّ
تتّفق إىل حد
الشيء نفسه ـ على املصادقة عليه ،إالّ إذا خيَّمت على األمر شكوكٌ واضحة.
ت الشهادة نفسها لشخصٍ استوائي ،مل يسبق أن شاهد
ب ـ ويف املقابل ،إذا أدليْ ُ
أو مسع بشيءٍ من هذا القبيل ،ففي هذه احلالة سيكون احتمالُ وقوع احلادثة بالنسبة
إليه رهيناً بالشهادة وحدِها ،فيقوى االحتمال أو يضعف تبعاً ملا يرتبط براوي احلدث،
من حيث العدد والوثاقة وعدم وجود مصلحة له من وراء اإلخبار.
ج ـ وأخرياً ميثِّل لوك بشخصٍ تتعارض خربته مع هذه الشهادة ،كما حدث مع
سفري هولندا لدى اململكة السياميّة ،حيث كان بصدد الرتفيه عن امللك بذكر ما
تتفرَّد به هولندا ،فذكر له يف غمار ما ذكر أنّ املاء قد يتجمَّد يف بالده نتيجة الربد
القارس ،حتّى قد يتسنّى للرجال أن تسري عليه ،بل إنّ بإمكانه أن حيمل فيالً .عندها
قال له امللك« :إىل اآلن كنتُ أصدِّق األمور الغريبة اليت قصصتها لي؛ ألنّين كنتُ
أعتربك رجالً متَّزناً وعادالً ،ولكنَّين بتُّ متأكّداً اآلن من أنّك تكذب»(.)26
وإذا أردنا أن نلملم أهمَّ ما ورد يف كلمات لوك فبإمكاننا أن نضيف إىل
ت يف مطلع حديثنا نقطتني أخريني ،ليصبح اجملموع مثاني
النقاط الستّ الذي وردَ ْ
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نقاط:
ـ عدد الشهود.
ـ استقامة الشهود ونزاهتهم.
ـ براعة الشهود ومهارتهم ،وهو ما يُمكن التعبري عنه بـ«اخلربويّة».
ـ مراعاة قصد املؤلّف يف حال سُجِّلت شهادته يف كتاب.
ـ اتّساق مقاطع الشهادة ،واملالبسات احملفوفة بوشائجها.
ـ ما يُعارض الشهادة من شهادات أخرى تسري يف اتّجاه معاكس.
ـ مدى انسجام مؤدّى الشهادة مع املعارف ال َقبْليّة للشخص الذي يتلقّى الشهادة.
ـ مستوى غرابة احلَ َدث املنقول يف الشهادة؛ فكلّما زادت غرابته بطؤت حركة
عجلة القيمة االحتماليّة لوقوعه.

بعد أن خصَّص ديفد هيوم ( )David Humeالفصل اخلامس من كتابه حول
(الفاهمة البشريّة) ( )An inquiry concerning human understandingللحديث عن
االحتمال( ،)27قام بتخصيص الفصل العاشر للحديث عن (اخلوارق) أو (املعجزات)(.)28
وسنكتفي بإيراد نصّه املرتجم ـ على طوله ـ ألنّه حيكي عن نفسه.
قال هيوم :إنّه «ليس مثّة أيّ نوع من أنواع االستدالل أكثر عموماً وال فائدة حتّى
صار ضروريّاً أصالً للحياة اإلنسانيّة من ذلك االستدالل املستمدّ من شهادة الناس ،ومن
أخبار الذين رأوا بأعينهم واملشاهدين .ورمبا عمد بعضهم إىل إنكار قيام هذا الصنف
من االستدالل على عالقة السبب واملفعول.
لن أجادل يف كلمةٍ ،سيكفي أن نالحظ أنّ تأكّدنا من أيّ حجّةٍ من هذا
القبيل ليس مستمدّاً من أيّ مبدأ آخر غري مالحظتنا لصدقيّة شهادة اإلنسان،
وللتطابق االعتيادي للوقائع مع بيانات الشهود .وملّا كان من املسلَّم به مسلَّمة عامّة أنّه
ط ظاهر للعيان ،وأنّ كلّ االستنتاجات
ليس مثّة من املوضوعات ما يوجد بينه ارتبا ٌ
اليت يُمكننا أن ننتقل بها من موضوعٍ إىل موضوع إنّما تتأسّس ببساطة على ما خربناه
من اقرتانها الثابت واملنتظم ،فمن البداهي أنّه ال ينبغي لنا أن نشذّ عن هذه القاعدة
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العامّة لفائدة الشهادة اإلنسانيّة اليت ال يبدو ارتباطها بأيّ حدثٍ من األحداث يف ح ّد
ذاته أكثر ضرورةً ممّا سواه ،فلو مل يكن يف الذاكرة شيءٌ من طبع التشبُّث ،ولو
مل يكن الناس عموماً على ميل اإلحساس باخلجل إذا افتضح كذبهم ،أقول :لو مل
نكتشف بالتجربة أنّ هذه من اخلصال املتضمّنة يف الطبيعة اإلنسانيّة ملا كان لنا أبداً
أدنى ثقة يف الشهادة اإلنسانيّة ،فما كان لرجلٍ يهذي أو عرف عنه أنّه كذّاب عديم
الذمّة أن يكون له أيّ شكل من أشكال النفوذ علينا.
وملّا كانت القرينة املستمدّة من الشهود ومن شهادات الناس قائمةً على التجربة
السابقة ،فإنّها تتغيَّر بتغيّر التجربة ،وينظر إليها إمّا على أنّها دليلٌ؛ أو على أنّها قرينة
ترجيحٍ ،حبسب ما جند أنّ االقرتان بني هذه الرواية أو تلك وهذا املوضوع هو اقرتان
ثابت أو متبدّل .فثمّة عد ٌد من احليثيّات اليت يتعيَّن أخذها بعني االعتبار يف مجيع
األحكام املماثلة ،وإ ّن املعيار األقضى الذي حنسم به كلّ اخلصومات اليت قد تنشب
يف خصوصها هو دوماً معبا ٌر مستمدّ من التجربة واملالحظة ،فحيثما مل تكن هذه
التجربة متواترةً متام التواتر( )29على جانب من جوانبها ،تلقّيناها بأحكامٍ ال مسلّم هلا
من التضارب ،وتلقّيناها بعني التعارض والتدافع اللذين بني احلجج ،كما يف أيّ ضرب
آخر من ضروب القرائن ،فكثرياً ما نرتدَّد يف تصديق األخبار اليت ينقلها اآلخرون،
فنوازنها مبا يقابلها من احليثيّات اليت تو لد الشكّ وقلّة اليقني .ومتى اكتشفنا أيّ تفوّقٍ
هلذا اجلانب أو ذاك ِم ْلنا إليه ،وإنْ بيقنيٍ يقلّ على قدر قوّة ضديده.
ولعلّه يُمكننا إرجاع تقابل املرجّحات يف احلالة الراهنة إىل عدّة أسباب خمتلفة:
ـ فقد ترجع إىل التعارض مع شهادة مناقضة.
ـ أو إىل طبيعة الشهود.
ـ أو عددهم.
ـ أو إىل كيفيّة إدالئهم بشهادتهم.
أو إىل اجتماع كلّ هذه األسباب.
فإنّا نظلّ على توجّسٍ من أمر أيّ واقعة من الوقائع يتناقض فيها الشهود ،أو
يكونون قلّة فيها ،أو ال يكونون من الثقات ،أو أنّهم من ذوي املصلحة يف أن يؤخذ
عنهم ما يقولون ،أو أنّهم يرتدَّدون يف شهادتهم ،أو أنّهم يعلنونها بعنفٍ شديد.
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ومثّة كثريٌ من قبيل :هذه اجلزئيّات اليت قد توهن أو حتطّم قوّة أيّ حجّةٍ من
احلجج اليت تأتي من شهادة الناس.
ولنفرتض مثالً أنّ الواقعة اليت جتتهد الشهادة يف إقامتها تنتمي إىل جمال
اخلارق للعادة وجمال العجيب؛ فإنّ البيّنة اليت حتصل يف هذه احلال من الشهادت
تتناقص قيمتها تناقصاً يتفاوت على قدر ما تكون الواقعة معتادة أو غري معتادة؛ فإنّ
علّة ثقتنا يف الشهود واملؤرّخني ليست أيَّ ارتباطٍ ندركه قبليّاً بني الشهادة والواقع،
وإنّما هي اعتيادنا على مالحظة تطابق بينهما.
إالّ أنّه عندما تكون الواقعة املشهود بها من قبيل :ما قلّ أن يقع حتت نظرنا،
فها هنا حيدث تنازع جتربتني تُبطل فيه إحداهما األخرى على قدر طاقتها ،وال يكون
لألقوى منهما أثرٌ يف الذهن ،إالّ مبا يفضل من القوّة .وإنّ عني مبدأ التجربة الذي
يعطينا درجةً ما من التأكّد من بيانات الشهود هلو ذاته الذي يعطينا كذلك يف هذه
احلال درجةً أخرى من التأكّد ضدّ الواقعة اليت حياولون إقامتها ،وهي املناقضة اليت
ينجم عنها ضرورة نقل مضادّ وحتطيم متبادل ملا يصاحب كالًّ منهما من االعتقاد
والنفوذ.
(لن أصدّق مثل هذه احلكاية ولو حدّثين بها كاتون  :)Catoتلك عبارة مثليّة
ت بني الناس ،وحتّى يف حياة هذا الوطين على جهة الفلسفة :عظم ما كان
رومانيّة سرَ ْ
عدمُ وثاقة واقعة من الوقائع جموّزاً لتكذيب أكرب املراجع.
إنّ األمري اهلندي الذي أبى أن يصدّق الروايات األوىل عن مفاعيل التجمّد الثلجي
قد كان حمقّاً يف تفكريه()30؛ فقد كان من الطبيعي أن يتطلّب شهادة قويّة جدّاً
ليصادق على وقائع تولّدت ضمن حالة طبيعيّة مل يكن ملمّاً بها ،بل كانت بعيدة عن
مماثلة تلك األحداث اليت جرَّبها جتربة متواترة وثابتة ،فهي وقائع لئن مل تكن
مناقضة لتجربته هذه فهي غري مطابقة هلا.
ولكنْ َد ْعنا ـ ملزيد الرفع من االحتمال املضادّ لشهادات الشهود ـ نفرتض أنّ
الواقعة اليت يقرِّرونها ليست عجيبةً فقط ،بل هي معجزةٌ فعالً .ودعنا نفرتض كذلك
ح َد ٍة ،ويف حدّ ذاتها ـ تضاهي دليالً برمّته ،فثمّة يف هذه
أنّ الشهادة ـ منظوراً إليها على ِ
احلالة دليلٌ بدليل ،وتكون الغلبة ألقواهما ،وإنْ كان ذلك مع تناقص يف قوّته على
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قدر تناقص قوّة مقابله»(.)31

نشر بيري سيمون البالس( )Pierre Simon Laplaceأثرين مهمَّني يف االحتمال:
أحدهما :النظريّة التحليليّة لالحتماالت ( )Théorie analytique des probabilitésسنة
م ـ ،حتت عنوان :مقال فلسفي
م؛ والذي أعقبه بعملٍ آخر بعد سنتني ـ سنة
حول االحتماالت (.)Essai philosophique sur les probabilités
يُشار إىل أنّ األحباث اليت تعرّض هلا البالس حول قيمة شهادة الشهود ،وأثرها
يف تغيري املعطى الرياضي ،كثريةٌ جدّاً .ولكنّ ضيق املساحة املخصّصة لعرض رأيه
سيحدونا إىل االقتصار على عرض واحدٍ من األحباث املهمّة اليت طرقها البالس يف
هذين الكتابني ،وهو ما يرتبط بنقل احلَ َدث التارخيي عرب سلسلة من الرواة ،وقد
عرضه بطريقةٍ واحدة يف كال كتابيه املتقدّمني ،حتّى تطابقت األلفاظ.
فقد تعرّض البالس حتت عنوان (املبدأ الثالث) من مبادئ حساب االحتماالت
من كتا َبيْه ( )32()Théorie analytique des probabilitésو( Essai philosophique sur
 )33()les probabilitéإىل احلالة اليت ينقل فيها احلادث َة عشرون راوياً ،يتمتّع كلُّ واحد
منهم بدرجة صدق بنسبة  ، 9حبيث كان كلُّ واحد منهم ينقل احلادثة عن اآلخر؛
10
حيث ذكر البالس أنّ القيمة االحتماليّة النهائيّة لصدق الرواية تتناقص إىل الثُمْن .وقد
شبّه ذلك مبن يضع عشرين قطعة زجاج فوق بعضها البعض ،حيث يقلّ وضوح الصورة
كلّما وضعنا زجاجة.
وبيان ما ذكره البالس :إ ّن القيمة االحتماليّة لصدق النقل بعد مروره بعشرين
ناقالً ينقل كلّ واحد منهم عن اآلخر يُمكن استخراجها من خالل ضرب القيم
االحتماليّة للرواة ببعضها البعض:
P= 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
20
9
9 9 9 9
× × × × = 0.121= 9 20 = ( ) 20
10 10 10 10
10
10
1
وهو يساوي الثمن تقريباً ( .)  0.125
8
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وتذكّر صيغة البالس هذه مبا يألفه أكثر املشتغلني ببحوث أصول الفقه عند
اإلماميّة ،الذين اطّلعوا على تراث املفكّر السيّد حممّد باقر الصدر األصولي؛ حيث
سجّل النتائج نفسها يف حلقته األصوليّة الثانية.
إالّ أنّ يف ال َبيْن سؤالني مهمّني يعرتيان ذهن كلّ مشتغلٍ بهذه األحباث ،وقد
بلغت اإلجابة عنهما من الغموض درجةً جعلت بعض الباحثني يشكّك يف صحّة هذه
النتائج ،وهما:
ـ ملاذا اللجوء إىل قاعدة الضرب ،بدل قاعدة اجلمع؟
ـ ملاذا الضرب بلحاظ صدق الراوي يف هذا املثال ،وبلحاظ كذبه يف مثالٍ آخر؟
لكنْ حيث إنّ تقديم جواب واضح ومقنع حيتاج إىل مقدِّمات رياضيّة خاصّة
فقد قرّرنا اإلشكالني املذكورين ،وأجبنا عنهما ،يف دراسةٍ مستقلّة تأتي تباعاً.

خصَّص جاكييه ( )34()P. J. Jacquierالفصل الثالث عشر من كتابه حول (ف ّن
التفكري)()Élemens de psychologie, d'idéologie et de logique; ou Art de penser
للحديث عن الطريق اخلامس من الطرق اليت يُصدر البشرُ على أساسها أحكامهم؛
فخصَّصه للحديث عن شهادة الناس (.)Témoignage des hommes
وبدايةً نوّع جاكييه مشاهدات الناس إىل عدّة فئات على أساس حيثيّات
خمتلفة؛ فهي تارةً من صنع الطبيعة وأخرى من صنع البشر ،وتارةً معاصرة وأخرى
ماضية؛ وتارةً علنيّة عامّة وأخرى خاصّة؛ وتارةً يف غاية األهميّة وأخرى حمدودة
األهميّة؛ وتارةً تنسجم مع القبليّات واملصاحل وأخرى تتعارض معها؛ وتارةً تسهل
ث خارق؛ ثمّ إنّ
حب َد ٍ
مالحظتُها وأخرى تصعب؛ وتارةً ترتبط حبدث طبيعي وأخرى َ
الشهود تارةً يشهدون احلدث بأنفسهم وأخرى ينقلونه عن غريهم.
ويؤكّد جاكييه أنّ هلذه املالبسات أثراً كبرياً جدّاً يف حتديد مدى الوثاقة
بالشهادة البشريّة ،ويتناول يف هذا السياق ثالثةً من العوامل املذكورة أعاله:
ـ ففي احلوادث اليت تتناول مردوداً للراوي ومنفعةً له يكون الباب أوسع
ملمارسة اخلداع والتضليل ،بينما يضيق هذا الباب كلّما قلّ املردود النفعي.
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ـ وكذلك األمر بالنسبة إىل ما يتّفق وقبليّاتنا ورغباتنا؛ فإنّنا أسرعُ إىل
تصديقه ممّا يعارضها.
ـ كما أ ّن حال َم ْن يشاهد احلديث بنفسه ختتلف عن حال َم ْن يروي حدثاً نقالً
عن غريه؛ فإنّ قدرة املَ ْرء على التوثّق من سالمة حواسه أعظمُ من قدرته على التوثّق من
مصداقيّة الناقل يف ما ينقله.
وخلص جاكييه من هذا إىل أنّ من الضرورة مبكانٍ أن تتمّ مالحظة املالبسات
املرتبطة بالراوي وتلك املرتبطة باحلدث نفسه.
وال ينسى جاكييه أن يسجّل انطباعاً يف غاية األهمِّية ،وهو أنّه عندما يرتبط
األمر حبوادث عامّة فإنّ من اجلزاف أن نرفض الركون إىل الشهادت البشريّة؛ ألنّ من
غري املمكن أن يُصاب باالغتشاشُ رجالٌ منظّمون ،سليمو العقل ،وغري مسكونني
حب َذ ٍر وانتباه.
باملنفعة ،ضمن أحداث شهدوها َ
ومن ناحية أخرى ،فإنّ الناس ـ حبسب جاكييه ـ حيبّون بطبعهم احلقيقة ،وال
يقدمون على خيانتها إالّ إذا اقتضت مصلحتهم ذلك ،وأنّ لديهم ـ بشكلٍ عام ـ ثقة غري
حمدودة بكالم اآلخرين.
ومن هنا ،فإذا نُقلت إلينا األحداث عرب جمموعة من الشهود ،وخاصّة إذا كثر
عددهم ،واتّخذوا كلّ التدابري الالزمة للوقوف على احلقيقة ،ومل يكن من
مصلحتهم أن يشوّشوها علينا ،بل كان ما يقولونه مضادّاً ملصاحلهم ،ففي هذه احلالة
ليس مبقدورنا أن نقابل شهاداتهم بالشكّ والرفض.
ودعونا نعرتف ـ يقول جاكييه ـ بأنّه من غري الصحيح االعتقاد بأنّ عدداً كبرياً
ح َدثاً ما بالعيان ،وحيرصون على التلقّي السليم ،يُمكن أن
من الشهود الذي يشهدون َ
ينخدعوا معاً ،...وأنّ عدداً كبرياً من الشهود الذي يتفاوتون من جهة الوطن ،اللغة،
الدين ،اخلصائص ،االهتمامات ،املعتقدات ،وال يعرف أحدهم اآلخر؛ لتفرّقهم
مكاناً وزماناً ،يُمكن أن جيتمعوا( )35مجيعاً على الكذب ( accorder tous dans un
 ،...)mensongeوأن يتمّ استغالل مجع غفري من الناس ـ وبشكلٍ متواصل ـ ويف حادثة
عامّة يف غاية الوضوح من قبل شهود زور ،...وأن يُحكم على كافّة وسائل صيانة
احلدث ـ أعين اآلثار الشفاهيّة والكتبيّة واألثريّة ـ باالنهيار وبفقدان أصالتها.
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ثمّ يعرّج جاكييه على نقل رأي اإلجنليزي (كريج) ( ،)36()Craigالذي سبق أن
أشرنا إليه ،حيث يعتقد كريج بأنّ قيمة الشهادة أو الرواية تتضاءل مع تقادم الزمن،
فما كان أكيداً عند جيلٍ يصبح بعد عدّة أجيال ـ ونتيجة تقادم الزمن ـ أمراً
مشكوكاً به ،ليحلّ يف نهاية املطاف منزلة الصفر ،وليصبح بالتالي من قبيل :الدجل
واألكاذيب.
ومن هنا يعتقد (كريج) بأنّ شهادة الرواة ختضع ملنحنىً تنازلي على جدول
الزمن ،تقف على قمّته معاينةُ الشخص للحَ َدث بنفسه ،ويليها نقل احلَ َدث بواسطة َم ْن
شاهده وعاينه ،ليليهما نقله بسلسلةٍ من الوسائط ،لينتهي به املطاف يف حضيض
األكاذيب.
إالّ أنّ جاكييه ال يصادق على كالم (كريج) ،ويستحضر مناقشة البالس له،
ويعترب أنّه خلط بني االنطباع الذي خيلّفه احلدث فينا ،والذي ينتمي إىل عامل
األحاسيس وخيضع لقوّة الشعور ،وبني التوثّق من احلدث الذي يستند إىل شهادة
الشهود وينتمي إىل عامل العقل .وإذا كان األوّل يضمر كلّما ابتعدنا عن مركز
طاقته فليس األمر كذلك بالنسبة إىل الثاني ،الذي يرتكز إىل قوّة العقل اليت ال
ث ما ال يربِّر على اإلطالق
ح َد ٍ
يضعضعها ذلك .ومن هنا ،خيلص جاكييه إىل أنّ قدم َ
رفضه والتنكُّر له ،وما كان ثابتاً لدى جيلٍ يبقى كذلك بالنسبة إىل اجليل
الالحق(.)37

ويف القرن التاسع عشر اسرتجع الرياضي البلجيكي أدولف كيتيليه
( ،)Adolphe Quételetيف كتابه (معلومات عامّة حول حساب
االحتماالت)( ،)Instructions populaires sur le calcul des probabilitésكالم
ث
البالس السابق ،وقولبه يف املعادلة الرياضيّة التالية ،فذكر أنّه لو نقل لنا احلَ َد َ
عشرون راوياً ،وكان احتمال كلّ راوٍ ـ ويقصد بذلك القيمةَ االحتماليّة لكلّ راوٍ =
9 20
 ، 9فإنّ احتمال احلدث يف نهاية السلسلة سيكون  .  10وال ينسى كيتيليه أنّنا
10
عندما نقول إنّ احتمال الراوي =  9فهذا يعين أنّه ضمن كلّ شهادات يدلي بها
10
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فإنّه خيطئ يف شهادةٍ(.)38
ح ْتماً؛
ولكنّ هذا التفسري من كيتيليه ليس دقيقاً ،أو باألحرى ليس مراداً له َ
ألنّين عندما أقول ألحدهم بأنّي أطمئنّ إىل كالمك بنسبة  %مثالً فليس معنى ذلك
أنّين أقطع بصدق وبكذب من أخباره املائة ،بل املراد أنّ درجة الكشف عن
الواقع يف كلّ شهادة من شهاداته هي . 9
10
والقيمة االحتماليّة العامّة اليت أعطيناها لنوع رواياته تتصوّر إذا مل نقف على
املالبسات اخلاصّة بكلّ رواية على حدةٍ ،وإالّ فقد ختتلف النسبة باختالف آحاد
األخبار.
وهلذا ،فإنّ هذه النسبة تنخفض إذا كان للراوي يف ما أخرب به مصلحة مثالً،
وترتفع إذا كان األمر بعكس ذلك ،واحلال أنّ التفسري الذي قدّمه جاكييه قاصرٌ
عن تفسري مثل هذه احلالة.
ب طبعه األوّلي ،ومع
س ْ
حب َ
اللهمّ إالّ أن يكون مراد جاكييه هو أنّ الراوي ـ َ
قطع النظر عن املالبسات واحليثيّات الدخيلة يف تكوين قيمته االحتماليّة النهائيّة ـ
يصدق يف خربٍ واحدٍ من بني كلّ عشرة أخبار خيرب بها .وهو بعيدٌ جدّاً؛ فمن ناحية
جند أنّ املعنى يف نفسه متجّه األمزجة؛ ومن ناحية أخرى إنّ الذي ينفعنا هو القيمة
ب طبعه األوّلي.
س ْ
حب َ
االحتماليّة الكليّة للراوي ،ال قيمته االحتماليّة َ
أمّا كيفيّة استخراج هذه القيمة االحتماليّة الكليّة فموكولٌ إىل حملّه.

بعد نشر كتابه الشهري (حضارة العرب) ( )La Civilisation des Arabesسنة
م ،عمد املؤرِّخ وعامل االجتماع الفرنسي املشهور غوستاف لوبون (

Gustave Le

 )Bonإىل نشر كتابني رئيسني يف جمال دراسة العقل اجلمعي للمجتمعات:
م ،حتت عنوان ( Les Lois Psychologiques de
األوّل :نشره سنة
م ،حتت
 ،)l'Évolution des Peuplesوالذي ترمجه أمحد فتحي زغلول باشا سنة
م) ـ برتمجة
ـ
عنوان (سرّ تطوّر األمم) ،وشيخ املرتمجني العرب عادل زعيرت(
أدقّ ـ ،حتت عنوان (السنن النفسيّة لتطوّر األمم).
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م ،بعد سنة واحدة من نشر كتابه األوّل ،وهو كتاب
الثاني :نشره سنة
( ،)La Psychologie des Foulesالذي خصّصه للحديث عن احلالة النفسيّة
للجماعات ،بعد أن عُين يف كتابه األوّل باحلديث عن احلالة النفسيّة للشعوب .وقد
ب علمنا ـ
س ْ
حب َ
أحدث هذا الكتاب لـ (لوبون) شهرةً واسعة ،وقد ترجم إىل العربيّة ـ َ
ثالث ترمجات:
إحداها :جاءت على يد أمحد فتحي زغلول باشا ،حتت عنوان (روح االجتماع)،
م.
وقد نشرت سنة
الثانية :جاءت على يد عادل زعيرت ،حتت عنوان (روح اجلماعات) ،وقد صدرت
م.
عن دار املعارف مبصر سنة
م ،حتت عنوان (سيكولوجيّة
الثالثة :قام بها هاشم صاحل ،ونشرت سنة
اجلماهري).
يقول غوستاف لوبون :إنّ «جمموع اخلصائص األساسيّة للفرد املنخرط يف
اجلمهور هو :تالشي الشخصيّة الواعية ،هيمنة الشخصيّة الالواعية ،توجّه اجلميع
ضمن نفس اخلطّ بواسطة التحريض والعدوى للعواطف واألفكار ،»...ثمّ يقول« :على
هذا النحو يُمكننا أن نفهم كيف أنّ هيئات التحكيم اجلماعيّة تصدر أحكاماً
ح َد ٍة .وهكذا نفهم كيف أنّ اجملالس
كان يُمكن أن يُدينها كلُّ عضوٍ مأخوذاً على ِ
الربملانيّة تتبنّى القوانني واملراسيم اليت كان سيخالفها كلّ عضوٍ مأخوذاً على
ح َد ٍة»(.)39
ِ
إنّ من اإلجحاف حقّ ًا أن حياول املرء تلخيص كتاب يف أسطر معدودة ،ويزداد
األمر تعقيداً عندما يكون الكتاب من الكتب التأسيسيّة يف جماله ،وهو ما ينطبق
على كتاب لوبون هذا ،وهلذا نشري إىل فكرةٍ واحدة من أفكاره اليت ترتبط ببحثنا،
وحنن مسكونون بشعور الذنب.
لقد انتهى لوبون ـ على ضوء فهمه لروح اجلماعات أو سيكولوجيّة اجلماهري ـ
إىل ما يشبه التعميم ،ومفاده :إنّه كلّما تقوّى اتّفاق اجلماعة على أمرٍ كان ذلك داعياً
إىل التشكيك يف صحّة هذا األمر املشهود به؛ والسبب يف ذلك اخلصال
السيكولوجيّة للجماعات ،وهي اخلصال اليت حاول دراستها يف كتابه.
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ولن نقف عند مناقشة لوبون بقدر ما نهدف إىل تسجيل مالحظة ترتبط بكلية
القاعدة اليت رام التأسيس هلا؛ فإنّنا إذ ال نشكلك بصدق ما قاله يف بعض احلاالت،
إالّ أنّ ذلك يرجع إىل فقدان أحد الشروط اليت حتدَّثوا عنها يف حبث التواتر ،وهو
شرط انعدام املصلحة والداعي إىل التواطؤ على الكذب ،وهو عاملٌ ال يُمكن حبال
ادّعاء مالزمته لروح اجلماعة تالزماً ال ينفكّ(.)40
وبعد نشر لوبون كتابه هذا بنحو عقدين ونصف ،قام معاصره ،عامل النفس
الشهري ،النمساوي سيجموند فرويد (()Sigmund Freud

ـ

م) ،سنة

م،

بنشر كتابه ( ،)Group Psychology and the Analysis of the Egoوقد ترمجه عن
الفرنسيّة الباحث السوري جورج طرابيشي ،ونشره سنة

 ،حتت عنوان (علم نفس

اجلماهري وحتليل األنا)؛ حيث عمد فرويد يف كتابه هذا إىل ما قدَّمه لوبون فقام
بتأصيله ،بعد أن عاب على لوبون اكتفاءه بالتوصيف ،دون أن خيلو كتابه من نقدٍ
ومالحظة(.)41

كثريةٌ هي النصوص اليت رصدنا فيها تالقياً مع حبث التواتر يف مدىً أو أكثر
من مدياته ،ولكنّ ضيق املساحة ال يسمح لنا حتّى باستعراضها استعراضاً ،فضالً عن
دراستها ومتحيصها .وهلذا سوف نكتفي باإلشارة ـ ضمن حدود تتبُّعنا ـ إىل أهمّ َم ْن
تعرّض ملوضوع دراستنا ،وعلى رأسهم :ماري جان أنطوان كوندورسيه (Jean-
) ،يف ( Essai sur l'application
ـ
()Antoine-Nicolas de Caritat Condorcet
)de l'analyse à la probabilité des décisions rendues؛ إدوارد وورينغ ( Edward
م) ،يف ()An essay on the principles of human knowledge؛
ـ
()Waring
م) ،يف ( Du
ـ
شارل فرانسوا بيكييّيه (()Charles-François Bicquilley
ـ
)calcul des probabilités؛ سيمون دنيس بواسّون (()Siméon-Denis Poisson
م) ،يف ( Recherches sur la probabilité des jugements en matière
ـ
)criminelle؛ سلفسرت فرانسوا الكروا (()Silvestre François Lacroix
م) ،يف ()Traité élémentaire du calcul des probabilités؛ توماس جالُواي
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م) ،يف ()treatise on probability؛ أغوستوس دو
ـ
(()Thomas Galloway
م) ،يف ( Formal logic , The Calculus
ـ
مورغان (()Augustus De Morgan
)of inference, necessary and probable؛ أنطوان أغوستني كورنو ( Antoine
م) ،يف ( Exposition de la théorie des chances et
ـ
()Augustin Cournot
م) ،يف ( Logic
ـ
)des probabilités؛ ألكسندر باين (()Alexander Bain
م) ،يف ( A History of
ـ
)Induction؛ فلوريان كاجوري (()Florian Cajori
م) ،يف ( A
ـ
)Mathematics؛ جون ماينار كينز (()John Maynard Keynes
.)Treatise on Probability
وبدل أن خنوض يف نصوص هؤالء ،سوف خنتم باإلشارة إىل نصوص مجلةٍ من
الباحثني العرب ،الذين كانت هلم إطالل ٌة على املوضوع من خارج رحم احلوزات العلميّة
واملعاهد الدينيّة ،وإنْ كانوا أنفسهم مسلمني .وسوف نقتصر على ثالثة باحثني:

تعرّض الدكتور أمحد عبده خري الدين يف حماضراته يف املنطق ،اليت ألقاها
م ،إىل قيمة األدلّة النقليّة .وحنن ننقلها نقالً شبه حريف؛ فقد ذهب إىل أنّ
سنة
قيمة األدلّة النقليّة خمتلفة ،فبعضها يقبل بال تردّد ،وبعضها يرفض من غري جد ٍل،
وبعضها يقف أمامه املرء حائراً قبل أن يصدر عليه حكمه.
كما أ ّن الغري الذي ننقل شهادته إمّا أن يكون أميناً خملصاً يف حكمه؛ وإمّا
أن يكون كاذباً غري أمني ،يعرف احلقيقة ولكنَّه يشوّهها .وإذا كان أميناً فقد
ختدعه حواسّه ،وختونه قواه العقليّة ،وتكون مالحظته غري سديدة ،وأخباره مزجياً
من احلقّ والباطل.
وعلى ذلك يكون أساس الرتدّد يف قبول الدليل النقلي راجعاً إىل فقد أمرين،
هما :األمانة؛ والدقّة .ولذلك كنّا مضطرّين ألن نشكّ يف كلّ حقيقة مبناها شهادة
الغري ،حتّى نتحقَّق يف ناقلها األمانة والدقّة.
ب خري الدين ـ من أصعب األمور؛ فإذا
س ْ
حب َ
ولكنّ احلكم على أمانة املرء ـ َ
عرفنا شيئاً عن أخالقه استطعنا احلكم على درجة صدقه ،ومبلغ ما ينبغي أن يوضع
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يف ما يرويه من الثقة ،إالّ أنّ املعلومات اليت ميكن االعتماد عليها يف مثل هذا املوضوع
يف العادة قليلة ،بل متناقضة يف كثريٍ من األحوال.
غري أنّ هناك دواعي عدّة تدعو املرء إىل الكذب ،منها :حبّ املبالغة ،واالدّعاء
ٍّ أو بغري حقّ ،فهذه كلّها قد تدعو املرء
الكاذب ،وحبّ الشهرة ،وجلب املنافع حبق
إىل تشويه احلقائق ،وأن يدَّعي أنّه أتى مبا مل يأتِ به األوائل ،ووصل إىل ما مل يصل
إليه غريه من كشفٍ واخرتاع ،كما يفعل بعض الذين يسطون على مثرة جهود غريهم
مم ْن قضوا معظم حياتهم يف البحث والتنقيب ،وخيتصرونها ،وخيرجونها للناس
َّ
مشوَّهةً مبتورة حمرَّفة ،ويدَّعونها ألنفسهم؛ طمعاً يف احلصول على قليلٍ من املال.
وكما ادَّعى بعضهم زوراً وبهتاناً أنّه وصل إىل اجلهات القطبيّة ،واهللُ يعلم أنّه
كاذبٌ يف ما ادَّعاه .فكلّ َم ْن عرف يف أخالقه هذه النقائص تسقط عدالته ،وال يقام
لروايته وزنٌ ،فهو ال يتحرّى الصدق ،وال يتوخّى إالّ ما يوصله إىل غايته( ،والغاية عنده
تربِّر الوسيلة ،مهما كانت غري شريفة).
ومن األمور املهمّة اليت ذكرها خري الدين أنّ أمانة الراوي ال تفيد إالّ إذا كانت
مقرتنة مبا هو حمتاج إليه ،من دقّة املالحظة ،وسالمة العقل؛ ألنّ كلَّ امرئٍ معرَّضٌ
للخطأ يف املالحظة ،فمن املهمّ إذن معرفة مقدار جدارة الراوي ،وقدرته على املالحظة
السديدة.
وكثرياً ما يكون من غري املستطاع أن يصف شخصٌ واحد حادثةً؛ لتشعّبها
وتعقّدها ،أو ألنّها دامت مدّةً طويلة ،فوصف واقعة حربيّة وصفاً شامالً قد يتعذَّر على
أحد الذين اشرتكوا فيها.
وخيتلف الناس يف قدرتهم على االحتفاظ بالصفات الضروريّة ملا هم بصدد
مالحظته ،وصرف النظر عن غريها ،فبينما يصف شخصٌ حادثةً وصفاً ممالًّ ،شامالً
كلّ ما ليس من وراء ذكره فائدة؛ إذ ترى اآلخر يصفها وصفاً موجزاً منظّماً،
مقتصراً يف ذلك على كلّ ما ال يستغنى عن ذكره.
وقد حيمل التحيّز الراوي على أن يُلبس احلقيقة اليت أدركها إدراكاً مطابقاً
للواقع ثوباً يشوِّهها ،ويظهرها على غري ما هي عليه ،ولذلك وجب أن تعرف ميول
الراوي وعواطفه حتّى يكون من املمكن إغضاء النظر عن كلِّ ما يدخل روايته ممّا
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حيبّ أو يكره.
إنّ احلافظة عند كثريٍ من الناس خادع ٌة ال ُي ْؤ َمن خطؤها ،ولذلك جيب أن يدوِّن
الباحث يف العلوم الطبيعيّة نتائج مالحظاته مبجرَّد احلصول عليه؛ خوفاً من النسيان
الذي قد يطمس معامل احلقيقة.
هذا يف ما ذكره خري الدين حول رواية اآلحاد .لكنْ قد يروي احلقيقة عدّة
أشخاص ،كلٌّ منهم يشكّ يف صحّة روايته ،ومع ذلك قد يكون لشهادتهم حظٌّ كبري
من الثقة؛ فليس من الضروري أن يكون نصيب روايتهم اجلمعيّة من الثقة بها على قدر
ما لروايات آحادهم منها.
فإذا سلّمنا بأنّه ليس بينهم تواطؤٌ ،وأنّ روايتهم مل تصدر عن مصدرٍ واحد،
كان اتّفاقهم يف مجيع العناصر الضروريّة دليالً على احتمال صدق رواياتهم .أمّا
تناقض روياتهم فإنّه يكون دليالً على أنّ بعض الروايات على األقلّ كاذبٌ.
وإذا كانت رواية احلقيقة معنعنة؛ بأن نقلها راوٍ عن آخر ،وهذا نقلها عن
اآلخر ،وهلمّ جرّاً ،وجب نقدها ووزنها:
فإنْ كانت تارخييّة مثالً ،ورأينا أنّها غري مقبولة وال معقولة ،ومل تطابق روح
ف عنه ،كان هذا َأ ْدعى إىل رفضها واإلذعان
العصر الذي ترتبط به ،وما هو معرو ٌ
بعدم صحّتها.
أمّا إذا كانت معقولة وجب القيام بعدّة أشياء قبل قبوهلا والتسليم بصحّتها:
كل منهم ،وجدارته ،وأمانته،
ٍّ
منها :البحث عن حال الرواة؛ ملعرفة عدالة
ومذهبه السياسي ،ومعتقداته الدينيّة ،وك ّل ما له تأثري يف صحّة أخباره أو خطئها.
ثمّ معرفة حال املصدر األصلي الذي نقل عنه هؤالء الرواة؛ للتثبُّت من أمانته
وصدقه ،وقدرته على املالحظة واالستنباط ،وسالمة عقله ،وغري ذلك ممّا تتطلَّبه
القدرة على استخراج األحكام العامّة .فإذا جرّ البحث إىل احلكم بالوثوق باملصدر
األصلي وبعدالة الرواة ُقبلت الرواية.
واجلهل حبال مصدر الرواية ورواتها أو بعضهم ال يؤدّي إىل رفض احلقيقة؛ فقد
تكون وسيلةً لكشف عصرٍ غامض ،ومتهيد الطريق لكثري من األحباث التارخييّة
اليت تؤدّي إىل الوقوف على تاريخ العصر املذكور .ولذلك جيب فحص احلقيقة
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وموازنتها مبا هو موجودٌ من آثار العصر املذكور وخملَّفاته ،من نقودٍ ونقوش ومؤلّفات
خطيّة ومطبوعة وحنوها ،ويكون ذلك هو أساس قبوهلا أو رفضها(.)42

كما تعرّض رئيس األشاعرة املعاصر الدكتور علي سامي النشّار باختصارٍ إىل
موضوع حبثنا يف كتابه «املنطق الصوري» ،فقال(« :)43شهادة الغري ،أو الدليل النقلي:
هذه الطريقة يلجأ إليها الباحث عند انعدام الطرق األخرى .ويكثر هذا يف األمور
االجتماعيّة .وهي طريق ٌة ال ختلو من تعريض الباحث للخطأ؛ بسبب أنّ الشاهد خيطئ
حبسن نيّةٍ أو ينسى ،وقد يضلّل بسوء نيّة؛ لرغبته يف حتقيق منفعة ،فيزيّف الباطل؛ إمّا
دفاعاً عن نفسه بالباطل؛ أو حتقيقاً ألطماعه؛ أو جلباً للفخر الكاذب.
وشهادة الغري من أهمّ الوسائل اليت تنتشر بها اخلرافات واألباطيل من جيلٍ إىل
جيل ،ولكنْ ال يُمكن للعلم االعتماد على غري هذه الطريقة إالّ عند االضطرار ،أي
إذا استحالت الطرق األخرى.
وهنا يُشرتط :ـ التذرُّع بالشكّ العلمي .ـ إجراء معايري النقد الدقيقة.
فالشهادة املتّفقة مع مصلحة الشاهد جديرةٌ بالشكّ فيها ،وغالباً ما تكون
كاذبةً .أمّا الشهادة الي تكون ض ّد مصلحة قائلها ـ كاالعرتاف وغريه ـ فإنّها بشكلٍ
عام أجدر بالتصديق؛ ألنّ الدافع فيها ال يكون حبّ النفس ،بل حبّ احلقيقة دائماً.
ومن أدلّة الصدق يف شهادة الغري اتّفاق الشهادات املتعدِّدة اليت مل يتأثَّر فيها
الشهود بعضهم ببعض؛ إذ من البديهي أنّ فرصة اإلمجاع على اخلطأ أو التحيُّز تقلّ
كلّما تعدَّدت الشهادات املستقلّة .وهذه الطريقة ـ أي طريقة شهادة الغري ـ تستعمل يف:
ـ احلقائق التارخييّة؛ ـ األمور االجتماعيّة»(.)44

أثناء تناوله النقد الباطن السليب للنزاهة والدقّة ضمن املنهج االسرتدادي
(التارخيي) ،يف أثناء حديثه عن مناهج البحث العلمي ،توقَّف الدكتور عبد الرمحن
ب نظره ـ منهجاً علميّاً لدراسة التاريخ .وتوقَّف عند مصدرين
س ْ
حب َ
بدوي ليقيم ـ َ
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أساسيّني من مصادر احلقائق التارخييّة ،وهما يتمثَّالن يف:

حيث يعتقد الدكتور بدوي أنّ علينا النظر يف األحوال اليت وضعت فيها الوثيقة
والظروف اليت أحاطت باملؤ لف ،سوا ٌء أكانت الظروف واألحوال خارجيّة عامّة أم
شخصيّة متَّصلة باملؤ لف.
واعترب الدكتور بدوي أنّ خطوة البحث األوىل ـ وهي البحث عن األحوال العامّة
للوثيقة اليت حنن بصدد دراستها ـ تتمثَّل يف جتميع أوفر قسط من املعلومات عن
املؤ لف ،وعن أمانته وثقة الناس به ،وعن املصر الذي كتب فيه ،وعن الوثائق املشابهة
ت نفس احلادث ،وعن الوقت الذي ُوجد به.
اليت روَ ْ
أمّا خطوة البحث الثانية فتتمثَّل يف البحث يف أمانة الراوي؛ حيث يطفو على
السطح سؤاالن رئيسان ،هما :السؤال عن نزاهة الراوي ،ومدى دقّته.
وحتّى يصحّ التمييز الذي سجَّله الدكتور بدوي بني أمانة الراوي ومدى ثقة
الناس به وبني نزاهته ومدى دقّته فال ُب َّد أن يكون مراده من النزاهة ما يرجع إىل محى
الدقّة ،ال الوثاقة واألمانة ،وإالّ للزم أن يذكرها يف القسم األوّل.

وهي األكثر شيوعاً يف أعمال املؤرِّخني الذين ال يعاينون احلَ َدث بشكل
مباشر ،وإنّما ينقلونه عن غريهم ،حيث يُفرتض أنّ راوي احلَ َدث مل يعاينه مباشرةً،
وإنّما نقله عمَّ ْن عاينه ،أو عن خمربين متنوِّعني كوَّن من خالل أخبارهم املتعدّدة
ث.
ح َد ٍ
أخباراً (أو إخباراً) عن َ
هنا يتوجّب علينا ـ يقول بدوي ـ أن نلجأ إىل طريقةٍ أخرى غري الطريقة املتقدِّمة
يف الرواية املباشرة ،حيث امتحنّا الدقّة والنزاهة بالنسبة إىل الوثائق املباشرة .وأهمّ ما
يف هذه الطريقة أنّ علينا أن نتسلسل يف ما بني الرواة املتوسّطني حتّى نصل إىل الراوي
ط يكاد ال يتحقَّق إالّ يف األحاديث
األصلي الذي يكون قد عاين احلَ َدث ،وهذا شر ٌ
النبويّة املنقولة بأسانيدها ،فيتوجَّب علينا واحلال هذه أن نقوم بامتحان الرواة
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املكوِّنني للسلسلة الطويلة واحداً واحداً من جهتني :األمانة يف الرواية؛ ثمّ الدقّة يف
الرواية .فإذا استوثقنا من أمانة الرواة ،واستبعدنا كلّ جتريح لشهاداتهم ،وبلغنا إىل
الراوي األصلي الصحابي ،فعلينا أن منتحن هذا الصحابي من حيث أمانته يف النقل أو
دقّته يف القول.
ب بدوي ـ أنّ من السهل على كلّ إنسان أن يرسم سلسلة
س ْ
حب َ
ولكنّ املشكلة ـ َ
طويلة موثوقة الرواة ،ثمّ يزعم أنّ هذا احلديث أو ذاك مرويٌّ بالسلسلة املسجّلة عن
صحابي من الصحابة ،مع أنّ احلديث يكون من اختالقه .تزداد الصعوبة عندما نعرف
ٍّ
أنّ كثرياً من التابعني الذي َي ْر ُوون عن الصحابة مل يكونوا يتورَّعون مطلقاً عن
الكذب.
ثمّ يتعرَّض بدوي بإجيازٍ لبعض ما يرتبط بدواعي اتّهام بعض الروايات من حيث
احنيازها العاطفي أو حتاملها(.)45
وممَّ ْن تعرّض ملا يرتبط بهذا البحث :الدكتور حممود قاسم ،يف كتابه املوسوم
بـ (املنطق احلديث ومناهج البحث)(.)46
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الدين واألخالق
اهلويّة والتعريف

«العَقْلُ َدلِيلُ املُ ْؤمِنِ» (اإلمام الصادق×)(.)1

نسعى يف هذا الفصل إىل تعريف «الدين» و«األخالق» .وتعود ضرورة ذلك إىل
أمرين :األوّل :إن دراسة النسبة بني الدين واألخالق تفتقر إىل إدراكٍ وتصوّر واضح عن
هذين املفهومني؛ والثاني :إن فهم عموم املسلمني لألخالق وحدودها فهم ناقص،
وحمفوف بالغموض؛ حيث يعاني هذا الفهم من نقصني رئيسني؛ إذ إن األخالق من
وجهة نظر عامة املسلمني ال تشمل:
ـ أخالق اإلميان أو أخالق التفكري والتحقيق.
ـ األخالق االجتماعية.
مبعنى أن املسلمني من جهةٍ ال ميتلكون تصوّراً واضحاً عن أخالق اإلميان أو
أخالق التفكري؛ ومن جهة أخرى يتنزّلون باألخالق االجتماعية إىل مستوى الفقه.
وعلينا أن نبيّن منذ البداية أن تعريفنا للدين واألخالق لن يقوم على املنهج
األرسطي يف تعريفهما ،فإننا ال نروم الكشف عن «ذات» و«ماهية» الدين واألخالق،

ٍّ من «الدين» و«األخالق» ذات
وبيان جنسهما وفصلهما .فمن وجهة نظرنا ليس لكل
وماهية باملعنى األرسطي للكلمة ( ،)essenceوإنْ كان هلما ،مثل سائر األشياء،
ٍّ من الدين
طبيعة باملعنى العام للكلمة ( .)natureوبعبارةٍ أخرى :إن مفهوم كل
واألخالق من املفاهيم االنتزاعية اليت تعرض على مصاديقها بتوسط الصفات
واخلصائص األخرى .ونطلق على هذه اخلصائص على التوالي تسمية اخلصائص
«الصانعة للدين» واخلصائص «الصانعة لألخالق»؛ ألن هذه اخلصائص هي اليت جتعل
الدين ديناً ،واألخالق أخالقاً ،فهي املعيار وهي املصحِّح لتسمية شيءٍ باسم الدين
واألخالق .ومن خالهلا نتمكَّن من الفصل بني الدين واألخالق ،ومن الفصل بينهما
وبني األشياء واألمور األخرى.
َبيْدَ أن تعريف الدين واألخالق من خالل تعداد األوصاف واخلصائص «الصانعة
للدين» و«الصانعة لألخالق» ليس باألمر اهليِّن (إذا مل نناقش يف إمكان هذا األمر
أصالً) .وعلى كلّ حال ليس هناك إمجاع حول هذا املوضوع؛ حيث هناك اختالف بني
املتكلمني وفالسفة الدين والباحثني يف الشأن الديين وفالسفة األخالق يف تعريف
ٍّ منهما .ولكنْ ميكن عدّ
الدين واألخالق ،وبيان اخلصائص اخلاصة واملقوّمة لكل
خمتلف النظريات يف تعريف الدين واألخالق بوصفها نظريات يف باب الصفات
«الصانعة للدين» والصفات «الصانعة لألخالق»( ،أو مبعنى النظريات الواردة يف طبيعة
الدين واألخالق باملعنى العام للكلمة ( ،)natureال مبعنى النظريات الواردة يف تعريف
ذات وماهية الدين واألخالق ( ،)essenceومثل هذا الفهم يساعد على تكوين تقييم
صائب ومناسب هلذه النظريات .وعليه من األفضل أن نبيِّن مرادنا من «الدين»
و«األخالق» يف ما يتعلَّق خبصوص هذا التحقيق ،دون أن نكون بصدد تقديم تعريف
حقيقي للدين واألخالق ،أو تقديم فهرسة جامعة ومانعة للصفات واخلصائص الصانعة
للدين واألخالق(.)2

سوف نعين بالدين يف هذا الكتاب أحد معنيَ ْيه :العام؛ واخلاص .ومرادنا من
الدين باملعنى العام للكلمة مزيج من التجربة الدينية ،وتفسري تلك التجربة يف إطار
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التعاليم النظرية والعملية .وعليه فإن الدين باملعنى العام للكلمة حيتوي على ثالثة
أركان أساسية ،وهي:
ـ التجربة الدينية.
ـ العقائد الدينية.
ـ التعاليم الدينية العملية.
وبطبيعة احلال فإن التجربة الدينية تشمل جتربة النيبّ (الوحي) أيضاً ،وإن
مضمون التجربة الدينية ميكن أن يكون هو كالم اهلل ،كما هو احلال بالنسبة إىل
القرآن( .)3وإن موضوع ومتعلّق التجربة الدينية يكون تارةً حقيقة تكوينية؛ وتارة أخرى
واقعية اعتبارية ،أو معيارية ،أو تشريعية(.)4
ك ـ على ما يبدو ـ يف أن
ش َّ
وأيّ ًا كان تعريف الدين باملعنى العام للكلمة ال َ
التعاليم األخالقية تشكّل اجلزء األكرب واملعتدّ به من الدين باملعنى العام للكلمة.
وإذا كان هناك من اختالف فهو يكمن يف:
ـ «التعاليم األخالقية املوجودة يف صلب الدين ،هل هي من ذاتياته أم من
عرضياته؟».
ـ «ما هي العالقة والنسبة بني التعاليم األخالقية وسائر التعاليم الدينية؟».
وبعبارةٍ أخرى :إن السؤال يقول:
ـ «هل التعاليم األخالقية تشكّل جزءاً ال يتجزأ من التعاليم الدينية ،حبيث إن
تفكيك الدين عن األخالق ،أو استقالل األخالق عن الدين ،يستلزم تعطيل الدين أو
األخالق وتفريغهما من احملتوى ،أم أن ارتباط الدين واألخالق ارتباطٌ عرضي واتفاقي
وتارخيي ،وأن األخالق ذاتاً مستقلّة عن الدين ،وأن دخول التعاليم األخالقية يف
النصوص الدينية املقدّسة دخول عرضي ناشئ عن الضرورات التارخيية والثقافية،
وليس لضرورة منطقية ومعرفية أو ميتافيزيقية؟».
تنقسم التعاليم الدينية إىل :تعاليم نظرية واعتقادية (أصول الدين)؛ وتعاليم
عملية وسلوكية (فروع الدين) .وإن التعاليم العملية إما «إرشادية»؛ أو «مولوية» .وإن
التعاليم اإلرشادية يف حقيقتها عبار ٌة عن تذكري باألشياء واألمور اليت ميكن للبشر أن
يعلمها ،أو ميكن أن يعلمها ،بغضّ النظر عن الدين والتعاليم الدينية ،ومن خالل
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االستفادة من العقل العريف والطبيعي ،أو التجربة اإلنسانية .وإنّه يف ما يتعلق بها حباجة
إىل جمرّد التذكري ،دون التعليم .إن هذه التعاليم وإنْ كانت تشكّل جزءاً من الدين
باملعنى العام للكلمة ،إالّ أن جمرّد وجودها يف النصوص الدينية ال يعين كونها دينية،
وال يعين َت َبعيّة العلم الناظر إليها للوحي والنقل.
وبعبارةٍ أخرى :إن وجود التعاليم األخالقية اإلرشادية يف الدين ينسجم مع
استقالل األخالق عن الدين ،وعلمانية األخالق .كما ميكن أن جيتمع مع استقالل
اإلنسان يف اختياره الذاتي األخالقي .وإن دور اهلل والنيبّ يف هذا اجملال يقتصر على
اإلرشاد والتذكري .وإن التذكري واإلرشاد األخالقي ال يتوقّف على الوالية واملرجعية
الدينية ،وسيادة أولياء الدين يف مساحة األخالق .وإن الناس ليس لديهم أيّ تعهّد
والتزام حيتّم عليهم التعبّد باتّباع هذه التعاليم ،بل على العكس من ذلك متاماً؛ حيث
يتعيّن عليهم تقييم مضامني هذه التعاليم بوجدانهم وعقلهم وجتربتهم قبل العمل بها؛ إذ
سب تعريفها ال تعبّر عن اإلرادة والتكليف التشريعي هلل؛ فإن
حب َ
إن التعاليم اإلرشادية َ
هذه التعاليم ال تنشأ عن إرادة اهلل التشريعية ،وال تكتسب تربيرها من املعتقدات
الدينية ،وال تتوقّف معرفتها وحجِّيتها واعتبارها على الوحي ،وال الدافع إىل العمل بها
جيب أن يكون دافعاً دينياً بالضرورة .إن التعاليم اإلرشادية تعمل على تذكري اإلنسان
حبكم العقل والوجدان .إالّ أن التعاليم املولوية ليست كذلك؛ ألن هذه التعاليم تنشأ
من إرادة اهلل وأوامره التشريعية ،وهي من هذه الناحية تابعةٌ للدين.
إن الكثري من أنصار األخالق الدينية يدّعون أن املعايري والقيم األخالقية
تشكل جزءاً من تعاليم الدين املولوية ،وتنشأ عن إرادة اهلل وأوامره التشريعية .من هنا
تكون األخالق متأخرة عن الدين وقائمة عليه .وهذا هو مراد هؤالء من دينية
األخالق ،أو تبعية األخالق للدين .أما تلك اجملموعة من أنصار األخالق العلمانية ،اليت
تؤمن بأصل وجود اهلل ،وتدخّله التشريعي يف مصري اإلنسان ،فتذهب إىل ادّعاء أن
اإلرادة التشريعية هلل تابعةٌ للمعايري والقيم األخالقية ،دون العكس .وطبقاً هلذه الرؤية
فإما أن ال توجد أخالق دينية باملعنى املذكور؛ أو إذا وجدت فإنها تكون تابعة
لألخالق العلمانية ،وتبعاً لذلك تكون عرضةً للقبض والبسط.
وأما مرادنا من الدين باملعنى اخلاصّ للكلمة فهو خصوص «الشريعة» ،أي جزءٌ
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أو ُبعْدٌ خاص من الدين ،وهو البعد املشتمل على التعاليم املولوية من الدين يف ما يتعلق
باجلانب العملي والسلوكي من حياة اإلنسان .إن الدين باملعنى اخلاص للكلمة يشتمل
على األحكام والتعاليم اليت تنشأ عن اإلرادة التشريعية هلل .وإن «علم الفقه» يف الثقافة
اإلسالمية هو الذي يتكفّل مبعرفة هذا ال ُبعْد من الدين.
وعليه فإن السؤال عن عالقة الشريعة (الدين باملعنى اخلاص للكلمة) واألخالق
إمنا هو يف احلقيقة سؤال عن ماهية العالقة بني القيم والواجبات واحملظورات
األخالقية وبني إرادة اهلل التشريعية واألحكام الشرعية الناشئة عنها.
ت متعدّدة عن هذا السؤال ،وسوف نتعرّض هلا يف املستقبل
هناك إجابا ٌ
بالتفصيل.
إن الفقهاء الشيعة بشكلٍ عام يذهبون يف مقام النظر إىل القول بـ «التالزم بني
الشريعة واألخالق» ،وأما يف مقام العمل فيذهبون إىل القول بـ «إحالل الشريعة حملّ
األخالق».
إالّ أننا نرى أن الرأي الصحيح يف هذا الشأن هو الرأي القائل« :إن للشريعة
إطاراً أخالقياً» .وعلى أيّ حال فإن مرادنا من الدين يف هذا الكتاب إما هو املعنى
العام للكلمة ،الشامل ألصول الدين وفروعه؛ أو املعنى اخلاص للكلمة ،الذي يشمل
فروع الدين فقط ،ويُشار إليه عادةً بلفظ (الشريعة).

طوال هذه الدراسة سنعمد إىل استعمال األخالق يف أحد معنيَ ْيها :العام؛
واخلاص .إن األخالق باملعنى العام للكلمة عبارةٌ عن املعايري والقيم اليت تعمل على
توجيه التفكري والعمل .وعليه فإن األخالق باملعنى العام للكلمة تشتمل على «أخالق
اإلميان» ،و«أخالق التفكري» ،أو أخالق «البحث والتحقيق» أيضاً .وأما األخالق
باملعنى اخلاص للكلمة فهي عبار ٌة عن املعايري والقيم اليت تعمل على توجيه العمل
والسلوك.
إن مرادنا من األخالق الدينية هي األخالق املرتبطة بنحوٍ من األحناء بالدين
وتابعة له ،وتبعاً لذلك تتعرّض للقبض والبسط .ومرادنا من األخالق العلمانية هي
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األخالق املستقلة عن الدين ،بل واملتقدِّمة عليه ،وإن ذات الدين ،وفهم الدين واملعرفة
الدينية ،والسلوك الديين؛ بتَ َبع ذلك ،يكون عرضةً للقبض والبسط.
وكما تقدَّم فإن التصوّر والفهم السائد بني املسلمني عن األخالق تصوّر غري
جامع ،وهو يشكو النقص من جهتني .ففي هذا الفهم تكون األخالق عبارة عن
جمموعة من الفضائل والرذائل النفسانية ،وهي تكون موضع اهتمام بالنظر إىل دورها
وتأثريها على سعادة وشقاء اإلنسان يف اآلخرة .وبذلك يتمّ جتاهل دور الفضائل
والرذائل يف حتصيل املعرفة والبحث والتحقيق ،كما يتمّ جتاهل التعامل مع اآلخرين
باملرّة .وباختصارٍ فإن املسلمني يطفلفون من ثقل األخالق ،ويتنزلون بها إىل مستوى
األخالق الفردية وأخالق السلوك؛ إذ إن األخالق من وجهة نظرهم ال تشمل األخالق
االجتماعية ،وال أخالق اإلميان ،وال أخالق التفكري والبحث .من هنا يبدو من
الضروري أن نقدِّم شرحاً وتوضيحاً لألخالق االجتماعية ،واختالفها عن األخالق
الفردية ،وتوضيحاً ألخالق اإلميان والتفكري والبحث.

ميكن العثور على أحد الفوارق اهلامّة واجلوهرية بني الثقافة اإلسالمية والثقافة
الغربية يف التصوُّر الذي حتمله كلتا هاتني الثقافتني عن مقولة األخالق .فهنا حنن
أمام رؤيتني أو نوعني من الفهم ،خيتلفان عن بعضهما اختالفاً كامالً.
ففي الثقافة اإلسالمية حتظى اجلهات الفردية واألخروية لألخالق بأهمِّية
بارزة ،يف حني جند األهمِّية يف العامل الغربي الراهن متمحِّضة للجهات االجتماعية
والدنيوية من األخالق.
إن األخالق الفردية ترمي ـ يف الغالب ـ إىل االهتمام بالنتائج ومصري اإلنسان يف
اآلخرة ،يف حني أن األخالق االجتماعية ـ سوا ٌء كانت ذات نزعة إىل االعتبار بالنتائج
أو ذات نزعة وظيفية ـ متيل إىل التفكري الدنيوي.
من هنا ال ميتلك املسلمون تصوّراً وفهماً صحيحاً ألهمِّية ومكانة األخالق يف
تنظيم العالقات االجتماعية .إن األخالق الفردية واألخالق االجتماعية خيتلفان عن
بعضهما من جهاتٍ عديدة ،إالّ أننا سنكتفي هنا باإلشارة إىل مخسة فروق هامّة بني
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هاتني املنظومتني األخالقيتني.

إن موضوع األخالق الفردية هو الفرد بقطع النظر عن بعده االجتماعي .وإن
حمور األخالق الفردية هو تهذيب النفس ،وإصالح روح الفرد من الدَّ َنس ومن الرذائل
األخالقية .ويف هذه األخالق يتمّ تظهري األمور التالية:
ـ تقسيم الصفات النفسانية إىل :حسنة؛ وسيئة ،أو صاحلة؛ وطاحلة ،أو صفات
فاضلة؛ وصفات رذيلة.
ـ تعريف الرذائل والفضائل النفسانية.
ـ دور الفضائل والرذائل األخالقية يف السعادة والشقاء األخروي ،ويف كمال
ونقص الفرد.
ـ بيان طرق وأساليب اكتساب الفضائل ،والتخلُّص من الرذائل.
إن املهمّ من زاوية األخالق الفردية هو جمرّد امتالك الفضائل األخالقية،
والتجرّد من الرذائل األخالقية ،دون السلوك املرتتِّب على هذه الفضائل وتلك الرذائل،
مبعنى أن سلوك الفرد وتعاطيه مع اآلخرين إنّما تأتي أهمِّيته من جمرَّد الرتبية
واملمارسة ،وبوصفه مقدّمة الكتساب الفضيلة ،وإبعاد الرذيلة عن ساحة الروح .ال
شأن لألخالق الفردية أوّ ًال وبالذات بالسلوك اخلارجي للفرد ،الذي يعترب مظهراً وجتلّياً
مللكاته الباطنية .وإن «الشجاعة» و«السخاء» و«العدالة» إنّما تكتسب قيمتها من ناحية
األخالق الفردية مبا هي صفاتٌ نفسانية .إن العدالة يف األخالق الفردية تعين إقامة
العدل والتوازن بني القوى وخمتلف أبعاد وجود الفرد ،ال مبعنى الوفاء حبقوق اآلخرين،
من هنا فإن الفرد بغضّ النظر عن عالقته باآلخرين ميكن أن يكون متّصفاً بهذه
الصفة.
فعلى سبيل املثال :إن الكرم مبعنى امتالك صفة اجلود والسخاء ،وقد ميتلك
الشخص هذه امللكة والفضيلة النفسانية ،ولكنّه ال يكون يف مرحلةٍ من مراحل
عمره يف موقفٍ يقتضي منه الظهور على هذه الصفة .كما أن املهندس ميتلك القدرة
على وضع خريطة البناء ،رغم أنه ال يكون مشغوالً بوضع اخلرائط يف مجيع حلظات
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حياته .إن الذي ُيعَ ّد من مقوّمات املهندس هو امتالك القدرة وامللكة على وضع خرائط
للبناء ،وليس املمارسة الفعلية .كما ميكن للطبيب أن يكون طبيباً ،دون أن يكون
منهمكاً يف معاجلة املرضى دائماً .وبطبيعة احلال فإن اكتساب َمَلكة اهلندسة أو
الطبّ حباجةٍ إىل ممارسة عملية ،غري أن صدق عنوان املهندس أو الطبيب على الفرد
يتوقّف على املََلكات اليت تُعَ ّد من مقوّمات هذين العنوانني .وهكذا األمر بالنسبة إىل
األخالق الفردية ،مبعنى أن الذي حيظى باألهمِّية يف األخالق الفردية أوّ ًال وبالذات هو
امتالك الفرد ملكة الشجاعة والسخاء والعدالة ،وليست نتائج هذه الصفات بالنسبة
إىل اآلخرين واجملتمع ،وليس تأثريها على السلوك الفردي واالجتماعي .إن الفضائل
والرذائل يف األخالق الفردية إنّما تكمن أهمِّيتها من حيث الدور الذي تلعبه يف سعادة
وشقاء َم ْن يتصف بهما ،ال من حيث تأثري تلك املََلكات ـ أو السلوك الناشئ منها ـ على
سعادة ورفاه اآلخرين وتنظيم العالقات االجتماعية.
وأما موضوع األخالق االجتماعية فهو سلوك الفرد جتاه اآلخرين .إن هذه
األخالق ال ختوض أوالً وبالذات يف امللكات الباطنية لألفراد ،فمن وجهة نظر األخالق
االجتماعية تكمن أهمِّية الفضائل والرذائل الفردية يف تأثريها على تنظيم العالقات
االجتماعية ،ويف رفاهية وسعادة اجملتمع .إنّ ما هو املهمّ أوّ ًال وبالذات يف هذه األخالق
هو كيفية سلوك وتعاطي األفراد جتاه بعضهم البعض ،وجتاه املؤسسات االجتماعية.
ويف األخالق االجتماعية ،باإلضافة إىل السلوك اجلَ ْمعي لألفراد ،ختضع حتى
املؤسسات واملنظمات االجتماعية للنقد والتقييم أيضاً ،وتكون موضوعاً إلصدار
األحكام األخالقية ،مبعنى أن املنظومة االقتصادية والسياسية واالجتماعية والقضائية
للمجتمع قد تتّصف بأنها حسنة أو سيِّئة من الناحية األخالقية ،أو أن تتّصف بأنها
عادلة أو ظاملة.
يف األخالق االجتماعية تعدّ «العدالة» صفة للمؤسّسات االجتماعية ،وليست
صفة نفسانية لألفراد .إن األخالق االجتماعية تبيِّن لنا ماهية النظام السياسي
واالقتصادي واالجتماعي والقضائي العادل ،وما هي أسس وضوابط العدالة
االجتماعية؟ وما الذي جيب علينا أن نعمله إلقامة العالقات العادلة يف اجملتمع؟ وكيف
يتمّ توزيع وتقسيم اإلمكانات والفرص والثروات واحلصص واملشقات بني األفراد؛
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كي يكون اجملتمع الذي نعيش فيه جمتمعاً عادالً؟ ويف األخالق االجتماعية يتمّ تقييم
عدالة احلكومة واحلكام بالعالقات االجتماعية العادلة ،دون العكس.
وعليه ،إذا مل يكن هناك جمتمع أبداً ،أو إذا مل يكن لدى الفرد أيّ عالقة مع
اآلخرين ،ستكون األخالق االجتماعية فاقدةً للموضوع ،يف حني أن موضوعية وفعلية
القيم والواجبات واحملظورات األخالقية يف دائرة األخالق الفردية ال تدور مدار وجود
ب على الدوام بهذه القيم والواجبات،
اجملتمع واحلياة االجتماعية ،وإن الفرد خماط ٌ
حتّى إذا كان يعيش يف عزلةٍ أو سجن يف زنزانةٍ منفردة .وباختصارٍ :إن األخالق
الفردية ذات موضوعية على كلّ حال ،سواء يف اخللوة أو احلضور ،وأما قيم األخالق
االجتماعية فإمنا تتحقق موضوعيتها يف إطار اجملتمع(.)5

إن هدف األخالق الفردية هو ضمان الفالح والسعادة األخروية للفرد .إن
الفضائل اليت تعدّ ذات قيمة معتربة يف األخالق الفردية إمنا تكون ذات قيمة من حيث
إن الفرد املتّصف بها ُيعَ ّد كامالً وسعيداً ،ال من حيث إن آحاد األفراد يف اجملتمع أو
أكثرهم إذا اتّصفوا بتلك الفضائل فإن احلياة االجتماعية والدنيوية ستغدو أفضل.
ميكن القول :إن غاية األخالق الفردية هي تربية اإلنسان الصاحل ،وغاية األخالق
االجتماعية بناء اجملتمع الصاحل .وكما سيأتي فإن بناء اجملتمع الصاحل ليس نتيجة
لتجمُّع عددٍ من األفراد الصاحلني بالضرورة ،إمنا اجملتمع الصاحل هو اجملتمع الذي
يتمتّع بتوليفةٍ حقوقية وقانونية عادلة ،وأن يتمتّع أفراده حبقوق متساوية ومتكافئة،
وأن تكون السمة الغالبة على أفراده هي رعاية حقوق اآلخرين.
إن لدى األخالق الفردية واألخالق االجتماعية ِق َيمٌ مشرتكة أيضاً ،إالّ أنهما
حتى يف هذه القيم املشرتكة ينشدان غايات خمتلفة .فالكذب ـ على سبيل املثال ـ
قبيحٌ على مستوى األخالق الفردية واالجتماعية على السواء؛ إالّ أن قبح الكذب من
ناحية األخالق الفردية يعود إىل أنه يضرّ بسعادة الفرد وحياته املعنوية؛ يف حني أن قبحه
من ناحية األخالق االجتماعية يعود إما إىل تضييعه حلقوق اآلخرين؛ أو ألنه يزعزع ثقة
األفراد ببعضهم ،وال خيفى أن هذه الثقة متثِّل الشرط الرئيس يف التعاون وبناء الصرح
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االجتماعي.

تلعب النيّة والدافع يف األخالق الفردية دوراً هاماً .وليست النيّة السيِّئة مؤشّرًا
على احلقارة والرذيلة النفسانية ،ونقصان واحنطاط الفرد ،حيث «اإلناء ينضح ما
سب ،بل يف األساس يذهب بعض علماء األخالق إىل القول بأن القيمة
فيه» ،فحَ ْ
األخالقية للعمل تابعة لنيّة الفاعل .ولكنْ من األفضل أن نفصل «احلُسْن والقُ ْبح
الفعلي» عن «احلُسْن والقُ ْبح الفاعلي» ،فنقول :إن الفعل احلسن املنبثق عن نيّة سيّئة ال
حيتوي على حُسْن فاعلي ،وإنْ كان حيتوي على حُسْن فعلي()6؛ ألن مشاهداتنا
األخالقية تشهد بأن ذات األفعال ،بغضّ النظر عن الفاعل ودوافعه ،تقبل التقييم
األخالقي ،وإن الفعل احلسن الذي يصدر عن نوايا سيّئة ال يتساوى مع الفعل القبيح
الصادر عن نوايا سيّئة .ويف األساس فإن نفس إمكان أن نتصوّر صدور فعل حسن عن
نية سيّئة ،دون أن نشعر بارتكاب تناقضٍ أو مفارقة ،يثبت أن األفعال يف حدّ ذاتها،
وبغضّ النظر عن نيّة الفاعل ،تنقسم من الناحية األخالقية إىل :أفعال حسنة؛ وأفعال
قبيحة ،وأ ّن حسنها وقبحها ليس تابعاً متاماً ومن مجيع اجلهات لنيّة الفاعل .وميكن
لنا أن نأخذ النيّة جمرّدة بوصفها واحدة من املقاييس األخالقية «الصانعة للحُسْن»
و«الصانعة للقُ ْبح» ،أو «الصانعة للصحيح» و«الصانعة للخطأ».
وعلى أيّ حال فإن النيّة من وجهة نظر األخالق الفردية حتظى بأهمِّية قصوى،
ويف احلدّ األدنى فإن النيّة احلسنة تعدّ من فضائل وقيم األخالق الفردية ،وتلعب دوراً
يف كمال وسعادة اإلنسان الفردية واألخروية .ولكنْ ال أهمِّية للدافع والنية من ناحية
األخالق االجتماعية .فعلى سبيل املثال :من زاوية األخالق الفردية ال تعترب رعاية األمانة
لغايات نفعية ،أو بدافع احلصول على مزيدٍ من الربح عن طريق كسب ثقة اآلخرين،
عمالً حسناً ،وال حيتوي على حُسْ ٍن فاعلي .يف حني أن األخالق االجتماعية تطلب من
األفراد أن يكونوا أمناء ،ال أكثر ،دون أن تولي اهتماماً لدوافعهم ونواياهم ،إالّ إذا
كان لنيّة ودافع الفرد دورٌ يف أخالقية العالقات االجتماعية .إن املهم من زاوية األخالق
االجتماعية هو أن ال يُلحق الفرد ضرراً باآلخرين ،وال يهدر حقوقهم ،وإنّ دافع
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الشخص ال يؤثِّر كثرياً يف حتقيق هذه الغاية( .)7إن اختالف األخالق الفردية عن
األخالق االجتماعية يف ما يتعلّق بالدافع والنيّة ينشأ من تفاوتٍ واختالف أعمق يف ما
يتعلّق مبنشأ ومصدر هذين النوعني من األخالق(.)8
كما ميكن بيان هذا التفاوت بشكلٍ آخر والقول :إن األخالق الفردية جوابٌ
عن السؤال القائل« :ما هي احلياة اجليّدة؟» ،وأما األخالق االجتماعية فهي جوابٌ عن
السؤال القائل« :ما هو اجملتمع اجليّد؟».
ميكن أن يُجاب عن السؤال األول بالعديد من اإلجابات ،مبعنى إمكان أن
يكون لألفراد أفها ٌم خمتلفة عن احلياة اجليّدة ،وحيقّ لكلّ فردٍ أن يبين حياته
الشخصية اجليّدة على أساس ما يتصوّره حياةً جيّدة .رغم أنه جيب على األفراد أن
جيدّوا يف اكتشاف أفضل أساليب احلياة ،وأن اختيار أسلوب ومنوذج احلياة هو
اختيار أخالقي ،ولكنْ ليس هناك من دليلٍ يُثبت أن احلياة اجليّدة واحدةٌ بالنسبة إىل
مجيع األفراد ،ولذلك ال حيقّ للمجتمع أو الدولة أو األكثرية أن تفرض منط حياتها
املطلوب هلا على األفراد الذين يفكّرون بنمطٍ آخر مغاير لنمط حياتهم.
وأما اإلجابة عن السؤال الثاني فال ميكن أن تكون متعدّدة؛ ألن احلياة
االجتماعية يف مثل هذه احلالة لن تكون ممكنة .فاحلياة االجتماعية إمنا تكون
ممكنة ،وميكن أن يكتب هلا البقاء واالستمرار ،إذا كان أكثر أفراد اجملتمع
يؤمنون مبنظومة ِق َي ٍم وأخالق واحدة يف ما يرتبط بالعالقات االجتماعية ،ويطبِّقون ما
يؤمنون به عملياً( .)9ولذلك ميكن القول يف اإلجابة عن السؤال الثاني :إن اجملتمع
اجليّد من الناحية األخالقية هو اجملتمع الذي يتّصف باألمور التالية:
ـ أن يتساوى أفراده يف احلقوق.
ـ أن تراعى حقوق األفراد فيه من ِق َبل املؤسّسات السياسية واالجتماعية.
ـ أن يراعي أكثر األفراد فيه حقوق بعضهم البعض.
ـ أن يقوم األفراد فيه مبسؤولياتهم االجتماعية.
وعلى هذا األساس فإن األخالق الفردية لكلّ شخصٍ تعكس تصوّره للحياة
اجليّدة ،أو إنها تعكس احلقوق والوظائف اليت يتصوّر أنها واجبة عليه جتاه نفسه
(وفيما بينه وبني خالقه) .إالّ أن األخالق االجتماعية لكلّ شخص تعكس التصوّر
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الذي حيمله عن اجملتمع اجليّد ،أو تعكس احلقوق والوظائف املتبادلة اليت تقع على
كاهل األفراد واملؤسّسات االجتماعية جتاه بعضها .ومن الواضح أن الدافع والنيّة
اجليدة تعدّ واحدةً من مقوّمات احلياة اجليّدة ،يف حني أن هذا األمر ليس له تأثريٌ
تلقائي يف أداء حقوق اآلخرين ،وتلبية الوظائف االجتماعية.

إن منشأ األخالق الفردية يكمن يف اهلويّة اإلنسانية للشخص الفاعل ،ومنشأ
األخالق االجتماعية يكمن يف اهلويّة اإلنسانية لآلخرين .وإن ِق َيم وإلزامات األخالق
الفردية تنشأ عن «الكرامة اإلنسانية» أو «املنزلة األخالقية» للشخص الفاعل .وإن
اهلويّة اإلنسانية للفرد هي اليت تقول له :كيف ينبغي له أن يعيش؟ وما هي امللكات
والفضائل اليت جيب أن يتحلّى بها؟ وما هي امللكات والرذائل اليت جيب عليه أن يبتعد
عنها؟ وما الذي عليه أن يفعله مع ذاته؛ كي يبقى إنساناً؛ وكي ال تتضرّر هويته
اإلنسانية؛ أو كي تنمو حنو األفضل؟
وأما القيم واإللزامات األخالقية اجلماعية فتنشأ من الكرامة اإلنسانية أو
املنزلة األخالقية لآلخرين .وإن اهلوية اإلنسانية ،أو املنزلة األخالقية لآلخرين ،حتدّد
إطار سلوك الفرد جتاههم .من هنا ال تكون نيّة الفرد ودافعه يف سلوكه جتاه اآلخرين
مهمّة يف حدّ ذاتها؛ ألن دافع ونية الفاعل إنّما تؤثّر أوّ ًال وبالذات يف سعادته ،وليس يف
سعادة اآلخرين .إن علم األخالق الفردية عبار ٌة عن شرح وبسط اللوازم املعيارية هلوية
الشخص الفاعل ،ومنزلته األخالقية ،يف حني أن علم األخالق االجتماعية عبارة عن
شرح وبسط اللوازم املعيارية للهوية واملنزلة األخالقية لآلخرين ،واليت تتأثّر بنحوٍ من
األحناء بسلوك الفاعل.

يتمّ تربير ِق َيم األخالق الفردية من خالل التمسّك بعلم النفس الفردي ،وسعادة
اإلنسان وكماله على املستوى الفردي ،إالّ أن قيم األخالق اجلماعية ميكن تربيرها
من خالل التمسُّك بعلم االجتماع ،أو علم النفس االجتماعي ،وسعادة اجملموعة
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اإلنسانية وكماهلا( .)10وبعبارةٍ أخرى :إن األخالق الفردية تقوم على فرضيات مسبقة
لعلم النفس الفردي ،يف حني أن األخالق اجلماعية تستند إىل فرضيات مسبقة لعلم
االجتماع النفسي ،أو علم النفس االجتماعي( .)11كما خيتلف هذان النوعان من
األخالق عن بعضهما من حيث املبنى وأسلوب تربير القِ َيم أيضاً( .)12يقوم تربير ِق َيم
األخالق الفردية على مقدّمات تعود بأمجعها إىل ذات الفرد؛ ألن هذه القِ َيم مستقلّة
ومنفصلة عن وجود اآلخرين ،مبعنى أن وجود اآلخرين وعدم وجودهم ـ فضالً عن
حقوقهم ـ ال يكون أوّ ًال وبالذات هو املؤثِّر يف اعتبار هذه القِ َيم .أما تربير ِق َيم األخالق
االجتماعية فعلى العكس من ذلك متاماً؛ ألن هذه القِ َيم ناظرةٌ بأمجعها إىل حقوق
اآلخرين ،وهي يف سياق استيفاء وصيانة هذه احلقوق.
خالصة القول :إن التربير العقالني لقِ َيم األخالق الفردية رهنٌ بقبول الفرضيات
اخلاصة يف ما يتعلّق بالسعادة والكمال الفردي واحلياة اجليّدة ،والقائمة على الفهم
واإلدراك اخلاصّ لـ «اإلنسان املثالي» .يف حني أن التربير العقالني لقِ َيم األخالق
االجتماعية ره ٌن بقبول الفرضيات اخلاصة يف ما يتعلّق بالسعادة والكمال اجلماعي،
واإلدراك اخلاص لـ «اجملتمع املثالي» ،رغم أن الذي يطالب يف نهاية األمر بالدليل؛ كي
يتمسّك بقيم األخالق االجتماعية ،هم األفراد .وإن هذا الدليل يأتي من طريقني،
وهما:
أ ّوالً :طريق العقل والعقالنية «التدبريية»( )13و«النفعية»( )14و«األنوية»(.)15
()16

وثانياً :طريق العقل والعقالنية «األخالقية» و«املطالبة باحلق»

و«اإليثارية

والغريية»(.)17
إن األدلة التدبريية واألنوية تسعى يف واقع األمر إىل تربير ضرورة مراعاة ِق َيم
األخالق االجتماعية ،وخاصّة رعاية حقوق اآلخرين من خالل إظهار تأثري هذا األمر
على ضمان املصاحل الفردية والشخصية لألفراد .إن مثل هذه االجتاهات تقوم على رؤية
آليّة إىل األخالق االجتماعية ،ولذلك فإن الذين حيملون مثل هذه الرؤية والفهم
لألخالق االجتماعية يكون التزامهم مبراعاة ِق َيم األخالق االجتماعية وحقوق اآلخرين
مشروطاً؛ حيث إن التزامهم بهذه القِ َيم ما دام هذا االلتزام ملبِّياً ملصاحلم الشخصية
(أو الفئوية والصنفية) ،وما إن يشعروا بأن ضمان مصاحلهم الشخصية (أو الفئوية
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والصنفية) يتمّ عرب انتهاك ِق َيم األخالق اجلماعية وهدر حقوق اآلخرين ،أو أن ذلك
سيسهم يف حتسني سبل الوصول إىل ضمانها ،لن يرتدَّدوا يف انتهاك هذه القِ َيم،
ويقدِّمون املربّرات واألدلة على أن ما قاموا به ينطلق من ضروراتٍ ودوافع تربِّر أخالقية
فعلتهم .إن هذا النوع من التربير يضع األخالق االجتماعية يف طول األخالق الفردية،
مبعنى أنه طبقاً هلذا األسلوب من رعاية حقوق اآلخرين أو معاملتهم معاملة أخالقية
إمنا حيظى باالهتمام والتربير يف حدود تأثريه على ما يصيب الشخص الفاعل من
سعادة وشقاء ،أو مصلحة ومفسدة.
أما الطريق الثاني لتربير قيم األخالق االجتماعية فيكمن يف التمسُّك بالعقل
والعقالنية األخالقية .إن الذين يتمسّكون بالعقل والعقالنية لتربير ِق َيم األخالق
اجلماعية يعتقدون بأن الدوافع (اإليثارية) من بني الدوافع اإلنسانية العميقة واألصيلة،
وإن عمقها وأصالتها ال تقلّ أبداً عن الدوافع (األنانية) .وال حاجة للفرد يف اتّباع هذه
الدوافع إىل إرجاعها للدوافع األنوية وتربيرها باألدلة التدبريية .إن ِق َيم األخالق
االجتماعية يف هذه الرؤية تنبثق عن العقل والعقالنية األخالقية ،وإن هذا العقل
والعقالنية يف ذاتها إيثارية أو «حيادية»( ،)18وإن مقتضياتها غري قابلةٍ لإلرجاع والتحويل
إىل مقتضيات العقل والعقالنية األنانية .وإن هذه الرؤية تفرتض تعريف اإلنسان بأنه
«مدني بالطبع» ،أو أنه «حيوان أخالقي».

إن بيان مقولة باسم أخالق التفكري وأخالق البحث يعتمد على القول بعددٍ من
الفرضيات اهلامّة.
إن أخالق التفكري والبحث ليس جمرّد اس ٍم آخر للمنطق واملعرفة .وبطبيعة
احلال فإن أسس وقواعد هذه األخالق تعود يف واقع األمر إىل تلك املعايري املنطقية
واملعرفية أو تنتزع منها .بَيْدَ أن تسمية هذه املعايري باسم أخالق التفكري والبحث يقوم
على اإلميان بفرضية تقول :إن املعايري املنطقية واملعرفية متثّل جزءاً من املعايري
األخالقية ،ومن الواجب أخالقياً مراعاة تلك املعايري ،وإن تعمُّد نقضها يعترب معصية
وجرمية على املستوى األخالقي ،ويكون مرتكبها مستحقّ ًا للمؤاخذة.
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بعبارةٍ أخرى :إن تسمية املنطق واملعرفة باسم أخالق التفكري والبحث يقوم على
اإلميان بفرضية أن التفكري والبحث هو نوع من الفعل الواعي واإلرادي واالختياري،
وإن النشاط الذهين لإلنسان يف مقام التفكري واكتساب املعرفة ،وسلوك العلماء يف
دائرة البحث والتحقيق والتعاطي العلمي ،قاب ٌل للنقد والتقييم األخالقي أيضاً،
ويتّصف من الناحية األخالقية باحلسن والقبيح ،وينقسم إىل :صحيح وخاطئ،
وممدوح ومذموم.
إن هذا االدّعاء ال يعين ـ بطبيعة احلال ـ حتويل املنطق واملعرفة إىل األخالق ،بل
مما يفرتض يف الفهم التقليدي
يعين فقط أن دائرة املعايري والواجبات األخالقية أوسع ّ
والسائد لألخالق ،وإن «اإلميان» و«التفكري» و«البحث» ليست جمرّد موضوعات
للتقييمات املنطقية واملعرفية فقط ،بل هي أيضاً قابلةٌ للتقييمات األخالقية ،وتتّصف
يف آنٍ واحد بالصفات املنطقية واملعرفية ،وبالصفات األخالقية أيضاً .كما حتمل
عليها احملموالت املنطقية واملعرفية ،واحملموالت األخالقية أيضاً.
فمثالً :إن قيمة «اإلنصاف» و«التواضع» و«الشجاعة» ال ختتصّ بأخالق السلوك
فقط ،بل إن اإلنصاف والتواضع والشجاعة العقالنية تعترب ذات قيمةٍ ،وتعدّ فضيل ًة،
جعية» و«اجلَ ْزمية» و«النظرة
من الناحية األخالقية أيضاً .وهكذا «التخلُّف» و«الرَّ ْ
السوداوية» ال تشتمل على جمرّد تبعات معرفية فقط ،بل إنها أيضاً تثبت االحنطاط
األخالقي للشخص ،وإنّ «العُجب» و«التكبُّر» املعريف ال يقلّ عن «العُجْب» و«التكبُّر»
األخالقي باملعنى اخلاص للكلمة .وإن الدافع إىل «احلقيقة» (اإلخالص املعريف) ليس
سب ،بل تكمن أهمِّيتها وقيمتها حتّى على
مهمّ ًا على مستوى العقالنية النظرية فحَ ْ
مستوى العقالنية العملية أيضاً.
وباختصارٍ :إن أخالق التفكري والبحث ره ٌن بقبول الفرض القائل :إن التفكري
والبحث ُي َع ّد نوعاً من العمل والنشاط الواعي واالختياري واإلرادي ،ومن هنا يكون
حمكوماً للضوابط واملعايري األخالقية ،وإن الفضائل والرذائل املنطقية واملعرفية ُت َع ّد
فضيلة ورذيلة حتّى على املستوى األخالقي أيضاً( .)19وإن هذه النقطة تعترب فرضية
سابقة للقول مبقولةٍ امسها أخالق التفكري والبحث والتحقيق(.)20
إن من بني التداعيات اهلامّة للقول مبقولةٍ أو علمٍ باسم أخالق التفكري
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والتحقيق والبحث تقدُّم «العقل العملي» على «العقل النظري» ،واضمحالل بريق الفصل
بني دائرة املدركات احلقيقية ودائرة املدركات االعتبارية .إن العقل العملي متقدِّمٌ
على العقل النظري؛ ألن أسس وقِ َيم أخالق التفكري والتحقيق من مقتضيات العقل
العملي ،مبعنى أن معايري العقل العملي إما هي شرط نشاط العقل النظري أو شرط
لصحّة وصوابية نشاطه .وإن مجيع املدركات احلصولية حقيقية من ناحيةٍ؛ واعتبارية
من ناحيةٍ أخرى .وال فرق بني العلم واملنطق والفلسفة واألخالق واحلقوق من هذه
الناحية( .)21وبطبيعة احلال إذا أراد اإلنسان أن يتَّبع معايري العقل العملي وجب عليه
التعرُّف على هذه املعايري ،وهذه املعرفة من شؤون العقل النظري .بَيْدَ أن العقل النظري
إذا أراد القيام بدوره بشكلٍ صحيح فإنه سيكون حباجةٍ إىل هذه املعايري.

