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 فقه االستخارة

 مقارنة ةدراسة استداللّي
 

 





 

 

 

 

 مقّدمة

شارها يف العقود األخرية تشّكل االستخارة ظاهرة عاّمة واسعة النطاق اشتّد انت

وقد أثار هذا احلال نقد  .بني الناس، حتى صارت عادًة جارية يف األوساط الدينية

تعطياًل للعقل واستقالًة من الفكر  بعض الناقدين حيث اعتربوا االستخارة  

ا تعيري ييام ي عن االرتياط باهل والتدّبر، فيام رأى الفريق املنارص لالستخارة أّن 

 .«معجزة الشيعة»وتعاىل، بل وصفها بعض الفقهاء املعارصين بأنا سيحانه 

دراسة فقه االستخارة من جوانيه ـ بإذن اهل تعاىل ـ من هنا، سوف نحاول 

  ثرياهتا وغري ذلك.أة هلا، وحدودها، وتاملختلفة حتى نرى املنطلقات الرشعيّ 

 

 املسرية التارخيية ملسألة االستخارة

يف االستخارة  فةً من الصعب أن نجد كتيًا مصنّ  ،اث اإلسالميعندما نراجع الرت

ام نجده يف ثنايا ة األوىل، ويذا وجدنا شيئًا حول االستخارة فإنّ يف القرون اهلجريّ 

 عن هذه القاعدة يال موارد نادرة. كتب احلديث والرواية، ومل يشذّ 

 معند ترمجته النجايش والطويس وابن النديم هذكرومن هذه املوارد النادرة ما 

 يف القرن الاالث أو الرابع اهلجر،، أّن من مللفاته ملحمد بن مسعود العيايش املتوّف 

                                           
 .www.ayat-gerami.ir: ( وهو الشيخ حممد عيل گرامي، انظر موقعه الشخيص1)
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اليوم ال نعرف عن  ، ولكّن هذا الكتاب مفقود  «كتاب االستخارة»كتابًا اسمه 

ل من أوّ هو  عّيايشال فيمكن القول بأنّ  ،ة حاليّ أوعىل  .مضمونه شيئًا واضحاً 

 يف االستخارة مستقاًل.ه أّلف نعرف أنّ 

أليب  «كتاب االستخارة واالستشارة»ونجد يف الفرتة نفسها كتابًا آخر اسمه 

وبعد ذلك نعار  .هـ(713عيداهل زبري بن أمحد بن سليامن الزبري، الشافعي )

، «رسالة االستخارة»هـ( عىل كتاب حتت عنوان 876للشيخ حمي الدين بن عريب )

 .فسه رشحًا عليها أيضاً والتي كان البن عريب ن

فتح »ل ـ شيعيًا ـ يف املوضوع، وهو ومفّص  نعار عىل كتاب هامّ أيضًا، وبعد ذلك 

وهو مطيوع،  «األبواب بني ذو، األلياب وبني رّب األرباب يف االستخارات

 هـ(.886للسيد عيل بن طاووس )

فات صن  ال حتكي لنا كتب الفهارس والرتاجم والرجال عن م ،ك الوقتلومنذ ذ

سامء كتب حتت هذا أحيث تبدأ تظهر  ،ة يف هذا املوضوع إىل ما بعد قرونمستقل  

 العنوان أبرزها:

هـ(، ذكروا له رسالة يف 11ـ  11عيل بن يوسف بن عيل بن حممد العاميل )ق ـ1

 .«كيفية االستخارة»

، هـ(061للشيخ حممد بن حممود املغلو، الوفائي ) ،رسالة يف االستخارة ـ2

                                           
؛ وابن 175؛ ومعامل العلامء: 317؛ والطويس، الفهرست: 753( النجايش، الفهرست: 1)

 .365النديم، الفهرست: 

 .737: 1ة العارفني ؛ وهدي1760: 3( كشف الظنون 3)

 .118: 3( هدية العارفني 7)

 .701( أمحد احلسيني، تراجم الرجال : 6)

 .666: 1( حاجي خليفة، كشف الظنون 5)



 11 ................................................. دراسة استداللّية مقارنةفقه االستخارة، 

 ه من أهل السنّة.والظاهر أنّ 

أرجوزة يف أوقات االستخارة، للعالمة الشيخ جواد بن الشيخ عيل اجلامعي  ـ3

 .هـ(1733النجفي )

، (1131االستخارات، للشيخ سليامن بن عيد اهل املاحوز، اليحرا ي ) ـ4

 .«ةاملنارات الظاهر»وذكر له كتاب 

مد عيل احلسيني املييد، اليزد، د عيل بن حماالستخارات، للسيّ  ـ5

 .هـ(1717)

 .هـ(1363يرشضاد املستيرص يف االستخارات، للسيد عيد اهل شرب ) ـ6

ف للسيد حممد بن مهد، مللّ  ،يف االستخارات مفاتيح الغيب، وهو كتاب   ـ7

 .كتاب كشف اآليات

ز، اليشارة لطالب االستخارة، للشيخ أمحد بن صالح بن حاجي الدرا ـ8

 .هـ(1136اليحرا ي )

للمولو، أمانت عيل عيد اهل  ،التحفة الياقرية يف االستخارة )فاريس( ـ9

 .بور،

                                           
 .687: 1( الطهرا ي، الذريعة 1)

 .10: 3( الذريعة 3)

 .366: 33( املصدر نفسه 7)

 .10: 3( املصدر نفسه 6)

 ( املصدر نفسه.5)

 ( املصدر نفسه.8)

 .117: 7صدر نفسه ( امل3)

 .637: 7( املصدر نفسه 6)
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املولود عام  ،رسالة يف االستخارة )فارسية(، للمريزا حممد جواد الدارايب ـ11

 .هـ1710

 روائع الغيب يف رفع الرتديد والريب )فاريس(، للموىل عيد النيي بن عيد ـ11

الكتاب يف  بأنّ   يهـ. وقال الطهرا1385الرزاق، وقد فرغ منه ملّلفه عام 

 .االستخارة

 بن حممد بن ثنوان رسالة يف عدم التوكيل يف االستخارة، للسيد شرّب  ـ12

العالمة املجليس  ق عليها الطهرا ي بأنّ وقد علّ  .هـ(1101احلويز، النجفي )ح

 .توكيلاختار نفس رأ، هذا امللّلف يف عدم ال

 .هـ(1111مفاتيح الغيب يف االستخارة )فاريس(، للعالمة املجليس ) ـ13

رسالة يف االستخارة من القرآن املجيد، للشيخ أيب املعايل الكليايس  ـ14

 .هـ(1715)

رص للمجليس امحد بن عيد السالم اليحرا ي املعأاالستخارات، للشيخ  ـ15

 .لاألوّ 

توج اليحرا ي، تالميذ الشيخ نارص بن أمحد بن امل االستخارات، ليعض ـ16

 مما يدّل  ه رأى نقاًل عنه يف الكتبنّ أوهو معارص البن فهد احليل، يذكر الطهرا ي 

                                           
 .85: 11( املصدر نفسه 1)

 .355: 11( املصدر نفسه 3)

 .378: 15( املصدر نفسه 7)

 .701: 3؛ وطرائف املقال 716: 31( املصدر نفسه 6)

 .337: 3( حممد حسني احلسيني اجلاليل، فهرس الرتاث 5)

 .10: 3( الذريعة 8)

 ( املصدر نفسه.3)
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 ه مل ير  الكتاب.عىل أنّ 

االستخارات، للمريزا حممد حسني املرعيش احلائر، الشهرستا ي  ـ17

 .هـ(1715)

ب للشيخ حممد ابن الفيض الكاشا ي امللقّ  اإلنارة عن معا ي االستخارة، ـ18

 .هـ(1115بعلم اهلدى )

للسيد عيد احلسني املوسو،  ،ترشيح اخلرية )أو ترشيع( يف االستخارات ـ19

 .هـ(1771الدزفويل الالر، )

ونقل  ،خرية الطيور )الطري(، للشيخ أمحد بن سامل بن عيسى اليحرا ي ـ21

 .، كام سيأيت ين شاء اهللكتاب يف كشكولهاليحرا ي نّص هذا االشيخ يوسف 

د رضا القاسم بن حممّ  أبودالئل الغيب، يف االستخارات )فاريس(، للسيد  ـ21

 .هـ(1781الطياطيائي التربيز، )

مفتاح الفرج، يف االستخارات، لألمري حممد حسني بن األمري حممد صالح  ـ22

 .هـ(1151اخلاتون آباد، )

التربيز،، وقد فرغ منه عام  تخري )فاريس(، للسيد حممد حسنيمنهاج املس ـ23

                                           
 صدر نفسه.( امل1)

، وأّن لديه نسخًة 010ا موجودة يف مكتية جامعة طهران برقم أّن  ف( ذكر السيد حامد اخلفا3)

 .51مصّورة عنها، فانظر مقّدمته عىل فتح األبواب: 

 .160: 6( الذريعة 7)

 .363: 3( املصدر نفسه 6)

 .353: 6( املصدر نفسه 5)

 .776: 31( املصدر نفسه 8)
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 .هـ، ورتيه بطريقة يعرف هبا نتيجة اخلرية1776

عنوان الصواب يف أقسام االستخارة من األئمة األطياب، للحاج كريم  ـ24

وتوجد منه نسخة خمطوطة يف مكتية  .هـ(1366خان بن يبراهيم الكرما ي )

 .املرعيش النجفي

هـ(، وهو 1767مفتاح الغيب ومصياح الوحي، للسيد مهد، الغريفي ) ـ25

 .القاعدة يف أخذ األجوبة من كتاب اهل عطيالفأل وي هشيي

هداية املسرتشدين، يف االستشارة واالستخارة، للحسن بن حممد صالح  ـ26

 .هـ1173الطويس، فرغ منه عام  النصري،

ة االستخارة، للشيخ املعارص وعيّ ام باألزالم ومرشسبحث حول االستق ـ27

رسالة نقدية عىل ما كتيه الشيخ حممود شلتوت  ووه .لطف اهل الصايف الكليايكا ي

ل النقد رس  ا  وقد  .ل من السنة اخلامسةيف جمّلة )رسالة اإلسالم(، يف العدد األوّ 

خ ة. وقد قام الشيب ليطيع يف رسالة مستقلّ للشيخ شلتوت شخصيًا يف حينه، ثم رتّ 

، كام فيها املترّشعةمنتقدًا ما يتعارف عند  ،شلتوت بربط االستقسام باألزالم باخلرية

هذه الرسالة جاءت بطلب  . واملعروف املتداول أنّ سيأيت احلديث عنه ين شاء اهل

 الربوجرد،.حسني من املرجع الديني السيد 

ت، من دانش استخارة، وهو كتاب باللغة الفارسية يقع يف مخسة جملدا ـ28

ه حيّول وامللفت يف هذا الكتاب أنّ  .تأليف الشيخ حممد رضا نكونام املعارص

                                           
 .135 :37( املصدر نفسه 1)

 مة.. املقدّ 53( فتح األبواب: 3)

 .773: 31( الذريعة 7)

 .103: 35( املصدر نفسه 6)



 15 ................................................. دراسة استداللّية مقارنةفقه االستخارة، 

ز يف كتابه ويركّ  ،ويدعو لذلك ،االستخارة بالقرآن باخلصوص يىل علم قائم بنفسه

ولعّل حتويل  .عىل تعليم اآلخرين عىل كيفية فهم اآليات يف جمال االستخارة

 الكتاب. هذاور التي تفّرد هبا من األمقائم بنفسه االستخارة يىل علم 

م(، وقد بحث 3111) القرعة واالستخارة، للسيد حممد حسني فضل اهل ـ29

 ة القرعة واالستخارة بحاًا فقهّيًا.دفيه عن قاع

 .املعارصة وغريها من الكتب والرسائل واملصنفات

ة يميّ ام هي تعلوينّ  ،ةسلسلة وافرة من الكتب غري اليحايّ  ملخراً تيت وقد ك   ،هذا

السيام باللغة  ،قصص حول االستخارات أدرجت يف كتب دّونتة الناس، ولعامّ 

وكذلك مل نعرض هنا لليحوث التي تناولت  ال حاجة لإلطالة هبا. ،الفارسية

توجد بعض الكتب والرسائل كام س االستخارة يف ثنايا الكتب الفقهية املطّولة،

 .اهلين شاء  املعارصة تظهر يف ثنايا اليحث أيضاً 

 يظهر لنا:الرسيعة من هذه اجلولة 

معلوم  غري   ،ا لفالن أو فالن ومل تصليّن مضمون الكتب التي نقل لنا أّن  الً:أو  

، هل يستوعب متام معا ي االستخارة أم ال، السيام ما جاء عند العيايشأّنه و ،ةبالدقّ 

 .ة كام سيأيتفقد تكون بمعنى الدعاء الذ، هو املعنى احلقيقي األّويل لالستخار

جدًا،  دوداً كان حم ،بل وغري املستقل أيضاً  ،يف املوضوع التأليف املستقّل  ينّ  ثانيًا:

 وعرف رواجه منذ العرص الصفو، ويىل يومنا هذا.

يشّكل مفصاًل مهاًم يف للسيد ابن طاووس،  «فتح األبواب»كتاب  ينّ  ثالثًا:

، وقد كان حقًا ين شاء اهلكام سيظهر ال ،مصادر احلديث واليحث حول االستخارة

 .هلذا السيد دور كيري يف تقوية ثقافة االستخارة يف الرتاث اإلسالمي
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بل هي كتب معينة  ،ةوال فقهيّ  ةً من الكتب املذكورة ليست بحايّ  مجلةً  ينّ  رابعًا:

، ولكّن قساًم آخر منها من القرآن الكريم ماالً  االستخارةلكيفية استخراج نتائج 

 ع بطريقة بحاّية وفقهّية واستداللّية.يعالج املوضو

سيظهر معنا يف ثنايا اليحوث القادمة أّن أكار الشخصّيات التي سامهت  خامسًا:

يف بحث االستخارة استدالليًا وحدياّيًا هم ـ غري املعارصين أو متأّخر، املتأّخرين 

شهيد األّول، ـ: الشيخ املفيد، الشيخ الطويس، ابن يدريس احليّل، العالمة احليّل، ال

الشهيد الاا ي، الشيخ النجفي، السيد عيد اهل شرّب، الشيخ يوسف اليحرا ي، 

العالمة املجليس، وغريهم. وغاليهم بحاها يف ثنايا كتيه الفقهّية أو احلدياية. وكاري 

والطويس وابن يدريس والعالمة احليّل  منهم تعّرض هلا بإجياز مال الشيخ املفيد

ابن السيد فيام فّصل الكالم فيها غريهم مال شهيد الاا ي.. والشهيد األول وال

 .والعالمة املجليس والشيخ اليحرا ي وغريهم طاووس

يظهر معنا من خالل ما تقّدم وسيأيت بإذن اهل، أّن مسألة االستخارة  سادسًا:

هـ( حيث 506ظّلت موضوعًا عابرًا ال جدل حوله، حتى زمن ابن يدريس احليّل )

هـ( 886ة بعض أنواع االستخارة كالرقاع، ثم جاء السيد ابن طاووس )انتقد بقوّ 

ليفّصل يف بحث االستخارة وليدافع عنها يف وجه ابن يدريس احليّل وغريه، وبعده 

هـ( ليشّن هجومًا نقدّيًا عنيفًا عىل ابن يدريس منترصًا 335جاء العالمة احليل )

االستخارة بشكل متفّرق الستخارة الرقاع. وبعد ذلك متّت معاجلة موضوع 

وجزئي حتى العرص الصفو، وما بعده، حيث اهتّم به الكاريون، ومنهم العالمة 

هـ( الذ، أواله مساحة مهّمة من كتابه )بحار األنوار(، والشيخ 1111املجليس )

هـ( الذ، رّكز عليه يف كتابه )جواهر الكالم(، 1388حممد حسن النجفي )

 وكذلك غريمها من العلامء.

 



 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 واملفهومواملعنى التعريف  ،االستخارة
 

 ، ومتييزها عن غريها )التفأل والقرعة(الستخارةاللغوي لتعريف ـ ال 1

تعني االستخارة يف اللغة طلب اخلرية يف اليشء، وهي استفعال من اخلري، 

الفعل، أ، طلب منه اخلري هبذا  اهل  فاستخار فالن أ، طلب اخلري، واستخار فالن  

واخلرية ـ بكرس الياء ـ اسم من خار اهل لك، أ، أعطاك ما هو اخلري لك، وأما 

، فريتيط مفهوم اخلرية ة ـ بفتح الياء ـ فهو االسم من قولك: اختاره اهل تعاىلاخلري  

نٍَة إمَذا قَ ﴿ـ بفتح الياء ـ باالختيار، ومنه قوله تعاىل: 
ٍن َواَل ُمْؤمم ََض اَّللهُ َوَما َكاَن ملمُْؤمم

مْ  هم ْن َأْمرم ُة مم ََيَ
ُم اْْلم ، أ، ما كان هلم (78)األحزاب:  ﴾َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن ََلُ

االستخارة يف كالم العرب هي   أنّ وذكر ابن يدريس احليّل  .االختيار يف ذلك

 .الدعاء

 ،خلرية، تطلب اأة طلب للخري، فتستخري االستخارة هي عمليّ  من هنا يتينّي أنّ 

                                           
؛ والقاموس 350ـ  356: 6؛ ولسان العرب 01: 3؛ والنهاية 853: 3( راجع: الصحاح 1)

 .165؛ واملصياح املنري: 38: 3املحيط 

 .716: 1( الرسائر 3)
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 ه.فيوتستخري اهل يف الفعل الفال ي أ، تطلب منه اخلري 

ـ وسيأيت تفصيل الكالم يف التمييز بينهام  لأختتلف االستخارة عن التف ،ومن هنا

، للطرية والتشاؤم وهو مضادّ  ،يةالذ، هو عيارة عن التيّمن بسامع كلمة طيّ ـ و

تعّرف واالطالع عىل الغيب، لال راجع  يىل أالتف وقد ذكر الفيض الكاشا ي أنّ 

ل بالقرآن يقصد به حماولة التعّرف عىل الغيب من خالله، وهذا غري أفالتف

أو هي  ،االستخارة التي يراد هبا معرفة الرشد يف األمر الذ، يراد فعله أو تركه

 .تفويض األمر يىل اهل تعاىل يف التعيني واستشارته يف ذلك

ف يف ق النجفي توقّ لعلامء فيام ييدو، يال أّن املحقّ وهذا التمييز قيل به مجهور ا

وسوف يأيت  ،هذا التمييز عىل مستوى االستخارة التي يراد منها استعالم اخلري

السيام ـ أصل معنى االستخارة  ه ال شك يف أنّ اليحث عن ذلك ين شاء اهل، يال أنّ 

 ام هو واضح.كوالتفأل خمتلف عن معنى التفاؤل ـ بام هلا من مدلول لغو، 

 د اإلنسان وجه  ه قد جيألنّ  ؛مصطلحًا آخر ينبغي رصده هنا، وهو القرعة دونج

يف احلقيقة اللغوية، فالقرعة  نزاامينام متأفيام بني القرعة واالستخارة، يال  شيه  

فرياد منها  ،وغاليًا ين مل يكن دائاًم تكون يف مورد التنازع ،ف منها متييز األموردهي

 ،للخري من اهل د طلب  وهذا عىل خالف االستخارة التي هي جمرّ  ،نازعفّض هذا الت

 آخر. ليس بالرضورة أن يكون فيها طرف برش،   يف عالقة  

بعض أنواع االستخارة يمكن أن يعّد من  نعم، ذهب السيد اليجنورد، يىل أنّ 
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ن من ، وهذا ممكأفراد القرعة، وهو ما يستخدم فيه الرقاع أو السيحة أو مالهام

مفهوم القرعة عرفًا منرصف عن  ، يال أنّ عناحية مدلول الكلمة املرتيطة باالقرتا

 مال ذلك وسيأيت ين شاء اهل سيحانه.