عمدنا يف هذا الفصل إىل تعريف الدين واألخالق.
وقلنا :إن مرادنا من الدين يف جمموع هذا البحث إما هو املعنى العام للكلمة،
الشامل للتجربة الدينية وأصول العقيدة واألخالق والشريعة؛ أو املعنى اخلاص للكلمة،
الذي ُيعَ ّد مرادفاً للشريعة.
وقلنا أيضاً :إن مرادنا من األخالق إما املعنى العام للكلمة ،الشامل ـ مضافاً
إىل أخالق السلوك ـ ألخالق التفكري وأخالق البحث والتحقيق أيضاً؛ أو املعنى اخلاص
للكلمة ،الذي حيتوي على جمرّد أخالق السلوك فقط .إالّ أن مرادنا من األخالق
باملعنى اخلاص للكلمة بشكلٍ رئيس هو األخالق االجتماعية ،دون األخالق الفردية.
ومضافاً إىل ذلك قمنا يف هذا الفصل ببيان الفروق بني األخالق الفردية
واألخالق االجتماعية بالتفصيل .ال ميكن رسم حدود فاصلة ودقيقة بني األخالق
الفردية واألخالق االجتماعية؛ ألسباب وجهات خمتلفة ،غري أن التمايز بينهما،
واالختالف بني الرؤية الغربية والرؤية اإلسالمية ملاهية وآليّة األخالق ،وطغيان أو
اضمحالل اجلهات الفردية واجلماعية لألخالق يف الثقافتني الغربية واإلسالمية ،ال
ميكن إنكاره أيضاً.
إن األخالق الفردية تقوم على أساس تصوُّر الفرد عن احلياة الصاحلة ،ومتبنياته
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األساسية بشأن الكون واإلنسان وعامل الدنيا واآلخرة وأسلوب احلياة املثالية ،إالّ أن
األخالق االجتماعية ال ميكن أن تكون كذلك؛ ألن الفلسفة األنطولوجية ملثل هذه
األخالق عبار ٌة عن تنظيم العالقات االجتماعية بني أتباع وأنصار خمتلف األنظمة
واملذاهب األخالقية الفردية املختلفة .وإن خفض األخالق االجتماعية إىل مستوى
األخالق الفردية ،والعمل على فرض قراءةٍ خاصّة لألخالق الفردية على مجيع أفراد
اجملتمع ،يعترب خطيئةً من الناحية األخالقية ،فهو من أبرز وأوضح مصاديق الظلم
وانعدام العدالة.
إن فصل األخالق الفردية عن األخالق االجتماعية يتوقّف على الفصل بني
«املساحة اخلاصة» و«املساحة العامة» ،واحلفاظ على املساحة اخلاصة لألفراد مبنأى
عن تدخُّل اآلخرين (األعمّ من الدولة واملؤسسات االجتماعية وسائر األفراد اآلخرين).
إن هذا الفصل يعين أنه ال حيقّ ألحدٍ أن يفرض األخالق الفردية املقبولة عنده على
اآلخرين ،وحتّى األكثرية من أفراد اجملتمع ،الذين يتبنّون أخالقاً فردية متشابهة أو
لديهم تفاسري متشابهة تقريباً لقِ َيم األخالق الفردية املقبولة عندهم ،ال حيقّ هلم أن
جيعلوا األخالق الفردية املقبولة هلم على شكل دستورٍ أو قانون يفرضونه على األقلية
اليت ال تقبل هذه األخالق الفردية أو ذلك التفسري لألخالق الفردية .وبطبيعة احلال فإن
كالًّ من األخالق الفردية واألخالق االجتماعية قابلةٌ للنقد والتقييم العقالني واملعاجلة
واإلصالحَ ،بيْدَ أن النقد العقالني هو غري فرض َن َمط من األخالق على اآلخرين
بالقوّة ،وإجبار اآلخرين على تبنّي عقيدة وأخالق فردية معيّنة ،عرب السبل القانونية
وغري القانونية ،هذا أوّ ًال .وثانياً :هناك حدٌّ أدنى من ِق َيم األخالق االجتماعية إذا مل يتمّ
التوافق عليها ،واعتناقها من قبل أفراد اجملتمع ،فإنّهم سوف ال يتمكّنون من بناء
حياةٍ اجتماعية مطلوبة ومقبولة ألنفسهم.
وعليه فإن األخالق االجتماعية أخالقٌ ال ميكن على أساسها فرض األخالق
الفردية اخلاصة ـ القائمة على تفسري خاص عن العامل واإلنسان ،والفرضيات
امليتافيزيقية والكالمية ،والعقائد الدينية أو غري الدينية واليت تفرتض عقيدة خاصة ـ
على األفراد الذين ال يؤمنون بذلك الدين أو تلك العقيدة ،أو ال يقبلون بذلك التفسري
اخلاص ،أو يؤمنون بتفسريٍ آخر .إن األخالق االجتماعية تعمل على جمرّد افرتاض
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املتبنيات ما فوق الدينية ،وتعرتف بتنوُّع األساليب املختلفة للحياة ،وحقّ األفراد يف
اختيار منطٍ من بني أمناط احلياة املختلفة ،وتعطي هامشاً وحيِّزاً لظهور التغيري
الفكري والتغيري الشخصي ،وحتول دون سريان أو فرض رؤيةٍ وفهم خاص عن
األخالق الفردية على ساحة احلياة اجلماعية .وبطبيعة احلال فإن حقّ الفرد يف اختيار
النمط املنشود له من احلياة يعين جمرّد أن اجملتمع واآلخرين ال حيقّ هلم أن خيتاروا
نيابة عن الفرد ،أو أن حيدّوا من اختياره وانتخابه .إن هذا احلقّ ال يعين سلب املسؤولية
العقالنية واألخالقية للفرد يف مقام االنتخاب واالختيار ،وال مبعنى اعتبار الذوقية
واملزاجية يف منط احلياة ،والقول بالتساوي والتكافؤ العقالني ملختلف أمناط احلياة.
إن احلرِّية وامتالك احلقّ يف االنتخاب ال يعين صوابية نتيجة هذا االنتخاب ،أو كونه
يفوق العقالنية ،كما أن امتالك حقّ القيام بفعلٍ ال يعين صوابية ذلك الفعل من
الناحية األخالقية.
ميكن تنظيم العالقة بني أتباع األنظمة األخالقية الفردية املختلفة مع بعضهم
على أساسني خمتلفني:
األوّل :القوّة والعنف واإلكراه.
والثانيِ :ق َيم األخالق االجتماعية.
إن األخالق االجتماعية تعمل يف واقع األمر على تنظيم السلوك اجلمعي
ألصحاب األخالق الفردية املختلفة ،وتعاطيهم مع بعضهم بشكلٍ مناسب وعادل
ومنصف ،وتفسح اجملال لكلّ شخص كي ميارس منوذجه وخياره األخالقي املقبول
واملفضَّل عنده ،وأن جيسِّد تصوُّره عن اإلنسان املثالي .يعدّ اختيار الدين واملعتقد ،وتبعاً
لذلك انتخاب منط احلياة ،ـ من ناحية األخالق االجتماعية ـ من احلقوق األساسية
للفرد ،وال حيقّ ألحدٍ أن يسلب األفراد هذا احلقّ ،بأيّ حنوٍ من األحناء أبداً .وكما
تقدَّم فإنّه ـ بطبيعة احلال ـ جيب على األفراد أن يبحثوا عن احلقيقة جبدِّية وصدق،
وأن يعملوا على نقد وتقييم خمتلف أمناط احلياة واملتبنّيات الكونية واإلنسانية تقييماً
عقالنياً ،وأن ينتخبوا األفضل واألحسن من بينها إذا عثر عليها يف حدود اإلمكان.
ولكنْ ال حيقّ ألحدٍ أن يُكره اآلخر على ما يراه هو حقّ ًا .وليس هناك من دليل سابق
يقتضي أن جيتمع مجيع الناس على اختيار منوذج خاص ومنط واحد من احلياة
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ط واحد من أمناط احلياة هو املناسب ملقاس اجلميع،
بالضرورة ،أو أن يكون من ٌ
س ٍق واحد (الطرق إىل اهلل بعدد أنفس
ويضمن السعادة واهلناء لكافّة الناس على َن َ
[أنفاس] اخلالئق) .وباختصارٍ :إن األخالق االجتماعية تقوم على االعرتاف بالتعدُّدية يف
دائرة األخالق الفردية.
وعلى هذا األساس ميكن القول :إن األخالق االجتماعية متقدّمة على األخالق
الفردية ،وهذا التقدّم مبعنى تقدّم «احلقّ» ( )rightعلى «احلسن» ( ،)goodأو تقدّم حقّ
الفرد على اخلري واملصلحة العامة ( .)common goodميكن تلخيص جوهر األخالق
االجتماعية يف هذه القاعدة الذهبية اليت تقول« :ما ال ترضاه لنفسك ال ترضَ ُه لغريك».
أو القاعدة القائلة« :عامِ ْل الناس كما حتبّ أن يعاملوك»( .)22فإذا كنّا ال نرضى
لآلخرين أن يفرضوا علينا أفهامهم وتفسرياتهم لنمط احلياة الصاحلة واحلسنة ،وال
حنبّ أن يكرهونا على اعتناقها ،وكنا نعترب ذلك نوعاً من الظلم وعدم العدل ،وجب
علينا يف املقابل عدم إعطاء هذا احلقّ ألنفسنا يف إكراه اآلخرين على اعتناق ذلك
النمط من احلياة الصاحلة واحلسنة من وجهة نظرنا أيضاً .وال فرق يف هذا الشأن بني
أن يكون منط احلياة املنشود مستنداً إىل الدين أم ال ،وبني أن يكون اختالف أمناط
احلياة ناشئاً عن األذواق واألمزجة وتقييمها خارج دائرة النقد والتقييم العقالني أم ال.
ميكن لألخالق الفردية أن تكون دينيةً ،إالّ أن األخالق االجتماعية تفوق الدين
ضرورةً.
إن صحّة ومشروعية األخالق االجتماعية ال تتوقّف على «تعدُّدية الصدق» وعدم
إمكان التقييم ،وما فوق عقالنية الثقافات والتقاليد املختلفة ،على الرغم من أن هذه
الفرضيات ُت َع ّد تربيراً إضافياً العتناق األخالق االجتماعية .إن الفرضيات السابقة لقِ َيم
األخالق االجتماعية عبارةٌ عن جمرّد «تعدُّد طرق النجاة» .وعلى هذا األساس ،حتّى لو
ادّعى الفرد احنصار الصدق يف الدين الذي يعتنقه ،ورأى بطالن سائر األديان األخرى ـ
كما هو احلال بالنسبة إىل أتباع مجيع األديان بشكلٍ عام ـ ،مع ذلك ال حيقّ له أن
يُكره اآلخرين الذين ال يرَ ْون رأيه على اعتناق ما يراه من منط احلياة الصاحلة
واحلسنة ،فال حيقّ له إكراه أتباع الديانات األخرى ،وال حتّى الذين ال يؤمنون بأي
دينٍ ،على اعتناق دينه؛ ألن هذا األمر غريُ الئق وغري صائب من الناحية األخالقية.
182

االجتهاد والتجديد

ولكي يكون احلكم أخالقياً جيب أن جتتمع فيه شرائط صورية ومضمونية
خاصة ،ويف احلدّ األدنى جيب أن يكون ذلك احلكم قابالً للتعميم .ومن الواضح أن
الذين يدَّعون الصدق واحلقّ احلصري للدين الذي يعتنقونه ال يرضون ألتباع الديانات
األخرى ،أو الذين ال يعتنقون ديناً أصالً من الكفّار وامللحدين ،بأن يُكرهوا اآلخرين
على منطٍ خاص من أمناط احلياة ،أو منوذج خاص من مناذج األخالق .وإذا كانوا
يشكللون األقلية أصرّوا على التمسُّك حبقّهم يف البقاء على دينهم ،وأن تكون هلم
احلرِّية الكاملة يف اعتناق واختيار منط احلياة واألخالق الفردية اليت يرَ ْونها هي
الصحيحة واملناسبة .ال نقول :إن هذا األمر غري ممكنٍ من الناحية العملية ،أو ال
ميكن له أن يتحقَّق؛ فإن تاريخ البشرية زاخ ٌر بصفحات ومشاهد تقوم فيها األمم
والشعوب الغالبة بإكراه الشعوب واألمم املغلوبة على اعتناق دينها وثقافتها وفكرها
ومنط حياتها وأخالقها الفردية ،إالّ أن املدَّعى هو عدم أخالقية مثل هذا العمل ،وعدم
إمكان تربيره أو الدفاع عنه .فإنّ جمرّد القوّة اجلسدية أو العددية ال متنح مثل هذا
احلقّ ألصحابها يف إكراه اآلخرين على ما يرَ ْونه ،وجعل ما يتبنَّ ْونه قانوناً جيب
احرتامه من قبل اجلميع ،واعتبار املتخلف عنه متمرِّداً وجمرماً جيب تعريضه ألشدّ
العقوبات .بل إن مثل هذا األمر ال ميكن تربيره إالّ على أساس املنطق القائل« :احلقّ
َمل ْن غلب» .وليس هذا املنطق بشيءٍ آخر غري العبودية للبطش والقوّة.
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wisdom
- Ross, W. D. (1930) The Right and The Good (Oxford: Oxford University Press).
- Ross, W. D. (1939) The Foundations of Ethics (Oxford: Clarendon Press).
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rationalization

justification

(13) prudential.
(14) utility-oriented.
(15) egoistic.
)16) right-oriented.
)17) altruistic.
)18) impartial.
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موقف الفقهاء من السلطة
قراء ٌة أصوليّة

مل يتّضح بشكلٍ جلي أن هناك مسافة كبرية بني ممارسة السياسة وااللتزام
بالقيم األساسية للسلوك اإلنساني «احلالل واحلرام» ،ومل ينفصل الفقه «قانون احلياة
يف اجملتمع اإلسالمي» عن ممارسة الشأن العام بوصفه ممارسة حياتية يلزم أن تتقيد
بقوانني املمارسة .بَيْدَ أن الذي حصل تارخيياً هو انفصالٌ بني التجربة السياسية والرؤية
الفقهية للممارسة .وظهر ذلك جليّ ًا يف فقه األحكام السلطانية ،بوجهها اآلخر املختلف
عن الوجه الذي عرضه أبو يوسف يف اخلراج ،وأبو عبيد يف األموال ،واملاوردي والفرّاء.
إنه الوجه الذي حدّد موقف املكلف املسلم من السلطة غري الشرعية من جهة ،وعموم
السلطة غري العادلة من جهة أخرى.
ويلحظ يف جتارب األمة اإلسالمية اطّراد التباين القيمي بني النخبة املنتجة
للمعرفة وبني السياسيني الذين امتلكوا سلطة املؤسسة احلاكمة ،فانعكس على
السلوك اليومي والتفضيالت واملواقف اليت جيب أن يلتزم بها املكلف إزاء السلطة،
سواء كان النقص فيها عدم الشرعية أو كونها سلطة جائرة؛ ذلك ألن (السلطة) يف
ماهيتها ومفهومها يف التجربة احلضارية اإلسالمية ليست نتاج اختيار األمة املطلق

للحاكمني ،بل هي ناتج توصيف الفقه ملشروعيتها ووظيفتها وأسلوب تداوهلا ورسالتها
العاملية .لكن الذي حصل أن السلطة قد تكوّنت ووجدت خارج التوصيف الفقهي،
واختطت هلا مساراً تأسيسياً قائماً مرّة على إرادات مراكز القوى االجتماعية ،كما
حصل يف (السقيفة) ،أو نتاج استخدام القوة املسلحة ،كالذي حصل يف تأسيس
(السلطتني األموية والعباسية) وما تالهما .وعليه فإن مشروعية السلطة السياسية يف
التجربة اإلسالمية مل يكن ناتج املوقف الفقهي ،ومل يكن ناتج إرادة األمة ،بل كان
ناتج إرادات القوى االجتماعية والسياسية .لذلك فإن املوقف السياسي للفقهاء إزاء
السلطة تكوّن من الرؤية الفقهية هلذا املسار ،سواء يف تأسيسه أو تطوره وعالقته
باإلنسان .وقد ظهر هذا املوقف يف مواضع متعدّدة من البحث الفقهي ،مثل :مدى
مشروعية العمل يف أجهزة حكومات السلطان اجلائر ،وأحكام اجلهاد مع السلطان
اجلائر ،والزكاة ،واجلمعة ،وفقه القضاء يف ظلّ السلطان اجلائر ،ويف مدى قبول
جوائز السلطان ،وأخرياً مدى مشروعية التغيري السياسي الذي أطلق عليه يف مباحث
الفقهاء (أحكام اخلروج على السلطان) ،وقد كان له وجهان :األوّل هو عبارة عن
جرمية بغي إذا كان السلطان عادالً؛ واختلف يف مشروعيته إذا كان السلطان جائراً.

لقد ظهر مصطلح خليفة رسول اهلل‘ مع خالفة أبي بكر كتوصيف
ملشروعية ووظيفة احلاكم السياسي يف أوّل نشأة الدولة اإلسالمية بعد الرسول‘،
مقابل لفظ أو مصطلح (اإلمام) ،الذي تبناه الفكر الكالمي الشيعي؛ لإلشارة إىل
الشخص الذي جيمع بني السلطة السياسية (اخلالفة) والقيادة الدينية للمجتمع
(اإلمامة)(.)1
وتطوّر األمر يف زمن عمر بن اخلطاب ،ليصبح لقب احلاكم (أمري املؤمنني).
واستمر هذا اللقب حتّى حينما تضاءلت مصداقية هذا الوصف السامي للحاكم
السياسي تدرجيياً؛ بسبب السلوكيات غري اإلسالمية اليت قدّمتها التجربة السياسية
األموية والعباسية ،ثم استبدل االسم يف فرتة الدويالت إىل لفظ السلطان .ومل يكن
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لفظ السلطان يف بداية األمر مصطلحاً رمسياً؛ ألن مصطلح السلطان يرمز إىل أحد
أمرين :إ ّما اإلشارة إىل شخص تولّى السلطة «بطرق غري شرعية»؛ أو يرمز لالستبداد
الذي ميارسه احلكام .ولعل الثاني أكثر إطالقاً وعمومية من األول؛ ذلك ألن َم ْن أراد
البيان والتوضيح فال بُدَّ أن يقيِّد لفظ السلطان إما بالعادل أو اجلائر ،فهو أعمّ منهما
معاً .مما يشري إىل صورة االستبداد اليت اقرتنت مع حكّام الواليات شبه املستقلّة عن
املركز ،أو أمراء احلروب واملقاطعات .ومن اجلدير باإلشارة أن بعض فقهاء املسلمني
وهم يصنعون النظرية السياسية اإلسالمية للسلطة ،ماهيتها ومشروعيتها ووظائفها
وأسلوب تداوهلا ،جيعلون سلطة التغلُّب من صور املمارسة التارخيية؛ ألن أمارات
املتغلبني قد ظهرت يف التجربة السياسية اإلسالمية ،كما يصطلح عليها املاوردي يف
كتابه األحكام السلطانية( .)2فاستقرّ هذا التوصيف يف األدبيّات ،فكانت املدونات
الفقهية جتعل وظيفة السلطان حتت عنوان (األحكام السلطانية) ،أو سرية امللوك(.)3
وبذلك تضاءل مضمون مصطلح اخلليفة ،ومضمون مصطلح أمري املؤمنني ،وبقي فقط
االسم التارخيي .ولعل هذا املصطلح ينطوي على اإلشارة أن شخص السلطان هو الذي
ينفرد مبمارسة السلطة بكلّ تنوعاتها و«مالبساتها» ،مع شعور الفقهاء بضرورة
الرجوع إىل (شكليات اخلالفة) نظريّ ًا وعملياً؛ رغبةً يف بقاء الكيان السياسي ألمة
اإلسالم أصيالً ،لذلك استقرّ مصطلح (اخلليفة) حتّى حينما تناقص مضمونه بوصفه
رمزاً دينياً وسياسياً يف املركز ،وتفرّد السالطني واألمراء وامللوك يف واليات األطراف
بالسلطات الفعلية.
إزاء هذا الواقع أصرّ الفقهاء من كلّ املذاهب على تسمية هؤالء احلكام
بالسالطني .ويف هذه التسمية إشعارٌ واضح بعدم االعرتاف بالشرعية السياسية
لسلطاتهم ،مما جعلهم ينأَ ْون بأنفسهم فكرياً وسلوكياً ونفسياً ،رافضني اخلضوع
ملنطق القوة والغلبة ،متطلعني إىل ما جيب أن يكون الوضع املعياري يف إقامة السلطة
الشرعية العادلة .لذلك نلحظ القصدية يف استعمال الفقهاء هلذا الوصف للحاكمني،
اليت رمبا تستبطن اإلشارة إىل استخدامهم العنف السياسي كسبب رئيس للحصول
على السلطة ،أو كأسلوب ملمارسة السلطة ضدّ الناس ،وال سيَّما الذين ال حيققون
متاماً ما يريده «السلطان» ،إشارةً إىل االستبداد ،واالستحواذ على املال العام (اخلراج).
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ومن هنا نشأت معاجلاتهم للعالقة مع السلطان اجلائر ،سواء باحلكم على عدم
شرعية العمل يف أجهزة السلطة املتعسفة ،مثل :سلطة املهدي العباسي ،الذي همَّ بقتل
القاضي شريك بن عبد اهلل؛ جملرد رؤيا رآها يف احللم أنه دخل على بالطه فوطأ
فسطاطه حبذائه ،وفسَّر له املفسِّرون ذلك احللم بعدم احرتام القاضي للسلطان .لقد
انطلق الفقهاء من واقعٍ فعلي لتحديد االزدواجية َمل ْن يعمل مع السلطان اجلائر ،وهو إذا
عمل مع سالطني اجلور وقع يف االضطرار إىل التساهل يف دينه وعقيدته وتكاليفه
وواجباته ،وعندئذٍ يتنازل عن آخرته بالعمل مع سلط ٍة جائرة ،أو يصطدم مع السلطان
عندما ال ينفذ إرادته ،فيتنازل عن دنياه وسالمته ،ويتعرَّض للمالحقة واملطاردة
والتجويع والسجن ،ورمبا القتل والصلب ،ثم اإلساءة لسمعته ولتديُّنه ،كاتهامه
بالزندقة ،أو البغي على السلطان ،إخل.
ويف أدبيات الشيعة اإلمامية ،الذين عانوا يف تارخيهم الطويل أبشع ما عانته
مجاعة عقائدية ،فكانوا دائماً على خوفٍ من السلطان يف تارخيهم بأدواره املتعاقبة،
جند عندهم أن مصطلح السلطان العادل ال ينطبق إالّ على أحد ثالثة :إما اإلمام
املعصوم؛ أو نائبه اخلاص؛ أو نائبه العام ،شرط أن يكون مبسوط اليد يف إقليمٍ ما(،)4
وهو الفقيه العادل اجلامع لشرائط التقليد .أما يف الفكر السياسي اإلسالمي غري
الشيعي فإن السلطان العادل هو «احلاكم» الذي يساوي بني الرعيّة ،وحيمي السائد
العقائدي ،دون البحث عن أسلوب اكتساب السلطة.
مما تقدَّم يظهر لنا أن الفكر الشيعي كان أكثر حتفُّظاً حينما حدّد مصاديق
ّ
السلطان العادل على أسس معروفة وقابلة للتشخيص ،وأشار إىل أن غري هذه النماذج
الثالثة ال يدخل يف املصطلح ،لكن يبقى يف الواقع السياسي أمنوذج ال ينطبق عليه
السلطان العادل ،وال ينطبق عليه سلطان جائر؛ إذ رمبا يكون سلطاناً أقل سوءاً وجوراً
من السلطان اجلائر ،أي املستبد الذي يستعمل القمع ،ويستولي على املال العام.
ويف الفكر اإلسالمي غري الشيعي فإن حتديد السلطان اجلائر يبقى على أسس
ومعايري رمبا (سياسية) .فسياسياً ُتقاس عدالة احلاكم باملساواة بني الناس ،ويقاس
تديُّنه بالتزامه باألصول والضوابط السائدة لتلك املدرسة الفقهية ،فيشار إىل عدله أو
جوره بناءً على هذين العاملني .لقد حفل التأريخ السياسي اإلسالمي بنماذج اضطهادات
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احلكام األمويني لكبار الفقهاء من التابعني ،وقد قتل الكثري منهم ،مثل :سعيد بن
مم ْن تعرّض لالضطهاد اإلمام أبو حنيفة ،يف
جبري ،الذي قتله احلجّاج .وكان َّ
العصرين األموي والعباسي؛ يف خضمّ مؤازرته للشهيد زيد بن عليّ بن احلسني^،
ومؤازرته لثورة حممد ذي النفس الزكية؛ وكذلك مالك بن أنس؛ ملؤازرته ثورة حممد
ذي النفس الزكية()5؛ وكذلك الشافعي؛ حلبه آلل البيت^؛ وأمحد بن حنبل؛ لقوله
بقِ َدم القرآن؛ ولروايته لفضائل أهل البيت^ ،واستقالله برأيٍ عقائدي مقابل الرأي
العقائدي الذي تبنَّته السلطة العباسية (عصر املأمون واملعتصم).
فقد جاء يف موسوعة البحوث الفقهية :إن أبا حنيفة كان يرى جواز اخلروج مع
زيد بن عليّ( ،)6كما أورده اجلصّاص ،الذي ذكر قول األوزاعي فيه( :احتملنا أبا
حنيفة على كلّ شيء ،حتّى جاءنا بالسيف)( .)7ويقصد هنا أن أبا حنيفة جييز
استخدام القوّة للتغيري السياسي حنو إقامة سلطة شرعية وعادلة ،وقضيته يف محل
املال إىل زيد معروفة ،وفتيا الناس سرّ ًا يف وجوب نصرته والقتال معه ،وكذلك أمره
حض .وقد روى الكثري أن مالك بن أنس كان
مع حممد وإبراهيم ابين عبد اهلل املَ ْ
حيثّ الناس على نصرتهم ،والتمرُّد على سلطة العباسيني ،بإطالقه فتواه بأن بيعة
ك َره ،وهي غري ملزمة ،وقد أوضح هلم ذلك بقياسها
الناس للعباسيني كانت بيعة املُ ْ
ك َره.
على طالق املُ ْ
َبيْدَ أن فقهاء احلنفية املتأخِّرين اعتربوا قول أبي حنيفة بنصرة العلويني وآل
البيت ،والتمرد واخلروج على السلطة القائمة ،رأياً له أوّل أمره ،ويرَ ْون أن أمره
استقرّ ،كما يقولون ،على اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،الذي وصفه الطحاوي بقوله:
«وال نرى اخلروج على أئمتنا ووالة أمورنا ،وإنْ جاروا ،وال ندعو عليهم ،وال ننزع يداً
من طاعتهم ،ونرى طاعتهم طاعة هلل عزَّ وجلَّ ،وهي فريضةٌ ،ما مل يأمروا بكفرٍ
ومعاصٍ ،وندعو هلم بالصالح واملعافاة»( ،)8وبذلك يتّضح أنّ متأخِّري فقهاء املذهب
احلنفي قد شاركوا املوقف العام ألهل السنة واجلماعة بالقبول باألمر الواقع ،ونسبوا
ألبي حنيفة أنه غيَّر موقفه ،حتّى أصبح عدم اخلروج على السلطان عالمةً على سالمة
العقيدة.
ومن ذلك يتّضح أن السالطني يف قسوتهم وجورهم تعاملوا مع مجيع الفقهاء
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تعامالً استبدادياً قمعياً؛ ألنهم مل خيضعوا هلم ،سواء كانوا من مذهبهم أو من مذهب
آخر .وإن كبار أئمّة الفقه قد تعرَّضوا إىل اضطهاد السالطني ،وقد أوغلت تلك
السلطات يف إذالهلم ،وقرّرت أن جتربهم على أن يعملوا ضمن أجهزة السلطة؛ إمعاناً يف
االستالب ،وتزييف وعي الناس لشرعية زائفة يقدِّمونها للناسَ .بيْدَ أن الفقهاء رفضوا
مجة ،وممارسات انتقامية ،رمبا وصل
ذلك ،وتعرضوا؛ بسبب رفضهم ،إىل متاعب ّ
بعضها إىل االغتيال ـ كما تتداوله بعض املصادر ـ.
مت التعتيم عليه؛ لصاحل تاريخ السلطة
واألغرب أن هذا املوقف (من الفقهاء) قد ّ
الرمسي (التجربة التأرخيية السياسية اإلسالمية) ،فإنك حني تقرأ سرية حياة هؤالء
مم ْن
الفقهاء ،وال جتد هذا اجلانب مذكوراً فيه ،بل ال جتد ظلم السالطني هلم ،ولعل َّ
تعرّض أيضاً سفيان الثوري ،وابن عيينة ،وغريهم ،لكنّنا حينما نقرأ ترامجهم ال جند
ذلك واضحاً ،إالّ بعد حبثٍ قصدي ،وعندئذٍ قد جتد شيئاً بسيطاً وجتد مقابله ما
يعارضه .يف ظلّ هذا النوع من املمارسة السياسية للسلطة ،واملوقف منها عند الفقهاء،
جند أنفسنا أمام إشكالية االنفصال القِ َيمي بني احلكام ورجال السلطة وبني الفقهاء
والقرّاء ،وجند أنهم ميثِّلون معارضة فكرية وسياسية هادئة ومتوازنة ،رغم كل
التعسف الذي القوه .وقد ظهرت معارضتهم يف قضايا كثرية ،منها:
أـ مدى جواز العمل يف أجهزة الدولة مع السلطان اجلائر.
ب ـ مدى قبول هداياه ومنحه وجوائزه.
ج ـ مدى إجراء الزكاة املدفوعة له.
د ـ موقف املكلّف من أداء صالة اجلمعة ،واجلهاد معه.
هـ ـ حكم اخلروج عليه ألغراض التغيري السياسي حنو األكثر عدالً واألكثر
مشروعية.
سأحاول عرض هذه املواقف ،وإجياد الرابط بينها وبني الظروف السياسية ،من
خالل ربط آراء الفقهاء وأدلتهم ،وبعد عرض آراء الفقهاء يف مصطلح العدالة ،وبعد
عرض تطوُّر مصطلح السلطان.

العدالة لغةً :هي تعادل األحوال تساوياً؛ ألنها لغة االستواء واالستقامة .ويعين هذا
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التحديد أن لدى اإلنسان قوى نفسية تدفعه لسلوكيات حتقّق مصلحته مطلقاً ،بغ ّ
ض
النظر عن املشروعية ،فإذا عادل هذه القوى حيقّق توازناً يف البواعث واالستجابات
لتلك البواعث.
وهي شرعاً ،كما حيدِّدها الفقهاء :ملكة نفسانية تبعث على مالزمة التقوى
واملروءة( .)9واملراد بامللكة القدرة املستقرة يف النفس ،اليت تلتزم باألحكام اإلسالمية
وتستلزم املروءة .والذي عليه أكثر الفقهاء أن كل املسلمني على العدالة ،إىل أن يظهر
منه ما يزيلها؛ ملقولتهم املشهورة« :األصل يف تصرُّفات املسلم الصحة الفقهية».
من ذلك قول الشيخ املفيد :إن عدالة الشاهد هي ظاهر اإلسالم ،وعدم ظهور ما
يقدح بها؛ ألن األصل يف أقوال املسلم وأفعاله الصحّة ،والفسق طارئٌ على األصل.
فالبحث عن فسقٍ خفيّ ال يلزم ،واحلكم على الشخص مبجرد االلتزام الظاهر أمام
الناس كافٍ ،دون احلاجة إىل حترّي األحوال غري الظاهرة.
وقال يف الوسيلة :العدالة يف ثالثة أشياء( :الدين ،املروءة ،احلكم).
ففي الدين تعين اجتناب الكبائر ،وعدم اإلصرار على الصغائر .ويف املروءة
تعين االجتناب عمّا يسقط املروءة ،ويراد بها السلوك األكثر رقيّ ًا وترفّعاً وإحساناً مما
هو أكثر من دائرة احلالل واحلرام إىل دائرة ما بعد احلالل والواجب من األعمال
اإلجيابية ،كالتربُّع وإسقاط الدَّ ْين عن املدين ،والعفو والتسامح عن املسيء ،إخل .ويف
احلكم تعين البلوغ وكمال العقل .لذلك ورد يف املبسوط للطوسي والسرائر :العادل
َم ْن كان َع ْد ًال يف دينه ،وعَ ْد ًال يف مروءته ،وعَ ْد ًال يف أحكامه.
ومَ ْن يتتبع مفهوم العدالة فإنه سيجد ثالثة إطالقات :اثنان للمتقدمني؛ وثالث
للمتأخرين:
أما إطالق املتقدِّمني فيُراد بها:
ـ إنها ظاهر اإلسالم؛ ألن االخبار الظاهرة يف عدم كفاية جمرد اإلسالم تبلغ
التواتر املعنوي ،فال بُدَّ إذن من ظهور املراسيم اإلسالمية على السلوك الفردي؛ ألن
ذلك من مصاديق التديُّن .فالنطق بالشهادتني ال يكفي؛ إذ ال بُدَّ من تصديق العمل
لالعتقاد.
ـ إنها حسن الظاهر :وقد استدلّ له بالروايات أيضاً ،ويعين ظهور االلتزام
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السلوكي بأحكام اإلسالم ،على مستوى الفرد واألسرة والتعامل االجتماعي.
أما عند املتأخِّرين فهي:
ـ ملكة االستقامة وعدم امليل إىل ما يعارض الشريعة :وهذا ما يوجب الفحص
عن املراد توصيفه بالعدالة؛ كون العدالة ملكة؛ ألنها تنشأ من ثالثة اعتداالت:
احلكمة؛ والعفة؛ والشجاعة .وإن الشارع وإ ْن اعتربها مع الشهادتني ،إالّ أنه جعل
حسن الظاهر عالمة عليها ،لذلك صار عدم العثور على ما ينافيها دليالً عليها.
مما تقدّم يظهر أن اجتاهات الفقهاء يف ماهية العدالة ثالثة:
ّ
أـ يكتفى باإلسالم سبباً للعدالة.
ب ـ ُيراد مع اإلسالم االلتزام بأحكامه ظاهراً.
ج ـ أن تتحقّق يف النفس َمَلكة (قدرة نفسية) لالستقامة.
وأعتقد أن اشرتاط العدالة من حيث الرتبة خيتلف من حالٍ إىل آخر .فعدالة
الشاهد غري عدالة القاضي ،وعدالة إمام الصالة غري عدالة املسؤول عن توزيع
الزكوات ،وعدالة اإلمام األعظم غري عدالة حكّام الواليات .ولذلك فإ ْن كان نوعها
سب جسامة املهام.
حب َ
واحدًا فالرتبة من حيث املشروط بها خيتلف َ
وخالصة القول يف املراد بالسلطان العادل :هو ذلك الشخص الذي أسلم هلل
طواعية ،والتزم عن وعيٍ بأحكام اإلسالم ،ومتيز بااللتزام مبقتضى ما حيقّق املروءة،
حبيث أصبحت قدرةً نفسية مستقرة وثابتة وظاهرة يف ممارسته إلدارة الشأن العام.
ويعتقد فقهاء اإلمامية أن السلطان العادل ال يتحقّق مصداقاً إالّ يف اإلمام املعصوم،
وعبَّروا عنه بإمام امللّة ،واإلمام العادل ،وإمام األصل ،وهو املراد بلفظ (اإلمام) إذا ورد
مطلقاً يف الروايات ،مثل( :صالة اجلمعة ركعتان مع اإلمام ،وبغري اإلمام أربع) ،وال
يقصد به هنا (إمام اجلماعة) ،إمنا يقصد اإلمام املعصوم .وقد الحظ أستاذنا د .هاشم
مجيل ذلك ،فقال :وينبغي أن يعلم هنا أن املقصود بالسلطان عند اإلمامية هو اإلمام
املعصوم ،أما اآلخرون فإنهم يعنون به رئيس الدولة(.)10
وعدالته عندهم :انتهاجه سياسة العَ ْدل بني الرعية ،وحمافظته على ما استقرّ
عليه الناس عقائدياً وفقهياً (السائد اإلسالمي) ،بغضّ النظر عن طريق وصوله إىل
السلطة.
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يقصد بالعمل مع السلطان تولّي الوظائف العامة ،واالشتغال يف األجهزة
احلكومية اليت يرأسها حاكم غري شرعي ،أو حاكم جائر ،على سبيل الدميومة.
ورمبا يدخل فيه الذين يقدّمون للسلطات «أعماالً» مهمة خالل فرتة معينة،
كالتعهُّدات ،وبناء املؤسسات.
وقد اختلف فقهاء املذاهب يف مدى جواز ذلك على أقوال:
ـ قال اإلمامية :تقبل الوظائف العامة من السلطان العادل ،بل هي راجحة
ومستحبة؛ لندب املعاونة على الربّ ،ورمبا جتب إذا تعيَّن األمر يف شخصٍ ما ألداء
األمانات ،والعمل ملؤازرة السلطان العادل .أما قبوهلا من السلطان اجلائر:
ك َره ،على
أـ فهي حمرَّمة بصورةٍ عامة إذا كان الشخص خمتاراً .وبه خيرج املُ ْ
أن ال يسري اإلكراه لرفع اإلثم يف جرائم القتل؛ ألن التقيّة ال تصحّ يف الدماء.
ج ْزماً إذا كانت الوالية على عمل حمرَّم ،أما يف املهام اجلائزة
ب ـ وحترم َ
ف بني الفقهاء.
فهناك خال ٌ
ويقولون :حتريم االخنراط يف أجهزة السلطان اجلائر ،وألداء املهمات غري
اجلائزة شرعاً ،من الضروريات اليت يستغنى عن ذكر دليلها؛ ألنها من بديهيات
العقل ،وما تسامل عليه عقالء وحكماء البشر.
أما االخنراط ومبهامّ جائزة شرعاً فقد انقسم الفقهاء بني :مانعٍ؛ وجميز:
القول األوّل :هي حمرّمة؛ جلهة صدور التسليط والتمكني من اجلائر الذي ال
ميلك احلقّ يف التولي والتولية.
والقول الثاني :هي جائزةٌ؛ ألن مهامها من جنس اجلائز ،والعربة باألفعال؛ ألنها
مناط التكليف وحملّ املسؤولية.
مم ْن ال ميلك اإلذن
ويرد أصحاب القول األول :إنه لكون األصل فيها صدورها َّ
والسلطة فهي حرامٌ ،إ ّال إذا حصل له إذ ٌن خاص أو إذن عام من اإلمام املعصوم أو نائبه
اخلاص أو نائبه العام؛ خلرب أبي محزةَ « :م ْن أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظاملني
فهو له حاللٌ ،وما حرَّمنا من ذلك فهو عليه حرا ٌم»( .)11واشرتطوا مع اإلذن ـ طبقاً
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للروايات ـ أن تكون الوالية (الوظيفة) يف جهاز السلطان اجلائر مسوغة بالنية والعمل
ح َمل دخول عليّ بن يقطني
لقضاء حوائج املؤمنني وتفريج كربهم .وعلى هذا الوجه ُي ْ
وحممد بن إمساعيل بن بزيع والنجاشي والسيد املرتضى واخلواجة نصري الدين
واحملقّق الثاني والشيخ البهائي واملقدّس اجمللسي وحنوهم ـ كلٌّ حبسب حاله( )12ـ.
وعلى الرغم من وجود نصوصٍ تصرِّح برفض العمل مع السالطني فقد جاء يف
فقه القرآن ،للراوندي :إن تقليد السلطان اجلائر لرجلٍ ما جائزٌ إذا متكّن الرجل من
إيصال احلقوق ملستحقّيها ،وجيوز للمحسن أن يطلب الوالية؛ ألن يوسف× قال:
اجعلين على خزائن األرض(.)13
وحيتجّ املخالفون للراوندي بأنّ ذلك ال يتحقَّق عملياً مع سالطني اجلور ،حتى
ورد عنهم^ :إن تناول السماء أيسر من ذلك( ،)14وورد عنهم أيضاً :إن الرجل إذا عمل
هلم ال يصيب من دنياهم شيئاً إال أصابوا من دينه مثله(.)15
وفرَّق بعض الفقهاء يف األعمال على نوعني:
األوّل :أعمال تتضمن أخذ الضرائب هلم ،وجباية األموال من الناس على غري
املوازين الشرعية.
الثاني :العمل جبهة الصناعة هلم ،أو التجارة معهم على وجه اإلمجال.
فأفتوا حبرمة األول ،وجواز الثاني.
واألول ـ كما يقولون ـ ظاهرٌ يف احلرمة التكليفية والوضعية؛ إذ إن اإلثم والوزر
ت ،وما يرتتَّب على الوظيفة من األمور من الباطل الذي حيرم أكل املال بإزائه؛ ألنها
ثاب ٌ
معونة على الظلم ،وهي موجبة لكبريةٍ من الكبائر؛ ألن يف والية اجلائر دروس احلق
(تالشيه) ،وظهور الظلم واجلور والفساد ،فال جتوز إ ّال جلهة ضرورة ،كضرورة أكل
امليتة والدم.
أما الثاني فهو املعروف واالعتيادي للناس من أهل املهن ،الذين يقدِّمون
خدماتهم من دون أن يكلَّفوا بالتعرُّف تفصيلياً عن أحواهلم.
ويفرِّق آخرون يف هذا املوضوع من حيثيةٍ أخرى ،وهي أ ّن تلك األحكام
الصارمة اليت حترِّم العمل مع السلطان اجلائر كانت بصدد الوالي احملارب للعقيدة
الصحيحة ،مثل :حكام بين أمية وبين العباس؛ أما مَ ْن مل يكن غرضه حماربة
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الدين ،كما هو شأن ملوك هذا العصر ،فال حترم الوالية من قبله()16؛ ملا يف ذلك من
احلَ َرج .أما كون بعض والياته ووظائفه وأعماله حمرمة فإنّ احلرمة ترد لعنوانٍ آخر،
فاحلرمة ليست ذاتية ،كما يف النمط األول؛ إذ احلرمة لنفس والية اجلائرين( ،)17أما
هنا فاحلرمة للعمل ذاته.
ويرى الطباطبائي أن والية اجلائر من احملرمات الذاتية ،واشتماهلا على املعاصي
موجبٌ ملضاعفة احلرمة؛ ألحاديث النهي عن إعانتهم على املباح ،بل على بناء
مسجد(.)18
مم ْن يأخذون
وفرّق بعض أهل العلم بني العاملني مع السالطني بصورةٍ دائمةَّ ،
رزقاً مرتباً ،وبني َم ْن يقدّمون عمالً مقابل عطيةٍ .وكان الشيخ الطوسي قد أوضح
الفرق بني (الراتب) و(املكافأة املقطوعة) ،فقال :الرزق بدل عن الوظائف الدائمية
والتفرغ الدائم هلا ،حتّى لو مل يؤدِّ هلا عمالً؛ إذ يكفي التفرُّغ .واألجر هو العمل على
إجنازٍ خارج السياقات الدائمية.
واخلالصة يف حكم السلطان اجلائر :إن للفقهاء فيها أقوال:
القول األوّل :إنه غري جائز وحرام تكليفاً ،وباطل وضعاً ،يف احلاالت التالية:
أـ جملرد صدورها من والٍ غري شرعي ،فهو ال ميلك التنصيب ،ومنح
الصالحيات .لذلك فالقبول بها قبول به.
ب ـ لصدورها من الوالي اجلائر؛ ألن جوره والظلم الذي يصدر منه جيعل معونته
إعانة على اإلثم.
مم ْن حيارب الدين احلقّ ،بال تفريق يف نوع الوالية.
ج ـ جملرد صدورها َّ
د ـ إذا كانت الوظيفة ممزوجةً من أعمال احلالل واحلرام فاحلرام وحده كافٍ
يف حرمة القبول بها.
القول الثاني :إن الوالية جائز ٌة ومباحة يف احلاالت التالية:
مم ْن ال حيارب أهل احلقّ ،وكان عادالً ،وإ ْن مل يكن من
أـ اذا كان الوالي َّ
أهل التديُّن ،وإنْ مل يكن قد تولّى السلطة بوسائل شرعية.
ب ـ إذا كان العمل يف جمال الصناعة والتجارة واألعمال السائغة شرعاً .ويف
هذا الفرض خالف بني الفقهاء؛ فمنهم َم ْن نظر إىل نوع العمل ذاته ،فاعتربه مباح ًا؛
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ومنهم َم ْن نظر اىل ما حيقلقه العمل لسلطةٍ غري شرعية.
ج ـ إذا أجاز إمام العصر أو نائبه العام أو اخلاص ألحد املوالني له العمل مع
السلطان استثناءً فذاك يصحِّح الفعل.
د ـ إذا كان املتولّي قادراً على ردّ احلقوق إىل أصحابها ،وتفريج كرب
ت نادرة ال تقام عليها قاعدةٌ عامّة،
املؤمنني ،وقضاء حوائجهم .وهي وإنْ كانت حاال ٌ
إالّ أنها وصفٌ جيب ذكره.
هـ ـ إذا كانت مهامّ الوظيفة كلّها من جنس احلالل ،من دون أن يفرض عليه
نوع العمل.
سب املوازين الشرعية من بطش السلطان،
ح ْ
و ـ إذا أمن على نفسه حينما يعمل َ
وقدر على أداء مهام األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
ز ـ إذا ُأكره عليها ،فيجوز له الدخول حتّى يف ما حيرم عليه؛ دفعاً للضرر؛ وألن
ط للتكليف؛ حلاكمية (ال ضرر) على األدلّة األولية.
اإلكراه مسق ٌ
ت
وقد فصَّل الشيخ األنصاري يف كتابه املكاسب أن معونه الظامل كما دلَّ ْ
عليه الروايات العديدة عملٌ حمرّم باإلمجاع والنصوص املستفيضة( .)19لكنْ يف تفاصيل
ف يسري بني الفقهاء()20؛ فمنهم َم ْن يرى احلرمة إذا كانت املعونة على
ونوع املعونة اختال ٌ
احملرمات؛ أما يف املعونة يف األعمال املباحة فهم على قولني:
األوّل :إنها حرا ٌم مطلقاً طاملا أن السلطان ظامل .واحلرمة من جهة فقدانه
صالحية التولية.
الثاني :التفريق بني أن يكون الذي يعمل مع السلطان اجلائر من األعوان
الدائمني فهذا من صنف األعمال احملرّمة ،ولو كانت معونتهم على املباح؛ لقول
اإلمام× :ال َت ْب ِن هلم مسجداً( ،)21وبني أن يعمل هلم (صفقة واحدة) من األعمال املباحة
فهذا ال بأس فيه ،وال ُي َع ّد معيناً دائمياً؛ ألصل الرباءة الشرعية؛ إذ ال يوجد الدليل على
حتريم مثل هذه األعمال.

لقد أفرز التاريخ الرمسي للتجربة السياسية اإلسالمية (األمويني والعباسيني
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والعثمانيني) ظواهر إخضاع التنظري الفقهي االجتهادي إلرادة السلطة ،وترسّخ عر ٌ
ف
متوالٍ أن السلطة بكلّ أنواعها وأشكاهلا سلطة مشروعة ،أو على األقلّ سلطة ال
جيوز اخلروج عليها وعصيانها .وعليه فإن العمل مع السالطني اجلائرين حتظى مبوقف
متسامح؛ ألن العمل أهون من طاعتهم املطلقة ،اليت أصبحت إحدى أهمّ املعتقدات اليت
ترسّخت كفيصل بني أهل السنة وبني غريهم يف تلك الفرتة .لذلك فإننا جند يف فقه
احلنفية َم ْن يذهب إىل جواز تقلُّد الوظائف من السالطني ،رغم أن املوقف التأسيسي
لإلمام أبي حنيفة هو عدم التعامل معهم ،وقد اشتهر رفضه لتولّي القضاء للخلفاء
العباسيني.
قال يف العناية ـ شرح هداية املريغيناني ـ :جيوز التقلُّد من السلطان اجلائر،
كما جيوز من السلطان العادل؛ ألن الصحابة تقلدوه من معاوية ،وكان احلقّ مع
علي× ،وتقلّده التابعون من احلجّاج بن يوسف الثقفي ،وكان جائراً .فلقد قبل سعيد
بن جبري القضاء من احلجّاج ،وقبلها أبو نعيم بن أبي مريم يف إصفهان .لكنّهم يف شأن
القاضي اشرتطوا أن ال مينعه من القضاء باحلقّ ،فإ ْن مل ميكنه فال فائدة من
تقلُّده( .)22ويف هذا االستدالل إشكا ٌل؛ ألن السرية العملية التارخيية للصحابة والتابعني
كانت نتاج بيئة هلا مواصفاتها ،فال ُتعامل تلك السرية إذا عارضت النصوص واملبادئ
الكلية على أنها مستند أصولي لألحكام ،وال يقاس تقبُّل القضاء على األعمال
األخرى؛ مليزة خاصة يف القضاء يف التجربة احلضارية اإلسالمية؛ إذ تأسّس احرتامه
منذ بواكري أزمان هذه التجربة ،فنشأ مستقالًّ ال يعلو عليه إالّ القانون.
موقف الزيدية :ال يصحّ تولّي القضاء يف وقت إمام أو حمتسب إالّ بواليةٍ منهما.
أما من السلطان اجلائر فقد قال أمحد بن عيسى والشافعي وزفر :جيوز؛ وقال اهلادي:
ال جيوز .وهو اختيار األزهار؛ ألن التولي من جهتهم فسقٌ؛ ملا يوهم أنهم حمقّون( .)23ويف
فتح التقدير للشوكاني قال :جيوز تولّي األعمال من جهة السلطان اجلائر ،بل حتى من
الكافرَ ،مل ْن وثق من نفسه القيام باحلقّ(.)24
وجند عند احلنابلة ما قاله ابن مفلح :إنه جيوز العمل مع السلطان وقبول
جوائزه()25؛ بينما قال غريه يف التبصرة :جيوز العمل مع مَنْ غلب عدله؛ وهناك قولٌ
ضعيف بالكراهة.
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ويف شأن تولّي األعمال ـ وإنْ تقدّم ـ أنّ القضاء كان عمالً أقلّ إمكانية
للتداخل من السلطة يف جمرياته ،إالّ أن العلماء اختلفوا يف قبول والية القضاء من
السلطان اجلائر.
فقد قال سحنون :اختلف رواة مالك يف هذا؛ فذهب ابن فروخ إىل القول بأنه ال
ينبغي له قبول الوالية؛ وذهب ابن غامن إىل اجلواز ،فكتب الناس إىل مالك بن أنس،
فقال :أصاب ابن فروخ ،وال يصحّ عند أغلب فقهاء املذاهب أن ينصب أحداً نفسه
للقضاء إالّ بأمر السلطان.
فقد جاء يف درر احلكام :إن القاضي وكيل السلطان ،ولألخري حقّ النصب
والعزل.
وقال ابن رشد :ال خالف يف أن تولية اإلمام األعظم ـ ويقصد امللوك أو السالطني
مما ال خالف فيه.
أو اخللفاء ـ للقاضي شرطٌ يف صحة القضاء ،ثم عقب فقال :وهذا ّ
مم ْن ليس مكلَّفاً من السلطان؛ فقال
وذكر خالف العلماء يف مَنْ ارتضاه املتداعيان َّ
مالك :ال جيوز؛ وجوَّزه الشافعي يف أحد قولَ ْيه؛ وقال أبو حنيفة :ينفذ حكمه إذا وافق
حكم قاضي البلد.
وللشيعة اإلمامية موقفٌ خاصّ بهم ،ومغاير ملا تقدَّم من آراء للمذاهب األخرى،
وال سيَّما يف جمال القضاء؛ ذلك ألن حاجة الناس إىل التقاضي وحسم املنازعات حاجة
يومية؛ وألن للسلطان اجلائر جهاز ًا قضائيّ ًا له فقه رمبا خيتلف مع فقه اإلمامية.
مما يشرتط يف ثبوت والية القاضي إذن اإلمام× ،أو َم ْن فوض
فذهبوا إىل أنه ّ
له اإلمام ذلك.
ولو استقضى أهل البلد قاضياً مل تثبت واليته ،ومل ينفُ ْذ حكمهَ ،بيْدَ أنه
ذكر أن اخلصمني لو ارتضيا أحداً صحّ ،حتّى لو كان هناك قاضٍ منصوب.
ومع عدم حضور اإلمام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت^ اجلامع
للصفات املشرتطة يف الفتوى؛ لقول الصادق× :انظروا إىل رجلٍ منكم يعلم شيئاً من
قضائنا فاجعلوه بينكم قاضياً؛ فإني جعلته قاضياً ،فتحاكموا إليه .واستدلّوا مبقولة
ابن حنظلة :انظروا إىل َم ْن كان منكم قد روى حديثنا ،ونظر يف حاللنا وحرامنا،
ضوا به حاكماً.
وعرف أحكامنا ،فارْ ُ
202

االجتهاد والتجديد

إن الضغط واملعاملة غري املنصفة اليت كان يقاسيها أئمّة آل البيت^ وأتباعهم
يف فرتاتٍ طويلة من التجربة السياسية قد تكون وراء هذا التأسيس لقضاء شعيب؛
ألجل عدم اللجوء إىل القضاء الرمسي .وبذلك منح الفقهاء إذناً دائمياً لتولّي القضاء
والفصل يف اخلصومات ،طاملا هناك قضاءٌ غري موثوق به.
وقد وضح أن اإلمامية ال خيتلفون مع اجلمهور يف أن والية القاضي ال بُدَّ هلا من
قرار اإلمام ،سوى أن اخلالف يف اإلمام نفسه .فالقاضي عندهم كالوكيل والوصي،
وتولية القضاء حقٌّ لإلمام ،له أخذه كما له إعطاؤه.
َبيْدَ أن احملقلق احللّي ـ يف الشرائع ـ ال يرى حقّ السلطان يف عزل القاضي إذا
استقرّت واليته ،فال تزول تشهِّياً ،لكنّه أجاز عزله اذا حتقَّقت يف العزل مصلحةٌ
عامة.
وعند اإلمامية :إذا مات اإلمام انعزل القضاة أمجع؛ ألنهم وكالء اإلمام ،وينتهي
عقد الوكالة مبوت املوكلل ،فواليتهم فر ٌع عن واليته ،وهذا يف النهاية .أما يف
املبسوط فقد عدل عن ذلك ،وأفتى بأن واليتهم ال تزول مبوته(.)26

املراد جبوائز السلطان ما يدفعه للناس من أموال أو هبات ،سواء كانت أجورًا
(رواتباً على عملٍ رتيب دائم) أو منح ًا مقابل عمل حمدّد ،أو مقابل شيءٍ ما لصاحل
مقتضيات السلطة .ويعاجل هذا املوضوع مبدخلني:
ٍّ للسلطة بال وجه شرعي ال جيوز له
ـ مدخل شرعية السلطة .فكونه متول
التصرف باملال العام .وألنه غري جائز له التصرُّف فإنّ قبول العطايا واجلوائز حيوطه
اإلشكال؛ لعدم جواز تصرُّف السلطان غري الشرعي باملال العام؛ ألن املال العام له
ضوابطه.
ـ مدخل استحقاق املمنوح ،وبالعناوين املتعدِّدة :فال جيوز له أن مينح أحداً ماالً
عاماً بال استحقاق.
ويالحظ أي باحثٍ أن الفقهاء مينعون من التصرُّف باخلراج بوصفه يف أوقات
ازدهار املعرفة الفقهية كان هو اجلزء الرئيس من املال العامّ (وهو مرتوك التصرُّف به
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لنظر الوالة الشرعيني) .فاحملدِّدات للتصرف باملال العام حتقُّق الشرعية أوّ ًال ،وحتقُّق
املصلحة العامة ،وهو غري احملدِّدات يف صرف الزكاة أو اخلمس أو الكفارات،
واخلراج عبارةٌ عن حق الدولة يف استغالل األراضي املفتوحة العامرة ،ومن حقها منح
الناس حقّ العمل فيها مقامسةً أو بنسبةٍ ما؛ ليبقى ماالً مرصوداً للنفع العام.
يء،
ويضاف إليه :إىل جانب خراج األرض هناك جزية أهل الذمة ،وأموال الفَ ْ
واملعادن الباطنة ،والثروات غري اململوكة ِم ْلكاً خاصاً .فكلّ هذه مفردات ومكونات
الثروات الوطنية.
وجند عند الفقهاء إشارة إىل أن بعض اجلبايات لألموال جبايات مشروعة
وصحيحة؛ وبعضها جبايات حمرمة ومتعسفة ،وتؤخذ من الناس بالقوّة ،ومن دون وجه
حق .فاملتغلبون يفرضونها على الناس جوراً؛ وذلك سببٌ من أسباب التحفُّظ الفقهي
ٍّ
على جوائز السلطان ،أي «نوع اجلباية املالية» ،الذي سيكون سبباً إىل جانب عدم
شرعية السلطة املتغلبة .وكل هذه جتعل هذه اإلشكاالت تنسحب على العطايا اليت
يعطيها السلطان اجلائر لبعض الناس من املال املغصوب احلرام ،وهي حمرمة قطعاً يف
أصلها والتقلُّب بها ،فال جيوز أخذها ،وال يتمكّن أن يتملَّكها اآلخذ.
سببٌ آخر حيرّك الفقهاء لإلفتاء باحلرمة هو أن هذه األموال حتبِّب السلطة
اجلائرة إىل الناس رغم جورها .فالذين مينحون هذه العطايا يستميلون الناس لصاحل
سلطات اجلور ،يف وقتٍ نهى الباري تعاىل عن مودّتهم ،وحرَّم معونتهم واستمالتهم.
فأخذ اهلبات منهم توهم الناس أنّهم عدولٌ ،فينشأ رأيٌ عام زائف وغري حقيقي
للتضامن مع السلطات اجلائرة ،هذا على جهة اإلمجال .وتبقى قضية العلم بالتفاصيل،
فهي أمرٌ آخر له صلة بهذا املوضوع ،ومنه ـ مثالً ـ :هل يعلم املستفيد أن عطايا السلطان
من املال احلرام قطعاً ،مثل :أن مينح السلطان شخصاً ما بيتاً لشخصٍ مصادراً من
احلكومة بغري وجه حقّ ،أو مصنع ًا ،أو أرض ًا زراعية ،إخل؟
لقد كانت هذه التفاصيل حملّ الرتكيز يف اللوائح الفقهية أكثر من قضايا
جوهرها هو املوقف السياسي من السلطة .وسنعرض هلذه القضايا من خالل آراء
الفقهاء:
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أمجع علماء اإلمامية أن املستفيد من أموال الدولة املمنوحة له من السالطني إذا
علم أنها أموال حمرمة بعينها فهي حرا ٌم ،بال خالف ،وال جيوز له قبوهلا ،وال يصحّ
متلُّكها والتصرُّف بها.
يقول يف مفتاح الكرامة« :إذا علمت علماً يقينياً أنها مغصوبة ،أو مأخوذة بغري
حقّ ،على أيّ حنوٍ كان» ،فهي حرا ٌم باإلمجاع(.)27
بينما ذهب يف الشرائع والدروس والكفاية إىل أن اجلوائز احملرَّمة هي اليت يعلم
أنها حرام بعينها ،وهذا يعين أن ما ال يعلم أنه حرا ٌم بعينه فيجوز أخذه.
وفرَّع الفقهاء على هذا الفرض :هل كان علم اآلخذ جلوائز السالطني أنها من
املال احلرام قبل أن يأخذها أم بعده؟ فإنْ كان يعلم (حرمتها) قبل األخذ ال جيوز له
ك َرهاً ،مع ضرورة توفُّر نيّة الردّ ،فتكون األموال أمانةً يف يده ،وإالّ
أخذها ،إالّ ُم ْ
ُي َع ّد غاصباً؛ أما لو علم باحلرمة فيما بعد فهو ضام ٌن هلا؛ ألنه أخذ املال بنيّة التملُّك،
وعندئذٍ عليه أن يعيدها إىل املالك إنْ عرفه ،أو يتصدَّق بها نيابةً عنه.
يقول العالّمة يف القواعد :وتعاد إىل املالك إ ْن قبضها؛ فإ ْن جهله تصدَّق بها عنه،
وال تعاد للظامل اختياراً( .)28ويوضِّح هذا القول شارح القواعد :إنه لو مات مالكها
احلقيقي ُأعيدت إىل ورثته عيناً أو فعالً أو قيمة؛ أما لو جهله فأقوال:
أـ يتصدّق بها نيابة عنه مطلقاً.
ب ـ حفظها عنده أمانة لصاحبها ،والوصية بها حلني التعرُّف عليه.
ج ـ ُتعامَل كاللقطة؛ إذ يعرِّف بها ملدّة سنة.
د ـ هو خميَّر بني التصدُّق بها ،أو حفظها أمانة ،أو دفعها إىل احلاكم الشرعي.
يقول العاملي( :وهذا التخيري كأنه خالف االحتياط) ،وال ريب عندهم أنه
ض املالك بقول القابض :إنه تصدَّق بها نيابةً عنه(.)29
ضام ٌن إذا مل َي ْر َ
ولو اختلط مال السلطان احلالل باحلرام فإما أن يكون نوع املال متميزاً فيعرف
احلالل من احلرام؛ أو يكون املال خمتلطاً حبيث ال يتميَّز .فإنْ متيّز فاحلكم واض ٌح؛
وإالّ فاملال احلرام إما أن حيصر؛ أو ال ميكن حصره .وعند ذاك حكم الكثري من
الفقهاء بالكراهة يف حالة أن ال مييز املمنوح من أموال السلطان أيّها احلالل وأيّها
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احلرام.
ورمبا ُيراد بالكراهة هنا الكراهة التحرميية ،ويبعد محلها على التنزيهية.
فمَ ْن يراها حترمييةً يستند إىل ضرورة ترك الشبهات ،ومَ ْن حيملها على التنزيه يستند
لقاعدة اليد؛ ألن يد السلطان على املال دليلٌ على امللكية؛ لعدم وجود دليل على بطالن
متلُّكه ،وإن االشتغال اليقيين حيتاج إىل دليلٍ يقيين؛ إذ جمرّد االحتمال ال يكفي،
وألن القول بالتحريم يف مثل هذه احلاالت يوجب املشقّة املرفوعة بقاعدة رفع احلَ َرج.
وإزاء ذلك وضع فقهاء اإلمامية حلوالً ،منها :إخراج اخلمس منها؛ العتباره
مطهِّراً للمال احلالل املختلط باحلرام غري املتميِّز مقداره وصاحبه؛ أو االقرتاع عليها؛
ألن القرعة لكلّ أمرٍ مشكل.
المة ابن إدريس يف السرائر إىل عدم البأس يف أخذ اجلائزة أو اهلبة
وذهب الع ّ
من السلطان ،حتّى اذا كان املال خملوطاً باحلرام وغري متميّز(.)30
ويرى الشيخ يوسف البحراني يف احلدائق أن جمرّد جمهولية حال األموال جتعل
الصلة مقبولة ،وإ ْن مل يعلم أن له ماالً حالالً(.)31
ويقول العاملي يف مفتاح الكرامة :قد اتّفقت كلمة األصحاب على أنه إنْ مل
يعلم حرمتها فهي حاللٌ( ،)32وإ ْن علم أن يف ماله مظامل فإنّه جائزٌ أيضاً؛ لألصل،
والصحاح املستفيضة ،ومنها :قوله× :ال بأس حتّى تعرف احلالل بعينهَ .بيْدَ أن ما
يعارض ذلك االتفاق املزعوم كلمة القائلني بالكراهة ،فالشهيد الثاني يف مسالك
األفهام يكره( )33أخذها ،واملقداد السيوري يف التنقيح( )34كذلك ،واألردبيلي يف
اجملمع( .)35وقد سبق القول عن الطوسي يف النهاية( )36أن األفضل التورُّع عنها ،ومعه
()38
أكثر َم ْن تأخَّر عنه ،مثل :العالّمة يف منتهى املطلب( ،)37والبحراني يف احلدائق
والطباطبائي يف رياض املسائل(.)39
ونسب صاحب الكفاية القول بالكراهية إىل أنه مشهور مذهب اإلمامية(.)40
واستدلّ القائلون بكراهة قبول جوائز السلطان باألدلة التالية:
ـ عدم قبول اإلمام الكاظم× جوائز الرشيد ،ثمّ تعليل قبوهلا هلا بتزويج
ُع ّزاب آل أبي طالب.
لكنْ يعارضها قبول اإلمامني احلسن واحلسني’ (عطايا معاوية).
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وميكن دفع التعارض بـ:
أـ إن قبول اإلمام الكاظم× هلا معلَّلٌ ،وهي العلّة ذاتها يف قبول احلسنني’
لعطايا السالطني املغتصبني للسلطة.
ب ـ إن املراد من تصرُّفهم^ دفع توهُّم اجلواز ،مقرون ًا باحلثّ على التورُّع.
ج ـ إن القبول جاء منهما’ بعد علمهما خبلوصها عن احلرام ،وغالب جوائز
السالطني حمرّمة.
ويَ ِر ُد :استدالل املانعني بأن احلسن واحلسني’ كان هلما استيفاء حقوقهما،
فهما ميلكان هذا العطاء أصالً ،فال تصحّ املقايسة ،ويبطل حديث التأسّي .وقيل :ألنّ
باب التقية واالضطرار يف شأنه× واضحٌ ومفتوح؛ ألن اإلمام احلسن× قد صاحل
ظاهراً ،فقبوله بعطايا معاوية «تطمني للجائر» على استمرار اهلِ ْدنة.
كنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ (هود.) :
ـ قوله تعاىلَ ﴿ :والَ تَرْ َ
ووجه الداللة أن أخذ اجلوائز منهم ركونٌ إليهم ،فهي مقدّمة حملظور ،وهي
حمظورة أيضاً؛ لالستلزام ،وإنها قلّما تنفكّ عن االرتباط بهم ،وطاملا كان املنهي عنه
غري منفك فإن النهي يقتضي فساد املنهيّ عنه .فال تصحّ تكليفاً فهي حرام ،وال تصح
وضعاً فهي باطلة ،غري قابلة للتملُّك.

ُروي عن أبي هريرة أنه قال« :ما أح ٌد ُيهدي إليَّ هدية إالّ قبلتها ،فأمّا أن أسأل
فال».
ط ِه إىل َم ْن هو أفقر مين،
ورُوى أن النيب‘ أعطى عمر ماالً ،فقال لهَ :أ ْع ِ
خ ْذه فتموَّله أو تصدَّق به(.)41
فقال‘ لهُ :
سئل اإلمام الباقر× عن جوائز السالطني؟ فقال :إ ْن علمتَ أنه من
ويُروى أنه ُ
غصبٍ أو سحت فال تقبله.
وعن أبي الدرداء مثله .وقد قبلت السيدة عائشة جوائز معاوية ،وقبل عبد اهلل
بن عمر هدايا املختار ،وهو يف رأيهم من السالطني املتغلبني .وكذلك ابن عباس.
ويستند الفقهاء يف الغالب على قول عثمان بن عفان« :جوائز السلطان حلم ظيب
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ذكي».
وقيل :إن معاوية قدم لإلمام احلسني× أربعمائة ألف دينار.
وقبلها التابعي علقمة ،واألسود ،والنخعي ،والشعيب ،واحلسن البصري،
وآخرون.
ويستند إىل أن النيبّ ندب إىل قبول عطية غري ذي سلطان.
لكنْ هناك َم ْن كره قبول هدية السلطان.
إن خالد بن أسيد أعطى مسروقاً ثالثني ألف ًا ،فأبى أن يقبلها ،فقيل له :لو
أخذتها فوصلت بها رمحك ،قال :أرأيت لو أن لصّ ًا نقب بيتاً ما أبالي أخذتها أم أخذت
ذلك.
ومل يقبل ابن سريين ،وال أبو رزين ،وال ابن حمرييز ،هدايا السلطان.
وبعث هشام إىل عبد اهلل بن الزبري أمواالً ،فقال له أخوه :ردّها ،فما أكلها
أح ٌد وهو غينٌّ إ ّال أحوجه اهلل إليها.
وممَّ ْن كره جوائز السلطان :الثوري ،وابن املبارك ،وأمحد بن حنبل.
ط
رأي الطربي :يرى الطربي أن الرسول‘ ندب أمته لقبول عطيّة كلّ ُم ْع ٍ
جائزة عطيته ،سلطاناً كان أو رعيّة؛ ألنه‘ قال لعمر( :ما آتاك اهلل من املال وأنت
غري مشرف وال سائل فاقبله) (رواه مسلم) .فهذا ندبٌ عامّ من غري ختصيص بسلطانٍ أو
بغريه ،جائر أو عادل ،سوى ما استثناه‘ ،أو ما جاء من وجهٍ حرام ،أو غصبٍ يعلمه
اآلخذ.
إذا كان احلديث النبوي املتقدِّم صحيحاً ،وداللته كافية جلواز قبول عطايا
السالطني مطلقاً ،فما الوجه االستداللي يف مَنْ ردَّ عطايا السالطني من أهل العلم؟
قيل :إ ّنهم ردّوا عطية َم ْن كان األغلب من أمره أنّه ال يأخذ املال من وجهه،
حله .فإ ْن كان فيه لبس
ك يف ِ
ش َّ
فرأوا أن األسلم لدينهم ترك قبوهلا ،وقبول ما ال َ
فا َألوْىل يف ترك قبوله.
مما تقدَّم فإن مواقف الفقهاء من قبول جوائز السالطني ثالثة :ما علم أنه حاللٌ
ّ
فاملستحب قبوله؛ وما علم أنه حرامٌ فاليقني ردّه؛ وما مل يعلم حاله فقد قالوا :لقد وضع
عن الناس تكلُّف البحث عن أسبابه .وظاهر احلكم أ ّن السالطني َأ ْوىل باملال العام
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من غريهم ،ما مل يستحقّه مستحقّ ،فالواجب قبول عطيّة كلّ معطٍ.
موقف احلنفية :يرى احلنفية أنّه ال جيوز قبول هدية أمراء اجلور؛ ألن الغالب يف
أمواهلم احلرمة ،إالّ إذا علم أن أكثر أمواهلم حاللٌ ،بأن يكون لصاحبه جتارة أو
زرع؛ ألن أموال الناس ال ختلو عن قليل حرام(.)42
أما َم ْن مل يعرف باجلور قال أبو الليث :اختلف الناس فيه؟ فقال بعضهم :جيوز
ما مل يعلم أنه يعطيه من حرام .وقال حممد بن احلسن الشيباني :وبه نأخذ ما مل نعرف
شيئاً حراماً بعينه ،وهو قول أبي حنيفة(.)43
ويتحدّث العيين عن راوٍ من رواة احلديث ،هو إبراهيم بن طهمان اخلراساني،
فيمدحه بالقول :كان ال يقبل جوائز السلطان ،وهي تصريحٌ باملدح .وقد قال فيه
أمحد :يستنزل بذكره القطر(.)44
مم ْن يستسقى به ،يقولون
وميتدح صفوان بن سليم بكلمة (اإلمام القدوة)َّ ،
عنه :إن جبهته ثقبت من كثرة السجود ،ثم يقول بعد ذلك :كان ال يقبل جوائز
السلطان(.)45
روى حييى بن بكري ،عن الليث ،عن يونس ،عن الزهري ،عن سامل ،عن عبد
اهلل بن عمر قال :مسعت عمر يقول :كان رسول اهلل يعطيين العطاء ،فأقول :أعطه
َم ْن هو أفقر مين ،فقال‘ :خذه .إذا جاءك من هذا املال شيءٌ وأنت غري مشرف وال
سائل فخذه[ ،وإالّ] فال تتبعه نفسك .ونقل العيين عن الطربي :إن ما يستفاد من قوله
(فخُ ْذه) إمجاعهم على أنه أمر ندب وإرشاد ،وليس كما يذهب آخرون إىل أنه أمر
يقتضي الوجوب أو الندب ،وقال بعضهم :هو ندب لكلّ َم ْن ُأعطي عطية أن يقبلها،
مم ْن جتوز
سواء كان املعطي سلطاناً أو غريه ،صاحلاً كان أو فاسقاً ،إذا كان َّ
عطيّته(.)46
وجاء يف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح أن القاسم بن حممد وابن سريين
وابن املسيّب ال يقبلون جوائز السلطان( .)47ونقل عن الغزالي قوله :إن السالطني يف
زماننا هذا ظلمة ،قلما يأخذون شيئاً على وجهه وحبقّه ،فال حتلّ معاملتهم ،وال معاملة
ٍّ .والورع
َم ْن يتعلق بهم ،حتّى القاضي ،وال التجارة يف األسواق اليت بنوها بغري حق
اجتناب الربط واملدارس والقناطر اليت بنوها باألموال املغصوبة ،اليت ال يعلم
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مالكها(.)48
وعن سفيان :إنه كان قد رأى ناراً ،فسأل عنها؟ فقيل له :نار صاحب الشرطة،
فذهب يف طريقٍ آخر ،وحينما سأله صاحبه أفاد بعدم جواز االستضاءة بنارهم(.)49
وجاء يف جممع األنهر :وال جيوز قبول هديّة أمراء اجلور؛ ألن الغالب يف ماهلم
ٍّ ،بأن كان صاحب جتارة أو زرع(.)50
حل
احلرمة ،إال إذا علم أن أكثر ماله من ِ
ويف البزازية قال :يراعى الغالب على املال؛ فإن كان الغالب حالالً جاز.
ُنقل عن أبي حنيفة قوله :إن املبتلى بطعام الظلمة يتحرّى؛ إ ْن وقع يف قلبه حلّه
ت قلبك» .ويف األشباه والنظائر كذلك(.)51
قبل وأكل؛ وإ ّال فال؛ لقوله‘« :استَ ْف ِ
موقف الشافعية :قال القيلوبي :ال حيرم األكل ،وال املعاملة ،وال أخذ الصدقة
مم ْن أكثر ماله حرام ،إالّ ما علم حرمته( .)52وهذه قاعدة عامة تقتضي
وال اهلديةَّ ،
قبول جوائز السالطني ،إالّ أن يعلم حرمتها قطعاً وعلى وجه اجلزم.
موقف املالكية :نقل ابن عبد الربّ يف التمهيد ،عن سفيان ،أنه قال :جوائز
السلطان أحبّ إليّ من صالت اإلخوان؛ ألنهم مينّون .قال ابن عبد الربّ :حيتمل أنه يرى
لنفسه حقّ ًا يف بيت املال؛ ألن اآلثار املروية عن النيبّ كراهته(.)53
ويف التاج واإلكليل يستند للجواز بقبول ابن عمر هدايا املختار ،وقد تقدّم أنهم
ال يرَ ْونه من سالطني العدل؛ وقبول ابن عباس من معاوية؛ وقول احلسن البصري« :ال
يردّ عطاياهم إ ّال أمحق أو مراءٍ .وهذا يف ما ال يعلم فيه احلرام بعينه(.)54
ويف مواهب اجلليل قال :لقد قبل جوائز السلطان َم ْن علمت من أئمّة اهلدى
والعلم ،فقد أخذ ابن عمر جوائز احلجّاج ،وأخذ حممد بن شهاب الزهري جوائز عبد
امللك بن مروان ،وأخذ مالك بن أنس جوائز أبي جعفر املنصور(.)55
فإنْ قيل :إنهم أخذوها على وجه اخلوف .قلنا :إن فيهم َم ْن يأمن السلطان برتك
األخذ منه ،فليس هذا العذر هلم مجيعاً .وقد ذكر أن املنصور أمر ملالك بثالث صرر
دنانري ،فسقطت من حاملها صرّة يف الزحام ،فلما أتاه بالصرّتني سأله عن الثالثة؟
فأنكرها ،فألزمه مالك بالثالثة ،وأحلّ عليه ،حتّى وجدها أحدٌ فجاء بها إليه .ومالك
مل يفعل هذا إ ّال متطوِّعاً غري خائفٍ من السلطان.
ونقل عن سحنون قولهَ :م ْن قبل جوائز السلطان فهو ساقط الشهادة عندنا .ومن
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أدمن األكل على موائد السلطان فهو كذلك .ويرى سحنون أن االحتجاج بقبول ابن
مم ْن جتري على يده الدواوين،
س مع الفارق؛ ألن مالك يرى اخللفاء َّ
شهاب ومالك قيا ٌ
وهو أمري املؤمنني ،وهو مكلَّف بإيصال العطاء اىل أهل العلم.
ك فيها على شرط مالك؛ إلمجاع اخللق على قبول
ش َّ
وجوائز اخللفاء جائزةٌ ال َ
مم ْن يرضى به وممَّ ْن ال يرضى به ،أما األمراء الذين فوض إليهم
العطاء من اخللفاءَّ ،
اخلليفة قبض األموال وصرفها باجتهادهم ،كاحلجّاج ،فقبض اجلوائز منهم
كقبضها من اخللفاء ،فإ ْن صحّ أخذ ابن عمر جوائز احلجّاج فهذا وجهه.
وجاء يف منح اجلليل :إنه ُروي عن مالك :إنه ال بأس بأخذ جوائز اخللفاء ،أما
جوائز العمال ففيها شيء من التأمُّل؛ للنظر هل هم مفوَّضون بالعطاء؟ فإ ْن كان العامل
(الوالي) َع ْد ًال يف قسمته اتّفق أهل العلم على جواز أخذ اجلائزة منه ،وإ ْن مل تقبل
قسمته فهناك قوالن؛ فاألكثر على جواز أخذ اجلائزة منه؛ وكرهها بعضهم ،وال
سيَّما إذا شاب اجملبى منه احلالل واحلرام ،فاألكثر على كراهة األخذ؛ أما إذا
كان املال اجملبى حراماً فاإلمجاع أنه حرا ٌم(.)56
ونقل البناني تقسيم ابن رشد أموال األمراء إىل:
ـ مال حالل من سلطان ال يعدل يف قسمه ،فاألكثر على جواز قبوله منهم،
وقيل :يكره.
ـ مال خمتلط حالل وحرام ،فاألكثر على كراهة أخذه ،وقيل :جيوز.
ـ مال حرام ،قيل :حيرم أخذه ،وقو ٌل ضعيف باجلواز.
ونقل ابن عبد الربّ يف االستذكار األدلّة على قبوهلا ،ومنها :إن ابن عمر قبل
جوائز عبد العزيز بن مروان( ،)57ونقل مقولة سفيان يف (جوائز السلطان) ،وأضاف :إن
سفيان كان حيتجّ بقول ابن مسعود( :لك املهنأ ،وعليه املأثم) .ثم نقل قول عثمان بن
عفان( :حلم ظيب ذكي) ،ومقولة احلسن البصري :ال يردّ جوائزهم إ ّال أمحق أو مرا ٍء،
ثم قال ابن عبد الربّ :ما أعلم أحداً مل يقبل جوائز السلطان من علماء التابعني ،إال
سعيد بن املسيّب وابن سريين(.)58
موقف احلنابلة :سأل الناس أمحد عن قبول جائزة السلطان؟ قال أمحد:
أكرهها ،وكان يتورَّع عنها ،ومينع أوالده منها ،ويأمرهم بالتصدُّق مبا أخذوه منها؛
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ألن أموال السالطني ختتلط باحلرام ،فيصري ماالً ذا شبهة(.)59
جاء يف الفروع البن مفلح أن هناك رأيني:
مم ْن غلب عدله.
األول :جيوز قبول جوائز السلطان ،وال سيَّما َّ
الثاني :تكره جوائز السلطان مطلقاً()60؛ ألن أمحد قال :أكرهها .ونقل عنه
قوله :إن جائزة السلطان أحبّ إليّ من الصدقة ،وقال :هي خريٌ من صلة اإلخوان.
ولكنْ أيضاً ُروي عنه :إن املرء ميوت بدينه ،وال يعمل معهم .وقد هجر أمحد أوالده
وعمّه وابن عمّه عندما أخذوها ،وهذا يقتضي جواز اهلجر َمل ْن أخذ ماالً بشبه ٍة.
وقال اخلالل :كان أمحد جييز َمل ْن أخذها حلاجةٍ ،فلمّا أخذوها مع االستغناء
هجرهم.
ونقل اجمليزون من احلنابلة أن فقهاء املدينة السبعة ،سوى ابن املسيّب ،يقبلون
جوائز السلطان .لكنّ أمحد كان ال يقبل جوائز السلطان ،وينكر على ولده وعمّه
قبوهلا ،ويشدّد يف ذلك ،ومل يكن يأكل يف بيوتهم شيئاً ،وال ينتفع بشيءٍ منهم.
وممَّ ْن كان ال يقبلها ابن املسيّب والقاسم وبشر بن سعيد والثوري وابن املبارك .قال
اجمليزون كان هذا منهم على سبيل الورع والتوقّي ،ال على أنها حرامٌ؛ لقول أمحد:
جوائز السلطان أحبّ إليّ من الصدقة؛ ولقوله :ليس أحدٌ من املسلمني إالّ وله يف هذه
الدراهم نصيب ،فكيف أقول :إنها سحت؟!(.)61
وأمّا الذاهبون إىل حرمتها من احلنابلة فقد استدلّوا بأن أموال السالطني ختتلط
مبا يأخذونه من احلرام والظلم وغريه ،فتصري أموال شبهة .وقد قال‘ :احلالل بني،
واحلرام بني ...فمَ ْن اتّقى الشبهات استربأ لدينه وعرضه ،ومن واقع الشبهات أوشك أن
يقع يف احلرام ،كالراتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه؛ وقوله‘َ :د ْع ما يريبك إىل
ما ال يريبك.
واحتجّوا أيضاً بأ ّن مجاعةً من الصحابة تنزَّهوا عن مال السلطان ،مثل :حذيفة؛
ومعاذ .ولكن رغم ذلك مل َي َر أمحد أنها من املال احلرام ،لكنه قال :أحبّ إليّ أن
يتنزه عنه .وفسّر ابن تيمية موقف أمحد ،فقال :لقد بني أمحد أنه إمنا امتنع منه،
وحثّ أهله على تركه ،لئال يصري ذلك سبباً اىل أن يداخل اخلليفة الفقهاء يف ما يريد.
خ ْذ العطاء ما كان عطاءً ،فإذا كان عوضاً عن دين أحدكم
وقد نقل عن النيبّ‘ُ :
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فال يأخذه(.)62
ويفسّر ابن تيمية امتناع الفقهاء عن أخذ جوائز السالطني بقوله :ومن الناس َم ْن
آل به اإلفراط يف الورع إىل أمر اجتهد فيه ،فيثاب على حسن قصده ،وإ ْن كان
املشروع خالف ما فعله( .)63وبذلك يقرّر جواز األخذ جبوائز السلطان.
وجاء يف جمموع الفتاوى قال :إن أصول الشريعة كلها مبنية على أصل التفريق
ت احملظورات عند الضرورة( .)64ومن أتباعه
يف املنهيات بني احملتاج وغريه ،وهلذا أبيحَ ْ
َم ْن فسّر امتناع أمحد وابن املبارك أنه من باب الزهد يف املباحات ،وهجر التوسُّع،
وليس العتقاد التحريم( ،)65واستدلّ بأن النيب‘ قبل هديّة املقوقس وصاحب دوحة
اجلندل ،وهو‘ ال يقبل إالّ طيباً.
وقال ابن رجب يف النصائح :إن الصاحلني نصحوا سفيان بن عيينة يف موضوع
جوائز السلطان ،فأجاب :إنّه ما أخذ منهم إالّ دون حقله.
خ ْذه) يف حديث النيبّ‘ أمرٌ للندب بغضّ
وقال ابن حجر العسقالني :إن لفظة ( ُ
النظر عن املعطي( .)66وقال ابن املنذر املالكي :عطية السلطان جائزٌ أخذها ومرخَّص
فيه.
ـ يتبع ـ

الهوامش
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دراسةٌ يف كفاية رؤية اهلالل باألدوات املقرِّبة
(تطبيقاً لرأي السيد حممود اهلامشي)

يف البدء نقرّ أن رؤية اهلالل يف زماننا هذا غدت أمراً عسرياً وهمّاً ثقيالً يف حياة
املؤمنني العبادية ،ممّا يستدعي مراجعة فقهية يف كفاية رؤية اهلالل بالعني املسلّحة،
واستخدام األدوات املقرّبة ،واالطمئنان إىل قبول رأي العرف يف أن عنوان الرؤية يؤدي
إىل حلّ هذه املشكلة ،ورفع التحيُّر عن هذه األزمة يف اجملتمع اإلسالمي.
وسنذكر يف هذه املقالة وجهة نظر األستاذ السيد حممود اهلامشي(حفظه اهلل)
خاصّة يف كفاية رؤية اهلالل بالعني املسلحة ،وآراء بعض الفقهاء اآلخرين يف عدم
اعتبار الرؤية اهلالل باألدوات املقرّبة ،واإليرادات عليهم من قبل سيّدنا األستاذ خاصة،
وسنجيب عن هذه اإليرادات ،بعون اهلل وكرمه.

ذكر سيدنا األستاذ ،يف مقالة «ثبوت الشهر برؤية اهلالل يف بلد آخر»؛ دفاعاً
عن كفاية رؤية اهلالل بالعني املسلحة ،إشكاالتٍ على مبنى أستاذه السيد اخلوئي.
وهذا نصه« :إ ّن ما أفاده [السيد اخلوئي] ،من اشرتاط إمكان رؤيته بالعني اجملرّدة
العادية ،وعدم كفاية رؤيته هالالً بالعني املسلّحة ،قابلٌ للمناقشة من جهتني:
ـ املنع عن داللة النصوص على اعتبار الرؤية بالعني الباصرة العادية؛ فإنّ عنوان

الرؤية كما يشمل الرؤية بالعني اجملرّدة العادية كذلك يشمل الرؤية بالعني املسلّحة؛
فإنّها أيضاً رؤية للهالل ،كالرؤية بالنظّارة الطبية َمل ْن هو ضعيف النظر.
نعم ،إحراز وجود اهلالل باحلساب والصناعة العلمية ،من دون إمكان رؤيته
حتّى بالعني املسلّحة ،ال يكفي يف دخول الشهر؛ الشرتاط بلوغه مرتبةً حبيث ميكن
أن يرى هالالً ولو باألجهزة العلمية ،وبلوغ هذه املرتبة ال ميكن إحرازه عادةً باحلساب.
نعم ،الرؤية باألجهزة املقرِّبة ليست رؤية غالبة وال متعارفة بني الناس .ولكنْ
تقدّم أنّه ال موجب لدعوى االنصراف إىل األفراد الغالبة أو املتعارفة ،وخصوصاً بعد أن
كانت الرؤية طريقاً حمضاً إىل طلوع اهلالل ووجوده يف األفق على شكل هالل.
ـ استفادة ذلك من بعض الروايات ،كمعتربة عليّ بن جعفر ،عن أخيه
موسى× ،وقد نقلت بنحوين:
أـ ففي كتاب عليّ بن جعفر ،عن أخيه موسى× ،قال :سألتُه عمَّ ْن يرى هالل
شهر رمضان وحده وال يبصره غريه ،أله أن يصوم؟ فقال :إذا مل يشكّ فيه فليصُمْ
وحده ،وإالّ يصوم مع الناس إذا صاموا.
وقد نقلها بهذا النحو أيضاً الطوسي يف التهذيب ،واحلِمْريي يف قرب اإلسناد،
عن كتاب عليّ بن جعفر .والسؤال فيه عن رؤية هالل شهر رمضان.
ب ـ ولكنْ يف الفقيه نقلها الصدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر ،أنّه سأل أخاه
موسى بن جعفر× عن الرجل يرى اهلالل يف شهر رمضان وحده ،واليبصره غريه ،أله
أن يصوم؟ قال :إذا مل يشكّ فليفطر ،وإالّ فليصُ ْم مع الناس .وظاهره السؤال عن هالل
شهر شوّال.
ولعلّهما روايتان ،وإنْ كان ذلك مستبعداً مع وحدة فقراتهما .ومضمونهما واحد
على كلّ حال ،وهو أن َم ْن يرى اهلالل وحده ،وال يبصره غريه ،إذا مل حيصل له
الشكّ وكان متيقّناً برؤيته وجب عليه ترتيب آثار الشهر اجلديد.
والتعبري بقوله( :يبصره وحده ،وال يبصره غريه) ظاهرٌ يف انفراده باإلبصار،
حبيث إنّ غريه ال يبصر ،ال أنّه مل يبصر ،فيدلّ ـ ولو بإطالقه ـ على أنّه حتّى مع عدم
إمكان إبصار غريه من الناس ـ كما إذا كانت عينه غري متعارفة يف اإلبصار ـ أيضاً
حكمه ذلك ،فال وجه الشرتاط اإلبصار بالرؤية بالعني املتعارفة أو العادية .واهلل
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اهلادي للصواب»(.)1

ذكر السيد السيستاني املبنى املذكور بعينه بنحوٍ موجز ،يف رسالة «أسئلة
حول رؤية اهلالل مع أجوبتها» .ومل يقبل هذا املبنى ،وأورد عليه بعدّة إيرادات ،ويثبت
عدم كفاية رؤية اهلالل بالعني املسلحة ،خالفاً لسيدنا األستاذ .وهذا نصه:
« ـ أما التمسك بإطالق نصوص الرؤية فهو خمدوشٌ من جهة أن اهلالل كان
عند العرب ميقاتاً يبتدئون به الشهر القمري ،الذي اعتمدوا عليه يف خمتلف شؤون
س َألُونَكَ عَنْ
حياتهم .وملا جاء الدين اإلسالمي احلنيف أقرّهم على ذلك ،قال تعاىل﴿ :يَ ْ
ا َألهِلَّةِ قُلْ ِهيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ ،ومن املؤكّد أن ما يصلح أن يكون ميقاتاً
للناس بصورة عامة هو اهلالل الذي يظهر على األفق احمللّي بنحوٍ قابل للرؤية بالعني
املتعارفة اجملردة ،وأمّا ما ال ُيرى إالّ باألدوات املقرّبة ،أو ما ال يراه إالّ نادرٌ من الناس
ميتاز برؤيةٍ بصرية حادّة ،فهو ال يصلح أن يكون ميقاتاً للناس عامّة.
فبهذه القرينة ال بُدَّ من البناء على أن الرؤية املذكورة يف النصوص إمنا أخذت
طريقاً إىل ظهور اهلالل على األفق حبجمٍ وبارتفاع مناسبني؛ ألن يرى بالعني املتعارفة
غري املسلّحة ،لوال املوانع اخلارجية ،من سحابٍ وحنوه.
ـ وأما صحيحة عليّ بن جعفر فظاهر أن املراد بقول الراوي فيها( :وال يبصره
غريه) هو جمرّد عدم حتقّق الرؤية من الغري ،ال عدم إمكانية حتقُّقها من جهة تفرّد
ري له؛ فإنه فرضٌ ال واقع له يف أيّ عصرٍ ،كما
الرائي حبدّة البصر ،حبيث ال يوجد نظ ٌ
الخيفى .وعلى ذلك فليس مورد الصحيحة هو خصوص ذي البصر احلادّ جدّ ًا الذي يرى
من اهلالل ما ال يراه غريه .وأما إطالقها هلذا املورد فهو خمدوشٌ ملا سبق.
على أنه ميكن أن ُيقال :إن هذه الصحيحة ناظرةٌ سؤاالً وجواباً إىل أمرٍ آخر،
وهو أن رؤية اهلالل حجّة للمتفرّد بها أم ال؟ وذلك أنه ملا ورد يف العديد من النصوص ـ
ك ْير ،وأبي العبّاس
ومنها :روايات حممد بن مسلم ،وأبي أيّوب اخلزّاز ،وعبد اهلل بن ُب َ
ـ من التأكيد على أنه ال عربة بالرؤية إذا ادّعاها شخصٌ ومل يصدّقه سائر املستهلّني
أراد الراوي أن يستفسر عن اختصاص هذا احلكم باآلخرين ،أو مشوله للرائي نفسه ـ
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وال سيَّما أنّه قد ذهب عددٌ من فقهاء اجلمهور إىل مشوله للرائي ،وأنه ال يصوم إالّ مع
الناس ـ ،وقد أجاب اإلمام × بأن الرائي اذا كان متيقّناً من رؤيته للهالل فليعمل
مبوجبها ،وإالّ فليتابع الناس ،أي إن رؤيته معتربةٌ لنفسه ،وإنْ مل تكن معتربة
لآلخرين.
وعلى ذلك فالصحيحة مسوقةٌ لبيان أن رؤية املتفرّد بها حجّة لنفسه ،دون غريه،
وال ينعقد هلا اإلطالق من جهة كون اهلالل غري قابل للرؤية بالعني املتعارفة.
هذا كلّه مضافاً إىل أنّه لو ُبين على كون املناط يف دخول الشهر بظهور اهلالل
يف األفق بنحوٍ قابل للرؤية ولو بأقوى التلسكوبات واألدوات املقربة القتضى ذلك أن
صيام النيبّ‘ واألئمّة^ وفطرهم وحجّهم وسائر أعماهلم اليت هلا أيّام خاصة من
الشهور مل تكن تقع يف كثريٍ من احلاالت يف أيامها احلقيقية؛ لوضوح أنهم^ كانوا
يعتمدون على الرؤية املتعارفة يف تعيني بدايات األشهر اهلاللية ،مع أنه قلّما يرى اهلالل
بالعني اجملردة واضحاً ومرتفعاً يف ليلةٍ وال يكون يف الليلة السابقة عليها قابالً للرؤية
مما ميكن االلتزام به؟!»(.)2
ببعض األدوات املقرِّبة القويّة .وهل هذا ّ

أ ّوالً :أكّد املستشكل أن (ما يصلح أن يكون ميقاتاً للناس بصورةٍ عامة هو
اهلالل الذي يظهر على األفق احمللّي بنحوٍ قابل للرؤية بالعني املتعارفة اجملردة).
و َي ِر ُد عليه :إ ّن ختصيص الرؤية بالعني املتعارفة انصرافٌ وجودي يف زمن صدور
النصّ ،واالنصراف إىل األفراد الغالبة أو املتعارفة واضح البطالن .وإمنا العرف هو
امليزان يف إطالق الرؤية .والصحيح أن ُيقال :إن الرؤية باألدوات املقرّبة يف نظر العرف
رؤيةٌ ،كما هي رؤية شخصٍ بالنظّارة ،وال أحد يدّعي أنّ الرؤية بالنظّارة خروجٌ عن
مفهوم الرؤية ،مع أنّ النظارة مل تكن موجودةً يف عصر صدور النصّ.
وبعبارةٍ أخرى :إ ّن العرف يذهب إىل أن الرؤية باألدوات اليت حيثيتها تقريب
األشياء فقط ال خيرجها عن عنوان الرؤية .واملهمّ صدق هذه العنوان يف دَيْدَن العرف،
وال دور للشارع يف صدق مثل هذه العناوين .وعليه فإن املعيار يف دخول الشهر اشرتاط
بلوغ اهلالل مرتبةً حبيث ميكن أن يرى هالالً ولو باألجهزة املقرّبة ،وهذا يصلح أن
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يكون ميقاتاً للناس بصورةٍ عامة .وما الفرق بني رؤية جمرّدة ورؤية باألدوات ميقاتاً
للناس؟!
ت :نعم ،الرؤية باألدوات ميقات للناس ،ولكنْ ال لنوع الناس ،بل لصنف
إنْ قلْ َ
خاصّ منهم ،وإنّ ما يصلح ميقاتاً للناس جيب أن يكون ميقاتاً بصورةٍ عامة.
ت :كلّ ما يكون شاخصاً ومالكاً يف تنظيم حياة الناس يعترب ُع ْرفياً وغري
قلْ ُ
توقيفي يف نظر الناس .والشارع قد ميضي هذه اجلذور العقالئية ،ومصبّ إمضاء
الشارع هذا االرتكازَ .ب ْي َد أنّ الفعل الظاهر أو الصياغة املربزة هو يف احلقيقة يرجع
إىل ثقافة العصر ومنط احلياة ،وهي نقط ٌة مهمّة يأتي تفصيلها يف حملّه .فعليه ال معنى
الحنصار املالك العريف يف املصداق املعني والبدوي يف الناس .ويف ما حنن فيه مالك
امليقات للناس اهلالل املرئي ُع ْرفاً ،وكلّ مصداق يعرف يف الناس بالرؤية صار ميقاتاً
للناس بصورةٍ عامة .واملهم إمكانية هذه الطرق والوسائل لدى العرف ،ولو مل يبادر إىل
حتصيل هذه الطرق واستخدام هذه الوسائل إالّ شخصٌ واحد ،كما يف استخدام
األدوات املقربة يف رؤية اهلالل.
ثانياً :املطلب املذكور من املستشكل ،أي (عدم صالحية الرؤية بالشخص
ش بأنّه ليس من الضروري ،بل ال ميكن
احلادّ بصره مليقات الناس عامّة) ،خمدو ٌ
للناس كافة أن يرَ ْوا اهلالل حتّى يقال يف هذه الصورة :إمنا حتقّق ميقات الناس عامة،
ص أو أشخاص عندهم قوّة عالية يف الرؤية؛ بهدف التحقّق أن
بل يرسل من الناس شخ ٌ
اهلالل مرئي أم ال؟ ورؤية هذا الشخص املوثوق به سبب اطمئنان اآلخرين ،وتصري رؤية
حادّ البصر معيار وقوف الناس على امليقات.
ثالثاًُ :يضاف إليه أن عدم حتقّق الرؤية مناسبٌ بأن يعبّر عنه يف الرواية بفعل «مل
يبصره» ،وال يصحّ إفادة معنى واحد من فعلني« :ال يبصره»؛ و«مل يبصره» .وادّعاء
تسوية فعلني يف املعنى ليس له وجهٌ أصالً يف اللغة العربية ـ فإنّ عدم إمكانية حتقق
الرؤية من جهة تفرّد الرائي حبدّة البصر كيف ال يوجد نظري له؟! وكيف ُفرض ال
واقع له يف أيّ عصر؟! هذا صرف ادّعاء عجيب من صاحبه! نقول :من املمكن جدّ ًا،
بل قد وقع ،أن شخص ًا واحد ًا له قدرة استخدام أدوات خاصّة لرؤية اهلالل منفرد ًا،
كما لو كان له طائرة يف مدينة منفرد ًا ،وهو يطري بواسطة الطائرة ،ويرى وحده
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اهلالل من الغبار والدخان .هذا يعين أن مناط تفرّد الرائي واحد ،وهو أعمّ من حدّة
البصر تكوينياً أو لديه وسائط أم أدوات خاصّة للرؤية اليت مل يستطعها اآلخرون.
وهذا املطلب متوافقٌ مع االرتكازات العقالئية ،وجديرٌ بالتأمُّل!
رابعاً :يذكر يف اإليراد أن الرواية ناظرةٌ إىل أمرٍ آخر ،هو أنّ رؤية اهلالل حجة
للمتفرّد نفسه ،بشرط أن تكون الرؤية يقينية .وميكن أن يقال :بأن تفرد الرائي
اليفرتض بدون أسبابٍ له ،وأسباب تفرّد الرائي أعمّ من مفاجئي وتكويين أو جهدي
واكتسابي ،مبعنى أنّه ميكن أن حتدث رؤية اهلالل فجأة للشخص من بني غيم وغبار
واآلخرون مل يرَ ْوه .وأيضاً ميكن أن يكون سبب تفرّد الرائي اختياراً واكتساباً بأن
يكون الشخص قد رأى اهلالل متفرداً بالوسائل املقربّة ،كالتلسكوب ،أم كانت له
إمكانات خاصة ليطري فوق الغبار والدخان وحتدث له رؤية اهلالل متفرِّداً .على هذا
فالرواية هلا إطالقٌ بالنسبة إىل أسباب التفرُّد ،ويستفاد منه أن رؤية اهلالل حجّة
للمتفرِّد ،بأيِّ سببٍ اتّفقت فيه الرؤية.
خامساً :إن املناط يف ثبوت اهلالل ليس الواقع ،بل اطمئنان الشخص بالرؤية؛
ألنّه لو فرض الواقع متام املوضوع فيجب علينا كشف الواقع ،حتّى باحلساب وعلم
الفلك ،مع أننا نعلم أنه منهيٌّ عنه يف تعيني اهلالل الشرعي.
()3

وقد كتب الشيخ السبحاني؛ إثباتاً لشرطية الرؤية بالعني اجملرّدة ،يف ذيل «دليل
القول بكفاية مطلق الرؤية» ،أدلّة هذا القول وإشكاالتها أيضاً ،حتى يردّ على مبنى
سيّدنا األستاذ .وهذا نصُّه:
«وقد استدلّ على ذلك [كفاية مطلق الرؤية] مبا يلي:
األوّل :الرؤية طريق لثبوت اهلالل :الرؤية الواردة يف األخبار ،أعين قول
الرضا×« :صوموا للرؤية ،وأفطروا للرؤية»( ،)4طريقٌ حمض لثبوت اهلالل ،حيث إنّ
الرؤية من املفاهيم الطريقية احملضة ،إال إذا صرّح الشارع مبوضوعيتها ،كما هو
كذلك يف مسألة الشهادة على الزِّنا .وعلى هذا فاملالك وجود اهلالل واقعاً ،ولو مل
يثبت من طريق الرؤية .ولذلك يثبت يف املوارد التالية:
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ـ التواتر.
ـ الشياع املفيد للعلم.
ـ االطمئنان.
ـ شهادة البيِّنة.
ـ ثبوت اهلالل يف البالد الشرقية.
فإنّ رؤيته يف اجلانب الشرقي دليلٌ على خروجه عن احملاق وعن حتت الشعاع
خروجاً قابالً للرؤية عند غروب الشمس ،فيكون دليالً على أنه أكثر تضخماً يف
البالد الغربية ،لو مل يكن مانعٌ من الرؤية ،كالغيم والدخان والبخار.
ك يف طريقية الرؤية ،ولذلك مرَّ يف السؤال بثبوته بغري
ش َّ
ُيالحَظ عليه :إنه ال َ
الرؤية إذا انتهى إىل الرؤية بالعني ،كما يف األمثلة املاضية ،إمنا الكالم يف تعيني ذي
الطريق ،فهل هو طريق لوجود اهلالل واقعاً يف السماء ،فعندئذٍ تقوم مقامه األدوات
املقرّبة؛ لكشفها عن وجود اهلالل يف السماء ،أو هي طريق إلمكان الرؤية َمل ْن يعيش
يف األرض ،حضرياً كان أو بدوياً ،عاملاً كان أو غري عامل ،فلو كان امليزان هو ذاك
فال يثبت اهلالل لسكّان األرض إذا فقدوا الرؤية بالعني العادية؟
املستفاد من األدلّة هو الثاني؛ ألنّه سبحانه جعل اهلالل مواقيت للناس ،أي
لسكان األرض ،مبا هلم من عيشٍ طبيعي وأدوات طبيعية ،ومل جيعل اهلالل مبا هو يف
السماء ،وإنْ كان مستوراً عن األعني ،وكلّما كرّروا النظر مل يرَ ْوا شيئاً يف السماء.

إذا كانت الرؤية بالنظارات الطبّية كافية يف ثبوت اهلالل؛ لضعف البصر،
فلماذا ال تكفي الرؤية باألدوات املقرّبة ،فاجلامع بينهما هو تقريب البعيد؟
ُيالحَظ عليه :إن النظارة الطبية ترفع قدرة العني املريضة إىل مستوى العني
الطبيعية الساملة من العيب .وأين هذا من املنظار والتلسكوب ،اليت ترفع قدرة العني
الطبيعية إىل مستويات عالية جدّ ًا؟ فقياس أحدهما على اآلخر قياسٌ مع الفارق.

تضافرت الروايات على أنّ املوضوع هو الرؤية .ومقتضى اإلطالق عدم الفرق بني
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الرؤية املتعارفة والرؤية اخلارجة عنها .وانصراف اإلطالقات إىل املصداق املوجود يف
عصر صدور الرؤية ال وجه له.
ُيالحَظ عليه :إن شرط التمسّك باإلطالق عدم وجود القدر املتيقَّن يف مقام
التخاطب .واملقام كذلك فإنّ اخلطاب يف اإلطالقات متوجّه إىل عامّة الناس ،الذين
فيهم العامل واجلاهل ،ومَ ْن له معرفة باحلسابات الفلكية وغريه .ومقتضى ذلك عدم
جواز التمسُّك باإلطالق؛ ألجل وجود املصداق املتيقَّن املتعارف بني عامة الناس.

توضيح االستدالل :إن رؤية الرائي كانت ألجل حدّة بصره ،فاستطاع أن يرى
اهلالل مبفرده ،متمكلناً منها بنفسه فقط ،وأما اآلخرون؛ فألجل كون عيونهم
متعارفة ،صاروا غري متمكنني ،حتّى كرَّروا النظر ،كما هو مفاد قوله« :ال يبصره
غريه» .فإطالق الشقّ األ ّول ،أي املتمكلن من رؤية اهلالل بشيءٍ خارج عن العادة،
يقتضي االكتفاء بكلّ ما يصري اإلنسان متمكّناً من الرؤية ،وإنْ حرم اآلخرون منه.
ُيالحَظ عليه:
أ ّوالً :إ ّن االستدالل مبينٌّ على أساس أن الرائي؛ ألجل كونه حادّ البصر،
متمكلنٌ من الرؤية ،دون اآلخرين ،فصاروا غري متمكلنني ،وعندئذٍ صحّ للمستدلّ
التمسُّك بإطالق املتمكّن من أمرٍ خارج عن العادة ،كاألجهزة املقربة يف مقابل غريه.
ولكنّه احتمالٌ غري مقرون بالدليل ،بل هناك احتمالٌ آخر ،وهو أن الرائي كان
ممارساً لرؤية اهلالل ،وماهراً فيه يف كلّ شهر ،فريصد مغرب القمر يف أواخر
الشهور ،فلذلك ّملا استهلّ رأى اهلالل ،دون اآلخرين ،فلم يكن متكُّن الرائي أمراً
خارجاً عن العادة ،ولذلك وجب عليه اإلفطار أو الصيام ،ولو كان اآلخرون يف مستواه
لصاروا متمكلنني من الرؤية.
وثانياً :إن الرواية بصدد بيان أمر آخر ال صلة له مبوضوع البحث ،وهو أنه ملا
ورد التأكيد يف أمر اهلالل ،والنهي عن االعتماد على التظنّي ،صار ذلك حافزاً لسؤال
السائل :إنه إذا رأى واح ٌد ،ومل يره اآلخرون ،فهل يكفي ذلك يف حقّه أو ال؟ فأجاب
ف إىل ذلك ما أشرنا
اإلمام× بقوله« :إذا مل يشكّ فليصم ،وإالّ فليصم مع الناس» .أضِ ْ
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إليه ،من أن الرائي يف الرؤية صار متمكّناً من الرؤية بالعني اجملرّدة ،فكيف ميكن
إلغاء اخلصوصية ،وإسراء احلكم إىل العني املسلحة باآلالت املقرّبة؟!»(.)5

أوّ ًال :إن متام املوضوع هو اهلالل املرئي عرفاً ،وليس املالك وجود اهلالل واقعاً،
كما ذكر يف االستدالل .على أن تقييد الرؤية بالعني العادية بال دليلٍ ،وال يلزم من
جعله سبحانه اهلالل مواقيت للناس احنصار الرؤية بالعني العادية ،بل كون اهلالل
مواقيت للناس يتعلّق بديدن العرف والناس يف الرؤية ،ورؤية األشياء باألدوات املقرّبة
رؤيةٌ يف نظر العُ ْرف.
ثانياً :علّة تقريب األشياء يف األدوات املقرّبة يكون بوجود العدسة فيها ،واملهم
العدسة اليت توجب وضوح األشياء أو عظمتها ،وال فرق بني النظّارات والكامريا
والتلسكوبات يف هذه العدسة ،وصدق الرؤية يف نظر العرف.
ثالثاً :مضافاً إىل إنّا ال نسلم من مقدّمات احلكمة عدم وجود قدر متيقَّن يف
مقام التخاطب ،بل الصحيح هو أنّ اإلطالق احلكمي جيري يف موارد القدر املتيقَّن
التخاطيب ،فضالً عن موارد القدر املتيقَّن من اخلارج( ،)6فال شكَّ يف مصاديق الرؤية
حتّى يأخذ بالقدر املتيقَّن منها .واالنصراف الوجودي يف الرؤية العادية يف زمن صدور
اخلطاب الشرعي والقانوني ال يوجب هذا املصداق متيقّناً ،ورفع اليد عن املصاديق
األخرى.
رابعاً :مهارة الرائي يف رؤية اهلالل انفراداً ميكن بسبب ممارسته يف الرؤية ،أو
قدرة بصره تكويناً أو اكتساباً أيضاً .وال يفهم من الرواية احنصار تفرُّد الرائي
مبصداق املمارسة ،وال دليل يف تقييد اخلطاب الشرعي مبصداق خاص وواحد يف زمن
صدور اخلطاب .فهو جدي ٌر بالتأمُّل.
على أنه ال تنايف بني ظهور الرواية يف أن مالك الصوم واإلفطار رؤية متيقّنة ،وال
اعتبار يف الشكّ ،وبني إطالقها يف الرؤية ،فال وجه الشرتاط اإلبصار بالرؤية بالعني
املتعارفة أو العادية ،وال يلزم من قبول الداللة األوىل رفع اليد عن الداللة الثانية يف
الرواية .وهذا واض ٌح جدّ ًا.
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وأما إلغاء اخلصوصية ،وسراية احلكم إىل العني املسلّحة باآلالت املقرّبة،
فصحيحٌ ،مع لفت النظر إىل ديدن العرف يف مصاديق الرؤية .ومضى كالم سيدنا
األستاذ بأن الرؤية باألجهزة املقرِّبة ليست رؤية غالبة وال متعارفة بني الناس ،ولكنّه ال
موجب لدعوى االنصراف إىل األفراد الغالبة أو املتعارفة ،وخصوصاً بعد أن كانت
الرؤية طريقاً حمضاً إىل طلوع اهلالل ووجوده يف األفق على شكل هالل .وهذا توجيهٌ
ف إىل ذلك أن اخلطاب الشرعي
صحيح إللغاء اخلصوصية عن الرؤية العادية .وأضِ ْ
والقانوني ال خيتصّ مبورده ومصداق زمن صدوره.

وقد ذكر بعض األساتذة الكرام ،من خالل دراسة كفاية رؤية اهلالل بالعني
املسلحة يف جملس درسه ،أربعة إشكاالت على رأي سيدنا األستاذ ،كما يلي:
«قد استدل السيد اهلامشي على كفاية رؤية اهلالل بالعني املسلحة بصحيحة
عليّ بن جعفر ،عن أخيه× ،قال :سألتُه عمَّ ْن يرى هالل شهر رمضان وحده ،ال
يبصره غريه ،أله أن يصوم؟ فقال :إذا مل يشكّ فيه فليصم وحده ،وإالّ يصوم مع الناس
إذا صاموا( ،)7فإن إطالقها يشمل ما لو رؤي اهلالل بالعني املسلحة ،فإ ّنه إذا اكتفي
بالرؤية غري املتعارفة فال خيتلف فيها الرؤية بالعني املسلّحة والرؤية بالعني غري املسلّحة.
لكنْ َيرِدُ عليه أوّ ًال :إن املوضوع يف هذه الصحيحة هو اهلاللَ « :م ْن يرى اهلالل
وحده» ،فال تصلح للردّ على مثل السيد اخلوئي القائل بعدم صدق اهلالل على الذي ال
ميكن رؤيته إالّ بالعني املسلحة ،نظري :عنوان الدم ،الذي ال يصدق على املقدار الذي
ال ُيرى إ ّال بالتلسكوب ،بل احتمال ذلك كافٍ لعدم إمكان التمسُّك بهذه الصحيحة،
حيث يكون من التمسُّك بالعام يف الشبهة املصداقية .ومن هنا ورد يف الروايات أنه
ليس رؤية اهلالل أن يقوم عدّةٌ فيقول واحد :قد رأيته ،ويقول اآلخرون :مل نره ،إذا رآه
واحد فقد رآه مئة ،وإذا رآه مئة فقد رآه ألف( .)8ومفادها أن اهلالل أمرٌ واضح .نعم ،إذا
كان يف السماء َغ ْيمٌ فقد ذكر يف هذه الرواية أنه ال جيزي يف رؤية اهلالل إذا مل
يكن يف السماء علّة أقلّ من شهادة مخسني.
كان الكالم يف صحيحة عليّ بن جعفر ،وأنه يقال :إذا كان رؤية اهلالل
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بالعني غري املتعارفة كافية فال موجب حلمل رواية« :صوموا للرؤية ،وأفطروا للرؤية»
على العني املتعارفة ،فتشمل الرؤية بالعني املسلحة.
وقد أشكلنا عليه أوّالً :إن املدَّعى عدم صدق اهلالل على ما مل ُي َر بالعني
العادية .وهذا صريح كالم السيد اخلوئي يف مستند العروة .وهذا نظري عدم صدق
الدم عرفاً على ما مل ُي َر إالّ بالعني املسلحة؛ ونظري :عدم صدق الزلزلة على ما مل
حيسّه عامّة الناس ،فإنه قد أشرب يف مفهوم الزلزلة عرفاً زلزلة األرض ،حبيث حيسّ
بها الناس بإحساسهم العادي .وقد ذكرنا أنه يشهد ملا ذكرنا قوله :إذا رآه واحدٌ فقد
رآه مخسون .إالّ أن يقال بأنه بيان طريقية البينة ،وأنه يعترب كون البينة كاشفةً نوعاً،
فإذا مل َي َر اهلالل إالّ واحدٌ فال يكون قوله كاشفاً نوعاً .ولكنّ الظاهر أن هذه
الرواية تدلّ على أكثر من هذا ،وأن اهلالل ال يكون شيئاً يراه واحد فقط ،فال بُدَّ
من محل الصحيحة على ما إذا كان يف السماء غيمٌ وحنو ذلك.
اإلشكال الثاني :الظاهر عدم كون مراد السائل يف هذه الرواية الشخص غري
املتعارف ،وإالّ لوجب التنبيه عليه .فإنه لو كان السؤال عمّا كان عني إنسان فوق
املتعارف فريى اهلالل ،ومل يره آخرون مع كونهم من املتعارف ،لوجب التصريح به؛
فإن السؤال خيتلف عن بيان القضية احلقيقية يف كالم اإلمام× .فال أقل من شبهة
االنصراف إىل العني املتعارفة ،فقوله« :ال يبصره غريه» ال يعين عدم متكُّن غريه من
اإلبصار ،بل لعل املراد عدم إبصارهم من جهة وجود غيم يف السماء أو عدم جتربتهم
لرؤية اهلالل ،وعدم قوّة إبصارهم ،فإن األشخاص وإ ْن اختلفوا من حيث قوّة البصر
وضعفه لكنّهم كلّهم داخلون يف املتعارف.
اإلشكال الثالث :على تقدير كون بصر شخص فوق املتعارف ،لكنّه ال وجه
للتعدّي إىل التلسكوب ،فإن إلغاء اخلصوصية حيتاج إىل إحراز ذلك ،وال يكفي
الشكّ فيه.
اإلشكال الرابع :إن هذه الصحيحة مبتالةٌ باملعارض ،وهو معتربة معمر بن
خالّد ،عن أبي احلسن× ،قال :كنتُ جالساً عنده آخر يوم من شعبان ،ومل يكن
هو صائماً ،فأتَ ْوه مبائدةٍ ،فقال :ادْ ُن ،وكان ذلك بعد العصر ،فقلتُ له :جعلت
ت اليوم ،فقال لي :ولِ َم؟ قلتُ :جاء عن أبي عبد اهلل× يف اليوم الذي يشكّ
فداك ،صمْ ُ
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فيه أنه قال :يومٌ ُو لفق له ،قال :أليس تدرون إمنا ذلك إذا كان ال يعلم أهو من شعبان
أم من شهر رمضان ،فصام الرجل فكان من شهر رمضان ،كان يوماً ُو لفق له ،فأما
وليس علّة وال شبهة فال؟ فقلتُ :أفطر اآلن؟ فقال :ال( ،)9فإن ظاهرها نفي كون اليوم
ال بأن الناس قد استهلّوا ومل يرَ ْوا اهلالل ،فلو كان يكفي قابلية
يوم الشكّ ،معلّ ً
اهلالل للرؤية بالعني غري املسلَّحة ملا كان وجهٌ لنفي كون اليوم يوم الشكّ ،وقد كان
املتعارف يف زمن الصادق× استهالل الناس؛ لفتوى أبي حنيفة بعدم اعتبار أقلّ من
مخسني شاهداً .وعند التعارض يرجع إىل مقتضى القواعد األولية ،مع قطع النظر عن
اإلشكاالت السابقة ،ولكنْ عند سقوط صحيحة عليّ بن جعفر باإلشكاالت
السابقة فيمكن التمسُّك مبعتربة ابن خالّد.
بل الصحيح أنه لو وصلت النوبة إىل التعارض بني صحيحة عليّ بن جعفر ومعتربة
ابن خالّد فال تكون النسبة بينهما التباين؛ حيث إنه مل يفرض يف صحيحة عليّ بن
جعفر عدم كون علّة يف السماء ،فتكون مطلقة من هذه اجلهة ،فتكون معتربة ابن
خالّد أخصّ من صحيحة عليّ بن جعفر؛ الفرتاض عدم وجود علّة يف السماء فيها .فلو
مل يكن يف السماء علة واستهل الناس ،على اختالفهم من حيث قوة البصر وعدمها،
فلم يرَ ْوا اهلالل ،فقد نفى اإلمام× كون اليوم يوم الشكّ»(.)10

مب ْن يرى اهلالل وحده ادّعاء
أوّ ًال :إ ّن تعيني وحتديد موضوع احلكم يف املعتربة َ
بال دليل ومصادرة .ومورد السؤال ال يعين أنّه موضوع احلكم دائماً ،بل املستظهر أن
املوضوع هو اهلالل املرئي عرفاً .وكما أنّ الرؤية اجملردة طريق إىل حتقُّق املوضوع
فالرؤية املسلحة وغري املتعارفة أيضاً طريق إىل حصول املوضوع ،ومستنده يرجع إىل
ديدن العرف ،مبا أنّ الرؤية املسلحة رؤية أيضاً ،وبإطالق املعتربة ،كما تقدّم .إن املهم
يف املقام ـ كما يستظهر من األدلة ـ انتساب رؤية اهلالل إىل اإلنسان عرفاً ،دون
االعتماد على احلسابات الفلكية والتلسكوبات الراديوية والفضائية .واجلدير بالتأمُّل
أن الرؤية باألدوات اليت تقرّب املوضوع فقط منتسب إىل اإلنسان عرفاً.
فعليه ال شبهة يف مصداقية الرؤية املسلحة؛ ألن املرجع هو العرف مبا تقدّم.
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والصحيح أن يقال :الشكّ يف قيدٍ زائد ،وهو تقييد مفاد الدليل بالرؤية اجملرّدة عن
األدوات املقربة ،أو تقول :تقييد برؤية زمن صدور النصّ ،يعين الشكّ يف االنصراف،
وهو غري مانعٍ عن التمسُّك بإطالق املعتربة.
على أن الروايات املذكورة يف الباب يف مقام بيان موضوعية العلم أو االطمئنان
العقالئي أو البينة يف ثبوت اهلالل الشرعي ،وعدم اعتبار الرأي والظنّ يف املقام.
ثانياً :إ ّن الراوي سأل عن الشخص الذي يرى اهلالل وحده ،ومل يبصره غريه،
وبالتحليل لسؤاله مصداقان:
األوّل :الشخص الذي يرى اهلالل مع وجود غيمٍ يف السماء .ويف احلقيقة يرجع
إىل أنه حادّ البصر ،أي إنه ذو قوّة تكوينية يف البصر ،أو لعدم جتربة رؤية اهلالل من
اآلخرين.
الثاني :الشخص الذي يرى اهلالل ،بال فرقٍ بني وجود غيمٍ يف السماء أم ال ،مبا
عنده من قوّ ٍة اكتسابية من أدوات خاصّة ،أو هو ذو قوى جسمية شديدة ،ويستطيع
االستقرار يف رأس اجلبل مثالً ،ويرى اهلالل وحده.
هذا ،واختصاص سؤال الراوي وحكم اإلمام باملصداق األول وكيفية البصر،
وخروج املصداق الثاني عن موضوع الرواية ،خالف الظاهر جدّ ًا .وتقييد الدليل جبوّ
زمن الصدور من حياة اإلنسان املتقدّم ،وفرتة عدم تنمية الصنائع ،حيتاج إىل الدليل
ٍّ
شك
اإلثباتي والقرائن العقالئية االطمئنانية .ورفع اإلطالق باالنصراف الوجودي بال َ
فاسد.
فإذن مع إطالق املعتربة ال حيتاج إىل تصريح وتنبيه الرواية باملصداق الثاني،
حتّى يشمل فرض الرائي باألدوات غري املتعارفة .واملصداقان من الرؤية ال تنايف بينهما
أصالً.
ثالثاً :رؤية اهلالل من شخصٍ واحد ال خيتصّ عرفاً بكيفية بصره وقوتها
بالنسبة إىل اآلخرين ،بل ميكن تفرّد الرائي باألدوات املقرّبة ،أو استقراره يف
األمكنة املقربة ،كما تقدم .وعليه ال حيتاج إىل إلغاء اخلصوصية للتعدّي إىل
التلسكوب؛ ألنه مع اعرتاف العرف بعدم قدح استخدام األدوات املقربة يف صدق
الرؤية معها ،وإطالق املعتربة ،فال خصوصية يف التلسكوب ومصداق الرؤية.
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رابعاً :معتربة معمر بن خالّد ليست يف مقام بيان عدم اعتبار الرؤية باألدوات
املقرِّبة ،بل املستفاد منها أن املناط يف حتقّق اهلالل الشرعي هو الرؤية عن العلم أو
االطمئنان ،ويف فرض الشكّ والشبهة أو العلة جيب الصوم يف يوم الشكّ .فعليه ال جمال
للتعارض والتنايف بني الدليلني .وبعبارةٍ أخرى :إن معنى فقرة «فأمّا وليس علة وال شبهة
فال» إعطاء املالك يف يوم الشكّ ،بأنّه يف صورة عدم العلة وعدم الشبهة ال جيب
الصوم .والظاهر أنّ نفي كون اليوم يوم الشكّ يف الرواية هو بسبب عدم العلم أو
االطمئنان أو احلجّة يف حتقُّق اهلالل الشرعي .واحتمالُ هذا كافٍ يف عدم إحراز حال
املعصوم يف مقام بيان عدم اعتبار رؤية باألدوات املقرّبة.

الهوامش
^
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فقه االحتكار
دراس ٌة استدالليّة مقارنة

يعترب االحتكار من أخطر املشاكل املرتبطة حبياة الناس بشكل مباشر .وقد
تنبه إليها اإلسالم مبكراً ،ومنذ عصور متقدمة .فهناك كثريٌ من اآلفات االجتماعية
واالقتصادية اليت ترتتب عليه ،واليت أسهب علماء االجتماع واالقتصاد يف شرحها
وتفصيلها.
فابن خلدون مثالً يشري إىل أن نفوس الناس تبقى متعلّقة بأمواهلم اليت بذلوها
يف سبيل احلصول على أقواتهم بأضعاف مضاعفة حتت وطأة احلاجة إليها من غري
جماناً( .)1وهذا خيلق بطبيعة احلال
رضاً منهم؛ فتكون وباالً على َم ْن يأخذها ّ
الكراهية اليت تعصف يف النفوس؛ ألنهم ينظرون إىل احملتكرين كعونٍ للدهر
عليهم ،وخاصّة أنهم عادةً ما يلجأون إىل هذه الوسيلة السهلة يف األزمات االقتصادية
واحلروب.
وأما علماء االقتصاد فيؤكلدون على أن االحتكار يؤدّي إىل التضخم يف زيادة
األسعار ،حبيث تفقد السلعة قيمتها الشرائية الواقعية ،مما ينعكس سلباً على قلة
اإلنتاج ،وعدم استغالل املوارد الطبيعية بالشكل الطبيعي؛ وذلك إلحجام الكثري عن

شرائها؛ نظراً لغالئها الفاحش رغم حاجتهم إليها .وهذا داعٍ النتشار البطالة؛ الناجم من
عدم احليلولة دون معاجلة تلك اآلفة ،فضالً عن انعدام عنصر املنافسة ،الذي يضمن
مما يؤدي إىل الرواج وخلق فرص العمل ،وبالتالي
العدالة يف األسعار وزيادة العرضّ ،
يضمن جودة السلع ،وتقدميها بالشكل األفضل ،كعاملٍ دعائي وإعالمي لكسب
ثقة املشرتي ،خبالف ما لو انفرد احملتكر يف امتالكها ،فإنه ال يسعى لذلك؛ لعلمه
بأنها ستُباع يف آخر املطاف.
أضِفْ إىل ذلك أنه يؤدّي إىل عدم الرتشيد يف االستهالك ،وإثراء طبقةٍ على
حساب أخرى ،فيخلّ يف التوازن االجتماعي .ناهيك عن خلق األزمات والفوضى ،من
قبيل :اندالع احلروب ،كما حدث يف احلرب العاملية الثانية ،حيث أصبحت الدول
الكربى تبحث عن مستعمراتٍ جديدة هلا؛ بقصد السيطرة االقتصادية ،واحتكار
األسواق أمام سلعها اليت باتت تعاني من الكساد.
وممّا يزيد من اخلطورة اليوم تطوّر أساليب االحتكار ،لينال مجيع ما تتوقّف
عليه احلياة ،حبيث ميكن لشركةٍ إحكام قبضتها على األسواق ،والتالعب يف
مصري الناس كما تشتهي ،بل يُعترب الوسيلة األوىل اليت تعتمدها الدول الكربى
إلحكام القبضة على اقتصاد وسياسة الدول الضعيفة ،وفرض ثقافتها اليت تريد .ومن
الواضح أن الضرر ال يقتصر على الفرد واجلماعة ،بل يعصف بكيان الدول اليت جتد
نفسها املسؤولة أمام شعبها يف تأمني متطلّباته.
ومبا أن اإلسالم تدخّل يف مجيع جماالت احلياة؛ بهدف تنظيمها ،وحلّ مجيع
املعضالت ،كان ال بُدَّ من حتديد رؤيته جتاه هذه املوضوعة املهمّة ،واإلشكالية
االقتصادية.

قال اخلليل الفراهيدي« :حكر :احلكر الظلم يف التنقّص وسوء املعاشرة...
مما يؤكل ،ومعناه اجلمع ،وصاحبه
واحلكر :ما احتكر من الطعام وحنوه ّ
()3
حمتكر ،ينتظر باحتباسه الغالء»( .)2وذكر مثله اجلوهري .
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وأضاف الفريوزآبادي« :احلكر :الظلم ،وإساءة املعاشرة ،...والسمن بالعسل
يلعقهما الصيب ،والقعب الصغري ،والشيء القليل ،وبالتحريك :ما احتكر ،أي احتبس
انتظاراً لغالئه.)4(» ...
وقال ابن منظور« :حكر :احلكر :ادخار الطعام للرتبُّص ...وعن ابن سيده:
مما يؤكل ،وانتظار وقت الغالء به .وعن ابن مشيل:
االحتكار :مجع الطعام وحنوه ّ
إنهم ليتحكرون يف بيعهم :يرتبّصون ،وإنه حلكر :ال يزال حيبس سلعته ،والسوق
مادة ،حتّى يبيع بالكثري من شدّة احتباسه وتربّصه؛ والسوق مادة أي مألى رجاالً
وبيوعاً»(.)5
ومن خالل تشريح جمموع الكلمات املتقدّمة يظهر أن مادة «حكر» استعملت
وصفاً لإلنسان ،ولبعض األشياء؛ فقد استعملت يف األشياء مبعنى القلّة ،كما يف
القعب الصغري واملاء القليل والطعام والسمن بالعسل.
ك بقصد الرتبُّص ،وال يكون عادةً إالّ مالزماً لصفة أخالقية
فاالحتكار إمسا ٌ
سيئة؛ وذلك لوجود عالقة جدلية بني االحتكار باعتباره منشأً لتلك الصفة وبني
احملتكر الذي حيقّق تلك العالقة .فاملفهوم اللغوي عامّ لكل ما حيتاجه الناس،
ويكون منعهم عنه واالستبداد به موجباً للظلم والتنقُّص ،كما هو ظاهر كلمات
الفريوزآبادي.
وأما موضوع هذه املفردة لدى أهل اللغة فال خيتصّ بالطعام أو القوت ،بل يشمل
مما يرتتب
كلّ ما حيتاج ويرتبط باملعيشة من األمور الضرورية؛ من مأكل وغريهّ ،
على حبسه ندرته وقلته اإليقاع يف احلاجة واملشقة ،فكل ذلك يكون مصداقاً لتلك
الصفة اليت سلفت .وهذا ما يستفاد من كالم الفريوزآبادي؛ حيث قال :احلكر «ما
احتكر ،»...فاالسم املوصول ،وهو «ما» ،ظاهرٌ يف العموم ،فيصح القول حينئذٍ بأنه
مما نقله ابن منظور عن ابن مشيل،
مل خيصّ جبنس أو صنف معني .ويستفاد أيضاً ّ
حيث قال« :وإنه حلكر :ال يزال حيبس سلعته» ،فالسلعة تشمل كلّ سلعة ُتباع.
وكالم األخري ال يتنافى وما ذكره اجلوهري من التعقيب على تعريف احتكار
الطعام بقوله« :وهو احلكرة»؛ ألن اجلوهري كان يف مقام بيان وتوضيح معنى
احتكار الطعام باخلصوص ،ال مطلق االحتكار.
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نعم ،يتنافى وما ذكره ابن منظور من أن «االحتكار مجع الطعام وحنوه مما
يؤكل» .وال يصار إىل اجلمع بينهما بدعوى محله على ذكر املثال واملصداق األبرز
واألغلب للحاجة احملتكرة ذاك الزمن ـ ال أن موضوعه منحصر به دون غريه؛ ملا هو
املعروف من أن اللغويني ليسوا يف مقام حتديد املعاني واملفاهيم احلقيقية لأللفاظ ،بل
من احملتمل أنه مل يكن حيتكر غري الطعام يف تلك اآلونة؛ لكثرة احلاجة إليه ،أو
فقُ ْل :إنهم أرادوا املمنوع منه شرعاً( )6ـ ال يصار إليه ألنه خالف الظاهر؛ لظهور السياق
يف كونه بصدد حتديد املفهوم ،أو على األقلّ ال ظهور له يف شيءٍ منهما ،فلم يبْ َق إال
كالم الفريوزآبادي.
فإن استفيد أن اللغوي يف مقام بيان وحتديد املعنى اللغوي للفظ فحينئذٍ
يتعارض ما أفاده اخلليل مع ما أفاده الفريوزآبادي ،حيث كان كالم الثاني ظاهراً يف
التعميم وكالم اخلليل خاصاّ باملأكوالت ،والقدر املتيقّن منهما االحتكار يف
املأكوالت.
لكنّنا ناقشنا يف حملّه بأن اللغوي ينقل ما مسعه من االستعماالت األعمّ من
االستعماالت احلقيقية واجملازية ،وما كان منها على حنو التحديد وعلى حنو األعمّ
األغلب ،لذا فإننا ال نقطع بأن كالم اللغوي وار ٌد دائماً يف مقام التحديد ليتعارض مع
كالم لغوي آخر ،فيكون ما ذكرناه قرينةً خارجية حاكمة على سري كالم اللغويني
بشكلٍ عامّ.
فما دلّ على التعميم دلّ بظهور اللفظ على ذلك ،خالفاً ملا دلّ على حصره يف
املأكوالت ،فإنّه دالٌّ مبقتضى دالّني اثنني :ظهور اللفظ يف أصل املأكوالت؛ مضافاً
لظهوره يف كون املأكول على حنو التحديد .ومع ختلّينا عن الظهور يف التحديد ألجل
القرينة العامّة السابقة ال يعود هناك تعارضٌ يف املقام؛ إذ إ ّن أحد الظهورين كان يف
املأكول ال على حنو التحديد ،بينما اآلخر له ظهور يف التعميم.
فخلص من جمموع كلمات اللغويني أن موضوع االحتكار عامّ لكل ما حيتاجه
الناس من السلع ،وأن مفهومه قد أخذ فيه ثالثة أمور :حبس السلعة؛ وانتظار غالء
السعر.
234

االجتهاد والتجديد

هناك تعاريف خمتلفة ،من حيث السعة والضيق ،بالنسبة إىل املوارد اليت ُنهي
عن احتكارها.
فقال الشيخ الطوسي« :االحتكار هو حبس احلنطة والشعري والتمر والزبيب
والسمن من املبيع»( ،)7ويف املبسوط أضاف امللح( .)8وكذلك فعل العالّمة(.)9
وقال الشهيد الثاني« :االحتكار ،...وهو مجع الطعام وحبسه يرتبّص به
الغالء»(.)10
وعرَّّفه النراقي بأنه« :حبس الشيء انتظاراً لغالئه»(.)11
وقال النووي« :وهو أن يبتاع يف وقت الغالء وميسكه ليزداد يف مثنه»(.)12
وعرَّفه أبو بكر الكاشاني احلنفي« :فهو أن يشرتي طعاماً يف مصر ،وميتنع
عن بيعه ،وذلك يضرّ بالناس»(.)13
وعرَّفه الشربيين الشافعي« :وهو إمساك ما اشرتاه وقت الغالء؛ ليبيعه بأكثر
مما اشرتاه عند اشتداد احلاجة»(.)14
وميكن أن تقسّم هذه التعاريف إىل قسمني:
أوهلما :ما كان يف مقام التعرُّض لألشياء اليت ثبتت حرمة احتكارها ،أو
كراهتها.
وثانيهما :ما كان يف مقام تعريف االحتكار ،وتفسريه ،والشرائط اليت تصيّر
الشخص حمتكراً ،وخماطباً بالنهي عنه .وهي كما يلي:
القسم األوّل :وهذا القسم يشمل عدّة تعاريف ،ابتداءً من تعريف الشيخ وانتهاءً
بتعريف العالمة يف القواعد؛ فإنهم مل يكونوا يف مقام تعريف مفهوم االحتكار
اصطالحاً ،وإمنا يف مقام ذكر املوارد اليت ثبت لديهم النهي عن حبسها .وممّا يؤيِّد
ذلك أن تلك املوارد اليت ذكروها هي نفسها اليت وردت يف الروايات ،بل يصرِّحون
بسبب دخول أو خروج املوارد املختلف فيها .وهذا ينطبق على رواية غياث بن إبراهيم
اليت ذكرت الزيت يف عداد الغالت األربع ،كما سيأتي .والدليل على ذلك أمران:
أوّ ًال :إن بعضهم مل يذكر يف التعريف ما هو قيدٌ يف مفهوم االحتكار موضوعاً
أو حكماً ،وهو احلاجة ،مع أنهم يذكرونها يف طيات كلماتهم .نعم ،عبّر الكثري
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منهم عنها بالشرط جتوُّزاً(.)15
ثانياً :ال حيتمل يف نظر العرف أخذ متعلّق االحتكار يف مفهوم االحتكار ،فلذا
جن ْد َم ْن ناقش يف انطباق مفهوم االحتكار على بعض تلك املوارد اليت نوقش يف
مل ِ
حرمة احتكارها.
وقد خلصنا ممّا تقدَّم إىل أن األجناس اليت اقتصر على ذكرها أهل اللغة
والفقهاء يف تعريف االحتكار ليست دخيلةً يف حقيقة االحتكار ومفهومه؛ وإمنا
كانوا يف مقام بيان موضوع االحتكار ،باعتبارها أظهر املصاديق وأبرزها ،من حيث
شدة احتياج الناس إليها .فتكون حينئذٍ تعريفاً باملثال ،ال باحلدّ التامّ.
القسم الثاني :وهذا القسم يشمل سائر التعاريف املذكورة ،ابتداءً من تعريف
الشهيد الثاني وانتهاءً بتعريف أبي بكر الكاشاني.
فالشهيد الثاني اعترب يف تعريفه لالحتكار اجلمع والطعام وتربّص الغالء ،مع
أنه ال يرى االحتكار يف بعض املوارد ،يف حني أن الطعام يشمل غريها أيضاً.
ويظهر من احملقّق النراقي أنه يف مقام تعريف االحتكار تعريفاً جامعاً مانعاً؛
ألنّه عبّر عن تلك األجناس بالشيء؛ ليكون أعمّ من مجيع التعاريف األخرى ،مع أنه ال
يلتزم حبرمة احتكار مطلق املوارد.
ويشكل عليه :إنه مل يذكر اعتبار االشرتاء ،مع أنه قد جعله شرطاً يف ثبوت
احلكم.
كما أن الشربيين جعل ما جيري فيه االحتكار عامّاً؛ حيث عبَّر عنه باسم
املوصول ،مع أنه ال جيري يف نظره إالّ يف األقوات خاصة.
وأما النووي فقد ذكر يف تعريفه الشراء وقت الغالء ،وعدم تركه للضعفاء.
فإن أراد الفقراء فهذا غري تامّ؛ ألنه ال يساعد عليه الدليل؛ وإن أراد أن الناس يصبحون
ضعفاء عند افتقاد الطعام فال بأس به.
وأعمّ التعاريف تعريف الكاشاني ،حيث أخذ فيه مالك الضرر ،وإنْ كان
ُيالحَظ عليه أنه إذا كان املالك يف التحريم هو الضرر فال معنى الختصاصه بالشراء
وال بالطعام ،بل ال بُدَّ من تعميمه لكلّ ما يوقع الناس يف الضرر ،كما هو مقتضى
القاعدة.
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وأفضل التعاريف وأمتّها؛ بلحاظ ما يراه الفقيه نفسه من الشرائط املعتربة يف
ح ْد عنها يف حبثه االستداللي ،وال أضاف
نظره ،هو ما ذكره العالّمة يف قواعده؛ فلم َي ِ
إليها شرطاً آخر.
وعليه فينبغي تعريف االحتكار بأنه حبس ما حيتاجه عامّة الناس من األمور
الضرورية ،اليت تقوم عليها معيشتهم ،مع عدم وجود الكفاية ،مطلقاً ،سواء مجعه
بالشراء أو بغريه ،يف وقت الغالء أو الرخص ،انتظر الغالء أو ال.
والظاهر أن العالقة بني مفهوم االحتكار لغة واصطالحاً هي نسبة املساواة
مما يعين أن الفقهاء مل خيرجوا يف استعماهلم عن املعنى اللغوي ،وإمنا
كما سيأتيّ ،
أضافوا بعض القيود.

هناك شروطٌ لالحتكار اتفق على اعتبار بعضها ،كاحلاجة واحلبس،
واختلف يف بعضها اآلخر ،كالشراء والتحديد الزماني وطلب زيادة الثمن .ومنشأ
اختالفهم اختالف فهمهم للروايات:

ذهب بعض فقهاء اإلمامية إىل اعتبار هذا الشرط( .)16وكذا أبو حنيفة وأبو
يوسف( ،)17والشافعية( ،)18واملالكية( ،)19واحلنابلة(.)20
ومستندهم يف اعتباره ما يلي:
سئل عن احلكرة؟ فقال« :إمنا
ـ صحيحة احلليب ،عن أبي عبد اهلل×ُ :
احلكرة أن تشرتي طعاماً.)21(»...
ـ رواية ابن القدّاح ،عن أبي عبد اهلل× قال« :قال رسول اهلل‘« :اجلالب
مرزوق ،واحملتكر ملعون»( .)22وقد رواها عمر بن اخلطاب ،عن النيبّ‘ ،بالصيغة
نفسها(.)23
وتقريب االستدالل بالصحيحة على املدّعى مبقتضى مفهوم احلصر؛ حيث
حصرت احلكرة بالشراء ،فإذا انتفى الشراء انتفت احلكرة.
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والرواية الثانية تناولت حكم البائع الذي يتملّك السلع بالشراء ،فقسمته إىل
قسمني :قسم يأتي بالسلعة إىل املصر ويبيعها ،وهذا ما يسمى باجلالب ،فهو مرزوق؛
وقسم يأتي بالسلعة وحيتكرها ،وهذا هو امللعون .ومبا أن الرواية جعلت احملتكر يف
مقابل اجلالب ،الذي يعتمد الشراء كوسيلة للتملُّك ،فإنّها تكشف عن اعتبار قيد
الشراء يف مفهوم االحتكار ،وإالّ مل تتمّ املقابلة والقسمة .هذا كلّه مبقتضى قرينية
املقابلة بني اجلالب واحملتكر ،اللذين يتملكان السلع عن طريق الشراء.
ويُالحَظ على ما أفيد سنداً وداللةً:
أ ّوالً :إنّ يف سند الرواية الثانية عليّ بن زيد بن جدعان ،وهو ضعيفٌ ومنكر
احلديث وغري ضابط ،فكان يروي احلديث اليوم ومن ثمّ يرويه غداً وكأنّه ليس له،
كما ذكر الرازي( )24والبخاري البيهقي(.)25
وأما الرواية املوجودة يف املصادر احلديثية لإلمامية فضعيفة السند؛ ألن فيه
سهل بن زياد ،وال نرى وثاقته.
وأما رواية عمر بن اخلطاب فقد قال ابن حجر :إن إسنادها ضعيف(.)26
ثانياً :ما ذكره الشيخ األنصاري من أنه لو كان الشراء شرطاً فيه لدار
احلكم مداره وجوداً وعدماً؛ وذلك مبقتضى قرينة التفريع ،فيجب القول حينئذٍ :إن
كان يف املصر طعامٌ مشرتى أو متاع غريه فال بأس ،يف حني أن اإلمام جعل املناط
وجود الطعام وعدمه ،وهذا ما يظهر من قوله× يف الصحيحة« :فإنْ كان يف املصر
طعام أو متاع ُيباع غريه فال بأس»(.)27
هذا مضافاً إىل أن العرف ال يرى خصوصية للشراء؛ وذلك مبقتضى مناسبة
احلكم للموضوع.
ثالثاً :ميكن التمسّك مبقتضى ظهور مفهوم التعليل يف ذيل صحيحة احلليب،
حيث قال×« :ويكره أن حيتكر ويرتك الناس ليس هلم طعامٌ» ،فجعلت املالك يف
حتقّق مفهوم االحتكار حاجة الناس .وهذا املالك عامٌّ يشمل ما لو كان قد متلكه
بغري الشراء ،وإنّما ذكرت الشراء ،ال خلصوصية فيه ،بل ألن الغالب بني احملتكرين
أن ال يكونوا من املزارعني ،فيكون هذا التعريف من باب التعريف باملثال.
بل حتّى لو سلمنا بظهور هذه الصحيحة يف اعتبار قيد الشراء ،ولكن مع ذلك
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ال ُب َّد من رفع اليد عنه؛ ألنه ال يقاوم عموم التعليل املذكور؛ حيث يكون قرينة على
احلصر اإلضايف ،ال احلقيقي .وهذا ما أشار إليه الشهيد الثاني .فبعد أن نقل ذلك عن
العالمة ،قال« :ويف حسنة احلليب داللةٌ عليه» .ثمّ قال« :واألقوى عموم التحريم ،مع
استغنائه وحاجة الناس»(.)28
رابعاً :ال ظهور هلا يف احلصر كي يكون مقيداً؛ لقرينية الذيل على مفادها،
وبالتالي فلسنا حباجةٍ إىل اجلمع املذكور بينها وبني الروايات؛ لعدم وجود تعارض
مستقرّ يف املقام.
خامساً :إن غاية ما تفيده أن البائع قسمان :قسم يشرتي السلع من خارج سوق
البلد ،ويبيعها ،وال حيتكرها ،وهذا ما يسمّى باجلالب ،ويكون بذلك قد فتح أمامه
أبواب الرزق؛ وقسم آخر حيتكرها ،ويكون بذلك قد سدّ أمامه أبواب الرزق .وإن
شئت قلت :إنها ليست واردة يف مقام بيان متام املوضع ،فقد تعرضت للمشرتي،
ج َمع من غري شراء.
ولكنها ساكتةٌ عن حكم احتكار األجناس اليت ُت ْ
وخالصة الكالم :إن املناط يف احلكم هو ترك الناس بال طعام ،وهذا يتحقّق
يف فرض متلُّكه بالشراء أو بغريه.

ال خالف يف اعتبار هذا الشرط بني الفريقني .لذا نقتصر على االستدالل عليه
بصحيحة احلليب ،اليت سأل فيها أبا عبد اهلل× ،قال :سألتُه عن الرجل حيتكر
الطعام ،ويرتبّص به ،هل يصلح ذلك؟ فقال×« :إن كان الطعام كثرياً فال بأس به،
سع الناس فإنه يكره أن حيتكر الطعام ،ويرتك الناس
وإن كان الطعام قليالً ال َي َ
ليس هلم طعام»(.)29
فهذه الصحيحة صرحيةٌ يف اعتبار احلاجة .فقد نفى اإلمام× عن االحتكار
البأس يف حال سعة الناس ،وحكم بالكراهية يف فرض عدم السعة والكفاية وترك
الناس بال طعام.
ولكنْ يبقى أنه ال بُدَّ من تنقيح املقصود من احلاجة ،فهل املقصود منها احلاجة
اليت تصل حدّ االضطرار أو العسر واحلَ َرج؟
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وقد ذكر الشيخ مشس الدين وجهني على اعتبار احلاجة ،دون االضطرار،
وهما كما يلي:
الوجه األوّل :لو كان املالك هو االضطرار مبعنى العسر واحلَ َرج للزم منه لغوية
أدلة االحتكار على كثرتها وتنوُّعها .وهذا ما ال ميكن االلتزام به؛ وذلك لكفاية
ف
أدلة االضطرار لرفع سلطنة املالك على أمواله ،دون احلاجة اللتماس أدلّ ٍة أخرى .أضِ ْ
إىل ذلك أن الظاهر من أدلة االحتكار كونه مفهوماً متميّزاً مستقالًّ يف مقابل مفهوم
االضطرار ،وذا أحكام خاصة.
الوجه الثاني :إنّ صحيحة احلليب صرحيةٌ يف داللتها على أن املالك هو احلاجة؛
فإن قوله×« :وإن كان الطعام قليالً ال يسع الناس »...ال يتالءم إالّ مع الضيق وصعوبة
احلصول على السلع ،وبذل اجلهد الزائد على املتعارف يف البحث عنها(.)30
ويُالحَظ على ما أفاده:
أ ّوالً :ال ضري يف االلتزام بتعدُّد األدلة على النهي عن فعلٍ معيّن ،فيكون متعلّقاً
هلا على اختالفها وتنوّعها ،ويكون ذلك من قبيل :التأكيد على النهي عن هذا الفعل
ومبغوضيته الشديدة لدى الشارع ،واإلشارة إىل خطورته وآثاره السلبية على اجملتمع،
ومزيد اهتمامه باحلفاظ على مالكاته يف عامل التشريع .فقد يصدق االضطرار
والعسر والضرر واحلَ َرج مبقدارٍ معيّن ،ومبعنى من املعاني ،على فعلٍ ،ويطلق عليه
اصطالح ومفهوم خاصّ ،وهو االحتكار ،كما سيتضح يف اإلشكال الثاني،
فاقتضت املصلحة تشريعاً خاصاً للنهي عنه حتت عنوان مستقلّ .وتظهر الثمرة فيما لو
تعارضت األدلة ،وسقط بعضها ،دون اآلخر .وإالّ لو سلَّمنا بهذه الدعوى للزم لغوية
ت عن كثري من املفاهيم؛ إلمكان إرجاعها إىل مفهومٍ واحد،
كثريٍ من األدلة اليت نهَ ْ
وهو الظلم ،واندراجها حتت هذا العنوان ،من قبيل :الغصب ،والسرقة ،فإنها مجيعاً
سبه .فهل يلزم لغوية
حب َ
يصدق عليها عنوان الظلم؛ ألنها سلبٌ لذي احلقّ حقَّه كلٌّ َ
أدلتها؟ وعليه فاملدار إذن على أدلة االحتكار اليت حتدِّد مقدار احلاجة ،ومرتبتها.
ثانياً :ما ذكره من أن احلاجة اليت اعتربتها األدلة جاءت مبعنى الضيق وصعوبة
التحصيل وبذل اجلهد الزائد عن املتعارف ليس تامّاً؛ ألن املراد منها ما كان مبعنى
عدم كفاية السلعة جلميع الناس وعدم توفّرها بالسوق باملقدار الذي تؤمن حاجة
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اجملتمع .هذا هو مقتضى األدلة ،وخاصّة الدليل الذي أورده .فاالحتكار يتحقّق حتى
يف فرض قلّة السلعة يف السوق ،حبيث يتسنّى للبعض احلصول عليها فيما لو بذل أدنى
جهدٍ منه .فاملسألة تكمن يف الكفاية وعدمها ،ال يف صعوبة التحصيل .وبعبارةٍ أخرى:
إنهم لو تسابقوا إىل املقدار املوجود ملا اكتفوا ،ويصدق يف حقّهم أنّهم مضطرون إليه،
ال مبعنى اخلوف على النفس من التلف ،الذي هو أقصى درجات االضطرار ،بل مبعنى
اضطراب اجملتمع والنظام املعيشي االعتيادي واختالله ،وإنْ أمكن استبداهلم هلا
بغريها من القوت ،وهذا ما يظهر َمل ْن تتبَّع كلماتهم وتصرحياتهم(.)31

ري من الفقهاء املتقدّمني ،أمثال :العالّمة( ،)32واحملقّق
صرّح باعتباره كث ٌ
احللّي( ،)33والشهيد األول( ،)34واحملقّق األردبيلي( ،)35بل نفى احملقّق النجفي اخلالف
يف اعتباره ،نصّاً وفتوى( .)36وذهب إىل اعتباره الشافعية( .)37واختلف احلنابلة يف ذلك؛
فلم يعتربه عبد اهلل بن قدامة( )38وعبد الرمحن بن قدامة()39؛ بينما اعتربه البهوتي(.)40
وأما من احلنفية فاعتربه ابن عابدين( ،)41خبالف الكاشاني(.)42
وميكن االستدالل على اعتبار هذا الشرط بظاهر صحيحة احلليب ،حيث قال:
«سألته عن الرجل حيتكر الطعام ويرتبص به»(.)43
وما رواه أبو هريرة ،عن النيب‘ ،قال :قال« :مَنْ احتكر حكرةً يريد أن
يغلي بها على املسلمني فهو خاطى ٌء»(.)44
وتقريب االستدالل بالصحيحة أن الراوي سأل اإلمام× عن حكم الرجل الذي
ال يف احلكم بني السعة
حيتكر الطعام يف فرض تربُّص الغالء؟ فأجاب اإلمام مفصِّ ً
وعدمها ،ومل ينفِ دخالة الرتبّص يف احلكم ،مع أنه يف مقام البيان من هذه اجلهة،
فسكوته يكشف عن اإلمضاء ،وإالّ لكان عليه أن يبيِّن له.
وكذا الرواية الثانية؛ حيث أخذ النيبّ‘ يف املوضوع قصد إغالء األسعار
بهدف الربح .وعليه فلو انتفى هذا القصد فال يصدق االحتكار.
ويُالحَظ على ما أفيد:
أوّالً :إن الرواية األوىل ليست واردة يف مقام بيان حقيقة االحتكار ،وإمنا هي يف
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مقام بيان احلكم التكليفي الحتكار الطعام ،والرتبُّص إمنا جاء يف كالم السائل،
ومل يعقلب عليه اإلمام ،بل جاء كالمه عامّ ًا ،حيث أناط احلكم باحلاجة وعدم وجود
الباذل.
ثانياً :وأما الرواية الثانية فهي وارد ٌة يف مقام بيان اجلزاء الدنيوي الذي يلحق
مب ْن يقوم بذاك الفعل؛ جملرد قصد إرادة الغالء لإلضرار باملسلمني ،على االختالف يف
َ
ض ِّعف(.)45
فهم هذه الرواية ،كما سيأتي .أما سنداً ففي سندها أبو معشر ،وقد ُ

اتفق الفريقان على اعتبار هذا القيد يف مفهوم االحتكار .ولكن الكالم يف
مب ْن حبس سلعته بعيداً عن متناول األيدي أم أنه يشمل َم ْن
معنى احلبس ،فهل خيتص َ
عرضها للبيع وغاىل يف مثنها ،وبالتالي ال يعدو احلبس عن كونه حيثيةً تعليلية؟
ذهب السيد اخلوئي إىل صدق مفهوم االحتكار يف هذا الفرض؛ لرجوعه إىل
االحتكار يف السوق ،معلالً ذلك بأن االحتكار ليس مبعنى إخفاء املال عن االشرتاء،
بل املراد منع الناس عن الوصول إليه ،وهذا يتحقق حتّى يف فرض مشاهدتهم له(.)46
ومن هنا فإذا أجرب احلاكم احملتكر على البيع مل يسعّر عليه ماله ،ما مل يبالغ يف
ت الغاية من اجلرب ،فيمكنه التسعري
السعر ،حبيث يعجز الناس من الشراء ،وإالّ النتفَ ْ
عليه حينئذٍ.
ويُالحَظ على ما أفاده عدم صدقه يف هذا الفرض اصطالحاً؛ لظهور الروايات
يف احلبس مبعنى عدم وضع السلعة يف متناول أيدي الناس ،وكونه حيثيّة تقييديّ ًة،
يدور صدق املفهوم عليه وجوداً وعدماً .وإمنا يصدق عليه عنوان آخر ،وهو اإلجحاف
يف التسعري والتشدُّد فيه ،فنخرج بذلك عن حملّ البحث إىل موضوعٍ آخر يبحث
حكمه يف حملّه؛ فلذلك نرى اإلمام× يف العهد الشريف قد جعل اإلجحاف يف
األسعار يف مقابل االحتكار« :وهو قوله« :فامنع من االحتكار ،...وليكن البيع
مسحاً ،..وأسعار ال جتحف بالفريقني .)47(»...فاحلبس بهذا املعنى ال يصدق عليه مفهوم
االحتكار ،وإنْ كان يتفق معه حكماً .وإطالق االحتكار عليه هو من باب التجوز يف
االستعمال ،أو من باب تنقيح املناط ،كما يظهر من كالمه؛ فإن االحتكار وإنْ
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كان هو منع الوصول إىل السلعة ،ولكنْ ليس كلّ منع من الوصول يصدق عليه
مفهوم االحتكار ،بل املنع أعمّ منه؛ فقد يكون منعاً باالحتكار وإخفاء السلعة؛ وقد
يكون منعاً عرب اإلجحاف بالثمن.

ٍّ زماني ،فحدّه الشيخ الطوسي بثالثة
حدّ بعض فقهاء اإلمامية االحتكار حبد
أيام يف القلّة والغالء ،وأربعني يف حال الرخص والسعة( .)48وتبعه ابن محزة( .)49وهو
ظاهر الدروس( .)50ولكنّ األشهر عدمه»(.)51
وقد استدلّ عليه بروايتني:
ـ موثّقة السكوني ،عن أبي عبد اهلل× قال« :احلكرة يف اخلصب أربعون
يوماً ،ويف الشدّة والبالء ثالثة أيام ،فما زاد على األربعني يوماً فصاحبه ملعونٌ ،وما
زاد على ثالثة أيام يف العسرة فصاحبه ملعو ٌن»( .)52وقد استدلّ بهذه املوثقة الشيخ ومَ ْن
تبعه على التحديد املذكور.
ـ رواية عمر :قال مسعتُ رسول اهلل‘ يقولَ « :م ْن احتكر على املسلمني
طعامهم أربعني يوماً ضربه اهلل باجلذام واإلفالس»(.)53
وتقريب االستدالل مبوثقة السكوني بدعوى أنها ظاهرة يف نفي االحتكار يف
غري املدّة املذكورة؛ وذلك مبقتضى مفهوم العدد.
وأما الرواية الثانية بأن يقال :تقييد احلكرة والعذاب بتلك املدّة يكشف عن
عدم حتقُّق موضوع االحتكار يف ما دونها؛ وذلك لظهور العناوين يف الروايات يف
كونها احرتازية ،ال جملرَّد التمثيل.
ويُالحَظ على االستدالل بالروايتني سنداً وداللة:
أوّالً :إن الرواية الثانية ليس نقية سنداً؛ فقد اختلف يف وثاقة بعض رجاله ،فنجد
أن ابن حزم ضعَّفه؛ جلهالة األصبغ بن نباتة وكثري بن مرّة( ،)54وقال حميي الدين بأن
األول خمتلف فيه( .)55بينما صرَّح ابن حجر بأن إسناده حسنٌ(.)56
ثانياً :إن هذه النوع من الروايات معارِضٌ للروايات الصحيحة اليت مل تتعرّض
لذلك ،رغم كونها يف مقام البيان .وال تصلح لتقييدها على كثرتها .فلو كان قيداً
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لذكره اإلمام× ،فمن البعيد جدّ ًا جتاهله وعدم التعرُّض له .وهذا هو ظاهر كالم
احملدث البحراني ،حيث قال« :حدّ الشيخ احلكرة يف الرخص بأربعني يوماً ...واألشهر
العدم؛ إلطالق األخبار املتقدمة ...وتقييد هذه األخبار باخلرب املذكور كما هو
مقتضى القاعدة وإنْ أمكن ،إالّ أن الظاهر بعده من ظواهرها ،كما ال خيفى على
املتأمِّل»( .)57وإنْ شئتَ قلتَ :إنها معارضة للروايات اليت أخذت حاجة الناس يف مفهومه،
واحلاجة قد حتصل قبل املدّة املذكورة ،كما هو واضحٌ ،كما صرَّح السيد علي
الطباطبائي( .)58وبالتالي ال بُدَّ أن حيمل على األعمّ األغلب ،حيث حتصل احلاجة يف
املدة املذكورة أيام الرخاء يف الزمن املاضي؛ لصعوبة التنقُّل وبُ ْعد املسافة مثالً ،وال
تتحقق يف الثالثة أيام األوىل للقدرة على تأمينها حبسب العادة.
ومن البعيد أن يريد من املعارضة املعنى االصطالحي؛ إلمكان اجلمع العريف
بينها ،فإن تلك الروايات مل تتعرّض جلميع القيود ،فتكون الرواية قرينةً على التحديد
الزماني يف األعمّ األغلب ،فتكون حينئذٍ شارحةً ومفسّرة.
ثالثاً :ما ذكره السيد اخلوئي ،من أنه ال ميكن تصديق السكوني يف هذه
الرواية؛ فإنّ الناس متى ما كانوا يف حاجةٍ إىل ذلك وقت الشدّة والبالء فال جيوز
االحتكار ،ولو لساعةٍ واحدة ،فضالً عن ثالثة أيام ،فكيف يساوي بني حاليت الغالء
والبالء يف احلكم ،يف حني أن احلكم يف حالة البالء حملّ اتفاق بني الفقهاء؛ وذلك
مبقتضى حكم العقل وإمجاع األمّة؟(.)59
وأما الرواية األخرية فإنها واردةٌ يف مقام بيان العذاب الدنيوي َمل ْن حيتكر طعام
املسلمني ،وحدّ نزوله ،ال غري.
وال بُدَّ من اإلشارة إىل أن هذا القيد الزماني ورد يف احتكار الطعام
باخلصوص ،فلو قلنا بعموم موضوعه لغريه يقع البحث يف اعتباره يف غريه أم ال.
فتحصَّل مما تقدَّم أن مفهوم االحتكار عبارةٌ عن حبس مطلق ما حيتاجه
الناس ،وال خيتص باألجناس املذكورة يف الروايات .وأما سائر القيود األخرى،
كالتقييد الزماني والشراء وطلب الزيادة يف الثمن ،فقد تبني كونها قيوداً تعليلية
ملوارد احلاجة ،ال موضوعية هلا.
وبذلك يتبني سنخ العالقة القائمة بني املفهوم اللغوي والشرعي لالحتكار ،فإن
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النسبة بينهما املساواة ،حيث قد أخذ فيهما اإلمساك واحلاجة ،وأما الرتبُّص وقصد
الربح والتحديد الزمين والشراء فيمكن محله على الفرد الغالب .وبذلك قد تنقّح حملّ
النزاع ،والصور اليت يصدق عليها عنوان االحتكار.
وال بُدَّ من اإلشارة إىل أنه لو استلزم االحتكار الضرر والعسر واحلَ َرج واهلرج
واملرج ،حبيث خيلّ بالنظام العام ،فقد اتّفق الفقهاء على حرمته؛ وذلك النطباق هذه
العناوين الثانوية عليه ،مضافاً إىل حكم العقل العملي بقبح هذا الفعل يف هذا الفرض
إذا صدق عليه عنوان الظلم .يف حني أن حمل البحث هو حكمه بالعنوان األولي،
وعليه فتكون هذه الصورة خارجةً عن حمل البحث ختصُّصاً .وإمنا حملّ النزاع ما لو
أدّى االحتكار إىل وقوع الناس يف احلاجة ،حبيث ال يوجد لديهم ما يكفيهم يف
السوق من األشياء املعينة ،مضافاً إىل حتقُّق الشرائط األخرى املعتربة.

االحتكار من األمور املرجوحة اليت نهت عنها الشريعة .إالّ أنه وقع اخلالف يف
كل منهما مجعٌ من
ٍّ
كونه مكروهاً أو حمرماً .إذن يف املقام نظريتان .وقد ذهب إىل
الفقهاء.
فذهب إىل احلرمة كلٌّ من :الصدوق( ،)60والطوسي يف أحد قوليه( ،)61وأبي
الصالح احلليب( ،)62وابن إدريس( ،)63وابن زهرة( ،)64والعالمة يف أحد قوليه(،)65
والشهيد األول يف دروسه( ،)66والشهيد الثاني( ،)67والسيد علي الطباطبائي(،)68
وهو أصحّ قولي الشافعي( ،)69وفريق من فقهاء املذاهب األربعة.
وذهب إىل الكراهة كلٌّ من :الطوسي يف قوله الثاني( ،)70واملفيد(،)71
وسالّر( ،)72واحملقق احللي( ،)73والعالّمة يف قوله الثاني( ،)74والفاضل اآلبي(،)75
والشهيد األول( ،)76واحملقق النجفي( ،)77واآلخوند اخلراساني( ،)78واحملقق
اإلصفهاني(.)79
ومبا أن منشأ االختالف أكثر ما يرجع إىل اختالف فهمهم للروايات الواردة يف
هذا الصدد كان ال بُدَّ من رصدها وتنقيحها.
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استدلّ أصحاب هذه النظرية عليها باملستندات التالية:

مما ُروي عن النيب‘« :الناس مسلَّطون على أمواهلم»(.)80
وهي مستقاة ّ
وتقريب االستدالل بها أن هلا عموماً أزمانياً وأحوالياً .فكما أن الناس مسلطون
على أمواهلم يف زمان السعة فكذلك هم مسلطون عليها يف حال احلاجة؛ وكما أن هلم
حرِّية التصرّف فيها بسائر أحناء التقلُّبات والتصرُّفات من بيع وغريه يف حالة وجود
الباذل ملثلها كذلك يف زمان احلاجة .ومل َي ِر ْد دليلٌ خاص مقيِّدٌ إلطالقها .وال يوجد
مقتضٍ لرفع اليد عن هذه القاعدة ،إالّ الروايات اليت ادُّعي داللتها على احلرمة،
ولكنّها ال تدلّ على أزيد من الكراهة االصطالحية اليت ال توجب رفع تلك السلطة،
أو حتمل األدلة ـ على فرض داللتها على التحريم ـ على الكراهة؛ مجعاً بني األدلة.
وقد استدلّ بها كلٌّ من :العالمة( ،)81واحملقق النجفي( ،)82والسيد العاملي،
حيث قال« :لألصل مبعنيَ ْيه»(.)83
ويُالحَظ على ما أفيد:
()84
أ ّوالً :ما ذكره السيد اخلوئي وغريه من أن هذه الرواية ضعيفة سنداً؛ لعدم
ورودها يف الكتب احلديثية املعتربة .نعم ،وردت مرسلة ،وحنن ال نعمل باملراسيل يف
شيءٍ من األحكام الشرعية .هذا مضافاً إىل أنها غري منجربةٍ بعمل األصحاب.
ثانياً :ما ذكره املشهور من أن هذه الرواية ليست واردة يف مقام التشريع ،بل
غاية ما تفيد أن الناس مسلَّطون على أمواهلم جبميع التصرّفات الشرعية ،وليس
لغريهم أن يزامحهم فيها ،وخيرجها عن ملكهم ،إالّ مع قيام دليلٍ شرعي .ويف املقام
نشكّ يف وجود سلطةٍ شرعية للمالك على احتكار ماله وحبسه ،لذا ال ميكن التمسّك
بعمومها إلثبات مشروعيّته؛ ألنه متسُّكٌ بالعام يف الشبهة املصداقية .وببيانٍ خمتصر:
إنها ليست مشرِّعة ،بل أقصى ما تدلّ على السلطنة الفعلية للمكلَّف على أمواله يف
خصوص اجلهات اليت أباحها الشارع له(.)85
ثالثاً :على فرض كونها مشرّعة للسلطنة على املال ال جمال لالستدالل بها؛
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وذلك حلكومة قاعدة ال ضرر وال ضرار عليها ،واليت تنفي تشريع األحكام الضررية
الناشئة من قبل الشارع .فيمكن االستدالل بفقرة ال ضرار الواردة فيها ،بأن يقال :إن
ال ضرار ـ بناءً على أن (ال) نافية ،ال ناهية ـ مفادها أن كلَّ موقفٍ شرعي يكون سبباً
إلضرار العبد فهو منفي ،وال فرق بني املوقف الوجودي والعدمي .ومبا أن عدم جعل
الشارع احلرمة موقف سليب يوجب وقوع املكلَّف يف الضرر فمقتضى ال ضرار رفعه
جبعل احلرمة ،وإالّ لو سكت عن هذا املوقف لصحّ نسبة اإلضرار إليه ،والعياذ باهلل.
وليس هذا املورد من موارد تعارض الضررين؛ ألن منع احملتكر ليس ضرراً عليه؛
الحنصار الضرر يف النقص يف املال ،وهو منفي يف املقام .كما أنها ال تتنافى مع
امللكية أيضاً(.)86

وهو عبار ٌة عن روايتني استدلّ بهما القائلون بالكراهة:
سئل عن احلكرة؟ فقال:
أـ صحيحة احلليب ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :إنه ُ
«إمنا احلكرة أن يشرتي طعاماً ليس يف املصر غريه ،فيحتكره ،فإنْ كان يف املصر
طعا ٌم أو يباع غريه فال بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل» .قال :وسألته عن الزيت؟ فقال:
«إنْ كان عند غريك فال بأس بإمساكه»(.)87
وتقريب االستدل بها على الكراهة أنها تدلّ باملنطوق على نفي البأس عن
احتكار الطعام أو متاع مع وجود الباذل يف املصر ،وتدلّ كلمة ال بأس باملفهوم على
وجود البأس يف حال عدم وجود الباذل ،وثبوت البأس أعمّ من احلرمة؛ فلعل اجلامع يف
موارد إطالقاته باختالف هيئاته هو السوء والشدّة ،فيكون املقصود منه حينئذٍ أنه
منفور ومرغوب عنه(.)88
وستتّضح مناقشة االستدالل بها من خالل مناقشة االستدالل بصحيحة احلليب
التالية.
ب ـ صحيحة احلليب الثانية ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :سألته عن الرجل
حيتكر الطعام ،يرتبّص به ،هل جيوز ذلك؟ قال« :إن كان الطعام كثرياً يسع الناس
فال بأس به ،وإن كان الطعام قليالً ال يسع الناس فإنه يكره أن حيتكر الطعام،
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ويرتك الناس ليس هلم طعام»(.)89
استدلّ بها العالّمة على الكراهة( ،)90وجعل السيد حممد العاملي عدول اإلمام
عن التعبري عن قوله( :ال جيوز) إىل قوله« :يكره» قرينةً على أن املقصود منها
الكراهة باملعنى االصطالحي املتعارف اآلن( .)91وميكن أن نضيف إىل ذلك أن
اإلمام× ليس يف مقام التفنُّن يف أساليب التعبري ،بل اعتربها احملقق النجفي صرحيةً
يف املدّعى(.)92
نعم ،السيد علي الطباطبائي مل يستفِ ْد منها إالّ اإلشعار باجلواز على
الكراهية ،حيث قال« :ووجه اإلشعار واضحٌ إنْ قلنا بثبوت كون الكراهة حقيقة يف
املعنى املصطلح يف ذلك الزمان ،وكذا إنْ قلنا بالعدم ،وكونها فيه منه ومن التحريم
أعمّ ،بناءً على وجود القرينة بإرادة األول ـ الكراهة ـ ،من حيث العدول عن «ال جيوز»
الذي سأل عنه الراوي إىل «يكره» .واملسألة حملّ تردُّد(.)93
ويُالحَظ على ما أفيد:
أوال :إن كلمة «يكره» املستندة إىل املعصوم ،حنو :نكره؛ أو أكره؛ أو كان
ً
عليٌّ يكره ،استعملت يف كالمهم^ يف احلرمة أكثر بكثريٍ ممّا استعملت يف
الكراهة ،إىل حدّ يوجب انصرافها إىل احلرمة .فالواجب محلها على ذلك؛ بقرينة
مجلة أخبار املسألة(.)94
ثانياً :إن كلمة «البأس» ظاهر ٌة يف احلرمة لغةً وعرفاً( ،)95واإلمام× نفى
البأس يف اجلملة األوىل ،وقد بيَّن املفهوم يف اجلملة الثانية أيضاً ،فيصري قوله« :فإنّه
يكره» مبنزلة أن يقول« :فيه بأس» ،وظاهر األخري احلرمة أيضاً(.)96
ولكنّ هذه املالحظة ليست تامًّة؛ فإنه لو مل يصرِّح لكان املفهوم هو :فيه
بأس ،فيدلّ على احلرمة ،لكنّه صرّح بنقيض املنطوق ،ومع التصريح بنقيض املنطوق
فال ينعقد مفهوم للجملة الشرطية ،واملدار حينئذٍ على املنطوق املصرَّح به ،وهو اللفظ
«يكره».
ثالثاً :إن العدول عن التعبري بلفظ (ال جيوز) إىل «يكره» ليس فيه داللة على
كون الكراهة استعملت يف الكراهية االصطالحية؛ إذ ما املانع من عدول اإلمام عن
ذلك التعبري إىل تعبري آخر طاملا أنه ُيستفاد من التعبريين معنىً واحد ،فال بُدَّ إذن من
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تنقيح معنى «يكره» يف املرحلة السابقة ،ومن ثم تطبيقها يف املقام .وهذا ما نصّ عليه
احملقلق النراقي أيضاً(.)97
رابعاً :ما ذكره الشيخ األنصاري ،من أن كلمة «يكره» وإنْ استعملت يف
املكروهات واحملرمات ،إالّ أن ذلك ال يعين محلها على الكراهة؛ لوجود قرينة تدل
على احلرمة ،وهي تقييد الكراهة بعدم وجود باذل غريه ،مضافاً إىل الروايات املانعة
عن االحتكار مطلقاً .وإنْ شئتَ قلتَ :إن املراد بـكلمة «البأس» يف الشرطية األوىل
التحريم؛ ألن الكراهة ثابتة يف هذه الصورة أيضاً ،وهي صورة وجود الباذل،
فالشرطية الثانية كاملفهوم هلا(.)98

بعد أن ناقش هؤالء الفقهاء يف داللة الروايات اليت ادُّعي داللتها على حرمة
االحتكار يكون الشك يف هذا املورد من موارد الشبهة احلكمية ،وهو شكٌّ بدوي،
فتجري الرباءة الشرعية ،أي حديث الرفع( )99وغريه من األدلّة األخرى الدالّة على الرباءة
الشرعية عند الشكّ يف احلكم ،وال مقتضي يف البني لرفع اليد عن هذا األصل.
وقد استدلّ بهذا األصل كلٌّ من :العالمة احللّي ،حيث قال« :واألقرب
الكراهة .لنا :األصل عدم التحريم»()100؛ واحملقق األردبيلي ،حيث قال« :واألصل
يقتضي محله على معناه احلقيقي ،وهو املرجوح مع جواز النقيض()101؛ واحملقق
النجفي ،حيث قال« :واألول (أي الكراهة) أشبه بأصول املذهب وقواعده ،اليت منها:
األصول ،وقاعدة تسلط الناس على أمواهلا ،املعتضدة بنصوص االجتار وحسن التعيّش
واحلزم والتدبري وغري ذلك ،الساملة من معارضة دليلٍ معترب على التحريم؛ لقصور
نصوص املقام سنداً وداللة)102(»...؛ وكذلك السيد حممد جواد العاملي(.)103
نعم ،حيتمل أن يكون املقصود من األصل يف بعض كلماتهم االستصحاب أو
الرباءة ،أو أن بعضهم يرى أن األصل يف لفظة «يكره» جمرَّد املرجوحية ،كما صرّح
بذلك احملققق األردبيلي ،أي ثبوت احلقيقة الشرعية أو املتشرِّعية ،فتحمل على
الكراهة االصطالحية عند عدم ثبوت قرينة على إرادة احلرمة .وسوف نناقش األصل
املذكور باحتماالته املتعدّدة.
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ويُالحَظ على ما أفيد:
أ ّوالً :إنه مل يثبت كون كلمة «يكره» حقيقة شرعية أو متشرِّعية يف خصوص
الكراهة االصطالحية يف كلمات األئمّة^ ،فضالً عن كلمات املتقدّمني من
األصحاب .وهذا ما صرَّح به كثري من الفقهاء( .)104بل قد ُيراد بها احلرمة ،حنو« :ومل
يكن عليٌّ يكره احلالل»( ،)105حيث إنّ املكروه االصطالحي حاللٌ ،وعليٌّ× مل
يكن يكرهه ،فما يكرهه× ليس حالالً ،بل حرامٌ.
ثانياً :إنه ال تصل النوبة إىل األصل العملي ـ الرباءة الشرعية ـ مع وجود أدلة
خاصة يف املقام تدلّ على حرمة االحتكار ،كما سيأتي .بل لو سلَّمنا جبريانه يف
املقام فال يثبت القول بالكراهة؛ ألن نفي تنجُّز احلرمة ال يثبت الكراهة ،إالّ باألصل
املثبت ،وذلك بناءً على محلهم لتلك األخبار على الكراهة االصطالحية .إالّ أن
استدالهلم باألصل إنّما هو تنزُّل منهم ،وعلى فرض عدم وجود أدلة خاصة تتعرّض
حلكم االحتكار كما هو واض ٌح .بل ال تصل النوبة إليه حتّى يف فرض عدم نهوض
األدلة على احلرمة؛ ألن أدلة الرباءة وحديث الرفع واردةٌ مورد االمتنان ،وإجراؤها يف
املقام خمالفٌ لالمتنان على الناس ،فأيُّ امتنانٍ مع قلّة الطعام؟! ودعوى أن جريانها
امتنانٌ على البائع ،وعدم جريانها خمالف لالمتنان؛ إليقاعه يف احلرمة واقع ًا،
وللحيلولة بينه وبني الربح الزائد ،معارِضٌ لالمتنان على اجلماعة ،حيث يلزم من
جريان الرباءة عن حرمة االحتكار إيقاعهم يف الضرر املادي .ومبا أن مصلحة اجلماعة
أهمّ من مصلحة الفرد ُت َق َّدم على مصلحته.
ثالثاً :إن استصحاب عدم حرمة االحتكار معارَضٌ يف املقابل باستصحاب عدم
كونه مكروهاً .ولو سلَّمنا جبريانه فإن غاية ما يثبت عدم حرمته ،وال يثبت كونه
مكروهاً .وهذا ما ال يلتزمون به أنفسهم؛ لوجود األدلة على الكراهية ،كما
يصرِّحون .نعم ،يقولون بأن األصل معتضد بتلك األدلّة ،وهذا ال حمصَّل له .ولكن من
احملتمل أنهم يريدون باألصل استصحاب اإلباحة باملعنى األعمّ ،يف مقابل األحكام
األربعة :اإللزام؛ اإلباحة باملعنى األخص ....فاإلباحة باملعنى األعم ليست جعالً وجودياً يف
مقابل جعل تلك األحكام ،بل هي عدم جعل لألحكام الوجودية املعهودة ،وقابلة
جلعل األحكام األخرى ،وموضوعها الفعل الذي مل َي ِر ْد فيه نهيٌ.
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فاستصحاب عدم بيان للنهي ينقح موضوع اإلباحة ،فتثبت بثبوت موضوعها،
وحينئذٍ فال جيري استصحاب عدم جعل اإلباحة؛ ألن هناك أصالً موضوعياً حاكماً
عليه ،وهو استصحاب عدم جعل اإللزام ،وال يكون معارضاً له .وليست اإلباحة جعالً
وجودياً؛ ألن الشارع مل جيعل اإلباحة باملعنى األعم ،بل هي عدم جعل لإللزام .ولعل هذا
املقصود من قوله واألصل مبعنيَ ْيه.
وبذلك يتبيَّن ضعف نظرية الكراهة جبميع مستنداتها ،وأن بعضها على
التحريم أدلّ ،كصحيحيت احلليب ،لينفتح الباب أمام حتليل مستندات نظرية التحريم.

وقد استند أصحاب هذه النظرية إىل مستنداتٍ متعدّدة ،نقتصر على ذكر
األهمّ منها ،وهي:

وهي جمموعةٌ من الروايات اليت ختتلف فيما بينها ،من حيث السند والداللة،
قوّ ًة وضعفاً ،وسنقتصر على استعراض األهمّ منها أيضاً.
ـ صحيحة سامل احلنّاط ،قال :قال لي أبو عبد اهلل× :ما عملك؟ قلتُ:
حنّاط ،ورمبا قدمت على نفاقٍ ،ورمبا قدمت على كسادٍ ،فحبست ،فقال :فما يقول
َم ْن قبلك فيه؟ قلت :يقولون :حمتكر ،فقال :يبيعه أحدٌ غريك؟ قلتُ :ما أبيع أنا من
ألف جزءٍ جزءاً ،قال :ال بأس ،إمنا كان ذلك رج ٌل من قريش ،يقال له :حكيم بن
حزام ،وكان إذا دخل الطعام املدينة اشرتاه كلّه ،فمرّ عليه النيب‘ ،فقال :يا
حكيم بن حزام ،إيّاك أن حتتكر(.)106
وبيان االستدالل بها على احلرمة بأن قوله×« :ال بأس» يدلّ باملفهوم على وجود
البأس يف حال عدم وجود باذل ،وكلمة البأس ظاهرةٌ يف احلرمة؛ مبقتضى الفهم
العريف واللغوي؛ ألنها مبعنى الشدة واخلوف والعذاب ،وال يكون ذلك إالّ يف فعل
احلرام( .)107وكذلك احلال فإنّ قوله‘« :إيّاك» ظاهرٌ يف التحذير الشديد ،املستلزم
للحرمة(.)108
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ويُالحَظ على ما أفيد:
أوالً :إن هذه الرواية ال تدلّ على التحريم؛ والوجه يف ذلك ـ كما صرَّح السيد
حممد جواد العاملي ـ أن قوله‘( :إيّاك أن حتتكر) منعٌ خاصّ باملخاطب ،وهو
حكيم بن حزام(.)109
ولكنّ هذه املالحظة ليست تامة؛ فإن اجلزم باختصاص كلمة «إيّاك» حبكيم
بن حزام ،أو احتمال ذلك ،ال نكاد نتصوّر له منشأً؛ فإن العرف ال يرى أيّ خصوصية
حلكيم هذا يف اختصاصه باخلطاب دون غريه .وهناك أحكامٌ كثرية جاءت على هذا
مب ْن خوطب بها .وإالّ لو كان األمر كذلك فلنا
النحو ،ومع ذلك مل ُي َقل باختصاصها َ
أن نتساءل :ما الفرق بني أن يقوم حكيم بشراء الطعام كلّه ويبقى الناس بال طعام
وبني أن يقوم فر ٌد آخر بذلك أو مجاعة ،كما حيصل يف وقتنا احلاضر ،حيث تقوم
الشركات أو الدول باحتكار السلع؟! ومع انتفاء اخلصوصية املذكورة نبقى
ومقتضى القاعدة ،وهي اشرتاك مجيع املكلَّفني يف األحكام ما مل يقُ ْم دليلٌ خاص
على وجود خصوصيةٍ معيَّنة ،وهي منتفية يف املقام ،كما ذكرنا(.)110
نعم ،رمبا يقال بأن حتذير النيبّ إمنا كان خاصاً حبكيم؛ لكونه حكماً
والئياً ،ال حكماً شرعياً.
ولكنْ جياب بأن حتذير النيب‘ مل يكن صادراً منه إالّ مبا هو شار ٌع؛
ألنه× إمنا استشهد بقصة حكيم ليبني لسامل احلنّاط مصداق االحتكار احملرَّم،
وهذا يتوقَّف على كون التحذير املذكور صادر ًا منه‘ مبا هو شارعٌ ،كما ال
خيفى.
فالصحيحة ظاهر ٌة يف أن الناس كانوا يتصوّرون أن االحتكار احملرَّم ينطبق
على فعل سامل احلناط ،رغم وجود باذلٍ غريه ،ولذلك كانوا يستنكرون عليه،
فأجاب اإلمام بالنفي ،وأنهم خمطؤون يف تصوّرهم ،وبيَّن أن االحتكار احملرَّم ما
كان من قبيل :فعل حكيم ،الذي كان إذا دخل الطعام املدينة اشرتاه كله.
فاستشهاد اإلمام بقصة حكيم إمنا كان لبيان مفهوم منطوق الرواية ـ أي نفي البأس
ـ ،وهو الفرد احملرَّم ال أكثر.
ثانياً :لو سلّم بعدم وجود خصوصية فيه فإنّ كلمة «إيّاك» ليس ظاهرة يف
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التحريم وضعاً ،وال استعماالً ،كما هو خمتار اآلخوند اخلراساني( )111واحملقلق
اإلصفهاني()112؛ وذلك بدعوى كثرة استعماهلا يف كالمه‘ يف املكروهات أيضاً،
وبناءً عليه فهي ال تفيد إالّ التحذير واملنع الشديدين ،واملنع أعمّ من التحرميي
والتنزيهي .بل جعلوا االختالف يف التحديد الزمين لالحتكار يف رواية السكوني مع
إطالق الروايات دليالً على عدم التحريم.
ولكن هذه املالحظة ليست تامّة؛ وذلك ألمرين:
األوّل :إنّها وإنْ استعملت يف املكروهات ،إالّ أنها لقرائن خارجية ،وهذا ال
يقتضي رفع اليد عن ظهورها يف احلرمة ما مل تقم قرينةٌ ،وهي منتفية يف البني .وإالّ
فإن النواهي واألوامر قد كثر استعماهلا يف املكروهات واملستحبات( ،)113ومع ذلك لو
ورد نهي أو أمر يكون ظاهراً يف احلرمة والوجوب ـ وهذا ما يلتزم به احملقق
اإلصفهاني واآلخوند نفساهما ـ ،أو يكون حجّة على العبد على اختالف
املسلكني(.)114
الثاني :ال نسلم بالصغرى اليت ادُّعيت ،وهي كثرة استعمال كلمة «إيّاك» يف
املكروهات .هذا فضالً عن أن تبلغ تلك الكثرة حدّ ًا يوجب انصرافها إىل الكراهة
عند جترُّدها عن القرينة .فمن خالل تتبُّعنا للموراد اليت استعملت فيها كلمة «إيّاك» مل
نعثر على موردٍ واحد استعملت يف املكروه االصطالحي ،وإنْ وجد فهو نادرٌ .وأما
جر ،ولكن هناك مانعٌ من األخذ بظهورها فيه،
املوارد األخرى فقد استعملت يف الزَّ ْ
()115
وهي ورود بعضها يف سياق اإلرشاد إىل الشرطية  ،وبعضها اآلخر يف اآلثار
التكوينية واآلفات األخالقية اليت ترتتَّب على املخالفة ،من قبيل :التحذير من كثرة
املزاح والضحك والنوم بني الطلوعني ،والتزويج من خضراء الدمن ،واإلعجاب،
والطمع ،وكلّها معللة برتتُّب آثار تكوينية على فعلها ،كالفقر واملرض اجلسدي
واآلفات األخالقية كاملخيلة وإماتة القلب( .)116وما قد يقال بأن اإلمام ما أورد هذه
الروايات إالّ يف مقام العمل مبضمونها ،وهذا ما يقتضيه الفهم العريف ،فإنّه جياب عنه
بأن ما ُذكر يستفاد من خارج الروايات ،ال منها .نعم ،استعملت كثرياً يف احلرمة مبا
يزيد على عشرة موارد ،إالّ أنه مع ذلك ال جمال لاللتزام بداللتها على احلرمة؛ إذ من
املمكن أن يواجه إشكاالً مفاده أن استفادة احلرمة إمنا كانت من قرائن خارجية،
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ال من حاقّ اللفظ ،فتأمَّ ْل.
ثالثاً :سجّل احملقق اإلصفهاني إشكاالً آخراً على االستدالل بهذه الصحيحة،
وملخّصه أنها واردة يف مقام بيان موضوع االحتكار احملكوم باحلرمة أو الكراهة،
ال أنها واردة يف مقام بيان حكم االحتكار؛ ليستدلّ بها على احلرمة ،كما هو
املدّعى .والوجه يف ذلك أن اإلمام بعد أن أخربه سامل بأنهم «يقولون بأنه حمتكرٌ»
تصدّى لبيان موضوع االحتكار ،وهو فيما إذا مل يكن هناك باذلٌ باخلصوص،
مستشهداً بقصة حكيم بن حزام ،وحتذير النيب‘ له(.)117
ولكنّ هذا اإلشكال ليس تاماً؛ فاإلمام× بيّن موضوع االحتكار ،وهو عدم
وجود الباذل ،ولو اقتصر على ذلك فاألمر كما يقول ،إالّ أنه بيَّن ثالثة أمور :املوضوع؛
واحلكم مرتني؛ ومتعلَّقه أيضاً .أما املرّة األوىل اليت بني فيها احلكم فذلك عندما
قال« :ال بأس» ،تعقيباً على جواب سامل بوجود بائع غريه ،فدلّ باملفهوم على وجود
البأس عند عدم وجود باذل غريه .واملرّة الثانية عندما نقل قصّة النيب‘ مع حكيم،
حمذِّراً إيّاه من القيام باالحتكار ،والتحذير يفيد النهي ،كما هو واضحٌ.
ـ رواية ابن القدّاح ،عن أبي عبد اهلل× قال :قال رسول اهلل‘« :اجلالب
مرزوقٌ ،واحملتكر ملعونٌ»(.)118
وتقريب االستدالل بها على احلرمة بأن يقال :إن قولَه‘« :ملعونٌ» ظاهرٌ يف
اإلخبار عن وقوع الغضب عليه من قبل اهلل عزَّ وجلَّ ،وهو كناية عن احلرمة،
فاحملتكر إمنا هو ملعونٌ؛ لكونه اقرتف فعالً استوجب غضب الربّ عزَّ وجلَّ؛ أو فقُ ْل:
سب الفهم العريف ،كما ال خيفى.
حب َ
إن اللعن دالٌّ بالداللة االلتزامية على احلرمةَ ،
فاملستفاد منها حبسب الفهم العريف هو احلرمة على ما هو املستظهر منها ،بل
ميكن القول :إن هذا اللسان من أشدّ التعبريات الدالّة على االستنكار واملبغوضية
واحلزازة الشرعية اليت تتعلَّق بها إرادة الشارع ،واليت ال تتالءم إالّ مع احلكم باحلرمة.
ويُالحَظ على ما أفيد:
أ ّوالً :إن هذه الرواية قد وردت يف املصادر احلديثية لدى الفريقني .وقد سبق منا
ف يف املصدرين.
مناقشتها من جهة السند ،وذكرنا هناك بأنه ضعي ٌ
ثانياً :إن لعن احملتكر ليس إالّ دعاء عليه بالبعد عن درجات األبرار ،والبعد له
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مراتب ،منها :ما يتحقق بفعل احلرام ،ومنها :ما يتحقق بفعل ما هو مكروه ،حبيث
إن املكلَّف ال يصل إىل املراتب العالية من القرب اإلهلي .فاللعن إذن يتالءم مع فعل
املكروه أيضاً .وأضاف احملقق النجفي« :كادت أن تكون هذه الروايات صرحية يف
الكراهة ،ضرورة كون اللسان لسانها ،والتأدية تأديتها ،كما ال خيفى على َم ْن
الحظ ما ورد عنهم^ يف املكروهات ،وترك بعض املندوبات ،كغسل اجلمعة.)119(»...
ولكن هذه املالحظة غري تامّة؛ فإن كلمة «ملعون» وإنْ استعملت يف
املكروهات ،إالّ أن ذلك لوجود قرينة خارجية ،وال يوجد قرينة يف املقام لتصرفها عن
ظهورها يف احلرمة.
ثالثاً :وأما احملقق األردبيلي فيقول :إن فعل االحتكار ال يوجب اللعن .ومل
يستبعد محلها على عدم وجودان شيء إالّ عنده ،حبيث لو امتنع عن البيع هللك الناس،
كما لو حصلت جماع ٌة ،فيجب أن يبيع حفاظاً على أرواح الناس .وميكن محلها على
املبالغة أيضاً( .)120وكذلك محلها ابنُ عابدين على البعد عن درجات األبرار ،ونفى أن
يكون املراد منها اإلبعاد عن رمحة اهلل تعاىل؛ ألنه ال يكون إالّ يف حقّ الكفار ،ومن
املعلوم أن املكلَّف ال خيرج عن اإلميان بارتكابه الكبرية(.)121
ولكن هذه املالحظة غري تامّة؛ إذ ليس املراد من كلمة «ملعون» هو احلكم
جبواز لعنه من قبل املسلمني ،أو أنه فعل كبرية خترجه من حدّ اإلميان إىل الكفر،
والعياذ باهلل ،وإمنا املراد منه أنه ارتكب فعالً حمرّماً ،ال أكثر ،ممّا استوجب
غضب الربّ ،كغريه من احملرّمات .وكثري ًا ما يطلق هذا حتّى على املسلم إذا فعل
فعالً سيّئاً .والدليل على ذلك هو أن كلمة اللعن أطلقت على َم ْن ارتكب بعض
احملرمات اليت ال توجب لعن مرتكبها من قبل املسلمني ،وال اخلروج من اإلسالم إىل
حدّ الكفر( .)122وهذا ما يلتزم به مجيع الفقهاء .فما املانع أن يكون هذا املورد من
ذاك القبيل؟!
وبناءً عليه فإمّا أن يلتزموا حبمل كلمة اللعن على املبالغة ،والكراهة يف مجيع
املوارد اليت وردت؛ أو حيملوها على احلرمة ،وكونها موجبةً للعن باملعنى الذي
ذكروه ،وإالّ فال شاهد على التفصيل املتقدِّم .هذا ،مضافاً إىل أن اهلل هو الذي لعنه،
ال أن الناس جيوز هلم لعنه .نعم ،لو قال :فالعنوه فاألمر كما يقولون ،واحلال أنه مل
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يقُ ْل ذلك.
إالّ أن هناك قرينةً يف املقام على عدم داللة هذه الكلمة ،أي «ملعون» ،على
احلرمة؛ وذلك مبقتضى قرينة املقابلة بني كلميت (اجلالب) و(احملتكر) ،فقد جعل
اجلالب ـ أي الذي جيلب السلع إىل البلد ،ويبيعها ،دون أن حيتكرها ـ مرزوقاً ،يف
حني أنه جعل احملتكر ملعوناً ،وهذا يعين أن املعنى املراد من اللعن ما يقابل الرزق،
فيصري املعنى أن اجلالب مرزوق ،وأما احملتكر فإنه غري مرزوق ،وقد سدّ أبواب
الرزق على نفسه .وهذا إرشاد إىل اآلثار الوضعية اليت ترتتَّب على االحتكار .وقرينة
املقابلة يف اإلرشاد أقوى من ظهور تلك الكلمة يف احلرمة .وهذا من قبيل :ما رواه
صدقة ،عن اإلمام الصادق× ،أنه قال« :ملعو ٌن ملعونٌ مالٌ ال ُي َزكّى»( ،)123فاللعن
مبعنى عدم الرزق والنماء ،فاملال الذي هذا حاله ال ينمو وال يزكو .نعم ،ظهورها يف
اإلرشاد ال يقاوم ظهور الروايات األخرى يف احلرمة ،ولذلك ال ترفع اليد عنها ،كما
هو مقتضى الصناعة.
ـ معتربة إمساعيل بن أبي زياد ،عن أبي عبد اهلل× ،عن أبيه قال« :ال حيتكر
ئ»( .)124وبهذه الصيغة جاءت أيضاً يف دعائم اإلسالم(.)125
الطعام إالّ خاط ٌ
وقد رواها الشيخ مرسلةً ،مسنداً إيّاها إىل النيبّ‘ ،فقال :قال رسول
اهلل‘ .)126(...:وهنا قد يقال بأن نسبتها إىل النيبّ بهذا النحو ،ال بنحو « ُروي»،
يكشف عن جزم الصدوق بصدورها عنه‘ .إالّ أن ذلك لن يغيِّر يف النتيجة طاملا أنه
مل يصرِّح بسند احلديث ،فجزمه بالصدور حجّةٌ عليه ،وليس حجّ ًة على غريه؛ الحتمال
اعتماده بعض القرائن اليت من غري املعلوم أن تفيد اجلزم بالنسبة لغريه فيما لو وصلته،
واطََّلع عليها.
ورواها مسلم ،بدون ذكر الطعام ،عن معمر العدوي ،عن النيبّ‘( .)127وكذا
ابن ماجة( .)128وقد صحَّحه الرتمذي ،قائالً :العمل عليه عند أهل العلم( .)129وعلّق
العجلوني على األخبار الواردة يف باب االحتكار قائالً« :وباب االحتكار فيه أحاديث
كثرية منقولة ،ومل يصحّ منها شيءٌ سوى حديث مسلم»(.)130
ووجه االستدالل بها على احلرمة ،كما ذكره كثري من الفقهاء ،أن كلمة
(خاطئ) ظاهرةٌ عرفاً يف احلرمة ،فهي ال تقال إالّ يف حقّ َم ْن ارتكب فعالً حمرماً،
256