تعّرض بعض الفقهاء ـ  ،وألجل الرتابط املذكور بني القرعة واالستخارة

نظرًا هلذا  ؛لليحث عن االستخارة بمناسية بحاهم عن القرعةـ كالعالمة فضل اهل 

واستدّل آخرون بدليل القرعة إلثيات رشعّية االستخارة،  .ملشرتك احلاصل بينهاما

ّن غرضنا هنا متييز أن شاء اهل سيحانه، يال يوسوف يأيت احلديث عن ذلك كّله قرييًا 

 املدلوالت اللغوية األّولية فقط.

 

 (االستخدامات احلديثّيةـ التعريف االصطالحي لالستخارة )رصد  2

 فيها كّل  هوتابع ،مصطلحة لالستخارة يض الكاشا ي ألربعة معان  تعّرض الف

هذه املعا ي األربعة  ، حيث ذكروا أنّ ث اليحرا ي، والسيد جواد العاميلمن املحدّ 

 ًا للكلمة.يل معنى اصطالحهي التي تستفاد من األحاديث الرشيفة لتشكّ 

 وهذه املعاين هي:

إلنسان رّبه أن جيعل له اخلري فيام سيفعله وهو أن يدعو ا ـ طلب اْلَية من اَّلل،1

مر الذ، يريده وييتغيه، فقيل أن يفعل الفعل يدعو اهل أن ينرش له قه يف األويوفّ 

جتارية دعا رّبه أن جيعل له فيها الربح والنعمة  فإذا أقدم عىل صفقة   ،اخلري فيه

 وهكذا.

يطالق الكالم ـ عىل هذا ت روايات كارية واردة يف اخلرية ـ السيام عند م  ه  وقد ف  
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 للكلمة.األّويل ه املنسجم مع الطابع اللغو، املعنى؛ ألنّ 

ما دعا اهل أن  بمعنى أّنه يذا أراد العيد القيام بفعل   ـ طلب تيرس  ما فيه اْلَي،2

 .ه لو كان هذا الفعل خريًا يل فيرّسه، ويال فال تسّهله يليقّدر له فيه اخلري، بمعنى أنّ 

األول هو الدعاء باخلري يف  أنّ  بني املعنى األول والاا ي يفـ ميدئيًا ـ فيكون الفرق 

 الذ، يريد فعله، فيام الاا ي يرى أّن الدعاء متعّلق بتيسري الفعل لو كان خريًا.

يذا أراد أحدكم شيئًا ×: »قال: قال يل أبو عيداهل ل خرب مرازم،وعىل هذا مح  

يته، عىل النيي وعىل أهل ب ليه، ويصّل فليصّل ركعتني، ثم ليحمد اهل وياني ع

مر خريًا يل يف ديني ودنيا، فيرّسه يل وقّدره يل، وين ويقول: اللهم ين كان هذا األ

 .«..يكان غري ذلك فارصفه عنّ 

بأن يدعو اهل سيحانه قيل الفعل أن يمنحه  ـ طلب العزم عىل ما فيه اْلَي،3

هذا املعنى رواية عىل  وقد محلوا اخلري له.بوصفه فعاًل يستيطن  العزم واإلرادة عليه

جعلت فداك، ما ترى آخذ برًا  :×عيل بن أسياط، قال: قلت أليب احلسن الرضا

ًا، وال عليك أن تأيت برّ  جخرأ»طريقنا خموف شديد اخلطر؟ فقال:  و بحرًا، فإنّ أ

مسجد رسول اهل| وتصيّل ركعتني يف غري وقت فريضة، ثم تستخري اهل مائة 

هم من هذا النّص أن . وقد ف  «ة، ثم تنظر، فإن عزم اهل لك عىل اليحر..ة ومرّ مرّ 

 قًا باخلري.يريد العزم ويطليه متعلّ 

ف ما فيه اْلَي،4 وهو ما ساّمه بعضهم باالستخارة بمعنى طلب  ـ طلب تعر 

يط باستخارة ذات الرقاع تويف هذا املعنى تنضو، الروايات التي تر ،املشورة
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 وغريها ممّا سوف يأيت ين شاء اهل سيحانه.والطري حف والسيحة والقرعة واملص

وهذا املعنى األخري هو األشهر اليوم، بل هو املعروف يف األوساط الدينية، وهو 

)كحيات  ما مر  ألكن فيه يضافة تعليق الفعل عىل خروج  ،يشتمل عىل الدعاء

 .فيام يشيه املواضعة بني العيد ورّبه السيحة(،

ولو رصدنا هذا التقسيم الرباعي، لرأينا أّن املعا ي الاالثة األوىل ترجع يىل 

 الدعاء، فيام يمتاز عنها املعنى األخري باملشورة.

واجه مالحظات  ،لكن  هذا التقسيم الرباعي للمعاين املصطلحة لالستخارة

 لبعض العلامء أبرزها:

ل والاا ي من هذه األوّ  يىل أنّ حيث ذهب  ،ث اليحرا ي نفسهما ذكره املحدّ  أوالً:

 .هلام غاليًا يىل واحدمآ املعا ي متقاربان، والظاهر أنّ 

ل ففي األوّ  ، هذان املعنيانامه يمكن التفكيك بني املفهومني اللذين محلهيال أنّ 

أنت تطلب من اهل أن جيعل لك اخلري يف الفعل الذ، ستفعله، ففعلك للفعل ليس 

أصل  أما يف املعنى الاا ي فإنّ  .موردك هو أن جيعل اهل فيه اخلريام موردًا لنظرك، وينّ 

الدعاء هنا  ه لو كان يف هذا الفعل اخلري فيرّسه، فمصّب بمعنى أنّ  ،الفعل حمّل نظر

ل فاملصّب حيث اخلري فيه وعدمه، أما يف األوّ  منهو أصل الفعل وجودًا وعدمًا 

 دير عدم اخلري فيه.ال تعطيله عىل تق ،هو جعل اخلري فيه ميارشةً 

كام قلنا يف رجوع  ،نعم، يف ناية املطاف يمكن احلصول عىل قواسم مشرتكة

ملحاولة متييز ، يال أّن اهلدف هنا هو رصد الرواياتاملعا ي الاالثة األوىل يىل الدعاء، 

 وهذا كاف   ،عن سائر األلسنة لسنتها، وهذا اللسان املوجود يف خرب مرازم خمتلف  أ
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 ه لونًا آخر.يف اعتيار

أّن هلا  ،مراجعة نصوص االستخارة تقوّ  من أنّ  ،ما ذكره الشيخ النجفّي  ثانيًا:

معنيني: أحدمها أن يسأل اهل سيحانه أن جيعل اخلري فيام أراد ييقاعه من األفعال، 

، ولعّلها تتيع يرادة قنعم لتعّرف الاا ي طر .قه ملا خيتاره له وييرّسه لهوالاا ي أن يوفّ 

 .وأخرى عرب الرقاع ،خري باملعرفة، فتارة يريد عرب مشورة من يستشرياملست

ه جعل القسم الاالث سنجد أنّ  ،ذين ذكرمها النجفيللنا يف املعنيني الولو تأمّ 

والرابع من التقسيم الرباعي للفيض الكاشا ي ملحقني بالقسم الاا ي هناك. ويكون 

ل تعني الدعاء، وهي ال ملعنى األوّ االستخارة با الفرق بني القسمني هنا هو أنّ 

دًا، وهي تقع قيل الرشوع يف العمل الذ، سيق أن اختاره العيد و تردّ أًا تتضّمن حترّي 

قرارًا بالفعل  دال يستيطن افرتاض اختاذ العي  يمن نفسه، بينام نجد أّن املعنى الاا

ومن هنا  .ارالقر هللموىل سيحانه وتعاىل أن يتخذ عن املعنّي، بل هو نحو تفويض  

أمكن يف املعنى الاا ي افرتاض أن حيتاج العيد أو يريد طريقًا لتعّرف ما اختاره اهل 

األمر يىل اهل تعاىل احتاج ملعرفة ما اختذه اهل من قول، األمر الذ،  ضله، فإنه مّلا فوّ 

 ا ي.مة عند الكاشا ي هبذا املعنى الافتح باب يحلاق املعنى الرابع من املعا ي املتقدّ 

 ،لمس يف املعنى الاا ي قدر  من التحرّي عند العيدأّنه ي   وقد ذكر بعض الفقهاء

يف هذا املوضوع، وهو يستعني بالعلم والقدرة  وهلذا فهو يطلب تعّرف الرأ، اإلهلّي 

ذين طرحهام النجفي هو حالة لة العليا. وهذا يعني أّن ما يمّيز بني املعنيني الاإلهليّ 

ألمر ومن التحرّي فيه، ويال فاالثنني يرجعان يىل معنى واحد هو العيد من حسم ا
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 الدعاء.

بأّنه جعل القسم الرابع املتقّدم ملحقًا  ق النجفيويمكن التعليق عىل كالم املحق  

ه غري ظاهر من بعض نصوص بالقسم الاا ي عند الفيض الكاشا ي، مع أنّ 

ه يذا من تلك النصوص ورد أنّ االستخارة بمعنى التعّرف عىل وجه اخلري، ففي مجلة 

أردت الفعل فاذهب واستخر بالرقاع أو القرآن دون أن يكون هناك فرض يرادة أن 

ومن ثم  ،يقّدر اهل له أو فرض حالة التحرّي التي حتّدث عنها العالمة فضل اهل

وين كنت بعض نصوصه واردة يف ـ بحسب ترتيب الكاشا ي ـ فالقسم الرابع 

من هذه النصوص  يال أن مجلةً  ،علمه بهأن يقّدر له اخلري وي   التحرّي أو يف طلب

ليس فيه هذا القيد، بل هو طلب ابتدائي من اإلمام بأن يفعل كذا وكذا  مطلق  

ما ومع  فقد يكون اإلنسان عازمًا عىل فعل   ،وال مانع من ذلك .ويعمل عىل وفقه

بال فرض ترّدد أو حترّي من ذلك يلجأ يىل االستخارة مستعدًا للقيول بام متليه عليه، 

ن ال يطلب من اهل تعيني الفعل له عرب الطرق املذكورة، أاملمكن  منجهة، كام و

فهناك التقاء   أمره ملا فيه اخلري ويقّدر اخلري له.ه يف الوقت عينه يدعوه ألن ييرّس لكنّ 

 مصداقي بني االثنني )الاا ي والرابع( يف بعض احلاالت ال مجيعها.

ه أنّ ـ ة حظ عىل العالمة فضل اهل ـ عىل مستوى حتديد املعا ي املصطلحيّ وهبذا يال

بحيث لو مل  ،دًة بحال الرتّددجعل االستخارة باملعنى الاا ي بمعنى املشورة مقيّ 

يكن عند اإلنسان ترّدد فال موضوع هلا، فإّن هذا قد يصّح عىل مستوى النتيجة 

مستوى حتديد املعنى املستخدم يف الروايات  الفقهية للفقيه مما سيأيت بحاه، ال عىل

هلا؛ ألنه عىل هذا املستوى من الواضح عدم  ،برصف النظر عن النقد املتني والسند
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د يف مجلة وافرة من نصوص االستخارة التي بمعنى املشورة، وسيأيت أخذ قيد الرتدّ 

 .ين شاء اهل املوقف الفقهي يف مسألة التحرّي 

ستخارة بمعنيني مها األول والاا ي عند الفيض وعليه، ال نجد حرص اال

 و اخلروج بتقسيم آخر.أ ،املعنى الاالث نلهام عصبل البد من ف ،صحيحاً 

بل  ،مل نعار له عىل روايةـ بحسب تقسيم الكاشا ي ـ يّن املعنى الاالث  ثالثًا:

م رغم اإلما الرواية التي ذكرت غاية ما تفيد حترّي هذا الشخص السائل لإلمام، وأنّ 

عطاه طريقًا من طرق االستخارة بحيث أيال أنه  ،ه أعطاه اجلواب يف اليدايةأنّ 

يتعّرف فيه عىل اخليار الصحيح من خالل العزم احلاصل عنده بعد الدعاء أو 

أ، وقع يف قليك »هو ـ كام يف روضة املتقني ـ:  «عزم اهل لك»فإّن معنى الصالة، 

هذا املعنى الاالث ألن يندرج يف املعنى الرابع وهبذا يصلح ، «العزم عىل اليحر

 وال يكون مستقاًل، فتعود املعا ي ثالثة.

ل والاا ي بحسب تقسيم الكاشا ي وين صلحا للتاميز عن املعنى األوّ  ينّ  رابعًا:

يال أنام ـ بعد حذف املعنى الاالث ـ يمكن جعلهام مصداقني لعنوان يقع  ،بعضهام

من  رينالرابع، وتكون النتيجة ما اختاره مجع  من املتأّخ  يف الطرف املقابل للمعنى

 تقسيم االستخارة يىل معنيني:

الن بحسب ترتيب الكاشا ي ويندرج فيه النوعان األوّ  ،بمعنى الدعاء املطلق ـ1

مستقّلني مادام الفارق بينهام يف طييعة متعّلق  املتقّدم، بال رضورة لفرضهام معنيني

 الدعاء فقط.
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وهذا هو  ،نى املشورة التي هتدف االهتداء يىل ما فيه اخلري والصالحبمع ـ2

 سيقه رغم اشتامل ة املشورة هي التي متيّز هذا املعنى عاّم املعنى الرابع، فخصوصيّ 

 الدعاء أيضًا.عىل هذا املعنى 

ارقًا فوبناًء عىل هذا التمييز، ليس من الرضور، أن نأخذ حالة املستخري عنرصًا 

االستشارة ال تفرتض  ألنّ  الستخارة من حيث التحرّي وعدمه؛ا بني نوعي

ه مع ذلك يستشري غريه بالرضورة حترّيًا، فقد يرى اإلنسان األمور ويعزم عليها، لكنّ 

يف حالته، كام ومن  عّله جيد عنده ما ال يراه عند نفسه، دون حاجة لفرض التحرّي 

 .ض االستشارةاملمكن أن يكون متحرّيًا ويدعو اهل تعاىل بال فر

بل الذ، يمّيز بني املعنيني هو يرادة املستخري اكتشاف ما يراه اهل له صالحًا عرب 

 ،فإذا أراد ذلك كانت االستخارة من النوع الاا ي ،ية، قيل القيام بالفعلأمارة ظنّ 

 ضف يىل دعائه مال هذا القصد والغاية كانت االستخارة من النوع األّول.ويذا مل ي  

وليس صحيحًا ما  ،ةة تارًة دعائية حمضة، وأخرى دعائية استشاريّ فاالستخار

ألّن ذلك يوحي بأّن االستشارية ال ؛ ا يما دعائية أو استشاريةذكره بعضهم من أّن 

االستشارية ال خترج عن العنوان العام اجلامع بني  فإنّ  ؛دعاء فيها، وهو غري صحيح

ه أّن هذا الدعاء تارًة ال ينضم يليه مفهوم غايت ،أنواع االستخارات كّلها وهو الدعاء

 مفهوم االستشارة. و يضمّ ، وأخرى يستيطن أآخر

  

                                           
( سلامن الدهشور،، دراسة استداللية حول االستخارة، جمّلة فقه أهل الييت^، العدد 1)

 .56ـ  53: 56





 

 

 

 

 

 

 بحث الثانيامل

 ةحكم االستخارة أو صفتها الشرعّي

 

 مقدمة

عند أحد  من املسلمني ـ فيام نعلم ـ يف مرشوعيّة االستخارة التي متال  شّك  ال

و مستحّب بالنصوص القرآنية واحلدياية بل ه ،دعاًء حمضًا؛ ألّن الدعاء مرشوع

الكارية، ومل يناقش أحد يف استحياهبا حتى لو مل تايت أّ، رواية أو حديث معترب 

يها؛ غايته أّن ثيوهتا بالعنوان اخلاص حمّل نظر، لكن ثيوهتا بالعنوان العام مما ال ف

 شك فيه.

ف عىل اخلري يف لتعرّ وطليًا ل ينام وقع الكالم يف االستخارة التي حتو، استشارةً 

الفعل الذ، يراد اإلقدام عليه أو تركه وفقًا هلا؛ فقد ظهر قول  بحرمة هذه 

ية االستخارة التي شهدنا هلا حضورًا يف الروايات الشيعية أكار من الروايات السنّ 

 التي غلب عليها استخارة الدعاء املحض.

احد، ففيام ذهب والقول بحرمة االستخارة االستشارية مل يكن عىل سياق و

ت&، ذهب بعض  آخر يىل حتريم بعض  يىل حرمتها بأنواعها كالشيخ حممود شلتو
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ق نواع هذه االستخارة كاالستخارة بالرقاع والينادق والقرعة كاملحقّ بعض أ

د يىل آية االستقسام باألزالم لتحريم بعض أنواع استنفيام نسب يليه من االاألردبييل 

 .د، يف صّحة النسيةتأّمل عنعىل  ،االستخارة

 ،ر، اإلمامية القول بالتحريم مطلقًا أو يف اجلملةورفض مشهور متأّخ 

يىل النصوص العامة يف الدعاء تارًة ـ أنواعها  بكّل ـ ة االستخارة واستندوا لرشعيّ 

االستخارات، كام سوف النصوص اخلاّصة الواردة يف أصناف القرعة أخرى، وو

 يأيت بعون اهل سيحانه.