االجتهاد والتجديد

وعليه فـ (خاطىء) مبعنى آثمٌ وفاعل الذنب(.)131
ويُالحَظ على ما أفيد:
أوالً :ميكن توجيه داللتها على الكراهة ،كما أفاد احملقق النجفي بقوله« :بل
قوله :ال حيتكر الطعام إالّ خاطئ كذلك أيضاً؛ فإنّه بناء على احلرمة يكون من بيان
البديهيات ،لكنْ على الكراهة يكون املراد منه الشدّة ،اليت هي مبنزلته يف
الكراهة»( .)132ويريد بذلك أن كلمة خاطىء ال تستعمل عرفاً إالّ يف املنع عمّا هو
بديهي ،وإذا أردنا حتديد وتشخيص ذلك األمر البديهي وجدنا أنه ال ينطبق على
احلرمة؛ ألننا ما زلنا بصدد تنقيح حكم االحتكار ،وهل هو حرامٌ أو مكروه؟
فبانتفاء احتمال احلرمة يتعيَّن أن يكون ذلك األمر البديهي يف املقام الكراهة.
ٍّ؛ ألمرين:
ولكنّ ما ذكره غري تام
األوّل :إننا وإنْ كنّا نسلّم بالكربى اليت ذكرها احملقّق النجفي ،لكننا ال
نسلّم بأن هذا املورد صغرى من صغرياتها؛ حيث إن هذه الرواية قد صدرت من اإلمام
الصادق× ،ومن املعلوم صدورُ رواياتٍ متعدّدة من قبل النيبّ‘ دالّة على التحريم يف
املصادر احلديثية لدى الفريقني .هذا ،مضافاً إىل املنع عنه من قبل أمري املومنني×
أثناء واليته ،كما ورد يف عهده الشريف ،وكما هو مسلَّم تارخيياً أيضاً.
الثاني :إذا كان اللفظ مردّداً بني مصداقني ،وعلمنا من اخلارج انتفاء إرادة
أحدهما باحلصر العقلي ،فهذا ال يوجب ظهور اللفظ يف املصداق اآلخر؛ ألن ظهوره
ليس نابعاً من حاقّ اللفظ؛ ليكون حجّ ًة يف ظهوره.
ثانياً :ما أفاده الشيخ مشس الدين من أن لسان احلصر يف الرواية حيول دون
محلها على إرادة الكراهة ،اليت باإلمكان االكتفاء عنها بالكناية ،بأن يقال:
(احملتكر خاطئٌ) ـ إذا فهم منها التنزيل ـ؛ معلالً ذلك بأن لسان احلصر يفيد التأكيد
والتحديد ،الكاشفني عن أن املراد اجلدّي هو نفس املراد االستعمالي ،وهو احلصر
يف اخلطأ املنسجم مع احلرمة(.)133
ويَ ِر ُد على ما أفاده حالًّ ونقضاً:
أما حالًّ فإن لسان احلصر ال يتنافى مع احلمل على الكراهية الشديدة؛
فاملكروهات درجات ،فمنها :ما مل يبلغ البمغوضية الشديدة؛ ومنها :ما بلغ،
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واملبغوضية الشديدة تارةً تكون مغلّظة؛ وتارةً ال تكون مغلّظة .وعليه فلو قال:
ئ» فغاية ما يدلّ على أن احملتكر ارتكب فعالً مكروهاً كراهية
«احملتكر خمط ٌ
شديدة ،أي مبنزلة اخلاطئ ،واالحتكار ميكن أن يصدر من أي مكلَّف وبال
استثناء ،ولكنْ لو قال« :ال حيتكر إالّ خاطئ» فإنه يستفاد منه معنىً آخر ،وهو أن
االحتكار ال يصدر إالّ من مكلَّف متورِّط يف ارتكاب املكروهات املغلّظة .وبعبارةٍ
خمتصرة :إن لسان احلصر أبلغ كنايةً يف التعبري عن الكراهة ،فهو وإنْ كان يدلّ
على التأكيد والتحديد ،إالّ أنّه ال يستفاد منه إالّ حصر املعنى املتعلّق به ،مع قطع
النظر عن كونه حمرّماً أو مكروهاً ،فغاية ما يدلّ على أن احتكار الطعام ال يصدر
إالّ من اخلاطئ ،أي الذي يرتكب الكراهة الشديدة املنزَّلة منزلة الفعل احملرَّم ،وأما
املكلَّف الذي ال يرتكب الكراهة الشديدة فليس من شأنه أن يصدر منه االحتكار.
وأما نقضاً فيَ ِر ُد عليه أن هناك بعض الروايات جاءت أيضاً بلسان احلصر،
مثل :قوله‘« :ال صالة إالّ بفاحتة الكتاب»( ،)134وقوله« :وال صالة إالّ بأذان
وإقامة»( ،)135وقوله« :وال صالة جلار املسجد إالّ يف املسجد»( ،،)136ومع ذلك مل يعترب
الفقهاء الفاحتة شرطاً يف الصحّة مطلقاً ،فلو نسيها مل حيكموا ببطالن الصالة،
وهكذا محلوا الرواية الثانية على مرتبة الكمال ،دون احلرمة .وأما الرواية األخرية
فحملت على االستحباب ال غري.
واإلنصاف أن ُيقال :إنها قاصرة يف داللتها على احلرمة؛ ألنها ظاهرة يف اإلرشاد
إىل العاقبة السيئة ،وإنْ كان الفعل مكروهاً ،بل إنّ كل َم ْن ارتكب فعالً يضرّ
بالناس فهو خاطى ٌء ،وإنْ كان الفعل مباحاً .وال يبعد دعوى استعمال كلمة خاطىء يف
األعمّ من احلرمة والكراهة املغلّظة.
فالتعبري بلفظ اخلاطئ ال يستلزم التحريم؛ فكثرياً ما يستعمل يف الزجر
الشديد عن املكروهات .وهذا ما ذهب إليه كثريون(.)137
ـ رواية أبي مريم ،عن أبي جعفر الباقر× قال« :أيّما رجل اشرتى طعاماً
فحبسه أربعني صباحاً يريد به غالء املسلمني ،ثمّ باعه فتصدَّق بثمنه ،مل يكن
كفارةً ملا صنع»( .)138وروى البيهقي مثلها(.)139
وتقريب االستدالل بها بأن يدعى وجود مالزمة بني ثبوت الكفارة وحرمة ذلك
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الفعل ،وإنْ شئتَ قلتَ :إن الكفارة تكشف عن كونه حمرّماً ،وإالّ ال معنى هلا.
ف إىل ذلك أن عدم كفاية التصدُّق بالثمن الذي اكتسبه عن طريق حبسه للطعام
أضِ ْ
يف التكفري عن فعلته كنايةٌ عن احلرمة الشديدة لالحتكار.
ويُالحَظ على ما أفيد:
أوّ ًال :من ناحية السند هاتان الروايتان ضعيفتان سنداً؛ ففي سند الرواية األوىل
أبو مريم ،وهو عليّ بن حممد بن الزبري الكويف ،ومل تثبت وثاقته ،لذلك فاخلرب
ضعيف به( .)140وأما سند الرواية الثانية فقد تقدَّم املناقشة فيه.
ثانياً :إنّ دعوى هذه املالزمة غري تامّة؛ فبني الكفارة وفعل احملرَّم عموم
وخصوص من وجه؛ فقد تكون األفعال حمرّمة وال كفارة عليها؛ وقد ال تكون
حمرّمة وجتب فيها الكفارة ،كالظهار بناءً على حرمته.
ثالثاً :لو سلّمنا بهذه الكربى ،وهي وجود مالزمة بني ثبوت الكفارة وكون
الفعل حمرّماً ،فإنّنا ال نسلّم بأن هذا املورد صغرى من صغرياتها؛ ألن التعبري بقوله:
«مل يكن كفارة ملا صنع» كناية عرفية عن كون الفعل الذي صدر منه حمرَّماً .نعم،
لو قال× :ليس عليه كفّارة ،أو قال :عليه كفّارة ،فاألمر كما يدَّعون .بل ميكن
القول بأن هذا النوع من التعبري ظاهرٌ يف احلرمة املشدّدة؛ ألن الثمن الذي جناه
احملتكر لن يكفلر عمّا فعله مهما بلغ مقداره .ولكنْ هل ميكن التكفري عن ذلك
بطريقةٍ أخرى أو ال فالرواية مل تتعرَّض لذلك.
رابعاً :لو كان املالك يف صدق مفهوم االحتكار وحرمته هو االحتياج إىل
الطعام لكان حراماً حتّى فيما دون ثالثة أيام ،ولو مل يكن االحتياج إليه حمرّماً ملا
حرم حتّى فيما لو زاد عن األربعني .ومن هنا نستنتج عدم املوضوعية لألربعني .لذلك
جند أن السيد اخلوئي( )141محلها على أنها وارد ٌة يف مقام بيان جهة أخالقية تعبُّداً،
مستظهراً منها أن الدافع وراء االحتكار حبس الطعام بنيّة سيّئة ،وهي اإلضرار
باملسلمني ،ال أنه كان بدافع طلب الربح .وعليه تكون الرواية ناظرةً إىل قبح نية
السوء ،اليت حتول دون تكفري التصدُّق بالثمن ملا فعله.
خامساً :إنّ التحديد الزماني وإنْ مل يكن له موضوعية يف حتديد مفهوم
االحتكار ،إال أنه غري ضائر باالستدالل؛ إذ باإلمكان محله على األعمّ األغلب؛ حيث
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إن الناس عادة جيدون الطعام مدّة ثالثة أيام يف أيّام الشدّة ،وأما حبس الطعام ملدّة
أربعني يوماً فغالباً ما يوقع الناس يف ضيق وحَ َرج ،وخاصّة يف تلك األزمنة ،وغريها من
الوجوه األخرى احملتملة ،كما تقدّم(.)142
ـ ما ورد يف عهد اإلمام× إىل مالك األشرت حينما والّه على مصر ،حيث قال
له« :واعلم مع ذلك ـ أن يف كثريٍ منهم ـ التجّار ـ ضيقاً فاحشاً ،وشحّ ًا قبيحاً،
واحتكاراً ملنافع ،وحتكّماً يف البياعات ،وذلك باب مضرّة للعامة ،وعيب على الوالة،
فامنع من االحتكار؛ فإنّ رسول اهلل‘ منع منه .وليكن البيع بيعاً مسحاً ،مبوازين
عدلٍ ،وأسعار ال جتحف بالفريقني من البائع واملبتاع ،فمَ ْن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه
ب ،يف غري إسرافٍ»(.)143
فنكل ٍل به ،وعاقِ ْ
وروى مرسالً ،يف دعائم اإلسالم ،عن أمري املؤمنني× ،أنه كتب إىل رفاعة
قاضيه على األهواز« :ا ْن َه عن احلكرة ،فمَ ْن ركب النهي فأوجِ ْعه ،ثمّ عاقِ ْبه بإظهار
ما احتكر»(.)144
وهذا العهد ظاهرٌ يف حرمة االحتكار؛ ألنه لو كان مكروهاً ملا جاز أن يأمر
اإلمام× واليه األشرت مبعاقبة كلّ َم ْن يقدم على فعله ،فاستحقاق املعاقبة ال ينسجم
إالّ مع كون االحتكار حمرماً(.)145
وقد ُأشكل على االستدالل بالعهد سنداً وداللة:
أوّ ًال :من حيث السند قد رواه الشيخ بطريقه إىل األصبغ بن نباتة ،وهو
كالتالي« :أخربنا بالعهد ابن أبي اجليد ،عن حممد بن احلسن ،عن احلمريي ،عن
هارون بن مسلم واحلسن بن طريف مجيعاً ،عن احلسني بن علوان الكليب ،عن سعد
بن طريف ،عن األصبغ بن نباتة ،عن أمري املؤمنني×»(.)146
وهذا الطريق يواجه إشكاليتني:
األوىل :إن فيه ابن أبي جيد القمّي ،وامسه «علي بن أمحد بن أبي جيد»،
واحلسني بن علوان الكليب ،وقد وقع كالمٌ بني الرجاليني يف وثاقتهما وعدمها.
فابن أبي اجليد القمي ثق ٌة ،بناء على النظرية اليت تبنّاها السيد اخلوئي ،وهي
ح ِّرر يف حملّه.
وثاقة مجيع مشايخ النجاشي( ،)147وحنن ال نتبنّى ذلك ،كما ُ
الثانية :إن فيه احلسني بن علوان ،وقد اختلف يف وثاقته ،فهو ثقةٌ لدينا ،كما
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يستظهر من كالم النجاشي يف ترمجته ،حيث قال« :احلسني بن علوان الكليب،
موالهم ،كويف ،عامي ،وأخوه احلسن يكنّى أبا حممد ،ثقة ،رويا عن أبي عبد
ب ،واحلسن أخصّ بنا وأوىل»( .)148فاملشكلة يف رجوع
اهلل× ،وليس للحسن كتا ٌ
التوثيق للحسني نفسه أو أخيه؛ فمن الفقهاء َم ْن فهم أن التوثيق يرجع إىل أخيه ،ومنهم
َم ْن فهم أنه يرجع إليه .والصحيح هو رجوع الضمري إىل احلسني بن علوان ،ال ألخيه؛
وذلك لنكتتني ذكرهما السيد اخلوئي(:)149
األوىل :إن التوثيق يرجع إىل احلسن؛ بقرينة أنه هو املرتجَم له ،وأما مجلة
«وأخوه احلسن يكنّى أبا حممد» فجملةٌ معرتضة.
الثانية :إن النجاشي نفسه قد تكرَّر منه نفس هذا التعبري يف عدّة موارد،
فكثرياً ما يذكر شخصاً من أقارب املرتجَم يف ضمن ترمجة الشخص الذي عنونه،
مما يكشف عن أنه كان يعتمد هذا األسلوب يف التعبري .فمثالً :قال النجاشي يف
ّ
ترمجة ابن أبي الثلج« :حممد بن أمحد بن عبد اهلل بن إمساعيل الكاتب ،أبو بكر،
يعرف بابن أبي الثلج ،وأبو الثلج هو عبد اهلل بن إمساعيل ،ثقة عني ،كثري احلديث،
له كتبٌ ،منها :،كتاب ما نزل من القرآن يف أمري املؤمنني× ،كتاب البشرى
والزلفى يف فضائل الشيعة .)150(»...ومن الواضح أن َم ْن له هذه الكتب املذكورة هو
حممد بن عبد اهلل املذكور ،دون ابن أبي الثلج.
ثانياً :هذا السند يواجه إشكاالً آخر ذكره السيد كاظم احلائري ،وهو أن
الشيخ مل ينقل إلينا منت العهد الشريف إىل مالك األشرت؛ فالسند ال يفيد يف إثبات
كون املنت املوجود يف نسخة نهج البالغة ،اليت هي بني أيدينا ،هو نفس منت العهد
الذي رواه الشيخ يف الفهرست بسنده الصحيح.
وأضاف ،يف حماولةٍ منه لردّ احملذور املذكور« :إالّ أن ُيقال :إن كالم الشيخ:
«أخربنا بالعهد فالنٌ عن فالن »...إشار ٌة منه إىل نفس هذا العهد ،الذي مل ُي ْع َرف إالّ
مما يعين أنه ترك املسألة معلَّقة
بالنسخ املألوفة ،فيثبت ما اتَّفقت عليه النسخ»(ّ ،)151
على صحّة الدعوى املذكورة.
وقد تبنّى اإلشكال املذكور املريزا جواد التربيزي أيضاً ،وزاد عليه :إن جمرّد
أن يكون للشيخ سند صحيح إىل العهد ال يعين أن العهد الواصل إليه قد تضمَّن
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بالضرورة متام ما تضمّنه العهد املوجود يف نهج البالغة من املضامني ،وإالّ لتعرَّض
الشيخ له ،ولو يف بعض كتبه االستداللية ،فضالً عن احلديثية ،لكنْ جندها خالية
منه(.)152
وهناك حماولةٌ أخرى من أجل تصحيح العمل بالعهد ،مفادها أن شهرة العهد
تكفي يف صحّة العمل مبضمونه .هذا ،مضافاً إىل تلقّي األصحاب له بالقبول .بل نفس
مضامينه وقوة حمتوياته تعترب أقوى شاهدٍ على صدق صدوره إمجاالً عن املعصوم،
كما صرّح الشريف الرضي نفسه يف مقدّمة نهج البالغة( .)153فإرساله ال يضرّ ،طاملا
أن آثار الصدق منه الئح ٌة ،كما ال خيفى للناظر إليه(.)154
ولكنْ ميكن أن ُيجاب بأنه ال يكفي يف إثبات صحّة االستدالل مبحلّ الشاهد
ثبوت العهد إمجاالً ،من خالل قوّة مضامينه .وأمّا تلقّي األصحاب له بالقبول فيمكن
املناقشة فيه صغرىً وكربى؛ فأما الكربى فإنّا ال نرى عمل املشهور جابراً لضعف
السند ،إالّ أن هذا اإلشكال إشكا ٌل مبنائي؛ وأما الصغرى فال يعترب هذا املورد
صغرى من صغريات تلك الكربى بعد التسليم بها ،فدعوى تلقّي األصحاب له بالقبول
أوّل الكالم .فمن خالل مراجعة كتب املتقدِّمني من األصحاب ،الذين عليهم املعوَّل،
ال جندهم يذكرونه يف كتبهم الفقهية االستداللية .نعم ،بعض املتأخِّرين ذكروه يف
ضمن األدلة( ،)155وعملُ املتأخِّرين ال يعترب حجّ ًة .بل نرى السيد اخلوئي نفسه قد
أشكل على االستدالل به ،وهذا نصّ عبارته« :إن العهد غري ثابت السند بدليل قابل
لالستدالل به يف األحكام الفقهية ،وإنْ كانت عباراته ظاهرة الصدور عنه× ،إالّ
أن مثل هذا الظهور غري صاحل لالعتماد عليه يف الفتاوى الفقهية أبداً»( .)156ولكن هذا
الكالم قد صدر منه يف مبحث التقليد ،وتبنّيه حجية العهد يف مصباحه املختص يف
مما يعين عدوله عن رأيه يف
البحث يف املعامالت ،وعادةً ما يبحث التقيلد أوّالًّ ،
التضعيف.
وأمّا شهرته بني األصحاب فما هو املقصود منها؟ فهل املقصود الشهرة الروائية ـ
وهو بعي ٌد ـ فهذا غري واضح .فإذا أفاد كلّ ذلك االطمئنان الشخصي بصدوره عن
ت ،وإالّ فال خيرج عن كونه مؤيِّداً.
املعصوم ـ كما هو احلال بالنسبة إلينا ـ فبها ونعمَ ْ
وأما إذا كان املقصود الشهرة العملية فال نعلم استناد املتقدِّمني يف الفتوى إليه .هذا،
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فضالً عن التسليم حبجّية هذا النوع من الشهرة .وإذا كان املقصود شهرة العهد فقد
تقدّم اجلواب يف طيّات الكالم.
ثالثاً :وأما من حيث الداللة فقد ذهب احملقق اإلصفهاني إىل أنه ال يستفاد منه
جواز التنكيل باحملتكر على كلّ حال ،ليدل على حرمة االحتكار بالذات ،بل غاية
ما يستفاد منه جواز التنكيل من قبل احلاكم احلافظ لسياسة البالد ،بعد صدور
طالع احلاكم على أنّه أقدم
احلكم من قبله ،ومنعه من االحتكار ،وليس جملرّد ا ّ
على االحتكار املمنوع شرعاً( .)157بل محله احملقّق النجفي على أنه واردٌ يف خصوص ما
لو أطبق معظم التجّار على االحتكار على حنو حيصل الغالء واإلضرار على الوجه
الذي خيالف سياسة الناس ،ال مطلقاً(.)158
ويُالحَظ على ما أفيد أمران:
األول :إن كالم اإلمام× ظاه ٌر يف اإلخبار عن الواقع اخلارجي املرير الذي
يعاني منه عامة الناس من أفعال التجّار يف كلّ زمان ،وعلى حنو القضية احلقيقة،
وعن الصفة السيّئة اليت يتّصفون بها ،وهي كثرة قيامهم باحتكار املنافع .فجعل ذلك
كرة ،ويكون بذلك قد شخّص املوضوع،
باب مضرّة لعامّة الناس كنتيجة حتمية للحِ ْ
ومن ثمّ أمره باملنع من االحتكار ،ومعاقبة َم ْن قارفه بعد النهي بالنحو املذكور ،معلالً
ذلك بأمرٍ ارتكازي عام ،وهو قوله« :وذلك باب مضرّة» .ومن املعلوم أن املضرة
باآلخرين فعلٌ حمرّم يف حدّ ذاته ،بعيداً عن األمر باملنع ،ومعاقبة فاعله ،ووجود
احلاكم الفعلي وتصدّيه .وكذلك قوله×« :وعيب على الوالة» ظاهرٌ يف أن املقصود
مجيع الوالة ،سواء كلّف باملنع أم ال؛ فإن من مقتضى وظيفته وواجبه املنع منه .واألمر
بالتنكيل بعد النهي ال يغيِّر من واقع تلك القضية اليت أخرب عنها× شيئاً .نعم ،إمنا
يأتي هذا اإلشكال فيما لو أمره بالتنكيل بعد املخالفة ابتداءً ،وبدون تلك املقدّمة
اليت ذكرت.
وبعبارةٍ خمتصرة :إن اإلمام× أخرب عن حال التجّار على حنو القضية احلقيقية
وبنحو االحنالل ،وهو أن التاجر من طبعه عادة الشحّ واإلجحاف ،ويف ذلك مضرّة
للعامة ،فلمّا حدَّد طبع التاجر ،وشخَّص املوضوع ،جعل أمره باملنع عامّ ًا؛ لكونه يؤدي
دائماً إىل املضرّة .وامتثال املنع والنهي عن الطبيعي يقتضي إعدام مجيع احلصص
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واألفراد؛ الحنالله إىل نواهٍ بعدد أفراده ،فيحرم على املكلَّف االحتكار مبجرّد علمه
بالضيق وعدم الكفاية ،سواء وجد حاكم فعلي أو ال.
وبذلك يتبيّن أن اإلمام× مل يستشهد مبنع النيب‘ لالحتكار ليعلل أمره
باملنع ،حبيث يكون الداعي له ال غري؛ بل املالك يف املنع كونه باب مضرّة للعامة.
فيكون× قد بيَّن أمرين :احلرمة الذاتية للحكرة؛ ووجوب املنع من قبل الوالة ،كما
فعل النيب‘.
الثاني :ميكن الرتقّي ودعوى عدم الفرق بني كون املنع شرعياً أو والئياً؛ ألن
حكمه× يشمل األمّة يف كلّ زمان ومكان ،وهو واحلكم الشرعي يف ذلك على
ٍّ سواء .وهذا ما ذهب إليه اإلمام اخلميين( ،)159وتبعه يف ذلك الشيخ منتظري(.)160
حد
فإثبات املدَّعى بالعهد الشريف ال يتوقَّف على التمسك بذيل العهد ،بل ميكن
إثباته من خالل التمسُّك بالصدر أيضاً.
ـ يتبع ـ

الهوامش
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فكرة األقاليم السبعة يف احلديث الشريف

راج يف املعتقد القديم بني خمتلف األقوام فكرة أن األرض تتكون من سبعة
قطعات أو مناطق ،أو ما يعادهلا يف الفكر اإلسالمي «األقاليم السبعة».
يف حني أن أبرز منط هلذ الفكرة كان النماذج الثالثة :اإليرانية ،اهلندية
واليونانية .مع التذكري أن هذه الفكرة يف احلد األدنى على مستوى مصطلح «إقليم»
ال هي باإليرانية ،وال باهلندية ،بل إن جذور هذا املصطلح ظاهرةٌ يف العمق اليوناني.
وحيث ال مشاحة يف املصطلحات فإن نفس فكرة «األقاليم السبعة» اإلسالمية تلتقي
من حيثيات خمتلفة بالنموذجني اليوناني واإليراني.
بغضّ النظر عن عمق فكرة األقاليم السبعة ،كما وجدت يف الفكر
اليوناني ،واليت انتقلت عن طريق الرتمجة إىل املصادر اإلسالمية ،فقد عرف بني
املسلمني منذ القرون األوىل مسألة الدول السبعة اإليرانية .نعم ،ال ُب َّد من اإلشارة إىل
عدم امتالكنا لتصوُّر دقيق عن زمن دخول هذه الفكرة إىل العامل اإلسالمي ،وال عن
كيفية ورودها إليه ،حتّى صارت يف النصف الثاني من املئة الثالثة بصورة مصطلح
جغرايف متناول متداول ضمن كتب تلك الفرتة .فاملعطى التارخيي هلا تكتنفه هالةٌ من
اإلبهام والغموض ،وكلّ ما نعرفه أن لفظ «إقليم» ،سواء منفرداً أو ضمن تركيب
«األقاليم السبعة» ،إىل حدود املئة الثانية األوىل مل يكن رائجاً يف اآلثار العربية
×

املكتوبة ،حبيث ميكن احلديث عن معتقد مبا حيمله من ثقل يف املعرفة ويف
االستعمال.
يف هكذا وضعيةٍ ما يلفت االنتباه ضمن سياق هذا املفهوم يف املوروث اإلسالمي
هو استعماهلا يف احلديث الشيعي ،وباألخص يف جمموعة من الروايات املروية عن
اإلمام عليّ× .ومع فرض صحة أسناد هذه األحاديث فال ُب َّد أن تكون فكرة األقاليم
السبعة متداولة بني املسلمني ما قبل السنة هـ بشكلٍ طبيعي ،من هنا حاز البحث
السندي هلذه الروايات أهمّية خاصة يف تاريخ فكرة األقاليم السبعة.

األقاليم السبعة ،أو سبعة كليما ،هو مفهو ٌم أخذ من التصور احلاصل ألقسام
األرض .ولفظ «إقليم» ،كما «كليما» ،يوناني األصل .هذا اللفظ يف مفهومه البدوي
يعين «احندار األرض» ،مشتقّ من جذره اليوناني «كلينو» ،والذي يعين (احندار
واحنراف)( .)1لكن يف االستعمال الثانوي هلذا اللفظ أصبح يعين ناحية أو منطقة من
األرض ،وبهذا يقرتب من معناه يف تركيب «سبعة كليما» .ميكن مالحظة مناذج من
استعمال لفظ كليما يف مفهوم الناحية واملنطقة ضمن كتب فيلسوف اليونان املشهور
يف القرن الرابع قبل امليالد أرسطوطاليس ،كما يف كتاب الالحقني له ،كـ
ديونبسيوس ،هاكارناسي ،بلوتارخوس ،آثنائيوس و«حرب املصانع»(.)2
بعيداً عما ذكر من شواهد نالحظ استعمال لفظ كليما مبعنى ناحية ومنطقة
يف عدة آيات من املنت اليوناني للعهد اجلديد ،وبالضبط ضمن رسائل بولس الرسول(.)3
أقدم ما لدينا حول فكرة الكليما السبعة من الرتاث اليوناني يرجع إىل
مارينوس الصوري اجلغرايف يف أواخر القرن األول وأوائل القرن الثاني امليالدي .املؤرخ
واجلغرايف املسلم املسعودي ذكر ضمن مبحث «األقاليم السبعة» يف كتاب التنبيه
واإلشراف أنه رأى تصويراً ملوناً لألقاليم السبعة اليت تتشكَّل منها اليابسة يف
الكتاب اجلغرايف ملارينوس( ،)4ويف نفس فرتة مارينوس كان لعامل الفلك دوروتيوس
الصيدايي نظريات حول األقاليم السبعة ،واليت كانت ـ كباقي نظرياته ـ حملّ
إعجاب علماء وكتاب املسلمني( .)5بعده أتى عامل فلك اإلسكندرانية بطلميوس
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القلوذي( ـ م) ،حيث انربى ضمن مؤلَّفاته ،وباألخصّ يف كتابه الثاني املشهور
بكتاب اجملسطي (مامثاتيكا سينتاكسيس ،وتعين األطروحة الرياضية) ،إىل تبيني
وتوضيح الكليما السبعة .كما فصل يف نظريته حول األقاليم السبعة ،ضمن كتابه
جغرافيا ،وكتب أخرى غري مشهورة ،واليت تعرف يف العربية حتت عنوان« :كتاب
ذات الصفائح» (أو كتاب االصطرالب) ،وكتاب «القانون»(.)6
غري مستبعد أن يكون اتصال اليونان بالشرق سبباً أولياً يف طرح هذا التصور
حول تقسيم األرض إىل سبعة أقاليم ،لكنْ يبدو أن نظرية سبعة كليما و(الكواكب
السبعة) له ارتباطٌ أصيل بالثقافة اليونانية ،ومل يكن نتيجة العالقة باملسلمني وما
برعوا فيه يف علم الفلك( .)7مع اإلشارة إىل أن األقاليم حسب النظرية اليونانية ختتلف
عن التقسيمات الشرقية من جهات أساسية .فالكليمات السبعة يف التصوّر اليوناني
ليست حبيث تكون ستّة أقاليم تدور حول إقليم مركزي (كما هو تصور
اإليرانيني) ،لكنْ هي قطع كلّها تقع يف موازاة خطّ االستواء ،ومن جهةٍ أخرى
التصور اليوناني لشكل هذه األقاليم نشأ عن طرح يف أسطورة امليثولوجيا اإلغريقية
القدمية ،ليتّخذ فيما بعد منحى جغرافي ًا.
وجدير بالذكر أن الرتاث اإلسالمي يذهب إىل أن تقسيم األرض إىل سبعة
جهات كأنّه مأخوذ من الروايات اهلرمسية القريبة جداً من الروايات اإليرانية .وفق ما
ذكره املسعودي يف كتابه التنبيه فقد نسب فكرة تقسيم األرض لسبعة أقاليم إىل
مساه بابل ،يقع يف
هرمس ،رمز األسطورة اليونانية ،حيث اإلقليم الرابع ،أو كما ّ
وسطها ،واألقاليم الستة األخرى كأنها دوائر تدور حول نفسها ،ومساحة كلّ إقليم
فرسخ ،وهذه األقاليم هي :األول :اهلند ،الثاني :احلجاز واحلبشة،
فرسخ يف
الثالث :مصر وإفريقيا ،الرابع :بابل والعراق ،اخلامس :الروم ،السادس :يأجوج
وماجوج ،والسابع :يوماريس والصني(.)8
نقل أبو رحيان البريوني ،يف كتابه التفهيم ،ضمن إشارته إىل تقسيم األرض
إىل سبع قطع ،أن هذا التقسيم قد نقل عن هرمس ،وعرض رمساً هلذا التقسيم(.)9
جتدر اإلشارة هنا إىل أن الروايات العربية عن هرمس تذكر سبعة أقاليم يف النصف
الشمالي ،وتقع يف مقابلها سبعة أقاليم أخرى يف النصف اجلنوبي( )10وهذه النظرية
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ق=

م/حدود

جتد هلا مؤيِّدين من اجلغرافيني ،أمثال :ابن خردادبه(
ق= م)(.)11
ويف اجلملة الفكر اإليراني ـ اهلندي يذهب إىل أن االقاليم السبعة لليابسة يف
نصوص االبستاق ،الكتاب املقدس للزرادشتية« ،املناطق السبعة» أو «الدول السبعة»،
ويف نصوص السنسكريتية «اجلزر السبعة»( ،)12تسمى كل منطقة بامسها ،وتقع
املنطقة املنتخبة يف الوسط ،وستة مناطق أخرى يف حميطها وحواليها(.)13
وكما أسلفنا القول فاملسلمني يف القرون األوىل قد تعرّفوا على مقولة اليونان يف
األقاليم السبعة ،كما عرفوا يف نفس الوقت الدول السبعة يف املقولة اإليرانية( ،)14رغم
أن االستعمال العربي قد استعمل تعبري «األقاليم السبعة» مرتمجني مقولة اإليرانيني
«هفت كشور = الدول السبعة»( .)15كما مت الكالم يف بعض املصادر حول هذا
املوضوع من خالل اجلمع بني املقولة اهلندية «الدول السبعة» وباقي املقوالت األخرى
اإليرانية واليونانية(.)16

ورد يف سورة الطالق( )17الكالم عن األرضني السبع ،وحازت (األرضني السبع)
مكانة خاصة يف الروايات اإلسالمية .لكن الغالب يف التفاسري القدمية أن األرضني
السبع هي مقسمة على املستوى العمودي ،وليس على املستوى األفقي ،وهو ما يعربون
عنه بالطبقات السبعة .واملورد الوحيد الذي جاء فيه تفسري األرضني السبع بالتقسيم
األفقي هي رواية أبي صاحل ،عن ابن عباس ،.يف هذه الرواية ،واليت باملناسبة قد
مت احلديث عن أن األرضني السبع ليس املقصود بها الطبقات
نقلتها مصادر متعدّدةّ ،
السبعة ،لكن املراد هنا باحلديث هو أقسام األرض إىل سبعة مناطق أو قطعات،
واليت تتشكّل ضمن وحدة حتت السماء ،وتفصل بينها البحار ،حبيث ينفصل كلّ
قسم عن اآلخر مبساحة حبرية ،قد تكون كبرية كاحمليطات ،أو أقلّ كرباً
كالبحار( .)18ونقل الياقوت احلموي كالماً قريباً من هذا ،يف كتابه معجم البلدان،
نقله عن بعض متكلمي املعتزلة ،الذين يستعملون املنهج العقلي يف تعاملهم مع تعاليم
اإلسالم(.)19
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وغري هذه النماذج الواردة يف املوروث اإلسالمي حول األرضني السبع ال يوجد أ ّ
ي
معادل جادّ ملا هو موجود يف الرتاث اإليراني ،حيث احلديث عن البلدان السبعة ،أو
معادل للكليما السبعة كما يف الطرح اليوناني .وبالتالي فتقسيم األرض إىل أقسام
على مستوى أفقي تعاطت معه الثقافة اإلسالمية إمّا على أنه نظرية جغرافية ،أو أنه
جمرد تصوُّر أسطوري ،ومل يتجاوز هذا ،حبيث مل يأخذ صبغةً مذهبية.
ال ميكن إرجاع عدم تعاطي املسلمني مع املقولة اإليرانية يف تقسيم اليابسة إىل
طالعهم ومعرفتهم بها ،واملرجَّح أن يكون السبب هو عدم
سبعة دول إىل عدم ا ّ
اختاذها بعداً علمياً وعملياً ،وغلبة الطابع األسطوري عليها .لذلك مبجرد أن ا ّتخذت
الصبغة اجلغرافية صارت مقبولة لديهم ،وتداولوها تداول املألوف.
إن ما فتح اجملال أمام الكليما اليونانية لتتلقّفها الثقافة اإلسالمية هو ما
متيزت به من طابع جغرايف ورياضي ،مما جعلها حتظى بأهمية خاصة يف فرتة ازدهار
الرتمجة ،وذلك يف القرن الثاني اهلجري .لقد حتدّثنا عن أصل كلمة إقليم اليوناني،
وكذا مركب األقاليم السبعة ذات اجلذر اليوناني ،وأنها مل تكن رائجة يف القرن
األول والثاني بنفس الدرجة اليت أصبحت عليها يف القرون الالحقة .والتتبع التارخيي
للنماذج القليلة احملصلة خالل القرنني األوّلني يطرح عدّة إشكاالت ،وبالتالي حيظى
بأهمية خاصة.
يف البحث اللغوي ،وبالذات حول مفردة «إقليم» ،صرّح العديد من اللغويني
العرب بعدم أصالة املفردة يف جذرها ،وأنها كلمة معربة( .)20فقد ذكر محزة
اإلصفهاني أن مفردة إقليم دخلت اللغة العربية بواسطة اللغة السريانية ،يف تالقح
اللغات ذات األصل الواحد .لكنّ أبا الفضل اهلروي بيَّن أن العمق التارخيي للفظ إقليم
يرجع إىل كليما اليونانية( .)21وكيفما كان احلال فالثابت أن هذه املفردة قد دخلت
اللغة الفارسية عن طريق اللغة العربية ،كما دخلت إىل لغاتٍ أخرى يف املنطقة(.)22
وباجلملة فاستعمال واستخدام مفردة إقليم يظهر بوضوحٍ يف النصوص
اإلسالمية اليت يرجع تارخيها إىل أواخر القرن الثاني اهلجري ،ويف غري هذه الصورة
يبقى احلصول على مناذج من استعماهلا قبل هذا التاريخ صعب ًا ومعقّد ًا جدّ ًا .فمن
األمثلة على ذلك :بعض النصوص احلديثية أو النصوص ذات البنية والطابع املذهيب،
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حيث االعتماد عليها بعنوان مستند تارخيي حيتاج إىل إجراء حتقيق وتدقيق عريض.
بعيداً عن تلك األحاديث اليت استعمل فيها مفردة إقليم جند أنّ أقدم وثيقة
استعملت فيها مفردة إقليم كتابٌ هلشام بن حممد الكليب( هـ) ،حتت عنوان:
«كتاب األقاليم»( .)23ونظراً لعدم وضوح موضوع الكتاب ،وألن تاريخ تصنيفه يرجع
إىل أواخر املئة الثانية من اهلجرة ،فإنه ال يرقى ألن يكون وسيلة الستيضاح الغرض
املطلوب .فابن النديم ،ضمن ذكره ملصنَّفات الكليب ،قد ذكرها وفق عنوان
موضوعي« :كتبه يف أخبار البلدان» ،ومل يفصل فيها(.)24
منوذج آخر قريب من تاريخ الكليب نالحظه يف العبارة اليت نقلها أبو الفرج
اإلصفهاني ،يف كتابه األغاني ،عن شاعر الزهد أبي العتاهية( هـ) ،فقد ذكر أن
أبا العتاهية خاطب خمارق ،وهو أحد معاصريه« :جاء أبو العتاهية إىل باب خمارق،
فطرقه واستفتح ،فإذا خمارق قد خرج إليه ،فقال له أبو العتاهية :يا حسان ،هذا
اإلقليم ،يا حكيم أرض بابل ،اصبب يف أذني شيئاً يفرح به قليب ،وتنعم به نفسي»(.)25
ت ترمجة العديد
مت ْ
مع ازدهار الرتمجة يف أواخر املئة الثانية وأوائل املئة الثالثة َّ
متت ترمجتها كتب
من الرتاث اليوناني إىل العربية ،وكان من بني الكتب اليت ّ
بطليموس( .)26لكن ابن خردادبه عامل اجلغرافيا اإليراني ،الذي ألف يف حدود سنة
هـ /م كتابه املسالك واملمالك؛ لكي يبني نظرية بطلميوس حول األقاليم
السبعة ،اعتمد كتابه غري املرتجم إىل العربية ،وكأنه بذلك يريد العودة إىل املصدر
األصل اليوناني أو الرتمجة السريانية( .)27ويف أواخر النصف الثاني من القرن الثالث
كان احلديث عن األقاليم السبعة عند بطليموس حديثاً متداوالً ورائجاً بشكل طبيعي
يف كتب اجلغرافيا.
ـ هـ) قسَّم العامل إىل
جيهاني يف كتابه املسالك واملمالك (ألَّفه ما بني
سبعة أقاليم ،وربط كل إقليم بفلك من األفالك السبعة ،وعمل على تطوير هذه
النظرية باستعمال اجلوانب الرياضية وعلم النجوم(.)28
ابن الفقيه اهلمداني اجلغرايف اإليراني ،يف كتابه البلدان (ألّفه حدود سنة
هـ) ،فصل يف حدود وثغور أقاليم بطلميوس السبعة(.)29
وتبعه ابن رسته الذي أورد إشاراته على مسألة األقاليم السبعة اليونانية ،يف
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كتابه األعالق النفيسة(.)30
ومن اآلثار املفقودة للفيلسوف اإلسالمي الكندي( هـ) كتابه «رسالة يف
أبعاد مسافات األقاليم» ،حيث يظهر من عنوانه ابتداء ارتباطه بنظرية األقاليم السبعة
يف بعدها اجلغرايف والرياضي(.)31
حد
ٍّ
وعطفاً على ما سبق فإن انتشار ورواج نظرية األقاليم السبعة وصلت إىل
أصبحت من املسلمات ،ومل يقتصر تناوهلا يف جمال الفلك واجلغرافيا والرياضيات ،بل
جتاوزت تلك الساحات ،لتصل إىل األدبيات.
فهذا الشاعر ابن الرومي( هـ) قد أشار إىل هذه النظرية حني قال :يسع
السبعة األقاليم طرًّا وهو يف إصبعني من إقليم(.)32
رغم اهتمام اجلغرافيني يف هذه الدورة بنظرية األقاليم السبعة لبطليموس ،إال
أنها مل حترز دوراً خاصاً يف نتاجاتهم ،بل إنّ بعض الكتب اجلغرافية اليت كان هلا
قيمة خاصة يف هذه الفرتة ،مثل :كتاب البلدان ،لليعقوبي ،حتدث عن األقاليم السبعة
بالعرض ،حني ذكره ملساحة بغداد ،وأنها تعدّ اإلقليم الرابع ،واإلقليم الوسط بني
باقي األقاليم(.)33
سب الطرح
ح ْ
ويف القرن الرابع ،إىل جانب ما قيل حول األقاليم السبعة َ
اليونانيُ ،يالحَظ قلة االعتناء بها ،رغم ذكرها باإلشارة ضمن مؤلّفات هذه الفرتة.
ورمبا ميكن إرجاع السبب يف هذه الظاهرة إىل تطور البحث اجلغرايف اإلسالمي.
فأبو زيد البلخي(كان حيّ ًا يف هـ) ،يف كتابه صور األقاليم السبعة ،الذي
يعترب أول كتاب جغرايف يف العامل اإلسالمي ،أعطى أهمية وعناية خاصة بالتقسيم
البطليموسي ،بل كان هذا التقسيم هو أساس الكتاب(.)34
لكن االصطخري ،يف كتابه صور األقاليم ،حافظ العناوين وفق النموذج
اليوناني يف الكتاب ،إالّ أنه ذهب فيه مذهباً آخر ،غري املذهب البطليموسي يف
األقاليم ،حيث وصل عددها لديه إىل عشرين إقليم ًا( .)35وحفظ نفس اخلصوصية يف
كتابه التكميلي مسالك املمالك.
ف يف أواسط املئة الرابع عن نظرية بطليموس .فعلى
كذلك يالحظ توجُّهٌ خمتل ٌ
سبيل املثال :جند غنب حوقل ،يف مقدّمة كتابه صورة األرض ،يبني أن مساره يف
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تقسيم األرض بشكلٍ كلّي غري مسار األقاليم السبعة يف طرح بطليموس...( :ومل
أقصد األقاليم السبعة اليت عليها قسمة األرض.)36()...
وأتى بعده املقدسي ،وانتقد ،يف مقدّمة كتابه أحسن التقاسيم ،العامل وتوجُّهه
املفرط يف األقاليم السبعة اليونانية ،حيث مل خيصِّص من الكتاب سوى عدّة صفحات
يف بيان حدود وثغور األقاليم السبعة ،كما ذكرت يف كتب املتقدمني ،لينتقل يف
كلّ الكتاب إىل طرح أسلوبٍ ومنحى جديدة يف تقسيم األقاليم(.)37
ويف الفرتة املتأخِّرة ،وضمن الكتب واملصنفات اجلغرافية ،كما يف معجم
البلدان ،لياقوت احلموي( هـ)؛ وكتاب نزهة القلوب ،حلمد اهلل املستويف( هـ)،
مل يكن احلديث عن األقاليم السبعة اليونانية إالّ على مستوى حمدود(.)38
×
×

«واهللِ ،لو أعطيت األقاليم السبعة مبا حتت أفالكها على أن أعصي اهلل يف
منلة أسلبها جلب شعريةٍ ما فعلته.)39(»...
الشاهد يف اخلطبة ،مع فرض ثبوت صدورها ،حييلنا إىل أن زمن صدور
اخلطبة ال ُب َّد وأن يكون يف فرتة ممارسته ألمور احلكم السياسي( ـ هـ) ،وأنها
كانت موجهة للناس كافّة .وباإلضافة إىل ورود هذه اخلطبة يف نهج البالغة فقد
وردت يف مصادر أخرى ،مع بعض الزيادات يف موردٍ واحد(.)40
ومل تأتِ هذه اخلطبة بسندٍ متصل ،رغم تعدُّد املصادر ،إال يف مورد واحد ،وهو
رواية ابن بابويه الصدوق« :حدّثنا عليّ بن أمحد بن موسى الدقاق قال :حدّثنا حممد بن
احلسن الطائي قال :حدّثنا حممد بن احلسني اخلشاب قال :حدّثنا حممد بن حمسن،
عن املفضَّل بن عمر ،عن الصادق جعفر بن حممد ،عن أبيه ،عن جدّه ،عن آبائه قال:
قال أمري املؤمنني عليّ بن أبي طالب×».
والعبارة اليت ذكرها اجلاحظ يف كتابه احليوان حول األقاليم مقتبسة ـ على
الظاهر ـ من هذه اخلطبة ،حيث كتب قائالً« :ثم عمّ ذلك بني الصؤابة والفراشة ،إىل
األفالك السبعة وما دونها من األقاليم السبعة»( .)41متاماً كما يظهر لنا أن البيت
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ت به قرحية الشاعر مهيار الديلمي( هـ) قد تأثّر فيه مبقدمة
الشعري الذي جادَ ْ
سَعْدَانِ مُسَهَّداً َأوْ أُجَرَّ فِي اَألَ ْغالَلِ مُصَفَّداً أَحَبُّ
اخلطبةَ « :واهللِ َأل ْن َأبِيتَ عَلَى حَسَكِ اَل ّ
ِإلَيَّ مِنْ َأنْ َألْقَى اهللَ:»...
()42
الســعدان منــه دريــد
سـكِ َّ
علــى حَ َ
مطايـــا ألبكـــار الكـــالم إذا مشـــى
يف ما يتعلّق بـ (الدقاق) ،الذي ورد ذكره يف إسناد ابن بابويه ،املعروف عنه أنه
ي»( ،)43وقد نقل الصدوق
من رواة اآلثار اإلمامية .وقد ذكره ابن بابويه بقوله« :مرض ّ
بطريقه عن الكليين احلديث( .)44مع اإلشارة إىل أنه قد روى كذلك عن حممد بن
سنان( .)45حممد بن حسن الطائي ،الذي ورد يف إسناد الصدوق ،والذي على ما يبدو
كان من رواة أهل الري( ،)46قد روى عن أشخاص نظري :سهل بن زياد اآلدمي املتَّهم
بالغلوّ()47؛ عليّ بن عباس اجلزاذيين ،وهو متَّهم كذلك بالغلوّ؛ وروى عن حممد بن
حسني اخلشّاب ،وهو من زمرة اجملهولني يف كتب الرجال( ،)48ومن رواته ـ غري الدقّاق
ـ حممد بن يعقوب الكليين( ،)49وحممد بن عبد اجلبّار(.)50
ويف السند ،بدءاً من حممد بن احلسني اخلشاب إىل املفضَّل ،مع مقارنته
باألسناد املوازية له ،حيث اخلشّاب قد نقل احلديث بواسطة حممد بن حمصن (رمبا
حمسن) ،عن يونس بن ظبيان ،الذي هو من نفس طبقة املفضل ،واالتصال يف هذا
السند مؤيّد وثابت( .)51مع اإلشارة أن اخلشاب وحممد بن حمصن يف كتب رجال
اإلمامية من جمهولي احلال .لكنّ عالقة التلمذة بني حممد بن حمصن من جهة
باملفضل بن عمر؛ ومن جهة ثانيةٍ بيونس بن ظبيان ،وهما من رموز تيار الغالة ،يؤشِّر
على أنه من احملتمل أن يكون له عالق ٌة بهذا التيار ،أو تأثّر بأفكاره ،وبالنتيجة فهذا
السند يعاني من علّتني :األوىل ارتباطه برجال جمهولي احلال يف نفس كتب رجال
اإلمامية؛ ومن جهة أخرى مرتبط برجالٍ هلم ارتباط وطيد بتيّار الغالة.
×

«...ثم الفتنة الغرباء ،والقالدة احلمراء يف عنقها قائم احلق ،ثمّ أسفر عن وجهي
بني أجنحة األقاليم ،كالقمر املضيء بني الكواكب.»...
هذه اخلطبة ذكرها بنفس العبارة احلافظ رجب الربسي ،يف كتابه مشارق
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أنوار اليقني ،ومساها خطبة االفتخار .كما ذكر أن أصبغ بن نباتة قد روى هذه
اخلطبة عن اإلمام عليّ× ،لكنه مل يذكر باقي السند إىل األصبغ( .)52وابن
شهرآشوب يف كتابه املناقب ،ضمن عدّه خلطب اإلمام علي× ،أتى على ذكر
خطبة بعنوان «االفتخار»(.)53
اخلطبة املذكورة جمرّدة من السند ،مما يصرف إمكانية إجراء النقد
السندي .لكنّ قراءة ملضامني عبارات هذه اخلطبة يفصح عن حماكاتها ومسايرتها ملا
عليه الغالة من رفعٍ وغلوّ.
×

متت األمور،
« ...أنا صانع األقاليم بأمر العليم احلكيم ،أنا الكلمة اليت بها ّ
ودهرت بها الدهور ،أنا جعلت األقاليم أرباعاً ،واجلزائر سبعاً ،فإقليم اجلنوب معدن
الربكات ،وإقليم الشمال معدن السطوات ،وإقليم الصبا معدن الزالزل ،وإقليم الدبور
معدن اهللكات.»...
هذه اخلطبة ذكرها احلافظ رجب برسي بهذا اللفظ يف كتابه مشارق أنوار
اليقني ،وأمساها باخلطبة التطنجية ،ومل يذكر رواة اخلطبة ،لكنه ذكر أنه
حتمّلها يف مكانٍ ما بني الكوفة واملدينة ،ومل يبيِّن إسناد اخلطبة حتّى أصبغ(.)54
وابن شهرآشوب ،الذي اعتنى بتتبُّع مجيع خطب اإلمام عليّ× املشهورة ،يف
كتابه املناقب ،مل يأتِ على ذكر خطبةٍ بهذا العنوان( ،)55رغم أن آغا
الطهراني؛ وبسبب عدم ذكر هذه اخلطبة يف فهرست خطب ابن شهرآشوب ،ذهب إىل
احتمال أن تكون األخرية وخطبة األقاليم واحدة( .)56لكنْ ،وكما سنبيِّن الحقاً ،هذا
االحتمال ال يتناسب وما أورده ابن شهرآشوب من معلوماتٍ حول خطبة األقاليم.
اخلطبة جمرّدة من السند ،فال ميكن إجراء النقد السندي ،الذي يف احلدّ
األدنى يكشف لنا ـ إىل جانب ثبوت الصدور أو عدم ثبوته ـ حال رواتها .لكنّ مالحظة
مضامني عبارات اخلطبة وتقييمها يكشف أنها تتناسب والبُ ْعد الفكري والعقدي
للغالة ،وتوافق مالكاتهم.
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×

«...يف عقبها قائم احلقّ يسفر عن وجهه بني أجنحة األقاليم بالقمر املضيء بني
الكواكب الدرية .أال وإن خلروجه عالمات عشرة :أوّهلا :طلوع الكوكب ذي
الذنب.»...
هذه اخلطبة ذكرها اخلزّاز القمّي بهذا اللفظ يف كتابه كفاية األثر،
ومسّاها خطبة اللؤلؤة( .)57ويف نقله هلذا احلديث ذكر أسانيد بشكلٍ مفصّل« :حدّثين
علي بن احلسني ابن منده قال :حدّثنا حممد بن احلسن الكويف ،املعروف بأبي
احلكم ،قال :حدّثنا إمساعيل بن موسى بن إبراهيم قال :حدّثين سليمان بن حبيب
قال :حدّثين شريك ،عن حكيم بن جبري ،عن إبراهيم النخعي ،عن علقمة بن قيس
قال :خطبنا أمري املؤمنني×»(.)58
ونقل سليلي ،وهو من علماء القرن الرابع اهلجري ،جزء ًا من خطبة اللؤلؤة يف
أحد موارد كتابٍ له بعنوان :الفنت ،وكان ما نقله سليلي على الشكل التالي...« :ويف
عقبها قائم احلقّ يسفر عن وجهٍ بيِّن ،أصبحت األقاليم كالقمر املضيء بني
الكواكب الداري ،أال وإن خلروجه عالمات عشر :فأوّهلنّ :طلوع الكوكب
املذنب .»...ذكر سليلي أن اإلمام علي× قد خطب بهذه اخلطبة مخسة عشرة يوم ًا
قبل خروجه من البصرة ،وكان الكالم يف اخلطبة ،قبل القطعة اليت ذكرناها حول
خلفاء بين العبّاس( ،)59وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن شهرآشوب قد ذكر يف كتابه
املناقب ،ضمن ذكره للخطب املشهورة لإلمام علي× ،أن له خطبة باسم «اللؤلؤة»(.)60
هذه اخلطبة كذلك جمرّدة من السند .لذا ال يوجد جمالٌ للنقد السندي .وهذه
اخلطبة تشرك يف قسمٍ من عباراتها مع خطبة االفتخار ،وبالضبط من قوله« :وإني
مما يعين أن
ظاع ٌن عن قريب» إىل «أال وإن خلروجه (خلروجي) عالمات عشرة»ّ ،
اخلطبتني قد أخذتا من مصدرٍ واحد ،لكنّ هناك بون ًا شاسع ًا بني اخلطبتني؛ بلحاظ
أن الثانية ـ يعين خطبة اللؤلؤة ـ قد ابتعدت عن الغلوّ يف عباراتها ،وهو ما يظهر بشكل
ملموس يف عبارتها« :إن خلروجه عالمات عشرة» ،بدل «إن خلروجي عالمات عشرة»،
اليت جاءت يف خطبة االفتخار.
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ال يعرف حتّى اآلن نصٌّ خلطبة األقاليم .لكنّ ابن شهرآشوب ذكر يف فهرسته
للخطب املشهورة لإلمام عليّ× ،ضمن كتابه املناقب ،خطبة األقاليم( ،)61وأتى
بتفسريٍ حول هذه اخلطبة يف موضعٍ آخر من هذا الكتاب .ومما قاله« :وذكر يف
خطبة األقاليم فوصف ما جيري يف كلّ إقليم ،ثم وصف ما جيري بعد كلّ عشر
سنني من موت النيبّ‘ ،إىل متام ثالث عشرة سنة من فتح القسطنطينية والصقالبة
واألندلس واحلبشة والنوبة والرتك والكرك ومل وحسيل وتأويل وتاريس والصني
وأقاصي مدن الدنيا»( .)62ويُالحَظ تشابه يف بعض مضامني هذه اخلطبة ومضامني
اخلطبة التطنجية ،حيث ورد فيها كذلك كالم حول صقالبة القسطنطنية ،لكنّ
أغلب مضامني خطبة األقاليم ،كما ذكرها ابن شهرآشوب ،ختتلف عن مضامني
اخلطبة التطنجية .وعلى اجلملة فالشاهد يف هذه اخلطبة هو عنونة خطبة اإلمام
عليّ× خبطبة األقاليم ،حيث على ما يبدو مفردة األقاليم هي الكلمة الدليلية يف
هذه اخلطبة؛ إذ تعين املناطق اليت ورد امسها ضمن اخلطبة.
ويوجد يف الفهرست القديم حملافظة الروضة الرضوية املقدّسة حتريرٌ لنصّ
خطبة األقاليم ،بضميمة نسخةٍ من نهج البالغة دوَّنها أمحد بن حييى بن أمحد بن
ناقة ،وخبطّ حممد بن حممد بن حممد بن احلسن بن طويل الصفّار احللّي ،وتتواجد
حاليّ ًا مبكتبة العتبة الرضوية ،وقد كتبت بتاريخ هـ(.)63
×

«...إهلي إنْ قصرت مساعينا عن استحقاق نظرتك فما قصرت رمحتك بنا عن
دفاع نقمتك .إهلي إنك مل تزَ ْل علينا حبظوظ صنايعك منعماً ،ولنا من بني األقاليم
مكرماً ،وتلك عادتك اللطيفة يف أهل اخلفية ،يف سلفات الدهور وغابراتها ،وخاليات
الليالي وباقياتها .»...نقل هذه املناجاة الكفعمي يف البلد األمني ،وكذلك يف جنة
األمان ،من دون أن يذكر املصدر ،وكلُّ ما ذكره أنّ هذه املناجاة ُرويت عن اإلمام
احلسن العسكري× ،عن طريق آبائه ،عن اإلمام عليّ×(.)64
مما يعيق إمكانية
هذه املناجاة وصلتنا ضمن مصادرها جمرّدة عن السندّ ،
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النقد السندي ،مع طول متنها .لكنْ من خالل تتبُّعنا ملضامني منت هذه املناجاة خلصنا
إىل أنها تتناسب وتساوق النظريات املشهورة عند الشيعة اإلمامية.
’
×

«الدنيا سبعة أقاليم :يأجوج ومأجوج والروم والصني والزنج وقوم موسى وأقاليم
بابل» .مل يذكر هذا احلديث سوى ابن بابويه الصدوق ،يف كتابه اخلصال(.)65
ذكر ابن بابويه سنده هلذا احلديث« :حدّثنا أبي قال :حدّثنا سعد بن عبد اهلل،
عن أمحد بن حممد بن عيسى ،عن أبي حييى الواسطي ،بإسناده رفعه إىل
الصادق×».
راوي احلديث أبو حييى سهيل بن زياد الواسطي من حمدِّثي الشيعة يف القرن
الثالث اهلجري ،لكنّه يف احلديث املزبور مل يذكر واسطته إىل اإلمام الصادق×.
وجلّ رجال سند هذا احلديث إىل أمحد بن حممد بن عيسى من احملدِّثني الشيعة
املعروفني .لكنْ وقع الرتدُّد يف أبي حييى الواسطي .فرغم كونه من العوائل اإلمامية
املعروفة ،وهو حفيد بنت حممد بن النعمان مؤمن الطاق ،الذي هو من كبار متكلمي
اإلمامية( ،)66ورغم ما ورد عنه من روايات نقد فيها بشدّة بعض رؤوس الغالة ،أمثال:
حممد بن بشري ،وأبي اخلطاب( ،)67إضافة إىل أن الروايات املشرتكة بني حممد بن
عيسى وأمحد بن أبي عبد اهلل الربقي عنه( )68تكشف عن كونه كان مورد عناية
اجملموعات املتنافسة بني علماء وحمدِّثي قم ،إالّ أن كلّ ذلك مل يشفع له عند نقّاد
الرجال ،فقد كان حمالًّ للنقد من ِقبَل بعض الرجاليني النقّاد ـ الظاهر أنهم من
البغداديني ـ ،حبيث صرَّحوا بأنه مل يكن « َث ْبتاً»( .)69وبعيداً عن املكانة اليت لسهيل يف
كتب الرجال ال ُب َّد من اإلشارة إىل أن هذا احلديث الشاهد معلّل بانقطاع السند،
حيث ينقطع سنده من سهيل الواسطي ـ والذي كان معاصراً لإلمام احلسن
العسكري× ـ إىل اإلمام الصادق× .وهذا اإلشكال غري منحصرٍ يف هذا احلديث،
بل ابتُليت به مناذج أخرى من األحاديث املعدودة اليت رواها سهيل ،حيث مل يذكر
فيها الواسطة بينه وبني املعصوم الذي روى عنه(.)70
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بلحاظ احملتوى ُيالحَظ على هذا احلديث أنه ال يشري إىل التعاليم اإلسالمية،
كما أن تقسيماته لألقاليم السبعة ال تنسجم والتقسيمات اليت ذكرها علماء
اجلغرافيا اليونانيّون واملتقدّمون من اجلغرافيني املسلمني .هذا ،باإلضافة إىل عدم
مساوقته تقسيمات األرض حسب النظام اجلغرايف .ثمّ إن ذكره لعبارة« :قوم موسى»
هي حسب العرف العام ظاهرة يف القوم واجملموعة من الناس من أتباع موسى× ،وال
تشري إىل املنطقة والقطعة من األرض .وامللفت يف احلديث أنه عدّ يأجوج ومأجوج
إقليمني منفصلني عن بعضهما ،كما عبَّر عن «أقاليم بابل» بصيغة اجلمع ،وهي
تقسيمات تستدعي مزيداً من التأمُّل والتحقيق.
×

«...قال املفضَّل :يا سيدي ،فما يصنع بالبيت؟ قال :ينقضه ،وال يدع منه إ ّال
القواعد ،اليت هي أوّل بيتٍ وضع للناس ببكة يف عهد آدم ،والذي رفعه إبراهيم
وإمساعيل .وإن الذي ُبين بعدهم ال بناه نيبٌّ وال وصيّ ،ثمّ يبنيه كما يشاء .ويغيِّر آثار
الظََّلمة مبكّة واملدينة والعراق وسائر األقاليم ،وليعهد من مسجد الكوفة ،ويبنيه
على بنائه األول ،وليعهد من القصر العتيق ،ملعونٌ من بناه»(.)71
هذا قسمٌ من حديث مفصّل نقل عن املفضَّل ،عن اإلمام الصادق× ،حول
ظهور اإلمام الثاني عشر من أئمّة أهل البيت^ .أورد اخلصييب إسناده يف كتابه على
الشكل التالي« :حسني بن محدان اخلصييب :حدّثين حممد بن إمساعيل وعلي بن عبد
اهلل احلسنيان ،عن أبي شعيب حممد بن نصري ،عن ابن الفرات ،عن حممد بن
املفضَّل( ،عن املفضَّل بن عمر) قال :سألتُ سيدي أبا عبد اهلل الصادق× .)72(»...لكن
يف النسخة املطبوعة من كتاب اهلداية سقط اسم املفضَّل بن عمر من سند هذا
مت تصحيحه مبقارنته بالسندين اآلخرين املشابهني له .مع العلم أن هذا
احلديث ،وقد ّ
احلديث ـ وبنقل عن اخلصييب ـ قد ورد ذكره يف مصدرين آخرين ،حبيث جاء سنده
يف كالهما تامّ ًا وكامالً ،وضبطت أسانيده يف املصدرين بالشكل التالي:
أـ عن احلسني بن محدان ،عن حممد بن إمساعيل وعليّ بن عبد اهلل
احلسنيني ،عن أبي شعيب حممد بن نصر (الصحيح :نصري) ،عن عمر بن الفرات ،عن
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حممد بن املفضَّل ،عن املفضَّل بن عمر قال :سألتُ سيّدي الصادق×.)73(...
ب ـ ُروي يف بعض مؤلَّفات أصحابنا ،عن حسني احلمدان ،عن حممد بن
إمساعيل وعليّ بن عبد اهلل احلسين ،عن أبي شعيب حممد بن نصري ،عن عمر بن
الفرات ،عن حممد بن املفضَّل ،عن مفضَّل بن عمر :سألتُ سيّدي الصادق×.)74(...
والظاهر أن حممد بن املفضل الذي روى عن املفضَّل هو حممد بن مفضَّل بن
عمر ،ولده ،والذي ذكر يف مصادر الرجال من دون أن يرافقه أيّ توضيح حول
ٍّ من :اإلمام الكاظم ،واإلمام الرضا’(.)75
شخصه ،وذكر ضمن أصحاب كل
وباستثناء حممد بن إمساعيل احلسين وعليّ بن عبد اهلل احلسين اللذين وقع
حول شخصيتهما بعض الشكّ ،فإنّ باقي أفراد السند ،أعمّ من :حممد بن نصري ،عمر
بن فرات ،ومفضَّل بن عمر ،وكذلك اخلصييب مصنِّف كتاب اهلداية ،من
الشخصيات اليت ثبت هلا االتصال بفكر الغالة ،وتبنّي بعضٍ من مقوالته .ويبقى
مذهب حممد بن مفضَّل؛ إذ إن كتب الرجال لدى اإلمامية مل تتعرَّض له بالذكر.
×

مما نقله القندوزي ،صاحب ينابيع املودة ،حول اإلمام الصادق×« :وأما اإلمام
ّ
جعفر الصادق× فهو الذي غاص يف تيّاره ،واستخرج جواهره ،وأظهر كنوزه ،وفسّر
رموزه .وقد صنّف اخلافية يف أسرار احلروف ،ونقل عنه أنه كان يتكلَّم بغوامض
احلقائق ،وهو ابن سبع سنني ،وهو الذي قال« :لقد جتلّى اهلل لعباده يف كالمه،
ولكنْ ال يبصرون» ،وأضاف على الفور« :وقد ذكر فيه وزراء األقاليم السبعة
وأمراءها ،وما يتفق وحيدث هلم إىل أن تقوم الساعة ،وقال :حنن اجلبال الرواسخ ،ال
حتركنا الرياح العواصف»(.)76
املتبقّي من منت هذا احلديث هو جمرّد قطعات جمزّأة ومقطعة ،وجمردة من
السند ،مما يغلق أمامنا إمكان إجراء النقد السندي.
×

« ...فمنها :مثانية وعشرون حرفاً تدلّ على لغات العربية ،ومن الثمانية والعشرين
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اثنان وعشرون حرفاً تدلّ على لغات السريانية والعربانية ،ومنها مخسة أحرف متحرّفة
يف سائر اللغات ،من العجم واألقاليم واللغات كلّها ،وهي مخسة أحرف حترّفت من
الثمانية والعشرين حرفاً من اللغات ،فصارت احلروف ثالثة وثالثني حرفاً».
ذكر هذه املناظرة ابن بابويه يف كتابه عيون أخبار الرضا× ،ضمن رواية
طويلة مشتملة على جمموعة املناظرات اليت ناظر فيها الرضا× جمموعة من أصحاب
املقاالت ،من كبار علماء األديان واملعتقدات األخرى( ،)77وذكر هلا السند التالي:
«حدّثنا أبو حممد جعفر بن عليّ بن صدقة القمّي قال :حدّثين أبو عمرو حممد بن عمر
بن عبد العزيز األنصاري الكجي قال :حدّثين َم ْن مسع احلسن بن حممد النوفلي ثم
اهلامشي يقول :ملا قدم عليّ بن موسى الرضا× على املأمون أمر الفضل بن سهل أن
جيمع له أصحاب املقاالت.)78(»...
مل يكن ابن بابويه هو الناقل الوحيد هلذه املناظرة ،فقد ذكرها النجاشي حني
أشار إىل كتاب احلسن بن حممد بن سهل ،وقال :إنه متضمّن جملالس اإلمام
الرضا× مع أصحاب األديان األخرى ،وذكر هلا هذا السند« :أخربناه أمحد بن عبد
الواحد قال :حدّثنا أبو عبد اهلل أمحد بن أبي رافع الصيمري قال :حدّثنا احلسن بن
حممد بن مجهور العمي ،عنه ،به»(.)79
رجاالت سند ابن بابويه إىل أبي عمرو الكشّي جلّهم من حمدِّثي اإلمامية
املعروفني ،لكنْ وقع الشك يف إسناد الشيخ الذي أخذ ومسع عنه الكشّي ،حيث مل
يأتِ على ذكر امسه يف السند .وال ُب َّد من اإلشارة هنا إىل أن النجاشي هو الوحيد من
متقدِّمي رجال اإلمامية الذي أتى على ذكر حسن بن حممد النوفلي ،وعدَّه من
الضعفاء(.)80
ال يعرف عن تاريخ ميالد النوفلي وتاريخ وفاته شيئ ًا ،لكنْ من خالل إسناد
ورواية ابن مجهور وأستاذ الكشّي عنه يتوقّع أن يكون على قيد احلياة إىل بداية
النصف الثاني من القرن الثالث اهلجري ،ويف هكذا وضعٍ فعدُّه الوحيد الشاهد على
مناظرات اإلمام الرضا× يطرح العديد من اإلشكاالت .هذا ،عدا عن كونه مل
يصدر منه تصريحٌ مباشر على هذا األمر.
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«...ويظهر اهلل عبده على الدين كلّه ،فيملك مقاليد األقاليم إىل بيضاء
الصني.»...
نقل ابن طاووس ،يف إقبال األعمال ،نقالً عن كتاب (املباهلة) ،تصنيف أبي
الفضل الشيباني ،وكتاب (عمل ذي احلجّة) ،تأليف ابن أشناس ،قصّ ًة طويلة حتدث
فيها عن مسألة ذهاب سفراء عن النيبّ األكرم ‘ إىل جنران ،وذكر القصة
بتفاصيلها ،وما جرى بني هؤالء السفراء ونصارى جنران( .)81والعبارة املتقدّمة جزءٌ من
كالم عبد املسيح بن شرحبيل ،الذي هو من كبار مسيحيّي جنران ،حول تصوّراته
وتوقّعاته وطائفته حول نيبّ آخر الزمان.
بلحاظ السند ورد هذا اخلرب يف مصادره بدون سند ،كما أنه مل يتمّ تأييده
ضمن أخبار أخرى .أما بلحاظ املنت فيغلب عليه يف كثريٍ من أجزائه طابع القصة
واألسطورة ،وما يستعمل فيها عادةً من مبالغة واستعمال لتصوُّرات الواهمة واخليال.

«...دارا بن دارا ،فلمّا قتله اإلسكندر قال :واهللِ ،لقد جئت األرض واألقاليم
كلها ،ودان لي أهلها ،وما أرضٌ إالّ وقد وطئتها ،إالّ هذه األرض من األندلس.»...
ذكر هذا اخلرب ابن عيّاش اجلوهري ،يف مقتضب األثر ،وذكر له السند
التالي« :حدّثين أبو القاسم عبد اهلل بن القاسم البلخي قال :حدّثنا أبو مسلم الكجي
عبد اهلل بن مسلم قال :حدّثنا أبو السمح عبد اهلل بن عمري الثقفي قال :حدّثنا هرمز
بن حوران قال :حدّثنا فراس ،عن الشعيب قال :دعاني ابن عبد امللك بن مروان ،فقال:
ي ـ وكان عامله على املغرب ـ
يا أبا عمرو ،إن موسى بن نصري العبدي كتب إل ّ
يقول.)82(»...:
وموسى بن نصري املذكور هنا هو فاتح بالد املغرب ،ووالي األمويني على تلك
الديار( هـ) .ويف الواقع فإنّ سبب ذكر هذه القصة يف كتاب مقتضب األثر أنّ
موسى بن نصري قد كتب يف رسالته إىل عبد امللك :إ ّنه خالل فتحه لبالد األندلس
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وصل إىل بالدٍ بالقرب من حبريةٍ وجد منقوشاً على جدارها شعر عربي ،تضمن عبارات
رأى ابن عيّاش اجلوهري أنها مرتبطة مبوضوع كتابه «النصّ على األئمة االثنا عشر».
وهذه العبارات هي:
واألوصـــــــياء لـــــــه أهـــــــل املقاليـــــــد
لــــــه مقاليـــــد أهــــــل األرض قاطبــــــة
هـــم اخلالئـــف اثنـــا عشـــرة حججـــاً

مــن بعــده األوصــياء الســادة الصــيد

حتّــــــى يقــــــوم بــــــأمر اهلل قــــــائمهم

مـــن الســـماء إذا مـــا بامســـه نـــودي

ويف سند هذه الرواية ـ على ما هو ظاهرٌ ـ شخصيات هلا مكانةٌ كبرية بني أهل
السنّة .أبو مسلم الكجي من احملدِّثني املعتربين عند أهل السنّة .كذلك عامر بن
شراحيل من تابعي الكوفة املشهورين .وفراس يشري إىل أبي حييى فراس بن حييى
اهلمداني ،الراوي املعروف لدى الشعيب(.)83
لكن األمساء املذكورة بني أبي مسلم وفراس هي حملّ نقاش بني علماء
الرجال؛ فأبو السمح عبد اهلل بن عمري الثقفي غري معروف ،ال يف مصادر الشيعة ،وال
يف مصادر أهل السنّة .واسم هرمز بن حوران ورد يف بعض أسانيد أهل السنّة ،وكذا
بعض أسانيد الشيعة ،حيث جاء حلقة وصل بني عبد اهلل بن داوود اخلرييب وأبي
عون( ،)84وقد نقل إىل اخلرييب يف إسناد أبي صاحل احلنفي( ،)85لك ْن مل يعثر له على
أثرٍ يف كتب الرجال ،وحتّى ابن ماكوال الذي أتى على ذكره مل يتجاوز املعطيات
اليت أدىل بها أبو النعيم يف إسناده(.)86
وباجلملة منت هذا اخلرب يدور مدار القصّة ،ومشبع بآليّات النصّ القصصي يف
املبالغة ،وهو ما يالحظ تكراره بكثرة املتتبِّع هلذا النصّ ،من دون حاجة جلهد
الباحث.

من خالل ما وصلنا إليه يف جانب نقل ونقد ك ّل تلك األخبار ميكننا ترتيب
األخبار اليت حتدّثت عن األقاليم ضمن اجملموعات التالية:
اجملموعة األوىل :األحاديث املسندة ،أو نصف املسندة ،يف مصادر متقدِّمي
اإلمامية .وتشمل :خطبة اإلمام علي× مبضمون «لو أعطيت األقاليم»؛ حديث اإلمام
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الصادق× بعبارة« :الدنيا سبعة أقاليم»؛ ومناظرة اإلمام الرضا× لعمران الصابئي.
اجملموعة الثانية :أحاديث جمرّدة من السند ،وتوجد يف مصادر املتأخِّرين ومَ ْن
مم ْن جاء بعد املتقدّمني .وتشمل :خطبة اللؤلؤة؛ خطبة األقاليم؛ مناجاة اإلمام
قبلهم َّ
عليّ×؛ وحديث «وزراء األقاليم» عن اإلمام الصادق×.
اجملموعة الثالثة :األحاديث املنقولة يف مصادر الغالة ،أو هلا مضامني تنسجم
وعقيدة الغالة .وتشمل :خطبة االفتخار؛ اخلطبة التطنجية؛ وحديث اخلصييب عن
اإلمام الصادق×.
اجملموعة الرابعة :األخبار ذات الطابع القصصي ،وغري احلديثية .وتشمل :خرب
مباهلة عبد املسيح؛ ورسالة موسى بن نصري.
واجملموعات الثالثة األخرية ،سواء باستعمال املرتكزات التقليدية يف نقد
احلديث أو باستعمال األساليب احلديثة يف نقد املتون ،ليست يف مستوى أن تكون
وثائق ومستندات معتربة يف إثبات رواج وتداول نوعٍ من الفكر يف القرنني األوّلني من
التاريخ اهلجري.
يف ما يرجع للمجموعة األوىل يبقى للحديث الرضوي ،بغضّ النظر عن النقد
السندي ،وإىل احلدّ الذي يرتبط فيه مبوضوع حبثنا ،اعتبار ًا خاصّ ًا .وما نعرفه أن
فكرة األقاليم ومفهوم اإلقليم كان هلا روا ٌج بني املسلمني خالل أواخر املئة الثانية،
ويظهر أثرها يف ما تبقى من آثار عن هذه الفرتة ،نظري :كتاب هشام الكليب،
وعبارات أبي العتاهية .لكنْ ما جيب قوله هنا :إنه ال مناظرة اإلمام الرضا× ،وال
منت كتاب الكليب ،أو عبارات أبي العتاهية ،تستطيع أن تثبت وجود مفهوم وفهم
ملسألة اإلقليم واألقاليم .كما أن احلديث عن رواج فكر األقاليم السبعة يف تلك الفرتة
يبدو مبكراً.
واحلديث املرويّ عن اإلمام الصادق× ،والذي ابتدأ بعبارة« :الدنيا سبعة
أقاليم» ،إضافة إىل ما يعانيه من انقطاعٍ سندي ،ال خيلو متنه من إشكالٍ إذا أخضع
للنقد؛ إذ االضطراب يف حمتواه ظاهرٌ من النظرة األوىل.
واخلطبة العلوية« :لو ُأعطيت »...هلا وض ٌع خيتلف عمّا سبقها ،فمع فرض صحّة
صدورها هلا مميزات خاصّة ،وحتّى من جهة املضمون فهي ذات شهرة على م ّر القرون
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اليت طوتها .أما من جهة السند فهي مل تعرف إالّ من جهة مفضَّل بن عمر وبعض أتباع
ي أقاليم وأفالك فإنّ باقي لغتها ترجع إىل اللغة
مدرسته .ومن جهة اللغة باستثناء لفظَ ْ
القدمية ،وميكن تطبيقها على استعماالت النصف األول من القرن األول اهلجري.
وباجلملة فالرأي الواضح يف هذه اخلطبة أنها حتتاج إىل دراسةٍ خاصّة .وإضافةً إىل
السند واملنت غري مستبعد أن تكون قد ُنقلت باملعنى.
والظاهر ،مع احتمال صحة صدور هذه اخلطبة ،أنه قبل عصر الرتمجة ،ويف
املدّة ما قبل السنة هـ ،مفهوم إقليم بل فكر «األقاليم السبعة» كان مفهوماً متداوالً
بني مجهور اإلمام عليّ× ،حبيث مل يكن يف حاجةٍ إىل توضيحه هلم يف كالمه
ضمن هذه اخلطبة.
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حديث (ال وصيّة لوارثٍ)
دراس ٌة حتليليّة مقارنة

لقد استند فقهاء أهل السنّة إلثبات قوهلم بنفي الوصية للوارث مبا روَ ْوه من
قوله‘« :ال وصيّة لوارثٍ» .وقد حبثناه يف هذه الدراسة من ناحية الطرق واألسانيد
حكي بها ،ومن ناحية الداللة .وانتهينا إىل
واملصادر ،ومن ناحية النصّ واأللفاظ اليت ُ
عدم إمكانية االستناد إليه يف املقام ،ال يف اإلفتاء ،وال يف دعوى النسخ ،وال يف دعوى
التخصيص.

لقد نقلت املصادر احلديثية السنّية عن النيبّ‘ أنّه قال« :ال وصيّة لوارثٍ»(.)1
وقد عُين به الفقهاء ،ورتّبوا عليه أثاراً مهمّة ،كاإلفتاء ببطالن الوصية للوارث،
وكدعوى كونه ناسخاً آلية الوصية ،وهي قوله تعاىل﴿ :كُتِبَ عََليْكُمْ إِذَا حَضَرَ
خيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِ َديْنِ وَاألَقْ َر ِبنيَ بِالْ َمعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِنيَ﴾
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ِإنْ تَرَكَ َ
(البقرة.) :
كما أنّهم بذلوا جهدهم إلثبات حجِّيته ،حتّى نُسب إىل البعض القول بتواتره(.)2
وسوف نعقد البحث لدراسة هذ احلديث لفظاً وداللة وسنداً وحجّية ،ضمن عدّة نقاط.
‘

^

أ ّوالً :إنّ هذا اخلرب بطرق أهل السنّة مل يثبت سنداً؛ فإنّ البخاري ومسلم مل
يرضياه ،فلم يُخرِّجاه يف صحيحَ ْيهما( .)3وقد تكلّم عدّةٌ من احملقّقني يف طُرُقه،
كالشافعي()4؛ والطحاوي ،فإنّه قال...« :وإنْ كان ذلك كلّه ال يقوم من جهة
خر كلّها غري قوية،
اإلسناد»()5؛ والبيهقي ،فإنّه قال« :قد ُروي هذا احلديث من أوجه ُأ َ
واالعتماد على احلديث األوّل ،)6(»...وهو حديث ابن عبّاس املوقوف؛ واحلافظ ابن
ٍّ منها عن مقالٍ»( ،)7وإنْ حاول بعد ذلك الدفاع
حجر ،فإنّه قال« :وال خيلو إسناد كل
عن جعله مستنداً( .)8وعن اخلطّابي( )9أنّه قال...« :وإسناده فيه ما فيه»( .)10بل إنّ ضعف
احلديث كان من الواضحات عند أهل الفنّ من القدماء ،ومع ذلك كلّه فقد عرّض
األلباني بهم ،فقال« :إنّما صدر ذلك منهم بالنظر إىل بعض األسانيد والطرق اليت
وقعت هلم ،وإالّ فبعضها قويّ.)11(»...
وقد تصدّى يف تفسري املنار لبيان إشكاليات السند ،وقال« :إنّه مل يصل إىل
درجة ثقة الشيخني به ،فلم يرْ ِوه أح ٌد منهما مسنداً .ورواية أصحاب السنن حمصورة يف
عمرو بن خارجة وأبي أمامة وابن عبّاس.
ويف إسناد الثاني إمساعيل بن عيّاش ،تكلَّموا فيه ،وإنّما حسَّنه الرتمذي؛ ألنّ
إمساعيل يرويه عن الشاميني( ،)12وقد قوّى بعض األئمّة روايته عنهم خاصّة.
وحديث ابن عبّاس معلولٌ؛ إذ هو من رواية عطاء عنه ،وقد قيل :إنّه عطاء
اخلراساني ،وهو مل يسمع من ابن عبّاس ،وقيل :عطاء بن أبي رباح ،فإنّ أبا داوود
أخرجه يف مراسيله عنه .وما أخرجه البخاري من طريق عطاء بن أبي رباح موقوفٌ على
ابن عبّاس( .)13وما رُوي غري ذلك فال نزاع يف ضعفه»(.)14
ثمّ قال صاحب املنار« :فعُلم أنّه ليس لنا رواي ٌة للحديث صُحِّحت ،إالّ رواية عمرو
بن خارجة .والذي صحَّحها هو الرتمذي( ،)15وهو من املتساهلني يف التصحيح .وقد
علمت أنّ البخاري ومسلم مل يرضياها ،فهل يُقال :إنّ حديثاً كهذا تلقَّ ْته األُمّة
بالقبول؟!»(.)16
وقال السيّد املرتضى ،من اإلمامية« :ومعوّل القوم على خربٍ يرويه شهر بن
حوشب ،عن عبد الرمحن بن عثمان ،عن عمرو بن خارجة ،عن النيب‘ أنّه قال...:؛
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وعلى خربٍ يرويه إمساعيل بن عياش ،عن شرحبيل بن مسلم ،عن أبي أمامة الباهلي
قال :مسعت النيبّ‘ يقول ،يف خطبته عام حجّة الوداع« :أال إن اهلل تعاىل قد أعطى
حق حقّه ،فال وصية لوارثٍ»()17؛ وعلى خربٍ يرويه إسحاق بن إبراهيم اهلروي،
ٍّ
كلّ ذي
عن سفيان بن عيينة ،عن عمرو بن دينار ،عن جابر بن عبداهلل ،عن النيبّ‘ أنّه
قال.)18(»...:
ثمّ قال« :فأمّا خرب شهر بن حوشب فهو عند نقّاد احلديث مضعّف كذّاب ،ومع
ذلك فإنّه تفرّد به عن عبد الرمحن بن عثمان ،وتفرّد به عبد الرمحن عن عمرو بن
خارجة ،وليس لعمرو بن خارجة عن النيبّ‘ إالّ هذا احلديث ،ومن البعيد أن خيطب
النيب‘ يف املوسم بأنّه (ال وصيّة لوارثٍ) فال يرويه عنه املطيفون به من أصحابه،
ويرويه أعرابيّ جمهول ،وهو عمرو بن خارجة ،ثمّ ال يرويه عن عمرو إالّ عبد الرمحن،
وال يرويه عن عبد الرمحن إالّ شهر بن حوشب ،وهو ضعيفٌ متَّهم عند مجيع الرواة(.)19
فأمّا حديث أبي أمامة فال يثبت ،وهو مرسَلٌ؛ ألنّ الذي رواه عنه شرحبيل بن
مسلم ،وهو مل َي ْل َق أبا أمامة ،ورواه عن شرحبيل إمساعيل بن عيّاش وحده ،وهو
ضعيف(.)20
وحديث عمرو بن شعيب(.)21
وحديث جابر أسنده أبو موسى اهلروي ،وهو ضعيف متَّهم يف احلديث(،)22
ومجيع مَنْ رواه عن عمرو بن دينار مل يذكروا جابراً ،ومل يسندوه.
وما ُروي عن ابن عبّاس ال أصل له عند احلفّاظ ،وراويه حجّاج بن حممّد ،عن
ابن جريح ،عن عطاء اخلراساني .وعطاء اخلراساني ضعيفٌ ،ومل َي ْل َق ابن عبّاس،
وإنّما أرسله عنه»(.)23
ثانياً :إنّ اإلشكالية األهمّ تتمثّل بعدم نقل هذا احلديث من ِقبَل احملدّثني
والفقهاء األوائل .وإنّما مصدره األوّل هو كتب املغازي ،ثمّ سرى إىل احملدِّثني على يد
الشاميني ،يف قالب حديث منقطع .وقد أفشى الشافعي هذه احلقيقة مفصّالً ،وبكلّ
جرأة(.)24
ثالثاً :وأمّا القول بتواتر احلديث ،ونسبة ذلك إىل البعض ،كالشافعي وابن
احلاجب ،فيَ ِر ُد عليها :إ ّن كلمات الشافعي وإنْ أكّدت على عدم عدّ هذا احلديث يف
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زمرة أخبار اآلحاد ،إالّ أنّها غري صرحية يف التواتر املصطلح ،بل الذي يتَّضح من
مراجعتها( )25أحد أمرين :إمّا دعوى اإلمجاع على الفتوى به ،وإمّا دعوى معروفية تلقّي
()26

احلديث بالقبول ،كما ادّعاه البعض ،كالشافعي

واخلطّابي( .)27وأين هذا من

دعوى التواتر؟!
()28

وأمّا ما ادّعاه ابن احلاجب من التواتر فقد اعرتض عليه ونازعه ابن حجر
وغريه(.)29

ونظراً هلشاشة دعوى التواتر؛ بسببب االختالف الكبري يف ألفاظ احلديث،
جنح البعض إىل دعوى التواتر املعنوي .ومن الواضح أنّ التواتر املعنوي يُثبت لنا القدر
املتيقَّن واملشرتك بني املتون املتفاوتة ،وهو عبارة عن (ثبوت منعٍ ما للوارث من الوصيّة)،
وهذا املقدار ال ينفع يف إثبات حملّ النزاع.
أمّا دعوى مقبولية احلديث فهي ليست بني أهل احلديث واملصادر احلديثية ،بل
هي يف كتب املغازي واملصادر التارخيية ،كما هو صريح عبارة حممد بن إدريس
الشافعي ،واليت أكّدها مراراً( ،)30ومنها انتقل هذا احلديث إىل كتب احلديث.
ودعوى أنّ األئمّة تلقَّ ْته بالقبول ،فالتحق باملتواتر ،مردودةٌ؛ فإنّ هذا يُثبت قبوهلم
له بعنوان أنّه خربُ واحدٍ ،وال يُثبت تواتره ،إذن فال جيوز نسخ القرآن به(.)31
رابعاً :إ ّن احلديث مُعارَض باألحاديث املستفيضة عن أهل البيت^ ،الدالّة على
جواز الوصيّة للوارث .ففي صحيحة حممّد بن مسلم( ،)32عن أبي جعفر× ،قال :سألتُه
عن الوصية للوارث؟ فقال« :جتوز» ،قال :ثمّ تال هذه اآلية﴿ :كُتِبَ عََليْكُمْ إِذَا حَضَرَ
خيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِ َديْنِ وَاألَقْ َر ِبنيَ بِالْ َمعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِنيَ﴾
أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ ِإنْ تَرَكَ َ

(البقرة:

ت أخرى(.)34
)( .)33ومبضمونها روايا ٌ

لقد ورد ما يُفيد مضمون هذا احلديث يف طرق اإلمامية ،وهو ما رواه القاسم
بن سليمان قال :سألتُ أبا عبد اهلل× عن رجلٍ اعرتف لوارثٍ ب َديْ ٍن يف مرضه؟ فقال:
«ال جيوز وصية لوارثٍ ،وال اعرتاف» ( ،)35وغريه ( .)36لكنّه ضعيف السند.
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ف يف ضبط منت احلديث؛ بعضه يسريٌ يُمكن الغضّ عنه؛ وبعضه
لقد وقع اختال ٌ
ري ،نظري :وجود زيادات فيه ،فقد نقله األكثر بالصيغة السابقة ،لكن نُقل أيضاً
كب ٌ
بصيغٍ أخرى:
منها :ما جاء يف خطبة النيب‘ يف حجّة الوداع من أنّه قال...« :أيّها الناس ،إنّ
اهلل قسم لكلّ وارثٍ نصيبه من املرياث ،وال جتوز لوارثٍ وصية بأكثر [= يف أكثر]
من الثلث ،والولد للفراش.)37(»...
ومنها :ما عن عمرو بن شعيب ،عن أبيه ،عن جدّه ،أنّ النيب‘ قال« :ال وصية
لوارثٍ ،إالّ أن يُجيز الورثة»(.)38
ومنها :ما عن عطاء اخلراساني ،عن عكرمة ،عن ابن عبّاس قال :قال رسول
اهلل‘« :ال جتوز وصيّةٌ لوارثٍ ،إالّ أن يشاء الورثة»(.)39
ٍّ× أنّه قال« :قال رسول اهلل‘:
ومنها :ما عن عاصم بن ضمرة ،عن علي
الديْن قبل الوصية ،وليس لوارثٍ وصيّة»(.)40
َّ
وهذه الصيغ للحديث ،وما تضمّنته من زيادات ،ال يُمكن إسقاطها من
احلساب ،وإنْ حاول األلباني ذلك بلحاظ الصيغتني الثانية والثالثة(.)41

لقد فُسِّر احلديث بصيغته املشهورة بأنّه دالٌّ على النفي املطلق ملشروعية الوصية
للوارث مطلقاً ،فيقع التنايف بني داللته وبني داللة آية الوصيّة .ومن هنا جلأ أكثر أهل
السنّة إىل فكرة النسخ بأشكاهلا املختلفة ،وجعلوا هذا احلديث ناسخاً لآلية .كما
ذهب أكثر اإلمامية إىل ردّ احلديث؛ ملخالفته للنصّ القرآني القطعي ،طاعنني يف
سنده تارةً؛ وتارةً يف جهة صدوره ،وأنّه مل يصدر يف ظروفٍ اعتيادية .قال الشيخ
الطوسي« :أن حنمله على ضربٍ من التقية؛ ألنّه موافقٌ ملذاهب مجيع العامّة .والذي
ذهبنا إليه مطاب ٌق لظاهر القرآن ،قال اهلل تعاىل.)42(»...
أقول :بل حتّى لو بنينا على الفهم املشهور للحديث فال يثبت النسخ؛ إذ بناءً على
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ذلك يكون احلديث نافياً للوصيّة للوارث خاصّة ،وأمّا غري الوارث من الوال َديْن
واألقربني حلجب أو منع فغري مشمولني بالنسخ .ويف احلقيقة هذا ليس نسخاً ،بل هو
ختصيصٌ لآلية.

ويف مقابل الفهم املشهور للحديث ميكن القول :إنّه من املمكن بيان عدم
التنايف بني داللة احلديث واآلية من األساس ،وبالتالي اجلمع بينهما؛ وذلك يف ضوء
بعض التفاسري املقيِّدة للحديث ،وهي:
الطريق األوّل للجمع :إنّه ميكن اجلمع بينهما بأن ُيقال :إنّ املرادَ نفيُ مشروعية
الوصية للوارث بأكثر من الثلث وبطالنها؛ أو يُراد نفي نفوذها يف ما زاد عن الثلث.
ويدعمه الصيغة األوىل« :وال جتوز لوارث وصيةٌ بأكثر من الثلث» .قال الشيخ الصدوق:
«واخلرب الذي ُروي أنّه (ال وصيّة لوارثٍ) ليس خبالف هذا احلديث ،ومعناه :إنّه ال
وصيّة لوارثٍ بأكثر من الثلث ،كما ال تكون لغري الوارث بأكثر من الثلث»(.)43
و ُربَما يُقال :إنّ عد َم ثبوت الوصية بأكثر من الثلث مطلقٌ ،يعمّ الوارث وغريه،
كما صرّح الشيخ الصدوق بذلك ،وال خصوصية للوارث يف ذلك ،فلِمَ نُصَّ يف احلديث
سب؟!
ح ْ
على الوارث ف َ
ولكن يُقال :يُحتمل أنّ احلديث جاء لتصحيح تصوُّر كان شائعاً يف أذهان
الناس من أنّ الوارث هو األَ ْوىل بكلّ ما يرتكه امليّت ،إرثاً كان أو وصية ،فجاء
احلديث لينفي هذه األولوية املطلقة للوارث ،واستئثاره املطلق بالرتكة.
الطريق الثاني للجمع :كما ميكن اجلمع بأن يُقال :إنّ املراد نفي نفوذ الوصية
إذا مل يُجِ ْز الورثة ،وأمّا إذا أجازوا فال منع .ويدعمه الصيغتان الثانية والثالثة« :ال وصية
لوارث إالّ أن يُجيز الورثة»؛ و«ال جتوز وصية لوارثٍ إالّ أن يشاء الورثة».
وظاهر الصيغتني توقّف الوصية مطلقاً على إجازة الورثةَ ،ب ْي َد أنّ االرتكاز
املتشرِّعي يدفعنا إىل محل احلديث على معنىً آخر مقيَّد ،وهو أ ّن املراد توقّف الوصية
على إجازة الورثة يف خصوص ما زاد على الثلث.
الطريق الثالث للجمع :كما يُمكن اجلمع بينهما بالقول :إنّ احلديث بصدد
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فالديْن قبل الوصية ،والوصية قبل اإلرث.
الديْن والوصية واإلرثَّ ،
بيان الرتتيب بني َّ
الديْن قبل الوصية ،وليس لوارثٍ وصية» ،أي إنّ الوصية
ويدعمه الصيغة األخريةَّ « :
للوارث ليست داخلةً يف اإلرث.
ومن هنا يقوى احتمال طروء التقطيع على حديث رسول اهلل‘؛ فتارة حُذف
ذيله واقتُصر على نقل الفقرة األوىل منه؛ وأخرى حُذف صدره ونُقلت الفقرة الثانية منه
جمرّدة.
الطريق الرابع للجمع :ومثّة تفسريٌ رابع ،احتمله الشيخ احلرّ العاملي ،قال:
«ويُحتمل احلمل على عدم اجلواز من أصل املال ،مع التُّهمة يف اإلقرار»( .)44ويدعمه
قوله تعاىلَ ﴿ :ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَ ْزوَاجُكُمْ ...مِنْ َبعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا َأوْ َديْنٍ َغيْرَ
ٍّ وَصِيَّةً مِنَ اهللِ﴾ (النساء:
مُضَار

)؛ حيث استُفيد منه كونُ عدم اإلضرار بالورثة

شرطاً يف الوصية .وعليه فيمكن فهم احلديث بأنّه مع التهمة ال يُعترب املال املُقَرّ به َديْناً
كسائر الديون املقدّمة على اإلرث ،واملُخْرَجة من أصل الرتكة .ويشهد له بعض
األحاديث ،ففي صحيح منصور بن حازم قال :سألتُ أبا عبد اهلل× عن رجلٍ أوصى
طه الذي أوصى
لبعض ورثته أنّ له عليه َديْناً؟ فقال« :قال :إنْ كان امليّت مَرْضيّاً فأعْ ِ
له»(.)45
أقول :ولعلّ التصريح يف احلديث بالوارث ـــ مع كون احلكم عامّاً للوارث
وغريه ـــ ناشئٌ من أنّ الذي كان حمالًّ لالبتالء كثرياً هو هذه الصورة ،أي صورة
الوصية للوارث.
الطريق اخلامس للجمع :ومثّة تفسريٌ خامس ،احتمله الشيخ اإلشراقي يف
تعليقته على التفسري الشاهي ،قال« :إنّ منافاة حديث «ال وصيّة لوارثٍ» مع آية ﴿كُتِبَ
عََليْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ( ﴾...البقرة:

) غري معلومٍ؛ الحتمال أن يكون

املراد من نفي الوصية للوارث عبارة عن الوصية لوارثٍ دون آخر ،حبيث يَحْرِم ذلك
اآلخر الذي هو َأ ْوىل باإلرث ،ويُصيِّر الرتكة خمتصّة باملُوصَى له ،ومن الواضح أنّ هذا
ٍّ أعطاه اهلل تعاىل ذلك،
النحو من الوصية غري جائزٍ؛ ملنعها من حقوق كلّ صاحب حق
حق حقَّه»»(.)46
ٍّ
كما صرّح بهذا املعنى يف صدر اخلرب ،وهو« :إنّ اهلل أعطى كلَّ ذي
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وقد تُثار بعض اإلشكاالت ،نورد بعضها وجنيب عليها:

قد يُقال :يف حالة الرتدّد بني ورود زيادة يف احلديث وعدمها فالصحيح عدم
ثبوت الزيادة؛ ألنّ القدر املتيقَّن هو ورود احلديث بدونها ،وأمّا الزيادة فتبقى
مشكوكة ،فتنفى باألصل؛ فإنّ األصوليني( )47يف حاالت الشكّ يف أصل وجود القرينة
على التقييد يتمسَّكون بأصالة اإلطالق والعموم ،من دون االعتناء بالشكّ يف وجود
القرينة ،ويُبنى على أصالة عدم القرينة(.)48

إنّ هذه القاعدة إنّما جتري بلحاظ الشكّ يف الزيادة ،فما دامت مشكوكةً ال
ُيبْنى على أمرٍ مشكوك .وأمّا لو كان لدينا قرائن تدعم وتُرجِّح وجود الزيادة ـ ويف ما
حنن فيه توجد قرائن لصاحل وجود الزيادة ،من قبيل :وجود هذه الزيادة لفظاً أو معنى
يف روايات أخرى ـ فنُرجِّح حينئذٍ وجود الزيادة.
كما أنّنا لو بنينا على عدم هذه الزيادة سوف نتورَّط بإشكالية املخالفة مع
الكتاب العزيز ،ومع إثباتها نتخلَّص من هذه اإلشكالية.

ف أو تعسُّف.
إنّ بعض هذه التفسريات للحديث ال ختلو من تكلُّ ٍ

ٍّ ملشكلة التنايف مع النصّ القرآني ،كما مرّ توضيحه
إنّنا بصدد العثور على حل
آنفاً .وإنّ إشكالية التكلّف هيِّنةٌ ميكن جتاوزها ،خبالف إشكالية التعارض مع
الكتاب ،اليت هي إشكالية مستعصية ومستحكمة .وأمامنا طريقان :إمّا أن نطرح
احلديث؛ وإمّا أن جند له حممالً قابالً للجمع مع اآلية ،واجلمع مهما أمكن َأ ْوىل من
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الطرح ،وال سيَّما مع وجود شواهد للجمع قويّة ومتعدّدة .وعليه فإنْ كانت وجوه اجلمع
املقرتحة مُقْ ِنعة بنظر البعض فبها ،وإنْ كانت هذه التفسريات للحديث مُسْ َت ْب َعدة وغري
مُقْ ِنعة بنظر آخرين فباإلمكان طرح احلديث جانباً ،وتقديم اآلية.

ت للحديث بعض اخلصوصيات ،منها:
لقد ذُكِ َر ْ
ـ زمان صدوره عام الفتح ،كما يف حديث الشاميني(.)49
أقول :حيث عرفت أنّ املصدر األساس للحديث هو كتب املغازي فالظاهر
صدور احلديث يف نفس حادثة الفتح ،ال بعدها .وعليه من املستبعد جدّاً صدور هذا
املضمون يف حادثة الفتح؛ لعدم تناسب هذه املضامني مع احلادثة .ونقل الشاميني
احلديث من كتب املغازي إىل أهل احلديث يُعَ ّد أوّل خطوة يف تدليس احلديث.
ـ زمان صدوره يف حجّة الوداع ،كما يف حديث أبي أمامة الباهلي ،قال:
مسعتُ رسول اهلل‘ يف خطبته عام حجّة الوداع.)50(...
أقول :ونظراً لعدم تناسب مضمون احلديث مع حادثة الفتح طرأ التدليس يف
احلديث ،وغيّر زمان صدوره إىل عام حجّة الوداع؛ لكون خطبة حجة الوداع أكثر
تناسباً مع مضمون احلديث ،فاقتُطع من حادثة الفتح ،و ُأقحم وسط خطبة حجة
الوداع .وكانت هذه هي اخلطوة الثانية يف التدليس.
ـ كونه‘ راكباً على ناقته ،كما يف حديث عمرو بن خارجة اخلشين،
قال :خطبنا رسول اهلل‘ ،وهو على ناقته ،فقال ،)51(...:وأنّه هو اآلخذ بزمام ناقة
رسول اهلل‘ ،وهي تقصع جبرتها ،ولعابها يسيل بني كتفَ ْيه ،)52(...أو أنّ اآلخذ هو
أنس بن مالك(.)53
أقول :ومتّ أ ّوالً حذف تاريخ صدور احلديث ،والسكوت عنه ،وراح الراوي
يُفتِّش عن مكانٍ له يف احلديث؛ ألنّ احلديث منقطعٌ وال سند له ،فاستغفل السامع،
ت به
وادّعى أنّه كان آخذاً بزمام ناقة رسول اهلل‘ ،وراح يصف املوقف مبا جادَ ْ
قرحيته وخميّلته .وهذه هي اخلطوة الثالثة يف تدليس احلديث.
وحيث إنّ كلّ مَنْ تشرَّف خبدمة النيبّ‘ كان معروفاً نُسب احلديث إىل
االجتهاد والتجديد

303

أنس بن مالك .وكانت هذه هي اخلطوة الرابعة يف تدليس احلديث .ويبدو أنّ هذه
اخلطوة األخرية مل حيالفها النجاح.
ـ خلوّ احلديث من هذه الزوائد(.)54
مت حذف مجيع مقدّمات احلديث ،واليت قد تُثري االستغراب .وهذه
أقول :وقد ّ
هي اخلطوة اخلامسة يف تدليس احلديث.
وبعد ذلك انتشر احلديث ،وشاع يف اجملاميع احلديثية املتداولة ،حتّى توهّم
البعض تواتره ،يف حني أنّه مل يكن له أصل يف املصادر األوّلية.
ومن هنا يتّضح أنّ ما أتعب األلباني فيه نفسه ،من تصحيح بعض طرق
احلديث( ،)55ال يشفي العليل ،وال يروي الغليل.

لقد اتَّضح ممّا تقدّم أنّ احلديث يواجه عدّة إشكاليات ،فال ميكن االستناد
إليه ،ال يف الفتوى ،وال يف إثبات دعوى كونه ناسخاً آلية الوصية ،وال يف إثبات دعوى
ختصيصها .ومضافاً إىل ذلك مثّة إشكاالت أخرى تعرتض دعوى النسخ باحلديث،
وهي:
أ ّوالً :لو سلّمنا صحّة السند فال ينفع يف املقام؛ ألنّ النسخ ال يثبت خبرب الواحد،
كما هو الصحيح( ،)56و ُربَما ادُّعي عليه اإلمجاع(.)57
ثانياً :بل لو سلّمنا ثبوت التواتر فهو إنّما ينفع يف املقام لو قلنا بنسخ القرآن
بالسنّة ،كما اختاره البعض ،ولكنْ مثّة مَنْ منع منه ،كالشافعي( ،)58وهو الذي
نُرجِّحه ،ولنا مبنىً خاصٌّ يف ذلك.
ثالثاًُ :ر َبما يُدَّعى اإلمجاع( )59يف الفتوى على مضمون احلديث.
لكنّه مردو ٌد كربى وصغرى.
ٍّ بها إىل خالفه .وأمّا الكربى؛ فألنّ
أمّا ردّ الصغرى فواض ٌح؛ لذهاب ثلّةٍ ُمعْ َتد
س الكاشف عن رأي املعصوم ،وال
أوجَهَ أدلّة حجِّية اإلمجاع عند اإلمامية هو احلَ ْد ُ
خيفى أنّ الدليل احلَ ْدسي ال يقوى على مقاومة النصّ القرآني.
وأمّا أوجَهُ دليلٍ لإلمجاع عند أهل السنّة فهو السنّة ،أي حديث «إ ّن أمّيت ال
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جتتمع على ضاللةٍ»( ،)60وهذا مآله إىل نسخ القرآن بالسنّة ،الذي تقدّمت املناقشة فيه.
وللفخر الرازي بيانٌ آخر للمناقشة ،على مبانيه ،قال...« :اإلمجاع ال جيوز أن
سخ به القرآن؛ ألنّ اإلمجاع يدلّ على أنّ الدليل الناسخ كان موجوداً ،إالّ أنّهم
ُينْ َ
اكتفوا باإلمجاع عن ذكر ذلك الدليل .ولقائلٍ أن يقول :ملا ثبت أنّ يف األمّة مَنْ أنكر
هذا النسخ فكيف يُدَّعى انعقاد اإلمجاع على حصول النسخ؟!»(.)61
رابعاً :لو افتُرض حتقُّق اإلمجاع صغروياً فإنّ هذا اإلمجاع مدركيٌّ ،ومستندٌ
ب ،فال يكون حجّةً يف نفسه ،فضالً عن نهوضه ملقاومة النصّ
إىل هذا احلديث بال َر ْي ٍ
القرآني ،ختصيصاً أو نسخاً.

لقد انتهى البحث إىل موقفٍ سليبّ جتاه حديث «ال وصيّة لوارثٍ» ،وأنّه ال يصلح
مستنداً شرعياً ،ال يف اإلفتاء ،وال يف دعوى نسخ آية الوصية ،وال ختصيصها .وتفصيل
ذلك:
ـ أثبتنا عدم ثبوت حديث «ال وصيّة لوارثٍ» سنداً.
ـ ردَ ْدنا دعوى تواتر احلديث.
ـ عرضنا االضطراب والتفاوت الكبري يف ألفاظ احلديث.
ـ بيَّ ّنا أنّه يف مقابل التفسري املشهور للحديث ،وهو التفسري املطلق ،مثّة مخسة
تفاسري مقيّدة.
ـ قوَّ ْينا احتمال التقطيع يف احلديث.
ـ أثبتنا وقوع التدليس يف منت احلديث وسنده.
ـ سجّلنا اعرتاضات إضافية لتأكيد عدم صحّة دعوى نسخ احلديث آلية
الوصيّة.
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آثار عمليّة غسل املال

هناك آثارٌ خمتلفة لعملية غسل املال ،منها :ما هو داخل البلد حملّ الغسل؛
ومنها :ما له تأثري على خارجه .وميكن تقسيم تلك اآلثار وفق املباحث التالية:

إن لعملية غسل املال آثاراً اقتصادية سلبية متعدّدة .وميكن مناقشتها وفق
املطالب التالية:

غسل األموال ذو تأثري سليب على االستثمار ،سواءٌ على الدول اليت خرجت منها
األموال غري املشروعة أو على الدول اليت دخلتها األموال لغرض غسلها فيها .فهنا
حبثان:

ـ يؤدّي إىل نقص األموال اليت ميكن استغالهلا يف االستثمار ،حيث يزداد
الطلب على النقد األجنيب؛ بسبب حتويل األموال غري املشروعة إىل عملةٍ حرّة؛ لغرض

تهريبها إىل اخلارج ،وهنا يزداد الطلب على النقد األجنيب من املستثمر احلقيقي
وصاحب املال غري املشروع ،فيلجأ الطرف األخري إىل رشوة العاملني يف املؤسّسات
النقدية ،العامّ منها أو اخلاص ،ويضيِّع على الدولة جزء ًا هامّ ًا من النقد األجنيب ،الذي
كان من املمكن استخدامه يف استثمار حقيقي يساهم يف التنمية(.)1
ـ يؤدّي النشاط اجملرم لغاسلي األموال إىل فساد املناخ االستثماري ذاته ،حيث
إن أصحاب املدّخرات املشروعة يسعَ ْون إىل حماكاة وتقليد أصحاب األموال غري
املشروعة؛ بقصد املنافسة يف الربح ،وبذلك يسود مناخ استثمار فاسد .ويؤدّي أيض ًا إىل
تفشي االحتكار غري املشروع ،وسيطرته على اقتصاد الدولة ،بدالً من حدوث املنافسة
الشريفة ،اليت تنعكس على اقتصاد الدولة وعلى مواطنيها(.)2
ـ وجتدر اإلشارة إىل أن خروج األموال املتحصلة من اجلرمية ،أيّ ًا كان نوعها،
يبلغ يف تأثريه أضعاف ما حيدث من خروج األموال احملصلة من أنشطةٍ مشروعة؛ حيث
مت توظيفها يف خدمة االقتصاد الوطين ،وأشبعت احتياجات قطاعات
إن األخرية ّ
عريضة من املواطنني ،بينما األموال غري املشروعة هي جملوبةٌ يف األصل من مصادر
ت باجملتمع ،مثلما هو احلال يف الرشوة والسرقات وجتارة املخدرات ،باإلضافة
أضرَّ ْ
إىل كونها حرمت اجملتمع من توظيف رأس ماله يف ما هو مفيدٌ.
وتتفاقم املشكلة أكثر لو أن النقد األجنيب الذي يتمّ تهريبه للخارج بقصد
مت احلصول عليه من قروضٍ دولية ،فيتمّ خروجه مرّ ًة أخرى دون االستفادة
الغسل قد ّ
منه ،وتقوم الدولة بدفع أقساطه وفوائده من صميم اقتصادها(.)3
ري شديد على اإلنتاج ومعدّالت النموّ؛ نتيجة
ـ إن غسل األموال يف اخلارج له تأث ٌ
نقص التمويل األجنيب الالزم السترياد التجهيزات الرأمسالية وقطع الغيار اليت حيتاج
إليها االستثمار الستمرار العمل اليومي(.)4

ت سلبية خلروج األموال غري املشروعة على األنشطة
مثلما كانت هناك تأثريا ٌ
االستثمارية يف الدول مصدر هذه األموال ،فإنه وبالتَّ َبع سوف يؤثِّر سلباً أيضاً على
االستثمار يف الدول اليت دخلتها األموال لغرض الغسل فيها ،وذلك من النواحي التالية:
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ـ إن غاسل األموال األجنيب يسعى عند قيامه بإدخال أمواله إىل الدولة إىل
غسلها ،دون االهتمام اجلدّي باستثمارها يف مشروعاتٍ جديدة ختدم االقتصاد
الوطين ،وإ ّنما يهتمّ فقط بتوظيف هذه األموال يف االقتصاد الرمسي؛ لتغيري هوية
أمواله غري املشروعة أصالً(.)5
ـ ويضاف إىل ذلك أن املال غري املشروع ال يتميَّز باالستقرار ،بل هو مالٌ قلق
ومذعور ،يتنقل من مكانٍ إىل آخر ،ومن شكلٍ إىل آخر من أشكال االحتفاظ
بالثروة (ودائع مثالً ،ثم سندات ،ثم أسهم ،ثم عقارات) .وهذا جيعلها ال تشكل
إضافةً حقيقية لالقتصاد الوطين املنتج ،وكلّ ما يهمّ غاسل املال هو املالذ اآلمن من
املصادرة(.)6
ـ عادةً ما تكون الدولة املتَّخذة مكاناً لغسل األموال معرَّضة إلجراءاتٍ
اقتصادية ضارّة ،كتجميد أرصدتها يف اخلارج ،أو فرض عقوبات اقتصادية تضرّ
استثماراتها ،باإلضافة إىل سوء مسعة هذه الدولة يف جماالت االستثمار ،ما يضعف
مصداقيتها الدولية(.)7
ـ إن األموال غري املشروعة عادةً ما تتغلغل يف املشاريع احلرة الشريفة ،من خالل
مما يقلل من الثقة لدى املتعاملني مع تلك املشاريع،
توظيفها يف الدولة احملوّلة إليهاّ ،
ٍّ ،ما يؤثِّر سلباً على االقتصاد(.)8
وجيعلها حملّ شك
ـ يؤدّي دخول األموال غري املشروعة يف القطاع املصريف إىل فقدان الثقة يف
املؤسسات املالية .واألخطر من ذلك لو متكَّن غاسل األموال من السيطرة على
املؤسسات املالية ،حبيث تصبح عضواً يف شبكةٍ لغسل األموال ،األمر الذي يضرّ
بالتنمية؛ لفقدان هذه املؤسّسات جاذبيتها لرأس املال املشروع(.)9

نستطيع القول :إن غسل األموال ميكن أن يؤثّر على املدّخرات الوطنية احمللية
من خالل ثالثة أبعاد ،جنملها يف ما يلي:
البعد األوّل :هروب رأس املال إىل اخلارج ،دون إعادته مرّ ًة أخرى ،وبالتالي
تتحول املدَّخرات الوطنية إىل مدَّخرات يف مصارف دول أخرى ،دون أن توجّه إىل
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االستثمار داخل البالد .ويتمّ تغطية هذا العجز من خالل رفع قيمة الضرائب على
املواطنني ،أو االجتاه إىل االقرتاض من اخلارج ،الذي يزيد املديونية.
البعد الثاني :أن يتمّ إعادة األموال املهربة مرحلياً .وغالباً ما تكون هذه األموال
املسرتدّة بالعملة األجنبية ،ومن ثمّ تظلّ مكتنزة ،فال حيوّهلا صاحبها إىل استثمارات.
البعد الثالث :بقاء املال حملّ الغسل داخل البالد ،دون تهريبه ،وتظلّ أمام
احتمالني :األوّل :بقاء هذا املال يف يد غاسلي األموال ،دون حماولة ضخّه يف
االقتصاد ،وهذا يعترب اكتنازاً؛ والثاني :يتمّ توجيه هذا املال لشراء سلع استهالكية،
كالذهب والتحف الفنية والعقارات؛ بقصد املضاربة ،ال بقصد االستثمار يف هذه
اجملاالت(.)10

خل القومي جمموع دخول أفراد اجملتمع خالل فرتةٍ معينة من الزمن
ويقصد بالدَّ ْ
(سنة يف العادة) ،ويقصد باألفراد مجيع األشخاص الطبيعيني ،وكذلك مجيع
الشخصيات املعنوية ،مثل :الشركات اخلاصة والعامة واحلكومية .وعندما يقاس
خل يقاس على األفراد املنتجني من واقع اجلنسية اليت حيملها هؤالء ،فدخول
الدَّ ْ
خل القومي ،بينما دخول
األفراد األجانب املقيمني داخل البلد ال تدخل يف حساب الدَّ ْ
خل القومي(.)11
املواطنني املقيمني خارج البلد ال بُدَّ أن تدخل يف حساب الدَّ ْ
إنّ عمليات غسل األموال تؤدي إىل زيادة الدخول لبعض الفئات على حساب
فئاتٍ منتجة يف اجملتمع؛ بسبب حصول هذه الفئات على األموال املغسولة .وهذا يزيد
الفجوة بني طبقات اجملتمع ،ويؤدّي إىل مشاكل اجتماعية واسعة(.)12
ك فيه أن األموال اهلاربة إىل اخلارج خالل عمليات الغسل متثّل
ش َّ
مما ال َ
خل القومي ،وبالتالي تعدّ نزيفاً لالقتصاد الوطين إىل االقتصاد
استقطاعات من الدَّ ْ
اخلارجي .فاملال املهرَّب واملكتسب عن طريق اجلرمية يؤدّي إىل حرمان اقتصاد البلد
من هذا املال ،واستثماره على أرضه ولصاحل مواطنيه ،مبا يرتتّب على ذلك من آثار
سلبية .وحتّى لو حدثت عمليات الغسل يف صورةٍ عينية لألموال فإن ذلك يؤدّي إىل زيادة
خل القومي ،وبالتالي حيدث خلالً اقتصاديّ ًا
معدّالت االستهالك بشكلٍ يفوق الدَّ ْ
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ٍّ مماثل يف
هيكليّاً؛ نظراً الخنفاض املدّخرات وزيادة االستهالك ،دون حدوث منو
الناتج احمللي اإلمجالي(.)13

يتأثّر سعر الصرف بشكلٍ مباشر يف الدول منبع األموال عند خروجها بقصد
الغسل ،يف الوقت الذي يتأثّر فيه كذلك سعر الصرف يف الدول املستقبلة لتلك
األموال ،حيث تكون الفائدة الكربى من تلك العملية ملنفلذي الغسل ،ومهرِّبي تلك
األموال .وميكن تصنيف ذلك التأثري وفق حبثني:

يرتتّب على استبدال العملة الوطنية املستمدة من األنشطة اإلجرامية بأخرى
أجنبية يف سبيل غسلها عن طريق حتويلها اخنفاض قيمتها؛ نتيجة زيادة املعروض من
العملة الوطنية مقابل املطلوب من العمالت األجنبية.
وميكن القول :إن زيادة عرض العملة احمللية ،مع زيادة الطلب على العملة
األجنبية ،يؤدّي إىل استنزاف االحتياطي النقدي للدولة من العمالت األجنبية ،ما يؤدّي
إىل قيام املسؤولني برفع سعر الفائدة؛ للحفاظ على املدَّخرات احمللية من التحول
للعمالت األجنبية األخرى .ومن املعلوم أن رفع سعر الفائدة ميثِّل أحد أهم العقبات أمام
االستثمار.
ُيضاف إىل ذلك ما يسبِّبه السحب املفاجئ لألموال من قبل غاسلي األموال من
البنوك الوطنية ،متهيداً حلملها نقداً عرب احلدود ،أو إجراء غسل عيين عليها ،أو
حتويلها بالوسائل اإللكرتونية ،من إرباك سوق العملة الوطنية ،وبالتالي اخنفاض
قيمتها.

يؤدّي دخول األموال غري املشروعة من النقد األجنيب إىل الدولة اليت يتمّ فيها
الغسل إىل زيادة التدفُّقات النقدية األجنبية ،ومن ثم زيادة الطلب على النقد الوطين،
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مما يؤدّي إىل
وهذا يؤدّي إىل رفع سعر العملة الوطنية بأكثر من قيمتها احلقيقيةّ ،
خماطر كثرية ،أهمُّها:
ـ تغيُّر قيمة العملة الوطنية مبا ال يعكس حقيقة األداء االقتصادي ،وأيضاً
جمرّد التغيُّر يف اجتاه حركة رأس املال ،وهذا يضرّ االقتصاد الوطين ،حيث تقلّ
القدرة التنافسية لألسعار يف مواجهة السلع األجنبية.
ـ إن ارتفاع سعر العملة الوطنية من غري تربيرٍ اقتصادي يشكلل عائقاً أمام
دخول رأس املال األجنيب ،بشكلٍ مباشر أو غري مباشر.

إن عمليات غسل األموال غالباً ما تتمّ داخل البنوك واملؤسسات املالية ،وبعد أن
يتمّ غسلها ترتك آثاراً سلبية على اجلهاز املصريف واملؤسّسات املالية من جهةٍ ،وعلى
االقتصاد الوطين من جهةٍ أخرى.
فمن هذه اآلثار:
ـ ميكن أن تنشر أنشطة غسل األموال الفساد يف أجزاء النظام املالي .ويؤدّي
ذلك إىل إضعاف املصارف واملؤسّسات املالية .فإذا ما أصاب الفساد مديري املصارف؛
بسبب املبالغ الضخمة اليت يتمّ غسلها ،فإن هذا السلوك سيؤثِّر على مسعة املصرف،
وعلى أدائه يف السوق املالي(.)16
ـ تعريض املصارف اليت تستخدم يف عملية الغسل لالنهيار بعد اكتشافها ،أو
االشتباه فيها ،وتهديد سالمة واستقرار النظام املالي واملصريف(.)17
ـ إن عمليات غسل األموال داخل اجلهاز املصريف تؤدّي إىل انعدام ثقة املواطن
باجلهاز املصريف؛ بسبب علمهم أن اجلهاز ميكن أن حيتوي على أموال غري مشروعة،
مما يؤدّي إىل اختالط أمواهلم املشروعة باألموال غري املشروعة املوجودة يف املصارف،
ّ
فتجدهم يفقدون الثقة باملصارف ،لذا؛ ومن باب احليطة واحلذر ،يعزفون عن إيداع
أمواهلم يف املصارف واملؤسّسات املالية.
ـ أيضاً تؤدّي عمليات غسل األموال إىل إرباك عمل البورصات واألسواق املالية؛
نتيجة التعامل غري املنطقي أو غري الرشيد يف شراء وبيع األصول املالية ،جملرّد إضفاء
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املشروعية إىل تلك األموال(.)18

إن مجيع األفعال اإلجرامية هلا آثار اجتماعية ،يضيق نطاقها أو يتّسع حسب
جسامة الفعل وخطورته ،ومدى تأثريه على سالمة اجملتمع واستقراره .وتأتي جرمية
غسل األموال يف طليعة اجلرائم االقتصادية يف تأثرياتها االجتماعية السلبية على جمتمع
سب خطورتها ،وفقاً ملا يلي(:)19
ح ْ
اجلرمية وأفراده .وميكن بلورة أهمّ تلك التأثرياتَ ،

ي دولة تقليديّ ًا إىل ثالث طبقات :أغنياء؛ وفقراء؛
حيث ينقسم اجملتمع احمللي أل ّ
وطبقة وسطى .وهذا التقسيم يف حقيقته حممو ٌد ومطلوب؛ ضماناً لتالحم اجملتمع،
وتشابك مصاحل أفراده ،وتكامل نشاطهم االقتصادي .وتعترب الطبقة الوسطى يف
التدرج الطبقي ألي جمتمعٍ حلمة اجملتمع ،وهمزة الوصل بني طبقتَ ْيه األخريني .ولوحظ
باالستقراء أن هذه الطبقة هي:
أـ أكثر طبقات اجملتمع وطنيةً وانتماء للوطن ،وتضحية وفداء ألجله.
ب ـ أكثر طبقات اجملتمع حرصاً على التعليم ،واغرتافاً من الثقافة ،ومتابعة
للتطوير يف مجيع اجملاالت.
ج ـ أكثر طبقات اجملتمع متسُّكاً بالقيم والثوابت األخالقية والعادات والتقاليد
االجتماعية الراسخة االصيلة.
د ـ أكثر طبقات اجملتمع بذالً وعطاءً ونشاطاً وإنتاجية.
ومن أبناء هذه الطبقة يولد املفكلرون ،والعلماء ،واألدباء ،واملثقَّفون،
واملهنيون ،واألطباء ،واملهندسون ،والقضاة ،واحملامون ،واملوظفون .ومن اخلطورة
البالغة على أيّ جمتمع تآكل هذه الطبقة وذوبانها يف طبقة الفقراء ،وانقسام اجملتمع
فقط إىل طبقتني؛ حيث تنهار مع تآكل هذه الطبقة كلّ معاني االنتماء والقيم
والعطاء ،وال يكون للتعليم قيمة أكثر من فرصة احلصول على عملٍ أو وظيفة،
وحيث ال يصبح للثقافة معنى أكثر من التسلية وقتل أوقات الفراغ.
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إن الطبقة الوسطى يف كلّ جمتمعٍ هي طبقة أصحاب الدخل الثابت واحملدود،
وإن دخل هذه الطبقة موزَّعٌ على مطالبها احلياتية الضرورية ،كالتعليم ،والثقافة،
واجملاالت االجتماعية ،والكساء ،والغذاء ،والسكن ،والتنقُّل ،واالدّخار ،والصحة،
وغريها من ضرورات احلياة .وإن أيّ ارتفاع يف أسعار هذه املطالب يرهق كاهل هذه
الطبقة ،مبا جيعلها شيئاً فشيئاً تنحاز عن ضرورات حياتها ،وعن قيمها ،ومبادئها،
وثوابتها االجتماعية ،بل وجتحد معاني االنتماء للوطن ،والتضحية من أجله ،ومعاني
البذل والعطاء ،وينصرف جلُّ اهتمامها ونشاطها يف البحث عن ضرورات احلياة .فاذا
ت وطأة األسعار عليها ذابت واختفت ،وحلّت حملّها وتبوأت مكانها طبقة املرتفني
اشتدَّ ْ
واألثرياء ،وبذلك تزداد فرص وقوع جرمية غسل األموال .والطامّة الكربى ليست فقط
يف اختفاء طبقة وظهور طبقة أخرى مكانها ،وإ ّنما هي يف سيادة التَّ َرف الزائد عند
طبقة واحدة ،وزوال الطبقات األخرى ،ويف ظهور قيم وعادات وتقاليد وأخالق ال متتّ
ي صلة ،وهو ما خيلق صراعاً اجتماعياً بني األجيال ،وهو ما يو لد
إىل اجملتمع بأ ّ
ويغرس احلقد االجتماعي لدى الفقراء.
وسبقت اإلشارة يف املبحث السابق إىل أن جرمية غسل األموال ختلق كثرياً من
مشكالت التضخُّم والكساد والبطالة ،وهي مشكالت اقتصادية ذات تاثري سليب
على حياة الطبقة الوسطى ،قد يؤدّي إىل تآكلها ،مبا متثِّله من ثقلٍ بالغ يف مسرية
اجملتمع حنو النماء واالستقرار األمين والفكري.

متثّل الثوابت والقيم االجتماعية قيماً غالية ومهمة ،ومعنى نفيساً يف حياة ك ّل
جمتمع .فالصدق واألمانة واإليثار والشجاعة واإلخالص وإنكار الذات وحبّ اخلري
والرتابط االجتماعي والتعاون وإغاثة امللهوف وغريها من الثوابت االجتماعية ،اليت هي
مثرة غرس القيم يف النفوس ،وما يطرأ على تلك القيم والثوابت بفعل جرمية غسل
األموال أنّها تصبح أثراً بعد عني ،وماضٍ بعد واقع ومعايشة.
وجتدر اإلشارة إىل أن جرمية غسل األموال؛ مبا حتدثه يف اجملتمع من تضخم
وانهيار يف قيمة العملة الوطنية ،ومن كساد تضخّمي ،وهشاشة يف االقتصاد القومي،
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ومن تآكل للطبقة املتوسطة ،اليت هي األكثر وطنيةً وانتماء وتعلُّماً وثقافة ومتسُّك ًا
بالقيم من أولئك القائمني على غسل األموال ،والذين يسعون للتقرُّب من أصحاب
النفوذ والسلطة؛ ليكونوا يف منأىً ومأمن على أمواهلم ،بعيداً عن الرقابة والقانون،
فتكون جرمية غسل األموال بذلك القدر الكبري من اخلطورة؛ لقدرتها على قتل القيم
والثوابت االجتماعية األصيلة ،حيث تتوارى أمامها كل صرخات التحذير من الفنت،
والدعوة إىل التمسك باخللق والقيم.
ويُضاف إىل ذلك أنه بعد أن جيد الفرد ذو الدخل احملدود نفسه عاجزاً عن
تلبية احتياجاته ومتطلّبات أسرته ،فإنه يكون بذلك غري قادر على مواجهة الزيادات
مما يؤدّي إىل زيادة احلمل عليه ،وحتطيم
املستمرّة يف أسعار السلع واخلدماتّ ،
طموحاته وأحالمه ،ورمبا يكون فريسة سهلة ملنظّمات اجلرمية املنظّمة ،ومنظمات
غسل األموال ،اليت تدرّ عليه عملياتها ما فوق خياله وتصوّراته من كسب خالل حياته.
ويف هذه احلالة يكون أكثر استعداداً للتضحية بأيّ قيم أو ثوابت اجتماعية؛ إذ إنه
عندما كان صادقاً أميناً خملصاً منكراً لذاته حمبّ ًا للخري منتمياً لوطنه كان معدماً
الهثاً وراء احلدّ االدنى من ضرورات حياته ،وبعد اعتناقه لفكر وثقافة اجلرمية تغيَّر
حاله إىل النقيض ،ووقعت املأساة احلقيقية للمجتمعات اليت تتّخذها منظمات غسل
األموال ميداناً لنشاطها اإلجرامي.

من املالحَظ أن عمليات غسل األموال الفردية نادرة الوجود ،وإ ْن وجدت فهي
قليلة األهمّية واألثر .وعلى سبيل املثال :إن تاجر املخدّرات احمللّي تاجر جتزئة ،يتسرت
يف الغالب وراء نشاطه املشروع والصغري؛ ليبيع املخدرات؛ لكي يستفيد من أرباحها
مبفرده.
وخطورة جرمية غسل األموال تكمن يف عصابات اجلرمية املنظّمة ،سواء
اجلهات املرتكبة للجرمية األصلية مصدر املال غري املشروع أو املنظّمات الغاسلة للمال
الناتج عن اجلرمية األصلية .فاجملرم يف كلتَ ْيهما ميتلك أصوالً وممتلكات هائلة.
وسواء متكَّنت السلطات األمنية من القبض عليه ،وتطبيق النظام حبقّه ،أو كان حرًّا
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طليقاً ،فإ ّنه لو ظلَّتْ أصوله أو ممتلكاته حرّةً طليقة يستطيع التنظيم استبداله بآخر،
يف حال عدم استمراره يف دعم نشاطهم اإلجرامي املتمثّل بغسل األموال ،أو املساهمة
يف تدفق املال غري املشروط من منبعه.
وممّا سبق يتّضح أن عمليات غسل األموال تدعم كلّ نشاطٍ إجرامي ينتج عنه
عائدٌ معني .فأعضاء غسل األموال ال يغسلون حلسابهم اخلاصّ ،وإ ّنما هم أفراد تنظيم
فرعي منبثق عن منظمات اجلرمية األصلية ،ومن ثم فإ ّنهم حيصلون على نصيبهم
املقرّر هلم ،وحيوِّلون القدر األكرب من املال املغسول حلساب مرتكيب اجلرائم
األصلية.
إن التقليل من حجم عائدات اجلرمية املنظمة على مستوى العامل ،أو من حصة
أعضاء منظماتها ،أم ٌر مل َي ُع ْد مقبوالً اآلن ،بعد تعدُّد أشكاهلا ،واستغالل منظماتها
ملنتجات التكنولوجيا احلديثة ،وتوظيف أكفأ احملامني واحملاسبني خلدمتهم ،وزيادة
فاعلية عملياتهم ،وتدارك أخطائهم السابقة .وإن القول بسالمة أيّ اقتصاد نامٍ من
عمليات الغسل قو ٌل مغلوط؛ فاملنظمات اإلجرامية؛ مبا متلك من إمكانات مادية
هائلة ،قادر ٌة على اخرتاق أيّ جدرٍ واقية ،وهو األمر الذي يتطلّب مواجهة دولية وحملية
فعّالة.

ال ميكن الفصل ،من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية ،على مستوى العامل
النامي بني:
أـ عمليات غسل األموال ومعدالت البطالة.
ب ـ عمليات غسل األموال وانتشار تعاطي املخدّرات.
ج ـ عمليات غسل األموال والتضخُّم اجلامح.
ومن جهةٍ ثانية فإن هناك تالزماً بني هذه الظواهر الثالثة وبني تدنّي إنتاجية
عنصر العمل الوظيفي واملهين واحلريف واليدوي .فالبطالة كظاهرة اقتصادية
واجتماعية ،سواء كانت سافرة أو مقنعة ،تعين خروج أعداد العمالة العاطلة من دائرة
النشاط اإلنتاجي ،كلياً أو جزئياً.
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وميكن القول :إن التضخم كظاهرة اقتصادية ،وإ ْن كانت من الناحية
النظرية أقلّ الفرضيّات الثالثة املتقدّمة تأثرياً على عنصر العمل ،إ ّال أنه جيرب العامل
البسيط على تقليل طاقته اإلنتاجية ،ما جيعله ضحية سهلة ،وهدفاً ألفراد وعناصر
اجلرمية املنظمة؛ إذ من املمكن أن يسعَ ْوا إلقناعه جبدوى انضمامه إليهم ،وما يرتتب
على ذلك من تبديلٍ حلاله السابق.

متثّل األخالق املنظومة الرئيسية احملرّكة للمجتمع ،وهي ركنٌ أساس يف
ضبط سلوكيات واجتاهات األداء احلضاري ،وال ميكن تقييم جمتمع إ ّال من خالل
متم
ت أل ل
جمموعة القيم األخالقية ،ولنا يف رسول اهلل‘ أسوةٌ حسنة إذ قال« :إ ّنما ُبعثْ ُ
مكارم األخالق»(.)20
هلذا تظهر لنا الكثري من اآلثار السلبية نتيجة تأثريات عملية غسل األموال على
أخالقيات اجملتمع ،مثل:
ـ االنسالخ من اهلوية ،وفقدان االنتماء وااللتزام القانوني واألخالقي.
ـ تفشّي ظاهرة التلوُّث العقلي والذهين ،وشيوع حاالت الفساد واالحنالل
مما ينشط حالة
األخالقي ،وخصوصاً عند تكدُّس األموال ،وبطرقٍ سهلةّ ،
االستهالك االستفزازي.
ـ الرشوة وعالقات التحايل والفساد ،مع أساليب التضليل ،وترسيخ العنف
والكراهية.
ـ ظهور املنفعة الفردية ،وانعدام روح التعاون.
ـ ظهور حالة التحدّي والتحلُّل والتمرُّد ،وظهور الذوات املفخَّمة ،املعتمدة على
دولة الالقانون ،أو عدم التحاكم إىل أخالقيات العقيدة أو اجملتمع.
()21

ـ انتشار نوادي القمار واأللعاب املخالفة لألخالق والقانون .

ري من املمارسات اليت تزعزع األمن
يصاحب عمليات غسل األموال كث ٌ
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واالستقرار يف اجملتمع ،وتؤدّي إىل تزايد معدالت اجلرمية املنظّمة وانتشارها،
وإضعاف النسيج األخالقي والقيمي يف اجملتمع ،وما يرتتّب على ذلك من زيادة اجلهود
والنفقات اليت تبذهلا األجهزة األمنية يف مقاومة اجلرمية.
ويتنج عن عمليات غسل األموال ظهور أمناط جديدة للجرائم ،إىل جانب تزايد
معدالت ارتكاب تلك اجلرائم .وكلما زادت وسائل املكافحة للجرمية فإن غاسلي
األموال يلجأون إىل وسائل أخرى يصعب اكتشافها ،وبذلك تزداد اجلرائم الناجتة عن
عمليات غسل األموال .وهذا االزدياد يشمل اجلرائم بأنواعها ،فضالً عن تزايد أعداد
تلك اجلرائم ،وتنوُّع أمناطها.
وتؤدّي عمليات غسل األموال إىل إثراء اجملرمني الالحمدود ،وجتعل من هؤالء
مما جيعلهم
أصحاباً لرؤوس األموال الطائلة ،اليت يسخِّرونها يف العمليات اإلجراميةّ ،
يستمرّون يف السلوك املنحرف اخلارج عن القانون ،ومن ثمّ فإن أهم اآلثار السلبية اليت
تنشأ عن استمرار عمليات غسل األموال زعزعة األمن االجتماعي داخل اجملتمع،
وانتشار االبتزاز وعمليات السطو املسلَّح ،والقتل ،وأخذ األموال ،وهو ما جيعل اجملتمع
مما يفقد أفراده عنصر األمان والطمأنينة .كما أن تزايد فرص إفالت
ساحة إجرامّ ،
هؤالء اجملرمني من املالحقة والعقاب؛ بسبب قصور التشريعات اجلنائية لدى أغلب دول
العامل ،يزيد ضمان التمتُّع بعائدات اجلرمية ،وفرص تدوير األموال املتحصل عليها من
ناحيةٍ؛ ومن ناحيةٍ أخرى حيفز اجلماعات اإلجرامية املنظمة على زيادة نشاطها
اإلجرامي.
وحيث إن عمليات غسل األموال تتمّ عن طريق األسواق املشروعة ،واملؤسّسات
املالية واملصرفية ،فإنه يف بعض األحيان توجد عالقات قوية وخطرية بني القائمني على
تلك األسواق واملؤسّسات وبني اجلماعات اإلجرامية؛ لتبادل املنافع .ويطلق على تلك
املؤسّسات (املؤسّسات املشبوهة) ،اليت تكون تلك اجلماعات اإلجرامية مساهمة
فيها ،أو حتّى مالكة هلا.
وللجماعات اإلجرامية أثناء ارتكابها جلرمية غسل األموال العديد من األساليب
اإلجرامية؛ لإلفالت من املالحقة القضائية؛ فتلجأ إىل إفساد اجلهازين اإلداري
والقضائي برشوة رجال إنفاذ القانون والضبط اجلنائي ورجال القضاء؛ وتلجأ يف حالة
322

االجتهاد والتجديد

تعذُّر ذلك إىل التصفية أحياناً .ويف سياق سعي تلك اجلماعات للقيام جبرائمها فإنها
تسعى إلفساد اجلهاز السياسي ،وإفساد الكيان القيمي واألخالقي؛ باتّخاذ أساليب
اإلفساد وسيلةً للتغلغل داخل تلك األوساط.
وكنتيجةٍ لتنقل جرمية غسل األموال عرب البالد ،وانتقاهلا السريع عرب األنظمة
املالية واملصرفية والتجارية للدول ،فإن آثار تلك اجلرمية ال تقتصر على دولةٍ بينها ،بل
ميتدّ تأثريها إىل النطاق الدولي ،ويف شتّى اجملاالت االقتصادية واالجتماعية
والسياسية والقانونية .وحينما ترتكب اجلرمية فإنه يرتتّب عليها انتهاك العديد من
املصاحل واملراكز القانونية احملميّة ،والتعدّي على النصوص القانونية لألنظمة
الداخلية للدولة .وال يقتصر األمر على ذلك ،بل ميتد األثر السليب ليطال مراكز
قانونية دولية .ويتّضح ذلك يف املعاهدات واملواثيق واالتفاقات الدولية ،اليت تعنى
مبحاربة ومكافحة جرمية غسل األموال.
ومن أهمّ املؤشِّرات اليت تدلّ على خطورة جرمية غسل األموال ،وأهمية مواجهة
الصعُد الوطنية ،هو تنامي
عملياتها ،وضرورة جترميها وحماربتها أمنياً على كافّة ُّ
حجم عمليات غسل األموال ،وتبعاً لذلك ازدياد وضخامة حجم األموال املغسولة سنويّ ًا
يف العامل ،حيث يعترب نشاط غسل األموال أكرب نشاط اقتصادي على املستوى
العاملي ،بعد جتارة العمالت ومبيعات النفط( .)23وليس هناك إحصائيات دقيقة عن
حجم األموال القذرة اليت يتمّ غسلها على املستوى احمللي أو الدولي .ويؤيِّد هذا وجود
أرقام متضاربة عن حجم هذه األموال.
وميكن القول :إن عدم وجود إحصائيات دقيقة عن حجم تلك األموال املتأتية
من أنشطة غري مشروعة إمنا هو أمر منطقي ،مردّه إىل أن مصادر هذه األرقام
اإلجرامية غري مرئية ،كتجارة املخدرات والسالح وغريها ،كما أن األنشطة غري
املشروعة تتمّ يف اخلفاء ،ويصعب تقدير حجم األموال املستثمرة منها أو حجم ما تدرّه
من إرباح إمجالية أو صافية؛ ألنها من جرائم االقتصاد اخلفيّ الذي ال يظهر حجمه
ضمن الدخل القومي؛ وذلك ألسباب عديدة ميكن إجيازها يف ما يلي:
ـ إن املنظمات اإلجرامية اليت تقوم بغسل األموال تلجأ إىل أساليب ذات طبيعة
معقَّدة للغاية ،مستعينة بأحدث الوسائل والتقنيات العلمية؛ إلمتام عمليات الغسل،
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وبالتالي يصعب حتديد حجم األموال الناجتة عن العمليات غري املشروعة ،واليت تدخل
يف عمليات الغسل .ومن الصعوبة مبكان أيضاً حتديد حجم األموال الناجتة بعد
الغسل.
ـ إن األموال اليت ختضع للغسل غالباً ما يتمّ توزيعها بني قطاعات اقتصادية
خمتلفة ،ويف أنشطة متعدّدة ،مما جيعلها غري قابلة للحصر.

هناك عالقةٌ وثيقة بني جرمية غسل األموال وبني الفساد السياسي ،حيث إن
أهمّ وأخطر عملية لغسل األموال إمنا تنتج عن سوء استخدام السلطة السياسية
واإلدارية ،وذلك بواسطة رؤساء الدول أو رؤساء احلكومات ،وأعضاء اجملالس
النيابية ،وكبار موظّفي الدولة ،ومن ثم تهريب هذه األموال؛ وذلك الستخدام األموال
املتحصلة عنها يف شراء واقتناء األموال العينية ،كالذهب واجملوهرات والعقارات ،أو
استبداهلا بصكوك مالية وأسهم وسندات.
ومن هنا فإن عمليات الفساد السياسي تقوم بالعديد من األنشطة املالية غري
املشروعة ،حيث يقتصر بعضها على احلدود احمللية ،يف حني يتعدى البعض اآلخر
العديد من الدول(.)24
هلذا ستتمّ اإلشارة إىل أهم املخاطر السياسية جلرمية غسل األموال ،وهي:

تؤدّي الثروات الطائلة والدخول غري املشروعة ،ومن ثم النجاح يف إخفائها
ومتويه مصدرها غري املشروع يف إطار عملية غسل األموال ،إىل جعل أصحاب هذه
الدخول مصدر قوّة وسيطرة ونفوذ على النظام السياسي(.)25
ومن أهمّ األمثلة على عملية غسل األموال النامجة عن الفساد السياسي العملية
اليت حدثت يف ظلّ الرئيس الفيليبيين «ماركوس» وزوجته «إمييلدا» ،حيث أثبتت
سلطات التحقيق صحّة هذا االتهام املنسوب ملاركوس خالل فرتة حكمه من سنة
(.)26
ـ
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أما يف الواليات املتحدة األمريكية فتجدر اإلشارة إىل بعض الفضائح املالية
ملؤسسات االدّخار والتسليف ،واليت تورط فيها «نيل بوش» جنل الرئيس األسبق «جورج
بوش األب» ،وشقيق الرئيس السابق «جورج بوش» ،وذلك خالل عضوية نيل بوش يف
جملس إدارة سيل فاردو للصريفة واالدّخار يف والية كلورا دو ،اليت تعرّضت لالنهيار،
ومن ثم إىل إجراء تسوية بشأن ديونها بلغت  .مليون دوالر(.)27
كل من« :جيمس
ٍّ
بدأت حماكمة
كذلك يف خالل شهر أبريل من سنة
وسوزان ماكدوجال» ،وهما شريكا الرئيس األمريكي األسبق «بيل كلينتون»
جهت هلؤالء
وزوجته «هيالري» ،وذلك يف مشروع «وايت ووتر للعقارات» ،حيث ُو ِّ
نقطة ،تتعلق بسوء استغالل حوالي ثالثة ماليني دوالر يف
اتّهامات مكوّنة من
قروض غري مشروعة ،حيث أدىل الرئيس األمريكي السابق كلينتون بشهادته يف هذه
القضية لصاحل املتّهمني ،حيث أعلن أنه مل يضغط على رجل أعمال يف والية أركنسو
لكي مينح قرضاً غري مشروع لشركائه السابقني يف وايت ووتر(.)28
أما يف مصر فإن أشهر مواضيع الفساد السياسي وغسل األموال هي العملية
اليت قام بها شقيق الرئيس الراحل «أنور السادات» ،واليت تعقَّبها الرئيس «حسين
مبارك» بداية الثمانينات ،وقدَّمها إىل املدّعي العام االشرتاكي والنيابة العامة .وقد
علقت وكاالت األنباء العاملية فقالت :إن الرئيس مبارك قد فتح علبة ديدان مليئة
بالفساد ،واليت مل تقتصر على أسرة عصمت السادات ،إمنا مشلت أيضاً أشخاصاً
آخرين ،ارتبطت مصاحلهم مع عصمت السادات؛ لتحقيق أموال غري مشروعة .وقد
ت حمكمة القِ َيم بأن عصمت السادات ورفاقه انقلبوا كالثعالب الضالّة خيربون
قضَ ْ
االقتصاد بالسلب والنهب والوساطة والرشوة وفرض اإلتاوة بالتهديد والتخويف .وقد
أشارت بيانات املدّعي العام االشرتاكي بأن قيمة ثروة عصمت السادات وزوجاته
مليون جنيه مصري يف ذلك الوقت(.)29
وأوالده قد بلغت حوالي
كما أن هناك العديد من النواب أعضاء جملس الشعب اتّجهوا حنو استغالل
نفوذهم ،والرتبُّح من العضوية الربملانية ،حيث ورد يف بعض التحقيقات أن إحدى
نائبات جملس الشعب سابقاً حصلت على رشوة من اجلانب األمريكي باسم مكتب
وهمي يف القاهرة؛ وذلك ألجل تسهيل عقد صفقة استرياد سالح ملصر من الواليات
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املتحدة االمريكية ،حيث كانت قيمة هذه الصفقة حوالي

مليون دوالر ،يف حني

كان مقدار العمولة  .مليون دوالر(.)30

وجتدر اإلشارة إىل أن عملية غسل األموال ،وما يرتتب عليها من أرباح طائلة
وثروات هائلة ،سواء أكانت ثروات مادية أو غري مادية ،منقولة أو غري منقولة ،من
شأنها أن متكّن أصحابها من اخرتاق وإفساد هيكلة بعض احلكومات(.)31

حيث يلجأ كبار جتار املخدّرات إىل اإلنفاق على الدعم املالي لبعض املرشحني؛
وذلك من أجل خوض انتخابات اجملالس النيابية والبلدية ،فيقومون بتمويل الدعاية
االنتخابية هلؤالء النوّاب؛ وذلك لغرض مساعدتهم ،والتأثري على املناخ الدميقراطي،
واملشاركة يف تزوير االنتخابات؛ من أجل وصول بعض جتار املخدّرات أو َم ْن ينوب
عنهم إىل عضوية اجملالس النيابية والبلدية ذات التأثري السياسي ،ومن ثم يكتسبون
حصانة برملانية ،ويصبحون يف مأمن من املساءلة اجلنائية(.)32

وفيه مطالب:

قدرت إحصائيات األمم املتحدة واإلنرتبول حجم األموال اليت مت غسلها سنوياً يف
م مبا جياوز

عام

ويف عام

مليار دوالر(.)33
م قدّر صندوق النقد الدولي حجم عمليات غسل األموال ما بني

مليار دوالر إىل  .تريليون دوالر(.)34
وبوجهٍ عامّ تقدر األموال املغسولة على املستوى العاملي مبا يعادل
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ـ  %من

حجم الناتج العاملي .وطبقاً لتقديرات فريق العمل املالي (فاتف) ( ،)FATFاملعين بغسل
األموال ،فإنه يرتاوح حجم األموال املغسولة من جتارة املخدّرات على املستوى العاملي
مليار دوالر سنوياً .وإذا مت إضافة األموال املغسولة من مصادر غري
ـ
بني
شرعية أخرى فقد تتضاعف تلك التقديرات أو تزيد( .)35وهناك َم ْن يرى أن حجم
مليار دوالر إىل  .تريليون دوالر(.)36
األموال املغسولة سنوياً يرتاوح بني
كما لوحظ وجود تقديرات خمتلفة حلجم األموال املتعلقة بالغسل( ،)37حيث
م( ) .
يشري تقرير األمم املتحدة للتنمية البشرية إىل أن حجم تلك األموال بلغ عام
تريليون دوالر ،مبا يوازي  %من إمجالي الناتج احمللي للواليات املتحدة .ويف اململكة
املتحدة تشري تقديرات وحدة االستخبارات الوطنية ( )NCISإىل أن ( ) مليار جنيه
م ،مبا يوازي  %من
إسرتليين متثل رقماً مقبوالً حلجم األموال املغسولة عام
إمجالي الناتج احمللي الربيطاني.
واتّضح من خالل بعض اإلحصائيات يف بريطانيا أن معدالت اإلبالغ عن تقارير
م .وتشري وحدة
حتويالت مشبوهة بلغت ( ) تقرير يف اليوم الواحد عام
االستخبارات عن اجلرمية إىل وصول معدالت تقارير اإلبالغ عن العمليات السنوية إىل
ٍّ متوسط.
) تقرير يف الشهر كحد
حوالي (
أما يف الواليات املتحدة االمريكية فتشري مجعية املصارف األمريكية إىل أن
املصارف قدَّمت حوالي ( ) ألف تقرير عن نشاطات مشبوهة ،وحوالي ( ) مليون
تقرير عن عمليات حتويل نقدية يف أقسام اخلزانة األمريكية.
ك فيه أنه كلما زاد عدد املؤسسات املالية واملصارف ،حبيث تصل
ش َّ
وممّا ال َ
إىل درجةٍ كبرية وشكل غري منطقي ،فإن ذلك يعدّ عامالً رئيسياً لزيادة حجم
املشكلة ،وال سيَّما يف بعض الدول واجلزر النامية ،ما جيعلها مالذاً آمناً لعصابات
اإلجرام وغاسلي األموال ،وميكن على سبيل املثال ذكر بعضها(:)38
ـ جزر الكارييب :حيث يبلغ عدد سكانها ( ) ألف نسمة ،ويبلغ عدد
) مؤسسة.
البنوك بها ( ) بنوك ،وعدد املؤسّسات املالية األخرى (
ـ جزر البهاما :يوجد فيها ( ) ألف مؤسسة مالية ) ( ،بنك ) ( ،مؤسسة
ائتمانية ) ( ،شركة تأمني.
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ـ جزيرة ناورو يف احمليط الباسفيكي :وعدد سكانها بضعة آالف ،وبها
(

) بنك مسجّل.
كما أنه من املالحظ ضخامة حجم األموال اليت تغسل سنوياً يف بعض الدول،

فوفق ما ذكره تقرير وحدة املخابرات األسرتالية يُشار إىل أن ما يتمّ غسله سنوياً يف
البنوك واملؤسسات املالية األسرتالية يزيد على (  ) .مليار دوالر أمريكي ،ما يدلّ على
ضخامة حجم األموال اليت يتم غسلها يف دولةٍ واحدة.
م إىل أن حجم األموال غري

ويشري تقرير هيئة الرقابة اإلدارية يف مصر عام

املشروعة اليت يتم تدويرها يف االقتصاد املصري يصل إىل ( ) مليارات دوالر
أمريكي ،منها ( ) مليارات دوالر يف عمليات غسل األموال املتعلقة بتجارة املخدّرات،
وحوالي ( ) مليار دوالر يف عمليات جتارة السالح ،وقرابة الـ (

) مليون دوالر يف

العمالت املزيفة(.)39
كما ُق ِّدرت حجم األموال املغسولة يف روسيا حبوالي (

ـ

) مليار دوالر

أمريكي.
م أن تقديرات حجم

وأوضح املدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي يف عام

غسل األموال تفوق اخليال؛ إذ ترتاوح ما بني ( ـ ) %من إمجالي اإلنتاج احمللي العاملي.
كما يقدر البعض إمجالي الدخل املتحقق من عمليات املخدّرات غري القانونية مبا
) مليار دوالر سنوياً ،منها (

يعادل (

) ملياراً يف الواليات املتحدة األمريكية،

و( ) مليار ًا يف أوروبا ،و( ) مليارات يف بريطانيا ،و(

) مليار يف باقي أقطار

العامل(.)40
وتوضح البيانات اخلاصة بتقديرات األمم املتحدة أن حجم عمليات غسل
األموال يف الدول الصناعية املتحقلقة من جتارة املخدرات ترتاوح بني (

ـ

) مليار

دوالر؛ بدافع األرباح اهلائلة اليت حتقّقها هذه التجارة واألنشطة األخرى إىل حجم
األرباح اليت حققتها املافيا من االقتصاد اخلفي ،واليت بلغت (
عام

م ،وارتفعت إىل (  ) .تريليون دوالر عام

اإلمجالي العاملي(.)41
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) مليارات دوالر يف

م ،وبشكلٍ يفوق الناتج احمللي

اتّسع نطاق جرائم غسل األموال إىل حدود خارجة عن األقاليم ،أيّاً كانت،
حيث أصبحت تهدّد استقرار وسالمة األنظمة السياسية وهياكل احلكومات ،بل
تهدّد كذلك األمن والسلم الدوليني ،ما يستدعي اتّخاذ تدابري مضادة ووقائية من
جانب اجملتمع الدولي( .)42ومن تلك اجلرائم:

من اجلدير بالذكر أن جرمية غسل األموال هلا عالقة وثيقة بتمويل النزاعات
الدينية والعرقية ،وكذلك متويل حركات اإلرهاب والتطرّف والعنف الداخلي .فقد
م،

أشارت األمم املتحدة ،يف دورتها اليت انعقدت يف الثامن من شهر حزيران لسنة

إىل أن األموال الطائلة النامجة عن غسل األموال من شأنها أن متوِّل العديد من
النزاعات الدينية والعرقية والعمليات اإلرهابية ،وهنا يقوم غاسل األموال ببثّ
اخلالفات الداخلية ،وإشعال الفنت الداخلية ،الدينية والعرقية منها ،ثمّ بعد ذلك يعمد
إىل متويل هذه احلركات بالسالح واملساعدات وغريها ،بواسطة األموال القذرة.
ويُضاف إىل ذلك نشاط املافيا العاملية ،ودورها يف إحداث االنقالبات
السياسية ،وخاصّة يف الدول النامية من العامل الثالث ،حيث تستخدم عملية غسل
األموال يف توفري الدعم املالي ،ومتويل شراء السالح الالزم حلدوث االنقالبات
العسكرية والسياسية واالسرتاتيجية عاملياً(.)43
وجتدر اإلشارة أيضاً إىل أن بنك االعتماد والتجارة الدولي قد لعب دوراً كبرياً
يف متويل ثوّار الكونرتا يف نيكاراغوا ،وذلك خالل عامي

و

؛ ألجل

احلصول على السالح واملعدات العسكرية املصدرة ،وذلك مقابل إطالق سراح رهائن.
وإضافة إىل ذلك ساهم هذا البنك يف متويل العديد من صفقات السالح .وقد توىل هذه
العملية فرع بنك االعتماد والتجارة الدولي يف مونيت كارلو ،باالشرتاك مع فرع لوس
مت دفعها كتسهيالت بـ (
أجنلوس ،حيث قدرت املبالغ اليت ّ

) ألف دوالر مقابل

حصول هذه الصفقة(.)44
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جتدر اإلشارة إىل أن أجهزة املخابرات واجلاسوسية حتتاج إىل التمويل الالزم
لعملياتها حول العامل .ومن هنا تلجأ إىل استخدام املصارف التجارية يف عدّة دول؛ وذلك
من أجل توجيه األموال من دول جتميع األموال إىل دول تزاول أنشطة العمليات
التجسسية يف خمتلف أحناء العامل .ومن هنا تلجأ هذه األجهزة إىل استخدام األموال
اهلاربة يف تأسيس شركات وهمية؛ من أجل مزاولة أنشطة صورية ،ختفي حقيقة
نشاطها السياسي ،ودورها يف عمليات التجسُّس ،وتنفيذ بعض العمليات التخريبية أو
التدمريية املوجّهة إىل أنظمة حكم معينة يف خمتلف الدول.
وتستخدم بعض األحزاب السياسية حصيلة األموال النامجة عن جتارة املخدّرات
وتزييف النقد الوطين واألجنيب يف متويل عملياتها العسكرية ،وذلك ضدّ نظام
احلكم القائم ،يف إطار الصراع على السلطة ،كما هو احلال يف العديد من
الدول(.)45
ويُشار إىل أن بنك االعتماد والتجارة الدولي قد لعب دوراً مهماً يف اجلاسوسية
االقتصادية ،من خالل توحيد عالقته القوية مع وكالة املخابرات املركزية
األمريكية ،واملخابرات الباكستانية ،اليت رحبت بالتعاون مع هذا البنك؛ نظراً ألنه
مؤسسة مصرفية واسعة االنتشار يف خمتلف دول العامل ،كما حرصت هذه املخابرات
على التعاون مع اجلهات اليت متارس أنشطة خفية ،وتقوم جبمع املعلومات ،واألسرار،
ونقل األموال عرب القنوات املتعدّدة ،واليت لديها عالقات قوية مع رجال احلكم
والسياسة وكبار رجال املال يف عددٍ كبري من الدول.
كما استطاع مصرف االعتماد والتجارة الدولي أن يعني بعض رجال املخابرات
يف وظائف إدارية بهذا املصرف ،فعيَّن اثنني من كبار رجال املخابرات يف وظائف
هامة ،وعمد إىل تعيني آخرين كأعضاء يف جمالس اإلدارة يف خمتلف الفروع(.)46
وأشارت التقارير املختصّة يف هذا الشأن إىل أن إدارة بنك التجارة واالعتماد
الدولي كانت خاضعة لنفوذ وتوجيهات رجال املخابرات ،حيث كانت تتلقى
التوجيهات يف هذا الصدد؛ لتساهم بدورها يف تسهيل عمليات اجلاسوسية يف خمتلف
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دول العامل ،وذلك من خالل تسهيل فتح حسابات يف هذا املصرف من دون تثبُّت من
هويات أصحاب احلسابات(.)47

غسل األموال غري املشروع ُي َع ّد صورة للجرمية املنظمة متعدّدة اجلنسيات،
فجرمية غسل األموال ُت َع ّد جرمية الحقة أو تابعة ،وال بُدَّ أن يسبقها ارتكاب جرمية
أ ّولية ،حتصّلت منها األموال غري املشروعة (حملّ الغسل) ،وقد تكون هذه األخرية
(كاالتّجار يف املخدرات ،أو تهريب األسلحة ،أو تهريب العمالة غري الشرعية ،إخل) قد
وقعت يف دولة ،وتتمّ عمليات غسل األموال املتحصلة منها يف دول أخرى ،فهي تتّسم يف
كثري من األحوال بالطابع الدولي ،أي إنها جرمية عابرة للحدود الوطنية .كما أن
عمليات الغسل نفسها تقوم بها تنظيمات إجرامية كربى خمتصة ،تعمل عرب العديد من
الدول ،وجتري عملياتها عن طريق الدوائر املالية الدولية ،مقابل حصوهلا على نسب
مم ْن ميتهنون
مالية حمددة ،وتستعني تلك املنظمات بالعديد من املختصني احملرتفني َّ
مهناً خمتلفة ،تتعلّق بفنون غسل األموال على مجيع املستويات الداخلية واخلارجية.
وعندما تتملّك منظمات اجلرمية مشاريع أعمال فإنها تضخّ فيها أموال
اجلرمية؛ بهدف الغسل ،ومن ثم حتيط هذه املشاريع بقدر كبري من الدعم ،الذي
ميكّنها من إزاحة كافّة املنافسني هلا يف السوق ،وتسعى لتطبيق قاعدة االحتكار
املطبّقة بواسطة اجلرمية املنظمة يف االقتصاد اخلفي على االقتصاد الرمسي ،وهو
األمر الذي يهدّد األمن االقتصادي العاملي .وغالباً ما حيتاج جناح هذه املشاريع إىل نوعٍ
من املساندة الرمسية ،من خالل املوظفني الرمسيني ،واليت تتمّ عادةً عن طريق الرشوة
والفساد ،واستغالل النفوذ السياسي واإلداري ،اللذين تربطهما عالقة وثيقة بغسل
األموال؛ إذ يتم استغالل النفوذ جلمع الثروات غري املشروعة ،وتهريبها ،ومن ثم
غسلها(.)48
ولعلّ من أبرز أمثلة الفساد العاملي املرتبط باجلرمية املنظمة ،والذي يهدّد األمن
والسلم الدوليني ما يلي(:)49
مت دفع مليون دوالر من قبل شركة
أـ مشروع مياه مرتفعات ليسوتو :حيث ّ
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(أكرس الدولية) ،باإلضافة إىل ( ) شركة دولية أخرى خمتصّة يف بناء السدود.
مت دفع ما قيمته مليون
ب ـ مشروع قولون حلرق النفايات يف أملانيا :حيث ّ
مليون دوالر.
دوالر كرشوة أثناء عملية بناء املنشأة اليت تقدّر قيمة بنائها بـ
ج ـ مشروع بناء حمطة «باتان» إلنتاج الطاقة النووية يف الفيليبني ،واليت جتاوزت
تكلفتها بليون دوالر أمريكي .وقد اعرتفت الشركة املنفذة للمشروع بقيامها بدفع
مليون دوالر كعمولةٍ لصديقٍ سابق للرئيس ماركوس ،ومتّ بناء املفاعل فوق موقع
فيه تصدُّع زلزالي نشط ،ما خيلق خماطر كبرية قد يسبِّبها التلوث النووي يف حال
تشغيل املفاعل.
د ـ مشروع بناء سد «بياجالي» يف أوغندا ،والذي يتمّ التحقيق فيه عن طريق
ممارسات فساد من قبل البنك الدولي وأربع حكومات خمتلفة ،بعد اعرتاف أحد
املوظفني يف املشروع بدفع رشوةٍ ملوظَّف حكومي رفيع.
هـ ـ ما تبني للتحقيقات األمريكية الفيدرالية من أن جتار املخدّرات يقومون
ببيعها ،ونقلها من كولومبيا إىل الواليات املتحدة ،وحيصلون على الثمن بالدوالر
داخلها ،ثمّ يقومون بإيداع حصيلة البيع يف بنك االعتماد والتجارة الدولي ،ويقوم البنك
بواسطة فروعه املتعدّدة بتحويل األموال إىل كولومبيا ،حبيث تدخل البالد بصورة
قانونية.
وقد أعلن النائب العام مبنطقة مشال كاليفورنيا أن مصرف بنكولوي ،الذي
يتخذ من لوكسمبورغ مقرّ ًا له ،قد أقرّ بقيامه بعملية غسل أموال حلساب عمليات
جتارة املخدّرات يف كولومبيا ،تبلغ قيمتها  .مليون دوالر .ويعترب هذا البنك ثاني بنك
يف تاريخ الواليات املتحدة يعرتف بقيامه بعمليات غسل أموال ،بعد بنك االعتماد
والتجارة الدولي.
و ـ ما تطرّقت له بعض اإلحصائيات ،اليت ذكرت أن سويسرا وحدها يوجد
) مصرف يقوم نشاطها أساساً على مهمة غسل األموال ،ومتويل األنشطة
بها (
غري املشروعة مبختلف أنواعها ،وإيداع ثروات احلكام السياسيني املهرَّبة إليها .ويعمل
 %من سكان سويسرا يف مصارف ،ويوجد فيها مكاتب خاصّة السرتداد األموال
اليت يتمّ غسلها يف تلك املصارف مقابل  %من القيمة .ويعمل يف هذه املكاتب رجال
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خمابرات ورجال مصارف تركوا اخلدمة .وعادةً ما يتم اإلعالن يف الصحف
السويسرية عن مكافآت َمل ْن يدلي بأيّ معلومات توصل إىل األموال املطلوب
اسرتدادها ،والناجتة عن الفساد السياسي واإلداري يف العديد من دول العامل ،لكنّ
ت على هذه الوسيلة ،وألزمت الصحف بالكفّ عنها(.)50
احلكومة السويسرية اعرتضَ ْ

الهوامش
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الصالة يف أجزاء حيوانٍ ال يؤكل حلمه
قراءةٌ نقديّة

ميكن للناظر الذي ينظر إىل هذا العنوان أن حيسّ بنوعٍ من االنزعاج والنفور ،أو
يرى هذا املوضوع غري ابتالئيّ يف جمتمعنا ،ويف عصرنا هذا .ويدّعي أن البحث حول هذا
املوضوع ،الذي حبثه كثري من العلماء ،وكتبوا كتباً ورسائل عديدة ،من اإلتالف
للعمر ،وصرف األوقات يف ما ال ينبغي.
ولكن أقول :من خالل هذا البحث الفقهي الفرعي ونظائره نريد أن نصل إىل
حكمٍ أصولي عام ،وهو أن العلماء القدماء كثرياً ما كانوا حيتاطون ويفتون طبقاً
لالحتياط؛ ألجل رواية ضعيفة؛ أو ألجل أمر كانوا يرونه مطابقاً لالحتياط ،ويرَ ْون خالفه
خمالفاً لالحتياط .وهذا النوع يكون كنموذج هلذه الدعوى .وسوف نشري إىل كثري من
النماذج األخر؛ حتّى يطمئن القارئ العزيز بأن ما أفتى به القدماء من األصحاب ،حتّى
ٍّ خاصّ من املعصومني^ ،وليس ألجل أنه
صار مشهوراً بينهم أو إمجاعاً ،ليس ألجل تلق
وصلت إليهم إخبار أو أدلّة مل تصل إلينا ،بل أكثر األحكام اليت ال يوجد لدينا دليل
حمكم إلثباتها ،ويف عصرنا هذا صار العمل بها مشكالً ،ناشئة عن االحتياط ،ال عن
حجّة شرعية غري قابلة للنقاش.
ثمّ يف كثري من املوارد ،املتأخّرون أيضاً احتاطوا ،وأضافوا احتياطاً إىل احتياطٍ،

حتّى صارت املسألة من الغوامض واألمور اليت ال يقبلها العقل العريف البسيط ،فيستشكل
على الدين؛ ألجل وجود هذه االحتياطات.
وبعبارةٍ أوضح :بعض الفقهاء الفحول ،كالسيد الربوجردي& ،ويتبعه بعض
أساتذتنا الكرام ،قائلون بأن الشهرة القدماء تكون حجّةً ،فضالً عن إمجاعهم .والدليل
على ذلك أن القدماء من األصحاب ،الذين هم متعبِّدون بالنصوص ،وملتزمون بنقل
الروايات يف فتاواهم ،كان دأبهم عدم تغيري لفظ الرواية ،حتّى بلفظٍ مرادف له ،ومل
يكونوا أهل القياس ،وال أهل االستحسان ،وال أهالً للتدقيقات العقلية الفلسفية ،ومل
تكن أذهانهم مشوب ًة بالشبهات العصرية و ....إذا أفتوا كلّهم أو جلّهم يف مسألةٍ واحدة
وأمجعوا على أمرٍ واحد حندس حدساً قطعياً بأنهم تلقُّوا تلك املسألة عن املعصوم ،ووصل
إليهم صدراً عن صدر ،ولساناً عن لسان ،من دون أن يكتبوا شيئاً ،أو كتبوا ما هو
األساس للفقه ولكنْ احرتق وعُدم وضاع خالل العصور املاضية .فعلى أيّ حال احلكم
ٍّ معترب ،وحجّة شرعية ،وجيب العمل به.
الذي حكم به جلُّ القدماء يكون كنص
ويف الواقع هؤالء الفحول يف الفقه يعتقدون أن الفقه وصل إلينا من طريقني:
األوّل :الرتاث املكتوب ،كالقرآن ،واألحاديث الصحيحة املروية يف الكتب
األربعة ،وما شابهها.
الثاني :الرتاث الشفهي الذي وصل إىل الفقهاء القدماء صدراً من صدرٍ ،ويداً بيدٍ،
من طرق األجواء العلمية واحلوزات الدينية الشيعية .ثمّ إنّ الفقهاء كتبوه يف كتبهم
الفتوائية ،ومن طريق كتبهم وصل إلينا.
والطريق الثاني أعلى قيمةً ،وأكثر أهمّيةً ،وأرفع درجةً ،من الطريق األوّل؛ إذ يف
الطريق األوّل يوجد احتمال التقية ،واحتمال اخلطأ يف الفهم ،أو يف النقل؛ وأيضاً يوجد
احتمال وجود قرائن مل تصل إلينا ،فال تطمئن النفس بأن ما نقله الراوي كان مراد
األئمة^ ،ولكنّ الذي أفتى به القدماء من األصحاب هو نتيجة غاية سعيهم ومدى
وسعهم وحتقيقهم يف كشف مراد املعصوم ،ونتيجة مجعهم للقرائن واألجواء وغريها.
ولذا ترى هؤالء الفقهاء الفحول ،كالسيد الربوجردي& ،يقولون :لو وجدنا
ت بها القدماء من الفقهاء ،نفهم أنّ فيها خلالً مل يصل إلينا.
أخباراً صحاحاً ،ومل ُي ْف ِ
وخالصة رأيهم أنّه «كلّما ازداد صحة ازداد ضعفاً بإعراض املشهور ،وكلما ازداد ضعفاً
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ازداد صحّ ًة بإقبال املشهور».
فللمشهور من القدماء دو ٌر أساسي يف معرفة لبّ رأي املعصوم×.

هذا ملخّص ما يعتقد به السيد الربوجردي& ،وتلميذه املقرِّر واملدقلق واحملقلق
الشيخ املنتظري&.
وملخَّص جوابنا :إنه بالتتبُّع يف املوارد اليت ترك املشهور الروايات الصحاح ،وأفتوا
على طبق خرب واحد ،نفهم أن النقطة األساسية يف فتاواهم هو رعاية االحتياط ،أي إنّهم
إذا رأوا خرباً واحداً مطابقاً لالحتياط ،ومعارضاً لألخبار الكثرية ،أفتَ ْوا به ،ال ألجل
ص ْل إلينا ،وال لشيءٍ آخر؛ بل ألجل أنّهم رأَ ْوا
قرائن خاصّة كانت موجودة عندهم ومل ت ِ
اخلرب الضعيف مطابقاً لالحتياط ،فأفتَ ْوا به .مثالً :يف حكم الوضوء مع األغسال
الواجبة ،غري اجلنابة ،أو األغسال املستحبة أف َت ْوا بوجوب الوضوء؛ لروايةٍ ضعيفة...؛ إذ إنّه
كان مطابقاً لالحتياط ،وتركوا صحاحاً كثرية.
ويف حبث عدم وجدان املاء لتغسيل امليّت أفتَ ْوا بتيميمه؛ ألجل روايات ضعاف؛ وألنّه
أمر غري خملّ وغري مضرّ بامليت ،وال باحليّ.
وهكذا يف كثريٍ من املباحث ،ومنها :حبثنا احلاضر الذي نريد أن نستويف البحث
حوله.
فبعد البحث والتحقيق يف موارد كثرية ،وحصول االطمئنان من الذي كشفنا
وادّعينا ،نستطيع أن جند طريقاً للفرار من سيطرة املشهور وفتواهم يف كثري من
اجملاالت ،اليت أصبحت اليوم من املشاكل للمجتمع.
وأخرياً أقول :إنّ حبثنا لن يصل إىل ترك كتب القدماء ورفض فتاواهم يف كلّ
اجملاالت ،بل يف املوارد اليت تكون فتاواهم مطابق ًة لالحتياط ،وجند اليوم أدلّة واضحة،
نقلياً أو عقلياً ،خمالف ًة ملا أفتوا به ،فنحكم وفق الروايات الصحاح.
رب ،ولكنْ أفتى به املشهور ،ويكون مطابقاً
وأيضاً يف املوارد اليت ال يوجد لدينا خ ٌ
لالحتياط ،نستطيع أن خنالفهم ،وليست خمالفتهم خمالفة لألئمّة األطهار^.
والذي مييِّز هذا البحث عن كثري من املباحث هو أنّ االحتياط يف هذا البحث
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اشتدّ دور ًة بعد دورة ،وعصراً بعد عصر .فالقدماء من األصحاب احتاطوا ،ورجَّحوا طائفة
من األخبار ،ومن أجلها أفتَ ْوا بعدم جواز الصالة يف الثوب الذي عمل من جلد أو وبر ما ال
يؤكل حلمه ،حتّى وصل الدور إىل العالّمة احللّي فجاوز املشهور ،واحتاط يف التكّة غري
الساترة املعمولة ممّا ال يؤكل حلمه ،ثمّ بعده أضافوا على االحتياط حتّى وصلوا إىل حدّ
أفتَ ْوا ببطالن الصالة يف الثوب امللقاة عليه شعرٌة من غري مأكول اللحم ،أو ثوب أصابه
لعابُ هرّةٍ مثالً.
فمالحظة سري البحث يف األدوار املختلفة يفيدنا يف دراسة الفقه من جديد ،وفهم
رموز الفتاوى يف العصور األخرية.
نظري هذا السري ميكن لك أن جتده يف الدم املعفوّ يف الصالة ،ويف مساحة الدرهم
الذي هو مالك العفو ،ويف ثوب املربِّية للطفل و...

فإليك كلمات األصحاب ،ويف ذيلها بعض التوضيحات منّا.
ـ قال الصدوق& يف املقنع« :اعلم أنّ كلّ ما أكلت حلمه فال بأس بالصالة يف
شعره ووبره .وال بأس بالصالة يف الفراء اخلوارزمية ،وما يدبغ بأرض احلجاز .وال بأس
ص ِّل يف ثعلب ،وال يف الثوب الذي يليه من حتته
بالصالة يف السنجاب والسمور والفنك .وال ُت َ
وفوقه ،إالّ يف حال التقية ،فال بأس بالصالة فيه .وال بأس بالصالة يف اخلزّ ،إذا مل يكن
مغشوشاً بوبر األرانب»(.)1
أقول:
ـ هو& مل يأتِ بعنوان مأكول اللحم أو جنس العني ،بل جاء بلفظ «الثعلب».
ولكن نعلم قطعاً أن مراده كان أعمّ من الثعلب والذئب والكلب واخلنزير وما شابهها.
فرتك ذكر غري الثعلب لعلّه لعدم تداول لبس جلده ،وما يصنع منه.
ـ ميكن أن يقال :نهيه عن الثوب الذي يليه من حتته وفوقه يرشدنا إىل الصالة يف
الثوب الذي فيه شعر أو شعرات من الثعلب ،وأيضاً الثوب الذي فيه دمسه أو عرقه ،وإالّ
مل يكن وج ٌه لنهيٍ غري حترميي وال يدلّ على بطالن الصالة اليت تقع فيه؛ إذ هو& ذكر
أحكام احلرام واملكروه ،واملبطل وغري املبطل ،يف سياقٍ واحد ،مثل« :وال جيوز الصالة
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يف بيت فيه مخر حمصور يف اآلنية ...وال تصلِّ يف ثوب يكون يف عمله مثال طري ...وال ِّ
تصل
وبني يدَ ْيك امرأةٌ تصلّي ...وال تصلِّ يف خامتٍ عليه نقش مثال الطري ،)2(...وغري ذلك من
املوارد اليت نعلم قطعاً أن الصالة ال تكون فيها باطلة.
فال نستطيع أن ننسب إىل الصدوق& احلكم ببطالن الصالة يف الثوب الذي
أصابه شعرٌة أو عرق ممّا ال يُؤكَل.
وأيضاً قال الصدوق يف اهلداية( :)3باب ما جيوز الصالة فيه :قال الصادق× :صلِّ
يف شعر ووبر كلّ ما أكلت حلمه ،وما ال يؤكل حلمه فال تُصلِّ يف شعره ووبره.
أقول:
ما يفهم من عبارته أنه ليس له شيءٌ إالّ روايات وأخبار وصلت إلينا ،وحاصله عدم
جواز الصالة يف ما ال يؤكل حلمه ،املنصرف بظاهره عن شعرة وشعرات ،بل إنه ينصرف
عن تكّةٍ صغرية ال ميكن لبسها للصالة أيضاً .فلبس ثوبٍ كالقميص أو األزرار املصنوعة
من جلد ما ال يؤكل حلمه ممنو ٌع ،ال كلّ شيء منه ،ولو صغرياً يف غاية الصغر.
ويف الفقه املنسوب إىل الرضا× ـ املظنون أن يكون من تأليفات والد الصدوق&
ـ :ال بأس بالصالة يف شعر ووبر كلّ ما أكلت حلمه .وال جيوز الصالة يف سنجاب ومسور
وفنك .فإذا أردت الصالة فانزع عنك هذه .وقد أروي فيه رخصة .وإيّاك أن تصلّي يف
الثعالب ،وال يف ثوب حتته جلد ثعالب(.)4
أقول:
مما مضى .فكما أنّه يف جواز الصالة ال يعتنى بالشعر
قد ظهر مدى داللتها ّ
والشعرة والتكّة الصغرية ،وال يصدق الصالة فيه ،كذلك إذا كان عليه أمور صغرية
مما ال يؤكل حلمه ال يصدق عليه أنّه صلّى يف ما ال يؤكل حلمه.
ف بني ما قاله الصدوق يف املقنع« :ال بأس بالصالة يف السنجاب
هل هناك خال ٌ
والسمور والفنك ،وال تصلّ يف الثعلب» وبني قوله يف اهلداية« :وما ال يؤكل حلمه فال تصلِّ
يف شعره ووبره» ،مع علمنا بأن السنجاب والسمور غري مأكول اللحم؟
اجلواب:
طبقاً ملا قلنا من أنّه ذكر أمور املنهيّ بعضها مع بعضٍ من دون فصل بينهما ،وأيضاً
دأبه كان اإلفتاء على أساس االحتياط ،فال خالف بني الفتاوى؛ إذ نهيه يف اهلداية ناشئٌ
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عن االحتياط؛ ألن الصالة يف وبر السنجاب أو السمور ليس واجباً ،وال مستحبّاً ،بل إمّا
منهي عنه حترمياً ،أو كراهةً .فبعد أن قال املفيت« :ال جيوز الصالة فيه» ،واملكلَّف ترك
الصالة فيه ،وصلّى يف غريه ،فصالته صحيحة.
وبعبارةٍ أخرى :اختالف فتواه يف املقنع واهلداية اختالفٌ ظاهري ،ناشئٌ عن
التفصيل واإلمجال .ففي املقنع فصَّل بني ما يكون لبسه يف الصالة مكروهًا وبني ما
يكون لبسه يف الصالة حرامًا؛ ويف اهلداية نهى عن الصالة يف اجلميع؛ احتياطاً.
وعليه حيمل النهي عن الصالة يف السمور والسنجاب والفنك يف عبارة الفقه
الرضوي.
ـ قال الشيخ املفيد&« :ال جيوز الصالة يف جلود امليتة كلها ...وال جيوز يف جلود
سائر األجناس من الدواب ،كالكلب واخلنزير والثعلب واألرنب وما أشبه ذلك ،وال
تطهر بالدباغ ،وال تقع عليها ذكاة.
وال جيوز للرجال الصالة يف اإلبريسم احملض ....وال يصلَّى يف الفنك والسمور ،وال
جتوز الصالة يف أوبار ما ال يؤكل حلمه .وال بأس بالصالة يف اخلزّ احملض ،وال جتوز
الصالة فيه إذا كان مغشوشاً بوبر األرانب والثعالب وأشباههما(.)5
أقول:
ـ رأيه بالنسبة إىل عدم اجلواز يف جلود الثعلب واألرنب وما شابههما ناشئٌ عن رأيه
بنجاستها ،كما يظهر من بعض الروايات .ولكن على القول بطهارتها ـ كما هو احلقّ
عندنا ـ هل جيوز الصالة فيها أم ال؟ ال يظهر شي ٌء من عبارته.
ـ قوله بعدم جواز الصالة يف الفنك والسمور مطابقٌ لبعض الروايات ،ويف مقابله
ت أخرى جموِّزة للصالة فيها ،ولكن هو رجَّح الطائفة املانعة؛ ألنها كانت موافقة
روايا ٌ
لالحتياط.
مما ال يؤكل حلمه غري معلوم .كما أنّ الوجه لذكر العامّ بعد اخلاصّ
ـ املراد ّ
مما ال يؤكل حلمه ،فذكر هذين احليوانني أوّ ًال،
غري معلوم؛ إذ معلومٌ أن الفنك والسمور ّ
ثمّ ذكر العنوان الكلّي مريب .إالّ أن حيمل لفظ« :وال يصلّى يف الفنك والسمور» على
الكراهة ،ولفظ «ال جتوز الصالة يف أوبار ما ال يؤكل حلمه» على عدم اجلواز وضعاً،
واختالف األلفاظ يرشدنا إىل اختالف املراد واملعنى.
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ـ مل يذكر& شيئاً يف موضوع الصالة يف أبوال وأرواث وألبان ولعاب ما ال يؤكل
حلمه .ولكنّ حكم األوّلني معلومٌ؛ ألنهما جنسان ،والصالة يف النجس ممنوعةٌ.
ولكنْ ال دليل على جناسة ألبانه ،وال لعابه .فمن ناحية النجاسة ال إشكال يف
جتويز الصالة فيها ،ومبا أنهما ليسا من األوبار فال بأس بهما من هذه الناحية أيضاً.
ك ْير اآلتية ،الدالّة على ممنوعية
فيظهر مما ذكرنا أنه& مل يعتمد على موثّقة ابن ُب َ
الصالة يف وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكلّ شيء منه()6؛ ألنّه اكتفى بالوبر املذكور
ت مبمنوعية الصالة يف كلّ شيءٍ منه.
يف سائر الروايات ،ومل ُي ْف ِ
ـ مراده من «الوبر» غري معلوم يف االبتداء؛ إذ ال يُدرى هل أنه يصدق على شعرٍ أو
شعرات من احليوان يكون يف ثوب املصلّي أو يلزم أن يكون شيئاً معتنى به ،حبيث
يصدق الصالة فيه وحيداً ،سواء كان كبرياً ،حبيث يكون ساتراً ،أو صغرياً ،مثل:
التكّة ،أو أصغر منه ،مثل :احللقة اليت يدخل فيها اإلصبع ،حبيث يصدق أن إصبعه
فيه ،فبالتالي يصدق جمازاً أنه صلّى يف وبر ما ال يؤكل حلمه؟
الذي يظهر من التأمُّل يف عباراته ،ومالحظة بعضها مع بعضٍ ،أن الصالة يف
اجللود واألوبار من قماشٍ واحد .فكما أنّ اجللد الصغري ال يستعمل بعنوان الثوب فاملراد
باألوبار أيضاً يكون ثوباً مصنوعاً من الوبر ،ال شعراً أو شعرات منها.
ـ قال الشيخ الطوسي& يف النهاية :وال جتوز الصالة يف جلد ووبر ما ال يؤكل
حلمه ،مثل :الكلب واخلنزير والثعلب واألرنب وما أشبهها ،سواءٌ كانت مذكّاة أو
مدبوغة أو مل تكن كذلك ،فمَ ْن صلّى فيه وجب عليه إعادة الصالة .وال جيوز الصالة يف
اخلزّ املغشوش بوبر األرانب والثعالب .ورُويت روايةٌ يف جواز ذلك ،وهي حممولةٌ على
التقية ...وال بأس بالصالة يف اخلزّ اخلالص ،أو إذا خالطه شيءٌ من اإلبريسم....
وال جتوز الصالة يف الفنك والسمور ،ووبر كلّ ما ال يؤكل حلمه .وقد ُرويت
رخصةٌ يف جواز الصالة يف هذين الوبرين خاصّة ،وهي حممولةٌ على حال االضطرار.
وال بأس بالصالة يف السنجاب واحلواصل ،ويف وبر كلّ شيء يؤكل حلمه ،إذا
كي ودبغ(.)7
ُذ ّ
أقول:
ـ رأيه& يف عدم جواز الصالة يف الثعلب واألرنب و ...ناشئٌ من أنّها غري مأكولة
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اللحم .فهو خالف أستاذه الشيخ املفيد يف التعليل ،ال يف أصل احلكم ،وال يف مورده.
ـ ذكره «الفنك والسمور» خاصّة ،وقبل العامّ ،لعلّه ناشئٌ عن تداول لبسهما ،وال
سيَّما يف البالد الباردة .ولعلّه ألجل ذلك محل الرواية املرخِّصة هلما على االضطرار ،دون
التقيّة ،مع أنّه محل الرواية اجملوِّزة للخزّ املغشوش على التقيّة.
ـ إنّه& مل يكن عنده شي ٌء أكثر من الروايات اليت نقلها يف كتابَ ْيه ،ووصل
إلينا ،فاحتمال أن يكون عنده ما ليس عندنا يف غري حمله.
ـ عبارته يف «النهاية» ،يف باب ما حيلّ من امليتة وحيرم من الذبيحة ،خيتلف عمّا
هو هنا ،ونصّه هكذا« :وما ال يؤكل حلمه فعلى ضربني ...والضرب اآلخر جيوز
كي ودبغ ،غري أنه ال جيوز الصالة فيه ،وهي جلود السّباع كلّها ،مثل:
استعماله إذا ُذ ّ
النمر والذئب والفهد والسبع والسمور والسنجاب واألرنب وما أشبه ذلك من السباع
والبهائم»(.)8
كال العبارتني متّحدتان يف موضوع عدم جواز الصالة يف جلود ما ال يؤكل حلمه،
ولكن «الوبر» يوجَد يف ما نقلناه سابقاً ،ال يف عبارته األخرية.
ـ مراده من الثوب الذي جيوز الصالة فيه أو ال جيوز هو الثوب الساتر ،وبيان
حكم الثوب غري الساتر حيتاج إىل عبارةٍ أخرى ،كما صرّح هو بذلك فقال« :وال جتوز
الصالة يف القلنسوة والتكّة إذا عمال من وبر األرانب»(.)9
فهو وشيخه مل يتكلَّموا عن الصالة يف الشعرة أو الشعرات امللقاة على الثوب.
ـ قال السيد املرتضى& يف االنتصار :وممّا تفرَّدت به اإلمامية أ ّن الصالة ال جتوز
يف وبر األرانب والثعالب ،وال يف جلودها ،وإ ْن ذحبت ودبغت اجللود .والوجه يف ذلك
اإلمجاع املرتدّد ذكره ،وما تقدَّم أيضاً من أن الصالة يف الذمّة بيقنيٍ ،فال تسقط إالّ
بيقنيٍ ،وال يقني يف سقوط صالة َم ْن صلّى يف وبر أرنب أو ثعلب أو جلدهما(.)10
أقول:
مراده أن الصالة يف ثوبٍ ساتر للعورة ،مصنوع من وبر أو من جلد ما ذكر ،ممنوعٌ
مما ال يؤكل حلمه.
وباطل ،ال الصالة يف الثوب الذي عليه شعرة أو شعرات ّ
والدليل على ذلك :أوّالً :إنّه متسّك باإلمجاع املرتدّد ذكره .وقد مرّت كلمات
الفقهاء ،وعلم من خالهلا أنّهم مل يفتوا ببطالن الصالة يف الثوب املشتمل على الشعرة
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الواحدة ،أو قطعة صغرية غري ساترة.
ثانياً :إنّه بنفسه يف البحث عن النجاسة املعفوّ عنها يف الصالة قال« :وميكن أن
يقال :إ ّن التكّة ال حظّ هلا يف أجزاء الصالة ،وال تصحّ الصالة بها على انفراد ،فجرى
وجودها جمرى عدمها ،وكأنّها من حيث ال تأثري هلا يف أجزاء الصالة جتري جمرى ما
ليس عليه من الثياب( .)11وهذا الدليل بعينه جيري يف ما حنن فيه ،ويظهر منه أن األجزاء
مما ال يؤكل حلمه ،بقدر علم الثوب أو شبهه ،ال بأس به؛ ألنه جيري وجودها
الصغرية ّ
جمرى عدمه.
ـ قال أبو الصالح احلليب& يف الكايف :الشرط الثامن :طهارة اللباس و ...وجيتنب
النجس واملغصوب وجلود امليتة ،وإنْ دبغت ،وجلود ما ال يؤكل حلمه ،وإنْ كان منه ما
يقع عليه الذكاة ،وما عمل من وبر األرانب والثعالب ،أو غشّ به ،واحلرير احملض .فإنْ
ج ِزه الصالة ،ومعفوّ عن الصالة يف القلنسوة والتكّة واجلورب
صلّى يف شيءٍ من ذلك مل ُت ْ
والنعلني ،وإنٍْ كان جنساً أو حريراً .والتنزُّه عنه أفضل(.)12
أقول:
وجود لفظة «و» يف عبارة« :وإنْ كان جنساً أو حريراً» يرشدنا إىل أنّه جيوز الصالة
مما ال يؤكل حلمه أو امليتة أو املغصوب ،وإ ْن خرج األخريان بدليلٍ
يف التكّة املصنوعة ّ
آخر ال يلزم منه خروج األوّل .فالصالة يف التكة ممّا ال يؤكل حلمه جائزٌ ،اللهمّ إالّ أن
ط ،ومن أخطاء النسّاخ ،ففي هذه الصورة ينحصر االستثناء يف
يقال :إن لفظة «و» غل ٌ
التكّة وما شابهها إذا كان جنساً ،أو من جنس احلرير ،دون ما ال يؤكل حلمه .وعلى
مما ال يؤكل
أيّ حالٍ ال يدلّ على عدم جواز الصالة يف ثوبٍ يكون عليه شعرة أو شعرات ّ
حلمه أو من وبره .ومل يستثْ ِن منه شيئاً ،حتّى السنجاب أو السمور أو الفنك أو غريها ،وإنْ
ت كثرية على جواز الصالة فيها.
دلّت روايا ٌ
ـ قال الطوسي& يف اخلالف :مسألة « :كلّ ما ال يؤكل حلمه ال جيوز
كُ ،دبغ أو مل ُي ْد َبغ ...ورُويت رخصة يف
كي أو مل ُي َذ َّ
الصالة يف جلده وال وبره وال شعرهُ ،ذ ل
جواز الصالة يف الفنك والسمور والسنجاب .واألحوط ما قلناه .وخالف مجيع الفقهاء يف
كي ودبغ جازت الصالة يف ما ال يؤكل حلمه ،إالّ الكلب واخلنزير،
ذلك ،وقالوا :إذا ُذ ّ
على ما مضى من اخلالف فيما.»...
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دليلنا :إمجاع الفرقة ،وطريقة االحتياط ،واعتبار براءة الذمّة بيقنيٍ ،وال يقني َمل ْن
صلّى يف ما ذكرناه.
وروى عليّ بن محزة ...فقال :ال بأس بالسنجاب(.)13
أقول:
ـ يظهر منه أن العمدة يف املسألة الروايات املروية ،ولكن بعدما رأى أن الروايات
خمتلفة أفتى مبا هو أحوط .واإلمجاع ليس دليالً مستقالًّ يف رأيه ،وأيضاً اليقني بالرباءة
وطريقة االحتياط من األدلّة اإلقناعية ،ال األصلية.
ـ قوله« :ال وبره ،وال شعره» يلقي يف الذهن ابتداءً أنّه ال جيوِّز الصالة يف ثوب
أصابته شعر ٌة أو شعرات ،إالّ أنّ األدلة اليت جاء بها ليس فيها هذه التشديدات؛ إذ الروايات
موضوعها «جلود ما ال يؤكل حلمه» ،واجللود ال تصدق على الشعرة .والفقهاء الذين
كانوا قبله مل يتكلَّموا يف موضوع الشعرة والشعرات ،حتّى يكون إمجاعاً حتصيلياً.
فمن هنا حندس حدساً قطعياً بأنّ مراده كان الثوب املتَّخذ من الشعر أو الوبر ،ال الشعرة
الواحدة امللقاة على الثوب.
ـ قال السيد أبو املكارم& يف الغنية« :وجيوز الصالة يف اخلزّ اخلالص ،وال جيوز
يف اإلبريسم احملض ،وجلود امليتة ـ وإ ْن ُدبغت ـ ،وجلود ما ال يؤكل حلمه ـ وإنْ كان فيها
ما يقع عليه الذكاة ـ ،وما عمل من وبر األرانب والثعالب ،أو غُشّ به ،واللباس النجس
واملغصوب .يدلّ على مجيع ذلك اإلمجاع املذكور ،وطريقة االحتياط ...وقد ُعفي عن
النجاسة تكون يف ما ال تتمّ الصالة فيه منفرداً ،كالقلنسوة والتكّة واجلورب واخلفّ.
والتنزّه عن ذلك أفضل(.)14
أقول:
ـ عبارة «وما عمل من وبر »...صرحي ٌة يف أن املمنوع الصالة يف ثوبٍ عمل من وبر ما
مما ال يؤكل حلمه أو لعاب فمه أو
ال يؤكل حلمه ،فالثوب الذي عليه شعرٌة أو شعرات ّ
لبنه يبقى على أصله األوّلي ،وهو اجلواز.
ـ عدم استثناء السنجاب أو السمور أو غريها يدلّ على أنه مل يعتَ ِن بالروايات
اجملوّزة؛ ألنها كانت خمالفةً لالحتياط ،وترك الصالة فيها أفضل.
ـ وأخرياً استثنى األشياء الصغرية غري الساترة إذا كانت جنسة ،بل إذا كانت
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فيها عني النجاسة .والنجاسة أعمّ من أن تكون الدم أو الروث مما ال يؤكل حلمه أو املينّ
أو امليتة ،فالصالة فيها مع وجود عني النجاسة عليها غري حمظور.
ـ ومع ذلك هو قال ما هو احلقّ عنده ،وتكون السرية العملية للفقهاء وغريهم هي
أن التنزه عنه أفضل.
ـ قال احملقّق& يف الشرائع« :وال تصحّ الصالة يف شيءٍ من ذلك إذا كان مما ال
يؤكل حلمه ،ولو أخذ من مذكّى ،إالّ اخلزّ اخلالص .ويف املغشوش منه بوبر األرانب
والثعالب روايتان ،أصحّهما املنع(.)15

الذي يظهر من األقوال املنقولة املاضية ،حتّى زمان احملقلق ،أنّه مل يكن حبث
حول إلقاء الشعرة أو الشعرات على اللباس ،إالّ كالماً من النهاية يف موضوع الصالة يف
ما ال تتمّ فيه الصالة .وكان البحث كلّه منصبّاً حول جلد ما ال يؤكل حلمه ،والثوب
ك ْير وغريها ،ونقلوها،
املتَّخذ من وبره ،والثوب املغشوش ،فإنهم وإنْ ر َو ْوا موثَّقة ابن ُب َ
ولكنْ مل يفتوا مبضمونها .وعباراتهم بني الصريح بالثوب املعمول من الوبر وبني اجململ
الذي كان يفهم بالقرائن الداخلية ،الدالّة على أنّ مرادهم الثوب وما شابهه من األمور
الساترة للعورة ،حتّى وصل الدور إىل العالّمة احللّي ،فتكلّم حول التكّة غري الساترة
املأخوذة من جلد أو من وبر ما ال يؤكل حلمه.
ومن الشواهد على ذلك :كالم الشهيد الثاني يف املسالك ،حيث ذيَّل عبارة احملقّق
بقوله« :سياق البحث عن اللباس يقتضي كون املنع من ذلك خمصوصاً بكونه لباساً ،فلو
كان غريه ،كالشعرات امللقاة على الثوب ،مل مينع الصالة فيه .ورمبا قيل باملنع مطلقاً.
وعلى كلّ حال فيستثنى من ذلك شعر اإلنسان؛ جلواز الصالة فيه متصالً ،وكذا
منفصالً؛ ولعموم البلوى به.)16(...
ـ قال العالّمة& يف التذكرة :مسألة

« :وجلد ما ال يؤكل حلمه ال جتوز

كي ودبغ ،سواء كان هو الساتر أم ال ،عند علمائنا أمجع»(.)17
الصالة فيه ،وإنْ ُذ ّ
أقول:
مراده من قوله« :أم ال» ليس التكّة الصغرية ،وال مثل رأس اإلبرة وما شابهها؛ ألنّه
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ادّعى اإلمجاع .ومرّت أقوال الفقهاء يف هذا اجملال ،وعرف منها أنّهم مل يتكلموا حول
األشياء الصغرية غري الساترة.
وأيضاً العالّمة احللّي نفسه قال ،يف مسألة « :لو عمل من جلد ما ال يؤكل
حلمه قلنسوة أو تكّة فاألحوط املنع؛ لعموم النهي عن الصالة يف جلد ما ال يؤكل حلمه».
فلو كان املراد من اإلمجاع منع الصالة يف قطعةٍ صغرية من اجللد كان له أن
يدّعي اإلمجاع يف هذه املسألة أيضاً ،وكان عليه أن يفيت باملنع ،ال أن حيتاط .فمن هنا
نعرف أنّه يف كلّ العبارات املاضية املطلقة كان املراد باجللد الساتر ،ال القطعات
ك ْير ،ولكن
الصغار .وقد أفتى العالّمة باالحتياط ال ألجل اإلمجاع ،بل ألجل موثَّقة ابن ُب َ
داللتها يف نظره مل تكن تامّةً ،وكذا سائر األخبار الواردة يف هذا اجملال ،ولذا مل
يستطع أن يفيت ،بل اكتفى باالحتياط.
ت بها ،بل احتاط
ت أحدٌ باملوثَّقة إىل زمان العالّمة ،وهو أيضاً مل ُي ْف ِ
فنفهم أنّه مل ُي ْف ِ
ألجلها.
ـ والشهيد األوّل& حذا حذوه يف الدروس ،وقال« :وال جتوز يف جلد ما ال يؤكل
حلمه ،وإن ُذكّي ودبغ ،ال يف شعره ووبره ،إالّ اخلزّ وبراً وجلداً ،على األصح ،والسنجاب.
مما ال يؤكل
ويف الثعلب واألرانب والفنك روايةٌ باجلواز مرتوك ٌة .ويف القلنسوة أو التكّة ّ
حلمه تردُّدٌ ،أشبهه املنع .ويف احلواصل اخلوارزمية روايةٌ باجلواز مهجورة(.)18
أقول:
مالحظة جمموع العبارة يعلن بأن املراد من «وال شعره ووبره» الثوب املصنوع منهما،
مما ال يؤكل حلمه».
وإالّ مل يكن وجه للرتدُّد «يف القلنسوة أو التكّة ّ
ويؤيِّد ما فهمنا استثناءه اخلزّ بقوله« :إالّ اخلزّ وبراً وجلداً»؛ إذ الظاهر أن مراده
الثوب املصنوع من جلد اخلزّ أو من وبره ،ال الثوب الذي عليه وبرٌ من خزّ.
ت عبارة الشهيد الثاني يف املسالك« :سياق البحث عن اللباس يقتضي كون
وقد مرَّ ْ
املنع من ذلك خمصوصاً بكونه لباساً .فلو كان غريه ،كالشعرات امللقاة على الثوب ،مل
مينع الصالة فيه ،ورمبا قيل باملنع مطلقاً»(.)19
وال يبعد أنّه أراد بقوله« :ورمبا قيل باملنع مطلقاً» ما أفتى به احملقلق الثاني يف جامع
املقاصد ،حيث قال« :وال ُيستثنى من جلد ما ال يؤكل حلمه وصوفه وما يف حكمه ما ال
348