ثم نعّرج منه عىل القول باجلواز،  ،سوف نستعرض القول باحلرمة ،هنا من

 وذلك عىل الشكل التايل:

 

 ، املستند والدليل)نظرية الشيخ شلتوت(االستخارة  ةـ حرم1

يعود ألكار من نصف قرن ـ يف نصٍّ مقتضب نسيّيًا ذهب الشيخ حممود شلتوت 

 :مستندًا يف ذلك يىل ،رةنة لالستشايىل القول بحرمة االستخارة املتضمّ ـ 

له لمَغَْيم اَّلل م بمهم ﴿قوله تعاىل:  ـ 1 يرم َوَما ُأهم نْزم
ُم اْْلم ُم َوََلْ َمْت َعَلْيُكُم املَْْيَتُة َواْلده ُحرِّ

ْيُتمْ  ُبُع إماله َما َذكه يَحُة َوَما َأَكَل السه
َيُة َوالنهطم دِّ رَتَ

َوَما ُذبمَح َعىَل  َواملُْنَْخنمَقُة َوامْلَْوُقوَذُة َواملُْ

ْسق  
ُموْا بماألَْزالَمم َذلمُكْم فم طرق  (، عىل أساس أنّ 7)املائدة:  ﴾النُُّصبم َوَأن َتْسَتْقسم

 العرب يف االستقسام باألزالم تشيه طرق أهل االستخارة اليوم.

فال معنى ملعرفة الغيب من قيل اإلنسان  ،علم الغيب خمتّص باهل تعاىل ينّ  ـ2

 من الكهانة. طرق، فهي رضب  بمال هذه ال

                                           
 .838كالم األردبييل يف: زبدة الييان: انظر ( 1)
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 .للعقل وتعطيل  له ا يلغاء  االستخارة تنايف العقل والربهان، كام أّن  ينّ  ـ3

كام شنّع شلتوت عىل ما اعتربه أقيح أنواع االستخارات، وهي االستخارة 

 .باملصحف الرشيف

 ي وين ملئوقد اعترب السيد باقر الصدر االستخارة عىل خالف الطيع العقالهذا، 

 .يكن بصدد توهينها

من الوقوف  البدّ  ،ولكي يتضح مراد الشيخ شلتوت وتعليقات املعّلقني عليه

لتحديد معناها ودراسة مدى شموهلا لظاهرة  ؛ية االستقسام باألزالمآعند 

 االستخارة الرائجة اليوم.

 

 وقفات نقدّية مع مستندات نظرية حتريم االستخارة

 حماوالت نقدّية، باألزالموقفة مع آية االستقسام أ ـ 

مها الشيخ حممود شلتوت ة للقراءة التي قد  ة حماوالت نقدي  وأهم  ما يمكن  ،ثم 

 قوله هنا ما ييل:

يف حرمة االستقسام باألزالم يف الدين  شّك  ال األوىل:النقدي ة املحاولة 

َمْت ﴿ :ّدرت بقوله تعاىلمة التي ص  انطالقًا من اآلية القرآنية املتقدّ  ،اإلسالمي ُحرِّ

األزالم، ويف ضوء هذا ب، يال أّنه وقع اخلالف بينهم يف معنى االستقسام ﴾..َعَلْيُكمُ 

 اخلالف يتحّدد موضوع حكم االستخارة.

                                           
، 1)عدد 13حممود شلتوت، تفسري القرآن الكريم، جمّلة رسالة اإلسالم، العدد ( راجع: 1)

 .18ـ  15للسنة اخلامسة(: 

: 6؛ وبحوث يف علم األصول 533، 538، 535: 3، ج3( راجع: مياحث األصول، ق3)

355. 
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ة معانٍ  ين وأمثاَلم هنا عد   :واملطروح يف كلامت اللغويني واملفرس 

ل:املعنى  يف  كانت لدهيا أزالم اً وهو ما ذكره غري واحد من أّن قريش األو 

اجلاهلية مكتوب  عليها أمر وني، وافعل وال تفعل، وأّن هذه األزالم قد وضعت 

يف الكعية يقوم هبا سدنة الييت، فكان الرجل يذا أراد سفرًا أو نكاحًا أتى يىل سادن 

رج له زملًا، فيقوم السادن بإخراجها له، فينظر، فإذا خرج  الكعية فطلب منه أن خي 

بل قد  .النهي، قعد عام أراده ح  د  ما عزم عليه، وين خرج ق   ، مىض عىلاألمر   ح  د  ق  

، فإذا أراد  الكعية ـ زملان يضعهام يف قرابهيكون مع الرجل نفسه ـ وليس يف

 االستقسام أخرج أحدمها.

وهبذا يكون معنى االستقسام باألزالم طلب أن ي قسم هلم اخلري من خالل 

، وهو السهم الذ، ال ريش له، وهذه األزالم مجع زمل نّ القداح وهي السهام، أل

ا وكان بعضه« نا ي ريب ال تفعل»و أ« أمر ي ريب افعل»السهام كان يكتب عليها 

 أ، مل يكتب عليه يشء، وهي التي يذا خرجت أعادوا االستقسام مّرًة أخرى. ،غفل

تصيح االستخارة  ،ووفقًا هلذا القول الذ، اعتمده أماال الشيخ شلتوت

ا تقوم عىل يشء ال  سيام استخارة ذات الرقاع، والسيحة، حيث يّن كاالستقسام، ال

 ة.خيتلف عن ذلك الذ، كان يفعله العرب يف اجلاهليّ 

ة فقد حيتمل منافاة اآلية الكريمة ملرشوعيّ  ،كارأبل لو أراد اإلنسان الذهاب 

ا تنطيق ، وسيأيت أّن ًا لهكام أثاره السيد حممد صادق الروحا ي رادّ  ،القرعة أيضاً 

 عىل القرعة يف بعض الكلامت.

ل للخروج ي  ه  زالم عند قريشًا استقسمت باأل وقد ذكر الواقد، يف املغاز، أنّ 

                                           
 .301ـ  363: 6( الروحا ي، زبدة األصول 1)
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، جهل هو الذ، أرّص عىل اخلروج أبا ا قد خرجت هلا بالنهي، وأنّ وأّن  ،يىل بدر

 وسياق نقل الواقد، واضح  يف هذا املعنى لألزالم.

فذكر منها  ،عن عادات العرب ىاألعشوحتّدث القلقشند، يف صيح 

 وال من الطرية، كانوا يذا أرادوا فعل أمر   االستقسام باألزالم، وقال: هي رضب  

أخذوا قداحًا مكتوبًا عىل بعضها افعل، وال تفعل، وعىل  ،يدرون ما األمر فيه

بعضها نعم، وعىل بعضها ال، وعىل بعضها خذ، وعىل بعضها رس، وعىل بعضها 

ا أراد أحدهم سفرًا مااًل أتى سادن األوثان، فيرضب له بتلك القداح، رسيع، فإذ

له فأخرجه، فيعمل عىل ما خيرجه له، وين كان بني  ا كان خرياً ويقول: اللهم أهّي 

منهام له سهاًم، وأجالوا القداح، فمن خرج سهمه  اثنني اختالف يف حّق سّمى كل  

 ، وهذا يشيه القرعة.فاحلّق له

بالقامر، فهو تعيري آخر عن ظاهرة  االستقسام باألزالم مرتيط   ينّ  ثاين:املعنى ال

م كانوا يعمدون يىل اجلزور، قامرة كانت عند العرب، وذلك أّن من ظواهر امل

ؤونه عرشة أجزاء، ثم جيتمعون عليه، فيخرجون السهام ويدفعونا يىل رجل، فيجزّ 

نصياء: الفذ، أفالتي هلا  .اء هلاوالسهام عرشة، سيعة هلا أنصياء، وثالثة ال أنصي

والتوأم له  ،له سهم والفذ   .واملسيل، والنافس، واحللس، والرقيب، واملعىل ،والتوأم

سهامن، واملسيل له ثالثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، واحللس له مخسة أسهم، 

، والرقيب له ستة أسهم، واملعىل له سيعة أسهم. والتي ال أنصياء هلا: السفيح

 واملنيح، والوغد. وثمن اجلزور عىل من ال خيرج له من األنصياء يشء.

                                           
 .76ـ  77: 1( الواقد،، املغاز، 1)

، 38: 6؛ وانظر حول ذلك كّله: جامع الييان 656: 1( صيح األعشى يف صناعة االنشا 3)

 .816: 1؛ والكشاف 33
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، وقد ذكر طرق اإلمامية منيف أحاديث أهل الييت  وهذا هو املعنى املروّ، 

 .الشيخ الطويس يف التييان املعنى األول والاا ي هنا

عينه أو ب وهذا الذ، جاء يف الرواية الشيعية رشحًا لالستقسام باألزالم موجود  

بوصفه رشحًا للميرس دون بيان  ،قريب منه عند أهل السنّة يف كتب التفسري

يال أّن  ،متفق عىل وجوده ، فأصل هذه الظاهرة موجود  االستقسام باألزالم

 الكالم يف تسمية ذلك باالستقسام باألزالم بعد الفراغ عن تسميته ميرسًا.

باألزالم خروجًا تامًا عن مفهوم  خيرج االستقسام ،ناًء عىل املعنى الاا يبو

 ويدخل يف واد، القامر وحرمته. ،و التعّرف عىل املستقيلأاالستشارة 

 ألنّ  ؛﴾تستقسموا باألزالم﴿وهذا املعنى تتحّمله اللغة العربية يف رشح كلمة 

نصييه بالسهام  ةواحد يريد معرف كّل  من االستقسام، واملفروض أنّ  القامر رضب  

 واألزالم.

ه نّ أالشطرنج، أو االستقسام باألزالم هو  هذا املعنى يرجع قول من قال بأنّ ويىل 

 بل قد ذكر الفخر الراز، قوالً بأنّ  كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون هبا.

 .ه بحال خاّص االستقسام باألزالم هو امليرس دون أن خيّص 

 ؟ن هذين املعنيني هو الصحيحم أّ،  والسؤال الذي يطرح هنا هو:

اعتامدًا عىل ـ كام ذكر العالمة الطياطيائي وغريه ـ قد يرتّجح هنا املعنى الاا ي 

                                           
؛ وهتذيب 765ـ  766: 7؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 653ـ  651( راجع: اخلصال: 1)

؛ وجممع الييان 637: 1اجلامع  ؛ وجوامع183ـ  181: 1؛ وتفسري القمي 66: 0األحكام 

 .337ـ  333: 7

 .13ـ  18: 6( التييان 3)

؛ 115: 1؛ وتفسري النسفي 107: 1؛ وتفسري اليغو، 151: 3( انظر: تفسري الاعليي 7)

 ، و..56: 7؛ وتفسري القرطيي 66: 8وتفسري الراز، 
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 ،مةنواع األطعمة املحرّ أفإّن هذه اآلية وردت يف كريمة؛ سياق اآلية القرآنية ال

ناه بخصوص التفسري الوارد عن مة يذا فرّس واملعنى الاا ي ينسجم مع األطعمة املحرّ 

مطلق امليرس، وكذا جعله من باب تعّرف  ألنّ  ؛يرسال بمطلق امل ،أهل الييت^

 ََمَْمَصٍة َغَْيَ ﴿ال ينسجم مع كام  ،ال ينسجم مع األطعمة ،الغيب
َفَمنم اْضُطره يفم

ْثٍم﴾ م ويكون يقحام االستقسام باألزالم الوارد يف ذيل اآلية الكريمة،  ُمَتَجانمٍف ِّلِّ

ية بل لو نظرنا يف اآل املعنى الاا ي.األمر الذ، يرّجح  ،قحامًا غرييًا عن السياقي

لهْت َلُكم ََبميَمُة األَْنَعامم إماله َما ُيْتىَل  ..﴿حيث قال تعاىل:  ،من سورة املائدة األوىل ُأحم

فستكون اآلية الاالاة هي بيان  ،ثم ربطناها باآلية الاالاة حمّل الشاهد ،﴾..َعَلْيُكمْ 

نعام، وهذا ما يرّجح تفسري تكون مرتيطًة باألاالستاناء الذ، ورد يف اآلية األوىل، ف

ة والذ، يربطها باجلزور الذ، يتّم أخذه مقّطعًا بعد أهل الييت^ لآلية الكريم

 .املقامرة عليه

يال أّن هذا املقدار لوحده ال يوجب أكار من الرتجيح دون التعنّي، فكاريًا ما 

دو غري مرتابطة، وكانت موضوعات تيبيف طريقة الييان القرآ ي  اتأقحمت اآلي

بل اآلية الواحدة تتنقل بني موضوعات، فليس غرييًا عن النّص القرآ ي أن  ،اآليات

 يقع هناك يقحام ملوضوع ضمن موضوع  آخر.

يال أنا  ،اآلية الاالاة وين وردت يف املطاعم ز ما نقول هو أنّ عزّ ولعّل ما ي

املأكول بطريقة  اجلزورت يىل ها عندما وصلبأمجعها وردت يف بيان املأكول، لكنّ 

شارت يىل أام وينّ  ،القامر مل تقل )وما قسم باألزالم( حتى تنسجم مع السياق املتقّدم

                                           
؛ والطياطيائي، 6: ( عيل الصايف الكليايكا ي، بحث حول االستقسام )مرشوعّية االستخارة(1)

ونارص مكارم الشرياز،، ؛ 31ـ  31: 1واليجنورد،، القواعد الفقهّية ؛ 188: 5امليزان 

 .385ـ  386: 11؛ وموسوعة الفقه اإلسالمي 37ـ  31: 1القواعد الفقهية 
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ُموْا بماألَْزالَمم ﴿حرمة الفعل ال حرمة املأكول فقالت:  ولعّلها لذلك  ،﴾َوَأن َتْسَتْقسم

ْسق  ﴿قالت: 
فغاية ما تفيده رابطًة هذا الذيل بخصوص املقطع األخري.  ﴾َذلمُكْم فم

 من الرتجيح ال تعيني هذا املعنى. هو رضب  أماال العالمة الطياطيائي كلامت 

ة الثانية:حاولة امل م عام ذكره الشيخ ية تتكلّ وهي التسليم اجلديل بأّن اآل النقدي 

شلتوت، لكن مع ذلك هناك فرق وامتياز بينها وبني االستخارة، وذلك من جهة 

لك رضب  ذوكان يف  ،عند العرب كان يف الكعية عند هيل االستقسام باألزالم أنّ 

تهم يف ذلك لغيب واملستقيل من األصنام، ومل تكن نيّ امن الرشك واستعالم حال 

ودعاء هل وحده  عىل خالف االستخارة التي هي ابتهال   تعاىل، قصد القربة يىل اهل

فالفرق بينهام هو  وهو عالم الغيوب، ،ف عىل املستقيل منهال غري، وطلب  للتعرّ 

 .الفرق بني التوحيد والرشك 

م فليس يف النصوص التارخيية التي  ولكن هذا التمييز يبدو يل ال خيلو من حتك 

م كانوا يطليون ذلك من األصنام، حتّدثت عن هذه العادة عند العرب يشارة يىل أّن 

ذلك لرشفها أو  هذه السهام كانت توضع عند الكعية، ولعّل  ما يف األمر أنّ  بل كّل 

ف عىل الغيب من م كانوا يقصدون التعرّ وهذا غري أّن ، لرشف األصنام عندهم

ثت عن قليل من النصوص التي حتدّ  األصنام، ومل يرد ذكر هيل يال يف بعض  

 املوضوع.

واقعًا، وكانت املشكلة يف  ولو غضضنا عن هذا، وكانت االستخارة مرشوعةً 

                                           
وفضل ؛ 31وحسني احليّل، بحوث فقهّية: ؛ 8الكليايكا ي، بحث حول االستقسام: الصايف ( 1)

؛ 36ـ  37: 1؛ ونارص مكارم الشرياز،، القواعد الفقهية 138ة واالستخارة: اهل، القرع

؛ 360: 6؛ وحمّمد صادق الروحا ي، زبدة األصول 37: 1واليجنورد،، القواعد الفقهّية 

 .388ـ  385: 11وموسوعة الفقه اإلسالمي 
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ما صّح جميء اآلية  ،الدعاء هلا، لو كان هذا صحيحاً و االستخارةاجلهة التي توّجه 

ن أل االستقسام باألزالم، بل للزم القول: وصالكريمة هبذا اخلطاب الناهي عن أ

َوَما ُذبمَح ﴿ :متامًا كام قال يف املقطع ،تستقسموا باألزالم عند األصنام أو لغري اهل

ي احلجارة التي وضعوها حول بًا هلا، وه، وما ذبح للنصب وتقرّ أ ﴾َعىَل النُُّصبم 

وأن تستقسموا للنصب أو لألصنام أو  :أن يقول فكان من احلّق  ،الكعية وقّدسوها

ثم حذفه  ،عن الفعل بامليارشة ال عىل نتيجته ناهياً  منها وهكذا، فمجيء النّص 

التي هي األصنام ال نفس االستقسام باألزالم كاشف  عن أّن ة التحريم حيايّ 

قة هلا بموضوع الرشك والتوحيد، ما مل يّدع يف املرحلة السابقة ارتكاز ال عالالقضّية 

من خالل  يثيات ذلك، وومعروفيّة ذلك بني العرب مفهوم الرشك يف هذه الظاهرة

موا ﴿وربط  جدًا. ين صعب  خني واملفرّس نصوص اللغويني وامللرّ  َوَأْن َتْستَْقسم

 وين كان حمتماًل لكنه ليس بظاهر.وما ُذبمَح َعىل النُُصب﴾ بقوله ﴿باألْزالمم﴾ 

ة الحاولة امل كان هيدف معرفة العرب  ما جرى عليه وهي ترى أنّ  :ثالثةالنقدي 

الغيب، أما االستخارة فال يراد منها ذلك، وال يقصد منها سوى الدعاء هل تعاىل 

ل بالقرآن أكي حيسم املستخري موقفه و يرتفع عنه ترّدده، وهلذا ورد النهي عن التف

األمر فيه  الع عىل الغيب، فأنت باالستخارة تعرف أنّ الكريم؛ ألنه يشيه فكرة االطّ 

اخلري سواء وقع أو مل يقع أو كيف وقع وأنه األصلح، فهي طلب ملعرفة الرشد يف 

 .طلب ملعرفة الغيبأّنا األمر ال 

يف أن  االستخارة نايتها معرفة مراد اهل كار من جهة أنّ أويمكن تعميق املسألة 

ات املستقيل، و من هنا اعترب نفعل أو ال نفعل ال معرفة عواقب األمور وخفيّ 

                                           
 .133؛ وفضل اهل، القرعة واالستخارة: 8( الكليايكا ي، بحث حول االستقسام: 1)
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تداول خطأ من قيل ال ما ي   ،هلا جانيًا ترشيعيًا يف معرفة الطلب اإلهلي بعضهم أنّ 

 .الحوادثه جيدة أم  وهل أنّ  ،دفها معرفة املستقيله الناس يف أنّ 

يف إثبات أن  تكمناملشكلة  د، إال أن  وهذا التمييز والتحليل لالستخارة جي  

م كانوا ّن بأباالستخارة، فمن قال  اً كانوا يقصدون غري ما يقصد دينيّ  العرب

نم كانوا أنا عىل لّ شياء املكتوبة عىل السهام يديطليون الغيب؟! بل ظاهر األ

 ، والعرب كانت ترى اهل)أمر ي ريب ونا ي ريّب و..( يريدون معرفة ما يريده الرّب 

َن ﴿شهادة النّص القرآ ي الذ، يقول: ب ،راً ًا مدبّ سيحانه وتعاىل ربّ  ُقْل َمن َيْرُزُقُكم مِّ

ُج  َن املَْيِّتم َوخُيْرم
يه مم ُج اَْلَ ْمَع واألَْبَصاَر َوَمن خُيْرم ُك السه

ن َيْملم اَمء َواألَْرضم َأمه السه

ُر األَْمَر َفَس  يِّ َوَمن ُيَدبِّ َن اَْلَ
(، فأّ، 71)يونس:  ﴾َيُقوُلوَن اَّلل ُ َفُقْل َأَفاَل َتتهُقونَ املَْيهَت مم

 نني باالستخارة؟!فعل عند املتديّ ني ما فعلوه وبني ما ي  ب متايز

ة الحاولة امل ني لة االستخارة مل ترد يف نّص أو نّص أمس وهي ترى أنّ  :رابعةالنقدي 

، حتى صنّف ابن عاً مة والشيعة وعند السنّ  ،فقط، بل وردت يف عرشات النصوص

مصدرًا،  76كار من فيها مجع فيه عرشات الروايات من أطاووس كتابًا مستقاًل 

اهلائل من النصوص احلدياية يفرض بنفسه تعنّي املعنى الذ، ال ينايف  وهذا الكمّ 

 .االستخارة يف تفسري االستقسام باألزالم

 نافع يف حال دون حال:الكالم إال أن  هذا 

ل ظهور واضح يف داللة اآلية عدم تشكّ  دفهي عن التي ينفع فيها، أما اَلالأ ـ 

الت كان يمكن اعتيار جمموع مو حمتأة، فإذا ترّدد املعنى بني حمتملني القرآنيّ 

                                           
 .317ـ  313: 1، ق7( حممد الصدر، ما وراء الفقه 1)

ـ  8؛ والصايف، بحث حول االستقسام: 136ـ 137( انظر: فضل اهل، القرعة واالستخارة: 3)

6. 
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مل مع احد قرائن الرتجيح، متامًا كام هي احلال يف التعأالنصوص مفيدًا هنا بوصفه 

 األلفاظ املشرتكة.