االجتهاد والتجديد

تتمّ الصالة فيه ،كالتكّة والقلنسوة ،فيعمّ املنع حتّى الشعرة الواحدة على الثوب أو
البدن؛ لعموم حديث زرارة السابق؛ وملكاتبة إبراهيم)20(»...؛ إذ مل أجد َم ْن أفتى بالرواية
وبهذا الشمول قبله ،وهو أيضاً مل ينقل شخصاً مؤيِّداً لقوله .نعم ،هو نقل كالم الذكرى
مقابالً لفتواه ،حيث قال« :لو وجد على الثوب وب ٌر فالظاهر عدم وجوب اإلزالة»(.)21
ويف املدارك ،بعد أن جاء باألخبار الواردة املرتبطة بالبحث ،قال :وهنا فوائد:
األوىل :الظاهر اختصاص املنع من الصالة يف هذه األشياء باملالبس ،فلو كانت
غريها ،كالشعرات امللقاة على الثوب ،مل متنع الصالة فيه .وبه قطع الشهيد يف
الذكرى ،وجدّي يف مجلةٍ من كتبه .ويدلّ عليه ،مضافاً إىل األصل السامل....
الثانية :اختلف األصحاب يف التكّة والقلنسوة املعمولتني من وبر غري املأكول،
فذهب الشيخ يف النهاية إىل املنع منهما؛ ملا سبق يف اجللود؛ وقال يف غري النهاية
بالكراهة ،ومال إليه يف «املعترب»؛ تعويالً على األصل ورواية.)22(...
أقول:
ـ الظاهر أن مراده من قول الشيخ يف النهاية هذه العبارة« :وال جتوز الصالة يف
القلنسوة والتكّة إذا عمال من وبر األرانب»()23؛ إذ لو كان مراده غريها ،نظري :ما نقلنا
سابقاً عنه« :ال جتوز الصالة يف الفنك والسمور ووبر كلّ ما ال يؤكل حلمه»( ،)24أو «ال
جتوز الصالة يف جلد ووبر ما ال يؤكل حلمه ،مثل :الكلب واخلنزير و ،)25(»...أو «ال جتوز
الصالة يف جلود السباع كلّها»( ،)26فهذه العبارات مل تكن منحصر ًة يف نهاية الشيخ ،بل
كانت موجود ًة يف املقنعة وغريها .فذكر نهاية الشيخ وحيداً يدلّ على ما فهمنا وذكرنا.
ـ مراده من (غري النهاية) املبسوط ،حيث ذكر فيه« :وكلّ ما ال تتم الصالة فيه
ت الصالة فيه ،وإنْ كان من اإلبريسم ،مثل :التكّة واجلورب والقلنسوة
منفرداً جازَ ْ
واخلف والنعل .والتنزُّه عنه أفضل»(.)27
ويظهر مما ذكرنا أن احلكم مبنع الصالة يف الثوب امللقاة عليه شعرة أو شعرات
ليس مشهوراً ،وال إمجاعاً ،بل يوجد يف كتاب النهاية ،دون غريه من كتب الشيخ وغريه.
فما عن البعض من ادّعاء الشهرة أو اإلمجاع قاب ٌل للمناقشة.
قال يف اجلواهر« :بل عن الذخرية واجمللسي :إ ّن املشهور بطالن الصالة يف الشعرات
امللقاة على اللباس ،وإ ْن مل يكن جزءاً منه ،بل يف جامع املقاصد« :وإن كانت شعرة
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واحدة» ،بل يف حاشية املدارك لألستاذ :إن الظاهر من غري واحد من الفقهاء أن املنع غري
خمتصّ باللبس ،بل شامل لالستصحاب أيضاً؛ ألنّهم يذكرون األخبار الدالة على ذلك يف
ض لكون مدلوالتها غري املطلوب ،بل يذكرون ما دلّ على
مجلة أدلّتهم ،من غري تعرُّ ٍ
ض لكون ذلك غري املطلوب .ثمّ قال :وأرى العلماء
جوازه ،ويتعرّضون للعالج من غري تعرُّ ٍ
وأمسع أنّهم يتنزَّهون عنه»(.)28
أقول:
إثبات الشهرة على مدَّعيها ،بعدما مرّ من كلمات القدماء ،وشرح مرادهم .وأيضاً
ك ْير ،ال للشهرة أو اإلمجاع .وما نقل عن
جامع املقاصد أفتى مبا أفتى ألجل موثَّقة ابن ُب َ
حاشية املدارك حاصلٌ عن استحسان واحتياط ،ال شيء آخر .وميكن أن جياب بأن
القدماء الذين كانوا أتباع النصّ ،وكانوا يفتون بنصّ الروايات ،وكانوا ال يغريون ألفاظ
الروايات ولو مبرادفاتها ،مع ذلك مل يأتوا بكلمات املوثَّقة وما شابهها ،فيظهر منه عدم
اعتمادهم عليها .فاحلكم بعدم جواز الصالة يف ما ال يؤكل كان مطابقاً لالحتياط،
فأفتوا به ،ال ألجل إمجاعٍ ،وال خرب خاصّ.
وممّا ذكرنا يظهر أيضاً ضعف ما يف فتوى العروة الوثقى ،ويف إمساك أكثر
الفقهاء من التعليق عليها.
قال يف العروة الوثقى« :الرابع [من شروط لباس املصلي] :أن ال يكون من أجزاء ما
ال يؤكل حلمه ،وإنْ كان مذكّى ،أو حيّاً ،جلداً كان أو غريه .فال جيوز الصالة يف
جلد غري املأكول ،وال شعره وصوفه وريشه ووبره ،وال يف شيء من فضالته ،سواء كان
ملبوساً أو خملوطاً به أو حمموالً ،حتّى الشعرة الواقعة على لباسه ،بل حتّى عرقه وريقه.
وإنْ كان طاهراً ،ما دام رطباً ،بل ويابساً إذا كان له عنيٌ»(.)29
أقول:
رأيتُ تعليقات أكثر من عشرين من الفقهاء ،ومل يعلّق عليه إالّ ثالثة :أحدهم ال
يرى بأساً بالتكّة وما يكون غري ساتر()30؛ واثنان منهم ال يرَ ْون بأساً باحملمول( .)31مع أن
كل املسألة قابلةٌ للمناقشة ،ومتفرّعاتها تكون بال دليل .فا ّتباع األكثر ،وخصوصاً
ت بها القدماء من األصحاب عجيبٌ؛ إذ إنّه كان
السيد الربوجردي& ،لروايةٍ موثقة مل ُي ْف ِ
يعتقد أنّه «إذا وجدنا روايات متعدّدة نطمئن أنّه قد صدر من املعصوم شيءٌ ،ولكن ال
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ندري لفظه ومضمونة بالضبط ،»...فهنا كيف اطمأنَّ بأنّ روايةً مبتالة باملعارض،
ومبخالفة املشهور ،ومبتالة أيضاً بأنّ نفس حكمها يكون من األحكام الشاقّة غري
املناسبة للشريعة السهلة ،قد صدرت من املعصوم ،ثمّ أفتى وفقها باالحتياط!!
فالذي ظهر إىل اآلن ،من خالل مباحث متفرقة ،وهذا املبحث أيضاً ،نكتتان:
األوىل :إن الفقهاء القدماء كان ديدنهم العمل باالحتياط.
الثانية :إن الفقهاء املتأخرين أيضاً سلكوا نهج القدماء يف االحتياط ،وال سيَّما إذا
ت به القدماء .فاألحوط اتَّسع ظلّه على رأس الفقه،
وجدوا خرباً موافقاً له ،وإنْ مل ُي ْف ِ
وصار الفقه فقهاً صعباً ،غري قابل للدفاع عنه يف كثري من اجملاالت؛ إذ صعبٌ على العقول
أن تقبل أن الصالة يف ثوبٍ ملوّث بأبوال األغنام وأرواثها ،أي ملوّث باألوساخ ،تكون
مقرّبةً ،وأمّا الصالة يف ثوبٍ طاهرٍ ونظيف ،ولكنْ ألقي عليه شعرةٌ من اهلرّة ،أو مقدار
رأس إبرة من بزاقها ،فال تكون مقرّبةً ،بل تكون باطل ًة من أصلها .هذا الذي جعل
العقول تائهةً .وعندما نرجع إىل دليلٍ هلذه التشديدات نرى أنّه مل يوجد شيءٌ معتنىً به؛ إذ
لو كان الدليل هو املوثَّقة فإشكاله أن القدماء الذين نقلوها مل ُي ْفتوا بها ،ومل يعتمدوا
عليها ،ولو كان الشهرة فالشهرة ابتداؤها من زمن العالّمة احللّي ،وهو أيضاً احتاط،
وبعده أيضاً احتاطوا ،أو نقلوا الوجهني فيه ،فكيف اطمأ ّن الفقهاء يف عصرنا حتّى أفتَ ْوا
ج ْزماً؟!
َ

بعد مالحظة أقوال الفقهاء واملتأخِّرين يف موضوع الصالة يف ما ال يؤكل حلمه
ينبغي أن نالحظ األصل األساس ،الذي هو دليل الفقهاء يف فتاواهم ،يف هذا اجملال ،وهو
الروايات.
والذي يظهر بالتأمُّل ابتداءً ـ وأقول :ابتداءً؛ حتّى يتأمّل القارئ املكرَّم ـ هو أن
كثرة االختالف يف الروايات يرشدنا إىل أن الصالة يف ما ال يؤكل مكروهٌ ،ودرجة
الكراهة مرتبطة مبقدار االستعمال وجنس احليوان.
فإذا كان ما ُيستعمل للصالة صغرياً أو غري ساتر ،واحليوان ال يصيد ،فالكراهة
يف أدنى مراتبها؛ وإذا كان احليوان ممّا يصيد ويأكل اللحم ،والثوب يكون كبرياً
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ساتراً ،فالكراهة يف أشدّ مراتبها ،وميكن القول حبرمته .ففي مثل هذه الصورة الصالة
فيه ممنوعةٌ ،وهذه املرتبة من النهي تدلّ على الفساد ،دون غريها.
وأظنّ أنّ الكليين& أيضاً هكذا فهم األخبار؛ إذ عنوانه« :اللباس الذي تكره
الصالة فيه ،وما ال تكره».
ك ْير قال :سأل زرارة أبا
ـ عليّ بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أبي عمري ،عن ابن ُب َ
عبداهلل× عن الصالة يف الثعالب والفنك والسنجاب وغريه من الوبر؟ فأخرج كتاباً زعم
أنّه إمالء رسول اهلل‘ :إن الصالة يف وبر كلّ شيءٍ حرام أكله فالصالة يف وبره وشعره
وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة ،ال تقبل تلك الصالة حتّى تصلّي يف غريه
ممّا أحل اهلل أكله.
ثمّ قال :يا زرارة ،هذا عن رسول اهلل‘ ،فاحفظ ذلك يا زرارة ،فإنْ كان ممّا
يؤكل حلمه فالصالة يف وبره وبوله وشعره وروثه وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه
كي ذكاة الذبح ،فإنْ كان غري ذلك ،ممّا قد ُنهيت عن أكله
جائز ،إذا علمت أنّه ُذ ّ
()32
وحرم عليك أكله ،فالصالة يف كلّ شيء منه فاسدٌة ،ذكّاه الذبح أو مل يذكله» .
ك ْير .وظاهرها يدلّ على أن الصالة يف ثوب يكون عليه
هذه الرواية موثَّقة بابن ُب َ
شعرٌة واحدة من اهلرّة أو السنجاب أو الفنك وغريها ممّا ال يؤكل حلمه فاسدةٌ باطلة،
وأيضاً يدلّ على أنّه لو لصق شعرة واحدة منها بالبدن ،أو أصابه قدر رأس إبرة من ريقها،
فصالته فاسدةٌ باطلة .وبهذا يفيت أكثر الفقهاء يف عصرنا احلاضر(.)33
ت عديدة؛ إذ أوّ ًال :هذا اخلرب كان مبرأى الفقهاء ،ومل
ولكنْ فيه إشكاال ٌ
يتعرض أحدهم هلذه اجلزئيات ،مع أن ديدنهم كان بيان الفتوى بألفاظ الروايات
بالضبط ،وال سيَّما الروايات املطابقة لالحتياط ،حتّى أنّ الشيخ يف النهاية والعالّمة يف
التذكرة و ...تعرَّضوا حلكم الصالة يف الثوب غري الساتر لصغره ،كالتكّة واجلورب
املصنوع منها ،ولكن مع ذلك مل يتعرَّضوا حلكم الصالة يف الثوب امللقى عليه الشعرة
والشعرات.
()34
ومع أن هذا اخلرب كان مبرأىً منهم ،وذكره الشيخ يف التهذيب ،مع ذلك مل
يأتِ بألفاظه يف النهاية؛ فإمّا أنّهم كانوا يرَ ْون إشكاالً يف احلديث من ناحية السند
وخفي علينا؛ أو مبا أنّهم كانوا قريب العهد من األئمة ،وكانوا عارفني مبذاقهم ،فهموا
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أن اإلمام مل يقصد هذا اإلطالق ،بل أراد ما قاله يف سائر األحاديث من منع الصالة يف
الثوب الساتر فقط؛ أو أن هذا احلديث دُسَّ يف كتب أصحابنا يف األزمنة املتأخِّرة ،ومل
ني وال أثر.
يكن يف أصوهلم األوليّة منه ع ٌ
ثانياً :لو كان مقصود احلديث اإلطالق أو العموم الذي مرَّ فلماذا وردت عليه
االستثناءات الكثرية يف ضمن سائر األخبار .وبعد ورود القيود واالستثناءات الكثرية
يصعب علينا أن نتمسَّك باإلطالق أو العموم؛ إذ أصالة العموم أو اإلطالق ليست أصالً
تعبُّدياً ،بل هما من األصول العقالنية.
ثالثاً :لو فرض بقاء اإلطالق أو العموم فإنّه يتعارض مع سائر األخبار؛ إذ كثري منها
كان يف مقام البيان ومل يبيِّن ،حبيث لو كان بيانه الزماً كان إيقاعاً للمكلَّف يف
اجلهالة ،وكان تساحماً يف بيان أحكام اهلل ،وهو ممنوعٌ وقبيح من األئمة
املعصومني^.
رابعاً :وجود التكرار يف نفس احلديث ،وركاكة الكلمات ،وعدم مناسبتها
ملقتضى الفصاحة والفنون البالغية ،أم ٌر مريب ،حبيث يشكّ اخلرِّيت بالفنّ يف أصل
صدوره من النيبّ‘ واإلمام×؛ ألنّهم قوم فصحاء ،وال جيوز لنا أن ننسب إليهم العبارات
املشتملة على التكرار واحلشو و ،...وال سيَّما إذا كان مكتوباً ،وأنّه من إمالء رسول
اهلل‘ وخطّ عليّ×.
ويؤيد هذا التشكيك لفظة «زعم» ،املشتملة العتقاد اخلطأ ،فكيف قال رسول
اهلل‘ ،وهو أفصح الفصحاء ،وأفصح َم ْن نطق بالضاد ،وكتب كاتبه ـ الذي هو
عليٌّ× يقيناً؛ إذ ليس هذا احلديث منتشراً بني أهل السنّة وغري أهل بيت النيبّ‘ ـ هذه
العبارة ،وكرّر فيه لفظ «الوبر» ،وأتى بلفظ «ألبانه وروثه وبوله» مقارناً للفظ «يف».
وهل ميكن الصالة يف اللنب أو يف الروث أو البول؟ وهل يصدر منه‘ تكرار
الكلمات بأنّها «فاسدةٌ ال تقبل»؟ وهل يصدر منه تكرار لفظ «الصالة» ثالث مرّات ،مع
أنّه ال حاجة إليها؟ أليس بناء الكتابة على االختصار؟ هل مل يكن باستطاعته أن يقول:
«إن الصالة يف وبر كلّ شيءٍ حرام أكله فاسدة ،وكذا شعره وبوله وكلّ شيء منه»،
حتى يشمل «البول» بطريقٍ أوىل «الرَّ ْوث واأللبان والريق»« .وكلّ شيء» يشمل «اجللد
وسائر أجزائه».
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ثمّ ملاذا يكرِّر الصادق× الكلمات ،كلفظ« :يا زرارة» ،والتأكيد على حفظه؟!
هل كانت املسألة من األمور الصعبة غري القابلة للحفظ ،أو مل يكن بإمكان
زرارة أن حيفظ االجتناب الكامل عن غري مأكول اللحم كقاعدةٍ واحدة ،نظري :سائر
القواعد؟!
خامساً :هل الشرط املذكور يف ما يؤكل حلمه مطابقٌ لفتوى الفقهاء أم يباينه
تبايناً تاماً؟ إذ احلديث يقيِّد جواز الصالة يف وبر ما يؤكل حلمه وشعره و ...بالعلم بأنّه
ذكّاه الذبح ،مع أنّه من الضروري جواز قصّ شعر املعز وصوف الضأن ووبر اجلمل و،...
وصنع أنواع األثواب منها ،يف حال حياة احليوان ،وحتّى بعد موته إذا كان بطريق القصّ؟
هذه اإلشكاالت وأمثاهلا ترشدنا إىل أن هذا احلديث جمعولٌ ،دُسّ يف أخبار
األصحاب؛ كي يشوّهوا وجه الشيعة.
ـ حممد بن أمحد بن حييى ،عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ،عن إبراهيم
حممد اهلمداني قال« :كتبتُ إليه :يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا ال يؤكل حلمه،
من غري تقيةٍ ،وال ضرورة؟ فكتب :ال جتوز الصالة فيه»(.)35
السند ضعيف؛ إذ عمر بن علي هذا مل يؤثَّق .وسند الشيخ إليه أيضاً ضعيفٌ( .)36ويف
إبراهيم بن حممد اهلمداني أيضاً كالمٌ( ،)37وإنْ كان الرجل عندي مقبول احلديث.
ثمّ ال ندري هل الرجل كتب إىل اإلمام× أو غريه ،ولكنْ مبا أنّه كان وكيل
الناحية املقدّسة فكتابته إىل غري اإلمام× بعيدةٌ.
ثمّ بعد ضعف هذا اخلرب ،والذي قبله ،إذا وجدنا أدّلة أخرى متنعنا من الصالة يف
الثوب امللقى عليه شعرة أو مثلها ممّا ال يؤكل حلمه فنعمل بها؛ وإنْ مل جند دليالً يدل على
املنع ،ومل جند فتوى من قدماء األصحاب يف هذا اجملال ،فنستطيع أن حنمل هذا
احلديث ،والذي قبله ،على لزوم رعاية االحتياط ،وال سيَّما للخِصِّيصني باإلمام ،الذين
هم وكالؤه وأمناؤه على أمواله وعلى أموره.
ـ حممد بن أمحد بن حييى ،عن رجلٍ ،عن أيّوب بن نوح ،عن احلسن بن عليّ
الوشّاء قال :كان أبو عبد اهلل× يكره الصالة يف وبر كلّ شيءٍ ال يؤكل حلمه(.)38
سنده ضعيفٌ؛ باإلرسال.
وداللته على الكراهية أكثر؛ إذ اإلمام كان يكره أن يصلّي يف ذلك الثوب ،ال
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أنه كان ينهى اآلخرين عن الصالة فيه ،فادّعاء نهي اآلخرين نهياً يدلّ على بطالن الصالة
فيه حيتاج إىل أدلّةٍ أوضح وأحكم.
ـ عليّ بن حممد ،عن عبد اهلل بن إسحاق العلوي ،عن احلسن بن عليّ ،عن حممد
بن سليمان الديلمي ،عن عيثم بن أسلم النجاشي ،عن أبي بصري قال :سألتُ أبا عبد
اهلل× عن الصالة يف الفراء؟ قال« :كان عليّ بن احلسني× رجالً صرداً ،ال تدفئه فراء
احلجاز؛ ألن دباغتها بالقرظ ،فكان يبعث إىل العراق ،فيؤتى ممّا قبلهم بالفرو ،فيلبسه.
ت الصالة ألقاه ،وألقى القميص الذي حتته ،الذي يليه .فكان ُيسأل عن ذلك
فإذا حضرَ ْ
فقال :إن أهل العراق يستحلّون لباس اجللود امليّتة ،ويزعمون أنّ دباغه ذكاته»(.)39
ف؛ بعدّة أمور:
سند احلديث ضعي ٌ
أوّالً :إ ّن عيثم بن أسلم جمهول ،ومل َي ْر ِو عنه غري هذا اخلرب(.)40
ف؛ رمي مرّة بالغلوّ؛ وأخرى قالوا« :ضعيف»؛
ثانياً :حممد بن سليمان الديلمي ضعي ٌ
وثالثةً قالوا :ضعيفٌ جدًّا ال يعوّل عليه يف شيءٍ؛ ورابعةً قالوا :ال يعمل مبا تفرَّد به؛ وخامسةً
قالوا :ضعيفٌ يف حديثه(.)41
ثالثاً :عبد اهلل بن إسحاق العلوي جمهو ٌل مل يرو عنه إالّ أربع أحاديث ،أحدها هذا.
وبعد هذه اإلشكاالت ال يلزم أن نتكلم حول الرجال املشرتكني ،نظري :احلسن
بن عليّ ،الذي روى عنه عبد اهلل بن إسحاق؛ أو عليّ بن حممد ،الذي روى عن عبد اهلل بن
إسحاق.
وأمّا داللةً فاخلرب غري مرتبطٍ مبا ال يؤكل حلمه ،ومرتبط بامليتة ،ويدلّ على أن
عليّ بن احلسني كان ال يصلّي يف ثوبٍ يكون من امليتة ،أو لصق به شعرٌ من ميتة؛ ألنّه
كان خيلع الفرد والثوب الذي يليه الذي كان يف معرض إلصاق بعض الفَ ْرو به.
ت؛ إذ أوّ ًال :فعل اإلمام× ال يدلّ على الوجوب ،بل يدلّ على
ولكنْ فيه إشكاال ٌ
االستحباب أو االحتياط ،فلذا مل يأمر اآلخرين بهذا ،بل عمل به يف نفسه.
ثانياً :نفس اخلرب يف نظري مشكوكٌ؛ إذ عندما يكون الفرد صرداً فكل حاالته
تكون هكذا ،وال سيَّما يف حالة القيام؛ ألنه ال يتحرَّك كثرياً حتّى يدفأ ،وال يكون
ٍّ ،مثل :الفرو والذي يليه ،الذي يكون
جالساً حتى يتحفّظ على نفسه .وخلع لباس حار
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ب ألن يواجه البدن فجأة الربد ،ويصبح مريضاً .ويستبعد من اإلنسان
بطبعه مسيكاً ،موج ٌ
الصرد أن يفعل هكذا ،بل إ ّما يلبسه دائماً ،وال سيَّما يف حال الصالة؛ وأمّا يرتكه نهائياً.
ت أنه
رابعاً :اجلواب غري مقنعٍ للسائل؛ إذ السائل يستطيع أن يسأل :كيف علمْ َ
امليتة؟ بل ميكن أن يكون من املذبوح املذكّى.
خامساً :بعد هذا كلّه مل يظهر اجلواب للسائل بالنسبة إىل حكم الفراء ،بل
يظهر حكم امليتة.
ـ وبهذا اإلسناد عن حممد بن سليمان ،عن عليّ بن أبي محزة قال :سألتُ أبا عبد
اهلل وأبا احلسن’ عن لباس الفراء والصالة فيها؟ فقال :ال تصلِّ فيها ،إالّ فيما كان منه
مما ذكّي باحلديد؟ فقال :بلى ،إذا كان مما يؤكل
ي ّ
ذكيّاً .قال :قلتَ :أ َوليس الذك ّ
حلمه ،قلتُ :وما [ال] يؤكل حلمه من غري الغنم؟ قال :ال بأس بالسنجاب؛ فإنّه دابّةٌ ال
مما نهى عنه رسول اهلل‘؛ إذ نهى عن كلّ ذي نابٍ وخملب(.)42
تأكل اللحم ،وليس هو ّ
سنده ضعيفٌ كسابقه؛ إذ مرّ أن حممد بن سليمان ضعيفٌ ،وعبد اهلل بن إسحاق
جمهولٌ .وأيضاً عليّ بن أبي محزة هو البطائين ،الذي هو من عمد الواقفة .ومل يعرتف
بإمامة الرضا×؛ ألجل األموال اليت كانت عنده من الكاظم×؛ ألنه كان وكيله.
وعلى تقدير اعرتافه بإمامة الرضا× كان عليه أن يعطيه األموال ،فلم يعرتف ،ومل
ط ،فضلَّ وأضلَّ(.)43
ُي ْع ِ
وأمّا داللته ـ على تقدير صدوره ـ فإنّ ذيله يدلّ على أن احلرام هو ما حرَّمه رسول
اهلل‘ ،وهو كلّ ذي ناب وخملب ،ومل يبيِّن هل النهي يشمل الصالة يف الثوب املتَّخذ من
جلده أو يشمل أكل حلمه فقط أو كلَ ْيهما؟ وأوسط االحتماالت أوسطها.
ب؛ إذ اإلمام نهى عن الصالة يف مطلق الفرو غري
لكنّ صدر احلديث مري ٌ
املذكّى ،ثمّ بعد السؤال بيَّن أن من شرائط التذكية قابلية احليوان ،والقابلية يف احليوان
الذي يؤكل حلمه موجودةٌ ،ومل يشرح أكثر من ذلك .ثمّ بعد السؤال مرّةً أخرى عمّا ال
يؤكل حلمه استثنى السنجاب.
فالسؤال الذي يبقى هو أن اإلمام ،الذي هو مبيِّن لألحكام ،كيف أمسك عن
إعطاء اجلواب التامّ ،ومل يفصِّل ،حتّى يسأل السائل مرّةً بعد أخرى؟
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هذا النحو من السؤال واجلواب والبيان بعد إصرار السائل ميكن أن يرشدنا إىل أن
الصالة يف هذه األثواب مكروهةٌ ،فاإلمام نهى نهياً كلّياً شامالً ،ومل يرخّص إالّ يف
الذكيّ ،ومراده أنّ هذا املورد يكون بال أيّ حمذورٍ .والسائل أراد أن يفسح اجملال من
ناحية تعميم الذكيّ بكلّ ما ذبح باحلديد ،واإلمام مرّةً أخرى قيَّد الذكيّ مبا فيه
القابليّة التامّة ،وهو الذي نسمّيه بـ (مأكول اللحم).
وكأنّ السائل يدري أن الصالة يف بعض أنواع غري مأكول اللحم أيضاً جائزٌ،
فسأل مرّةً أخرى عن غري مأكول اللحم ،فاعرتف اإلمام× باجلواز يف السنجاب ،وعلّل
بأنّه قريبٌ من مأكول اللحم ،وبعيدٌ عن غري مأكول اللحم ،ويكون كاملتوسِّط بينهما؛
ألنّه ال يأكل اللحم فيشبه مأكول اللحم ،وال يؤكل حلمه فيشبه غري مأكول اللحم،
إالّ أنّه ال يصيد .فلذا جيوز الصالة فيه ،ولكن مع كراهةٍ .ولذا مل يُرِدْ اإلمام× بيانه
ابتداءً ،ولكنْ بيَّن جوازه بعد إصرار السائل.
ـ أمحد بن إدريس ،عن حممد بن عبداجلبّار ،عن عليّ بن مهزيار ،عن رجلٍ،
سأل املاضي× عن الصالة يف الثعالب؟ فنهى عن الصالة فيها ،ويف الثوب الذي يليها .فلم
َأ ْد ِر أيّ الثوبني :الذي يلصق بالوبر ،أو الذي يلصق باجللد؟ فوقّع× خبطّه :الذي يلصق
باجللد .قال :وذكر أبو احلسن أنّه سأله عن هذه املسألة؟ فقال :ال تصلِّ يف الثوب الذي
فوقه ،وال يف الذي حتته(.)44
سند احلديث فيه إشكا ٌل؛ من جهة أنّه ليس معلوماً َم ْن سأل اإلمام× ،فيصبح
مرسالً ،إالّ أن يقال :اعتماد عليّ بن مهزيار على كالم الرجل يدلّ على وثاقته ،أو يدلّ
على وجود قرائن تثبت صدوره عن اإلمام×.
وداللته أيضاً خمدوشةٌ؛ إذ كلمات الرواة امتزجت مع كالم اإلمام ،ودخلت يف
منت احلديث ،وصار كقصّةٍ مستمرة.
وخالصته ـ واهلل العامل ـ أنّ رجالً من األصحاب سأل اإلمام× عن الصالة يف
الثوب املصنوع من جلد الثعلب والذي يليه ،وأجاب بأنّه منهيّ عنه .والسائل نقل اجلواب إىل
عليّ بن مهزيار .ثمّ هو شكَّ يف أنّ املنهي عنه هو الثوب الذي يلي جلد الثعلب أو الثوب الذي
يلي وبره ،فألجل فهم املسألة كتب عليّ بن مهزيار إىل اإلمام× ،وسأله،
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ط بالثوب الذي يلي اجللد ،دون ما يلي الوبر.
بأنّ النهي مرتب ٌ
ثمّ حممد بن عبد اجلبّار أضاف إىل احلديث شيئاً مسعه من أبي احلسن ،أي عليّ
بن مهزيار ،وهو أنّه سأل اإلمام مشافهةً عن هذه املسألة ،وهو× نهى عن كال الثوبني:
الذي يلي اجللد؛ والذي يلي الوبر.
فبالنتيجة اإلمام× يف جواب سؤال رجلٍ من الشيعة نهاه عن الصالة يف الثوب الذي
حتت اجللد ،ونهى عليّ ًا عن الثوب الذي حتته ،والثوب الذي فوقه .فهو× أجاب جبوابني
يف هذا اجملال؛ مراعاةً حلال السائل .فإذا كان الرجل شيعياً منعه عن الصالة يف الثوب
الذي حتت اجللد؛ ألن احتمال إصابة دمسه أو رطوبته أو شعره أو ...موجودٌ ،واالحتياط يف
سنٌ .ثمّ عندما سأله عليّ بن مهزيار عن نفس املسألة ـ وهو فقيهٌ عامل وكيل
ح َ
هذه املوارد َ
لإلمام ،وينبغي له أن حيتاط أكثر ممّا حيتاط اآلخرون ـ أجابه بالنهي عن الصالة يف
الثوب الذي حتته والثوب الذي فوقه؛ إذ لبس الثوب فوق جلد الثعلب غري متعارف ،وال يتفق
إالّ نادراً ،وإلصاق الشعر به ناد ٌر أيضاً ،ولكن رعاية االحتياط ألمثال أبي احلسن عليّ بن
مهزيار أيضاً أحسن ،فال ينبغي له تركه برتك الصالة يف ثالثة أثوابٍ :اجللد؛ وما حتته؛
وما فوقه.
ويؤيِّده ما أجاب× به يف جواب ما كتب إليه إبراهيم بن عقبة« :عندنا جوارب
وتكك تعمل من وبر األرانب ،فهل جتوز الصالة يف وبر األرانب ،من غري ضرورةٍ ،وال
تقيّةٍ؟ فكتب× :ال جتوز الصالة فيها»()45؛ إذ السائل كان يعرف النهي عن الصالة يف
الثوب الساتر للعورة املصنوع من وبر ما ال يؤكل حلمه ،وأيضاً كان يدري ارتفاع النهي
إذا كان هناك تقيّة أو ضرورة ،ولكنْ كان ال يدري هل الصالة يف وبر األرانب الصغرية
غري الساترة تصل يف األقليّة مقداراً يصدق عليه ُع ْرفاً أنّه ال كراهة فيه؟ فأجاب
اإلمام× :ال .يف حالة االختيار احملض ،وعدم اخلوف من الربد أو سرقة الثوب أو غريهما،
الصالة فيها مكروهةٌ ،وعبّر بأنها ال جتوز الصالة فيها.

كيف حُمِل لفظ «ال جتوز» على الكراهة ،مع أن ظاهر النهي التحريم ،وظاهر
النهي يف املاهيات املركبة هو اإلشعار باملانعية للصالة ،وأنّها باطلة؟
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اجلواب :نفس السؤال أرشدنا إىل هذا؛ إذ من البعيد من شخصٍ يعرف حكم ما ال
تتمّ فيه الصالة ،وحكم الصالة يف ما ال يؤكل حلمه ،وحكم حالة التقيّة والضرورة
ونظائرها ،أنّه ال يعرف أن لبس اجللود يف غري الصالة ليس ممنوعاً ،وال منهيًّا عنه.
فاحتمال السؤال عن احلكم التكليفي يف حقّة ممنوعٌ ،فبقي احلكم الوضعي ،أي إنّه
بعد العلم بعدم حرمة لبس الثوب املعمول من وبر األرانب يف غري الصالة سأل هل الصالة
فيه صحيحة أم ال؟
ثمّ إنّ تقييد سؤاله حبالة الضرورة والتقيّة يدلّ على أنّه يدري أن الصالة فيها يف
حالة الضرورة والتقية صحيحةٌ ،واإلمام× مل يستشكل يف هذا الفهم ،وبسكوته قرَّره
على هذا الفهم .وإذا كان شي ٌء جائزاً يف حال الضرورة وضعاً دلّ على عدم مانعيته؛ إذ
االضطرار ينفي احلكم التكليفي ،دون الوضعي ،كما قيل يف حمله ،فتأمَّلْ .فال النهي
التحرميي موجو ٌد ،وال النهي الوضعي الدالّ على البطالن .فبالنتيجة نهيُه× يدلّ على
الكراهة أو املرجوحية.
ي بن إبراهيم يف كتاب حممد بن إبراهيم إىل أبي
ويؤيِّد الكراهة أيضاً ما قرأ عل ّ
احلسن× ،يسأله عن جلود األرانب؟ فكتب× :مكروهٌ(.)46
ثمّ بعض الروايات تدلّ على جواز الصالة يف جلد الفنك والسنجاب ،مثل:
ـ عليّ بن حممد وحممد بن احلسن ،عن سهل بن زياد ،عن عليّ بن مهزيار ،عن
أبي عليّ راشد قال :قلتُ ألبي جعفر× :ما تقول يف الفراء ،أيّ شيءٍ ُيصلَّى فيه؟ فقال :أيّ
الفراء؟ قلتُ :الفنك والسنجاب والسمور؟ قال :فصلِّ يف الفنك والسنجاب ،فأمّا السمور
فال تصلِّ فيه .قلتُ :فالثعالب نصلّي فيه؟ قال :ال ،ولكن تلبس بعد الصالة ،قلتُ :أصليّ
يف الثوب الذي يليه؟ قال :ال(.)47
أقول :التفصيل بني الفنك والسنجاب وبني السمور ،مع ما يعلم من أنّها كلها غري
مأكولة اللحم ،ولكنّ السمور يصيد الطيور ويأكلها ،دونهما ،يرشدنا إىل أنّ كلّ ما
مما ُنهي عن الصالة يف جلده وشعره ،بل الذي يصيد .وذيل احلديث
ال يؤكل حلمه ليس ّ
الذي ينهى عن الصالة يف الثعالب أيضاً يؤيِّده.
وأيضاً يؤيِّده ما قرأ عليّ بن إبراهيم يف كتاب حممد بن إبراهيم إىل أبي
احلسن× ،يسأله عن الفنك يصلّي فيه؟ فكتب :ال بأس به(.)48
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هذا كلّه ما فهمناه من األخبار املاضية .وهذا الذي فهمناه مصرَّح به يف خرب عل ّ
ي
بن حممد ،عن عبد اهلل بن إسحاق ،عمَّ ْن ذكره ،عن مقاتل بن مقاتل قال :سألتُ أبا
احلسن× عن الصالة يف السمور والسنجاب والثعالب؟ فقال :ال خري يف ذلك كله ،ما
خال السنجاب؛ فإنّه دابّةٌ ال تأكل اللحم(.)49
فجملة «ال خري فيه» يدلّ على الكراهة .واالستثناء يدلّ على نفي الكراهة أو نفي
شدّته يف السنجاب؛ ألنه يشبه مأكول اللحم.
وأيضاً :صحيحة حممد بن مسلم قال :سألتُ أبا عبد اهلل× عن جلود الثعالب،
أيصلّى فيها؟ قال :ما أحبّ أن أصلّي فيها(،)50تدلّ على أن اإلمام يكرهه لنفسه ،وال ينهى
اآلخرين عن الصالة فيها .وهذا الفهم مطابقٌ لقوله اآلخر يف صحيحة مجيل بن درّاج ،عن
أبي عبد اهلل× ،قال :إذا كانت ذكيّةً فال بأس()51؛ إذ موضوع حبثنا أيضاً املذكّى؛ ألن
غري املذكّى هو امليتة ،وهو عنوانٌ آخر ،فالصالة يف املذكّى ال بأس به للناس ،ولكن
اإلمام نفسه يتنزَّه عنه.
أمّا ما قال الرضا× ،عندما سئل عن جلود الثعالب الذكيّة؟ قال« :ال تصلِّ فيها»
فإنّه حيمل على الكراهة؛ مجعاً بني ما جيوّز الصالة فيها وما ال جيوّز ،فال يدل على
أكثر ممّا فهمنا من أحاديث الكايف.
أقول:
مضافاً إىل ما مرّ هناك بعض األخبار الصحاح تدلّ على جواز الصالة يف ما ال
يؤكل حلمه ،وهو يصيد أيضاً ،مثل:
ـ صحيحة احلليب ،عن أبي عبد اهلل× ،قال :سألتُه عن الفراء والسمور
والسنجاب والثعالب وأشباهه؟ قال :ال بأس بالصالة فيه(.)52
ـ صحيحة عليّ بن يقطني قال :سألتُ أبا احلسن× عن لباس الفراء والسمور
والفنك والثعالب ومجيع اجللود؟ قال :ال بأس بذلك(.)53
ـ خرب احلسن بن شهاب قال :سألتُ أبا عبد اهلل× عن جلود الثعالب إذا كانت
ذكيّةً ،أيُصلّى فيها؟ قال :نعم(.)54
ـ خرب عبد الرمحن بن احلجّاج قال :سألتُه عن اخلفاف من الثعالب ،أو اجلرز
منه ،أيُصلّى فيها أم ال؟ قال :إذا كان ذكيًّا فال بأس به(.)55
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ـ خرب الريان بن الصلت قال :سألتُ أبا احلسن الرضا× عن لبس فراء السمور
والسنجاب واحلواصل وما أشبهها ،واملناطق ،والكيمخت ،واحملشوّ بالقزّ ،واخلفاف من
أصناف اجللود؟ قال :ال بأس بهذا كله ،إالّ بالثعالب(.)56
وقد محل الشيخ الطوسي األخبار األربعة على التقية ،وقال :ألنّهما تضمّنا ذكر
الثعالب أيضاً ،وقد بيَّ ّنا أنّه ممّا ال جتوز الصالة فيه(.)57
ويردّه أنّه عندما يوجد طريق للجمع الداللي ال يصل الدور إىل احلمل على التقيّة؛ إذ
احلمل على التقية متفرِّعٌ على تعارض األخبار ،وتكافؤهما ،ولكنْ ممّا بيَّنا ظهر أنّه ال
تعارض بني األخبار ،بل هي بأمجعها تدلّ على كراهة الصالة يف الثوب املصنوع من جلود
الوحوش ،وال سيَّما الذي يصيد ،ودرجات الكراهة مرتبطةٌ حبرمة أكل حلمه ،وأنّه
يصيد ،وأن الثوب كبري ساتر ،وما شابه هذه األمور .وألجل ذلك نرى يف بعض األخبار
نهياً عن الصالة يف الثعالب ،ويف بعضها رخَّص فيها.
أخبار الباب ال تدلّ على أكثر من الكراهة ،وال يصل الدور إىل التعارض .وفتاوى
الفقهاء القدماء أيضاً كانت مطابق ًة للروايات ،ال شيئاً خاصّ ًا كان عندهم ،بل هم راعوا
جانب االحتياط ،كما صرّح به الشيخ يف اخلالف ،وأفتَ ْوا برتك الصالة يف كلّ ثوبٍ
مصنوع من جلد أو وبر غري مأكول اللحم .واملتأخِّرون ،مثل :العالّمة احللّي ،راعَ ْوا جانب
االحتياط أكثر من املتقدِّمني ،وأفتَ ْوا باالحتياط يف الثوب الصغري غري الساتر ،مثل:
التكّة واجلورب .ثمّ أبدل املتأخِّرون منهم االحتياط بالفتوى ،وأفتَ ْوا صرحياً ببطالن
الصالة يف الثوب غري الساتر .ثمّ راعى املعاصرون جانب االحتياط غاية حدّه ،وأفتَ ْوا برتك
الصالة يف الثوب امللقى عليه الشعرة أو الريق ممّا ال يؤكل حلمه.
وهذا املثال منوذ ٌج من عمل فقهائنا يف طيّ األعصار .وهكذا صار الفقه تعبُّديّاً
يوماً فيوماً ،حتّى وصل إىل مرحلةٍ صار بينه وبني العقل ،أو بينه وبني العلمُ ،ب ْعد املشرقني.
وبعض الشباب املثقَّفني يشبِّهون هذا الدين باليهوديّة والنصرانيّة احملرَّفة ،مع أن هذا الدين
فطري عقلي ،متمايز عنهما كلّ التميُّز.
وأن أردْتَ مثاالً ثانياً لفتاوى الفقهاء جتِدْه يف حبث النجاسات.
ففي أوّل األمر كان طريق التطهري باملاء القليل وبالتقطري .فمثالً :السائل يسأل
كم حيتاج من املاء يف التطهري؟ فأجاب اإلمام×« :ضعفي ما على احلشفة» ،أو أجاب:
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«صبّ عليه املاء مرتني» ،أو «إذا غلب عليه املاء فقد طهر» .ثمّ يف األعصار املتأخرة صار
االحتياط بالثالثة ،ثمّ تعلّق الفتوى بالكرّ واجلاري ،ثمّ أفتَ ْوا بتكرار الغسل يف الكرّ
واجلاري و ...حبيث خيتلف اليوم التطهري الشرعيّ عن النظافة اختالفاً فاحشاً.
وإنْ شئتَ مثاالً ثالثاً فانظر إىل حبث جناسة اآلدمي ،وأنّهم أوّالً أفتَ ْوا بنجاسة
املشرك ،مع أنّه ال دليل عليه ،وإنّ جناسته معنوية أو سياسية ،ثمّ أحلقوا به أهل
الكتاب ،ثمّ أحلقوا به َم ْن أنكر ضرورياً من ضرويات الدين ،ثمّ أحلقوا ما شاؤوا من
مسوهم مرتدًّا باصطالحهم ،وهكذا.
الذين ّ
وتوضيح كلّ واحدٍ من األمثلة بالتفصيل حيتاج إىل فرصةٍ أخرى ،نسأل اهلل
سبحانه وتعاىل أن يوفلقنا هلا.

الهوامش

×
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التطرُّف الديين يف العامل العربي
مقاربةٌ تفسرييّة يف الفكر واملنهج واملآل

إن منشأ التطرف إذن يعود ـ بالدرجة األوىل ـ إىل ظروف وعوامل خارجية،
أكثر مما يعود إىل أسباب داخلية ذاتية .وميكن هنا إعادة ضبط أسباب ومولدات
التطرف يف جمتمعاتنا ،حيث بقي مناخ التطرُّف والعنف السياسي وغري السياسي،
بنوعَ ْيه :العضوي؛ والرمزي ،حاضراً بقوّة ،له بيئة جمتمعية وفكرية حاضنة ،وتربة
مالئمة لنموه وتصاعده .وهلذا جذوره ومولداته وعوامل لنشوئه وامتداده ،وهي
باإلمجال العام:
ـ االستظالل بالفقه التقليدي (التحرميي والتحليلي) ،والقراءة (القشرية)
مما أدى إىل تضخم
للنصوص الدينية ،وهيمنته على عقول رجاالت الدين اإلسالميّ ،
ٍّ هائل من التشريعات
املتون والشروحات الفقهية والتأويالت الكالمية ،وإنتاج كم
الدينية ،وحماولة استلهام سنّة السلف واقتفاء أثرهم بصورةٍ حرفية وقشرية ،تنظر إىل
الظواهر والسطح ،وال تتعمق يف املعنى واملدلول .هذا النوع من التسطيح الديين
للنصوص واملفاهيم الدينية جاء على خلفية ترك القراءة املعمقة والرصينة ،اليت دعا
إليها القرآن الكريم نفسه يف ألفاظ عديدة ،وردت ضمن آيات قرآنية كثرية (يتدبّر،

يذّكر ،يعقل ،ينظر) .وال نزال حتّى اليوم نعاني من هذا الفكر التقليدي ،والقراءة
السطحية ذاتها ،اليت اختلفت يف الشكل ،وبقيت حمافظة على املضامني نفسها .وما
نتابعه يومياً من خروج بعض املسلمني على القانون العام أو انتهاك احلرمات املدنية
بقلبٍ بارد يف الكثري من الدول يشري إىل حجم األزمة اليت تعيشها بعض اجلماعات
الدينية ،وهو األمر الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطرُّف الفكري ،الذي نعتقد أنه يعيد
سب الزمان واملكان الذي يكون فيه.
ح ْ
إنتاج نفسه بصورةٍ خمتلفةَ ،
ت هذه القراءة السطحية واجملزوءة للنصّ الديين (اليت التزمها حرفياً
وقد جتلَّ ْ
فقهاء الوعظ املسجدي والفقه التقليدي العتيق) من خالل فصل أو نزع النصّ املقروء
من سياقاته ودالالته الزمانية واملكانية والتارخيية ،واجلهل بطبيعة مضامينه
مما أدّى إىل كارثتني:
احلقيقيةّ ،
األوىل :تثبيت فهم مغلوط لبعض املفاهيم اإلسالمية ،كمفهوم اجلهاد ،ومفهوم
مما كان له األثر األكرب يف تبنّي خيار التطرف
التكفري ،يف الذهنية العامّة لألمّةّ ،
ٍّ إجباري للوصول إىل األهداف والغايات.
والعنف ،وسلوك طريق اإلرهاب كممر
الثانية :استنتاج ما يتالءم ومفهومهم للحياة والدين واإلنسان واآلخر.
فالدميقراطية عندهم ،مثالً ،فكرةٌ واردة من بالد الكفر ،ال جيوز األخذ بها يف
بالد املسلمني .واالنتخابات مشروع غربي ال حيقّ للمسلم تبنِّيه .والليربالي كافر مرتدّ،
يلزم قتله؛ حتى ال يستشري خطره بني اجلماعة ـ األمة .وغري املسلم مباحٌ ماله ودمه
وعرضه للمسلمني .واملرأة عورةٌ كلها ،ال حيقّ هلا أن متارس أيّ نشاط اجتماعي ،أو
تتدخل يف الشأن العام .واألحزاب فكر ٌة غربية جيب قتل َم ْن ينتمي إليها .وهكذا.
ـ هيمنة تراث ثقايف وعقائدي تديُّين (غري ديين) انقسامي إقصائي غري
تساحمي ،ميجّد القوة ،ويربّر العنف ،ويعتربه نوعاً من العبادة والتقرُّب من اخلالق،
وأيضاً جيعله طريقاً وحيداً حللّ القضايا واخلالفات واخلصومات بني املتصارعني
واملختلفني وأصحاب اخلصومات والعداوات السياسية وغري السياسية .وال نعدم يف
تارخينا كثرة األمثلة عن تلك اجلماعات اليت تتبنّى نظرية وأيديولوجية العنف (من
منهج عنف الصحابة األوائل بني بعضهم البعض ،إىل احلروب والفتوحات الدينية ،إىل
سلفية فتاوى ابن تيمية ،وطروحات وفتاوى السيد اخلميين ،إىل غريهم من مشايخ
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ورجاالت الدين اإلسالمي وغري اإلسالمي ،وغريهم من أتباع منهاج وعقائد األصوليات
االصطفائية الدينية وغري الدينية .وجممل أصحاب هذه االجتاهات الفكرية يؤمنون
بعقلية «عقيدتي حقٌّ ويقني ،وعقيدة غريي بطال ٌن وتشكيك» .وهم بذلك يدَّعون حالة
من التطهُّرية الفكرية والسياسية وامتالك احلقيقة املقدّسة ،وأنهم ميثّلون «اخلري
املطلق» يف مواجهة اآلخرين الذي هم «الشرّ املطلق» .هذه العقلية اإللغائية هي أساس
وقاعدة العنف العضوي يف جمتمعاتنا عموماً.
ت
ـ وجود نظم أمنية متطرّفة عنيفة مغلقة ،مل َت ْر َق إىل مفهوم الدولة( ،)1تبنَّ ْ
(وما يزال يتبنّى ما تبقى منها) العنف منهجاً وطريقاً وحيداً للعمل السياسي وغري
السياسي ،باعتبارها فاقدةً لشرعية التمثيل السياسي إالّ بالقوة .وهي تتستّر بالشعارات
الكبرية والضخمة ،اليت هي فوق إمكانياتها وقدراتها؛ كي تربِّر هذا الوجود
الالشرعي ،وامتالكها لوسائل العنف والقوة العارية غري املقيدة ،أي إن تلك النخب
األمنية احلاكمة عوضت عن هشاشتها ،وال شرعيتها ،مبمارسة مزيد من العنف،
واستخدام كثيف وعارٍ ألفظع تلك األدوات العنفية؛ لتطويع وكسر إرادة شعوبها
ومعارضيها وجمتمعاتها عموماً ،وخاصّ ًة عندما يرفع أفرادها ـ أو بعض معارضيها ـ
الصوت عالياً مطالبني باحلرّية والكرامة والعدالة واملساواة والعيش احلرّ اآلمن.
وميكن هنا وضع كلّ أو معظم ما كان يسمّى بــ «حركات التحرر العربي»
القومية واليسارية عموماً كأمثلة بارزة وصارخة على تيارات التطرف والعنف،
سب
حب َ
وأيديولوجيا االنقالب واالصطفاء العقائدي والعنصري ،اليت كانت مبعظمها ـ َ
ما عربت يف منطلقاتها النظرية ومبادئها التأسيسية ـ حركات تغيريية انقالبية ،أي
ثورية عنيفة ،متتلكُ خمزوناً «تراثياً» عنفياً كبرياً ،تتبنّى فيه العنف واالنقالب الثوري
كأسلوب عملٍ وحيد للعمل السياسي واالجتماعي ،ورمبا االقتصادي .وهذا الرتاث
السياسي العنفي الحظناه لدى كلّ تلك النظم القومية واالشرتاكية واإلسالمية ،اليت
اختلفت يف كلّ شيء ،واتّفقت ـ بالرغم من تناقضاتها الذاتية واملوضوعية ـ على تبنّي
فكر التطرّف ،ومنهج العنف والقوة والبطش؛ للوصول إىل السلطة ،والبقاء يف
احلكم بالقوّة ،بعد فرض أيديولوجياتها وأفكارها العبثية املدمّرة على اآلخرين،
مستنريين يف ذلك بتجارب العسكرة الشيوعية «الستالينية» ،و«الناصرية» املخابراتية،
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وغريها من مواريث دول القمع واالستبداد العربي والعاملي احلديثة أو التارخيية.
ـ تصاعد وتزايد معدالت الفقر والبطالة بني صفوف الشباب على وجه
مما تسبّب بانهيار تدرجيي للطبقة الوسطى حاملة مشروع التغيري والنهوض
اخلصوصّ ،
والتقدُّم والعدالة االجتماعية يف أيّ جمتمع .فعدم حصول الناس ،وخاصّة هؤالء الشباب
العاطل عن العمل ،والذي يريد تأمني فرص عيش صحية مالئمة له ،ويرغب يف
تأسيس شبكة أمان جمتمعية قوامها العمل الصاحل املنتج والنافع ،القائم على احلرّية
والكرامة واالستقرار ،ليؤسّس بيت ًا وعائلةً ودخالً مناسب ًا ،هو أكرب عامل مساعد،
ورمبا أكرب دافع ،خللق بيئة ومناخ العنف يف بلداننا الشرقية؛ حيث إن الشاب العاطل
أو املعطل عن استثمار طاقته وشهادته ومهارته اليت تعلّمها يف اجلامعات أو املعاهد
سيجد نفسه تنزلق بالضرورة يف تيارات سياسية أو ثقافية قد تستثمر حاجته لتوظيف
قدراته مبا يالئم قناعاتها ومصاحلها هي ،مقابل أن تضمن له كلّ ما يرنو إليه من
مطالب حيوية أساسية كان يفرتض بدولته ومؤسّسات جمتمعه أن توفّرها له بصورة
طبيعية ،على الصورة األمثل واألفضل ،بدالً من أن جيد نفسه يف أتون حمرقة
أيديولوجيا العنف والقوة .وكثري من شبابنا العربي واملسلم ضاعوا يف هذا الطريق .إذن
عدم تأمني مطالب الناس السياسية وغري السياسية هو أوّل خطوة على طريق العنف
والقوّة ،وخاصّة مع فشل احلكومات العربية يف إنتاج حداثة عقلية حقيقية ،وتشييد
مدن عصرية مضموناً ،تقوم فيها العالقات االجتماعية على احلالة املؤسساتية
والتعاقدية وتشجيع اهليئات املدنية ،وعدم تهميش اجملتمع ،جبانب حداثة القوميني
واليساريني الناقصة نقصاً فادحاً ،واملرتكزة على استبداد سلطوي عميق .كل هذا
كان يتالقى مع تديُّن سياسي واستعراضي ،يقدِّمه «اإلخوان املسلمون» مثالً ،يقوم
على «الشعبوية» ،وال يقيم وزناً كبرياً حلقائق العصر ،وأسس العالقات الدولية .وكله
أيضاً اجتمع ،بوعيٍ أو بدونه ،على إضعاف إنتاج مدن حقيقية تقوم على سيادة
القانون ،وما جيمع بني أبنائها من روابط مؤسّسية ،وكأنّ مدننا تغدو يوماً بعد يومٍ
أقلّ مدينية .وهذه البيئة قد تكون تربةً قابلة الستقبال األفكار املتشدّدة واألصوليات
على شتى ألوانها .واألصوليات تتماهى يف بعض احلاالت مع فئات اجتماعية تتعرض
لالحنسار ،وتعاني التهميش ،كما تتماهى يف حاالتٍ أخرى مع مجاهري مدنية حديثة
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م ـ مع مجوع ريفية يهدِّدها توسُّع
التشكل ،أو ـ كما هو يف وضع أفغانستان بعد
رقعة السلطة املركزية .وحتى نقرتب أكثر من جمتمعاتنا فاألحداث الدائرة يف بعض
جمتمعاتنا العربية املشرقية انتقلت أساساً من األطراف واألرياف واملناطق الفقرية إىل
مراكز املدن الكربى .وكان واضحاً أن عدم اكرتاث تلك النظم ،على مدى عقود،
بتلك األطراف ،وسوء اإلدارة التنموية يف هذا الصدد ،قد ولّد هذا الغضب الشعيب
العنيف ،حتت وطأة غياب احلرّيات ،والقمع األمين ،وانسداد أفق اإلصالح السياسي،
وحتوُّل «النظم املركزية االشرتاكية» امساً لنظم رأمسالية شرهة وفاسدة يف حتالفها
االبتزازي مع البورجوازية ،والطبقة الوسطى ،والعائالت التجارية والثرية.
ـ العالقة الفوقية النخبويّة اجلائرة بني النخب احلاكمة واجلماهري احملكومة.
وعدم وجود جسور وصل ،وقنوات تفاهم ،أو توسّطات مدنية حقيقية مهيكلة بينهما،
من تنظيمات ومؤسسات مدنية وأحزاب ومنظمات أهلية ،ميكن أن تكون حمطة
تواصل وتفاعل بني أهل احلكم وعموم اجلمهور .األمر الذي باعد ويباعد املسافة،
ويزيد الشرخ ،بني مؤسّسات الدولة النخبوية وباقي أفراد اجملتمع ،الذين هم َم ْن تقع
(وترتتّب) عليهم نتائج أعمال وممارسات حكوماتهم ،باعتبارهم موضوع الفعل
السياسي وغري السياسي (ومعظم دولنا العربية متثل مناذج واقعية ملا تقدم من شرح
للعالقة املختلة بني احلكم والشعب) ،وخاصّة بعد أن عمدت تلك النخب اليت شكّلت
نظماً أمنية وعسكرية مصمتة ومغلقة بالكامل إىل بناء جدران عالية فاصلة بينها
وبني جمتمعاتها ،جعلتها ال ترى حقائق األرض وتعقيدات ومشاكل احلياة لشعوبها
ومجاهريها ،أو أنها تراها فقط من منظورها األمين فقط ،ومن زاوية َم ْن معي؟ ومَ ْن
ضدّي؟ حبيث هناك حالة قطيعة شبه كاملة بني الدولة واجملتمع ،األمر الذي حول
الدولة العربية إىل دولةٍ خاصة بالنخبة السياسية احلاكمة .ومل تتمكّن الدولة من
التحول إىل دولة مواطنيها األحرار الشرفاء أصحاب الكرامة والعزّة ،أي إنها دولة
منفصلة كلّياً عن اجملتمع املهمَّش واملدمَّر ،واألمة املقصية واملستبعدة كلّياً عن ساحة
الفعل واإلبداع احلضاري ،أي عن تقرير مصريها بيدها.
ـ عجز الدولة العربية عن إقامة عالقات قانونية متوازنة بالنسبة إىل الشعب
املدني املهمَّش واملوجود خارج دائرة السلطة أو احلكم ،باعتبارها دولة قهرية غري
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قانونية يف كلّ مواقعها حيال أكثرية مواطنيها .وقد قاد هذا النزوع السلطوي اجملنون
للنخبة احلاكمة ـ يف استمراريّتها على رأس احلكم ،وحتكُّمها مبفاصل القرار ـ إىل
تزايد الرغبة الشعبية يف تدمري النظم القائمة املتشكللة على هذا النحو الفوقي،
وخاصة مع تالشي أيّ أمل يف وجود ولو نافذةٍ بسيطة إلصالحها ،أو العمل على إجياد
حلول ناجعة (ألزماتها) من داخلها .كلّ ذلك كان نتيجة تفاقم حالة االستبعاد
والتهميش املنظّم ملختلف قطاعات الشعب ،وانعدام الوزن للعديد من الفئات والشرائح
االجتماعية الشعبية وغري الشعبية.
ـ فشل التكوين الوطين الدميقراطي للدولة العربية احلديثة يف شكلها
ولبوسها السياسي ـ االجتماعي واالقتصادي حتّى اآلن .حيث إن منوذج الدولة املدنية
الدميقراطية احلقيقية حيتمل االختالف والتعدُّد يف الرؤى واألفكار ،وكذلك حيتمل
النزاع والتخاصم والسجال السياسي ،ويكفل حلّ تلك املنازعات واخلصومات
بالطريقة السلمية احلضارية ،البعيدة عن العنف والقوة ،رمزياً ومعنوياً كان هذا
العنف أم مادياً عضوياً ،كما يكفل ـ من خالل القانون والدستور ـ إجياد خمارج
طبيعية سلمية ملواقع وأماكن االحتقانات والتناقضات اجملتمعية ذات األبعاد الطائفية
واإلثنية واألقوامية حتت مظلّة وفضاء احلكم الصاحل الدميقراطي التعدُّدي ،مبا مينع
اشتعال بذور العنف املوجودة أساساً ،ويضمن عدم االجنرار وراء االقتتاالت الطائفية
والنزاعات األهلية ،اليت ما تزال ناراً حتت رماد أزمات جمتمعاتنا العربية حتّى اآلن.
يف هذا اجلوّ بالذات تتناقض مصاحل النخبة السياسية احلاكمة ،العاملة على
أهداف ذاتية معاكسة متاماً ألهداف اجلماهري ،مع مصاحل الكتلة األكرب من
الناس أصحاب احلقوق األساسية غري املتحققة حتّى اآلن يف أيّ اجتماع عربي .وهذا
حوّل وحيوِّل خمتلف مواقع الدولة العليا النخبوية عندنا ـ عندما تعمل على ترسيخ
شعاراتها ومقوالتها الذاتية املقدّسة الفارغة من أيّ مضامني عملية مثمرة ومفيدة؛
كونها تدعو لتأليه وتأبيد احلكم االستبدادي ـ إىل جمموعة إقطاعات ومافيات
حقيقية ،هلا أفرادها وأزالمها الدائرين يف فلكها ،وعندئذ تطفو على السطح ظاهرة
جديدة هي ظاهرة «التشبيح» السياسي واالجتماعي ،اليت هلا دعائمها ورموزها ،الذين
يعملون على حتويل الدولة إىل جمموعة مزارع وإقطاعات واستثمارات رحبية نفعية
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خاصّة.
وطاملا جتري يف ظلّ دولة االستبداد العربية القائمة مثل هذه املظامل املرتاكمة،
على مستوى انتهاك حقوق ومصادرة حرّيات وعدم حتقيق مطالب الناس ،فإنه سيجري
دوماً إعادة توليد وختصيب مستمرّ لثقافة التطرف ،وسيادة عقلية وسلوكيات العنف،
مبا يؤدّي إىل بروز وظهور أشكال نافرة مقزّزة من أعمال العنف االنتحاري اإللغائي
العدمي والتدمريي .وهذا ما شاهدناه يف اجلزائر والعراق وأفغانستان واليمن والسودان
وسوريا وغريها .وهذه الدول واجملتمعات املقهورة ،اليت حدثت وحتدث فيها موجات من
العنف االنتحاري املتعاظم ،نلحظ فيها وجود حجم غري مقبول وكبري للغاية من
التمايزات والفوارق االجتماعية بني خمتلف مكوّناتها اإلثنية والدينية والقومية.
من هنا ال ميكن إزالة التطرُّف والعنف إالّ عرب تشييد وتأسيس هياكل الدولة
الدميقراطية ذات البنية املؤسّساتية القانونية الراسخة والقوية حبكم العراقة
والضمانات الدستورية والوعي العقلي الشعيب ،وهي الوحيدة القادرة على إضفاء طابع
الشرعية القانونية على مناخ العنف ،عرب التحكُّم مبختلف آليات ووسائل الضبط
والردع لطرق استخدام القوة وخمتلف أدوات العنف ،مع حصر احتكار سلطة إصدار
األمر بها بيد أقلية سياسية منتخبة إرادياً من الناس ،وهي اليت تتحمّل مسؤوليات
العمل السياسي وغري السياسي ،وبناء مناخ عامّ هلا مناسب لذلك.
إننا نعتقد أن إشادة هيكل املدنية الراسخ واملتني ،من خالل بناء قواعد
الدميقراطية وحتقيق القيم العملية للتنظيم الدميقراطي املدني ،املرتكز بدوره على
حتقيق التوازن اجملتمعي ،الذي جيعل اإلنسان مركز وجوهر وقاعدة عملية التنمية،
يبقى هو أفضل مناخ مناسب للتعايش السلمي املتني بني خمتلف املكوّنات اجملتمعية يف
بلداننا ،وخاصّة أن أحد أسباب نشوء العنف قد يكون نتيجة وجود فوارق ومتايزات
بني تلك املكوّنات ،عرب عدم مراعاة أوضاعها وحقوقها.

تعود األسس التأصيلية والبنى التنظريية األوىل اليت يقوم عليها جممل اخلطاب
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والفكر السلفي اجلهادي املتطرّف احلديث إىل تفسريات وشروحات اإلسالمي
املصري «سيد قطب» ،الذي ميكن عدّه األب الروحي ـ الفكري لتنظيمات السلفية
اجلهادية واجلماعات اإلسالموية السياسية احلديثة ،اليت ظهرت منذ منتصف القرن
املاضي ويف أغلب البلدان العربية ،مع عدم نسياننا ـ بطبيعة احلال ـ أن مرتكزات
فكر وشروحات وتأويالت سيد قطب نفسه للنص الديين متتدّ موغلةً يف التاريخ،
لتصل إىل ابن تيمية وغريه من رموز الفكر اإلسالمي التارخيي املتشدّد الرافض
لآلخر .وقد ظلت تلك الرؤى املتطرفة كامنة يف عقول شرائح خمتلفة من أعضاء
احلركات اإلسالمية يف القرن املاضي ،إىل أن وجدت طريقها إىل االستلهام والتطبيق
يف «بالد الشام» بالتحديد ،عرب التحرُّك شبه الثوري الذي قاده السوري اإلخواني
«مروان حديد» ،عقب عصيان مدينة محاة السورية عام

 ،ووجد حديد ورفاقه ـ

بعدما مانع «إخوان» سوريا تنفيذ مطالبه بالعمل املسلَّح إلسقاط نظام البعث احلاكم
يف سوريا ـ ضالّته يف االنضمام إىل العمل املسلح الذي كانت تتيحه قواعد حركة
«فتح» الفلسطينية يف األردن ،ضمن ما عرف بـ «قواعد الشيوخ» يف غور األردن (

ـ

) ،اليت كان أبرز وجوهها مدرِّس الشريعة يف اجلامعة األردنية «الدكتور عبد
اهلل عزّام» ،الذي مل جيد يف األردن أو فلسطني بعد أحداث أيلول (سبتمرب)

أيّ

بيئةٍ حاضنة ألفكاره ،اليت شكّلت البذور النظرية األوىل للسلفية اجلهادية يف
األردن ،فسافر بها إىل أفغانستان ،وصار فيما بعد أحد أهمّ املنظلرين لـ «اجلهاد»
(وتنظيم القاعدة السلفي) يف أفغانستان ،وقاتل فيها ،وقُتِل( .)2وكان «مروان حديد»
قد أعدّ يف قواعد «فتح» يف األردن اخلاليا األوىل لتنظيمه «الطليعة املقاتلة» ،الذي
كان البذرة األوىل للسلفية اجلهادية يف سوريا ،حيث قاد يف عقدي السبعينيات
والثمانينيات من القرن املاضي املواجهات املسلحة األوىل مع النظام السوري .وقد انضمّ
إليه الحقاً تنظيم «اإلخوان املسلمني» يف سوريا .وكانت املواجهة العسكرية بني النظام
السوري والتنظيم يف أحداث مدينة محاة الشهرية عام

م .وحني أراد النظام جتفيف

منابع الفكر اجلهادي املسلَّح يف سوريا عمد ،إىل جانب العمل األمين ،إىل ترسيخ
منط مهادن من «التديُّن الشامي» (التديُّن االجتماعي الوسطي) غري املعارض ،وكانت
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أفكار حممد سعيد البوطي (الذي قتل يف خضمّ األزمة السورية) ،ومجاعة
القبيسيّات ،ورعاية التوجُّه الصويف ،بعضاً من روافده األساسية .لكنّ هذه الوصفة،
يف ظلّ نظامٍ غري دميقراطي وقمعي ،مل تكبح مجاح األفكار اإلسالمية اجلهادية
املتشدِّدة ،اليت وجدت فيما بعد يف غزو العراق عام

مناسبةً لإلعالن عن نفسها

واالنطالق والتحرّك.
وقسم كبري من رموز تلك التنظيمات خرج من سجون النظم العربية ميتاً إىل
القبور ،وقسم أكرب خرجوا منها كارهني ضدّ اآلخر ،ورافضني للدولة واجملتمع،
ومنغلقني على أفكار «الالهوت السياسي اإلسالمي» العتيق (إذا جاز التعبري) ،وقارئني
قراءة تابعة ال ناقدة ألفكار وخطابات وشروحات سيد قطب ،وأبي احلسن الندوي،
وأبي األعلى املودودي ،وغريهم من مرجعيات اإلسالم السياسي احلركي ،وهم يف
حالة تعبئة روحية وعاطفية وفكرية طهورية بأفكار هؤالء ،حيث الثقافة اخلاصّة،
ثقافة اجلماعة أو احلزب أو الفئة.
لقد كان القاسم املشرتك بني كلّ هذه التيارات واجلماعات ـ اليت قبع رموزها
َر ْدحاً طويالً من الزمن يف السجون واملعتقالت ،وخرجوا من رحم هزائم القومية
واليسار العربي عموماً ـ هو تشرُّبها بثقافة العنف والسيف ،ووضع ثقافة السلم وراء
ظهرانيها .وتتضاعف املشكلة يف اجلماعات والتنظيمات واألحزاب السياسية بعامّة،
واإلسالمية خباصة .فهذه األحزاب حينما أرادت أن تثقف أفرادها تثقيفاً سياسياً فإنها
وضعت على موائد األفراد جتارب اجملموعات السياسية واملسلّحة يف أدغال أمريكا
الالتينية ،وهي يف جمموعها جتمُّعات يسارية آمنت بالسالح والقوة طريقاً للوصول إىل
احلكم ،ولو على أشالء الناس أنفسهم الذين يدّعون الدفاع عنهم .وبعض اجلماعات
اإلسالمية اليت حاولت االبتعاد عن ثقافة العنف القادمة من اجملاميع اليسارية تكهّفت
بثقافة السلف ،ولكنْ يف جانبه العسكري املتزمِّت فقط ،فعرفوا أن منتهى التوحيد
هو «محل الناس عليه بالسيف» ،فارضني ثقافة البداوة على اجملتمع العربي واملسلم.
وبعض اجملموعات املسلحة تتحرّك بثقافة وقيم العشرية ملرحلة ما قبل جميء اإلسالم،
حيث كانت سلوكيات الغنيمة والغزو والسطو املسلح (بالسيف طبعاً) على اآلخرين
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مبلغ الرجولة .وهذه الثقافة اجلاهلية املتخلفة تتكرّر بني عصر وآخر ،وإنْ بصور
خمتلفة ،بل وبعضها مشابه ملا كان يفعله بعض السلف .وهذا ما ملسناه يف أفغانستان
واجلزائر ،وجنده اليوم يف العراق واليمن وسوريا أيضاً ،حيث الظهور الكلي
للراديكالية اإلسالمية املتطرّفة بأبشع صورها ،وأقبح وأفظع سلوكيّاتها ،من قتل
وتدمري وسحق واستباحة حرمات الناس ،واليت وصل بها األمر أنها جتعل األطفال
ميارسون سلوكيّاتها العنيفة اهلمجية ،بعد تربيتهم وتدريبهم على كراهية القانون
والنظام العام ،ورفض كلّ ما هو آخر خمتلف ،واحلقد عليه ،ورميه بأقذع الصفات
الالإنسانية.
إن الفكر الثقايف املهيمن على عقل وسلوك هؤالء هو ـ يف أعلى وأجلى وأوضح
تعابريه ومعانيه ـ فكر رفضي إلغائي ،قائم على تفسريات وتأويالت مبتورة من
ث
حيْ ُ
سياقاتها ،كما يف اآلية الكرمية اليت يردّدها أتباع تلك اجلماعاتَ ﴿ :واقْتُلُوهُمْ َ
ثَقِفْتُمُوهُمْ﴾ (البقرة:

) .يف حني يفرتض أن يلتفتوا إىل آيةٍ أخرى ال تفسر األوىل إالّ

ني﴾ (األنبياء:
ح َم ًة ِل ْل َعالَ ِم َ
بها ،وهيَ ﴿ :ومَاْ َأ ْرسَلْناكَ ِإ َّال َر ْ

) ،وأن يتمعَّنوا يف أحاديث

الرسول(« :)3إيّاكم والغلوّ يف الدين ،فإمنا أهلك َم ْن كان قبلكم الغلوّ يف الدين»؛
و«ال تشدِّدوا على أنفسكم فيشدِّد اهلل عليكم»؛ و«إنّ هذا الدين يسرٌ فأوغلوا فيه
برفقٍ ،ولن يشاد الدين أحدٌ إالّ غلبه ،فسددوا وقاربوا» ،إخل.
وأن يدركوا أن التطرُّف غري مقبول دينياً وأخالقياً ،بل هو فعلٌ مرفوض ومنهيّ
عنه يف اإلسالم؛ بداللة قوله تعاىل﴿ :يُرِيدُ اهللُ بِكُمُ ا ْليُسْرَ َوالَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

(البقرة:

سنَةِ وَجَا ِدلْهُمْ بِالَّتِي
سبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْ ِعظَةِ الْحَ َ
)؛ وقوله﴿ :ادْعُ ِإلَى َ

ِهيَ أَحْسَنُ﴾ (النحل:

).

وداللة قول الرسول|« :يسِّروا وال تعسِّروا ،وبشِّروا وال تنفلروا»()4؛ وقوله« :لن
يشادّ الدين أح ٌد إالّ غلبه»()5؛ وقوله« :ال تباغضوا ،وال حتاسدوا ،وال تدابروا ،وال
تقاطعوا ،وكونوا عباد اهلل إخواناً»(.)6
لكن املشكلة ليست يف النصوص املؤسّسة لفكرة الوسطية واالعتدال ،املعبَّر
عنها بكلّ وضوح وشفافية ،بل املشكلة واألزمة مركوزة يف الوعي املتشكلل،
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وآليات التالعب بالعقول ،الرافضة ملنطق االعتدال والتسامح .إنّه التَّ َبعية للواقع الظامل
القائم ،وكسر النصوص له ،أي االنطالق من الواقع السليب إىل النصّ (ليس
احملكم ،بل املتشابه) يف قراءةٍ عكسية غري تقديرية.
ت على هذا التطرُّف والعنف ال تتحمّل بطبيعة
ويف ظنّي أن األجيال اليت تربَّ ْ
احلال املسؤولية لوحدها ،وال ميكن وضع اللوم كلّه على هذا اجليل؛ ألن املادة اليت
يتثقّفون عليها هي مادة التطرُّف ومادة العنف ومادة اإلرهاب ،بل وبعض املناهج الرتبوية
تعلمهم كراهية املسلم كما قلنا ،وتكفريه ،وحتّى اجلهاد ضدّه ،مبجرد أنه ال يتفق
مع هذا املذهب أو ذاك ،حتّى يف بعض الفروع الفقهية ،وتوزّع يف بعض املواسم الدينية
املاليني من الكتب والكراسات ،وبلغاتٍ خمتلفة ،يف تكفري بعض املسلمني من هذا
املذهب الفقهي أو ذاك.
وحتّى فكرة اجلهاد نفسها (وهي ركنٌ من أركان الدين ،وحتفر عميقاً يف
داخل تربة االجتماع التارخيي السياسي لإلسالم) مل تفهمها تلك اجلماعات املتطرِّفة
والتكفريية ـ يف احملصلة وبقطع النظر عن بعض التنظريات اجملمِّلة ـ إالّ كثقافة غزوٍ
ت أن للجهاد أسسه وظروفه
ت أو تناسَ ْ
وسلب ونهب وحرب وغنائم ومقاتل ودماء ،ونسيَ ْ
وأنواعه ودوافعه وموضوعاته وأشكاله ومرتكزاته ومبانيه وأحكامه الفقهية ،وهو
ت الدين كله لآلخر
باألساس جها ٌد دفاعي مبدئي وقائي ،ال هجومي قتالي ،فقدَّ َم ْ
على أساس أنه دين الغزوات احلربية ،ودين السيف البتّار ،دين أسلمة الناس حتت حدِّ
احلراب والسيوف.
ك بأن «اجلهاد» ـ كفاعلية إجرائية إسالمية ـ يسجِّل حضوراً متميِّزاً يف
ش َّ
وال َ
داخل املنظومة العقيدية والسياسية التارخيية لإلسالم ،األمر الذي جيعل منه على
الدوام ـ وبصرف النظر عن الدرجة والنوع ـ موضوعاً دائم احليوية والتجدُّد ،خصوصاً
يف احلاالت احلَ ِرجة والصعبة اليت ميكن أن مترّ بها األمّة ككلّ ،حيث قد تتطلب
الظروف املعقَّدة استحضار هذه الفكرة (اجلهاد) لتشكلل منط حياة ،وأسلوب
تفكري ،ومنهج عمل متواصل .ولكنّ اإلسالم مل يدعُ إىل اتّباع طريق اجلهاد على
املستوى اخلارجي مبعزل عن معايريه وضوابطه وحمدّداته وشروطه ،أو مبعزل عن
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املستوى والكيان الذاتي لإلنسان املسلم ،الذي يشتمل على الروح والفكر واملعنى
والقلب والعاطفة واإلرادة ،إخل .بل إنه دعا إىل ضرورة الربط بني املستويني الذاتي
الفردي واملوضوعي العملي لفكرة اجلهاد ،أي الربط بني اجلهاد األكرب (وهو جهاد
النفس وجماهدة الشهوات ،وهو اجلهاد األساس والقاعدة) وبني اجلهاد األصغر (الذي
هو جهاد العدوّ)( ،)7مبا يعين أن حتقيق اجلهاد اخلارجي ال ضمانة له إالّ بالنفاذ إىل
اخلزان الروحي للفرد املسلم ،يف أخالقياته وفضائله وقيمه الرسالية اإلسالمية؛ إلقامة
االنسجام النفسي ،والتوازن الداخلي ،والسري على طريق العدالة واالستقامة .وهذا
حيتاج إىل جهادٍ يتشعّب وميتدّ ويتعمّق ليشكلل كل اآلفاق الداخلية هلذا الفرد ،يف
عالقاته الذاتية ،وكلّ آفاقه اخلارجية ،يف عالقاته مع كافّة مفردات حياته يف
اجملتمع والبيئة احمليطة.
إذن هذا الربط بني اجلهادين ـ مع النظرة اإلسالمية التفضيلية لألول على الثاني
ـ هو املدخل لفهم معنى اجلهاد ككلّ ،وال ميكن بالتالي تفسري اجلهاد األصغر
(جهاد العدوّ) بكل تالوينه وأشكاله مبعزلٍ عن عمقه وركيزته (اجلهاد األكرب).
وما نشاهده اليوم ،أو منذ ظهور تيارات اجلهاد الدينية يف جمالنا اإلسالمي ،من
تطرُّف وتعصُّب وأفعال مشينة وسلوكيات فظيعة ،تعتمد العنف والقوّة كمنهجٍ عملي
وحيد لدعوتها وخطابها الفكري والسياسي ،ما هو إالّ نتيجة فصل اجلهاد األكرب
عن اجلهاد األكرب ،وتفسري كلّ واحدٍ منهما مبعزل عن اآلخر ،فتمّ تشويه صورة
اجلهاد ،الذي هو ـ كما عبَّر عنه اإلمام علي× ـ «لباس التقوى ،ودرع اهلل احلصينة،
وجنته الوثيقة» ،و« َم ْن تركه؛ رغبةً عنه ،ألبسه اهلل ثوب الذلّ ،ومشله البالء ،ودُ ِّيث
بالصغار والقماءة ،وضرب على قلبه باألسداد ،وأديل احلقّ منه بتضييع اجلهاد ،وسيم
اخلسف ،ومنع النصف»( .)8ومَ ْن يتعمَّق قليالً يف هذه الكلمات سيدرك األهمية
الكربى لفكرة اجلهاد ،فهو ركنٌ وثيق من أركان الدين ،وهو جزء من املنظومة
ت عليه
العقيدية لإلسالم ،وال يصحّ إميان املسلم ما مل يعتقد به ،ولكنْ تارخيياً غلبَ ْ
صورة الغزو واهلجوم ،واستعمال العنف األعمى؛ لتحقيق الغايات واملصاحل واملطامع
اخلاصة ،كما ذكرنا .وسلّط املستشرقون الضوء على هذه الناحية املظلمة ،فزادوه
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تشويهاً وحتريفاً يف ذهنية الناس ،يف سعيهم للنيل من مسعة الدين اإلسالمي،
ومكانته ،ودوره ،وحضوره يف العوامل اإلسالمية ،واألخرى غري اإلسالمية.
وبالرغم من كون اجلهاد (بفرعَ ْيه :األكرب؛ واألصغر) ركناً أساسياً من
أركان اإلسالم ،لكنّه ليس سبيالً دائماً ومستمرّاً ،أو أسلوباً وطريقاً متواصالً
واسرتاتيجياً (وبالتحديد فرعه األصغر) ،بل هو واجبٌ بشروطه وشرائطه ،وهو مرهونٌ
بأوضاع املسلمني ،وظروفهم وعالقاتهم وموازين قوّتهم .أما املبدأ العام الرئيسي يف
السلوك الدعوتي اإلسالمي على هذا الصعيد (وعلى كلّ األصعدة) فهو قائمٌ على
قواعد متينة من العدل والتسامح واليسر واإلحسان ،وهي مفردات «مبادئية» (إذا صحّ
التعبري) قيميّة ومعيارية و«مقاصدية» راسخة ،تستوعب كلّ تشريعات وقوانني
وأخالقيات هذا الدين ،حتّى يف تفاصيلها الدقيقة .وحنن جند يف القرآن الكريم
تأسيساً دينياً ملفهوم وثقافة التسامح ،يتمثَّل يف كلّ هذا احلديث الواسع حول مفردات
ومفاهيم «الصفح» و«العفو» و«اإلحسان» و«الدفع باليت هي أحسن» و«اإلعراض عن
اجلاهلني»« ،والدعوة إىل سبيل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة» ،وغري ذلك من
املعاني اليت تلتقي وتنطلق معه .فنحن نقرأ اآليات الكرمية التالية:
سنَةِ السَّيِّئَةَ ُأ ْولَئِكَ لَهُمْ عُ ْقبَى الدَّارِ﴾ (الرعد.) :
﴿ َويَدْرَؤُونَ بِالْحَ َ
﴿ادْفَعْ بِالَّتِي ِهيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ﴾ (املؤمنون.) :
السيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي ِهيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي َب ْينَكَ َو َب ْي َنهُ
سنَةُ َوالَ َّ
﴿ َوالَ تَسْتَوِي الْحَ َ
عظِيمٍ﴾
َظ َ
ٍّ
صبَرُوا َومَا يُلَقَّاهَا إِالَّ ذُو ح
كأَنَّهُ َولِيٌّ حَمِيمٌ * َومَا يُلَقَّاهَا إِالَّ الَّذِينَ َ
عَدَاوَ ٌة َ

(فصّلت:

ـ ).

طبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا
﴿وَ ِعبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى األَرْضِ هَوْناً َوإِذَا خَا َ
سَالَماً﴾ (الفرقان.) :
سنَةِ﴾ (النحل:
سبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْ ِعظَةِ الْحَ َ
﴿ادْعُ ِإلَى َ
﴿وَ َأنْ َتعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ (البقرة:

).

).

﴿وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اهللُ ِإلَيْكَ﴾ (القصص.) :
﴿إِنَّ اهللَ َي ْأمُرُ بِا ْلعَدْلِ وَاإلِحْسَانِ﴾ (النحل.) :
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﴿ َوإِذَا حَكَمْتُمْ َبيْنَ النَّاسِ َأنْ تَحْكُمُوا بِا ْلعَدْلِ﴾ (النساء.) :
وهكذا نالحظ أن مبدأي التسامح والعدل يشكلالن قلب وجوهر أيّ تشريع
ديين (حتّى تشريع وركن اجلهاد) ،فمبدأ «التسامح» ميثِّل األسلوب املسامل الوديع،
الذي يواجه به اإلنسان اعتداء اآلخرين عليه ،وإساءتهم إىل حقوقه ،فهو يهدف إىل أن
جيعل من اإلنسان ا ُملعْ َتدى عليه إنساناً مثالياً ،تنبع الرمحة من قلبه لتنطلق يف حياة
اآلخرين حمبة وسالماً ،ويتدفّق اخلري من روحه ليقبض على جمتمعه نعمى وهناء(.)9
ت عرب تاريخ تشريع وتأصيل فكرة اجلهاد عملياً يف
ولكنّ املشكلة اليت حدثَ ْ
مت التالعب
تارخينا السياسي العربي واإلسالمي حتّى اليوم هو ارتباط اجلهاد بقضيّتني ّ
بهما:
األوىل :اعتبار اجلهاد هجومياً ،وليس دفاعياً ،مع أن العداوة املشروعة يف
اإلسالم ال تنشأ إالّ يف حالة وجود عدوان( ،)10أي العدوان الذي يتوجّه من فريقٍ إىل
فريق ،وهو نو ٌع من البغي والتميّز ،الذي يدفع فريقاً يرى يف نفسه القوّة والتفوق
ليعتدي على فريقٍ آخر؛ بقصد التجبّر واهليمنة والسيطرة .وهذا ما حيدث بني الشعوب
واألمم ،كما حيدث بني األفراد .فالعدوّ هو املعتدي ،والذاهب يف عدوانه إىل احلدود
القصوى واآلمثة ،وهو الذي جيوز اعتباره عدوًّاً ،وجيوز قتاله ،ويف هذه احلالة يكون
هذا القتال نوعاً من «اجلهاد» .وأساس ذلك هو أن اجلهاد يف اإلسالم هو جهاد دفاعيّ،
وليس جهادًا هجوميّاً .وعلى هذا األساس فإنّ الصراع مع العدوّ الصهيوني (من وجهة
نظر إسالمية) هو صراع مشروع ،ورمبا يكون واجباً ،ولكنْ أ ّوالً ليس بوصف
اإلسرائيليني يهوداً ،بل معتدين؛ ألن اليهود بتصنيف اإلسالم هم أهل الكتاب ،الذين
قرّر اإلسالم االنفتاح عليهم واحرتامهم واحرتام شعائرهم ،والسماح هلم بالتعبري عن
عاداتهم وطقوسهم وشعائرهم وحرِّيتهم الكاملة يف ممارسة هذه الشعائر(،)11
والصهاينة بوصفهم ميارسون أعلى صور العداء للمسلمني عموماً ،وللعرب
والفلسطينيني خصوصاً ،فهم اغتصبوا األرض ،وشرَّدوا الشعب ،ونهبوا الثروات،
وارتكبوا ويرتكبون اجلرائم والعدوان احلربي ،أي قتال املسلمني ،وبالتالي فإنّ مثل
هذا العداء من قبل املسلمني هو ردُّ فعلٍ ،وجهادنا هلم هو جهاد دفاع ،وليس جهاد
عدوان.
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مما
الثانية :ربط اجلهاد بالكفر .وقد تنامي هذا االعتقاد خالل القرن األخريّ ،
شكّل ضربةً قاسية لفقه العيش وفقه الدين معاً ،واضطر ذلك عدداً من كبار
الفقهاء ،أبرزهم :حممود شلتوت شيخ األزهر ،إىل مهامجة ذلك ،والردّ عليه يف كتابه
) ،حيث نبَّه إىل أنّ «القتال ال يكون إالّ لدفع العدوان ،ورد
«القرآن والقتال»(
املعتدين» ،كما جرى التوضيح ،بل نبّه أيضاً إىل خطر التكفري ،وبالتالي اجلهاد على
الداخل املسلم؛ بسبب عودة مفهوم الوالء والرباء ،والذي ال يتناول غري املسلمني فقط،
بل يتناول مسلمني آخرين أيضاً خيتلف معهم املتشدِّدون يف الرأي (واالعتقاد)! وقد
حصل ما توقَّعه شلتوت ،عندما انتشرت ظواهر تكفري احلكّام واألنظمة
واجملتمعات ،واستحالل ممارسة العنف ضدّها .وهكذا فقد تطوّرت املسألة من دعوى
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ومكافحة البِدَع إىل ربط العنف بإقامة الدولة
اإلسالمية اليت تطبِّق (الشريعة)! وبذلك تطرَّق اخللل واالختالل لدى فئة من املتشدِّدين
إىل مفهوم الدين ذاته ،فالشريعة هي الدين ،وعندما يقال :إنها غري مطبَّقة فهذا يعين
أن الدين مل َي ُع ْد حاضراً يف اجملتمعات والدول ،وأنه ال ُب َّد من فرضه بالقوّة .وعلى هذا
األساس الفاسد قامت األحزاب الدينية العنيفة والسياسية .وهذا التحريف والتحوير
ملفهوم اجلهاد أخلّ بفقه العيش مع العامل ،وأخلّ التحوير يف مفهوم الشريعة بفقه
الدين .والتحوير يف مفهوم اجلهاد جعلنا نتصادم مع اجلميع ،ووضعنا يف مواجهة
(خاسرة) مع بعضنا ،ومع العامل كلّه ،ما تزال على أشدّها .وأما التحوير يف فهم
الشريعة فقد وضع الدين ذاته يف مواجهة األمّة ككلّ .وكان األمر الثاني خطرياً ألن
كثريين ـ حبجّة صَوْن اهلوية ـ اندفعوا ليس لفصل اإلسالم عن العامل وحَسْب ،بل
ولفصل الدين عن حاضنته االجتماعية .واملعروف منذ أكثر من ألف سنة أنّ «اجلماعة»
يف االعتقاد اإلسالمي هي اليت حتتضن الدين ،والدين عبادات وأخالق ومعامالت
يعيشها املسلمون بالتزامٍ شديد .وها حنن نتلفَّت فنجد أن عصابات مسلَّحة (وعن طريق
قيامها بالتأصيالت احملرّفة واملنحرفة) ،وأخرى مسلحة باألسلحة النارية ،تستلب
الدين مبفاهيمها اخلاصة ،ثمّ تقتل الناس حبجّة إقامة الدولة ،و(إحقاق الشريعة)!
سب الداعني
حب َ
وهلذا حنن حمتاجون ألكثر من جتديد «اخلطاب»؛ فالتجديد ينطوي ـ َ
إليه ـ على جانبٍ واحد هو فتح التقليد ،واستحداث تغيريات ونوازل ،وفقه جديد
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للتالؤم مع العامل ،والسري مع حركة التاريخ(.)12

لعلّ اشتداد أزمات جمتمعاتنا العربية واإلسالمية حالياً ،وزيادة وطأتها وقسوتها
اليوم ،قد ساهم بفعالية كبرية يف إعادة التداول والطرح والرتكيز على أسئلة
اإلصالح والتغيري واحلرّية واحلوار .وإن «إصالح احلال ـ إصالح الذات الدينية واملعرفية
الثقافية» هو املدخل الضروري والقاعدة األساسية واألصل إلصالح الفرع (وهذا ما
سبق أن ذكرناه يف سياق هذا البحث)؛ ألن صالح البدن من صالح النفس ،و﴿إِنَّ اهللَ
َال ُيغَيِّرُ مَا بِقَ ْومٍ حَتَّى ُيغَيِّرُوا مَا ِبأَنفُسِهِمْ﴾ .وما نشهده يف حلظتنا الراهنة من هيمنة قوى
التطرف ،وعلوّ كعب «أمراء اجلهاد» و«أرباب الشعائر اإلرهابية» ،واتّساع نطاق
االنقسامات والتفرُّق والتوترات الفكرية والعملية ـ ومنها ـ على سبيل املثال ـ :مرض
التعصب والتطرف الديين األعمى ـ يعود أساساً جلذور معرفية الهوتية عقائدية ،تهيّأت
هلا ظروف وأسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية ،وإنْ كان لألخرية دورٌ مهمّ وحيوي
باملآل والنتيجة.
فكيف ميكن البدء بالسري اجلدّي على طريق اإلصالح الديين املطلوب لدرء
خماطر التطرُّف يف عاملنا العربي اإلسالمي طاملا بقيت بذور هذا التطرُّف والعصبية
الدينية ،وادّعاء امتالك احلقيقة املطلقة ،وتقسيم العامل إىل عوامل ثنائيات خرية
وشريرة ،قائمة ومسيطرة على العقول واألفئدة يف بالدنا العربية واإلسالمية؟! وكيف
ميكن إقناع الناس يف تلك البالد بإعادة االعتبار لقواعد الفكر الديين اإلسالمي
(وغري اإلسالمي) احلرّ واملتسامح العقالني واحلواري الذي يقبل اآلخر (الذي هو نظريه
يف اخللق) حتّى لو كان مسلماً على مذاهب أخرى ،أو كافراً ،أو ملحداً ،أو حتّى
مشركاً ،أي بقطع النظر عن انتماءاته الفكرية واأليديولوجية اإلسالمية وغري
اإلسالمية؟!
إن التطرُّف اإلسالمي احلالي يبدو لي أشدّ تأثرياً وخطراً من أيّ فكرٍ حا ّد
ومتعصب آخر قائم أو مرّ يف تاريخ هذه األمّة؛ ألنه خيلع على نفسه عبادة الدين
380

االجتهاد والتجديد

والتعالي اإلهلي .ولكي ننزع عنه هذا القناع الرهيب ،الذي خيدع اجلماهري باملاليني،
يلزمنا ،حنن املثقّفني العرب ،بذل جهودٍ جبّارة على مدار العقود القليلة املقبلة على
مستوى تركيز احلركة النقدية املعرفية ألفكارنا وتراثنا ،وتنقيته من جممل
صب والتطرُّف والتفكري احلادّ ،الذي ال يقبل حتّى بأخيه يف
طروحات وأفكار التع ُّ
الدين.
إن املسألة خطري ٌة للغاية ،بل هي تدنو من كونها من أخطر باليا ومصائب هذه
األمة يف تارخيها القديم واحلديث .فهل يعقل ما حيدث يف بلداننا اليوم؟! وقد سبق أن
حدث منه الكثري يف تارخينا اإلسالمي (اجمليد)! أي إن له أعماق ًا تارخيية تعود إىل
مئات السنني ،وبالتحديد إىل اللحظة اليت دخلنا فيها إىل عصر االحنطاط ،وتعطلت
تلك اجلدلية الرائعة بني العقل والنقل ،أدبية الفلسفة والدين.
ويتَّفق املفكلرون على القول :إن هذه اللحظة تعود إىل القرن احلادي عشر أو
الثاني عشر امليالدي ،حيث ماتت الفلسفة ،وانعدم السؤال (والتأمُّل) ،وتكرّست
العقلية االتِّباعية املقللدة ،ودخلنا يف غيبوبة عقلية وفكرية وحضارية ،وتشكَّل فكر
ظالمي ،هو الذي يستخدمه أدعياء اجلهاد واملقاومة املزعومني ،من أمثال« :البغدادي»
و«اجلوالني» «والشامي» و«اليماني» وغريهم (وسابقاً كان «ابن الدن» ،و«الزرقاوي»،
إخل)؛ لتربير أعماهلم اإلجرامية الشنيعة يف القتل والتنكيل والتدمري.
فقد تشكَّل يف تلك اللحظة التارخيية من زماننا العربي واإلسالمي وعيٌ زائف
وإدراكٌ قاصر ملسائل الدين والتديُّن ،أنتج فهماً ضيقاً وعدوانياً ملعنى الدين اإلسالمي،
وللعقل واالنفتاح ،والتسامح إىل أقصى احلدود .وهذا الفهم ،أو باالحرى اجلَ ْهل ،هو
الذي تواصل من ذلك الوقت وحتّى يومنا هذا ،وهو الذي يسيطر على واقعنا اليوم
حملّياً وإقليمياً ودولياً.
إن جذور التعصُّب الديين والتطرف الفكري والعملي الذي نشهده اليوم يف كلّ
أحناء العامل اإلسالمي ،والذي وصلت نتائجه املدمِّرة و(خرياته) العظيمة حتّى إىل
اجلاليات اإلسالمية املقيمة يف الغرب ،ال تعود إىل ماضٍ قريب ،وإنّما تعود إىل زمن
تارخيي قديم ،أي إىل أكثر من
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ت ،وهي ال تزال تفعل فعلها يف راهننا
سنة خلَ ْ
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املرير حالياً.
واملفرتض حالياً القيام حبملة ثقافية وفكرية شاملة ملواجهة تلك األفكار
املتعصبة .وينبغي هنا طرح تلك املسألة بإحلاحٍ شديد على علماء ومشايخ ورجاالت
ح َملة لواء العلم والورع والتسامح
الدين اإلسالمي ،الذين يفرتض بهم أن يكونوا َ
واهلدى للناس يف دينهم ودنياهم ،ال أن يكونوا ـ كما هم مبعظمهم حالياً ـ جمرّد
واجهة مزيفة مكشوفة لرموز القتل واإلرهاب والتطرُّف.
ولكنّ الشيء الذي حيزّ يف النفس أن غالبية َم ْن نطلب منهم ذلك من العلماء
واملشايخ ال يعتمد عليهم كثرياً يف تنوير الرأي العام ،وهداية الناس وتوعيتهم على ِق َيم
ومبادئ الفضيلة والعدل واحملبة والتسامح .فقد تراجع دور هؤالء العلماء إىل درجة
خميفة على حساب تصاعد دور مشايخ اإلفتاء اجلهادي املتطرِّف ،والوعظ السلطاني
ت خالل الفرتة السابقة معاهد ومدارس وكليات وحوزات
والتفيقه الصبياني .ونشأَ ْ
دينية (شرعية) حتت ظلّ وبرعاية ودعم السلطات الرمسية العربية ،يفوق عددها
أضعاف مضاعفة عدد كلّيات ومعاهد العلم والتقنية والتكنولوجي والبحث العلمي،
مما أنتج فائضاً
ت أموال ذات أرقام فلكية لنشر أفكار وثقافة التكفريّ ،
وصُرفَ ْ
كبرياً من الشباب غري املدرك حلقائق العصر ،وأساسيات الدين ،وامللمّ فقط مبظاهر
التديُّن السليب الظاهري الشكالني.
وهنا يتمّ الرتكيز دوماً على كلّ ما يشري إىل اجلهاد والقتال ونشر الدين
واملذهب بأساليب القوة والعنف واإلكراه ،وادّعاء التفوُّق والتعالي وامتالك احلقيقة
املطلقة ،حيث جند هؤالء خيرجون آيات القرآن الكريم من سياقاتها التارخيية
الزمانية واملكان ،وحيشدون الكثري من أحاديث الرسول ـ ذات األسانيد الضعيفة
واملبهمة ـ؛ لتأييد وجهة نظرهم ورؤيتهم اخلاصة اليت تتناسب ومصاحلهم اخلاصة،
واملأثور يقولَ « :م ْن فسَّر القرآن برأيه فليتبوّأ مقعده يف النار».
إننا نعتقد أن هذا الضخّ اإلعالمي ـ الذي حتشد له كثريٌ من فضائيات التضليل
كلّ إمكانياتها ـ ،واملرتكلز حول فكرة تكفري اآلخر ،وادّعاء التفوُّق الكاذب،
رغم الفقر والتشتُّت والتخلُّف واالنقسام ،لن ينتج سوى ما نشاهده اليوم من أعمال
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إرهابية تنتهك من خالهلا حرمات اآلمنني.
ك أن اإلسالم هو الوعاء
ش َّ
طبعاً حنن هنا ال نقصد الدين ،وإمنا التديُّن ،فال َ
احلضاري والقاعدة الفكرية البنيوية اليت ال ميكن لألمّة أن تفكّ قيودها التارخيية
الرثة ،وتنعتق من ربقة ختلُّفها املقيم ،إالّ عربه ومن خالله ،شئنا أم أبينا .فاإلسالم هو
احلاضنة املغذِّية ،وهو املنطلق احلضاري لنهضة هذه األ ّمة ،وغالبية املسلمني يشعرون
باالنتماء الراسخ واملتني إليه ،ولكنّ القضية هنا ليست يف ذاتية وأصل وأصالة هذا
االنتماء ،بل يف نوعية وطبيعة وموضوعية واتّزان هذا االنتماء وتطبيقاته العملية
الالحقة ،وكيفية إجياد مواقع قوية منفتحة مسؤولة ورصينة ومنتجة جديدة له يف
عاملنا املعاصر ،بعيداً عن أمراض الغلوّ والتطرُّف والنزوع «اهلوياتي» املغلق .القضية هي
كيف ميكن تأسيس البنى اجلديدة يف هذه األمّة على رؤى ثقافية منفتحة قوية،
تصل وال تقطع؛ لكي تتمكّن من القبض الفعلي على أسباب تقدُّمها وتطوُّرها
احلضاري؛ لكي حتضر يف العصر واحلياة ،ومتارس دورها الرسالي اإلنساني إىل
جانب احلضارات األخرى ،يف عاملٍ ال حيرتم إالّ املبدعني واملنتجني واألقوياء عقلياً
وعلمياً.
والتطرُّف الذي ظهر يف أمتنا مل ينشأ هكذا فجأة بال مقدّمات ،كما أسلفنا،
ومل يأتِ من فراغ ،ومل يهبط على جمتمعاتنا من كواكب أخرى ،بل كانت ـ وما
تزال ـ له جذوره وأسبابه ودوافعه االجتماعية والسياسية واالقتصادية الضاربة عمقاً يف
تربة جمتمعاتنا التقليدية ،وبنية دولنا العربية املعاصرة.
ومن املفرتض أن تكون ساحة املواجهة ضدّ هذا التطرُّف ،وأفكار وعقائد
التكفري واألصولية التكفريية ،هي ساحة املثاقفة والوعي النقدي الثقايف واملعريف،
والعمل املنتج ،والعلم النافع ،وحتقيق التنمية اإلنسانية الفعّالة ،وإعطاء الناس حقوقهم
الطبيعية ،ومعاملتهم كبشر حقيقيني ،واإلقرار بوجودهم ككائنات سياسية حيّة
تريد أن تساهم يف البناء ،وتشارك يف صنع القرار واملصري واملستقبل؛ كي تكون
مسؤولة عنه وعن الوطن؛ حلماية وجوده وثرواته وأمنه.
نعم ،املواجهة األكرب واألهمّ واألكثر حيوية وجناعة ضد املتطرّفني هي يف
حتقيق الدولة املدنية املؤسّساتية العادلة .أما تفشّي الفقر ،وانتشار التخلُّف ،وانتهاك
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احلقوق البديهية الطبيعية ،والتفرُّد بالرأي والقرار ،والتسلُّط على الناس ،وشيوع
الفساد وثقافة اإلفساد ،وإعاقة التنمية والنمو ،كلها كانت مواطن ضعف وثغرات
كبرية دخل (ويدخل ،وسيدخل) منها التطرُّف (وكلّ عقائد االستئصال والعنف) إىل
قلب أيّ بلد؛ إلعاقة وتدمري وختريب أيّ تطوُّر وازدهار حقيقي حضاري فيه.
إن اخللل والفشل األساسي الذي كرّس عقلية التطرُّف يف جمتمعاتنا هو مثرة
سنا للهويّات
س ْو ِ
طبيعية لعقلياتنا وأفكارنا وثقافتنا ،وهو أيضاً حصيلة نهائية لطرق َ
وإدارتنا لألشياء اليت ارتكزت على تعميق االستبداد السياسي ،الذي منه انقدحت
ظاهرة التطرُّف والعنف ،ثمّ تأتي أسباب ثانوية ساعدت يف اكتمال تشكُّل الظاهرة
العنفية .لكنْ يبقى االستبداد وغياب الدميقراطية كناظم للمشهد السياسي يف هذه
الدول مبثابة العامل الرئيسي يف كلّ ما نشاهده اليوم ،من انفالتٍ أمين واقتتال
بعناوين شتّى ،كلّها نتاج طبيعي لالستبداد السياسي املدعوم غربياً(.)13

ما تزال للتطرُّف مواقع قوة فكرية وتارخيية متجذِّرة يف وعينا التارخيي املهيمن
منذ قرون عديدة .ويف كثري من فرتات الرتاجع احلضاري للمسلمني كان جسد األمة
يصاب بهذا املرض ،الذي بقي عصياً على املعاجلة اجلدية واجلذرية حتّى تارخيه.
يف الواقع ال ميكن معاجلة مرض وظاهرة التطرُّف بصورةٍ سحرية طوطمية،
بل بالتشخيص الدقيق ألسبابه وجذوره الضاربة يف الفكر والرتبة والتاريخ .وعلى
الرغم من أن البعض ما يزال يصرّ على احللّ العسكري األمين لظاهرة التطرُّف،
ج ٍد يف مكافحتها ،رمبا يؤجِّل مفاعيلها
ولكن يبقى املدخل األمين وحده غري ُم ْ
وتداعياتها السلبية يف املَ َديات الزمنية القصرية ،ولكنّها ستبقى قائمةً وموجودة يف
املدى الطويل .هلذا جيب اعتماد خطّة وأسلوب عمل للعالج احلقيقي ،املنطلق من
املنظور الثقايف واألنثروبولوجي ،القائم على االحتواء والتدجني وإعادة الرتتيب
والتصنيف والتوظيف؛ لتشكيل قنوات الوعي والتأثري للثقافة التنويرية اجلديدة ،ثقافة
االختالف والتسامح ،كبديلٍ من ثقافة التشدُّد والتعصُّب واالختزال والرأي الواحد.
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وبهدف البدء بسياسات عملية الحتوائه ،والسيطرة على مفاعيله من العنف
واإلرهاب ،ال بُدَّ من النظر يف ما يلي:
ـ تأكيد املنهج الوسطي االعتدالي لإلسالم ،حيث إن البناء االجتماعي هلذا
الدين تأسَّس منذ عهده األوّل على نقض ظواهر التعصُّب والعنف والتطرُّف واإلرهاب
مما يعنيه بها أهل العصر اليوم ،تلك الظواهر اليت كانت شائعةٍ يف اجلزيرة
وحنوها ّ
العربية ،ويف سائر بالد العامل القديم ،واتّجه إىل حماربة أسبابها املنتجة هلا ،من
ت إليه نصوص
الظلم والعبودية لغري اهلل سبحانه ،والعدوان بغري وجه حقّ .هذا ما دعَ ْ
قرآنية كثرية:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخََلقَ ِمنْهَا َزوْجَهَا
َوبَثَّ ِمنْهُمَا رِجَاالً كَثِري ًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اهللَ الَّذِي تَسَا َءلُونَ ِب ِه وَاألَرْحَامَ إِنَّ اهللَ كَانَ
عََليْكُمْ رَقِيباً﴾ (النساء.) :
شعُوب ًا وَ َقبَائِلَ لِ َتعَارَفُوا
جعَ ْلنَاكُمْ ُ
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَ ْقنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ َو ُأنْثَى وَ َ
إِنَّ أَكْ َرمَكُمْ ِعنْدَ اهللِ َأتْقَاكُمْ﴾ (احلجرات.) :
﴿ َال َينْهَاكُمُ اهللُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ َولَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ ِديَارِكُمْ
سطِنيَ﴾ (املمتحنة.) :
سطُوا ِإ َليْهِمْ إِنَّ اهللَ يُحِبُّ الْمُقْ ِ
َأنْ َتبَرُّوهُمْ َوتُقْ ِ
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (البقرة:

).

ـ وضع برنامج فكري تربوي متكامل من قبل املؤسسات الدينية ،والعلماء،
وأصحاب القرار ومراجع الدين العقالنيني ،واملثقّفني املعنيني ،يعاجل األسس الفكرية
والدينية اليت يرتكز عليها دعاة العنف ،ويوضِّح جبالء حقيقة املفاهيم والطروحات
اليت يبين عليها دعاة التطرُّف والعنف الديين فكرهم وسلوكيّاتهم ،ويفضح زيفهم
وادّعاءاتهم الباطلة يف ما يتعلّق بقضايا الدين والشرع واملفاهيم اإلسالمية .وخنصّ هنا
بالذات كبار العلماء والفقهاء الذين عليهم مسؤولية مضاعفة يف التّصدي ملعاجلة
مشكلة التطرُّف ونتائجها الكارثية اخلطرية .ومن املهمّ للغاية تشجيع ِق َيم وثقافة
التعدُّد واحلوار والتسامح ،والتحلّي بأخالقيات االختالف ،واحرتام التنوُّع املذهيب
والديين والعِ ْرقي .وال بُدَّ هنا (يف صلب هذا الربنامج الرتبوي) من توجيه صدمةٍ ثقافية
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قوية للعقلية املتطرِّفة ،وإفهامها بأنه ال هوية دينية أو غري دينية مطلقة نقية صافية ثابتة
هبطت على املتطرِّف من مساء متعالية مفارقة ،هي اليت جيدر التشبُّث بها واحملافظة
عليها ،وهذا ما يشري إىل جهل (هذا املتطرِّف) بالكيفيّة اليت تُصنع بها األشياء ،وتُبنى
احلياة ،ويسري العامل ،ومآله كلّ هذا احلمق واجلنون أو العمى والعبث باملصائر،
كما يُرتجم اإلسالم على يد األصوليات اجلهادية ،وسط ذهول املسلمني الذين
اكتشفوا ،بعد فوات األوان ،كيف أن إسالمهم احلنيف والسمح خيتزن كلّ هذا
العنف الفاحش واملدمِّر .وإذا كانت اجلماعة أو األمة اإلسالمية احتاجت لكي تلتئم
وتتوحّد إىل مبدأ َغيْيب أو رمز قدسي ،فإن االجتماع اإلسالمي مل يكن مملكةً
للفضيلة ،بقدر ما كان يُنسَج من شبكة املصاحل وعالقات القوّة .واملسلمون ،وإنْ
آمنوا أو صدّقوا أو خضعوا ،فإنّهم مل يكونوا مالئكةً ،بل كسواهم من البشر ،قد
حترِّكهم مبادئ الشريعة ،وقواعد الفضيلة ،بقدر ما حترِّكهم األهواء واملطامع أو
ت به احلوادث يف زمن النيبّ العربي ،صاحب املشروع
األحقاد والعداوات .هذا ما شهدَ ْ
ومؤسِّس الشريعة ،وهذا ما حدث خاصةً بعد وفاته ،حيث أفضَتْ الصراعات
واحلروب بني خلفائه على املشروعية إىل حروب سالت فيها أنهار من الدماء ،شاهدةً
بذلك على أن الكالم على عصر ذهيب أو فردوسي هو خرافة صنعتها النرجسية
الثقافية ألصحاب الدين الغالب(.)14
ـ ومبا أنّ مشكلة التطرُّف هي يف أساسها «مشكلة ثقافية» ،حيث يبين
املتطرِّف عقله على جمموعة من املفاهيم والطروحات اخلاطئة؛ لتكوِّن لديه
أيديولوجيا خالصية ،سيكون مستعدّ ًا للموت يف سبيلها ،لذلك فإن «املعاجلة
املعرفية» هي األهمّ يف مكافحة اإلرهاب ،إالّ أن هذه اخلطوة ال ميكن أن تكون
جمرَّدة من إصالحاتٍ كثرية مصاحبة هلا ،وهي إتاحة احلرِّية الفكرية يف البلدان
اإلسالمية والسماح للتعدُّد أن يأخذ مداه ،وتأسيس منتديات احلوار والتداول
الفكري ،ودعم املؤسّسات التثقيفية ومراكز البحث الفكري؛ لتقوم بدورها
باقتدارٍ .فنحن يف الوطن العربي آخر ما نفكلر فيه هو دعم املشاريع الثقافية بشكلٍ
مما تنفقه
عام ،وعلى سبيل املثال :تنفق إسرائيل على البحث العلمي والتعليم أكثر ّ
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الدول العربية جمتمعةً ،وهذه مأساةٌ حقيقية ينبغي االلتفات إليها ،أي ال بُدَّ من البدء
باإلصالح السياسي واالجتماعي الشامل ،والذي يقوم على بثّ ثقافة التعايش والتسامح
وإشاعة احلرِّيات العامة ،واحرتام حقوق اإلنسان ،والتداول السلمي للسلطة ،وفصل
السلطات الثالث ،وسيادة القانون أمام اجلميع ،وتكافؤ الفرص ،والتوزيع العادل
للثروات ،أي بناء الدولة املدنية الدميقراطية .وهذا ما يساهم يف احتواء أفكار
التطرُّف ،وسلب املتطرِّف أهمّ سالحٍ بيده ،وهو التخلُّف االقتصادي ،واحتكار
السلطة ،وقمع احلرِّيات ،حبيث إن الناس سيمتلكون زمام أنفسهم ،وسيعربون عن
الرأي من دون خوفٍ أو قلق ،وسيكون اجلميع حتت طائلة احملاسبة واملراقبة
بالقانون ،وليس مبزاج السلطات ،وهو ما يسهم يف تبنّي خيار احلوار ،بدالً من العنف.
ـ العمل على قضايا النقد والتجديد الديين ،حيث إنه وحتّى يكون التجديد
الديين منتجاً ومثمراً ال ُب َّد من ربط قضايا الدين بالواقع املعاصر وإشكالياته ،والعمل
على إعادة قراءة النصوص الدينية يف ضوء متطلّبات ومعطيات العصر ،ومعامله
ث
وقضاياه املتنوعة هائلة االتّساع كمّ ًا ونوعاً ،بغاية البحث عن رؤية تصلح الواقع الر ّ
القائم ،وترتقي به إىل مستوى يتناسب مع مقاصد النصّ الديين ذاته يف محاية النفس
والذات ،على مستوى الغايات والقيم واملبادئ ،حبيث تكون عملية التجديد هي عبارة
عن «جدلية مستمرّة بني النصّ والواقع ،صعوداً من الواقع إىل النصّ ،ونزوالً من النصّ
للواقع» .وبذلك من املمكن هلذا التجدُّد واالنفتاح املنشود أن يساهم يف إرساء
«مصاحلة عقالنية» مع تراثنا التارخيي ،يف احلدّ من التطرُّف والتعصُّب ،واالرتهان
االنفعالي إىل املاضي من ناحيةٍ ،وميكلننا من توظيف خمزوننا احلضاري املستنري يف
االنتماء (ليس التقليدي ،بل وحتّى املنتج) إىل العصر ،والفعل واإلبداع فيه؛ ذلك أننا
اليوم لسنا يف حاجةٍ إىل تقسيم العامل إىل ما ُيسمّى بـ «دار حرب ودار كفر» ،أو أهل
إميان وأهل كفر ،إىل آخر تلك الثنائيات القاتلة ،بل حنن يف حاجةٍ إىل االنتماء إىل
جمتمع املعرفة والعلوم العقلية ،ال النقلية فقط .وهذا ما يقتضيه فعلياً موضوع املعاجلة
الثقافية للتطرُّف ،يف هذا املستوى من التحليل ،وخصوصاً على صعيد «إشاعة ثقافة
التنوير واالختالف» ،املتمثِّلة يف تربية الناشئة على ِق َيم املواطنة ،ومبادئ ثقافة
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االختالف واحرتام اآلخر ،واإلقرار بالنسبيّة ،وضرورة التعدُّدية( .)15ويندرج نشر
األفكار التنويرية ،بامتيازٍ ،يف إطار املعاجلة الثقافية للتطرُّف ،فمن املهمّ دمقرطة
الوعي العربي اإلسالمي ،ونشر الثقافة العاملة ،بديالً من الثقافة املتعالية أو الثقافة
الطاردة لآلخر .وهذا ال يتأتّى إالّ بتوظيف قنوات تشكيل الوعي اجلمعي ،من وسائل
إعالم ،ومؤسسات تعليمية ،ودور شباب ،ومواقع يف اإلنرتنت ،يف تعريف الناس مباهية
التطرُّف ،وأسبابه ،وسوء مآالته ،وانعكاساته السلبية على الفرد واجلماعة ،وتعريف
األجيال الصاعدة باجلوانب النيِّرة يف التاريخ العربي اإلسالمي ،وتوجيههم حنو اإلفادة
من الرتاث واالنفتاح على العصر ،وتدريسهم ثقافة االختالف والتسامح.

الهوامش
»

»
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/
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أسئلة الشيعة للعالّمة احللّي يف القرن اهلجري الثامن
تقري ٌر لكتاب (مسائل ابن زهرة)

مت نشرها يف اآلونة األخرية كتاب ًا حيمل عنوان:
إن من بني املؤلفات اجليّدة اليت ّ
«مسائل ابن زهرة» .حيتوي هذا الكتاب على أسئلة كالمية وفقهية تقدّم بها ابن
زهرة( هـ) ،وهو من العلماء البارزين ،إىل علمني من أساتذته ،وهما :العالّمة
احللّي( هـ)؛ وجنله فخر احملقلقني( هـ) ،حيث كانا من مراجع التقليد الفكري
والفقهي للشيعة يف القرن اهلجري الثامن .إن أغلب األسئلة اليت يتمّ طرحها على العلماء
يف عصرنا إمنا تأتي يف إطار االستفتاءات الفقهية فقط ،وأما امللحوظ من كتابات
املتقدّمني فإننا جند شيوع األسئلة الكالمية يف عرض االستفتاءات الفقهية أيضاً .ومع
ذلك قد جند يف عصرنا بعض األسئلة غري الفقهية ،ومنها :ما نراه يف بعض مؤلفات
يف هذا اجملال.
الشيخ الصايف
إن خصوصية االستفتاءات املطروحة يف هذا الكتاب ـ وقد يكون أمراً شائعاً
آنذاك ـ هو إعطاء اإلجابات التفصيلية والتحليلية واالستداللية ،مبعنى أنه ال يتم
االقتصار على جمرّد بيان الفتوى أو النظرية الفقهية فقط ،بل يُعمد إىل بيان األدلة
بشكلٍ تفصيلي .هذا مع عدم إنكار وجود االستثناءات أحياناً ،حيث يتمّ االكتفاء
بالبيان املختصر واملقتضب.

إالّ أن مجيع هذه االستفتاءات ـ قدميها وحديثها ـ ،ويف مجيع املذاهب ،تشتمل
على أمرٍ واحد دائماً ،وهو أنها يف الغالب حتتوي على مسائل تواجه املقلّدين واملكلّفني
بشكل يومي وعلى مدى العصور ،أي املسائل اليت كانت تشغل اهتمام الناس يف أدقّ
شؤونهم االجتماعية .نعم ،قد حيصل أن يسأل شخصٌ عن حديث أو مضمونه ،إالّ أن
الغالب هو السؤال عن األمور اليت يتعاطونها بشكلٍ يومي .ففي ما يتعلق بالكالم يتمّ
السؤال عن األمور الشائعة على األلسن ،واليت حيتدم البحث واجلدل بشأنها .ويف ما
يتعلق بالفقه يتمّ السؤال عن املشاكل اخلارجية اليت تواجه الناس على املستوى العملي.
وهنا نواجه عملياً نوعاً من املعرفة عن الوضع اجلاري يف الفضاء الفكري لدى
الشيعة ،باإلضافة إىل أننا نتمكّن من احلصول على معلومات بشأن احلياة االجتماعية
للشيعة أو عامّة الناس يف تلك العصور من صُلْب األسئلة الفقهية.
إن الذي ميكن أن حنصل عليه من جمموع هذا الكتاب ـ الذي ميثِّل منوذجاً
بديعاً ونادراً لالستفتاءات الكالمية والفقهية ـ هو ما يشتمل عليه هذا الكتاب من
األمور اهلامّة يف معرفة الشيعة على أساس العقائد السائدة يف ذلك العصر .إن العالمة
احللي وجنله فخر احملقلقني وابن زهرة نفسه يسعَ ْون ـ من خالل امتالكهم لناصية
املصادر ـ إىل بيان املعتقدات الشيعية املتعارفة ،باإلضافة إىل آرائهم يف هذا الشأن.
وحيث كانوا بطبيعة احلال بصدد حلّ معضلةٍ فكرية أو فقهية تتّضح أهمية
كتاباتهم يف معرفة التشيُّع بشكله الصحيح من وجهة نظرهم .وبطبيعة احلال فإن
هذه املرحلة ،مثل سائر املراحل األخرى ،كانت ختتلف عن سائر املراحل من خالل
اشتماهلا على بعض العقائد .وهذا ـ باملناسبة ـ هو الذي يضفي عليها مجاالً ومتيُّزاً .ال
جيب أن يذهب الظنّ ببعضنا إىل القول بأن مجيع العقائد اليت يؤمن بها العالّمة أو
جنله شبيهة بعقائد السيد املرتضى والشيخ املفيد والشيخ الطوسي .كما أن بعض هذه
مت التخلّي عنها الحقاً .رمبا كان من املسائل اجلديدة اليت متخَّضت عنها
اآلراء قد ّ
هذه االستفتاءات هو االهتمام بهذا الشأن.
ويف ما يلي جولةٌ على بعض هذه املوارد املنتخبة من هذه اجملموعة ،تساعدنا
على فهم أهمِّية هذا النوع من النصوص يف معرفة املوارد املذكورة بشكلٍ أفضل.
وعليه ال ينبغي أن يذهب بكم التصوُّر إىل أن هذا البحث كامل ،بل هو انتقائي
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مت بيانه على حنو تقريري أيضاً .إن هذا االختيار يأتي للتعرُّف
حمض من قبلي ،وقد ّ
على جوانب خاصّة من فكر الشيعة ،وخاصّة رأي العالمة احللي؛ بوصفه من أهمّ
املنظلرين يف املدرسة احللّية ،والذي على الرغم من األعمال املنجزة بشأنه ال يزال
حباجةٍ إىل مزيد من البحث؛ لكي نفي حقّه كما ينبغي .وبطبيعة احلال فإن هذا
االنتخاب إمنا يأتي على أساس ترتيب الكتاب ،دون األهمّية ،ولكنْ ستالحظون أنه
حيتوي على مسائل ممتعة وجديرة بااللتفات.

سؤال بشأن الرواية اليت تقول« :خلق اهلل األرواح قبل األجساد» ،أو اليت تقول:
«أنا أوّل األنبياء خلقاً ،وآخرهم لقية» ،والرواية القائلة« :إن اهلل خلق األرواح قبل
مت السؤال عن تأويل هذه األحاديث بالقول :ما السرّ يف
األبدان بألفي عام» ،حيث ّ
تقديره× بـ «ألفي عام»؟ وما هو نوع األشهر واأليّام؟ وما الذي يعنيه خلق األرواح قبل
األجسام؟ وأجسام َم ْن؟ هل هي أجساد املالئكة أم أبدان آدم× وذرِّيته؟( .)1ثمّ هل
تنسجم مضامني هذه األحاديث مع االعتقاد القائل بأن األرواح إنّما ختلق (كما يف
تعبري القرآن) عندما يصل اجلسم إىل حالة تسوية البدن؟(.)2
يف بداية األمر يتمّ تقديم جوابٍ مقتضب مفاده« :إن هذه الرواية مشهورة،
والتقديرات [املذكورة] غري معلومة للبشر».
وجاء يف اجلواب التفصيلي« :إن هذه األحاديث املشهورة ال ُيراد منها ظاهرها؛
ألن األدلة العقلية والسمعية تنايف ذلك» .وبذلك فهو يرى أن املضامني واملفاهيم املوجودة
يف هذه الروايات تشتمل على نوع من االستعمال اجملازي ،دون احلقيقي( .)3وإن القبلية
والبعدية هنا ليست قبلية وبعدية زمنية ،بل تقوم على مبنى «املشارفة» .كما أن معنى
اجلسم أو الروح خيتلف عن املصطلح السائد فيهما؛ فقد يكون املراد من اجلسم معنى
العامل العنصري ،ومن الروح معنى «الذوات الكاملة والنفوس القدسية»( .)4ثمّ ينتقل
إىل حبثٍ تفصيلي جدير باالهتمام بشأن ماهية اجلسم والروح .إن األساس يف هذا
التفسري يقوم على أن الروح يف احلدّ األدنى مقارنة للجسم والبدن ،وليست متقدِّمة
عليه .واملسألة اهلامة يف هذا التفسري هي العدول عن ظواهر هذه الروايات ـ وهي غري
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قليلة ـ ،واالهتمام بالناحية العقلية يف تفسريها.

السؤال التفصيلي اآلخر بشأن ماهيّة املنامات واألحالم .وقد استغرق البحث
مت توظيف اآليات والروايات،
صفحة( .)5ويف هذا الشأن ّ
حوهلا ما يزيد على
باإلضافة إىل خمتلف آراء املتكلمني من املعتزلة واألشاعرة وآراء ابن عربي والغزالي
ومذهب الفالسفة واآلراء اليونانية واملصرية ،وكذلك حتليالت علماء الطبيعة لإلدراك
واحلسّ اإلنساني ،يف خدمة تفسري حقيقة املنام ،وفصله؛ باعتباره جزءاً من النبوّة
والوحي ،إىل :الرؤيا الصادقة؛ وكذلك ما كان منها من أضغاث األحالم أيضاً .وقد
بلغ السؤال حتّى الصفحة  ،وبعد ذلك شرع يف اإلجابة عنه .وقد اشتمل اجلواب يف
جزءٍ منه على رسالة السيد املرتضى يف هذا الشأن أيضاً .والذي شغل بال السائل هو
كيفية التمييز بني أنواع الرؤى ،وما كان منها حقّ ًا وما كان منها باطالً؟ واجلواب
هو أن املنامات على قسمني :منامات صادقة؛ ومنامات كاذبة .والصادقة منها هي اليت
يكون فيها هلل نو ٌع من التأثري يف انطباعها وانعكاسها يف اخليال ،والكاذبة هي اليت
يكون ذلك التأثري فيها للشيطان ،أو اليت يتمّ تأويلها بشكلٍ خاطئ ،واملعايري اليت ال
تكشف عن حقيقة الواقع اخلارجي.
وممّا قاله :إن بعض املعتزلة يرى أن اجملنون إذا تفوَّه بكالمٍ عقالني كان ذلك
من أفعال اجلنّ ،ومن كالمهم الذي أجرَ ْوه على لسانه( .)6كما ذهب احلكماء إىل
القول بأن حبس الروح يف أثناء النوم للظهور يف احلسّ عامل يف إطاللتها على الباطن،
وإن النوم إمنا هو معلولٌ هلذه الظاهرة .يُقدِّم املؤ لف يف هذا الشأن ـ طبقاً لقواعد
احلكماء والطبيعيني ـ شرحاً حول آلية انعكاس العقل على الباطن ،وتأثريه على
الدماغ واملعدة وما إىل ذلك .ومن جهةٍ يتمّ البحث يف كيفية انعكاس الصور على
احلسّ املشرتك الداخلي ،وحملّ جتميع معطيات احلواس اخلمسة ،أو ما يتمّ التعبري
عنه يف «لغة اليونانيني» حتت عنوان الـ «نطاسيا» ،حيث عمد املؤ لف إىل شرح خمتلف
اآلراء الواردة فيه ،وقول آخر ،وهو «جلماعة من األفالطونيني وبعض اليونانيني
واملصريني» ،حيث تدخل هذه الصور متمثّلة يف «املثل» ،ومتثل الكاذبة فيها ضمناً(.)7
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لقد أشرت إىل هذه املسائل بشكلٍ عابر .وأعلم أنين مل أمتكَّن يف هذه العجالة من
توضيح مراد املؤ لف بشأن حقيقة املنام بشكلٍ صحيح؛ إذ كانت الغاية بيان كيفية
مصادر هذه األحباث يف ذهن املتكلمني يف هذه املرحلة ،من الذين ورثوا العلوم
الطبيعية اليونانية واإلسالمية ،مع جمموعة من الروايات واألخبار.
ٍّ ما بشكلٍ مشرتك وتلفيقي مع
مت طرحهما إىل حد
مت بيان سؤالني ّ
إىل هنا ّ
مسائل عن العالّمة احللي وجنله فخر احملقلقني .وبعد ذلك صار إىل بيان مسائل خاصة
عن كلّ واحدٍ منهما .وأما حنن فسوف نقتصر على بيان بعض مسائل العالّمة فقط.

إن أوّل سؤال يف هذا القسم يقع حول ماهية «عذاب القرب» .يشري السائل إىل
اإلمجاع واآليات واألخبار الدالة على هذا األمر ،ومنها :رواية بشأن معراج النيب
األكرم‘ ،حيث يُشاهد عذاب مجاعة من الناس يف السماء السابعة .ثمّ يتحدّث عن
ماهية جسم اإلنسان وتركيبه بالروح ،وأن اجلسد بعد املوت ُيصاب بنوع من اخلمود
والتوقُّف ،ليعود كلّ جزءٍ منه إىل املوضع الذي خلق منه ،وال يبقى منه سوى حقيقة
ملكوتية ميكن للمالئكة أن تدركها ،وهذا هو ما عبَّر عنه اهلل سبحانه وتعاىل
بوصفه جسماً يُشبه ما كان عليه يف الدنيا (انظر مثالً :اآلية من سورة الواقعة).
والكالم هنا عندما يدور احلديث عن عذاب القرب أو النعيم الذي حيصل عليه اإلنسان
يف القرب ،يطال أيّ جسم؟ فهل العذاب هنا ميسّ هذه احلقيقة امللكوتية ،وهذا اجلسم
املثالي ،أو أيّ شيء آخر؟ يبدو أن السائل مييل إىل القول بأن الذي يتعذّب أو يتنعّم يف
الربزخ «هو الروح املخاطب من اإلنسان يف حقيقة اجلسم الروحاني املثالي» ،وليس
اجلسم املنشود لنا .ثمّ يصري إىل ذكر شواهد حول املُحْتَضِر وحضور األئمّة عنده،
وبعض الشواهد األخرى ،ومنها :كالم عليّ األكرب يف يوم عاشوراء ألبيه احلسني×:
«هذا رسول اهلل ُيقرئك السالم» ،ويريد من العالّمة أن جييب عنها بالتفصيل(.)8
والعجيب أن جواب العالمة صري ٌح ،ويف غاية االختصار ،إذ يقول« :أما عذاب
القرب فال خالف فيه بني املسلمني» ،ثم يستطرد قائالً« :وأما ما تضمّنه باقي السؤال
(أي تلك التوضيحات اليت استغرقت مخس صفحات) فهو من باب اخلطابة» .ثمّ هناك
394

االجتهاد والتجديد

تأكي ٌد على أن اآليات والروايات تشتمل على أسرار هلا معانٍ وتأويالت ،ظهر بعضها
لبعض األولياء ،وخفي البعض ،واهلل أعلم باألمور( .)9يكمن فنّ العالمة يف إغالق باب
توضيح وتفسري اآليات واألخبار اليت يُفضي تلفيقها باملعتقدات الكالمية ،وحتّى
باملعارف من العلوم الطبيعية ،إىل نوع من الفلسفات العجيبة ،اليت هي ـ قبل أن تكون
واقعية ـ نوعٌ من اخلطابات غري اجلديرة باالهتمام.

السؤال التالي بشأن معرفة اهلل .يرى األشاعرة أن هذه املعرفة إمنا تكون من
طريق السمع فقط ،بينما يذهب العَ ْدلية إىل القول بأنها تكون من طريق العقل .وعلى
كلّ حال فإن أصل املعرفة أمر ضروري ،وقد ُروي عن اإلمام احلسن× أنه قال:
«واهلل ما عبد اهلل إالّ َم ْن عرفه ،فأما َم ْن مل يعرفه فإمنا يعبد ضالالً».
فما هو اإلشكال هنا؟ أو بعبارةٍ أخرى :ما هو السؤال؟ نعلم أن معرفة ذات اهلل
أمر مستحيل .وإذا كان املراد من املعرفة جمرّد معرفة صفات الباري تعاىل فيجب
عندها العدول عن هذه الرواية ووضعها جانباً ،بل هناك من العلماء َم ْن ذهب إىل
ك يف أن بعض اخلواص من
ش َّ
استحالة معرفة صفات اهلل أيضاً .وبطبيعة احلال ال َ
األولياء يعرفون اهلل قطعاً .وقد ُروي عن رسول اهلل‘ ،أنه قال« :أنا أعرفكم باهلل،
وأشدّكم خوفاً منه».
لنفرتض اآلن أن معرفة اهلل ال ميكن احلصول عليها إالّ من خالل املسائل
الواردة يف علم الكالم ـ واليت مل يكتب هلا الوجود إالّ يف مرحلةٍ الحقة ـ فما هو
مصري جيل الصحابة والتابعني الذين مل يعرفوا شيئاً من علم الكالم؟ وما هو املراد من
معرفة اهلل الواردة يف رواية اإلمام احلسن× يف ما يتعلَّق بهؤالء؟ عندما اطلع اإلمام
الصادق على تأسيس علم الكالم قال معلقاً :أشهد أن أمّ أمين يف اجلنّة ،وهي ال تعلم
شيئاً من علم الكالم .هذا ،وقد جاء يف احلديث :إن اإلميان نورٌ يقذفه اهلل يف قلب
َم ْن يشاء .إن جمموع هذه األمور تثري األسئلة التالية:
ـ ما هي معرفة اهلل؟
ـ هل هي ممكنة؟
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ـ ما هي األهمّية املرتتِّبة على وجودها؟
ـ ما هي مكانة علم الكالم؟(.)10
يرى العالمة احللي يف معرض اجلواب عن هذه األسئلة أن معرفة ذات اهلل هي
نوعٌ من املعرفة الناقصة .والدليل على ذلك أن املعرفة واإلحاطة الكاملة ال تتعلّق باهلل
تعاىل .كما أن معرفة صفاته ناقصة أيضاً .وعليه يكفي أن نعلم ما هي القدرة ،وأنها
التمكُّن من القيام بالعمل .وبطبيعة احلال فإن للمعرفة شدّة وضعفاً .وإن معرفة النيب
األكرم‘ واإلمام عليّ× أشدّ من معرفة غريهما .وأما يف ما يتعلّق بالقول :إن
اإلميان حقيقة مكتوبة يف وجود املؤمن يقول العالّمة احللي :إن هذه احلقيقة موجودة
يف قلب الكافر أيضاً ،ولكنّه مقصِّر ،ولذلك ال ميتلك القدرة على اإلدراك ،وال
ميكنه الوصول إىل حقيقة املعرفة(.)11

أما السؤال اآلخر للعالّمة فهو عبار ٌة عن مسألة أثارها يف حلقة درسه ،حيث
قال :إن على العامّي أن يرجع إىل املفيت ،أو يسمع عنه مباشرة ،أو من طريق ثقة ،أو
من خالل املكاتبة .فلو أن العامي مسع الفتوى ،إالّ أن املفيت مات ،وجب الرجوع إىل
املفيت احليّ ،فإذا عمل بفتوى املفيت السابق ال يكون عمله مقبوالً ،ووجب عليه
القضاء .وأما إذا مل يعثر على جمتهد حيّ فعليه أن يعمل بفتوى اجملتهد امليت ،مع
مراعاة الدقّة ،وعندها ستربأ ذمته ،وال قضاء عليه .ولو أن العامي أخذ الفتوى عن
جمتهد ال تتوفّر فيه الشرائط الالزمة لإلفتاء ،أو أنه أخذ الفتوى عن مفتٍ ثمّ مات،
ومل يقصد اجملتهد احليّ ليأخذ منه الفتوى ،أو أنه أخذ الفتوى عن كتب املتقدِّمني،
ومل يأخذ الفتوى عن جمتهدٍ حيّ ،فعندها لن يكون عمله مقبوالً ،ولن تربأ ذمته،
وكان عليه القضاء .يقول السائل :إن هذه مسألة هامّة ،وجيب إيضاح مجيع أبعادها؛
ألن عليها مدار العمل بالشرعيات .واآلن حيث العالمة حاضر فاألمر واضح ،فالعالمة
هو املرجع واملفيت ،وليس غريه واجداً لشرائط اإلفتاء ،وقد انتهت رئاسة الطائفة
اإلمامية ،قدمياً وحديثاً ،بعد املعصومني ،إليه ،فكيف يكون الشأن بعد وفاته إذا
مل يكن هناك جمتهدٌ جامع لشراط الفتوى غريه ،فأيّ كتابٍ من كتب العالمة
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ميكن الرجوع إليه ،وهل بإمكان العالّمة أن يرشدنا إىل كتابٍ من كتبه كي
نرجع إليه يف هذا اخلصوص ،وإذا مل جند جواب املسألة فيه كيف يكون العمل؟
ومن أين حنصل على حكم تلك املسألة؟
ذكر هنا جوابان عن العالّمة احللّي:
األوّل :شرائط اإلفتاء والفتيا مذكورةٌ يف كتاب «القواعد» ،فمَ ْن توفّرت فيه
تلك الشرائط أمكن أخذ الفتوى منه .وعلى كلّ حال ال جيوز تقليد امليت .وإذا مات
َم ْن هو بشرائط اإلفتاء فال ُب َّد من وجود آخر جامع للشرائط ،وإالّ أشكل وتعذّر أصل
التكليف [مسألة كالمية] .ثمّ يؤكّد ثانيةً على عدم جواز تقليد امليّت(.)12
ثم أعاد السائل ذات السؤال ،فأرسل له العالمة اجلواب هذه املرّة خبطّ جنله
فخر الدين على النحو التالي :النقل األول صحيح ،وأما النقل الثاني ـ وهو األخذ عن
امليّت ـ فغري صحيح ،والفرض الذي ذكره من إخالء اهلل تعاىل األرض من مفتٍ حيّ
قائم بشرائط االفتاء حما ٌل عند اإلمامية(.)13
ت مقاالً يف اجلذور التارخيية الشرتاط «حياة املفيت»،
وقد سبق لي أن كتبْ ُ
وذكرت فيه أن إضافة هذا الشرط يف فقه مدرسة احللّة لعب دوراً هامّ ًا للغاية يف
تثبيت وترسيخ القيادة والوالية لدى الشيعة يف عصر الغيبة منذ تلك املرحلة فما بعد.
ويف موضعٍ آخر من هذا الكتاب هناك سؤالٌ يقول :لو افتقرت املدينة إىل
جمتهد يفيت على مذهب أهل البيت^ ،ومل يتمكن الشيعة من الرجوع إىل املفيت ،أو
حبسوا عن اخلروج إىل مدينةٍ أخرى ،وكان عندهم من كتب األصحاب ،فهل ميكن
هلم الرجوع إىل تلك الكتب لرفع اإلشكال؟ وإذا كان ذلك جائزاً فما هو الكتاب
الذي تنصحون به وميكن االعتماد عليه؟
وكان جواب العالّمة :ال جيوز تقليد الكتب اليت صنَّفها املتقدِّمون رمحهم اهلل؛
لعدم جواز تقليد امليت .وعليه جيب استفتاء اجملتهد املوجود يف وقتهم ،ويكفي
املكاتبة مع تعذُّر السماع(.)14

وهناك عد ٌد من األسئلة املرتبطة بواقع حياة الناس ،حيث يقطن السائلون يف
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جمتمعٍ يضمّ غري املسلمني من أهل الذمّة أيضاً ،أو أنهم يشرتون من سوقٍ يستورد بعض
بضائعه من أقطار الكفّار ،وعليه ترد على أذهانهم أسئلة بهذا الشأن ،نطلع يف
ضمنها على الوضع املعاشي واحلياتي هلؤالء الناس.
يقول السؤال :لو كان يف سوق من بالد املسلمني يهوديّ يعمل يف صبغ احلرير
والثياب ،وكان العلماء يف تلك املدينة يفتون بطهارة اليهودي والنصراني ،وهكذا
احلكم بشأن السوائل اليت تصيب جسمه بطبيعة احلال ،فما هو حكم الثياب اليت
خترج من تلك املدينة ،وال نعلم طبعاً ما إذا توىل عملها املسلم أم الذمي ،رغم علمنا بأن
الذي يقوم بهذه األعمال يف الغالب هم من أهل الذمّة؟ فهل جيب غسل تلك الثياب حتماً
ألجل الصالة فيها أم ال ضرورة للفحص؟ وعلى كلّ حال هل هناك اختالف يف حكم
الثوب الذي يشرتيه من الكافر احلربي أو الذمّي ،ويرد فيه حبث الرطوبة ومالقاتها
وسريانها عن حكم الثوب املصبوغ يف سوق املسلمني ويتمّ شراؤه من مسلم أم ال؟
أما اجلواب فهو خمتصرٌ ،وال يتجاوز الفقرتني:
األوىل :نعم ،جيوز الشراء من سوق البلد ،من مسلم أو كافر.
والثانية :إنّ ما يؤخذ من الكافر فهو جنسٌ( .)15وعليه ال جيب الفحص
والتحقيق ،وال مورد لذلك إالّ عند القطع بأخذه من يد الكافر.
والسؤال التالي شبيه بالسؤال املتقدم ،مع اختالف أنه يتحدّث هذه املرّة عن
جلد امليتة ،الذي يعترب ـ طبقاً لفتوى علماء ذلك البلد (كاملالكية مثالً) ـ مدبوغاً
وطاهراً ،فما الذي ميكن لإلمامية أن يفعلوه يف مثل هذه احلالة؟ هل ميكن هلم
شراؤه ،مع عدم العلم مبا لو كان من جلد امليتة املدبوغة أو من جلد احليوان املذكّى؟
وهل جيب السؤال عما إذا كان متّخذاً من جلد احليوان املذكى أم ال؟
اجلواب :األحوط يف ذلك البحث والسؤال ،ويقبل قوله يف أنه مذكّى أو ميّت.
والسؤال اآلخر بشأن الزئبق الذي يتمّ شراؤه من سوق املسلمني من مسلمٍ ،هل
جيب الفحص عن حاله ،والسؤال عن الوعاء الذي كان فيه الزئبق ّملا اشرتاه؛ إذ تواتر
النقل بأنه يوضع يف جلد كلب مدبوغ غالباً؟ فما هو حكمه؟ هل جيب السؤال عن
كيفية نقله إىل سوق املسلمني أم ال؟ ولو حصل االطمئنان لنا حبمله يف هذا النوع من
اجللود فهل جيب احلكم بنجاسته أم ال يكون جنساً؛ لكون ظاهره صقيالً؟ وإذا
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كان جنساً فهل يقبل التطهري أم ال؟
اجلواب :ال جيب الفحص عن حاله ،وجيب احلكم بطهارته .وأمّا إذا علم
املشرتي النجاسة حكم بها .وينجس وإنْ كان صقيالً فهو جنسٌ .وإذا بلغ املاء مجيع
أجزائه فهو قاب ٌل للتطهري ،وإالّ فال(.)16

السؤال التالي حول استعمال «جوز الطيب» ،وهو املعروف عند األطباء بـ «جوز
بوّا» ،ويف ما يفعل فعله من التخدير وحصول االنتشاء ،الذي حيصل عند أكل
احلشيشة احملرَّمة ،ويستعملها أكثر الفقراء وغريهم ،عندما يكون كثرياً ،مثل:
الزعفران وعرق اللفاح( )17والقرنفل( )18واملرزجنوش( )19واملسك ،سواء أكان مفرداً أو
منضمّاً إىل ما يفعل فعله من العقاقري املذكورة وشبهها ،طلباً للقوة يف تأثري تلك
اخلاصية املذكورة؟
والسؤال هو :هل حيلّ أكله مع حصول التخدير واالنتشاء بسببه ،كاالنتشاء
من احلشيشة احملرَّمة ،بل رمبا كان زائداً عمّا حيصل من احلشيشة أضعافاً ،أم ال
حيلّ أكله إالّ إذا كان يسرياً ال حيصل بسببه ما حيصل من احلشيشة؟ وال يكون
حكمه حكمها يف حتريم قليلها ،وإنْ مل حيصل من قليلها التخدير واالنتشاء؟ وهل
حيرم قليل احلشيشة وكثريها ،مستفاداً من عموم قول النيب‘« :كلّ مسكر
حرام»؟
ب :املقتضي للتحريم النصّ العامّ؛ وهذا اجلَ ْوز إنْ كان يفعل
واجلواب مقتض ٌ
فعل احلشيشة كان حكمه يف التحريم حكمها.
والسؤال اآلخر بشأن املَ ْلبَن .يقول السائل :ما يقول موالنا [العالّمة احللّي] يف
«املَ ْلبَن» ،هل هو حال ٌل أم حرام؟ فقد نقل بعض العلماء عنكم أنكم تفتون بتحليله.
وصورته أن يؤخذ عصري العنب ،ف ُيغْلى على النار حتّى يذهب منه رغوته وما فيه من
الوسخ ،ثم يذرّ فيه الدقيق ،وجيعل فيه من قلب اللوز أو قلب الفستق قدراً خيتاره
صاحبه ،ويسوطه ،فإذا غلظ حجمه مبا وضع فيه ،واستحكم نضجه ،أنزله عن
سط
النار ،وحينئذٍ ال يكون قد ذهب من العصري بالغليان عشره على التقريب ،ثمّ يُبْ َ
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على احلُصْر والبواري حتّى جيفّ بأكثر رطوباته باهلواء أو بالشمس ،ويرقّ حجمه
جدّ ًا ويشال باليد متماسكاً ال يتساقط منه شيء ،وحينئذ ال يكون قد بقي فيه من
الرطوبة العُشْر على التقريب .ثم يُجْ َعل بعضه على بعض ،وينقل ويباع .أفتنا مأجوراً
رضي اهلل عنك(.)20
واجلواب يستند فيه إىل روايةٍ عن اإلمام الصادق× تقول :إن «العصري إذا طبخ
حتّى يذهب منه ثالثة دوانيق ونصف ،ثمّ يرتك حتّى يربد ،فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه»،
والنتيجة هي احلكم باحللية.
والسؤال التالي عن نوعٍ من الشراب يقال له« :األقسما» ،وصورته أن يؤخذ
الزبيب ،فيطحن طحناً بالغاً ،حبيث خيتلط بعض أجزائه يف بعضٍ ،ثمّ ميرس يف املاء
خذ صافيه ،فيُجعل يف راووقٍ من شعري ينزل
مرساً جيداً ،ثم يُجْ َعل يف مصفاة ،ثمّ يُؤْ َ
من خالله صايف ما وضع فيه ،ويبقى يف جوفه ما كثف ،ثمّ يؤخذ ذلك الصايف،
فيجعله يف عُلَب اخلشب أو آنية من الفخار اليت خيتصّ بعمله ،ويوضع عليه شيء من
الذوب والفلفل املسحوق ،وتوضع العُلَب بعضها على بعض ،وتغطّى اآلنية بغطاء؛
حلفظه من وقوع شيءٍ فيه ،وال يُمنع من وصول اهلواء إليه ،ويُرتك على حاله كذلك
ب يف أواني الزجاج من القناني وغريها ،ويشرب .ويفضل يف
نهارين وليلتني ،ثمّ يُصَ ّ
العُلَب واألواني املختصة بعمله من فضلة بعد ذلك ،فيرتكونها على حاهلا وال يغسلونها؛
لتكون هذه الفضلة وما حيصل جبوانب العُلَب واآلنية من الفور؛ بسبب العفن ،مخرية
للجديد املعمول ثانية ،وهكذا دائماً( .)21فهل هذا الشراب املذكور حاللٌ شربه أم
حرام؟
اجلواب :هذا إنْ كان مسكراً كان حراماً ،وإنْ مل يكن فإن حصل غليان
ح ُرم أيضاً .و[على كلّ حال] قد كان فقهاؤنا املاضون ـ رضوان اهلل عليهم
ونشيش َ
أمجعني ـ يُحَ ِّرمونه وينجِّسونه ،فينبغي العمل بذلك.

أما السؤال التالي فيقول :ما يقول سيّدنا يف عسكر املسلمني إذا دخلوا بالد
«سيس»( )22وغريها من بالد النصارى ،وغنموا أمواهلم ،وسبوا نساءهم وأوالدهم ،ويف
400

االجتهاد والتجديد

األوالد أطفال وبالغون .فهل جيوز لبعض اإلمامية الشراء منهم؟ وهل يكون حكم
الطفل املسيبّ حكم أبيه وأمّه إذا سيب مع أحدهما يف حلوق أحكام الكفّار به من
التنجيس وغريه أم ال؟ وإنْ سُيب منفرداً عن أبويه فهل يتبع املسلم السابي له يف أحكام
اإلسالم أم ال؟
وعلى كلّ حال ففي ذلك العصر كان يؤتى ببعض األسرى من بالد النصارى
إىل بلد املسلمني ،وكان يتمّ بيعهم وشراؤهم يف السوق .وامللفت أنه مل يكن واضحاً
ما إذا كان هؤالء األفراد يؤخذون من بالد احلرب أم أنه كان يتمّ اختطافهم ،حيث
يقال يف خامتة السؤال« :هل يكون حكم املسروق من بالد الكفّار من أمواهلم
ونسائهم وأوالدهم حكم املأخوذ منهم َق ْهراً باملغالبة والقتال أم ال؟».
اجلواب :إذا كانوا مستحقّني للسيب [مع توفُّر شرائط احلرب وإطالق الكافر
احلربي وما إىل ذلك عليهم] جاز شراؤهم ...وما يؤخذ سرقة فإنه آلخذه ،خبالف
املأخوذ بالقتال ،فإنه يكون غنيمة ،إنْ أخذ بإذن اإلمام(.)23
وهناك سؤا ٌل عن أرض الشام والعراق والعجم اليت فتحت عنوة أو صلحاً ،فهل
جيوز لكلّ واحد من اإلمامية التصرُّف فيما يف يده منها بالبيع أو الوقف على أوالده؟
واجلواب :كلّ أرضٍ فتحت عنوة بإذن اإلمام فإنها للمسلمني قاطبة .وما مل يعلم
اإلذن أو جهل فتحها عنوة أو صلحاً فإنها تقرّ على َم ْن هي يف يده ،دون غريه ،وجيوز
الشراء منه(.)24
ثمّ هناك أسئلة فقهية بشأن خمتلف األبواب الفقهية ،من الطهارة والصالة
وغريهما ،مع اإلجابة عنها .ويف األثناء قد جند امتزاج بعض األسئلة باألمور الكالمية.
وقد انتخبت من بينها ما بدا لي ملفتاً لالنتباه؛ ألعرضه على النحو التالي:

يقول السائل :ماذا يقول سيّدنا يف َم ْن غصب من مسلمٍ ماالً،أو كان متولّياً من
قبل ظاملٍ وأخذ من أموال املسلمني ما وضعه الظامل عليهم من الضرائب الديوانية
واملكوس ،إذا باع أحد منهم شيئاً ،أو اشرتاه امرؤ يف بعض طريقه ،...واشرتى يف
ذمّته ثياباً ولبسها ،وجارية ووطأها ،وداراً وسكنها ،وطعاماً وأكله ،ودفع مثن ذلك
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مما أخذه من أمواهلم نيابةً عن الظامل على
مجيعه من أموال املسلمني اليت غصبها ،أو ّ
()25
مما أخذه من الظامل نفسه إذا جعل له شيئاً من املال جامكية
الوجوه املذكورة ،أو ّ
يف كلّ شهر على إعانته على ظلمه ،فهل حيلّ له لبس الثياب املذكورة والصالة فيها،
ووطء اجلارية املذكورة واستخدامها ،وسكن الدار املذكورة والصالة فيها ،وأكل
الطعام املذكور والتصرُّف فيه؛ لكونه اشرتى مجيع ذلك يف الذمّة ،وعليه إثم املال
وإعادة مثله إىل أربابه؟
وتأتي أهمِّية هذا السؤال من جهة بيان رأي فقهاء الشيعة بالنسبة إىل احلقوق
والوظائف اليت يتوالّها اإلمامية من حكام اجلور ،وكذلك األموال اليت يأخذونها
بعنوان الضرائب واملكوس أو اجلامكية ،وليس هلا وجه حقّ شرعي .والسؤال هنا :ما
هو حكم هذه األموال والتصرُّف فيها؟
واجلواب :كلّ ما اشرتاه يف الذمّة جيوز التصرُّف فيه ،وإنْ دفع املغصوب ِع َوضاً
عن الثمن .وأمّا الصالة يف أوّل وقتها فال جيوز مع املطالبة.

مما اجتمعت األمة
يسأل السائل :مباذا حيصل االرتداد؟ هل هو بأن حيرِّم شيئاً ّ
على حتليله ،أو حيلل شيئاً مما اجتمعت األمة على حترميه ،أم االرتداد حيصل بإنكار
مما انفردت به الشيعة اإلمامية؟ على أنه مل
ما ذكره السيد املرتضى& يف «انتصاره» ّ
يسلم الكتاب املذكور من اخلالف يف بعض مسائله .وهل جتري املسائل اليت اختلف
األصحاب من الشيعة اإلمامية فيها ،...وانفردوا بها عن خمالفيهم ،وذهب كلّ واحد
منهم إىل قول مسألة معيّنة ،واستدلّ على اختياره فيها ،وقوّاه وضعّف ما سواه ،جمرى
ما ذكره السيد يف «انتصاره» أم ال؟ وإذا حصل االرتداد بواحدٍ من الطريقني
املذكورين ،وعلم ذلك الشخص أنه قد ارتدّ ـ كان عاملاً مبا يوجب االرتداد ـ وعلم
الغري ذلك من حاله ،أو مل يعلم أنه قد وقع منه [ما] يصري به مرتدّ ًا ـ إنْ كان جاهالً
مبا يوجب االرتداد ـ ،وعلم ذلك من حاله أو مل يعلم الغري يف احلالني ،وعلم ذلك
الشخص أنه قد فعل ما يوجب الردّة ،أو كان جاهالً به يف احلال وعلم فيما بعد ،ومل
يقم حدّ االرتداد عليه؛ لعدم َم ْن يقيم احلدود من زمان الغيبة ،هل يكون حكم هذا
402

االجتهاد والتجديد

الشخص املرتدّ حكم الكافر يف مجيع األحوال ،وجتري عليه أحكامهم ،أم ال؟
وهل جيوز مناكحته للمؤمنة إذا حكم بأنه كافر ومل يُقَم حدُّ االرتداد عليه أم ال؟
اجلواب :االرتداد حيصل بإنكار ما ُيعَْلم ثبوته من الدين ضرورةً ،مع علمه
ت
مما انفردَ ْ
بذلك .وال حيصل االرتداد بإنكار ما ذكر السيد املرتضى& أنّه ّ
اإلمامية به .وال جتري املسائل اليت اختلفت اإلمامية فيها جمرى ما ذكره السيد يف
«انتصاره» يف عدم االرتداد بإنكاره .وإذا ارتدّ عن فطرةٍ حكم عليه بأحكام
الكفّار ،إالّ يف تزويج الكافرة ،وال جتوز مناكحته(.)26

يقول السائل :ما الدليل يف احلكم على ولد الزنا بأنه كافرٌ؟ وما السبب
املقتضي لذلك إذا كان قد ولد على فطرة اإلسالم ،وهو معتقدٌ اإلميان ،من التوحيد
والعدل والنبوّة وإمامة األئمة^ والعمل بأركان الشريعة؟
وجييب العالّمة عن هذا السؤال بالقول :احلكم بكفر ولد الزنا ،مع اعتقاده
اإلميان ،ليس مبعتمدٍ(.)27
وهنا يتمّ نقد عددٍ من آراء السيد املرتضى بشدّةٍ ،ومنها رأيه القائل بكفر «أهل
اإلثبات» مثالً ،وهي العقيدة اليت أسَّس هلا أبو علي اجلبائي وابنه أبو هاشم .فريد
السؤال إىل العالمة احللي ،ويُستجلى رأيه يف هذا الشأن؟
وقال العالّمة احللي يف اجلواب :ال خيرج معتقد اإلثبات عن الدين ،وال إىل
الفسق .نعم ،هو خمطئٌ غالطٌ يف اعتقاده ذلك ،وال خيرج عن العدالة.
كما قال السائل :ما يقول سيدنا يف ما ذكره السيد املرتضى& من «أن املقلّد
لغريه يف العقليات كافرٌ» ،وما ذكره الشيخ املفيد& من «أن مقلّد كلّ فريق ملحق
به ،فمقلد املؤمن مؤمن ،ومقلد الكافر كافر»؟ وما يقول سيّدنا يف َم ْن يتواىل أمري
املؤمنني واألئمة من ولده ـ صلوات اهلل عليهم ـ ،ويتربّأ من أعدائهم ،وال يعلم التوحيد
والعدل واإلمامة كالًّ منها على سبيل التفصيل ،بل يعلم ذلك على سبيل اجلملة،
لكن لو سُئل عن الدليل على مسألة من املسائل املذكورة ملا أمكنه االستدالل ،ثمّ
مات على هذه احلالة؟ ما حكمه؟
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اجلواب :ال يصحّ التقليد يف العقليات ،وال يُحكم بإميانه .نعمَ ،م ْن قصرت قوّته
املميّزة عن إدراك اليقني باألدلّة ،وقلّد أهل احلقّ ،فهو مستضعفٌ ،يُرجى له النجاة يف
اآلخرة(.)28
ويسأل سائلٌ هذا السؤال نفسه ،ويقول :ما يقول سيّدنا يف شخصٍ يُنمى إىل
الشيعة اإلمامية ،ويعتقد إمامة أمري املؤمنني واألئمة من ولده^ ،ويتربّأ من أعدائهم،
وهو عارٍ من معرفة اهلل تعاىل وتوحيده وعدله كما جيب ،ومعرفة ما جيب نفيه عن
اهلل تعاىل من الصفات ،ومعرفة ما جيب إثباته منها ،وأوقع العبادات املكلَّف بها خمالًّ
ببعض واجباتها ،ومات على هذه احلالة؟ ما حكمه؟
وجواب العالّمة احللي عن ذلك هو :ال حنكم بإميانه ،بل يكون مستضعفاً.
إن هذا النوع من األسئلة يعكس أن السلوك املتشدِّد ـ من قبل املعتزلة على
الكالم الشيعي ،وجعله قاسياً يف بعض مراحله ،وكان للسيد املرتضى والشيخ املفيد
تأثري يف بلورته ـ كان ال يزال يف تلك املرحلة الزمنية يشغل أذهان الشيعة ،وأخذ
طريقه إىل الذوبان واالحنسار يف املدرسة احللّية يف علم الكالم .ويف البحوث التالية
تطالعنا كذلك بعض األسئلة بشأن السيد املرتضى ،ومنها :السؤال القائل :إذا اعتقد
اإلنسان صحّة ما ذهب إليه السيد املرتضى& يف «الذريعة» ،واحلمصي( )29يف
مم ْن تكلّم يف أصول الدين على طريقة السيد املرتضى ،خالفاً
«املصادر» ،وغريهما َّ
ملا ذهب إليه الشيخ املفيد& ومَ ْن تبعه يف بعض املسائل ،هل يكون خمطئاً يف هذا
االعتقاد؟
وكان جواب العالّمة احللّي عن هذا السؤال بالقول :كلّ َم ْن اعتقد خالف
ئ( .)30ويبدو أن السائل حياول ـ بنحوٍ من األحناء ـ أن يثري العالّمة إىل
احلقّ فهو خمط ٌ
قول شيءٍ ضدّ السيد املرتضىَ ،ب ْي َد أن العالمة احللّي يؤثر عدم خروج اإلجابة عن
اإلطار العامّ.

وبعد الكثري من األسئلة الكثرية واملتفرّقة حول املسائل الفقهية والكالمية،
هناك سؤالٌ موجَّهٌ إىل العالّمة احللّي عن القرآن ،يقول السائل :ما يقول سيدنا ـ أدام
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اهلل ظلّه ـ يف القرآن الكريم املوجود بني األمّة ،هل نقص منه شيءٌ بعد وفاة
النيب‘ ،أو زيد فيه شيءٌ ،أم ال؟
وكان جواب العالّمة عن ذلك« :قد اختلف النقل يف ذلك .واألقوى أنه مل ينقص
منه شيء»(.)31
×

املسألة اهلامّة األخرى اليت شغلت تفكري الشيعة يف تلك املرحلة هي مسألة
اخلمس ،وخاصّة سهم اإلمام املعصوم× ،واليت كانت يف غاية األهمِّية بالنسبة هلم.
يقول السائل :هل جيب إخراج اخلمس على الفور ،أم بعد ما يلحق الشخص من مؤونته
وكلفته وكسوته ونفقة عياله ومماليكه ودوابّه ...طول سنته؟ وماذا يفعل باملستَحَ ّق
لإلمام× ،وهو نصف اخلمس؟ هل يوصي به عند املوت ويسلمه إىل ثقة ،ويوصيه أن
يفعل به ما فعله هو من تسليمه إىل ثقةٍ آخر ،إىل أن يصل إىل اإلمام× ،أو يدفنه يف
األرض ،أو يصرفه إىل مستحقّ اخلمس ،وهم األصناف الثالثة ،زيادةً على أقسامهم؟
وقد أجاب العالّمة احللي عن ذلك قائالً :اخلمس ال جيب على الفور يف
التجارات والصناعات والزراعات مقدِّمة ،فيجوز تأخري األداء إىل آخر احلَ ْول احتياطاً
له .وما يستحقّه اإلمام× جيوز اإليصاء به وإيداعه عند الثقة ،وهكذا إىل أن يصل
إىل صاحبه× ،وأن يفرَّق يف باقي األصناف بإذن احلاكم(.)32
مت طرحه على فخر احملقلقني؛ إذ يقول السائل:
وامللفت أن ذات هذا السؤال قد ّ
هل جيوز للفقيه املأمون من اإلمامية اجلامع لشرائط اإلفتاء أو َم ْن أذن له الفقيه،
تفريق حصّة صاحب الزمان× من اخلمس يف باقي املستحقني من األصناف الثالثة،
مع قصور مستحقّهم عن كفايتهم ،أم جيب حفظه والوصيّة به من شخصٍ إىل
شخص ،وهكذا حتّى يصل إىل مستحقّه×؟ وكان جواب فخر احملقلقني عن هذا
السؤال قوله :بل هو خمتصٌّ بالذي ال مالك له ،واألمر يف مال اإلمام× وتفريق ذلك
وعدمه راجعٌ إىل اجتهاد حاكم الشرع؛ إنْ أدى اجتهاده إليه فعله؛ وإالّ فال( .)33وعلى
هذا األساس يكون فخر احملقلقني قد تقدَّم خطوةً إىل األمام ،وقال جبواز تقسيم سهم
اإلمام× بني املستحقّني أيضاً.
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التأثري االجتماعي يف التنمية االقتصاديّة
قراءةٌ إسالميّة

ميكن اعتبار الثروة االجتماعية جمموعة حمدّدة من املعايري والقِيَم الثقافية
واملذهبية ،من قبيل :الثقة املتبادلة ،والصدق ،والوفاء بالعهد ،وحفظ الوعود يف
املعامالت االجتماعية واالقتصادية اليت يقوم عليها اجملتمع .وميكن الوقوف على
مفهوم الثروة االجتماعية يف الكثري من أعمال علماء االجتماع ،ضمن أمور من قبيل:
مت توسيع أدبيات مفهوم الثروة االجتماعية على يد
الثقة املتبادلة واملعايري والقِيَم .وقد ّ
احملقّقني ،من أمثال :هاتيفان ،وفوكوياما ،وجيمز كلمن ،من علماء االجتماع؛
وبيتنام املختصّ يف العلوم السياسية؛ وبيري بورديف عامل االجتماع الفرنسي .وكان
لبعض العلماء املختصني يف العلوم االجتماعية ـ من أمثال :ماك بيك ،وغرين شيم،
وغيدنز ،وجيمسون ،ولومان ،ومسيزال ،وزتومكا ـ رؤية جديدة للثقة املتبادلة
واإلخالص ،بوصفهما منوذجان قريبان من مفهوم الثروة االجتماعية .وإنّ هواجس
هؤالء تعكس اهتمامهم اخلاص بالتعاطي اليومي وكيفية العالقة القائمة بني أفراد

اجملتمع(.)1
بااللتفات إىل أن الدراسات اليت أجريت حتّى هذه اللحظة قد ركَّزت على
الثروة االجتماعية يف ما يتعلق بالتنمية االقتصادية ،فإننا نسعى يف هذا املقال إىل
دراسة «الثروة االجتماعية املتمثّلة بالثقة املتبادلة والصدق يف التنمية االقتصادية من
وجهة نظر اإلسالم» ،معتمدين يف هذه الدراسة على املصادر املعتربة واملتوفّرة يف هذا
الشأن .ويف البداية ستكون لنا جول ٌة على مفهوم الثروة االجتماعية يف الفكر
املتعارف ،لننتقل بعد ذلك إىل املوقع البارز لعناصر الثقة والصدق ،وتأثريهما على
التنمية االقتصادية يف هذا اجملال.

إن الثروة االجتماعية ،كسائر األشكال األخرى ،ثروةٌ منتجة ،وجتعل من
حتصيل األهداف املعيّنة واحملدّدة ـ اليت ال ميكن الوصول إليها يف غياب هذه الثروة
االجتماعية ـ أمراً ممكناً .إن املشاركة يف القِ َيم واملعايري ال يؤدِّي يف حدّ ذاته إىل إنتاج
الثروة االجتماعية؛ إذ رمبا كانت القِيَم سلبية .إن املعايري اليت ميكن هلا أن تنتج الثروة
االجتماعية جيب أن تشمل يف األساس سجايا من قبيل :الصدق ،والوفاء بالعهد،
والعالقات القائمة على الثقة املتبادلة( .)3إن الثروة االجتماعية ذخريةٌ ورصيد من الشعور
بالثقة واالعتماد املتبادل والتعاون واملشاركة بني أفراد مجاعة أو جمتمع؛ بغية تسهيل
عالقاتهم االجتماعية واالقتصادية .إن الثروة االجتماعية إىل جانب ـ الثروة اإلنسانية
والثروة االقتصادية ـ تعمل بوصفها واحدةً من العناصر املؤثِّرة يف التقليل من نفقات
اإلنتاج(.)4
هناك الكثري من األدوات املتنوّعة يف االقتصاد ،واليت تستعمل لغرض التخفيف
من مستوى عدم املساواة يف خمتلف العناصر االقتصادية ،من قبيل :الضرائب
والدفوعات املتنقّلة اليت توضع حتت تصرُّف الدولة واملؤسسات اخلريية ومؤسسات
التكافل االجتماعي (من قبيل :الزكاة واخلمس واإلنفاق يف اإلسالم)َ .ب ْي َد أنّ األهمّ
ٍّ ما مع األدوات املذكورة ،واليت هي مبتناول
من هذه املوارد ـ والذي ينسجم إىل حد
الناس ـ تشكيل الثروة االجتماعية بني الناس .لقد عمد اإلسالم ـ من خالل إجياد آلية
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الزكاة واخلمس واإلنفاق املباشر ـ إىل بناء خصائص ومقوّمات الثروة االجتماعية .إن
الثروة االجتماعية تقلل من مستوى الفقر ،وتعمل على إصالح عدم املساواة يف توزيع
الثروات واألرباح ،وتقيم املصرف العاملي ،وجتعل من تكديس الثروة االجتماعية
بوصفها اسرتاتيجية أصلية وهامّة خلفض مستوى الفقر بني أفراد اجملتمع.
وكما تقدَّم فإن الدراسات املتنوّعة بشأن الثروة االجتماعية تثبت أن للثروة
االجتماعية دائرة حبث وتطبيق واسعة بالقوّة .وبعد التأكيد على اآلراء ونتائج
التحقيقات سوف خنوض يف دراسة بعض نظريّات العلماء واملفكلرين بشأن الثروة
االجتماعية.

يذهب عامل االجتماع األمريكي (جيمز كوملن) إىل االعتقاد بنظرية االنتخاب
املنطقي ،واليت تقول بأن مجيع السلوكيات تنبع من سعي األفراد إىل حتقيق
مصاحلهم ومآربهم الشخصية .وقد عمل كوملن على تطوير هذه النظرية يف علم
االجتماع .من هنا فإن كوملن ينظر إىل التعاطي االجتماعي بني األفراد بوصفه شكالً
من أشكال املبادلة .وإن الثروة االجتماعية بالنسبة له عبارةٌ عن وسيلة لبيان أسلوب
التعاون بني األفراد؛ من أجل احلصول على الربح .يؤكلد كوملن على فائدة الثروة
االجتماعية ،ويراها مصدراً للتعاون الثنائي يف التنمية االجتماعية( .)6وقد أثبت من
خالل دراسته أن الثروة االجتماعية ال تقتصر يف نفعها على أصحاب السلطة واألثرياء
من الناس فقط ،بل هي مفيدة حتّى بالنسبة إىل الفقراء والطبقة املهمَّشة يف اجملتمع
أيضاً .إن من األمور اليت تستهوي كوملن ربط علم االجتماع بالتيارات االقتصادية
الرئيسة ،ومن هنا فإنه يستعمل مفهوم الثروة االجتماعية بوصفه جسراً بني االقتصاد
وعلم االجتماع(.)7
إن الثروة االجتماعية هي ـ مثل الثروة الفيزيائية والثروة اإلنسانية ـ غري قابلة
للتعويض أبداً .إالّ أن باإلمكان تعويضها يف ما يتعلَّق ببعض األنشطة اخلاصة .هناك
أشكالٌ معيَّنة من الثروة االجتماعية القيّمة يف تسهيل األفعال املعينة قد ال تكون
نافعةً بالنسبة إىل األفعال األخرى ،بل وقد تكون ضارّةً بالنسبة هلا .إن الثروة
410

االجتهاد والتجديد

االجتماعية ال تكون يف األفراد ،وال يف األدوات الفيزيائية( .)8إن مفهوم الثروة
االجتماعية بالنسبة إىل كوملن وسيل ٌة لتبيني أسلوب التعاون بني األفراد .ومن وجهة
نظره تعدّ الثروة االجتماعية مصدراً؛ الشتماهلا على شبكات قائمة على االعتماد
والثقة املتبادلة والقِيَم املشرتكة .وقد َع َّرف الثروة االجتماعية يف مقالٍ له على أنها
منبع ومصدر نافع ،ميكن للفاعل االستفادة منه يف االتصاالت االجتماعية .وعَ َّرفها يف
موضعٍ آخر بوصفها بضاعةً عامّة(.)9
وقد بيَّن كوملن أشكال الثروة االجتماعية على النحو التالي:
ـ املسؤوليات والتوقُّعات :إن من أهمّ خصائص الثروة االجتماعية من وجهة نظر
كوملن هو نظام املسؤوليات والتوقُّعات ،مبعنى أن زيداً من الناس إذا أراد أن يقدِّم
خدمةً لعمرو فإمنا يكون ذلك منه اعتماداً على أن عمرو يف املقابل سيقدِّم له خدمة
مماثلة يف املستقبل .وهذا األمر خيلق توقُّعاً لدى زيد ،ومسؤولية لدى عمرو ،والغاية من
ذلك هي احلفاظ على عنصر الثقة املتبادلة بينهما .إنّ هذا التعهُّد والثقة مبثابة ورقة
الضمان بيد زيد .فإذا كانت لدى زيد الكثري من هذه األوراق يف ما يتعلَّق بتعامله مع
غري عمرو من األشخاص اآلخرين ميكن القول :إنه ميلك رصيداً مالياً كبرياً من
السندات ،اليت ختلق رصيداً اعتبارياً ،ميكنه االستفادة منه عند الضرورة.
ـ الظرفيّة الكامنة بالقوّة يف املعلومات :إن احلصول على املعلومات أمرٌ
مكلف .من هنا يعمل الكثري من األفراد على احلصول على معلومات بشأن األعضاء
اآلخرين يف الشبكة من خالل االستفادة من شبكة العالقات االجتماعية ،وبذلك
ٍّ كبري.
يقتصدون يف النفقات إىل حد
ـ املعايري والضمانات التنفيذية املؤثِّرة والفاعلة :إن للمعايري أشكاالً متفاوتة.
وإن بعضها يعترب يف غاية األهمّية بالنسبة إىل التنمية ،وال سيَّما منها ما كان إرشادي ًا،
وحيثّ الفرد ـ على سبيل املثال ـ على التنكُّر ملصاحله الشخصية ،والتفاني من أجل
مصاحل اجلماعة .إن معايري من هذا القبيل حتظى بدعمٍ اجتماعي وما إىل ذلك من
ألوان التكريم والتقييم األخرى ،وبذلك متثِّل ثروةً اجتماعية تعمل على بناء األمم.
ـ العالقات املتينة :إذا قام الفاعلون الكثريون بإعطاء حقوق السيطرة على
األنشطة إىل فردٍ فإنّ هذا النوع من الثروة االجتماعية سيؤدّي إىل قيادة شخصٍ لبيب
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يف اجملتمع .وهذا يعين متاماً امليل إىل بناء ثروةٍ اجتماعية ضرورية حللّ املشاكل
املشرتكة اليت حتشر األفراد يف ظروفٍ خاصة ،وتضطرّهم إىل التنازل عن سلطاتهم
لصاحل زعيم فهيم ومقتدر.
ـ املنظومة االجتماعية املَ ِرنة :تتبلور املنظمات التطوُّعية من أجل الوصول إىل
الغايات واملقاصد اليت ينشدها الذين أوجدوها .وهي يف مواصلة حياتها تغدو مرنة
لتلبية املقاصد األخرى .وبالتالي تعمل على بلورة الثروة االجتماعية اليت ميكن توظيفها
يف الوقت املناسب .فعلى سبيل املثال :إن أعضاء تعاونية املطابع يف والية نيويورك
األمريكية ،والذين كانوا من عمّال صفّ احلروف ،شكَّلوا ألنفسهم نادياً باسم
(نادي صفّ احلروف) .وفيما بعد ،حيث كان أرباب الصناعات يبحثون عن عمّال يف
صفّ احلروف من ناحيةٍ ،وكان عمّال صفّ احلروف يبحثون عن فرصٍ للعمل من
ناحيةٍ أخرى ،كان وجود كال هاتني املنظّمتني مؤثِّرًا يف توفري فرص العمل لبعضهما.
ويف ختام هذا التبويب وصل كوملن إىل نتيجة مفادها :إن أشكال الثروة
االجتماعية عبار ٌة عن روابط السلطة والثقة املتبادلة واملعايري ،وإن الثروة االجتماعية
حمصولٌ متفرِّع عن النشاطات اليت يقوم بها األفراد لتحقيق مقاصد أخرى(.)10

يقول بوتنام :إن الثروة االجتماعية عبارةٌ عن وجوه متنوّعة للنظام االجتماعي،
من قبيل :الثقة املتبادلة ،واملعايري والقنوات اليت ميكنها ـ من خالل تسهيل عملية
التنسيق ـ أن حتسِّن من فاعلية اجملتمع .إن الثروة االجتماعية مثل سائر الثروات
اإلنتاجية أيضاً ،وتعدّ األرضية إلمكان التوصّل إىل األهداف احملدَّدة ،اليت ال ميكن
الوصول إليها من دونها(.)12
يرى بوتنام أن الوجوه املتنوّعة للنظام االجتماعي عبارةٌ عن:
ـ القنوات :هناك الكثري من قنوات التواصل الرمسية وغري الرمسية يف كافّة
اجملتمعات ،األعمّ من املتحضرة أو التقليدية أو اإلقطاعية أو الرأمسالية وما إىل ذلك.
يرى بوتنام أن قنوات املشاركة املدنية من األشكال الضرورية للثروة االجتماعية،
فكلما كانت هذه القنوات أكثر تراكماً يف اجملتمع رفع ذلك من درجة احتمال
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متكُّن املواطنني من التعاون فيما بينهم؛ للوصول إىل املصاحل املشرتكة .ويرى بوتنام
أن مزية قناة املشاركة املدنية تكمن يف رفع تكاليف نقض العهود واملواثيق يف
املعامالت ،وكذلك تعزيز املعايري القوية يف التعامل املتبادل.
ـ معايري التعامل املتبادل :هناك يف كلّ مجاعةٍ اجتماعية معايري تكون أهمّ
الفوائدة املرتتِّبة عليها :تعزيز الثقة ،وخفض تكاليف املعامالت ،وتسهيل عملية
التعاون .ويرى بوتنام أن من بني أهم هذه املعايري معايري التعامل املتبادل .ويرى أن هذه
املعايري من أكثر أجزاء الثروة االجتماعية إنتاجيّ ًة .إن اجلماعات واجملتمعات اليت تطيع
هذه املعايري تتفوّق بشكلٍ مؤثِّر على استغالل الفرص ومشاكل العمل اجلماعي .إن
هذه املعايري ترتبط بالكثري من قنوات التبادل اجلماعي ،وتعمل على دعم بعضها
للبعض اآلخر.
ـ الثقة االجتماعيّة :يذهب بوتنام إىل االعتقاد بأن الثقة االجتماعية تنشأ من
مصدرين ،وهما :معايري التعامل املتبادل؛ وقنوات املشاركة املدنية .ويرى أن الثقة
تسهِّل عملية التعاون .وكلما كان مستوى الثقة يف اجملتمع أكرب ارتفع مستوى
احتمال التعامل أيضاً .ويرى بوتنام أنه كلما كان مستوى التعامل بني األفراد أكرب
أمكن هلؤالء األفراد أن حيصلوا على مزيدٍ من املعلومات عن بعضهم البعض ،األمر
الذي يزيد من الدوافع إىل بناء الثقة املتبادلة.
ويف اجملموع يرى أن من بني مصادر الثروة االجتماعية اعتماد معايري التعامل
املتبادل ،وقنوات التعامل ،حيث تتمتَّع بعالقات داخلية ذات نظام دعم وإنتاج تلقائي.
وطبقاً العتقاد بوتنام فإن خصوصية إعادة إنتاجية الثروة االجتماعية يؤدّي إىل
التعامل االجتماعي املقرون باملستوى العالي من التعاون والثقة والتعامل املتبادل وما إىل
ذلك .وقد أضاف إىل كالمه :إن فقدان هذه اخلصائص يف بعض اجملتمعات سيؤدّي
إىل نقض العهود وانعدام الثقة ،واالحتيال ،والغشّ ،وإساءة االستغالل ،والعزلة،
والفوضى والركود(.)13
وميكن تلخيص وجهة نظر بوتنام على النحو التالي :إن الثروة االجتماعية تتبلور
ضمن التعامل املتبادل .وإن الدافع إىل التعامل املتبادل هو االستعانة باآلخر ،أو تقديم
العون له مع توقُّع ردّ اجلميل من الطرف املقابل يف املستقبل .وإنّ املراد من الربح هو
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احلصول على املساعدة من الطرف املقابل عند احلاجة إليها يف املستقبل .إن هذا
التعامل يقوم على أساس الثقة املتبادلة .ويتمّ احلصول على الثقة املتبادلة ضمن
القنوات؛ إذ من خالل التواجد يف القنوات والتعامل املتبادل ميكن لنا احلصول على
املعلومات الضرورية لبناء الثقة(.)14

قال فوكوياما يف بيان الثروة االجتماعية :إنها عبارةٌ عن إعداد وتكوين الثروة
االجتماعية من خالل وساطة جمموعة من املؤسّسات اليت تتّسع تقريباً حلجم اجملتمع
نفسه .ومن بني مصاديق هذه املؤسّسات :األسرة ،واملدارس ،والكنائس ،واللجان
التطوُّعية ،واللجان التخصُّصية ،والثقافات العامة ،وما إىل ذلك .إن أكثر هذه
املؤسّسات غريبة عن اقتصاد السوق ،وال صلة هلا به أبداً .وإن ميزانية بعض هذه
املؤسّسات ـ من قبيل :املدارس ـ تأتي من دفع الناس للضرائب .والبعض اآلخر ـ من
سر ،أو املؤسّسات اخلريية ـ تأتي ميزانيتها من خالل اإلنتاج الفرعي،
قبيل :األُ َ
واألنشطة األخرى إلنتاج الثروة االجتماعية .وكما ذكر جيمز كوملن فإن الثروة
االجتماعية ،مثل الكثري من األشكال األخرى للثروة اإلنسانية ،عبارةٌ عن منفعة
عامة ،وعليه فإن األسواق التنافسية تستثمر عليها بشكلٍ منتظم( .)16إن من التعاريف
املطروحة أنّ الثروة االجتماعية عبارةٌ عن جمموعة من املعايري القائمة يف األنظمة
االجتماعية اليت تعمل على رفع مستوى التعاون بني أعضاء تلك اجملموعة ،وتؤدّي إىل
خفض مستوى اإلنفاق يف التبادل واالرتباط .وطبقاً هلذا التعريف تغدو مفاهيم من
قبيل :اجملتمع املدني واملؤسّسات االجتماعية حاصلةً على ارتباطٍ مفهومي قريب من
الثروة االجتماعية(.)17
يذهب فوكوياما إىل االعتقاد بأن الثروة االجتماعية تتعلّق باجلماعات ،دون
األفراد .وإن املعايري اليت تشكّل الثروة االجتماعية إنّما تكتسب مفهومها إذا أسهم
فيها أكثر من شخصٍ واحد .إن اجلماعة اليت متتلك ثروة اجتماعية قد تكون من
الصغر حبيث ال تعدو الصديقني اللذين يتبادالن املعلومات ،أو اللذين يتعاونان فيما
بينهما ضمن مشروعٍ خاص ،أو ميكن أن تكون يف مقياسٍ أكرب شاملة لشعب
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بأكمله .وقد عمل فوكوياما ـ طبقاً للثروة االجتماعية ـ على املقارنة بني بعض البلدان
املتشابهة من الناحية الثقافية على أساس الثروة االجتماعية .وهدفه من ذلك هو اإلجابة
عن السؤال القائل :ملاذا حتصل بعض البلدان على فرص اقتصادية أكرب من تلك اليت
حتصل عليها سائر البلدان األخرى؟ ويقول يف اجلواب عن ذلك :إن املستويات العالية
للمقبولية االجتماعية (الثروة االجتماعية) يف هذه البلدان ،واملتمثِّلة بالصدق والثقة
املتبادلة بني األفراد ،حتفلزهم إىل األعمال اجلماعية والتعاونية املشرتكة ،وبذلك
ختلق األرضية املناسبة للنموّ والرقيّ واالزدهار .فعلى سبيل املثال :إن املستويات العالية
ت إىل ازدهار وتنمية هذا البلد ،يف حني أن
للثروة االجتماعية يف اجملتمع الياباني أدَّ ْ
ت من
ت دون تكوين الثروة االجتماعية ،وحدَّ ْ
العالقات القائمة يف اجملتمع الصيين حالَ ْ
فرص اإلبداع يف هذا البلد .ويذهب فوكوياما إىل االعتقاد بأن اجملتمعات احلديثة،
بدالً من السعي إىل حتسني أخالق أفرادها ،تبحث عن تأسيس وإقامة مؤسّسات من
قبيل :الدولة واحلكم املستند إىل الدستور ،والتبادل القائم على السوق احلرّة؛ كي
تضبط اإليقاع السلوكي ألفرادها(.)18
ومن خالل اجلمع بني اآلراء والنظريات املطروحة ميكن اعتبار الثروة
االجتماعية جمموعةً من القنوات واملعايري والقِيَم اليت تسهِّل الوصول إىل املنافع
املشرتكة ،وهذا النوع من الثروة يف احلياة االجتماعية ،وقيام عنصر الثقة املتبادلة
بينهم.

كما يُالحَظ فإنّ كلّ واحد من هذه التعاريف املتقدّمة يشري إىل ناحيةٍ من
نواحي الثروة االجتماعيةَ ،ب ْي َد أن مجيع هذه التعاريف تشرتك يف ذكر عنصر الثقة
بوصفه عنصراً رئيساً يف الثروة االجتماعية .إن «الثقة» تعهُّدٌ يدفع باملرء حنو اجملازفة،
وإن الربح الكامن يف هذه اجملازفة يف العالقات االجتماعية ال يعدو كسب الثقة
للطرفني يف العالقات االجتماعية .إن «الثقة» تعين استعداد األفراد إىل تقبُّل فكرة
ضرورة أن يعتمد الناس على بعضهم يف العالقات االجتماعية ،ففي مثل هذه الصورة
ميكن للطرفني أن يبطلوا أو يقللوا من أخطار سلوكيات األشرار ،الذين يتحيَّنون
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الفرص ،ويرتبَّصون بالناس الدوائر .فما دامت الثقة موجودةً سيطمئنّ كلٌّ من الشاري
والبائع إىل أن االستثمار يف املعاملة سيقرتن باحلدّ األدنى من اجملازفة .كما أن
العالقات القائمة على الثقة ستخفض من كلفة اإلنفاق؛ إذ عندما يثق الطرفني
ببعضهما فإنهما عند مواجهة الشرائط غري املتوقَّعة يعمالن على ترتيب األمور ،حبيث
يضمنان مصلحة الطرفني .كما أن هذه الثقة بني الطرفني تضمن أن ال يعمل كلّ
واحدٍ منهما على ضمان مصاحله بشكلٍ مستقلّ وبعيد عن ضمان مصاحل الطرف
اآلخر.
كما ذهب بعض احملقّقني إىل االعتقاد بأن مستوى رضا الطرفني بالعالقة من
شأنه أن يؤثِّر يف ثقة الطرف اآلخر ،مبعنى أن عالقة الثقة والرضا تتمّ من قبل طرفني؛
إذ إن للرضا تأثرياً إجيابياً على بناء الثقة.
إن الثقة مفهومٌ متعدّد األبعاد .وقد ذكرت النصوص املختلفة معاني متفاوتة
للثقة ،حتّى ذكر منها أسونسون ما ال يقلّ عن عشرين معنى ورد ذكرها يف النصوص
املختلفة ،من قبيل :االطمئنان ،والقدرة على التوقُّع ،واإلمكانية ،واألهلية،
والكفاءة ،والتخصُّص ،واإلخالص ،والرغبة ،واحلسّ التجاري ،وحبّ اآلخرين،
والتناغم ،والوفاء ،واإلميان ،واأللفة ،والشخصية ،واإلدارة املفتوحة ،واحملبة،
واملرونة يف قبول اآلخر ،والواقعية ،وما إىل ذلك(.)20

يف ما يلي نتناول مفهوم الثقة ،والنظريات املطروحة يف هذا الشأن ،من خالل
االستفادة من آراء ونظريات مفكلرين وعلماء ،من أمثال( :جيمز كوملن) ،و(أنطوني
غيدنز) ،و(فرانسيس فوكوياما) ،بوصفهم ممثِّلني لثالثة مستويات يف هذا الشأن
(اخلاصّ ،واملتوسّط ،والعام) ،حيث خاض كلّ واحد من هؤالء املفكلرين الثالثة يف
هذا األمر من زاويته ورؤيته اخلاصّة.
ـ جيمز كوملن (املستوى اخلاصّ) :إن مفهوم الثقة عند كوملن مفهومٌ حموري،
يتناوله يف حبث الثروة االجتماعية بالتفصيل .وقد تناول حبث الثقة االجتماعية على
نطاقٍ واسع من خالل ذكره ألمثلة ومصاديق من بناء الثقة بني املصريف والتاجر ،أو
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بني الفالّحني ،أو بني أفراد الشعب واملسؤولني يف املؤسّسات الكربى ،مثل :الربملان،
والصحافة ،واجليش ،والنظام الطبّي ،والسلطة التنفيذية يف الدولة ،ومؤسّسة اإلذاعة
والتلفزيون ،واملنظّمات العمّالية .يقول كوملن :هناك يف العالقات االجتماعية يف احلدّ
األدنى طرفان (املستأمَن واملستأمِن) يسعيان على الدوام إىل حتصيل أهدافهما املتمثِّلة
بضمان مصاحلهما .ففي هذه العالقة يكون كلٌّ من قرار املستأمِن هامّ ًا ومثاراً
للجدل فيما إذا كان يتعني عليه الوثوق بالطرف املقابل أم ال ،وكذلك قرار املستأمَن
وما إذا كان يتعيَّن عليه احلفاظ على جسور الثقة أم عليه تقويضها(.)21
ـ أنطوني غيدنز (املستوى املتوسّط) :إن من بني خصائص عنصر الثقة ارتباطه
بالغياب يف الزمان واملكان؛ إذ ليس من الضروري االعتماد والثقة بالشخص الواقف
أمامنا ،مبعنى أن شرط الثقة ال يكمن يف االفتقار إىل السلطة ،بل يف ضحالة
املعلومات ،مبعنى أننا نضطرّ إىل الثقة بشخص ال منتلك بشأنه الكثري من املعلومات.
إن الثقة متيل إىل العالمات النموذجية والفاعلة لألنظمة .إن الثقة هي الطمأنينة
والوثوق بالشخص أو النظام اجلدير بالثقة ،بااللتفات إىل سلسلة من املعطيات والوقائع
احملدَّدة( .)22يرى غيدنز أن الثقة واألمان واجملازفة واملغامرة تقيم وشائج فيما بينها يف
ظلّ شرائط احلداثة .إن هذه اجملازفة ميكنها أن حتدث تغيُّراً وحتوُّ ًال لدى املستثمر
جتاه املؤسّسات وقابليتها على حفظ األمن .ونتيجة لذلك إذا مل تتمكَّن املؤسّسات
(الدولة) من خفض خماطر هذه اجملازفة ،أو القضاء عليها متاماً ـ من خالل ضمان
األمن االقتصادي ـ ،فإنّ املستثمر سوف يفقد احلوافز والدوافع إىل االستثمار.
ـ فرانسيس فوكوياما (املستوى العامّ) :لقد عمد فوكوياما إىل تبيني مسألة
الثقة برؤيةٍ اقتصادية ،حيث يكون املبنى النظري وبؤرة الرتكيز على حفظ الثروة
االجتماعية بوصفها جمموعةً حمدَّدة من املعايري والقيم غري الرمسية ،ويُسهم فيها
أعضاء اجلماعة املتعاونون فيما بينهم .يرى فوكوياما أن هذه املعايري والقِ َيم جيب أن
تشمل صفات وسجايا من قبيل :الصدق والوفاء بالعهود والروابط املتبادلة( ،)23حبيث
إن املساهمة يف هذه القِ َيم واملعايري غري الرمسية بهذه اخلصائص ـ من ِق َبل جمموعة من
األفراد املتعاونني فيما بينهم ـ خيلق حالةً من الثقة املتبادلة .وبطبيعة احلال فإن
فوكوياما يذهب إىل االعتقاد بأن هذا التعاون إنّما يأتي يف سياق االستثمار
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االقتصادي .من هنا فإنه يقيم الثقة على أساس الثروة االجتماعية ضمن اإلطار
االقتصادي.
يرى فوكوياما أن من بني املفاهيم اهلامّة يف بيان الثروة االجتماعية مفهوم
«شبكة الثقة» .وشبكة الثقة هذه عبار ٌة عن اجلماعة اليت تتعاون فيما بينها على
أساس الثقة املتبادلة ،حيث يتبادل األفراد املعلومات بشأن املعايري والقِ َيم بشكلٍ
متكافئ .من هنا فإن الثقة تلعب دوراً هامّ ًا يف تسهيل املسارات ،وخفض النفقات
املرتبطة بهذا النوع من املعامالت(.)24
ويف اجملموع جيب القول:
ـ يف املستوى اخلاصّ يذهب كوملن إىل القول بأن ضمان املصاحل هو املبنى
واألساس لتبلور واستمرار الثقة املتبادلة.
ـ يف املستوى الوسيط يذهب غيدنز إىل االعتقاد بأن الثقة ختتصّ بالعالقات
املعقَّدة والرمسية ،وقد طرح يف أحباثه مسألة (الزمان واملكان) ،وقال بأن هذين
املفهومني يلعبان دوراً هاماً يف بناء الثقة.
ـ يف املستوى العامّ حبث فوكوياما مسألة الثقة من الزاوية االقتصادية،
واعتربها جزءاً من الثروة االجتماعية.
ط مباشر بني مستوى الثقة وتطوُّر اجملتمعات،
وعلى هذا األساس هناك ارتبا ٌ
ومن جهةٍ أخرى فإن الثقة تقلل من نفقات التبادل ،األمر الذي يرفع من احلوافز
والدوافع حنو االستثمار.