قد الظهور القرآ ي عند املفرّس أو عفهي ما يذا ان فيها، وأما اَلال التي ال ينفعب ـ 

ن الكريم آللقر هذه األحاديث معارضةً  عترب كّل ي هذه احلال سوف ت  فالفقيه، ف

قفًا للقواعد، كيف وقد رّدوا الكاري اطرح، وال وحشة يف هذا الطرح يذا كان موفت  

ومل جيدوا كتاب الكريم، القرآن يف مسألة حتريف كانت منافيًة للمن الروايات التي 

 يف ذلك حرجًا أو ضيقًا.

ة يف ضمن املناقش هنا أقحم نصوص االستخارة الدعائيّ  يضاف يىل ذلك أنّ 

 ار نصوص أهل السنّة، مع أنّ حضنصوص االستخارة، وصّح له ألجل ذلك است

لم ينف الرجل فة ال عالقة هلا بإشكالية الشيخ شلتوت أساسًا، االستخارة الدعائيّ 

أو الصالة مع دعاء، فهذه من التي طفحت هبا  ستخارة التي بمعنى مطلق الدعاءاال

، كتب الفقه واحلديث عند السنّة والشيعة معًا، حتى ال يكاد خيلو كتاب منها

ة ياالستشاريّنام ناقش يف االستخارة ، ورّصح بعض الزيدّية أيضًا بكونا مندوبة

ل السنّة، فقد حصل تشويش يف عرض كتب أهالتي يندر وجود أحاديث فيها يف 

نعم نسب املحّقق احليل يىل طائفة من اجلمهور )علامء أهل السنّة(  املشهد هنا.

، وهو غريب؛ فإّنا جمّرد ينكارهم االستخارة الدعائّية حسب ظاهر سياق كالمه

، ويال فهي كارية يف كتب دعاء فال معنى إلنكارها ما مل يقصد ينكارها بخصوصها

 .السنّة الفقهّية واحلدياية كام قلنا أهل

وعليه، فهذه املحاولة النقدّية تنفع هنا لو وقعنا يف ارتياك داليل يف اآلية الكريمة 

                                           
 .573ـ  571: 3راجع: اإلمام حييى بن احلسني، األحكام ( 1)

 .735: 3احليّل، املعترب ( 3)
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 ووثقنا بصدور نصوص االستخارة االستشارّية عن املعصوم عليه السالم.

ة اْلحاولة امل  انطياق عنوان االستقسام باألزالم عىل وحاصلها أنّ  :امسةالنقدي 

ور بينهم باألزالم، وهذا عىل زاهلدف تقسيم اجل ألنّ  واضح؛ اجلزورة القامر وفرضيّ 

ه وين كانت فيه استعانة باألزالم، لكن ليس فيه استقسام خالف املعنى األول، فإنّ 

، فيكون تعيري )االستقسام( غري واضح االنطياق وال قسمة وال طلب لألقسام

 يف فرضيّة الشيخ شلتوت.

االستقسام ليس بمعنى طلب األقسام أو  نّ أل ؛هذا الكالم غَي صحيح إال أن  

فراز النصيب، يفرض وجود أقسام ويراد توزيعها فحسب، بل القسم بمعنى 

ور ز، وهذا كام يصدق يف حالة اجليهأن يقسم له نصي هواستقسمه بمعنى سأل

املستخري يطلب  ألنّ  ؛ةيصدق كذلك يف حالة االستخارة االستشاريّ  ،واملقامرة عليه

ه ملا يمن نصييه، فيطلب منه أن هيدبعض اخلري  ًا أن يقسم اهل له اخلري، وجيعلعمليّ 

ة ة الفقهيّ املستشكل هنا كان حمكومًا بالذهنيّ  نّ أوك يفعل كي يكون اخلري من نصييه.

 ة.ال اللغويّ 

جعنا أن راه بعد هو أنّ  آية االستقسام باألزالماالستدالل بوالصحيح يف مناقشة 

ما ذكره الشيخ شلتوت، وثانيهام املصادر رأينا هذه الكلمة حتتمل معنيني: أحدمها 

عىل اآلخر يف هذين املعنيني املحتملني  حدح ألوال مرّج  .ما يكون رضبًا من القامر

ينعقد ظهور قرآ ي لصاحله، ويف هذه احلال يصعب  بحيثداخل نّص اآلية الكريمة 

اية يثيات التحريم، بل سيكون جمموع النصوص احلداالستدالل باآلية الكريمة إل

أيضًا ة القامر املوافقة ة ـ لو صّحت ـ عىل ترجيح فرضيّ يّ مساعدة خارج قرينةً 

                                           
 .73: 3الفقهّية:  ( اإليروا ي، دروس متهيدية يف القواعد1)

 .617( الراغب اإلصفها ي، املفردات: 3)
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 أهل الييت^.الواردة عن للروايات التفسريية 

 

 علم الغيباالستخارة ووقفة مع مسألة ب ـ 

باهل تعاىل، من الواضح أن يطالق الشيخ شلتوت القول باختصاص علم الغيب 

 ،بالغيب هعياد علم بعض  اهل ي   د أنّ يتغافل النصوص القرآنية واحلدياية التي تلكّ 

نيياء الذين ورد يف القرآن الكريم احلديث عن يطالعهم عىل الغيب يف مجلة من كاأل

اإلنسان ال يعلم الغيب يف نفسه دن تعليم  من اهل  نعم غاية ما يف األمر أنّ  .املوارد

 تعاىل.

، بل ال يعلم غييًا قطّ  ه يقصدوا أنّ ملالذين أنكروا علم املعصوم بالغيب حتى و

ايت علمه بالغيب يال ما خرج بالدليل، م ي  اه ال يوجد لدينا دليل عقصدوا أنّ 

ًا بيهلي، فإذا كانت االستخارة با ون علمه بيعض الغيب بتعليم  نفهم ال يولكنّ 

 عًا دينيًا فال داعي حينئذ  لنفيه.مرّش 

االستخارة بمعنى  د حممد الصدر ـ كام أملحنا سابقًا ـ يىل أنّ وقد ذهب السيّ 

عريف شعيي، وليس هو املراد من االستخارة يف  التعّرف عىل الغيب مفهوم  

فأنت تطلب من  ،النصوص، بل املراد هو اجلانب اإلرشاد، جتاه الفعل أو الرتك

اع، وليس هناك قع استخارة ذات الرل أو ينهاك، كام هي احلال مفعاهل أن يأمرك بال

، ولعّله هلذا مل نجد أحدًا من العلامء أقدم يومًا عىل أ اإلنسان بالغيبطلب أن يتنيّ 

علن ي   االستخارةل به، بحيث عندما خترج استخدام االستخارة ملعرفة الغيب والتنيّ 

ولو  نعم هذا يشء موجود اليوم يف االستخارات .ل يف املستقيلصما الذ، سيح

                                           
 .318: 1، ق7( الصدر، ما وراء الفقه 1)
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االستخارة ، ومل يعتمدوا همه مل يستخدم يف املنهج العلمي عندلكنّ  ،عند العلامء

 ظنّيًا معتربًا.  اً طريق

، ولو قلنا باجلانب اإلرشاد، من وحتى لو كانت االستخارة بابًا ملعرفة الغيب

ينا تكشف التزامًا عن املصلحة يف الفعل أو املفسدة، وهو أمر غييي غري  حيث

فاملفرتض النقاش يف تفسري كيفية  ،حتى لو كان األمر كذلك نسان عادة،مدرك لإل

 مما ال دليل عليه بنحو   ،سداد باب العلم بالغيبنكونا بابًا كذلك، ال القول با

 وعليه فمداخلة الشيخ شلتوت هنا غري كافية هبذا املقدار. مطلق.

 

 االستخارة وتعطيل العقلج ـ تأّمالت يف إشكالّية 

من  االستخارة فيها رضب   شيخ شلتوت هنا أنّ ة للالاالاالحظة امليلة كانت حص

ر يف األمر ويقّلب فيه النظر مر  مرفوض، فامللمن بدل أن يفكّ أتعطيل العقل، وهذا 

يعّطل عقله ويذهب نحو السيحة صار ويتأّمل يف أطرافه ويف مصاحله و مفاسده، 

ئية وغري متعارفة، وهذه ثقافة ليأخذ اجلواب منهام بطريقة غري عقال صحفأو امل

 يرفضها اإلسالم والعقل معًا.

صيب وقد خيطأ، وكام قد ي   بأّن العقل اإلنسا ي وقد أجيب عن هذه اِّلشكالية

ويرى ذلك نضجًا عقليًا وكامالً  ،مورالعقل نفسه عىل استشارة اآلخرين يف األ حيّث 

أفهل  ملصالح واملفاسد كّلها!يف الوعي، كيف ال جييز استشارة اهل العامل بالغيب وبا

وقد دّلت رم استشارة اهل العيّل القدير؟! حتجيوز استشارة املخلوقني الضعاف و

القرآن الكريم يف العرص االستخارة كام يتعّلمون يتعّلمون النصوص عىل أّنم كانوا 

فالبد أن  ،يشء والقرآن فيه تييان كّل  .ا كانت ثقافة سائدة لدهيموأّن  ،النيو،
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 .شمل بيان مصالح أفعال العياد من خالل االستخارةي

 وذلك: ،إال أن  هذه املحاولة يف اجلواب غَي صحيحة

نصوص االستخارة التي تتحّدث عن العرص النيو، ال يوجد ما يايت  ينّ  أوالً:

يرادة  األقرب مل نقل بأنّ  نبل ي ،كون املراد منها هو االستخارة االستشارية

فال أقّل من كونه حمتماًل للغاية  ّية كام هو املدلول األّويل للكلمة،االستخارة الدعائ

ة لوان االستخارة االستشاريّ ، أو بعض أةاالستخارة الدعائيّ هو يف أن يكون املراد 

لقى عىل ألسن بعض ل أو ما ي  ها ما يلقى يف القلب بعد التأمّ متالتي تكون عال

، فال أو بعضهم  يشور عليه أغليهمشخاص الذين يستشريهم املستخري فيأخذ باماأل

شاماًل ملركز النقاش مع ومشتقاهتا  (االستخارة)يصّح جعل أ، نّص فيه كلمة 

عىل احلمل ، بل غايته هنا الشيخ شلتوت، وليس هناك يطالق يمكن االعتامد عليه

، ولعّله هلذا قال السيد اليزد، بأّن األصل يف وهو طلب اخلري ،املعنى اللغو،

 .ة هو الدعاءاالستخار

يّن كون القرآن الكريم فيه تييان كّل يشء ال ربط له بمسألة االستخارة  ثانيًا:

ه بيان ة للدين واهلدى، ال أنّ بيانية القرآن هي بيانيّ  أنّ  قنا يف حمّلهبالقرآن، وقد حقّ 

ذا ال يقيل صاحب هذا املو كان األمر كذلك فلق بل يشء بنحو العموم املحق   لكّل 

ة عرب االستخارة بالقرآن باستنياط األحكام الرشعيّ ـ  ـ وال غريهواب اجل

                                           
 .68ـ  65( سلامن الدهشور،، دراسة استداللّية حول االستخارة، مصدر سابق: 1)

 .737: 6راجع: العروة الوثقى ( 3)

 .353ـ  377راجع: حيدر حب اهل، حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي: ( 7)

: 1راجع ـ عىل سييل املاال ـ: اخلوئي، رشح العروة الوثقى )موسوعة اإلمام اخلوئي( ( 6)

، بل ذكر عدم جواز تقليد املرجع الذ، يعمل بالقرعة واالستخارة والرمل يف وصوله 311
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فكون القرآن فيه بيان كّل يشء غري أّن االستخارة هي الوسيلة املعتربة  الكريم؟!

 الستكشاف ما يف القرآن من بيان  لذلك اليشء.

أّن اهل ة مسيقة غري معلومة، وهي عىل فرضيّ  يّن جواب املجيب هنا ميني   ثالثًا:

لكي  ،استجاب دعاء الداعي وأعطى رأيه يف املوضوع الذ، هو حمّل االستخارة

ام يف نفس استشارة اهل تعاىل؛ وينّ  تشلتوت ليسإشكالّية ب األثر عىل النتيجة، فنرتّ 

يف ترتيب األثر عليها و ترك التفكري والتأّمل، وهذه مشكلة يف حمّلها مل جيب عليها 

 ا.املجيب عىل شلتوت هن

يّن تعطيل العقل يكون عندما نعمل بنتيجة االستخارة تاركني التفكري يف 

فليس هذا هو يشكال شلتوت  ،قدم عىل االستخارة نفسهااملوضوع، ال عندما ن  

هل تعاىل، فلنسترش اليه سيحانه فال مشكلة يف األمر، لكن  ةا استشارحتى جياب بأّن 

رأيه،  ىاهل أبد أنّ ـ عاًء ادّ ـ يفرتض  العمل عىل وفق االستخارة تاركني التفكري

 مل يستجيه اهل سيحانه ملصالح ال نعرفها، فهذا  ،دوهو أمر غري ملكّ 
 
فكم من دعاء

ه أعطى رأيه نّ أفاحتمل املستشري  ،أشيه يشء بشخص استشار زيدًا فسكت زيد

النحو بحّجة أّنه استشار تاركًا التفكري يف ففعل الفعل عىل هذا  .ذاكبكذا و

 .رضب  من الالعقالنية التي يّدعيها شلتوتاملوضوع. وهذا 

باهل سيحانه يف  سن الظنّ عىل ح   تبعض النصوص الدينية قد حاّ  بأنّ  قد يقال

ه أعطى رأيه عند فتح املصحف ه يستجيب لعياده، وهذا ما ينتج عنه أن نفرتض أنّ أنّ 

 .واملدعوّين له أمورين بهامل ظنّ سن الالرشيف، ونحن نعمل بام رأيناه اعتامدًا عىل ح  

، وهبذا استدّل بعض   واجلواب: ة الفقهاء عىل رشعيّ  هذا األمر صحيح 

                                                                                                       
 لألحكام الرشعّية.
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باهل  سن الظنّ ة الدعاء وح  ة وحميوبيّ ، أ، بإطالقات مرشوعيّ كام سيأيت االستخارة

 ة االستخارة مطلقًا؟تعاىل، لكن هل هذا الطريق يايت عقالنيّ 

وكان رجاًل مطاردًا  ،حينّن قلب الظامل عليه شخصًا دعا اهل تعاىل أن لنفرض أنّ 

قتل، فهل يصّح منه أن يذهب برجليه للظامل الذ، ييحث عنه لقتله راد اعتقاله لي  ي  

سن الظن باهل من ح   ه البدّ ه دعا اهل تعاىل أن حينّن قلب الظامل عليه وأنّ ة أنّ بحجّ 

 سيحانه؟!

ا يفوق التسعني يف املائة، ثم احتامل اخلسارة فيهكان صفقًة جتارية  لنفرض أنّ 

ربحه يف هذه الصفقة، هل يصّح منه اإلقدام عليها دعا ينسان  اهل سيحانه أن ي  

 ا خارسة أم رابحة أم أنّ باهل سيحانه؟ وهكذا يذا مل يعرف أّن  سن الظنّ ة ح  بحجّ 

ستجابة اهل تعاىل اب نة حسن الظفهل يصّح اإلقدام بحجّ  ،الظامل يريد قتله أم ال

 لدعاء العيد؟!

ة ، فال يصّح بحجّ «اعقلها وتوّكل»سن الظن باهل تعاىل ال تنايف فكرة يّن فكرة ح  

ة التوّكل عىل اهل سيحانه ترك االشتغال عىل نظام األسياب سن الظن أو بحجّ ح  

أدّلة االستخارة  اتيطالق كّله يعني أنّ  يات املياوث يف هذا العامل، وهذاواملسيّ 

لنشاط العقل وداعيًة  فتكون منافيةً  ،ةة والدينيّ هيم العقالنيّ تعارض هذه املفا

 .، وهذا هو ما أراده شلتوتلتعطيله

بالسيحة واملصحف  االستخارةخملصني إلطالقات أدّلة أنفسنا فلنتصّور 

فعله ـ مهام كان ـ نعمل عىل ما تقول نأمر نريد أن  كّل يّن والرقاع، بحيث 

ففي هذه احلال يذا مل نسّم هذا تعطياًل للعقل أبدًا،  ر فيهاالستخارة فيه، وال نفكّ 

ة مسألة الدعاء للزم أن نصل يىل هذه النقطة فامذا نسّميه؟ فلو صّح اجلواب بإطالقيّ 
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 متامًا.

ىل عمومات ية االستخارة عيّ وبعض الذين استندوا يف يثيات مرش وامللفت أنّ 

يف االستخارة عىل احلدود ه من املناسب االقتصار احلّض عىل الدعاء، ذكروا أنّ 

فعهم حلرص االستخارة بنحو )من املناسب( بحال دة للدعاء، وهذا ما العقالنيّ 

ضح وجه . ومل يتّ و عدم وضوح املصلحة وفقدان من يمكن االستعانة بهأاحلرية 

باهل تعاىل  سن الظنّ التخصيص ما دامت نصوص الدعاء مطلقة ونصوص ح  

 كذلك! مطلقةً 

ن فيام تكمهو حتديد يطالقات االستخارة، لكّن املشكلة  جلوابفالصحيح يف ا

اهل تعاىل ـ  ترفع التنايف املفرتض، وسوف يأيت ـ ين شاء ايت هذا التحديد بطريقة  ي  

، حيث االستخارة، و هناك ستكون نتيجة هذا اليحث احلديث بالتفصيل عن حمّل 

عقب استنفاد  ال التحرّي سنرى أّنه عىل بعض النتائج يتقّيد حمّل االستخارة بح

فيام عىل بعض النتائج األخرى ال قيد من هذا النوع، فيجر،  الوسائل األخرى،

يشكال الشيخ شلتوت يف حياية اإلطالق هذه، ويكون يشكاله موجيًا للتقييد لو 

 متّت معطياته.

 ،هذه الطريقة يف الرّد عىل شلتوت غري صحيحة هو أنّ  وحاصل الكالم

ة مع بيان ام تكون بعد بحث األدّلة اخلاّص ة يف فهم املوضوع ينّ والطريقة الصحيح

 حمّل االستخارة.

م أن   ثبت حرمة االستخارة ه مل يقم دليل حاسم يُ ونستنتج من جمموع ما تقد 

الدعائية واالستشارية، ومن ثم تبقى عىل مقتَض قاعدة الرباءة ومقتَض  :يهابنوعَ 

                                           
 .76: 3( اإليروا ي، دروس متهيدية يف القواعد الفقهّية 1)
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 ة.اجلواز والرشعي  

 

 ارة )نظرّية مشهور الفقهاء(، الشواهد واملعطياتـ شرعّية االستخ 2

اانية، اللمرحلة لمقنع عىل حتريم االستخارة، يأيت الدور  بعد عدم نوض دليل  

وهل  أم ال؟من حيث امليدأ عىل رشعية االستخارة وجوازها  وهي هل هناك دليل  

 يملك الرأ، املشهور يف الفقه اإلسالمي هنا دلياًل مقنعًا أيضًا؟

ض  ،قام املستدل ون عىل جواز االستخارة بعض األدل ةألقد  نحاول هنا التعر 

ها وأبرزها عىل الطريقة التالية:  ألمه 

 

 االستخارةممارسة والرتخيص يف  ،ـ مقتضيات قانون الرباءة 2ـ  1

ل  جواز نّ أالذي يمكن طرحه هنا لصالح رشعي ة االستخارة هو  الدليل األو 

عىل احلرمة كام تقّدم،  بعد عدم نوض دليل   ،الرباءة هو مقتىض أصالةاالستخارة 

، ويكون ترتيب األثر عليها جائزةً  من األفعال ـ بام هي فعل  ـ فتكون االستخارة 

ـ بام وتكون خمالفتها ما مل يتضّمن حمّرمًا من املحّرمات ولو بالعنوان الاانو،، جائزًا، 

 .أيضًا جائزةهي خمالفة هلا ـ 

أصل الرباءة ال يفيد صّحة  ألنّ  ؛ا يىل اهل تعاىل تكون حمّرمةً نسية نتيجته ،نعم

حلرمة التقّول عليه بال دليل، و أصل  عىل اهل تعاىل ومشمول   ذلك، بل هو تقّول  

ألّن مهّمته تعيني الوظيفة  ؛هنا عىل هذا املستوى كام هو واضح الرباءة ليس بدليل  

حمرز أو أمارة رشعّية من األمارات املعتربة الدليل، ال توفري  دليل   عدم العملّية عند

 كام هو املعروف يف علم أصول الفقه.
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االستخارة، بل غاية ما  ايت استحيابال ي  ـ أ، أصل الرباءة ـ هذا الدليل  كام أنّ 

يايت جوازها بام هي فعل، دون نسيتها هل وال اّدعاء استحياهبا، فضاًل عن أّ، 

 حكم  رشعي آخر يف حّقها.

 

 ء والتضّرعمرجعّية نصوص الدعااالستخارة وـ  2ـ  2

رين من  الدليل الثاين االستناد إىل عمومات هنا هو ما ذكره بعض املتأخ 

هذه العمومات فتفيد  بل اَلث عليه، ،تهدل ة الدعاء ومرشوعي  أمطلقات و

بل واستحياهبا والرتغيب فيها، كيف وتكون  ،االستخارة ة  رشعيّ واملطلقات 

ْب ﴿ حيث قال تعاىل: ،ند ذلك من العياداتاالستخارة ع ُكُم اْدُعوينم َأْسَتجم َوَقاَل َربُّ

ينَ  رم َباَدِتم َسَيْدُخُلوَن َجَهنهَم َداخم
وَن َعْن عم ُ

يَن َيْسَتْكربم (، فقد 81)غافر:  ﴾َلُكْم إمنه الهذم

 ،رغوبةيف هذه اآلية الكريمة عيادًة، فتكون االستخارة من العيادات امل اعترب الدعاء  

املستخري يف خمتلف أنواع االستخارة يتوّجه يىل اهل تعاىل  وذلك كّله ينطلق من أنّ 

د له املصلحة من ويدعوه بأن يينّي له الرشد يف فعله أو يينّي له الواقع املجهول وحيدّ 

 املفسدة.

عىل الرشد أو املستقيل بالسيحة ب عىل ذلك عدم انحصار طريقة التعّرف ويرتتّ 

وسيلة أخرى، ما دام مفهوم الدعاء  بأّ، و الرقاع، بل يمكن ذلك ف أأو املصح

)السيحة والرقاع نعم هذه الوسائل اخلاّصة  لكّل الوسائل والطرق. شامالً 

 .عىل تقدير ثيوت أدّلتها اخلاّصةعىل غريها يمكن ترجيحها واملصحف و..( 

                                           
؛ واإليروا ي، دروس متهيدية يف القواعد 116ـ 117هل، القرعة واالستخارة: ( انظر: فضل ا1)

 .77ـ  73: 3الفقهّية 
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 ارةوقفات نقدّية مع االستناد لعمومات الدعاء يف تشريع االستخ

ة االستخارة وهذا الدليل لعّله من أفضل األدّلة العاّمة عىل يثيات رشعيّ 

سنها، يال أنه ينيغي التأّمل هنا يف أطراف املوضوع، ففعل االستخارة الدعائيّ  ة وح 

والتوكل فيه،  سن الظنّ ال شك يف متّحضه بعنرص الدعاء وصدق أدّلة الدعاء وح  

  تخارة االستشارية، فهل هي فقط فعل  وهذا واضح، يال أّن الكالم يف االس
 
أم  دعاء

 عّدة أمور؟ منهي يشء مرّكب 

ة  الذي يبدو يل أن    :عنارصاالستخارة االستشارية حتتوي عىل عد 

هل تعاىل مهام كان  ا دعاء  الدعاء، حيث ال شك وال ريب يف أّن  األول: العنرص

أ، قيل أخذ حّيات مة االستخارة، متعّلقه، وهذا اجلانب يظهر حال فعل مقدّ 

السيحة، وقيل فتح املصحف الرشيف أو مقارنًا لذلك وسابقًا له معًا، وهذا 

 ته بأدّلة الدعاء، بل ويثيات استحيابه بنفسه.ثيات رشعيّ ييمكن أو العنرص اجلانب 

ات السيحة، ونفس فتح املصحف الرشيف، نفس أخذ حيّ  الثاين: العنرص

من الواضح أّن هذا ال و .ائيًا ونحو ذلكونفس التقاط بعض أوراق القرعة عشو

له، ومن الصعب القول  للدعاء أو الحق   مقارن   ه دعاء، بل هو فعل  يصدق عليه أنّ 

 عىل الدعاء. بأّنه مشمول ألدّلة احلّث 

ترتيب اآلثار عىل نتائج االستخارة وخلق ثقافة االستخارة يف  الثالث:العنرص 

لفته لالستخارة يىل التصّدق حذرًا من املجتمع بحيث يذهب املستخري عند خما

، حّتى ه ليس دعاًء يف حّد نفسهنّ أمن الواضح كّله وهذا  ،املشاكل وما أشيه ذلك

 .تشمله عمومات الدعاء ومطلقاته

مرّكية بام هي ظاهرة متكاملة ـ ّد االستخارة ع  لألمر أن ت   ه تيسيط  أجد أنّ  ،من هنا
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ء أو مشمولة لنصوص األدعية، بل البّد من دعا جمّرد  من هذه العنارص الاالثة ـ 

 ضّم عنارص أخرى يفرتض دراستها معها، وهذه العنارص األخرى هي:

من االستشارة هل  بحيث يقال بأّن هذه الظاهرة هي نوع   ـ االستشارة،1

دّلة الدعاء من طرف، وأدّلة حينئذ  أل سيحانه، فتكون االستخارة مشمولةً 

ق املطلوب وتصيح ظاهرة آخر، وهبذا يتحقّ نها من طرف ساالستشارة وح

 ية.جزائها للعمومات املرغّ بكّل أ االستخارة مشمولةً 

عىل االستشارة تشمل استشارة  دّلة احلّث أ ه هل أنّ د، يال أنّ وهذا التخريج جيّ 

ورد احلث عليه يف اهل( استشارة )اسمه  اهل سيحانه؟ وهل يوجد مفهوم  

االستخارة والتي سوف يأيت التعّرض هلا؟ علاًم غري النصوص اخلاّصة ب ،النصوص

، وسيأيت هنا واحد ضعيف اإلسناد تعيري مشاورة اهل مل يرد سوى يف حديث   أنّ 

 .الكالم عنه بحول اهل تعاىل

فة عنها رصمن هنا، نشّكك يف شمول أدّلة االستشارة الستشارة اهل؛ ونراها من

 يفهم القار  العريب من نصوص ل احلجى والعقول، والهىل استشارة الناس وأي

نسان يستشري اهل سيحانه، وجمّرد صدق اإل االستشارة والشورى أنّ عىل  احلّث 

ق الظهور العريف، كيف لو صّح ذلك ملا كان الكلمة يف جذرها اللغو، ال يعني حتقّ 

يمكن له مشاورته وغري اهل، فمن يستشري اهل  هناك معنى ألن يستشري اإلنسان  

ويذا  !من القييح له استشارة الناس وهم ضعاف العقول ه،ه واالستزادة بوأخذ رأي

كان اهل هو املستشار فهو ال خيطأ وال يطعن من يشاوره، عىل خالف الناس فقد 

، فكيف حاّت وقد تكون له مصالح فاسدة ،خيطأ مستشارهم وقد يكذب

اهل سيحانه؟! النصوص عىل استشارة الناس واحلال أّنه توجد يمكانية الستشارة 
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أال يوجب ذلك التشّكك يف داللة عمومات االستشارة عىل مفهوم استشارة اهل 

وأال يكون ذلك منّيهًا لصّحة دعوى انرصاف أدّلة االستشارة عرفًا عن  سيحانه؟!

 استشارة غري الناس؟

من  وهذا املفهوم نابع   جابة،ل عليه واليقني باِّلسن الظن باَّلل تعاىل والتوك  ـ ُح 2

ل صلب أدّلة الدعاء التي ورد فيها مال هذا اليشء، ونتيجة هذا املوضوع ستتشكّ 

ه عندما يدعو اإلنسان اهل سيحانه أن يعّرفه املصالح واملفاسد أو فكرة الكشف، فإنّ 

ه النصوص عىل اإلحساس باالستجابة فسوف اّ وحت ،يعّرفه الرشد يف الفعل وعدمه

ة يف داللة خروج السيحة بطريقة ما عىل املراد ل بطريقة طييعية قّوة احتامليتتشكّ 

 اإلهلي، وتصيح نتيجة االستخارة مظنونة يف احلّد األدنى ين مل نقل مقطوعة.

من  نا نعلم بأّن اهل ال يغّش ويمكن صياغة املسألة عىل الشكل التايل: ينّ 

ه وال قدرته وال كرمه، وأنّ  هوهو الكامل املطلق الذ، ال عيب يف علم ،استنصحه

ة يف تفويت طلب الطاليني، وحيث يّن االستخارة من ليست له مصلحة شخصيّ 

صّح اإلخالص، وهذا  جوابه يذا الدعاء، فمن املمكن أن جياب الدعاء، بل يتعنّي 

فال ختلو من  ،اء ين مل تكن تطابق الواقععنتيجة االستخارة بعد صدق الد معناه أنّ 

لك اىل قصور يف العلم اإلهلي أو يف القدرة ما أن يرجع ذيأحد أمور كّلها باطلة، يذ 

ة هل سيحانه، وهذا كّله أو تكون هناك مصلحة شخصيّ  ،اإلهلية أو يف الكرم اإلهلي

 .فيتعنّي استجابة الدعاء ،باطل

ل عن ب عد احتامل حصول تدّخ  هويذهب بعض العلامء أيضًا ـ يف سياق جواب

صحيحًا حلّيات السيحة مااًل ـ يذهب  دث اختياراً يهلي يف االستخارة أو معجزة حت  

                                           
 .318ـ  315: 1، ق7( حممد الصدر، ما وراء الفقه 1)
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ويستند يف ذلك ألحد  ،ل اإلهلي يف اإلنتاجيىل اجلزم بحصول املعجزة أو التدّخ 

 وجهني عىل األقّل:

كاف  يف حتقيق  االستخارةم يف االستدالل عىل صدق قدّ تيّن ما  الوجه األول:

ن َظنَنُتْم َأنه اَّللهَ وَ ﴿عاىل: اليقني بالنتيجة كام بيّنا، و يال صار حالنا مصداقًا لقوله ت
َلكم

ها َتْعَمُلونَ  ًَيا ِّمِّ
 (.33)فّصلت:  ﴾اَل َيْعَلُم َكثم

ونفي املصادفات  االستخارةاألخيار اخلاّصة التي تتعّهد بصدق  الوجه الثاين:

ضة تدّل عىل التدّخل اإلهلي. وكون اهل ال جير، األمور يال فيفيها، وهي أخيار مست

ات ينايف تدخل اهل يف نظام األسياب بتحريك يد املستخري الختيار حيّ  بأسياهبا ال

 .ىل اإلنتاج الصحيح املطابق للواقعالسيحة بطريقة صحيحة تلد، ي

 

 ، حماوالت ومتابعاتخارجًا هامفارقة الوعد بإجابة الدعاء مع عدم

سن الظن ح  جابة وملسألة اليقني باإل واملشكلة األساسية التي تواجه هذا التفسَي

باهل تعاىل، هي مشكلة التخّلف الواقعي للدعاء، بمعنى عدم استجابته يف كاري من 

فكم نجد اهل تعاىل مدعّوًا لكنه ال  ،األحيان، سواء يف االستخارة أو خارجها

دليل عىل ليس هناك يستجيب، ومن ثم فأقىص ما يفيد هذا الدليل حتصيل ظّن 

 ىل يسناد ملّداه للموىل سيحانه.عتياره، بل ال دليل عته واحجيّ 

 ه عدم  أنّ يرتائى لنا  بأّن ما ه املالحظةذوقد حاول بعض العلامء اجلواب عن ه

 :ة مستوياتيمكن دراسته عىل عدّ  ،لدعاء االستخارة استجابة  

ىل الدعاء نفسه، فإّن املراد بالدعاء هو الطلب يأن يرجع ذلك  املستوى األول:

                                           
 .316ـ  313( املصدر نفسه: 1)
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ة، فهذا هو طب وحضور القلب مع اإلخالص يف النيّ مع التوّجه والفهم للمخا

وعدم االستجابة يف بعض  .ة لسانقالدعاء يف املفهوم اإلسالمي، وليس جمّرد لقل

 ق موضوعها وهو الدعاء باملعنى الذ، قلناه.عن عدم حتقّ  املوارد ناتج  

 ،كاننة الزمان واملها غري متعيّ لكنّ  ،االستجابة حاصلة قطعاً  نّ ي املستوى الثاين:

استجابته  الدعاء مل يتمّ  الداعي أنّ  ر قلياًل أو كاريًا، فيظنّ ّخ فقد حتصل فورًا وقد تتأ

 ه قد استجيب.و احلال أنّ 

عارض تىل حاالت اليستجابة الدعاء مل ترش اآلية الكريمة التي وعدت با كام أنّ 

جوع تقرييًا أو حتقيقًا، كر رةً بحيث تصيح االستجابة فيها متعذّ  ،أو التزاحم

و تعارض الدعاء عىل اآلخرين، أ ىل رضر  يعىل العيد أو  االستجابة يىل رضر  

 لشخصني ونحو ذلك.

قد تكون ملصلحة  ،بل و يرضار العيد ،عدم استجابة الدعاء ينّ  املستوى الثالث:

 ينة يف قّصة موسى والعيد الصالح.له كخرق السف

ط و فقدان املستخري لرشقد يرجع عدم استجابة االستخارة يىل املستوى الرابع:

ط االستخارة هي أن ال تكون وورش .االستخارة، حتى لو حّصل رشائط الدعاء

 بعد أوىل عىل موضوع  واحد. ثانيةً 

مة فهي جمابة استخارة حصلت فيها هذه األمور املتقدّ  كّل  وهذا كّله يدّل عىل أنّ 

 .وعده يف االستجابة اهلأن خيلف دون قطعًا ويقينًا، 

 :هنا حل  املشكلة بطرق أخرىاآلخرين حاول بعض العلامء  كام

ُف َما َتْدُعوَن إمَلْيهم إمْن  ، قال تعاىل:باملشيئة الوعد اإلهلي مرشوط   نّ أ منها: ﴿َفَيْكشم

                                           
 .336ـ  316، 313ـ  316( انظر: املصدر نفسه: 1)
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 .(61)األنعام:  َشاء﴾

 .أّن املراد باإلجابة الزمها، وهو السامع، أ، يستمع يىل دعواتكم ومنها:

دتان باستجابة قيّ م( 63( و)الشورى: 36آيتي )األنفال:  وذكر الشيخ مغنية أنّ 

ْعَوُتُكاَم ﴿ه عن العيادة، وكذلك قوله تعاىل: العيد وعدم تكرّب  يَبت ده َقاَل َقْد ُأجم

يَن الَ َيْعَلُمونَ  ياَم َوالَ َتتهبمَعآنِّ َسبميَل الهذم
 عن أنّ  (، وهذا كاشف  60)يونس:  ﴾َفاْسَتقم

االستجابة  نّ أىل عدم ييامن العيد واستقامته ويراجع  مر  عدم استجابة الدعاء أ

وهلذا ربط املترّشعة استجابة الدعاء بصالح الداعي، ، مرشوطة بصالح العيد

 فيطليون من األتقياء أن يدعو هلم.