إن األسس األخالقية ،باإلضافة إىل بنائها للعالقات اإلنسانية ،تعمل على
إبقائها واستمرارها .من هنا فإن اإلنسان حيتاج إىل األسس األخالقية قبل حاجته إىل
القانون؛ ألن األسس األخالقية هي اليت تبين العالقات العاطفية .وإن أيّ نوعٍ من أنواع
التهاون يف األسس األخالقية يعين خلق مشكلةٍ يف العالقات اإلنسانية ،وبالتالي خلق
أزمةٍ أخالقية يف اجملتمع ،ويف العالقات االجتماعية أيضاً .وكلّما كان اجملتمع أشدّ
متسُّكاً وتشبُّثاً باألسس األخالقية ومعايريها فإن عالقاته االقتصادية واالجتماعية
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بدورها ستكون أفضل وأسلم ،وكذلك ستكون املشاكل القانونية واحلقوقية بني
أفراده أقلّ ظهوراً .وإن اجملتمعات اليت تسودها األسس األخالقية تقوم فيها العالقات
االجتماعية حبيث قلّما حتتاج معه إىل تطبيق القانون؛ إذ تقوم العالقات األخالقية فيها
على الصدق والعفو والصفح واإلحسان واإليثار والتواضع .وإن رعاية كلّ واحد من هذه
األسس األخالقية تعمل على حلّ الكثري من املشاكل األخالقية تلقائياً ،حبيث ال
تكون هناك من حاجةٍ إىل فرض القانون بالقوّة.
إن العقود اليت يتمّ تبادهلا بني أفراد اجملتمع عقودٌ تدعمها األسس األخالقية،
مبعنى أن الشخص يُلْ ِزم نفسه ببعض العهود واملواثيق على أساسٍ من كرامته وأخالقه
اإلنسانية ،ويلتزم بالقيام على طبقها يف املستقبل .إن االلتزام باألصول يؤدّي إىل رفع
مستوى الثقة بينهم ،وإنّ ارتفاع مستوى الثقة يؤدّي بدوره إىل توسيع وتعزيز العالقات
االقتصادية وما إىل ذلك.
ويف اآلونة األخرية أخذ علماء االقتصاد من الغربيني يهتمّون مبسألة األخالق يف
جمال الكسب والعمل .وهناك منهم َم ْن يؤكلد على دور األخالق ـ بوصفها عنصراً
هامّ ًا ـ يف ضمان سالمة األنشطة التجارية .وقد تنزَّلت األخالق يف االقتصاد املتعارف
إىل حدود عدم املخالفة للقوانني والقرارات(.)25
إن غياب الصدق يف العالقات االجتماعية لن يؤدّي إىل إعاقة وبطء عملية التقدّم
سب ،بل قد يؤدّي إىل تعريض كيان اجملتمع بأسره إىل السقوط واالنهيار.
والتنمية فحَ ْ
فاجملتمع الذي ال حيكمه الصدق يعاني من أمراضٍ نفسية وأخالقية .وبعكسه
اجملتمع الذي تقوم فيه العالقات بني األفراد يف مجيع نواحيه على الصدق ،سوف
تسوده الثقة املتبادلة على نطاقٍ واسع.

يُعرَّف «الصدق» يف املنطق بـ «مطابقة اخلرب للواقع» .وأما يف األخالق فيطلق
«الصدق» على مطابقة اخلرب العتقاد املخرب .وعليه يكون احلديث يف املنطق حول
«الصدق» ،ويف األخالق حول «الصادق» .وهناك َم ْن نظر إىل هذا الصدق ،وذهب إىل
االعتقاد بأن الصدق خيالف الكذب ،ويعين مطابقة اخلرب لواقع األمر ،مبعنى
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مطابقة ما يف اللوح احملفوظ .والذي يتمتع بصدق اللهجة يكون صادقاً(.)26
إن مطابقة أو عدم مطابقة كالم شخص للواقع ،وبالتالي إطالق وصف
الصادق أو الكاذب عليه ،إنّما يشكلل موضوعاً جلانبٍ من اآليات املرتبطة بالصدق؛
إذ إن للصدق مفهوماً أوسع .إن معنى الصدق هنا ال يرتبط مباشرةً بفاعل الفعل
والتحليل ،بل يرتبط بكيفية أدائه وسلوكه .فمن هذه الناحية يرتبط الصدق مبفاهيم
من قبيل :الوفاء ،وأداء األمانة ،والثبات على العهد ،واإلخالص ،ويقع من ناحيةٍ أخرى
يف مقابل أمور ،من قبيل :نقض العهد ،واخليانة ،والغشّ ،والنفاق ،وما إىل ذلك.
قال تعاىلَ ﴿ :ليْسَ ا ْلبِرَّ َأنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ ِقبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْ َمغْرِبِ َولَكِنَّ ا ْلبِرَّ مَنْ
َالنبِيِّنيَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُ ْربَى
آمَنَ بِاهللِ وَا ْليَ ْومِ اآلخِرِ وَالْمَالَئِكَةِ وَالْكِتَابِ و َّ
السبِيلِ وَالسَّائِلِنيَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّالَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَا ْليَتَامَى وَالْمَسَاكِنيَ وَابْنَ َّ
وَالْمُوفُونَ ِبعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي ا ْل َب ْأسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِنيَ ا ْل َبأْسِ ُأ ْولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَ ُأوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة.) :
قال العالّمة الطباطبائي يف تفسري هذه اآلية« :وباجلملة قولهَ ﴿ :ولَكِ َّن ا ْلبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاهللِ وَا ْليَ ْومِ اآلخِرِ﴾ تعريفٌ لألبرار ،وبيا ٌن حلقيقة حاهلم ،وقد عرَّفهم أوّ ًال يف
مجيع املراتب الثالث ،من االعتقاد واألعمال واألخالق ،بقوله﴿ :مَنْ آمَنَ بِاهللِ﴾ ،وثانياً
بقولهُ ﴿ :أ ْولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ ،وثالثاً بقوله﴿ :وَ ُأ ْولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾»(.)27
ثمّ قام بتوضيح العبارة املستعملة يف املرّة األوىل أوّالً ،ثم انتقل بعد ذلك إىل
توضيح العبارة املستعملة يف املرّة الثانية ،فقال« :وأما ما عرَّفهم به ثانياً بقولهُ ﴿ :أ ْولَئِكَ
ف جامع جلمل فضائل العلم والعمل ،فإن الصدق خلق
الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ فهو وص ٌ
يصاحب مجيع األخالق ،من العفّة والشجاعة واحلكمة والعدالة وفروعها ،فإن
اإلنسان ليس له إالّ االعتقاد والقول والعمل ،وإذا صدق تطابقت الثالثة ،فال يفعل إالّ
ما يقول ،وال يقول إالّ ما يعتقد ،واإلنسان مفطو ٌر على قبول احلقّ واخلضوع له باطناً،
وإنْ أظهر خالفه ظاهراً ،فإذا أذعن باحلقّ وصدق فيه قال ما يعتقده وفعل ما يقوله،
مت له اإلميان اخلالص واخللق الفاضل والعمل الصاحل ...واحلصر يف قوله:
وعند ذلك ّ
ت
﴿ ُأ ْولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ يؤكلد التعريف وبيان احلدّ ،واملعنى ـ واهلل أعلم ـ إذا أردْ َ
الذين صدقوا فأولئك هم األبرار»(.)28
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إن اإلسالم ـ بشكلٍ عامّ ـ قد أعطى أهمّيةً خاصّة للصدق ،ورآه ضروري ًا
للمؤمن وغري املؤمن .وقد ذهب املفسِّرون إىل تفسري «الصدق» يف قوله تعاىل﴿ :مِنَ
الْمُ ْؤمِنِنيَ رِجَا ٌل صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اهللَ عََليْهِ﴾ (األحزاب ) :بأن املؤمنني قد عبَّروا
سأَلَ الصَّادِقِنيَ عَنْ
عن الوفاء بسلوكهم صادقني .كما أنهم وجدوا أن عبارةِ ﴿ :ليَ ْ
صِدْقِهِمْ﴾ (األحزاب ) :تبيِّن هذا املعنى ،وهو عدم كفاية االعرتاف باحلقّ على
مستوى القول ،بل ال ُب َّد من تصديق ذلك من خالل السلوك والعمل.
إن الصدق من أكرب الفضائل األخالقية ،وله مكانةٌ مرموقة يف التعاليم
مت التأكيد عليه يف الكتاب الكريم والسنّة الشريفة كثرياً .قال تعاىل
الدينية ،وقد ّ
بهذا الشأن يف حمكم كتابه الكريم﴿ :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا اتَّقُوا اهللَ وَكُونُوا َمعَ
الصَّادِقِنيَ﴾ (التوبة.) :
إن «الصدق» من األهمِّية يف اإلسالم مبكانٍ ،حبيث ذهب بعض العلماء إىل
االعتقاد بأن من بني األمور اليت دفعت باملشركني يف صدر اإلسالم إىل اعتناق
حق
اإلسالم اتّصاف املسلمني بـ «الصدق» .ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ انعدام الصدق يُلْ ِ
الضرر باجملتمع اإلسالمي.
كما ورد الصدق يف التعاليم اإلسالمية بوصفه صفةً من صفات اهلل سبحانه،
قال تعاىلَ ﴿ :ومَنْ أَصْدَقُ مِنَ اهللِ حَدِيثاً﴾ (النساء.) :
وجاء يف احلديث أن الصدق من بني الصفات األخالقية البارزة لألنبياء^.
مت التأكيد
وإن على التاجر يف أسواق املسلمني أن يتحلّى بالصدق أيضاً .فقد ّ
يف الروايات اإلسالمية على أن الصدق جملبةٌ للرزق( .)29كما أنه جيلب ثقة الناس
بالشخص الصادق على الصعيد الفردي واالعتبار االجتماعي أيضاً ،األمر الذي يرتك
أثراً كبرياً على النشاط االقتصادي يف اجملتمع .فقد ورد يف احلديث عن رسول
اهلل‘ أنه قال« :يا معشر التجّار ،ارفعوا رؤوسكم ،فقد وضح لكم الطريق،
تبعثون يوم القيامة فجّاراً ،إالّ َم ْن صدق حديثه»( .)30ومضافاً إىل املنافع األخروية،
ميكن للتاجر أن يستفيد من فوائد الصدق على املستوى الدنيوي أيضاً .قال اإلمام
الصادق×« :عليك بصدق احلديث وأداء األمانة تشرك الناس يف أمواهلم»(.)31
ورُوي عن اإلمام عليّ× يف هذا الشأن أيضاً أنه قال« :عالمة اإلميان أن تؤثر
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الصدق حيث يضرّك ،على الكذب حيث ينفعك»(.)32
لقد شجب اإلسالم النفاق جبميع أشكاله .فاحلياة اليت يعمرها الصدق تقرِّب
اإلنسان من هدفه الرئيس يف احلياة ،املتمثِّل بالتكامل والتقرُّب من اهلل عزَّ وجلَّ.
قال رسول اهلل‘« :آية املنافق ثالث :إذا حدَّث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا
ائتُمن خان»(.)33
إن «الصدق» يعترب ثروة اجتماعية عظيمة .فإذا ساد الصدق يف اجملتمع سوف
تسود الثقة املتبادلة بني الناس ،األمر الذي ينعكس ـ ال حمالة ـ إجياباً على متاسك
اجملتمع ،واتّحاد أفراده فيما بينهم .إن عدم الصدق ال ُيعَ ُّد عمالً مرفوضاً من قبل
سب ،بل هو عملٌ مستنكر .ولو أن شخصاً قد ملس عدم الصدق لدى
اجملتمع فحَ ْ
شخصٍ آخر فإنه سيمقته ،ويكون انطباعه عنه سيّئاً للغاية .كما أن األمر بالصدق
ُي َع ُّد من عناصر ثقافة بناء الثقة يف الرؤية الدينية ،كما هو احلال بالنسبة إىل سائر
القِ َيم األخرى ،من قبيل :أداء األمانة ،والوفاء بالعهد ،وما إىل ذلك من القِ َيم اليت
تسهِّل العالقات االجتماعية ،وختفلض من تكاليفها ومستوى اإلنفاق عليها .إن قيام
العالقة بني الصدق والثقة َر ْهنٌ بعلم الواثق وإدراكه الصدق لدى املوثوق به ،والتزامه
مبجموعةٍ من الضوابط املقبولة واملتعارَف عليها يف اجملتمع.
إن الصدق يف االقتصاد َر ْهنٌ بأن تكون عناصره ـ من طريف املعاملة وكيفية
تعاطيهما مع بعضهما ـ حبيث تعكس الواقع بعيداً عن أيِّ نوعٍ من أنواع االحنراف عن
احلقيقة ،أو قلبها بأيّ حنوٍ من األحناء .ولو حدث أن حصل احنرافٌ عن احلقيقة؛ أليّ
سببٍ من األسباب ،جيب أن تكون هناك مرون ٌة يف إعادة األمور إىل نصابها الطبيعي.
إن غياب الصدق بني طريف املعاملة يكلف الكثري من التبعات والنفقات على العالقة
بينهما ،وبالتالي على اجملتمع بأسره .إن االفتقار إىل الصدق يف املعاملة وعناصر اإلنتاج
يؤدّي إىل التغطية على العيوب ،والتطفيف يف الوقت والبيع ،وانعدام املسؤولية وإساءة
االستغالل ،ويؤدّي يف نهاية املطاف إىل اخنفاض يف اجلودة واإلنتاج على املستويني
الكمّي والكيفي.
إن من بني اخلصائص اليت جيلبها الصدق يف احلياة هي أن فوائده ـ يف الوَ ْهلة
األوىل ـ تصل إىل الفرد ،ثمّ تعمّ َم ْن حييط به ،ثمّ تتّسع دائرة هذه الفوائد واملنافع لتعمّ
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اجملتمع بأسره .إن الصدق يشمل أقوال الفرد وأفعاله ،وإن التعامل السليم ال يأتي إ ّال
من طريق الصدق يف املعاملة .إن اإلنسان الصادق يشعر باهلدوء والطمأنينة بشكلٍ
طبيعي .وإن الصدق يرتك تأثريه على حياة اإلنسان ،ويستوعب أقواله وأفعاله أيضاً.
فكما أن اهلل سبحانه وتعاىل ميارس العدل على أساس القواعد والضوابط العقلية
واحلسن والقبح العقلي ،وأنه إذا وعد لن خيلف وعده؛ طبقاً ألصل الصدق ،ويرى أن
التخلُّف وعدم الوفاء بالوعد قبيحاً( ،)34كذلك جيب أن يكون املؤمن أيضاً .فعليه أن
يتحلّى بهذه الصفة اإلهلية ،كما هو الشأن بالنسبة إىل األنبياء ،الذين أمرنا اهلل
بالتأسّي واالقتداء بهم(.)35
علينا أن ندرك أن للدين أسس ًا عميقة ومتجذِّرة .ولكلّ امرئٍ ما نوى .وإن صدق
األفراد يتَّضح مع مرور الوقت .وإن قوام كلّ جمتمع َر ْهنٌ بالثقة املتبادلة بني أفراده.
وإن الذي يعزِّز بناء الثقة هو الصدق الذي يتّصف به األفراد عند التعامل فيما بينهم،
وإذا احنسر الصدق واضمحلّ ،ومل َي ُع ْد له من حضورٍ يف اجملتمع ،فإن احلياة ستغدو
معقّدة وغري آمنة ومريرة وبائسة .وعليه جيب أن يتحقّق الصدق يف مجيع املراحل
الوجودية من حياة اإلنسان ،مبعنى أن الصدق جيب أن يتجلّى يف أفكاره وعقائده
وسجاياه وصفاته األخالقية والنفسية وأفعاله وسلوكياته وأقواله .وإذا قامت مجيع
كناته ومجيع أحواله على الصدق والصالح واحلقيقة يكون يف
حركات اإلنسان وسَ َ
الواقع مالكاً لثروة السعادة ،وسالكاً طريق التكامل واإلنسانية .إذن فالصدق إمنا
يتحقّق إذا تنزَّه الفرد عن مجيع أنواع الكذب والغشّ واالحتيال ،واالحنراف يف
األفكار واألفعال ،والتظاهر خبالف احلقيقة والواقع ،واالبتعاد عن األنا والنرجسية
وحبّ الظهور واتّباع اهلَ َوى ،وما إىل ذلك من األفكار واألفعال واألقوال املخالفة للحقّ،
واالبتعاد عن مجيع أنواع الرذيلة(.)36
نستنتج من جمموع هذه اآليات أن الصادقني هم الذين يقومون مبسؤولياتهم
انطالقاً من إميانهم واعتقادهم الراسخ باهلل ،وال يرتدَّدون يف ذلك ،وال ينكصون على
أعقابهم ،وال خيشون الصِّعاب أبداً ،بل يؤكلدون صدق إميانهم بتضحياتهم اجلسيمة.
ويتّضح من الروايات اإلسالمية أن استقامة وصحّة إميان الفرد َر ْهنٌ باستقامة وصدق
لسانه.
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إن الصادق يكون موضع ثقة أبناء جلدته ،وبذلك فإنه يكفيهم مؤونة التحقيق
والتثبّت من صحّة ما يقوله .كما أن الصادق يشعر باالعتزاز بذاته ،وبراحة الضمري
فيما بينه وبني نفسه ،وال ينغّصه عذاب الضمري بسبب الكذب واالحتيال على الناس.
من هنا فإن الصادق يفي بالوعد الذي يقطعه على نفسه ،وال خيون األمانة؛ ألن الصدق
يف السلوك غري منفصلٍ عن الصدق يف القول؛ لعلمه بأن الصدق يقضي على الكثري
من أنواع االختالف والنزاع؛ ألن أكثر اخلالفات والنزاعات إمنا تنشأ من أن أحد
الطرفني أو كالهما قد مارس الكذب واالحتيال على الناس ،وجلأ إىل إخفاء
احلقيقة أو إنكارها من األساس.
إن اجلانب األكرب من العيوب واآلفات األخالقية والتمرُّد على القوانني
والضوابط يزول من تلقاء نفسه؛ ألن أغلب الناس إنّما يكذبون للتغطية على هذا النوع
من األفعال والسلوكيات .إن الكثري من املشاكل السلوكية واالختالفات والنزاعات
بني األصدقاء ،بل وحتّى اخلالفات واملناوشات السياسية ،ظاهرة تنشأ من عدم
الصدق ـ باملعنى األخصّ ـ ،وتؤدّي يف الوقت نفسه إىل تعزيز اإلنصاف والقناعة وأداء
األمانة والوفاء بالوعود والعهود ـ الصدق باملعنى األعمّ ـ أيضاً .إن التاجر الصادق يتجنَّب
الغشّ يف املعاملة وكتمان العيب والتدليس ،وال يشارك يف التآمر واالحتيال على
اآلخرين .وبعبارةٍ أخرى :إن الصدق هو مفتاح مجيع الفضائل ،كما قيل يف املقابل:
« ُوضع الشرّ كلّه يف صندوق مقفل ،وجُعل مفتاحه الكذب»( .)37من هنا فإن التاجر
ميثِّل واحداً من األركان الرئيسة لسيادة األخالق اإلسالمية ،ويلعب دوراً بارزاً يف
ضمان الطابع العام لصدق السوق .إن املُ ْنتِج الصادق والصاحل ميتنع عن شراء املواد
اخلام املغشوشة واملزيّفة ،كما يتجنَّب التمويه والغشّ واخلداع يف عملية الشحن
والتعليب ،ويثبت املكوّنات احلقيقية للمُ ْنتَج ،وال يلجأ إىل الكذب يف الدعاية
والرتويج لبضاعته .وكلّما كان الصدق أكرب كان حجم التمويه أقلّ ،وتكون
املعاملة أكثر صدقاً وأمانة.
إن للصدق دوراً حمورياً يف تعزيز العالقات االجتماعية والثقافية والسياسية
جلميع أفراد اجملتمع ،وخاصّة العاملني واملسؤولني ،وعلى حنو أخصّ املسؤولني يف
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القطاع املالي يف النظام املقدَّس للدولة اإلسالمية ،كما يلعب دوراً هامّ ًا يف احلصول
على ثقة عامّة الناس .إن الصدق ميثِّل واحداً من القيم اإلسالمية ،وحموراً يف التنمية
واألخالق احلرفية ،وجيب أن يكون قاعدة جلميع األنشطة واتّخاذ القرارات .إن
اجملتمع الذي يفي بوعوده جمتمعٌ زاخر بالقيم؛ ألن الصدق من أهمّ األركان والدعائم
األخالقية احلاضرة يف اجملتمع األخالقي بشكلٍ جادّ .وأما اجملتمع الذي خيلف الوعد
وال يفي بالعهد فهو جمتمعٌ غارق يف النفاق ،أفسده الكذب واخلداع والغشّ والنفاق.
إن كلّ جمتمع يقوم على بناء الثقة املتبادلة بني أفراده .وإن الذي يُرسِّخ دعائم
ت احلياة
هذا البناء هو صدق الناس فيما بينهم ،ولو احنسر الصدق من بينهم أضحَ ْ
معقَّدة وغري آمنة ومريرة ومروِّعة .وكلّما كان الصدق وسائر الفضائل األخالقية يف
اجملتمع أكثر كلّما كان احلبّ والودّ والوئام بني أفراد اجملتمع أكرب .والعكس
صحيحٌ أيضاً ،فكلما كان الكذب واالحتيال والغشّ يف اجملتمع أكثر كان سوء
الظنّ وانعدام الثقة بني أفراد اجملتمع أكرب .ولو أننا التزمنا الصدق يف حياتنا اليومية
قد نواجه بعض املشاكل نتيجة لذلكَ ،ب ْي َد أننا مع ذلك سنخرج منتصرين أيضاً؛ ألننا
نكون قد تصرّفنا طبقاً ملا متليه عليه فطرتنا الذاتية .يُضاف إىل ذلك أننا نكون بهذا
قد ُق ْمنا مبا يستوجب مرضاة اهلل سبحانه وتعاىل .كما نكون قد طهَّرنا اجملتمع من
رذيلة الكذب والشعور بعدم الثقة بني األفراد .فلرمبا يكون هناك بعض النجاحات أو
االنتصارات الظاهرية ،إالّ أنها يف احلقيقة ال تأتي للفرد بغري اإلخفاق واخليبة ،وإن
هذه املنفعة الظاهرية ستؤدّي بالفرد إىل أزمةٍ نفسية يعيش فيها حالة من عذاب الضمري
املستمر .وميكن القول :إن من بني تداعيات انتشار الكذب يف اجملتمع أنه يؤدي
أحياناً ببعض األفراد إىل الشكّ حتى بصدق اآلخرين أيضاً؛ إذ يكون سوء الظنّ هو
السائد بني الناس .وكذلك إذا مل يكن الصدق والوضوح هو احلاكم يف العالقات
االجتماعية سيغدو من الصعب توقّع سلوك األفراد ،وسوف جيد الفرد نفسه ـ بسبب
عدم معرفته حبقيقة األمر ـ متخبّطاً يف متاهة من التناقض يف عالقاته مع اآلخرين .ولو
أمكن لألفراد أن حيقلقوا بعض النجاح يف أعماهلم من خالل الكذب ،متصوّرين أن
الصدق سيؤدّي إىل اضمحالل مصاحلهم ،وأنهم سيتخلّفون عن أقرانهم يف اجملتمع،
فعندها لن يبقى هناك من وجود للثقة املتبادلة والتمسّك باألخالقيات ،وسوف نشهد
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بالتدريج اخنفاض ًا يف اإلقبال على األخالق والفضائل األخالقية .لو متكَّن الكاذب
واملنافق من حتقيق مقاصده وأهدافه من طريق الكذب واالحتيال ،واحلصول على
بعض املصاحل ،فإنّ هذه الرذيلة ستفقد قبحها مع مرور الوقت ،وسوف تضرب
جبذورها يف عمق اجملتمع شيئاً بعد شيءٍ.
يُمثِّل الصدق واحداً من أهمّ الفضائل األخالقية ،وهو أحد األدوات اهلامة يف
العالقات االجتماعية السليمة والصحيحة .وإن الفرد من خالل توظيفه هلذا األصل اهلامّ
يف حياته االجتماعية ميكنه أن حيقلق الشعور باألمن والسكينة والطمأنينة يف وجوده
ووجود سائر األفراد اآلخرين من أبناء جلدته وجمتمعهُ .ي َع ّد الرتويج للصدق يف
العالقات االجتماعية من بني العناصر اهلامّة يف احلدّ من االضطرابات واألزمات
االجتماعية .كما أن اجملتمع الذي يكون فيه الصدق هو األصل والقاعدة سريتفع فيه
مستوى الثقة املتبادلة بني األفراد ،وتكون العالقات األخالقية هي السائدة بني أبنائه،
وينخفض فيه مستوى الفساد والرذيلة ،واألهمّ من ذلك أن اجملتمع سيتحوّل إىل جمتمع
سليم وطاهر ومتديِّن ،حيتوي على الكثري من اخلريات والربكات .وعلى أيّ حال فإن
الصدق وعدم التخلُّف عن الوفاء بالعهد من أهمّ عناصر بناء الثقة يف اجملتمع .إن بناء
الثقة يف اجملتمع ُي َع ّد من أكرب الثروات اليت حيتاج إليها اجملتمع يف دميومته وبقائه
وازدهاره .وأما إذا مل يلتزم األفراد يف اجملتمع بالوعود والعهود اليت قطعوها على
أنفسهم ،أو قاموا بنقضها والعمل على خالفها ،فإن هذه الثروة االجتماعية
ستضمحلّ ،وستعمّ حال ٌة من الفوضى وانعدام الثقة ،حبيث لن يستطيع حتّى القانون
والقوّة احملافظة على استقرار األمور ،وإعادة اجملتمع إىل األمن واهلدوء ،واملضيّ به
حنو النموّ واالزدهار االقتصادي.

ُت َع ّد مراعاة أصل الصدق أمراً هامّ ًا وأساسياً يف املعامالت االقتصادية .إن
التطفيف والغشّ والنفاق والكذب والتمويه يف املعامالت ،باإلضافة إىل كونها من
الكبائر ،تسمِّم الفضاء االقتصادي يف اجملتمع ،وسوف تعمّ التبعات السيئة املرتتبة
على ذلك الناس أنفسهم .إن الصدق يف القول والعمل من األهمّية عند اهلل تعاىل حبيث
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إنه قد أخذ على مجيع األنبياء عهداً بالتزام الصدق منهجاً يف احلياة ،ومل يكتَ ِ
بذلك حتّى اختربهم يف هذه الناحية قبل أن يبعثهم بالرسالةُ .يعَ ّد الصدق واحداً من
املوازين القيِّمة يف التعاليم اإلسالمية األصيلة ،حبيث جند اإلمام الصادق× يؤكلد
على هذه احلقيقة صراحةً بقوله« :ال تنظروا إىل طول ركوع الرجل وسجوده؛ فإن ذلك
شيءٌ قد اعتاده ،ولو تركه استوحش لذلك ،ولكنْ انظروا إىل صدق حديثه وأداء
أمانته»(.)38
لو أن الفرد كان صادقاً ،واشتهر بني الناس بهذه الصفة ،فإنه سيغدو موضع
ثقة الناس ،ويصدِّقون كالمه ،ويقبلونه منه .هناك َم ْن يتصوّر أن الصدق جمرّد
ظاهرة أخالقية ،ومن هنا يسعى ـ ال شعورياً ـ إىل تهميشه عند دراسة األزمات
واملشاكل االجتماعيةَ .ب ْي َد أنه جيب القول :إن ظاهرة الصدق والكذب من األمور
احملورية يف فهم ونقد مجيع احلقول االجتماعية ،وال يقلّ تأثريه يف االقتصاد والتجارة
عن الثروة والطاقة البشرية وما إىل ذلك من العناصر االقتصادية األخرى.
ولكي يضمن اإلسالم قيام العالقات االقتصادية ـ كما هو احلال بالنسبة إىل
العالقات االجتماعية ـ على أساس الصدق والعدل ورضا الطرفني ،مع احلفاظ على
املصاحل الفردية واالجتماعية ،واحليلولة دون حدوث أيّ نوعٍ من أنواع االختالف
والفوضى والنزاع ،ليحظى الناس يف مجيع مرافق احلياة ،ومن بينها املعامالت
االقتصادية باهلدوء والسعادة والرضا ،عمد إىل تشريع بعض األحكام والتعاليم يف
حقل التجارة واملعامالت االقتصادية؛ كي يضمن ـ من خالل تطبيقها ـ بناء جمتمع
سامل ومرضيّ هلل سبحانه وتعاىل.
يعترب الصدق وجتنُّب الغشّ واخلداع والكذب واالحتيال وما إىل ذلك من
املوبقات ـ يف مجيع األصعدة ـ أمراً ضرورياً ،إالّ أن ضرورتها تتأكَّد بالنسبة إىل
املعامالت على حنو أشدّ .ومن هنا فقد ُروي عن النيبّ األكرم‘ أنه قال« :معاشر
التجّار ،أنتم فجّار ،إالّ َم ْن اتّقى وبرّ وصدق».
هناك من احملقلقني َم ْن يربط الكثري من األزمات واملشاكل اليت تعاني منها
البلدان املتخلفة بعدم الصدق وعدم إخالص املسؤولني واملدراء ،وكذلك العالقة غري
الصادقة بني عامّة الناس()39؛ ألن ثقة الناس باملسؤولني من جهةٍ ،وثقة أفراد اجملتمع
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ببعضهم من جهةٍ أخرى ،إمنا تنشأ من الصدق والصالح واإلخالص وااللتزام من قبل
اجلميع بالوعود واملواثيق .ويف النقطة املقابلة للخصائص األخالقية املتقدّمة جند
الكذب واخليانة وعدم أداء األمانة وخلف الوعد وما إىل ذلك من الصفات اليت تعمل
على تقويض الثقة يف خمتلف املستويات ،وترفع من حجم اإلنفاق على التعامل وإبرام
العقود واملواثيق والعالقات االجتماعية .إن هذه الرذائل األخالقية مرفوضةٌ يف التعاليم
الدينية بشدّةٍ ،وقد ورد األمر املؤكَّد بتجنُّبها واالبتعاد عنها ،ولذلك فإن البلدان اليت
عرف عن شعوبها الكذب وعدم الوفاء بالوعد وخيانة األمانة وما إىل ذلك من الصفات
األخالقية القبيحة ال ميكن أن نعثر فيها على ظاهرة االستثمارات االجتماعية
وعناصرها .إنك ترى التبعات املرتتِّبة على هذه السلوكيات غري األخالقية حاضرة من
مجيع مرافق حياة اإلنسان ،ومن بينها :التجارة واالقتصاد أيضاًُ .روي عن رسول
اهلل‘ أنه قال« :إنّ أطيب الكسب كسب التجّار الذين إذا حدّثوا مل يكذبوا ،وإذا
ائتمنوا مل خيونوا ،وإذا وعدوا مل خيلفوا ،وإذا اشرتوا مل يذمّوا ،وإذا باعوا مل
يطروا ،وإذا كان عليهم مل ميطلوا ،وإذا كان هلم مل يعسروا»(.)40
وكلما كان طرفا املعاملة أكثر معرفة باألحكام والضوابط األخالقية يف
حقل االقتصاد سيكونان أكثر علماً وبصرية ،األمر الذي ميهِّد األرضية إلجراء
املعاملة على حنوٍ أيسر .ورغم أن سيادة القِ َيم واألخالق بشكلٍ مطلق ميكنها أن
تكون من العناصر املمهِّدة للصدق ،إالّ أن التأكيد من قبل التعاليم اإلسالمية على
ضرورة تعلُّم أحكام املعامالت (الفقه) قبل اخلوض يف التجارة( )41يعكس اهتمام
اإلسالم بالتعرُّف على أحكام التجارة .إن تعلم التجّار ألحكام التجارة ومصاديقها
حيصِّنهم من الوقوع يف الرِّبا والغشّ والكذب وسائر حمرَّمات البيع والشراء ،وأن
تكون معامالتهم جاريةً على طبق املوازين الشرعية .إن الصدق يف إجراء األحكام
والسلوك على أساس األحكام واألخالقيات اإلسالمية يقوم على معرفة األحكام
والقوانني والضوابط الشرعية.
ك يف ضرورة تعلُّم أخالق التجارة؛ من أجل العمل باألخالق والتعاليم
ش َّ
ال َ
اإلسالمية يف ما يتعلَّق بالتجارة ،األمر الذي ميهِّد األرضية للتمسُّك بالفضائل
األخالقية .وعلى الرغم من أن حسن الصدق( )42والوفاء بالعهد( )43واإلنصاف( )44هو من
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األمور البديهية ،إالّ أن االهتمام بدور الفضائل األخالقية يف سعادة اإلنسان من ناحيةٍ،
ودور الرذائل األخالقية ،من قبيل :الكذب واخلداع والظلم ،يف احنطاط اإلنسان من
ناحيةٍ أخرى ،يستوجب حتفيز األفراد إىل العمل باألمور األخالقية .من الواضح أن
الرتويج للصفات األخالقية يف السوق اإلسالمي يؤسِّس للصدق ،ويردع الشركات
مت التأكيد
املنتجة عن ممارسة التمويه والغشّ ،ويؤسِّس لروح الصدق يف السوق .لقد ّ
يف الكثري من الروايات( )45على آداب وأخالق التجارة ،وقد أفردت الكتب الروائية
أبواباً وفصوالً مستقلّة( )46يف آداب التجارة.
مت التصريح يف رواية معاوية بن وهب ،عن اإلمام الصادق× ،بكون
كما ّ
معرفة احلالل واحلرام الشرعي معياراً للصدق ،وذلك إذ يقول×« :إن آية الكذّاب
بأن خيربك خرب السماء واألرض واملشرق واملغرب ،فإذا سألتَه عن حرام اهلل وحالله مل
يكن عنده شيء»(.)47
وعن األصبغ بن نباتة ،قال :سَ ِمعْتُ َأمِريَ الْمُ ْؤ ِم ِننيَ× يَقُولُ عَلَى الْ ِم ْنبَرِ :يَا مَعْشَرَ
َلربَا فِي هَذِهِ
التُّجَّارِ ،الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ،الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ،الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ ،وَاهللِ ل ِّ
األُمَّةِ أَخْفَى مِنْ َدبِيبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا»(.)48
جي ْز له
يقول الفقهاء :إن املكلَّف إذا مارس التجارة دون معرفة أحكامها مل ُ
التصرُّف يف أرباحها؛ ألن املعاملة ـ يف مثل هذه احلالة ـ باطلةٌ من األساس ،وال تكون
أموال أرباحها إالّ سحتاً« :جيب على َم ْن يزاول التجارة وسائر املعامالت أن يتعلم
أحكامها الشرعية وسائر مسائلها؛ كي مييِّز التجارة الصحيحة من الباطلة».
وعليه فإن من بني لوازم وأصول األخالق االقتصادية أن يتعلَّم َم ْن يروم مزاولة
التجارة ما حيتاجه من األحكام واملسائل الشرعية املتعلقة بفنون االقتصاد والتجارة؛
كي يتمكن من تطبيقها عند مزاولتها على املستوى العملي.
يرتتّب على الصدق الكثري من اآلثار اإلجيابية .وميكن اإلشارة من بينها إىل
موارد من قبيل :بناء الثقة العامة ،والربكة يف املعاملة ،واحلصول على املزيد من
األرباح .إن الصدق يشكلل أساساً جلميع أنواع الرقيّ والتقدُّم على الصعيد االقتصادي
يف اجملتمع .كما أن الصدق يبين شخصية الفرد ،وجيعله حمرتماً بني الناس .وإن
التزام الصدق يعبِّر عن املزيد من النجاح يف احلقل االقتصادي ،حيث حيقلق البائع
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مكسباً ،وخيرج الشاري سعيداً بصفقته ،األمر الذي حيقلق السعادة واحملبة والرضا
بني مجيع أفراد اجملتمع.

لقد عُرف عنصر الثقة بوصفه من أكثر عناصر الثروة االجتماعية معيارية
لبيان النموّ واالزدهار االقتصادي؛ إذ إن عامل الثقة يؤدّي إىل خفض النفقات يف إجراء
املعامالت ،ويفضي بالتالي إىل جناحها ،األمر الذي يستتبع بدوره الوصول إىل االزدهار
االقتصادي أيضاً.
ميكن لعنصر الثقة املنبثق عن التعاليم اإلسالمية أن يشكلل ـ من خالل التأثري
على فاعلية السوق والدولة واحلدّ من الفقر ،والعمل على التنمية املالية ،وازدهار
االقتصاد يف نهاية املطاف ـ أرضيّ ًة صاحلة للتنمية االقتصادية يف اجملتمع.
وهلذه الغاية نسعى هنا ـ من خالل الرتكيز على عنصر الصدق؛ بوصفه واحداً
من أهمّ عناصر الثروة االجتماعية يف بناء الثقة ـ إىل دراسة تأثري الصدق على االزدهار
االقتصادي .طبقاً للدراسات املنجزة يف هذا اجملال ميكن لعنصر الصدق؛ من طريق
خفضه ملستوى اإلنفاق يف العملية التبادلية ،وتأثري الثقة على الثقافة املالية ورفاهية
الفرد واجملتمع ،وتأثري الثقة على أداء الدولة وما إىل ذلك من النواحي األخرى ،ميكن
ٍّ كبري.
لذلك كله أن يكون مؤثِّراً على إنتاجية خمتلف املؤسّسات االجتماعية إىل حد
وميكن لعنصر الصدق يف بناء الثقة أن يساعد األفراد يف متكينهم من خفض مستوى
اإلنفاق على حتديد االحتماالت ،وجعل ذلك مقروناً باالقتصاد يف عملية اإلنفاق .إن
اجملتمع الذي يتمتّع بعنصر الثقة والصدق واالطمئنان ميكنه ـ من خالل ضمان األداء
وتنفيذ العقود واملواثيق ـ أن خيفض من النفقات ذات الصلة باملنظومة القانونية أيضاً.
ويف ما يلي نشري باختصار إىل بعض القنوات اليت يعمل فيها عنصر الثقة على حتقيق
االزدهار االقتصادي ،وذلك كما يلي:

يذهب الكثري من علماء االقتصاد إىل االعتقاد بأن الوظيفة االقتصادية للثروة
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االجتماعية تتمثَّل خبفض اإلنفاق يف دائرة التعامل .كما تعمل الثروة االجتماعية على
تسهيل عملية تبادل املعلومات ،وبذلك جتعل مصادر الربح أكثر جدوائيّة .كما
ميكن للثروة االجتماعية ـ من خالل تسهيل تبادل املعلومات شبه السرّية ـ أن ختلق
فرصاً جديدة للكسب والعمل.

يرى الكثري من علماء االقتصاد أن مسألة الضرائب وتأثريها على االستثمار
واالزدهار االقتصادي واحدةٌ من املسائل األساسية يف حبث االقتصاد الراهن .تُ َع ّد
الضريبة من األدوات املالية اهلامّة بالنسبة إىل الدولة يف ما يتعلّق حبقل التنمية
االقتصادية يف اجملتمع .وإن من بني أهم العناصر املؤثِّرة على األداء الضرييب رؤية وفهم
الناس ملفهوم الضرائب .كما يتعيَّن على الناس أن يدركوا الدور الذي تلعبه سيادة
الدولة ،والذي يتجلّى يف أمور ،من قبيل :توفري األمن للمواطنني ،ويعلموا أن اضطالع
الدولة بهذا الدور يكلفها الكثري من اإلنفاق .وجيب على املواطن يف النظام الضرييب
العادل أن يدرك بأن الذي حيظى باملزيد من اإلمكانات االقتصادية عليه أن يتكفَّل
باجلانب األكرب من اإلنفاق االقتصادي ،من خالل مساهمته يف دفع الضرائب.
إن أخالق الضريبة تهدف إىل خلق دافعٍ ذاتي لدى الفرد يدفعه إىل تسديد
الضريبة .إن الثقة تأتي كنتيجةٍ للشعور باإلنصاف والعدل .ومضافاً إىل ذلك ميكن
للثقة أن ختلق بعض التوقُّعات .فإذا كان دافع الضريبة يتوقَّع أن ينعكس دفعه
للضريبة على تقديم املزيد من اخلدمات سوف يتحلّى باملزيد من الثقة بالدولة
ومنظومتها الضريبية ،وإن هذه الثقة بالدولة ونظامها الضرييب ستؤدّي إىل مساهمة
املواطنني يف دفع الضريبة برغبةٍ أكرب.
وعلى هذا األساس من حقّ كلّ مواطن أن يعلم مبوضع استثمار وإنفاق أموال
الضرائب ،وطريقة صرفها ،حبيث جيب على الدولة أن تبيِّن للمواطنني وبوضوح
طريقة احلصول على الضرائب بشكلٍ متكافئ ،وتوزيعها على حنوٍ عادل ومتوازن؛
لتكون لديهم رؤية واضحة بهذا الشأن .وعلى الدولة أن جتدّ يف إيصال املعلومات إىل
املواطنني بهذا الشأن ،وأن تنتهج الشفافية املطلقة ،وذلك من خالل تزويد املواطنني
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بالئحةٍ تبني مصادر حصوهلا على الضرائب ،وطرق إنفاقها .كما جيب عليها أن تبيّن
وتشرح للناس األسباب اليت يتعني عليهم مبوجبها دفع الضرائب للدولة ،وما هي املوارد
واملشاريع اليت ستنفق فيها أموال هذه الضرائب.
ت الصدق يف سلوكها وأدائها الضرييب ،وكان للناس
لو أن الدولة قد انتهجَ ْ
ف غري مباشر ومؤثِّر على إنفاق الضرائب ،فإنّ ثقة الناس يف مثل هذه احلالة
إشرا ٌ
بالدولة ستكون أكرب ،وميكن للضرائب ـ مضافاً إىل إنعاش االقتصاد ،وفتح باب
التمويل الذاتي للدولة ـ أن تلعب دوراً يف خلق ثقافة ومشروعية ومقبولية تسديد
الضرائب من وجهة نظر الناس أيضاً.

ميكن للفساد أن يكون ظاهرةً ناشئة عن الرتكيبة السياسية واالقتصادية ،أو
تعود جبذورها إىل الثقافة واملخاطر األخالقية لألفراد .إن التعريف الذي يقدِّمه بنك
املعلومات العاملي للفساد يقول« :إن الفساد هو التوظيف اخلاطئ للمصادر العامة؛
للوصول إىل املصاحل الشخصية»( .)49إن من بني تبعات الفساد تأثريه على املتغيّرات
االقتصادية العامة ،ومن بينها عملية االستثمار .ويف ما يلي سوف نتناول بالبحث التأثري
السليب للفساد على االستثمار ،ومن بينها :الرشوة ،والتنافس غري السليم ،وذلك من
خالل الفصل بني التأثري الذي يرتكه كلّ واحدٍ منهما بوصفه واحداً من املتغيِّرات
اهلامة يف االقتصاد العام.
الرشوة :إن الدوائر احلكومية اليت تتّهم بأخذ الرشوة ستحرم نفسها من
مساهمة الصاحلني من أبناء الوطن ،الذين ال يشرِّفهم أن تذهب أمواهلم إىل جيوب
املرتشني ،وبذلك سيحرم اقتصاد اجملتمع من قدرتهم االستثمارية .ومن هنا لن حترم
الدولة نفسها من استثمارات الصاحلني؛ لرفع مستوى اإلنتاج ،وتوفري فرص العمل يف
سب ،بل إن استثمارات الدولة ستغدو ساحةً ينفرد الفاسدون والراشون
البلد ،فحَ ْ
خبوض غمارها.
التنافس غري السليم :هناك من املستثمرين َم ْن يسيء استغالل غياب القوانني
املناسبة والرادعة ،ويغتنم الفرصة للحصول على مكاسب مادّية خاصة ،وبذلك حيدث
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إرباكاً وعدم أمن يف فضاء النشاط االقتصادي واالجتماعي .إن غياب القوانني
الواضحة والدقيقة يؤدّي باملنتجني إىل سوء الظنّ وعدم االطمئنان باالستثمار؛ إذ إن
الذين خيوضون غمار التنافس غري السليم ،من خالل عرض املنتوجات املغشوشة
واملمنوعة ،وخلق مناخ للتنافس غري النزيه ،يبلغون باملتنافسني اآلخرين إىل مرحلة
اإلفالس ،وبذلك يعرِّضون األمن االقتصادي وسالمة األشخاص واجملتمع إىل اخلطر.

يف اجملتمعات الكبرية يتمّ بناء الثقة من خالل تبادل املعلومات .وميكن هلذه
املعلومات أن تصل إىل املستثمر مباشرةً بواسطة مؤسّسات الدولة .ميكن للدولة أن
حتسّن من أدائها ،وبذلك تعمل على حتفيز املستثمرين على القيام مبزيد من
االستثمارات.
إن الثروة االجتماعية البانية للثقة تؤثِّر على التنمية واالزدهار االقتصادي من
خالل رفع مستوى أداء الدولة أيضاً .ميكن هلذه الثروة أن تعمل على رفع مستوى
الوعي لدى الناس جتاه مشاكل اجملتمع؛ بوصفه مانعاً حيول دون إساءة استغالل
احلكام والساسة ،األمر الذي ميهِّد األرضية جلدوائية أداء الدولة .ويف ظلّ هذه
الظروف ميكن للمؤسّسات واملنظّمات واللجان واألحزاب وغريها أن تعمل مبثابة
العضد القوي لإلشراف على أداء الدولة ،وردعها عن االحنراف عن مسار مصاحل
اجملتمع ،وتوجيهه حنو املسارات الصائبة.
كما أن الثروات االجتماعية إذا سادت بني رجال الدولة فسوف جتعل منهم
شخصيات موثوقة ومعتمدة بني الناس .ويف ظلّ هذه الظروف سوف يكون مستوى
إقبال الناس على مشاريع الدولة ،ومن بينها االزدهار االقتصادي للبالد ،أكرب،
وبذلك يتمّ إعداد األرضية لتطبيق النموّ االقتصادي بنجاحٍ.
وعليه لو أمكن مالحظة صدق الدولة فإنّ ذلك من شأنه أن يصبّ يف إطار
احلدّ من عدم االستقرار االقتصادي ،وميكن لالستثمار أن يشهد مناخاً اقتصادياً
آمناً ،وسوف ترتفع دوافع الفرد حينها إىل املزيد من االستثمار.
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حيث يتمّ تناول الثروة االجتماعية بوصفها وسيلةً للحصول على فرص للعمل،
ميكن هلذه الثروة أن تؤثِّر يف االزدهار االقتصادي من خالل التأثري على مسار العمل.
ويف احلقيقة إذا كانت ظروف الثروة االجتماعية البانية للثقة حتظى باملستوى املطلوب
يف اجملتمع فإن إمكانية احلصول على العمل سيتمّ بانسيابيةٍ أكرب ،وإنفاق أقلّ.
وميكن لألفراد ـ من خالل االنتساب كأعضاء يف التكتّالت االجتماعية ،وإقامة
العالقات االجتماعية ـ أن يستفيدوا من عضويّتهم يف هذه التكتالت االجتماعية
للحصول على العمل بأقلّ النفقات ،وأسهل الطرق .ومن اجلدير بالذكر أن اتّساع رقعة
التكتالت االجتماعية ـ يف ما يتعلّق بدور الثروة االجتماعية يف احلصول على العمل ـ
حيظى بأهمّية بالغة ،حيث تكون التنمية االقتصادية من خالل توفري فرص العمل.

تعترب الثروة االجتماعية مفهوماً مستحدثاً يف احلقل االقتصادي ،وهو يشتمل
على الكثري من الفوائد واآلثار اليت تنعكس إجياباً على االزدهار االقتصادي واحلياة
االجتماعية.
لقد عمدنا يف هذا املقال أوّ ًال إىل شرح مفهوم الثروة االجتماعية ،ثمّ انتقلنا إىل
بيان مفهوم الصدق؛ باعتباره من أهمّ عناصر بناء الثقة يف اجملتمع .وإن أفراد اجملتمع
إذا مل يلتزموا بالصدق فيما بينهم ،ومل َي ُفوا بالوعود والعهود اليت قطعوها على
أنفسهم ،أو قاموا بنقضها والعمل على خالفها ،فإنهم سيعملون على التفريط بهذه
الثروة االجتماعية الكبرية ،وتقويضها بأيديهم .وإنّ انعدام الثقة سيأخذ باالتّساع،
حبيث ال يعود بوسع حتّى القانون أن يعود باألمور إىل جماريها الطبيعية .أما اجملتمع
الصادق وامللتزم بوعوده فإنه سيعمل على إجناح االزدهار االقتصادي .ميثِّل الصدق
مت التأكيد عليه يف
واحداً من العناصر املكوِّنة للثروة االجتماعية اإلسالمية ،وقد ّ
النصوص واملصادر اإلسالمية بشكلٍ خاصّ .إن الصدق من بني األمور اليت تعمل ـ
باإلضافة إىل إمكان أن توجد الثروة االجتماعية بنفسها ـ على لعب دورٍ حسّاس
وجوهري يف خلق وتعزيز أواصر بناء الثقة املتبادلة على الصعيد االجتماعي أيضاً .إن
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الثروة االجتماعية يف كلّ جمتمعٍ تابعةٌ لرصيد الفضائل األخالقية لذلك اجملتمع ،وهو
ط جبميع مستوياته وطبقاته .وعلى كلّ حال من الضروري االهتمام باملسائل
مرتب ٌ
االجتماعية ،ومن بينها :مكوّنات وعناصر الثروة االجتماعية يف إطار حتقيق االزدهار
ك يف أن حتديد احللقات اليت تتوسّط الثروة االجتماعية والتنمية
ش َّ
االقتصادي .وال َ
االقتصادية ،والعمل على الرتكيز باملقدار الكايف على أقنية الثروة االجتماعية،
سيؤدّي إىل حتقيق االزدهار االقتصادي أكثر من ذي قبل .كما عملنا على دراسة
سبل تأثري الثروة االجتماعية على االزدهار االقتصادي ،واتّضح أن بإمكان الثروة
االجتماعية أن تنعكس إجياباً على عملية االزدهار االقتصادي .ويف هذا الشأن نشري
يف ما يلي إىل بيان نوعني من أنواع هذا التأثري:
ـ إن الدراسات املتعلقة بالثروة االجتماعية والتنمية االقتصادية تثبت أن الثروة
االجتماعية تؤثِّر على االزدهار االقتصادي ،مبختلف الطرق ،وعرب العناصر املتنوّعة،
ومن بينها :الثروة االجتماعية البانية للثقة ،واملتمثِّلة بالصدق .إن كثرة عناصر الوفاء
والصدق يف اجملتمع ،باإلضافة إىل خفض اإلنفاق على التبادل والنواحي املختلفة
األخرى ،ميكنه أن يؤثِّر يف جدوائية وفاعلية املؤسّسات املختلفة للمجتمع ،ويساعد
األفراد يف تقليل اإلنفاق على حتديد االحتماالت ،وجعل شرائطها مقرونة باالقتصاد يف
النفقة.
ـ ميكن للصدق أن يؤثِّر يف الضرائب اليت متثِّل واحدةً من أهمّ األدوات املالية
للدولة يف االزدهار االقتصادي للبلد ،وأن يعمل على تغيري نظرة وفهم وسلوك الناس يف
ما يتعلق بالضرائب ،وجعلها نافعة وجمدية يف عملية االزدهار االقتصادي.
ـ لو أن الثروات االجتماعية تسود بني املسؤولني يف الدولة فإن ذلك سيجعل
منهم أشخاصاً معتمدين وموثوقني من قبل أفراد اجملتمع ،وبذلك سيغدو الناس أكثر
ال وتفاعالً مع مشاريع الدولة ،األمر الذي خيلق أرضيّ ًة صاحلة لتطبيق التنمية
تقبُّ ً
االقتصادية بنجاحٍ.
وبذلك نرى أن الثروة االجتماعية تؤثِّر على التنمية االقتصادية من خالل
املسارات املتقدِّمة .وهذا ما تؤكلد عليه اآليات والروايات أيضاً.
ويف اخلتام جيب القول :إن الثروة االجتماعية واحدةٌ من العناصر اهلامة واملؤثِّرة
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على التنمية االقتصادية ،وميكن هلا أن تشكلل أرضيةً مناسبة لالزدهار االقتصادي.
إن الطرق والقنوات اليت تساعد على زيادة الثروة االجتماعية ،وميكن اقرتاحها
للدراسات القادمة ،عبار ٌة عن:
ـ تشجيع ودعم املؤسّسات االجتماعية؛ لرفع مستوى الثروة االجتماعية،
والتقليل من املغامرات وخوض املخاطر.
ـ تشجيع وتعزيز املشاهد الثقافية ،من قبيل :الثقة ،والصدق ،واألمانة،
والشعور باالنتماء إىل اجملتمع.
ـ ضمان األمن؛ الستقطاب االستثمار.
ـ تعزيز العالقات الساملة بني الدولة واجملتمع.
ـ ميكن لتعزيز االعتقاد الديين ،وإحياء مكارم األخالق يف اجملتمع ،أن يعمل
على حتقيق الثروة االجتماعية من وجهة نظر اإلسالم.
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قراءةٌ يف كتاب
(إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع)

«إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع» عنوان كتابٍ يف عدّة أجزاء ،من تأليف
املفكلر اللبناني الشيخ حيدر حبّ اهلل .أعدَّه على صيغة أسئلة وأجوبة ،حيث أجاب فيه
عن أسئلة السائلني يف خمتلف احلقول :الفكرية ،والعقائدية ،والفقهية ،واألخالقية،
والتارخيية ،واالجتماعية.
م ،يف
ولد مؤ لف هذا الكتاب الشيخ «حيدر حممد كامل حبّ اهلل» سنة
مدينة صور ،الواقعة يف اجلنوب اللبناني .وقد درس املقدّمات يف مسقط رأسه ،ليشدّ
الرحال بعدها إىل مدينة قم املقدّسة ،وينتسب إىل حوزتها العلمية ،ودرس فيها على يد
الكثري من العلماء يف الفقه واألصول والتفسري والفلسفة والرجال ،كما درس إىل
جانب ذلك يف بعض اجلامعات التقليدية .وبعد إنهاء دراسته املنهجية باشر نشاطه
الفكري يف حقل التأليف والرتمجة والتدريس .ويشغل حالياً منصب الرئاسة العلمية
لقسم الشيعة يف «مؤسّسة خدمة علوم القرآن والسنة الشريفة» يف القاهرة ،كما له
مشاركة مع «مؤسّسة دائرة املعارف لفقه أهل البيت» يف قم املقدّسة ،وتوىل عملية
تدوين وتأليف عشرة أجزاء من «موسوعة الفقه اإلسالمي طبقاً ملذهب أهل البيت»،

كما شغل منصب املعاون العلمي يف هذه املوسوعة العظيمة واخلالدة.
وباإلضافة إىل تدريس حبث خارج الفقه واألصول والرجال يف احلوزة العلمية،
قام «الشيخ حيدر حبّ اهلل» بتدريس الكتب الفلسفية ،واألحباث املطروحة من قبل
املستشرقني يف حقل العلوم اإلسالمية أيضاً .ومضافاً إىل اشتغاله يف الدروس التقليدية
يف احلوزة العلمية ،أبدى مساحته اهتماماً مبسائل املعرفة الدينية والكالم اجلديد
أيضاً ،حيث يتابع التحوُّل الفكري يف العامل املعاصر ،وال سيَّما العامل اإلسالمي،
وقام ببعض الكتابات يف هذا الشأن.
كما أن له ـ باإلضافة إىل الكتابات التقليدية يف الفقه والفلسفة ـ كتاباتٍ
أخرى يف حبوث الفكر املعاصر ،من قبيل« :التعدُّدية الدينية :نظرة يف املذهب
البلورالي» ،و«علم الكالم املعاصر :قراءة تارخيية ومنهجية» ،و«األسس النظرية
للتجربة الدينية».
كما سبق له أن عمل على نشر جملة «املنهاج» يف بريوت ،وحالياً يقوم بإصدار
جملتني ،وهما« :نصوص معاصرة» يف حقل الفكر والكالم ،و«االجتهاد والتجديد»
يف حقل الفقه والشريعة ،حيث تعنى هاتان اجمللتان بشكلٍ رئيس بطرح اآلراء
اجلديدة يف دائرة البحث الديين ،وترمجة األفكار احلديثة للباحثني اإليرانيني يف
جمال املعرفة والفكر الديين واإلسالمي .كما حيمل مساحته يف قائمة أعماله عنوان
العضوية يف اهليئة التحريرية يف جملة فقه أهل البيت^ ،وجملة ميقات احلجّ.
يأتي تأليف كتاب «إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع» يف إطار التقليد
القائم على اإلجابة عن الشبهات واإلشكاالت واألسئلة املتعلّقة بالدين والتديُّن ويف
خمتلف اجملاالت ،من قبيل :املعرفة ،واجملتمع ،والتاريخ ،والقرآن ،وعلم الكالم،
والرجال ،والعقائد ،والشريعة ،وما إىل ذلك.
وقد صدر منه حتّى اآلن أربعة أجزاء( ،)1وذلك برتتيب التواريخ التالية:
هـ املوافق لـ
و

هـ املوافق لـ

م ،و
م ،و

هـ املوافق لـ
هـ املوافق لـ

م،
م ،وذلك

على الرابط اإللكرتوني يف «الشبكة العنكبوتية».
صفحة.
ويبلغ احلجم املتوسّط لكلّ جملدٍ
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مت تنظيم كلّ جملدٍ ضمن عدد من األقسام:
وقد ّ
القسم األول حتت عنوان« :الفلسفة والعقائد والعرفان» ،حيث يشتمل على
مباحث يف الكالم والعقيدة والفلسفة والعرفان.
والقسم الثاني حتت عنوان« :علوم القرآن واحلديث» ،يتناول اإلجابة عن األسئلة
املثارة بشأن القرآن والسنّة.
والقسم الثالث حتت عنوان« :الفقه وعلوم الشريعة» ،حيث يشتمل على مسائل
تتعلّق بالفقه والشريعة.
والقسم الرابع حتت عنوان« :التاريخ والسرية».
والقسم اخلامس حتت عنوان« :فكر وثقافة».
والقسم السادس واألخري حتت عنوان« :األخالق والعالقات االجتماعية».
كما حتتوي بعض األجزاء على خامتةٍ حتت عنوان« :يف منشورات وأفكار على
وسائل التواصل االجتماعي» ،تتضمَّن مالحظات مقتضبة كتبها املؤ لف يف «الشبكة
العنكبوتية» مبناسبات خمتلفة.
إن هذا التقسيم السداسي ـ الذي تبلور على أساس األعمّ األغلب من املباحث
املطروحة ـ ال يبدو دقيقاً .فمن خالل توريق صفحات الكتاب جند أن مجيع األحباث
مل تأتِ يف موضعها من هذه األبواب الستة ،وإمنا وضعت يف مواضع أخرى .فعلى سبيل
املثال :جند املباحث القرآنية مبثوثةً يف خمتلف مواضع الكتاب ،وقد وردت يف األقسام
األخرى َت َبعاً ملناسبة حيثية األحباث .وبطبيعة احلال فإن تبويب املطالب ووضعها يف
موضعها املناسب ليس بالعمليّة السهلة؛ وذلك الختالف حيثية األحباث .ويبدو أن املؤلف
قد عمل على توزيعها بالنظر إىل أغلبها؛ طبقاً ملا رآه من املصلحة.
هناك مقدّمة من صفحتني كتبها املؤ لف يف مدخل كتابه نوَّه فيها إىل ورود
الكثري من األسئلة عليه من خمتلف األقطار ،وأنه قام باإلجابة عنها يف موقعه على
شبكة األنرتنت ،ثمّ عقد العزم بعد ذلك على نشرها ضمن كتابٍ تعميماً للفائدة .وقد
ذكر بأنّه قد سعى حتّى اإلمكان ليقدّم للسائل إجاباتٍ خمتصرة ،ولكنْ قد يضطرّ
أحياناً إىل مزيدٍ من التفصيل؛ حلاجة السؤال إىل ذلك.
وقد توزَّع السائلون على خمتلف األقطار ،من قبيل :العراق والكويت والسعودية
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واملغرب واليمن وأملانيا وإجنلرتا ومصر وإيران وغريها .وقد عمد املؤ لف إىل تقديم
إجابات تناسبهم .ونشاهد ضمن األسئلة رسائل بعث بها بعض علماء أهل السنّة ،وقد
تضمَّنت أسئلة حول عقائد الشيعة ،من قبيل :والدة صاحب العصر والزمان ،ووجوده
الفعلي يف الوقت الراهن ،والتشكيك يف وجود ولد لإلمام احلسن العسكري×.
وعلى الرغم من اجلهود اليت بذهلا املؤ لف؛ من أجل أن تكون اإلجابات قائمة
على التتبُّع يف األدلّة والنصوص والتحليل الفكري ،إالّ أنه يصرّ على عدم إعطاء
ضمانات بصحّتها ،مؤكلداً على أنّه ال طريق للوصول إىل احلقيقة إالّ من خالل
مشاركة اآلخرين يف أفكارهم(.)2
وبهذه الرؤية جتده يكيل الثناء على قرّائه ،ويولي أهمِّية آلرائهم ووجهات
نظرهم وانتقاداتهم ،معترباً ذلك مؤشِّراً إجيابياً على سالمة الفكر من اخلطأ ،وذلك
حيث يقول ما نصّه« :فوجود أمثالكم بالنسبة لي ضمانة صحِّية لشخص مثلي؛ كي ال
تذهب به األفكار اخلاطئة ،وطغيان العقل الثائر ،إىل مكان غري سليم ،بل يظلّ يف
صراطٍ سويّ إنْ شاء اهلل»(.)3
يغلب حقل الفقه والشرعيات يف هذا الكتاب على سائر األبواب األخرى ،حيث
اشتمل على مجيع أنواع البحث .فعلى الرغم من أنه كان بإمكانه االكتفاء بنقل آراء
الفقهاء ،أو إعطاء رأيه اخلاصّ على طريقة األسئلة واألجوبة الفقهية القائمة على
االختصار ،إالّ أنه مل يكتفِ بذلك ،وساق البحث إىل ذكر املباني والفتاوى واختالف
اآلراء؛ كي يضع القارئ يف الصورة من مجيع اجلهات ،وبادر إىل توجيه املسائل أيض ًا.
ومن اجلدير بالذكر أن املباحث الفقهية املعاصرة ،وفلسفة بعض األحكام،
ت مبكانةٍ خاصة يف
وكذلك النظرة اجلديدة إىل حبوث الفقه التقليدي ،قد حظيَ ْ
هذا الكتاب.
مت تناول تفسري اآليات املشكلة ،مع بيان
ويف قسم علوم القرآن واحلديث ّ
معاني الكلمات املرتادفة ،والتنايف واالختالف احملتمل بني اآليات ،من قبيل :معاجلة
اآليات املشتملة على التناقض املفرتض بني تكفري السيِّئات وحبط األعمال( )4وبني رؤية
اإلنسان جلميع أعماله ـ صغريها وكبريها ـ من اخلري والشرّ يوم القيامة ،كما يف قول
خيْر ًا يَرَهُ * وَمَنْ َيعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾
اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :فَمَنْ َيعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ َ
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(الزلزلة :ـ )؛ وكيفية االنسجام بني اآليات اليت تصف الدنيا باللهو واللعب وبني
اتصاف اهلل باحلكمة؛ وكذلك التنايف االحتمالي والبدوي بني بعض آيات القرآن
وعدم انسجامها مع املعطيات العلمية ،من قبيل :كروية األرض وما يبدو يف القرآن من
شنَاهَا َف ِنعْمَ الْمَاهِدُونَ﴾
كونها مسطَّحة ،كما يف قول اهلل تعاىل﴿ :وَاألَرْضَ فَ َر ْ
سعُونَ﴾ (الذاريات ،) :وكيفية اجلمع بني
(الذاريات ،) :وقوله تعاىلَ ﴿ :وإِنَّا لَمُو ِ
) ،وقول اهلل تعاىل﴿ :وَاعْتَصِمُوا
قول اهلل تعاىلَ ﴿ :والَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِنيَ﴾ (هود:
حبْلِ اهللِ جَمِيعاً﴾ (آل عمران ،) :وما إىل ذلك من املسائل األخرى.
بِ َ
مت تناول املسائل املرتبطة باحلديث ،وداللة وأنواع احلديث،
ويف قسم احلديث ّ
وتأريخ احلديث ،والنسخ املتعدِّدة للمعنى يف املصادر املختلفة والتغيُّرات احملتملة اليت
طرأت عليه ،وكذلك اجلمع بني الروايات واآليات غري املتناغمة ،واالختالف بني
السنّة القطعية لرسول اهلل والسنّة احملكيّة عنه ،ودراسة سند الروايات ،والعدد
املطلوب من األحاديث للوصول إىل درجة االعتبار.
ويف اجلزء األوّل ،مضافاً إىل التذكري بأسباب وكيفية تبلور سلسلة
«إضاءات» ،حتدَّث مساحته حول مسار قيام اجملتمع النبوي ومراحل ذلك ،وذكر أنّه
إمنا حبث ذلك يف بداية الكتاب ليظهر كيفية تكوين األمة اإلسالمية واجملتمع
النبوي املدني ،ومعامل هذا اجملتمع وخصائصه ،طوال احلقبة املكّية واملدنية ،وبذلك
عمل على إبراز بناء اجملتمع على أساس تعاليم القرآن.
ت هذه السلسلة على ما يقرب من سبعمئة سؤال ،مع اإلجابة عنها
لقد احتوَ ْ
بأجوبةٍ حتليلية.
ويف ختام بعض األجزاء تعرَّض مساحة املؤ لف إىل بعض اخلواطر واملالحظات
املختصرة واملقرتحات يف خمتلف احلقول الفكرية ،من قبيل :العقل الرباغماتي والعقل
املبدئي ،ودعوة إىل إعادة قراءة سرية زيد الشهيد ،وجمالس العزاء وحالة بعض
العقالنيني ،واحلاجة لتوثيق ما قيل يف احلسني عند غري املسلمني ،ورسالة ألخي
املطبِّر ،وحقّ النقد وواجب النقّاد ،وأنا وفكرتي واآلخرين ،والعقل املقلوب ،ومعيار
احلقّ ،واملشاهد الثقافية يف البلدان اإلسالمية ودراستها من أجل تعرُّف املسلمني على
ثقافات بعضهم ،ومسائل بشأن احلوار ،وكيف تقرأ كتاباً أو مقالة؟ والرفق يف
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الدعوة إىل الدين.
إن األسئلة املطروحة يف هذا الكتاب تثبت أن احلاجة الفكرية ملختلف فئات
الناس ال تنحصر مبجتمعٍ حمدَّد وخاصّ ،بل تطال اجملتمع العاملي وسؤاله عن نسبته
إىل الدين اإلسالمي؟ إن هذه السلسلة تظهر بوضوحٍ ما هي التحدّيات اليت تواجه
ت مبزيد من البحث ،واليت أخذت
الفكر اإلسالمي؟ وما هي األحباث اليت حظيَ ْ
قسطها األوفر من الوضع حتت اجملهر؟
وكان حجم املعطيات ـ حبسب الرتتيب ـ من نصيب :الفقه والعقائد ،والقرآن
واحلديث أو العكس ،وتاريخ اإلسالم ،واجملتمع واألخالق ،والفكر والثقافة .وقد
كان نصيب احلقلني األخريين هو احلدّ األدنى من األسئلة.
وحيث كان املؤ لف بصدد اإلجابة عن أسئلة السائلني كانت كتاباته تابعة
حرّاً يف اختيار كتابة ما يريد ،وإنّما كان يف ذلك منساقاً مع
ألسئلتهم ،فلم يكن ُ
منط األسئلة اليت توجّه بها السائلون ،فكانت األسئلة هي اليت تدير دفّة قلمه ،وإنْ
كان هو أيضاً يُمارس دوره يف إدارة األسئلة.
واإلنصاف يقتضي منا االعرتاف بأنه حقَّق جناحاً باهراً يف هذا الشأن .وإنّ
اإلجابات كانت على الدوام يف إطار السؤال وأبعاده.
تشتمل هذه األجزاء من حيث احملتوى على الكثري من التنوُّع ،حيث تضمّ
اإلجابة عن األسئلة اجلوهرية بشأن العالقة بني العقل والنصّ ،واملسائل املعقّدة بشأن
عامل الوجود ،وكذلك البحوث املرتبطة بالذات اإلهلية ،من قبيل :توقيفية أو عدم
توقيفية أمساء اهلل ،وصوالً إىل املوضوعات املقرتحة للبحث والتحقيق ،واملوقف من
الشبكات والقنوات الدينية على األقمار الصناعية.
ومن املسائل الكالمية املرتبطة بالنبوّة والوحي واألنبياء ،إىل الدراسة يف
احلوزة العلمية واهلجرة لطلب العلم وارتداء العمامة ،وصفات األستاذ النموذجي
والطالب النموذجي ،ومن الفلسفة واملنطق اإلغريقي إىل الفلسفة واملنطق يف احلوزات
العلمية الشيعية ،وضرورة دراسة املنطق قبل دراسة الفلسفة ،واملناهج الفلسفية
للمبتدئني ،ومراحل الدراسة احلوزوية ،والصعوبات اليت تواجه املنظلرين يف حقول
العلوم الدينية.
االجتهاد والتجديد

445

مل حيصر احملقلق حبّ اهلل (مؤ لف الكتاب) نفسه يف األطر الرمسية والضاربة
بأطنابها يف صُلْب البحث احلوزوي ،ورمبا قام أحياناً بتحطيم بعض األطر ،وتناول
املسائل بهدوء وأسلوب منطقي ،وأبدى بعض الرتدُّد والتشكيك يف بعض املطالب
السائدة واملشهورة ،األمر الذي ال تستسيغه بعض احملافل.
وقد تناول هذا الكتاب مسائل من قبيل :تقدُّم اجملتمعات الغربية والتخلف
والفساد يف البلدان اإلسالمية ،وتفسري وحتليل اآليات املشكلة ،والبحث عن جذور
الروايات املوجودة يف املصادر والكتب الروائية ،من قبيل :حديث األشباح اخلمسة،
وصنمي قريش ،وأفضلية علماء األمّة اإلسالمية ،واحلديث ووثاقته ،والقرآن والنسخ
يف القرآن ،والنزاعات املذهبية ،واالختالف بني الشيعة والسنّة يف خمتلف املسائل،
والعالقة األسرية بني أهل البيت واخللفاء ،واملزاج اإليراني والتشيُّع الغالي ،وظهور
وانتشار األحاديث املختلقة يف العصر الصفوي ،ومعرفة الفرق اإلسالمية ،وآراء
الفالسفة بشأن خمتلف املسائل ،من قبيل :أصالة الوجود واملاهيّة ،واحلاجة إىل علم
العقائد كاحلاجة إىل علم الفقه ،ودراسة الفتاوى اجلديدة يف املسائل الدينية
والفقهية ،واملباحث الفقهية املثرية للجَ َدل ،مثل :اخلمس وأطواره عرب التاريخ ،ومخس
أرباح املكاسب ،وسهم السادة من اخلمس ،وأخذ املشايخ والعلماء احلقوق الشرعية
واألمخاس ألنفسهم ،وحتليل اخلمس يف عصر الغيبة ،ومخس مقتنيات املرأة ،والزواج
عرب اهلاتف أو الفايسبوك أو حنوهما ،وحقوق احليوان ،واجلهاد االبتدائي ،والزواج
من الرضيعة ،والتقليد ،والعمل بالتكاليف دون تقليدٍ ،والتبعيض يف التقليد ،وتقليد
األعلم وأدلّته ،وتقليد امليت ،واالجتهاد ،واجلمع بني الفقه اجلواهري والفقه احلديث،
والقياس ودوره يف االجتهاد ،وحجّية االستقراء يف االجتهاد ،وكيفية انسجام وعدم
انسجام التورية مع التديُّن ،ونسبة التورية إىل الكذب ،وكيفية انسجام كرامة
اإلنسان مع احلكم بنجاسة غري املسلم ،واغتياب غري الشيعي اإلمامي ،والسرّ يف
جناح أبي بكر وعمر يف اختيار اخلليفة وعدم جناح النيبّ يف ذلك ،وأدلّة عدم اإلجابة
القطعية بشأن املهدوية ،وتسمية األشخاص بأمساء من قبيل :عبد العلي وعبد احلسني
وعبد الرسول وما شابه ذلك وشبهة الشِّ ْرك يف هذه التسميات ،والرواية املشهورة بشأن
البهتان على املبتدع ذات السند الصحيح ،وعدم إحراز االطمئنان بصدورها من قبل
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املؤ لف ،واألحاديث الطبّية ومقدار ما هلا من االعتبار ،وتطابق تعاليم القرآن مع
املعطيات العلمية ،ومدى االعتماد عليها ،والبحث يف سند زيارة عاشوراء ،واإلسالم
وحرّية العقيدة ،وزواج الشيعية من السنّي ،ومصافحة املسلم للكافرة ،وحجاب املرأة
املسلمة ،ونسبة اهلدف إىل الوسيلة ،وتربير اهلدف بالوسيلة ،واالحتفال يف مواليد
األئمّة والصاحلني ،واالستخارة الشرعية ،واالستعباد يف الفقه ،وشهادة الفاسق،
وعدم قبول شهادة ولد الزنا حتّى لو كان عادالً ،وإقامة التعازي املبالغ فيها ،ونسبة
البيعة إىل االنتخابات يف شكلها احلاضر ،ونسبة التقيّة إىل النفاق وازدواج
الشخصية ،والعالقة بني الرجل واملرأة األجنبية عرب اهلاتف ،ونسبة قوله تعاىل:
﴿وَأَكْثَ ُرهُمْ لِلْحَقِّ كَا ِرهُونَ﴾ (املؤمنون ) :إىل الدميقراطية القائمة على رأي
األكثرية ،وردّ السالم عرب مواقع التواصل االجتماعي (الدردشة) ،وإسالم املرأة
الصابئية مع بقاء زوجها على صابئيّته ،وسرت املرأة الزجنيّة شعر رأسها مع قصر
شعرها ،حيث ال يتجاوز طوله السنتمرت الواحد ،والتطبري ،والنهي عن املنكر يف
املسائل اخلالفية بني مراجع التقليد ،وإقامة األمسيات الشعرية يف شهر رمضان
حبضور النساء املتربِّجات ،ونسبة املعطيات العرفانية إىل القرآن ،واختالف مكاشفات
العارفني ،وقوس الصعود والنزول يف الفلسفة ،وعالقة قصّة إحياء الطيور إلبراهيم
بشبهة اآلكل واملأكول الفلسفية ،وحلّية بعض األشياء يف عامل اآلخرة وحرمتها يف
الدنيا ،وتقدير أمور العامل يف ليلةٍ واحدة من السنة ،وهي ليلة القدر ،وإخبار الشهداء
بشهادتهم ،وفرضية سجود إبليس آلدم وعدم مترُّده على أمر اهلل ،وعمل اإلرهابيني
الذين يقطعون بصحّة أفعاهلم.
وقد تعرّض املؤلف إىل مناقشة املسائل اجلَ َدلية ـ مبعزلٍ عن بعض املالحظات
املوجودة يف اجملتمع ـ واليت تستند إىل بعض النصوص الروائية ،وأصبحت جزءاً من
العقائد املقبولة ،وكانت يف الوقت نفسه موضعاً لتساؤل البعض ،من قبيل :احلديث
القائل« :قولوا فينا ما شئتم ونزِّهونا عن الربوبية» ،والذي ميثل جزءاً من املباني
االعتقادية يف علم اإلمام .حيث عمد املؤلف إىل حبثه سنداً وداللة ،مع استعراض
خمتلف صيَغه ،ومسار تطوُّره اللفظي واملفهومي ،واآلراء املوجودة بشأنه.
كما حبث يف الوالية التكوينية لألئمة وإمكان تصرُّفهم يف عامل الوجود،
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واملعاني والتشقيقات اليت ميكن أو ال ميكن القبول بها ،وأبدى رأيه يف كونهم
وسطاء يف العامل ،وأنهم إذا أرادوا أن يتصرّفوا تصرّفوا ـ باستثناء بعض املوارد ـ ،حيث
صرّح مساحته بعدم ثبوت ذلك عنده.
ويف سياق رسالته هذه عمد يف معرض اإلجابة بشكلٍ واضح عن أسئلة
املستفسرين إىل إثارة بعض املباحث اجلدلية ،وشكّك فيها من الناحية التارخيية
والداللية ،من قبيل :القيام عند مساع اسم اإلمام املهدي× ،وإقامة االحتفاالت يف
مناسبات من قبيل :يوم غدير خمّ ،وأخذ اهلدايا من السادة بهذه املناسبة على ما هو
شائ ٌع بني املتديِّنني وليس هلا أص ٌل ديين.
وكذلك رواية احتجاب السيدة فاطمة الزهراء من الرجل األعمى حبضور رسول
اهلل ،حيث شكّك يف صحتها من الناحية التارخيية والروائية والداللية .وكذلك ناقش
يف حديث «حنن حجج اهلل ،وفاطمة حجّة اهلل علينا» ،وحديث «كنّا خنيط ونغزل
وننظم اإلبرة بالليل بنور وجه فاطمة÷» ،وحديث «لنا مع اهلل حاالت :هو فيها حنن،
وحنن هو» الوارد يف مصادر املتأخِّرين ،ومن بينها كتابات اإلمام اخلميين ،وحديث
«كلّ يوم عاشوراء ،وكلّ أرض كربالء» ،املذكور على ألسنة املتأخِّرين ،دون أن
يكون مذكوراً يف املصادر الروائية ،وإقامة العزاء جلميع املعصومني واألولياء ،كما
يقام العزاء على اإلمام احلسني على ما يُستفاد من النصوص ،حيث حيظى مورد اإلمام
احلسني بأهمِّية خاصة ،وال يدانيه عزاء أيِّ واحدٍ من املعصومني.
وقد أثار مساحته هذه املسألة يف معرض اجلواب عن سؤال بشأن إقامة العزاء
على السيدة فاطمة الزهراء÷ ،حيث قال مساحته :لو كان هذا أمراً مطلوباً جلاءت
اإلشارة إليه يف النصوص الدينية ،كما جاءت بشأن العزاء على اإلمام احلسني×.
ثمّ تناول مساحته ظاهرة تعطيل املؤسّسات واألسواق واألعمال من أجل إقامة
العزاء على أهل البيت^ ،قائالً :إن هذه الظاهرة غري مطلوبة .ولو كانت مطلوبةً
لوجب التعطيل من أجل الكثري من األمور األخرى اليت حدثت يف التاريخ ،من قبيل:
ت إىل الكثري
خروج املسلمني على اإلمام عليّ× يف النهروان وصفني واجلمل ،اليت أدَّ ْ
من احلوادث الالحقة ،وال خيفى ما يرتتَّب على هذا املنهج من التخلُّف.
ثم رأى أن إحياء املراسم الدينية واملرتبطة باألئمّة جيب أن ال تؤدي إىل شلّ حياة
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الناس ،وطالب حبسن االستفادة من هذه املناسبات يف إطار حتسني وتطوير واقع
الشيعة ،وتوضيح موقع ودور املرأة يف احلياة االجتماعية والفردية ،مع بيان وظائف
املسلمني جتاه الظلم السياسي واالقتصادي الذي ميارس ضدّ املؤمنني واملستضعفني.
ومن بني املسائل التارخيية اجلَ َدلية اليت تناوهلا هذا الكتاب مسائل من قبيل:
كسر ضلع السيدة فاطمة الزهراء÷ ،والنسبة بني العصر الراهن ومرحلة عصر
الظهور ،وأحباث السياسة والفلسفة السياسية ،من قبيل :تغيري وجهات النظر بشأن
عدم تدخُّل علماء الشيعة يف النشاط السياسي يف عصر غيبة اإلمام املهدي× ،وإن
طول مدّة االنتظار قد أدّى إىل دخوهلم يف املعرتك السياسي ،واجتاههم حنو الثورة
وإقامة الدولة ،وكذلك العمل يف دوائر الدول غري الشرعية.
مت تأليف هذا الكتاب بأسلوبٍ سلس ،بعيد عن تعقيد العبارة ،مع احلفاظ
لقد ّ
على عمق الفكرة ،وطرحها بشكلٍ علمي.
كما تتجلّى فيه عفّة القلم ،ورعاية األدب ،على ما هو متوقَّعٌ من أسلوب
الكتابة اإلسالمية.
وكما يعرتف املؤ لف فإنّ هذا الكتاب يشتمل على حبوثٍ ختصُّصية يف خمتلف
فروع العلوم اإلسالمية ،ومع ذلك جند أن مستوى الكتاب حبيث يقنع القارئ املدقلق.
وقد عبَّر املؤلف يف هذا الكتاب عن قلمه وعن فكره ،ولذلك فإن ما ذكر يف
هذا الكتاب جنده يف أدبيّاته العملية أيضاً .فقد قامت جهوده على توجيه األحكام
والعقائد ،وجتريد الذهن والفكر والعمل من العنف واخلرافة ،وفصل الغثّ عن
السمني ،واتّخاذ املوقف من املسائل اليت ال أصل هلا ،و إثبات املسائل ذات األصول
الثابتة واجلذور الراسخة ،وهو ما التزم به املؤ لف يف هذا الكتاب ،حيث جتنَّب
اإلفراط والتفريط ،والقسوة يف التعبري ،كما جتنَّب وضع اخلطوط الوهميّة املثرية
للنزاع.
مت تأليف هذا الكتاب وتدوينه بشكلٍ دقيق ،وكأنّ املؤلف أراد التخفيف
لقد ّ
على القارئ ،ومل حيمل عليه األعباء العلمية املعتادة .ولذلك قلَّما جنده حييل القارئ
إىل املصادر املعتمدة ،باستثناء موارد الضرورة القصوى .وعلى الرغم من عدم ندرة
اإلحاالت إىل املصادر يف املسائل التخصُّصية ،واليت قد تبلغ أحياناً ما يقرب من
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النصف صفحة بشأن إحالة مسألة إىل مظانّها ،جند الكتاب بشكله الراهن ،من
حيث التجليد ،وتبويب العناوين ،وجتنُّب التعابري املبالغ فيها ،أو اليت تنطوي على إهانة
شخصٍ ،أو املبالغة يف متجيد هذا أو الثناء على ذاك ،إالّ يف بعض املوارد النادرة جدّاً،
حيث يكون ذلك حبقّ أساتذته.
لقد سعى املؤ لف ـ من خالل توظيف مقدرته العلمية ،وقراءاته الواسعة،
وكفاءته الفكرية ـ إىل حتليل املسائل وتفريعاتها وأبعادها وجوانبها احملتملة ،وأن
يقدِّم إجابات مناسبة جلميع األسئلة املطروحة ،وأن يُبيِّن أبعادها اخلاطئة ،ويربز
األبعاد الصحيحة واملقبولة .وإن هذه التفريعات قد تستغرق أحياناً عدّة صفحات
لإلجابة عن مسألة بسيطة.
إن االستفادة من التحليل التارخيي ،وتأريخ األحباث ،عملٌ مشهود له يف هذا
الكتاب العلمي من الناحية األسلوبية .إن هذا األسلوب يساعد على تبيني مسائل هذا
مت تأريخ الكثري من األحباث يف هذا الكتاب ،وتتبُّع
حد كبري .لقد ّ
ٍّ
الكتاب إىل
جذورها وعصر ظهورها من الناحية التارخيية .األمر الذي يُساعد على إيضاح املسائل،
ظر فيه إىل رأي
وال سيَّما إذا مل يكن هذا التتبُّع للجذور من طرفٍ واحد ،بل ُينْ َ
مت اتّباعه يف كتاب «إضاءات».
املخالفني أيضاً ،وهذا هو املنهج الذي ّ
مت العمل على تبويب أدلّتها
ويف معرض حتليل مسألةٍ ما والتنظري بشأنها ّ
ومعطياتها التارخيية والفكرية واحلديثية باختصارٍ ،ثمّ يُصار إىل حتليلها ومناقشتها
واالستنتاج منها واحدةً واحدة.
ومن بني األساليب املتَّبعة يف هذا الكتاب الطرح التفصيلي لألحباث ،وإحالتها
إىل فرصةٍ أخرى ،مع اقرتاح دراستها دراسة قرآنية وروائية وكالمية وتارخيية معمَّقة.
لقد سعى املؤ لف يف خمتلف مواضع الكتاب إىل اإلجابة عن السؤال املطروح،
إالّ أن الوقت مل يُسْ ِع ْفه يف بعض األحيان ـ على ما يبدو ـ ،وشعر بأن ضيق الوقت ال
يسمح له باخلوض يف مجيع أبعاد املوضوع ،ومع ذلك مل يرتك السائل دون احلصول
على اإلجابة ،ولو عن جزءٍ من سؤاله .ويف بعض األحيان جنده بعد تقديم التوضيح
التفصيلي بشأن مباني وأبعاد السؤال ،كما هو احلال بالنسبة إىل تعيني األعلم يف هذا
العصر ،يعتذر للسائل من عدم توصُّله إىل نتيجةٍ حامسة يف هذا الشأن.
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لقد جتنَّب املؤلف الدخول يف املهاترات الكالمية السائدة ،وترفَّع عن اختاذ
موقف َم ْن حيتكر احلقّ لنفسه ،أو السعي إىل إسكات املخالف له يف املذهب ،أو
إفحامه علميّ ًا .إن التواضع واملنطق هو الطاغي على هذا الكتاب .وقد ذكر يف موضعٍ
من الكتاب جواباً عن رسالة توجَّه بها أحد علماء السنة إىل «عقالء الشيعة» يدعوهم
فيها إىل التفكري مليّ ًا يف الوجود الفعلي لإلمام املهدي× ،قائالً له« :ليس بهذه
الطريقة يوجَّه اخلطاب لعقالء الشيعة؛ ألن (عقالء) الشيعة يُفرتض أنهم يعملون مبنطق
ط لكلّ
(العقالء) ،ومنطق العقالء هو منطق االحتكام إىل الدليل[ ...وعليه] فلنُ ْع ِ
إنسان حقَّه يف تبنّي العقيدة اليت عنده ،ونناقشه بطريقة علمية ومنهجية وحبثية
هادئة» .ثمّ استطرد قائالً لذلك العامل« :أمدُّ يدي إليك (وأمثالك)؛ كي نقف معاً يف
مواجهة موجات العصبية القاتلة ...ولنكن جاهزين لإلقرار بأخطائنا مجيعاً ،وليتحمّل
كلّ واحدٍ منا السياط اليت ستأتيه من أبناء مذهبه نتيجة لذلك»(.)5
لقد سعى املؤ لف يف هذا الكتاب ـ بوصفه عاملاً شيعياً متمسِّكاً بعقيدته ـ إىل
إضفاء طابعٍ علمي وحتقيقي على إجاباته ،وعمل يف إطار االجتهاد املتداول يف حقل
التفكري الشيعي على إظهار احلقيقة والواقعية للسائلني .ورمبا اشتمل هذا الكتاب
على ما خيالف التقليد السائد يف اجملتمع ،وهو أم ٌر مقبول ،وهذه هي طبيعة كلّ عمل
حتقيقيَ ،ب ْي َد أن الواضح من كتابته أنه ال يسعى إىل إثارة املعارك والنزال والدخول يف
ج َد ٍل عقيم ،بل انصبّ كلُّ جهده ـ يف هذا الفضاء امللبّد بالدخان والسموم ،والزاخر
َ
بأزيز رصاص الفتنة والتكفري من مجيع اجلهات ـ من أجل العثور على نفق يوصله أو
يقرِّبه من احلقيقة ،وأن ال يكون ما يقوم به جهداً عقيماً آخر يفتح باباً جديداً
للمواجهة والنزاع.
نادراً ما نشاهد يف هذا الكتاب فرضيات مسلّمة ،وأصوالً وقواعد ثابتة .فال
وجود ألسئلة قائمة على مسلَّمات تعترب يف بعض األحيان قطعيّة يف مواضع أخرى .إمنا
سعى الكاتب إىل إقناع أولئك الذين ال يؤمنون بشي ٍء على حنو القطع واليقني ،أو أن
يعرِّفهم على ذلك الشيء يف احلدّ األدنى.
من الواضح جدّ ًا أن األسئلة من هذه الزاوية تبدو خمتلفة .فالبعض عبارةٌ عن
ف بذكر الفتوى ،وإمنا
أسئلة فقهية جيب أن حتدِّد وظيفة املكلَّفَ ،ب ْي َد أنه مل يكْ َت ِ
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كان من املهمّ له أن يعمل على توجيه ذهن القارئ إىل قبول املسألة .ومن هنا قد تطول
اإلجابة أحياناً على مسألة بسيطة ،حيث يتجاوز حدود اإلجابة الفقهية البسيطة،
وينتقل إىل ضفاف حتليل مباني تلك املسألة ،ويصل حتّى إىل فلسفة احلكم أيضاً.
وقد يضطرّ أحياناً ـ يف معرض تقديم اإلجابة الشافية والواضحة عن سؤال ـ إىل
التحقيق يف املباني الكالمية واللغوية واألصولية .فعلى سبيل املثال :عندما سُئل عن
التناقض الذي يبدو بني قوله تعاىلَ ﴿ :ومَا تَدْرِي نَفْسٌ ِبأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ (لقمان) :
وبني علم االنتحاري مبوته عمد مساحته إىل ختصيص عدّة صفحات للبحث بشأن لغة
القرآن؛ لكي يوضّح املباني اللغوية هلذا النوع من البيان القرآني؛ كي يدرك القارئ
مراد القرآن بوضوحٍ .ويف هذا الفضاء قد يتعرَّض أحياناً إىل آراء املخالفني ،وردّها
أيضاً.
وعلى الرغم من رعاية املؤ لف لالحتياط العلمي من جهةٍ ،وتوظيف ذكائه
اخلاصّ يف جتنُّب استعمال العبارات االستفزازية من جهةٍ أخرى ،إالّ أنه كلما توصّل
إىل رأيٍ خاصّ عبَّر عنه بصراحةٍ تامّة ،حتّى إذا كان ال يعجب البعض .فإنّ نتيجة
البحث والتحقيق وما تفرزه األدلة هو األهمّ عنده من كلّ شيءٍ آخر .وبذلك يكون
املؤلف قد أثبت شجاعته العلمية وحُ ِّريته الفكرية.
تعترب رعاية األدب واالحرتام من خصائص هذا الكتاب .ولكنّه مع ذلك مل
يرتدَّد يف نقد اآلراء .بل إن هذا الكتاب زاخ ٌر بالنقد العلمي البعيد عن العصبية،
مت ذكر آراء املفكلرين املسلمني
واملتَّسم باحرتام آراء اآلخرين وشخصيّاتهم .لقد ّ
املعاصرين واجملدِّدين واملختلفني يف الرأي ،من أمثال :حممد عابد اجلابري ،وأمحد
كيان ،وعبد الكريم
الكاتب ،وعلي الوردي ،وعامل سبيط النيلي ،ومصطفى َمَل ْ
سروش ،وعلي شريعيت ،وغريهم ،مع بيانها يف خمتلف املناسبات ،وردّها صراحة يف
بعض املوارد .وال يقتصر ردّ اآلراء على هؤالء ،بل إن آراء الفقهاء واملفسِّرين الكبار،
من أمثال :صدر املتأهلني ،والسيد اخلوئي ،والعالمة الطباطبائي ،واألستاذ املطهري،
مت طرح منهجية علماء من أمثال:
حتظى باهتمام املؤ لف يف هذا الكتاب ،حيث ّ
العالمة الطباطبائي ،ونقد بعض آرائه ،مثل :برهانه يف كتاب بداية احلكمة يف
توحيد اهلل.
452

االجتهاد والتجديد

وبالتوازي مع حتليل املسائل ونقد اآلراء عمد مساحته إىل حتليل وتقييم خمتلف
الكتب ،من قبيل« :الكايف» ،و«مفاتيح اجلنان» ،و«امللحمة احلسينية» ،و«دروس
متهيدية يف تاريخ علم الرجال عند اإلمامية» أيضاً.
يكمن سرّ جناح املؤ لف يف أنه مل حيشر نفسه يف إطارٍ خاصّ.
فأوّ ًال عمد إىل االستفادة من كلّ فكرة يف دائرة نشاطه .فعلى سبيل املثال:
جنده من بني الفقهاء قد حتدّث عن السيد الربوجردي ،والسيد اخلوئي ،والسيد
 ،وصوالً إىل الشيخ املنتظري ،والسيد صادق الروحاني،
اخلميين ،والسيد
والسيد صادق الشريازي ،والشيخ اجلناتي ،والسيد الشهيد حممد باقر الصدر،
والسيد حممود اهلامشي الشاهرودي (أستاذ املؤ لف) ،والشيخ مكارم الشريازي،
والسيد حممد حسني فضل اهلل.
كما حتدّث عن املستنريين من أمثال :الدكتور علي شريعيت ،وأخضع آراءه
بشأن املوضوع مورد البحث للتقييم العلمي.
ف بذلك ،بل أحال إىل كتب منظلرين ،من أمثال :الشيخ حممد
وثانياً :مل يكْ َت ِ
مهدي مشس الدين ،وحممد إقبال الالهوري ،والشيخ مرتضى املطهري ،وحممد
عبده ،ورشيد رضا ،وحممد رضا احلكيمي ،والشيخ حممد جواد مغنية ،وحممد
الغزالي ،والسيد موسى الصدر ،والشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء ،والشيخ
.
حممد سعيد رمضان البوطي ،والسيد حمسن األمني ،واملهندس مهدي
يعمل مساحته على توظيف مجيع اآلراء واجلهود العلمية؛ ليخرج من خالهلا
برأيٍ ،واكتشاف ُبعْد من أبعاد املعرفة والفكر والعقيدة اإلسالمية .إن املؤ لف؛ من
خالل حتشيد اآلراء ،يعمل ـ باإلضافة إىل بيان أبعاد املسائل واالختالف املوجود فيها ـ
على توظيفها من أجل حتليل املسائل بشكلٍ دقيق ،كما أنه يرى يف ذلك احرتاماً هلا،
وال يعترب جمرَّد نقلها تأييداً هلا؛ إذ يقول ما نصّه« :إن احرتام األفكار ال يعين
تصويبها»(.)6
إن مقدرة املؤ لف وشجاعته وسعة صدره ملحوظةٌ ،وميكن مشاهدتها بوضوحٍ
يف مجيع مواضع هذا الكتاب .كما اعرتف بذلك بعض املستخدمني والسائلني أيضاً.
ومن ذلك قول بعض السائلني :لقد كان يف اكتشايف لشخصكم الكريم ما أعتربه
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نعمة كبرية ،أن وجدنا فيكم احملاور اهلادئ ،والصدر الرحب الذي يتَّسع ألبسط
األسئلة من ناحيةٍ ،أو أكثرها جرأةً من ناحيةٍ أخرى ،ونكرب لكم دوركم الفذّ يف
ت فيه أصوات الغلوّ والتطرُّف وإقصاء
نشر ثقافة التسامح والعقلنة يف زمن تعالَ ْ
اآلخر»(.)7
وباختصارٍ يُعترب هذا كتاب «إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع» كتاباً قيّماً
للباحثني ،سواء من الناحية األسلوبية أو املضمونية أو الصورية.

الهوامش
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