 فهذا الكالم كل ه توجد عليه مالحظات أبرزها: ،وعىل أية حال

ه هنا هي يع التي ذكرها هذا الفقيّن هذه املستويات األرب املالحظة األوىل:

ه معها يمكن أن ال تكون ألنّ  ؛بنفسها خري دليل عىل عدم حصول اليقني باإلجابة

ة قد قت منّي، ويمكن أن تكون املصالح واملفاسد الواقعيّ رشوط الدعاء قد حتقّ 

تزامحت، أو قد تكون تزامحت األدعية واالستخارات، أو قد يكون اهل تعاىل رأى 

ات السيحة بطريقة غري صحيحة وغري ذلك، ومع يف أن أضع يد، عىل حيّ  مصلحةً 

 استخاريت مستجابة؟! جزم بأنّ أهذا كّله كيف يمكنني أن 

و مستخري، فكيف جيتمع أيّن اليقني باإلجابة يفرتض أن يكون شاماًل لكّل داع  

هي األقّل، يود التي جتعل األدعية املستجابة واقعًا قهذه ال اليقني باإلجابة مع كّل 

 ي هنا لالستخارة، بل ملطلق الدعاء؟ق الكشف اليقيني بل حتى الظنّ وكيف يتحقّ 

                                           
 .10: 13( انظر: املجليس، مرآة العقول 1)
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ىل القول بوجود علم يمجايل باستجابة بعض االستخارات ييّن مرّد هذا الكالم 

وينام ييقى عىل يهبامه  ،الواقعة من الناس دون تعيني املعلوم باإلمجال تفصيالً 

 ًا كاشفًا.ليقني باإلجابة بوصفه عنرصًا معرفيّ ويمجاله، وهذا ال جيتمع مع ا

لوصّح هذا النهج عىل املستوى املعريف والكشفي للزم يجراؤه  املالحظة الثانية:

يف جمال االجتهاد واإلفتاء؛ ألّن أدّلة االستخارة ولو كانت بل و ،ل القضاءايف جم

ألمور متامًا كأدّلة غري شاملة ـ فرضًا وسيأيت بحاه ـ لغري حاالت الرتّدد وانسداد ا

القرعة، يال أّن املفروض أننا نستدّل بعمومات الدعاء حيث يفرتض أّنا شاملة 

ملاذا ال نفعل ذلك يف  ،دعاء، فكام حيصل من الدعاء العاد، يقني  باإلجابة لكّل 

ينام أقيض »ويذا كان حديث  ؟!اجلا ي كشفالدعاء باكتشاف احلكم الرشعي أو يف 

املراد  موجيًا لتقييد وسائل اإلثيات القضائي، لو سّلم بأنّ  «الييناتيامن وبينكم باأل

االجتهاد مل  نة، فإنّ نة الرشعية املصطلحة وليس مطلق الييّ نات خصوص الييّ بالييّ 

نهى عن غريها لو أفادت ياع وسائل خاّصة بحيث ي  اتّ رضورة ذكر يف نصوصه ت  

قادة ومسلويل اليالد اإلسالمية هذا ياع ويل األمر واليقني، وهذا ما يشمل أيضًا اتّ 

السييل الختاذ قراراهتم اإلجرائية، يذ مل يرد يف النصوص تقييد وسائل معلوماهتم 

 بقيد.

أدّلة االستخارة، سيأيت املناقشة واحلديث يف اختصاصها  ىل ذلك أنّ ييضاف 

 بحال احلرية وعدمه.

ا، ففي نه قع يف تناقض  صاحب االستدالل واملناقشات قد و ينّ  املالحظة الثالثة:

ه بعد صدق الدعاء ال يكون هناك معنى لعدم اإلجابة ذكر أنّ  يةاستدالله عىل يقين

ة اإلجابة يال القصور يف العلم اإلهلي أو القدرة أو الكرم أو وجود مصلحة شخصيّ 
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ه هو نفسه ملا حاول ختريج األدعية التي ال نجدها تستجاب وكّله حمال، لكنّ  ،للموىل

ارص أخرى لعدم اإلجابة غري هذه األربعة املستحيلة، وهي وجود مصلحة ذكر عن

عدم استجابة الدعاء ال يفيض  للعيد أو تعارض األدعية وتزامحها، وهذا يعني أنّ 

فيكون آخر كالمه مناقضًا ألّول كالمه بحسب املحّصلة  ،ىل ما هو حمال بالرضورةي

 النهائية للموضوع.

ق القصد يف الدعاء والتوّجه ديث عن لزوم حتقّ ّن احلي املالحظة الرابعة:

ق صدق ألّن هذه العناوين هي التي حتقّ  ؛واإلخالص وأماال ذلك كالم صحيح

عنوان الدعاء هل تعاىل، يال أّن ما ذكره غري واحد من علامء األخالق من تربير عدم 

الظاهرة  الداعي مل جيتنب املعايص بأنّ ـ عىل ما تقّدم  زيادةً ـ استجابة الدعاء 

يكن باملستوى الروحي الرفيع الذ، يوجب توّكله عىل اهل تعاىل  وغريها، أو مل

كام ذكر ذلك السيد ابن  ،اء واالستخارةعأو مل يقم بآداب الد ،ويض األمر يليهفوت

ملا تريده  ـ يف نظر، شل  ا سيق أن أثارته املعتزلةممّ هذا كّله ـ  ..طاووس وغريه

 ،دة جداً معقّ  الداعية للدعاء، فقد صّور هلالء العلامء الدعاء ظاهرةً  اآليات القرآنية

ة شخصيّ الندين يف بعض األحيان ليعض النصوص الضعيفة أو التحليالت تمس

وجدانية، وهذا كّله مناف  لعمومات النصوص وظواهرها، فإّن ظاهرها كفاية وال

غراق الدعاء بسلسلة قيود ق هذا العنوان، أما يما له دخل يف حتقّ  صدق الدعاء وكّل 

ق يف املجتمع فهذا يف نظر، ليس سوى فرارًا من حتيله يىل ظاهرة نادرة التحقّ 

 .، من دون دليل معترباملشكلة هنا

                                           
 .711ـ 303( انظر: ابن طاووس، فتح األبواب: 1)
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 احلّل األفضل إلشكالية املفارقة يف الدعاء

ما يمكننا يضافته هنا واعتياره احلّل ملشكلة عدم استجابة  املالحظة اْلامسة:

ّن ، بعد ختّطي كّل هذه التأويالت التي قاهلا بعض العلامء، وهو أالدعاء أحياناً 

ة يف استجابة األدعية يمكن بالتحليل يرجاعه و املقّيد للنصوص العامّ ص أاملخّص 

يىل عنرص واحد، وهو أّن نصوص التعّهد اإلهلي باستجابة الدعاء هي نصوص 

يق اخلري هلم عند رجوعهم يليه، لغاية حتق ،انه عىل عيادهحلية من اهل سية تفّض يّ نامتنا

 .لاالمتنان والتفّض تقّوم به يشء ي ن مقّيد لّيًا بكّل ااملسوق عىل نج االمتن والنّص 

و فوات منافع أعظم أق الرضر عىل العيد لو استجيب الدعاء حتقّ  ومن الواضح أنّ 

به  عىل خالف االمتنان، فلو استجاب اهل تعاىل لعيده دعاءه الذ، يفيض انيقع ،له

يىل وقوع الرضر عليه أو فوات منافع عظمى منه يف الدين والدنيا الستنكر العيد 

فكان من املناسب  ،أعلمه وأنا حني دعوت ما كنت   ،ك تعلم الغيبعىل رّبه بأنّ 

أن ال تستجيب، ال ـ ل وحتقيق اخلري للناس وأنت جعلت االستجابة للتفّض ـ منك 

، فيلحقني بذلك رضر أو تفوتني دعاءأن تستجيب جلهيل وقصور، وخطئي يف ال

فإّن  ،راجع عىل سائر عياد اهل تعاىل وهكذا لو كان الدعاء موجيًا لرضر   .منفعة

، يذ ال نسا يلالمتنان يف استجابة الدعاء عندما تقاس بالنوع اإل استجابته منافية  

 .معنى لالمتنان عىل العياد بيشء يلزم منه حلوق الرضر عىل بعضهم

وهذا هو ما يمّيز ًا، ينفهمه من السياق االمتنا ي فهاًم عرف ض  املفرت   القيد  يّن هذا 

وتشهد به النصوص حماولتنا هذه عن سائر املحاوالت التي قيلت يف املوضوع، 

نَساُن ﴿تعاىل: مال قوله الدينية أيضًا،  َْيم َوَكاَن اِّلم ِّ ُدَعاءُه بماْْلَ نَساُن بمالرشه َوَيْدُع اِّلم

 (.11)اإلرساء:  ﴾َعُجوالً 
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ومن خالل ذلك نعرف أّن الدعاء لطلب احلرام أو الدعاء بأذّية اآلخرين ممن ال 

عواقيه سيئة عىل الداعي أو غريه، أو  ظاهره حسن لكنّ  جتوز أذيتهم أو الدعاء بأمر  

وهو النظام  ،النظام الطييعي للعامل قه جلميع الناس تغرّي  الدعاء املوجب حتقّ 

عن عمومات استجابة األدعّية بالقرينة الليّية  كّله خارج   ونحو ذلك ،األصلح

 .من رأس ليس مشموالً لآلية الكريمة الدالة عىل االستجابة عند الدعاءف، املتصلة

ي ولعّل الذ، أبطأ عنّ »كام ورد يف الدعاء:  ،ومن هذا القييل تأخري االستجابة

ىل ما قالوه من أّن اهل وعد ي فإّن هذا ال يرجع .«هو خري يل لعلمك بعاقية األمور

حني  يفإّن هذا التفسري غري صحيح؛ ألّن الداع ،ه مل يذكر موعدهاباإلجابة ولكنّ 

ق االستجابة فورًا أو يف أرسع وقت، فالزمان يدعو فإّن لسان حاله ومقصده هو حتقّ 

اعم ﴿يف الدعاء نفسه، كيف واآلية الكريمة قالت:  منظور   يُب َدْعَوَة الده إمَذا َدَعانم ُأجم

ُهْم َيْرُشُدونَ  ُنوْا ِبم َلَعله يُبوْا يلم َوْلُيْؤمم (، فإن تعيري )يذا 168)اليقرة:  ﴾َفْلَيْسَتجم

الدعاء، االستجابة تكون عند  دعان(، شاهد ـ خالفًا لتفسريات املفرسين ـ عىل أنّ 

تكرارًا ن هناك ة الداع( بام يوحي وكأذا دعان(بعد )دعووهذا هو ما يفرّس جميء )ي

جيب دعوة أيف األمر، فإّن هذه اجلملة الاانية ينام تريد بيان رسعة اإلجابة، أ، أنني 

 الداع بمجّرد أن يدعو ي.

ىل عنرص االمتنان؛ ألّن التأخري أيضًا فيه يبل يرجع هذا كّله ـ موضوع التأخري ـ 

 ء املتقّدم.الدعا ة أحيانًا، وهذا هو الذ، يفهم من نّص داملصلحة ويف الرسعة املفس

ه يذا قال الوالد ولتقريب فكرة االمتنان أكار يمكن التشييه بالوالد وولده، فإنّ 

يشء تريده فأنا سآتيك به، ثم طلب الولد ابن العرش سنوات أن  للولد: يا بنّي، أّ، 

                                           
 .773، 711، 170، 178: 1؛ ويقيال األعامل 530، 586( مصياح املتهّجد: 1)
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ك وعدتني، أبرز فض، وهنا اذا اعرتض عليه االبن بأنّ يريرشب اخلمر، فإّن الوالد 

ني حني قلت لك هذا الوعد كان غريض نّ ألّيي، وهو  يف احلقيقة قيد  الوالد عذرًا هو 

وهذا ما يقيله  ،لوّ بك، فكالمي مقي د من األمصاحلك ال يحلاق الرضر  تأمني

العرف منه حني يعتذر بذلك، وال يعّدون كالمه الاا ي وتراجعه ختصيصًا منفصاًل، 

 ص املتصل.يًا عن املخّص كحايرونه بل 

يذا فرّسناه عىل يطالقه باملعنى املعريف  فاليقني باإلجابة مستحيل  وبناًء عليه، 

زم كذب  لدعاء بام أسلفناه، ويال الكاشف عن الواقع وما سيحدث، تيعًا لتقّيد كّل 

 الوعد اإلهلي الوارد يف اآليات الكريمة باالستجابة، وهو واضح الفساد.

 

 ابة؟!سن الظّن باهلل واليقني باإلجكيف ميكن فهم فكرة ُح

باهل  سن الظنّ كيف يمكن فهم فكرة ح   ،ما تقّدم بعد كّل  املالحظة السادسة:

 واليقني بإجابته؟

 عد نفيّس معريف، وينام هي ذات ب   يّن الذ، يظهر أّن هذه الفكرة ليست ذات ب عد  

قيل اإلنسان عىل الدعاء يائسًا وحميطًا ال يرى قيمًة ، فالغرض منها أن ال ي  يوروح

ه تعاىل، بل أن يدخل ملمنًا طائعًا يركن هل تعاىل ويتوّكل عليه وملله أمل لتوّجهه ل

باإلجابة، بل يّن مراجعة النصوص احلدياية يف هذا املجال ال يعطي أكار من هذا 

 .ا مجيعًا ضعيفة السند فيام هو داّل منهافضاًل عن أّن 

 اً ددة عدال بأس باستعراض هذه النصوص، فهي حمدو ،ونظرًا ألمهية األمر

 وهي:

                                           
ّدثني هنا، وهو روايات ( وسوف نحذف ما هو واضح يف عدم داللته، وين ذكره بعض املح1)

 قليلة جدًا.
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قيل أيذا دعوت ف»مرسل سليم الفراء، عن أيب عيد اهل، قال:  الرواية األوىل:

 .«بقليك وظّن حاجتك بالياب

 ندها يف الكايفس رسال من طرف سليم الفراء، كام أنّ اإلوهي ضعيفة السند ب

آخر بني أمحد بن حممد بن عيسى، وسيف بن عمرية، وهو )عن بعض  فيه يرسال  

 صحابه( حيث مل يسّم هذا اليعض.أ

وقد أورد احلّر العاميل هذه الرواية حاذفًا )عن بعض أصحابه( بني ابن عيسى 

عن الكايف  دًا بام نقله الفيض الكاشا ي، والصحيح هو اإلثيات مليّ وابن عمرية

احلّر  مكايف ونسخه املوجودة بني أيدينا اليوم، ويشهد لسهو قللمما هو مطابق ل

هو موجود  أنه بنفسه روى الرواية عينها يف موضع آخر مطابقًا للوايف وما عاميلال

بل قد يقال بأّن  . فيكون سند الرواية ميتىل باإلرسال يف موضعني منه.اليوم

اإلجابة ال اليقني باإلجابة، فال تكون فيها داللة عىل  الرواية غاية ما تطليه هو ظنّ 

 .لظّن باليقني، يذا مل نفرّس ااملوضوع هنا

يال أّن األقرب أن يراد بالظن هنا اليقني، لتناسب احلكم واملوضوع فإنه حيث 

 رادت بيان وفاء وعد اهل واستجابة الدعاء كان األنسب هبا هو اليقني واهل العامل.أ

جابة، و اعلموا أّن اهل سيحانه وأنتم موقنون باإل ادعو»النيو،:  الرواية الثانية:

 .«جيب دعاًء من قلب  الهاهل ال يست

                                           
 .637: 3( الكايف 1)

 .53: 3( تفصيل وسائل الشيعة 3)

 .1667: 0( الوايف 7)

 .56: 3( تفصيل وسائل الشيعة 6)

؛ ونقله ابن 115: 7؛ وانظر: هداية األّمة 71( الراوند،، الدعوات )سلوة احلزين(: 5)
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من كتب أهل السنّة، يذ مل نعار له عىل مصدر  والظاهر أّن هذا احلديث مأخوذ  

وقد رواه اإلمام أمحد بن حنيل يف مسنده عن عن وجود سند  له،  يمامي قديم فضالً 

. وقد آخر من رواية أيب هريرة ، من وجه  مذ، كام أخرجه الرتعيداهل بن عمر

ويف السند صالح بن بشري املر، وقد  يامي سند ابن حنيل بأنه حسنوصف اهل

 ته وحفظه ويتقانه، حتى ذكره ابن حيان يف املجروحني، وقال:قّ دغمزو يف 

، وقد وقع يف طريق ، وقد ضّعفه غري واحد«الرتك عند االحتجاج واستحّق »

 .أيضاً  احلديثهذا ىل مذ، يالرت

، «وأنتم واثقون باإلجابة»احلديث بألفاظ متقاربة وذكر اهليامي وغريه هذا 

 شري بن ميمون الواسطي.يببنفسه هو ضّعفه  بسند  

 يف تفسريه كام نيمل معنيتحيغريه من أحاديث الياب ـ  حّتىوهذا احلديث ـ و

 :ذكره العالمة املجليس

ون مرتيطًا أن يدعو اإلنسان اهل حال كونه مستيقنًا باإلجابة، فيك األول:املعنى 

 بمورد بحانا.

                                                                                                       
؛ 173؛ وابن فهد، عّدة الداعي: 101: 5طاووس عن املعا ي، فانظر: مستدرك الوسائل 

 .777: 3وعوايل اللئايل

 .133: 3( مسند ابن حنيل 1)

 .70؛ والطربا ي، الدعاء: 607: 1؛ واملستدرك161ـ 130: 5( سنن الرتمذ، 3)

 .166: 11( جممع الزوائد 7)

 .737ـ  733: 1( ابن حّيان، املجروحني 6)

 .301ـ  360: 3( راجع: الذهيي، ميزان االعتدال 5)

؛ وفيض 36: 3؛ وكنز العامل 768: 1؛ واجلامع الصغري 166: 11( انظر: جممع الزوائد8)

 .805: 3القدير 

 .35ـ  36: 13( انظر: مرآة العقول 3)
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اء عأن يدعو اإلنسان اهل ويكون يف حالة  من حتقيق مقّومات الد املعنى الثاين:

فيها اإلجابة، ولعّل ما يشهد هلذا  حتّصل اليقني باإلجابة، فيكون عىل حالة يستحّق 

نني باإلجابة، فلو دعومتوه ادعوا اهل متيقّ  :املعنى هو تذييل احلديث، فإنه يقول

 املراد من صدر احلديث حتقيق كّل  لب  اله فهو ال يستجيب، فيفهم منه أنّ بق

بل احلديث يف مسند أمحد أوضح حيث قال:  ،ق االجابةالرشوط الالزمة لتحقّ 

وقد تنّيه العالمة املجليس هنا يىل أّن اليقني ال  .«إلجابة، فإّن اهل..ا..موقنون ب»

جًا ذلك بأّن ن يستجاب له خمرّ أمعنى له بعد أن ال يكون من صالح الداعي 

 .اإلجابة تكون ألمر آخر لعّله أفضل مما دعاه العيد

واإلنصاف أّن احلديث حيتمل الوجهني املتقّدمني، لكّن ختريج العالمة املجليس 

غري واضح؛ ألن متعّلق اليقني ـ بحسب احلديث ـ هو اإلجابة للدعاء، ال أّن 

هذا املعنى  يليه حني الدعاء، فإنّ  لتفتآخر لعّله مل ي متعّلقه هو أّن اهل سيعطيه خرياً 

 غري اضح من احلديث.

كام أّن هذا احلديث وأمااله عندما استخدم كلمة اليقني الداّلة عىل السكون 

النفيس ال عىل الي عد املعريف بحسب معطياهتا اللغوية، فهو يساعدنا أكار عىل فهم 

اهل سيحانه وناق به، وهذا  ة روحيّة عندما ندعوأّنه يريد منّا أن نكون يف حالة سكين

، فهو من رشوط حال الدعاء ال من غري حصول العلم باإلجابة بعد متامية الدعاء

 .املكتشفات التي نعرفها بعد حتّقق الدعاء فتأّمل جيداً 

يّن »، يقول: ×خرب سليامن بن عمرو، قال: سمعت أبا عيداهل الرواية الثالثة:

يستجيب دعاًء بظهر قلب  ساه، فإذا دعوت فأقيل بقليك، ثم استيقن  اهل تعاىل ال

                                           
 .35: 13( راجع: املصدر نفسه 1)
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 .«اإلجابة

ني يف احلديث السابق، بل موهذا احلديث يصعب تفسريه باالحتاملني املتقد

سند احلديث لكّن  .ّل له هنادل هناك، وهو املعنى املستيتعنّي فيه االحتامل األوّ 

ه ال سند له أساسًا يف غري ته، كام أنّ سليامن بن عمرو حيث مل تايت وثاقبضعيف 

 .كتاب الكايف، وقد رّصح العالمة املجليس بضعف السند هنا

، ال تعني العلم هبا، بل هي دعوة «استيقن باإلجابة» بأنّ هنا أيضًا وقد يقال 

اليقني فيه جانب نفسا ي عىل خالف العلم ففيه  ألنّ  ؛لطلب حتصيل استقرار النفس

 منا عىل مستوى اللغة.جانب معريف، وكال

ة روايات وقد تكون روايًة واحدة، وهي ىل عدّ يوهي قد ترجع  الرواية الرابعة:

يب ما شاء جيد ي  عيد، يب، فليظنّ  أنا عند ظنّ »حديث قديس يقول سيحانه فيه: 

عيد، يب،  أنا عند ظنّ »، وقد ورد يف صحيحة حممد بن يسامعيل بن بزيع: «عنده

ما  عيد،، فليظنّ  أنا عند ظنّ »، وورد بصيغة: «ًا فرشاً وين رّش فخريًا  اً ين خري

. وقد «عيد، يب يال خرياً  عيد، يب، فال يظنّ  أنا عند ظنّ »، وورد بصيغة: «شاء

 .و قريب منه يف مصادر أهل السنة أيضاً أكار ورود هذا النص 

                                           
؛ 1667: 0، والوايف 138؛ وعّدة الداعي: 331؛ ومكارم األخالق: 637: 3( الكايف 1)

 .737، 715 :01وبحار األنوار 

 .36: 13( مرآة العقول 3)

 .781( فقه الرضا: 7)

 .617، 701: 3؛ وماله: مسند ابن حنيل 371، 330: 15( تفصيل وسائل الشيعة 6)

 .353: 11( مستدرك الوسائل 5)

 .173( عّدة الداعي: 8)

: 6، و601، 333، 311: 7، و576، 536، 518، 663، 665: 3( راجع: مسند أمحد 3)
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ب بعض ، وترتّ عيده اهل يكون عند ظنّ  ز عىل أنّ تركّ هذا احلديث  صيغ وكّل 

 ،باهل حتى يكون له نتائج صيغ احلديث عىل ذلك الطلب من العيد أن حيسن الظنّ 

احلديث توصل  اذلك سليًا عليه، وكّل صيغ هذ به كي ال يرتدّ  ن ال ييسء الظنّ وأ

 له نتائجه احلسنة. باهل مطلوب وأنّ  سن الظنّ ح   بدرجة أو بأخرى يىل أنّ 

متعّددة بعضها معترب عند السنّة وبعضها اآلخر وهذا احلديث الذ، له أسانيد 

ال يدّل عىل يشء يف موضوع بحانا؛ ألّن غاية ما يفيد أّن عىل  ،معترب عند الشيعة

قليه بأّن اهل لن يأتيني منه يال اخلري وما  باهل سيحانه، فيقول يف سن الظنّ العيد أن حي  

ق والسداد، فإذا دعا اإلنسان فيه املصلحة يل، ولن خيذلني عام يكون يل فيه التوفي

سن الظن ليس استجابة الدعاء بالرضورة، بل هو استجابة الدعاء رّبه فإّن معنى ح  

عىل تقدير رجوع ذلك باخلري عىل اإلنسان الداعي، ويال مل يكن يف استجابة الدعاء 

 ّن ماجيب، بل ياهل سيست سن الظن وأنّ قهر، بني ح   بط عضوّ، ايال الرّش له، فال تر

وهو ال يدر، يكون مقّدمًا عىل ما نحن فيه، من  قلناه عن دعوة اإلنسان بالرّش 

سن الظن مفضيًا يىل عدم استجابة حيث يّن ذاك االحتامل يفرض أن يكون ح  

 الدعاءال العكس.

أم غريه من  سواء كان هذا احلديث القديسـ سن الظن باهل وحديث ح  

ل ىل مفهوم الرضا بقضاء اهل والتوكّ رجع يـ ية يف كتب املسلمني األحاديث املرويّ 

، وهذا هو ولو مل يظهر هذا اخلري يل له ما يعطيه اهل للعيد فيه خري   عىل اهل، وأنّ 

َك ﴿معنى قوله تعاىل:  ن نهْفسم ن َسيَِّئٍة َفمم
َن اَّلل م َوَما َأَصاَبَك مم ْن َحَسنٍَة َفمم

ا َأَصاَبَك مم مه

لنهاسم رَ 
يًداَوَأْرَسْلنَاَك لم ومفاهيم حسن الظن  (.30)النساء:  ﴾ُسوالً َوَكَفى بماَّلل م َشهم

                                                                                                       
، 83: 6؛ وصحيح مسلم 100، 131: 6؛ وصحيح اليخار، 715: 3الدارمي  ؛ وسنن118
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 ه كامل حمض.ة اهل وأنّ باهل يمكن عّدها من املفاهيم اإليامنية املكّملة لإليامن بخرييّ 

 باهل وبني اليقني املعريف باإلجابة، سن الظنّ وهبذا يظهر أنه ال تالزم بني فكرة ح  

 مها.بل هي تلتقي مع اإلجابة وعد

ما أبرز »قداح، عن أيب عيداهل، أو أيب جعفر قال: الخرب ابن  الرواية اْلامسة:

وجل أن يرّدها صفراء، حتى جيعل  ار يال استحيا اهل عزّ عيد  يده يىل اهل العزيز اجليّ 

وهذا املفهوم قد نجد له حضورًا يف بعض  .«فيها من فضل رمحته ما يشاء

 .الروايات األخرى أيضاً 

يال أّن هذا احلديث ـ برصف النظر عن مصدره وسنده ـ غاية ما يفيد أّن اهل 

الداعي صفر اليدين، لكنه ال يفيد أنه يستجيب له عني ما دعاه، فهو  دّ تعاىل ال ير

فاهل يذا دعي واستجاب فال موجب للكالم، أما يذا ، داّل عىل عدم اإلجابة أحياناً 

بل يعطيه شيئًا  ًا،رّس حبرجوع داعيه خائيًا مت حيسمدعي ومل يقّرر اإلجابة فإنه ال 

 هرجعي  ه يعطيه شيئًا ما وال أ، أنّ  «من فضل رمحته ما يشاء»من رمحته، وهلذا قال: 

درك ما أعطاه لعرف كرم اهل تعاىل حتى لو مل يستجب له أة، ولعّله لو خائيًا باملرّ 

 دعاءه الذ، جاءه به.

؛ ألّن تعّهد السابق القديس ا احلديثتي قّدمهال ةوهذا احلديث يلتقي مع الفكر

ه وأنّ  ،باهل حسن الظنّ ة، يفرض علينا أن ن  اهل سيحانه أن ال يرّد الداعي خائيًا باملرّ 

فال يعني ذلك أّننا مل نربح شيئًا بل سوف يعطينا شيئًا من  يذا مل يستجب لنا دعاءنا

ائنا، حيث يدعو اإلنسان فضل رمحته ويمنع عن الفساد الذ، كان سيأتينا من دع

 بالرّش دعاءه باخلري وكان اإلنسان عجوالً.

                                           
 .108؛ وعّدة الداعي: 735: 1؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 63: 3( الكايف 1)

 .336؛ والعهود املحّمدية: 667: 11( انظر: الصنعا ي؛ املصنّف 3)
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 وَبذا يتبني  لنا جلي ًا أن  نصوص ُحسن الظن  واليقني باالجابة عىل نوعني:

ما ال داللة له أساسًا عىل تشكيل ب عد كاشف يف استجابة الدعاء،  النوع األول:

 والتسليم له وحسن الظّن به، ويّنام يرجع يىل موضوع تربو، يف الرضا بقضاء اهل

 وهذا هو ما حتويه بعض األحاديث السليمة من حيث اإلسناد عند الفريقني.

ما فيه احتامل الداللة ولو احتامالً قوّيًا أحيانًا، وهذا كّله ضعيف  النوع الثاين:

يف مسألة  رشحناه سابقاً السند واملستند، فضاًل عن كونه خيالف منطق الواقع وما 

 الواقع احلاكي عن عدم حتّققها.مع تنايف النّص الداّل عىل حتمية اإلجابة  ختريج

كام أّن عدد هذه الروايات ال يزيد عن أصابع اليد الواحدة، فمن الصعب جّدًا 

واحلال هذه ـ مع ما تقّدم ـ حتصيل وثوق أو اطمئنان بالصدور، وهو احلّجة يف باب 

 األخيار.

يف احلالة العادية حتصيل كشف يقيني أو حتى  ومن هنا نعرف، أّنه من العسري

ظنّي نوعي باإلجابة عند كّل دعاء ندعوه، فالقول بأّن دليل الدعاء وعموماته يفيد 

كاشفّية االستخارة عن الواقع اإلهلي املراد بنحو اليقني أو الظّن املعترب باخلصوص 

ائر جماالت الفقه هلذا كّله مل يعمل العلامء باالستخارة يف سغري واضح، ولعّله 

 والقضاء واألمور العامة وغري ذلك.

 ،صحيح املشيئة يّن ما ذكره بعضهم من أّن اإلجابة معّلقة عىل املالحظة السابعة:

قد أعلمنا هبا املشيئة  وهذا معناه أنّ  ،لكّن املفروض أّن الوعد باإلجابة قد صدر

ة دًا لعدم االستجابة بحجّ دّ يستجيب دعاءنا، فال معنى جم ناليار، تعاىل، وأنه قّرر أ

 املشيئة. التعليق عىل

منها املقطع موضع الشاهد اقتطاع اآلية املستشهد هبا قد تّم  نّ ىل ذلك أيضاف ي
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ُكم إمْن َأَتاُكْم َعَذاُب اَّلل م ُقْل َأَرَأْيت﴿القرآ ي يقول:  فالنّص  ،رت عىل املعنىبطريقة أثّ 

اَعُة َأَغَْيَ اَّلل م ُف َما  * َتْدُعوَن إمن ُكنتُْم َصادمقمنَي َأْو َأَتْتُكُم السه اُه َتْدُعوَن َفَيْكشم َبْل إميه

ُكونَ  فالسياق سياق  (.61ـ  61)األنعام:  ﴾َتْدُعوَن إمَلْيهم إمْن َشاء َوَتنَسْوَن َما ُترْشم

نزول العذاب أو قيام الساعة، وهذه احلاالت قد حكمت النصوص نفسها بأّن 

 حمدود.جمال االستجابة فيها 

 تعليق املوىل سيحانه االستجابة يف اآلية الكريمة عىل أنّ أيضًا ىل ذلك يضاف ي

 ه لن يستجيب، بل هي طريقة الييان القرآ ي التي تعطيه سيحانهال يعني أنّ  املشيئة

ق اخللود يوم لك اآليات التي تعلّ ت، كةً حتى يف األمور التي تيدو لنا حتميّ  املشيئة

َوَيْوَم ﴿مرارًا بايوت اخللود، قال تعاىل:  ة رغم حكم النّص اإلهليّ  املشيئة القيامة عىل

نسم  َن اِّلم َيآُؤُهم مِّ
نسم َوَقاَل َأْولم َن اِّلم  اْسَتْكَثْرُتم مِّ

نِّ َقدم ُهْم ََجميًعا َيا َمْعرَشَ اجْلم ْرُشُ ِيم

َي َأجه 
نَا اْسَتْمَتَع َبْعُضنَا بمَبْعٍض َوَبَلْغنَا َأَجَلنَا الهذم يَن َربه ْلَت َلنَا َقاَل النهاُر َمْثَواُكْم َخالمدم

يم  َعليم  
يَها إماله َما َشاء اَّلل ُ إمنه َربهَك َحكم

 (.136)األنعام:  ﴾فم

يّن ما ذكره العالمة املجليس من أّن املراد باإلجابة هو السامع،  املالحظة الثامنة:

وين كان من  السامع ، فإنّ اً خالف الظاهر جدّ  ،ه تعاىل يستمع لدعواتكمبمعنى أنّ 

 ه ال يقال يف لغة العرب: دعوته فاستجاب، بمعنى أنصت.يال أنّ اإلجابة، لوازم 

 

 سائدالعن سياق التفسري مثري حماولة تفسريّية جديدة آليات اإلجابة، خروج 

ْب ﴿وقد كان خطر يف ذهني سابقًا معنى آلية: هذا،  ُكُم اْدُعوينم َأْسَتجم َوَقاَل َربُّ

ينَ َلكُ  رم َباَدِتم َسَيْدُخُلوَن َجَهنهَم َداخم
وَن َعْن عم ُ

يَن َيْستَْكربم
 (.81)غافر:  ﴾ْم إمنه الهذم

يُبوْا ﴿وآلية:  اعم إمَذا َدَعانم َفْلَيْسَتجم يُب َدْعَوَة الده يب  ُأجم ي َعنِّي َفإمينِّ َقرم
َبادم َوإمَذا َسَأَلَك عم
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ُهْم َيرْ  نُوْا ِبم َلَعله  (.168)اليقرة:  ﴾ُشُدونَ يلم َوْلُيْؤمم

وهو أن يكون معنى الدعاء هنا هو طلب اهل، بمعنى دعوة اهل ألن يكون مع 

اإلنسان، فإّن اهل يذا وّجهنا يليه دعوًة لكي يأيت يلينا ويقرتب منّا ويعيش يف قلوبنا 

هم ال فإنه يلّيي الدعوة فورًا، واملشكلة هي يف العياد الذين دعاهم اهل يليه لكنّ 

ُسولم إمَذا يَ ﴿يستجييون لدعوته، قال تعاىل:  لره
يُبوْا َّللم م َولم يَن آَمنُوْا اْسَتجم ا الهذم َ ا َأُّيُّ

ونَ  رَشُ  حُتْ
ُه إمَلْيهم يميُكْم َواْعَلُموْا َأنه اَّلل َ َِيُوُل َبنْيَ املَْْرءم َوَقْلبمهم َوَأنه َا ُِيْ

)األنفال:  ﴾َدَعاُكم ملم

َن اَّللهم َما اْستَ ﴿(، وقال سيحانه: 36 َ َيْوم  اله َمَرده َلُه مم
ن َقْبلم َأن َيْأِتم َربُِّكم مِّ

يُبوا لم جم

ن نهكمَيٍ  ٍذ َوَما َلُكم مِّ
ْلَجأٍ َيْوَمئم ن مه  (.63)الشورى:  ﴾َلُكم مِّ

ن للدعاء يف هاتني اآليتني عالقة بطلب يشء وحاجة من اهل لكي وومعه فال يك

، بل هي من الدعوة لكي يقرتب اهل من بني املسلمني كام اشتهر يلّييها لإلنسان

قرآ ي أساسًا باستجابة الدعاء وينام بتليية الدعوة،  العيد، وهبذا ال يكون هناك وعد  

 ه ساعد عىل االقرتاب منه.قرب   اهل يذا أراد العيد   ويكون املعنى مساوقًا لقولنا: ينّ 

اهل لو  هل، فكام أنّ  أن يستجيب العيد ب يف اآلية بطلبه عقّ ولعّل ما يشهد له هو أنّ 

وا أردناه أن يكون قرييًا منّا ودعوناه يىل حياتنا فهو يأيت، كذلك عىل العياد أن يليّ 

ق الربط بني تقّربوا له سيحانه، وهبذا يتحقّ ييليه و اليهم أن يأتويهة دعوة اهل املوّج 

ه وصفه يف اآلية نّ أدعاء عيادة )وطريف اآلية األوىل أيضًا، وال يكون املراد منها أّن ال

م حيكمون باستحياب الدعاء وعدم وجوبه رغم ّن أىل عيادّيته، مع كذلك ليشري ي

 هرتكل عىل الدعاء ال تكرّب التوّعد كان لل دت باجلحيم، ما مل نقل أنّ أّن اآلية توعّ 

 ولست ،ني أقيل الدعوة وآتيكمفإنّ  ،فقط(، بل املراد ادعو ي يليكم ألعيش معكم

ستجيب للدعوة، ويف املقابل عليكم أن تستجييوا أيليكم، ومع عظمتي فأنا  بحاجة  
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يَْعُبُدونم ﴿لدعويت لكم بأن تعيدو ي 
نَس إماله لم نه َواِّْلم )الذاريات:  ﴾َوَما َخَلْقُت اجْلم

 يف تكرّب أي ال نعىل عياديت، مع أنّ  (، فإّن عدم استجابتكم وأنتم فقراء هو تكرّب  58

 عواتكم.استجابة د

ه قريب، فإّن هذا كام لعّل ما يساعد عىل هذا املعنى هو وصفه سيحانه لنفسه بأنّ 

 :الوصف متناسب  جدًا مع املجيء، فأنت تقول: أدعوك لإلتيان يىل منزيل، فتجييني

ينني قريب من منزلك فآيت، فوصف القرب يتناسب مع املجيء جدًا، بينام الذ، 

ألدعية هو وصف القدرة، تقول: لو طليت منّي أن يتناسب مع حتقيق املطالب يف ا

 ن أشفيك فأنا قادر.أآتيك بكذا وكذا أو 

َبادمي﴿ :آية هو أنّ هنا كام لعّل ما يفيد  ل سياق خجاءت يف دا ﴾َوإمَذا َسَأَلَك عم

يَن آَمنُوْا ُكتمَب َعَلْيُكُم ﴿آيات الصوم وشهر رمضان، فقيلها قوله تعاىل:  ا الهذم َ َأُّيُّ

يَ  ُكْم َتتهُقونَ الصِّ ُكْم َلَعله
ن َقْبلم يَن مم ْعُدوَداٍت َفَمن َكاَن  * اُم َكاَم ُكتمَب َعىَل الهذم اًما مه َأيه

ْسكمنٍي  يَن ُيطميُقوَنُه فمْدَية  َطَعاُم مم اٍم ُأَخَر َوَعىَل الهذم ْن َأيه ة  مِّ ده
يًضا َأْو َعىَل َسَفٍر َفعم رم نُكم مه

مم

َع َخَْيً  َشْهُر  *ا َفُهَو َخَْي  لهُه َوَأن َتُصوُموْا َخَْي  لهُكْم إمن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َفَمن َتَطوه

َد  َدى َواْلُفْرَقانم َفَمن َشهم َن اَْلُ  اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنهاسم َوَبيِّنَاٍت مِّ
َل فميهم َي ُأنزم َرَمَضاَن الهذم

يًضا ْهَر َفْلَيُصْمُه َوَمن َكاَن َمرم نُكُم الشه يُد اَّلل ُ بمُكُم  مم اٍم ُأَخَر ُيرم ْن َأيه ة  مِّ ده
َأْو َعىَل َسَفٍر َفعم

ُكمْ  وْا اَّلل َ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعله ُ ُتَكربِّ
َة َولم ده

ُلوْا اْلعم يُد بمُكُم اْلُعرْسَ َولمُتْكمم  اْلُيرْسَ َوالَ ُيرم

َيامم ُأحم ﴿(، وبعدها قوله تعاىل: 165ـ  167)اليقرة:  ﴾َتْشُكُرونَ  له َلُكْم َلْيَلَة الصِّ

تاُنوَن  ُكْم ُكنُتْم خَتْ نه َعلمَم اَّلل ُ َأنه ُكْم ُهنه لمبَاس  لهُكْم َوَأنتُْم لمَباس  َلهُ
َفُث إمىَل نمَسآئم الره

وُهنه َواْبَتُغوْا َما َكَتَب اَّلل ُ َلكُ  ُ
ْم َوُكُلوْا َأنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُكْم َفاآلَن َبارشم

يَ  ُّوْا الصِّ
َن اْلَفْجرم ُثمه َأِتم

ْيطم األَْسَودم مم َن اْْلَ يُْط األَْبيَُض مم َ َلُكُم اْْلَ ُبوْا َحتهى َيَتَبنيه اَم َوارْشَ
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دم تمْلَك ُحُدوُد اَّلل م َفاَل َتْقَرُبو وُهنه َوَأنُتْم َعاكمُفوَن يفم املََْساجم ُ
َها إمىَل الهلْيلم َوالَ ُتَبارشم

ُهْم َيتهُقونَ  لنهاسم َلَعله
ُ اَّلل ُ آَياتمهم لم َك ُيَبنيِّ

مما يساعد عىل سياق  (.163)اليقرة:  ﴾َكَذلم

 اهل يقرتب من عييده عندما يريدونه. االقرتاب من اهل يف هذا الشهر الفضيل وأنّ 

، وينتفي وجود تعّهد قرآ ي هنا ع أصل اإلشكاليرتفاًء عىل هذا التفسري بنو

هلي باإلجابة، فعىل اإلنسان الدعاء، واهل ناظر  يف أمره. نعم يذا طلب اإلنسان اهل وي

 ر له سيل االقرتاب منه.اهل سيقرتب ويوفّ  ليقرتب منه سيجد أنّ 

وقد ال يكون وال أجزم به الساعة، ويّنني أطرح هذا التفسري للتأّمل والتفكري، 

اهلائل من النصوص يف الدعاء  ال سيام مع أخذ العدد هناك ما يوجب تعّينه،

 .، والعلم عند اهلواإلجابة واالستجابة التي تدّل عىل املعنى املشهور

د جواد مغنية يف مقاربة داللة اآليات يّن ما ذكره الشيخ حممّ  املالحظة التاسعة:

قوله تعاىل عن الذين يستكربون  عىل اشرتاط صالح الداعي غري واضحة أبدًا؛ ألنّ 

ياله عىل الدعاء، يس مرتيطًا بحال الداعي وهو داع، بل مرتيط بأصل يقعن عيادته ل

سيكون يف  ه يىل اهل ويطلب حاجته منه فإّنهيتوّج  فانه ين مل يدع  واستكرب عىل أن

ًا الداعي جيب أن يكون عابدًا تقيّ  زمرة املتعالني عىل اهل، وليس يف سياق اآلية أنّ 

جاء عىل االستكيار عىل العيادة، ال  مّ ذّن الحتى تصّح دعوته وتستجاب، علاًم بأ

 عىل ترك العيادة والواجيات والفرائض.

وأما اآلية األخرى فهي بعد وعدها باإلجابة تطالب الناس بأن يقابلوا اهل تعاىل 

كم فعليكم ييه ها هو يطلب منكم ما حيي، فاهل الذ، يذا طليتم منه شيئًا يليّ ىباحلسن

ذلك، ولو صّح تفسري العالمة مغنية  اق األشياء أن تفعلوأن تلّيوه، ومقتىض منط

 للزم أن تقول اآلية: ينني استجيب دعاءكم مستجييني يل.
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ياَم ﴿ :وأما اآلية الاالاة ، فهي أبعد يف الداللة؛ فإنا جتعل املطالية ﴾َفاْسَتقم

يذًا ة عىل يجابة الدعوة، فهو يقول هلم: يّن اهل استجاب لكام، عاالستقامة متفرّ ب

ه شيب تيياع سييل اجلاهلني، فهي من حيث منطق الرتتاالستقامة وعدم اتّ بكام يفعل

 اآلية الاانية متامًا.

م االستخارة أو  ،وعليه فأدل ة الدعاء إنام تثبت استحباب الدعاء الذي يتقد 

ات السبحة أو يقارهنا، أما نفس حركات االستخارة، كفتح املصحف أو حتريك حب  

أو عملية الربط بني االستخارة ورشد الفعل أو املستقبل والعواقب، ترتيب األثر 

فكلها أمور ال ربط لعمومات الدعاء َبا، فال يصح االستدالل بعمومات الدعاء 

 ِّلثبات االستخارة املصطلحية االستشارية املتعارفة.

 بعض أنواع االستخارة الدعائية يلتزم باستحباَبا بعمومات الدعاء، كام أن   ،نعم

ل العقل فام ه أَياَّلل تعاىل ثم يستش االستخارة االستشارية ال بأس به، مثل أن يدعو

 هذا يمكن إثباته بضم   أخذ به، فإن  أو بعضهم ِّما رأى صالحه أغلبهم عليه شار 

ة اَلث ىل أدل  إعمومات الدعاء إىل عمومات االستشارة، أو ضم  عمومات الدعاء 

 نه ذلك، دون الربط بني الدعاء واستجابته، ودوعىل تدبَي األمور وعقلها وما شاب

 ديًا غَي عقالين.اعتبار األمر تعب  

الدليل ىل إ( لننتقل اءوَبذا ينتهي الكالم عن الدليل الثاين )عمومات الدع

 الثالث.

 

 ةرخاتة االسشرعّيتأصيل ـ مرجعّية قاعدة القرعة، و 2ـ  3

ما ذهب إليه غَي تخارة هو سثبات رشعي ة االالذي ذكر هنا ِّل الثالث لالدلي

 ثابت يف كّل  ّن القرعة مرجع  وذلك أ دل ة القرعة،أواحٍد من الفقهاء من الرجوع إىل 



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ......................................... 31

، فيمكن أن يكون موردًا جمهول، وحيث يّن هذا األمر بالنسية للمستخري جمهول   أمر  

 من موارد القرعة.

 ونصوص القرعة عىل نحوين:

ل: ة بحاالت التنازع أو وقوع التزاحم عاّمة غري مقّيدنصوص  النحو األو 

، فإّن «جمهول ففيه القرعة كّل »عارض بني احلقوق، مال خرب حممد بن حكيم: توال

املرتّدد بني أمور  جهول الشخيصللمجمهول( يصلح للشمول  )كّل  هذا اخلرب العامّ 

هل املصلحة واملفسدة يف الفعل عند العيد واحد، حيث جت   مياحة يف فعل شخص  

 ستخري.امل

عن اإلمام أيب  ،خاّصة بحاالت التنازع، كخرب أيب بصرينصوص   النحو الثاين:

( ثم )تقارعواه ليس من قوم تنازعوا ينّ ‘: .. فقال النيي»أنه قال: × جعفر

 .«يال خرج سهم املحّق  ،وجل فّوضوا أمرهم يىل اهل عزّ 

ختصاصها بياب قد يتصّور للوهلة األوىل اذات النحو الاا ي وهذه النصوص 

متام األمر  ة املذكورة عرفًا، بحيث يفهم أنّ ه يمكن يلغاء اخلصوصيّ التنازع، يال أنّ 

ـ أ، باب االستخارة ـ ، وهو يف املقام التعّرف عليهجمهول يراد  ىل حقٍّ يرجع ي

 .ة يف الفعل املستخار عليهأو املفسد املصلحة  

، واملائز بني القرعة املعروفة االستخارة نوع  من القرعة نّ أيظهر  ،ومن هنا

ها الرشعي علم حكم  املتداولة وبني االستخارة، أّن القرعة تكون يف موارد ال ي  

مورد م احلقوق، بينام حاجلزئي؛ الشتياه املوضوع، ويقع ذلك غاليًا يف جمال تزا
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وهي دائرة  ،علم موضوعهاكام ي   ، واجلزئياالستخارة معلوم احلكم الرشعي الكيّل 

غاية األمر مع الشك يف صالح هذه األمور للفاعل وفسادها  ،أمور مياحةبني 

عاجاًل أم آجاًل، فمع التحرّي وانسداد أبواب املعرفة تكون االستخارة ـ القرعة هي 

 املرجع.

ة أمور ز اندراج االستخارة ضمن القرعة بمعناها العام عد   :وِّما يعز 

رواياهتا باملسامهة، ومصطلح  ينه قد ورد التعيري عن االستخارة يف بعض ـ1

ابة قال: ه الروايات خرب عيد الرمحن بن سياملسامهة هو عينه القرعة، ومن مجلة هذ

بعث به يىل قال بعض أصحابنا: اد علينا، فسة ومعي متاع كاري، فكخرجت يىل مكّ 

ساهم بني مرص واليمن، ثم »، فقال يل: ×ذلك أليب عيداهل اليمن، فذكرت  

. «سهم، فابعث يليه متاعك..لاسمه يف ا خرجاليلدين  اهل، فأّ،  فّوض أمرك يىل

 ثم يرشح له كيفية فعل الرقاع.

حسيام يالحظ )االستخارة والقرعة(  اماحتاد كيفية العمل والدعاء فيه ـ2

 .بمراجعة روايات باب القرعة واالستخارة

بعض النصوص ة االستخارة، بل استحياهبا بمقتىض وهبذا كّله نايت مرشوعيّ 

 مهة.ااحلاثة عىل القرعة واملس

ا ي )عمومات الدعاء( والاالث )القرعة( هو انعم الفرق اجلوهر، بني الدليل ال

عمومات الدعاء ال اختصاص هلا بحال احلرية واجلهل، فيام املالحظ من  أنّ 

اختصاصها بحال احلرية واجلهل ـ بعد ضّم بعضها يىل بعض ـ نصوص القرعة 

خصوص ة االستخارة ، لو كان مرجع رشعيّ مور، وهذا يصلح رّداً وانغالق األ

                                           
 .383( ابن طاووس، فتح األبواب: 1)
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 الشيخ شلتوت.ة، عىل يشكالية تعطيل العقل التي طرحها عدليل القر

 

 تأمالت نقدّية يف مرجعّية قاعدة القرعة يف االستخارات

يواجه بعض  ،إال أن  االستناد إىل دليل القرعة ِّلثبات شموله ملا نحن فيه

ها  :املشاكل، وأمه 

ـ  أقّل يف املجموعة الاانية من أحاديث القرعة يّنه من الصعب جدًا ـ ال أوالً:

واقعي ال جيوز ضياعه،  سلب خصوصّية التنازع وضياع حقٍّ االطمئنان بصّحة 

حالة التنازع ا وردت يف سياق يف أّن  كّل من يطالع روايات القرعة ال يشّك ف

يىل الواقع بام يف ذلك طريق ويثيات احلقوق وعدم وجود أّ، طريق للوصول 

ه له، من الناس يقول بأّن هذا العقار يل، فيام عمرو يقول بأنّ  فزيد   ،االحتياط

نات وأنواع املصاحلات عن حّل املشكلة، فهنا نلجأ يىل األدّلة والييّ  فت كّل وتوقّ 

من خالل يلغاء اخلصوصية عن هذا السياق ـ راج كّل هذه الروايات خالقرعة، وي

طّر هلذا الطريق حلفظ احلقوق وفّض ضع ار؛ ألننا نحتمل أّن الشاصعب  ـ عرفًا 

كيال يفشل القضاء يف الوصول يىل حّل يف قضايا املخاصامت بني الناس  ،املنازعات

ه يمكن مما يلزم رفعه، وأين هذا من باب االستخارة حتى مع احلرية التاّمة، فإنّ 

احلقوق وعجز القضاء بالرضورة لو مل استخدام االحتياط أحيانًا، وال يلزم فوات 

 تستخدم القرعة.

فهم الفقهاء من نصوص القرعة االنرصاف يىل موارد املشتيه  ،ولعّله هلذا كّله

ًا يف باب القضاء، وهذه اجلزئي املوضوعي حلكم رشعي كيّل، ورأوا ذلك جليّ 

سائل احلّر العاميل يف تفصيل و اروايات القرعة تزيد عن عرشين حدياًا أورده
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( وهي شاهدة عىل 17، كتاب القضاء، أبواب كيفية احلكم، باب 33الشيعة )ج

 قضايا احلقوق أو املنازعات.

القرعة  يرجع كالم العالمة السيد حممد حسني فضل اهل من أنّ  ،ذكرناهملا ولعّله 

ة للناس والطريق منحرص هبا، بخالف االستخارة حيث ليست حاجة رضوريّ 

 .كذلك

د بن حكيم ّن احلديث الوحيد الذ، يمكن اعتياره عامًا هو خرب حممّ ي ثانيًا:

ه يتحّدث ناه عن سياق النصوص األخرى، وأنّ رتاملتقّدم، وهو لو قيلنا بعمومه وب

عن تلك القرعة املركوز يف األذهان جريانا يف جمال احلقوق أو املنازعات، يصعب 

يم وين كان صحيحًا بسند وذلك أّن الطريق يىل حممد بن حك ؛االعتامد عليه

املشكلة يف حممد بن حكيم  ته بسند الشيخ الطويس، يال أنّ الصدوق، مع عدم صحّ 

كام لو يوثقه  ه مل جيرح فيه أحد  يال أنّ  ،نفسه، فإّن متقّدمي علامء الرجال وين ذكروه

أحد  منهم، وقد اعتمد املوثقون هنا عىل ثالث روايات أوردها الكيش يف مدحه، 

والاالاة منها رواها هو بنفسه لنا فال قيمة هلا لوحدها، يال أّن العمدة هي األوىل 

يأمر حممد بن حكيم أن × الرواية الاانية وهي عن محاد قال: كان أبو احلسن

جيالس أهل املدينة يف مسجد رسول اهل| وأن يكّلمهم وخياصمهم حتى 

ت هلم وما قالوا لك؟ مهم يف صاحب القرب، فكان يذا انرصف يليه، قال له: قلكلّ 

 .ويرض بذلك منه

، فيام قال وقد فهم السيد اخلوئي من هذا احلديث أّن حممد بن حكيم ممدوح

                                           
 .176ـ  177( فضل اهل، القرعة واالستخارة: 1)
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ه من غري املناسب أن يأمر اإلمام شخصًا بتمايل املذهب اجلعفر، آخرون بأنّ 

 .والتحّدث عن لسانه يال يذا كان له وثوق كامل به

عتامد عىل الرواية الواردة يف مدح حممد بن حكيم إال أن  الصحيح عدم إمكان اال

 ِّلفادة توثيقه وذلك لوجهني:

يّن الرواية ورد يف سندها حممد بن عيسى عن يونس بن عيد الرمحن، وقد ـ  1

ه لو روى نا قلنا بأنّ قنا يف علم الرجال وثيت لدينا وثاقة هذين الرجلني، لكنّ حقّ 

خرج هذا رز اتصاله، بعد أن ا  ال حي   فاخلرب ،حممد بن عيسى بن عييد عن يونس

تها؛ السند من نوادر احلكمة، وعليه فهذه الرواية ضعيفة خالفًا للمعروف من صحّ 

 عدم يحراز االتصال. ولوجود انقطاع يف السند أ

كام قال السيد  ،ةيال أّن غاية ما تفيد هو املمدوحيّ  ،لو سّلمنا صّحة السندـ  2

اًا؛ بل ياملحاججات الكالمّية مل تكن يف ذلك العرص حتد ة؛ ألنّ اخلوئي، ال املوثوقيّ 

كانت جدالً ونقاشًا ويلزامًا للخصم، وكّل ما نعرفه أّن اإلمام كان يأمره باملحاججة 

ذلك منه، وال نحرز أّن اجلدل كان حيو،  واملخاصمة، ثم يستمع يليه ويرىض

يف الكالم وممدوحًا فيه، ًا ضليعالرجل كان  احلديث أنّ هذا فغاية ما يايت  ،حتديااً 

 والكالم عن متايل املذهب اجلعفر، فيه رضب   .فتكون الرواية دليل مدح ال توثيق

ة هشام بن كمعروفيّ يف عامل الكالم عرف حممد بن حكيم يم املسألة، فال ي  من تضخ

ي أو ملمن الطاق، فلعّله كان له نشاط حمدود يف مسجد قاحلكم أو هشام اجلوالي

كام  ، وأين هذا من متايل املذهب؟!نصار املذاهب األخرىأموعة من النيي بني جم

أن تصديق اإلمام له فيام خيربه عن املناظرات التي جرت ليس دليل وثاقته باملطلق، 

يذ قد حيرز اإلمام عدم كذب ابن حكيم عليه، دون أن نحرز عدم كذبه يف غياب 
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 اإلمام. 

أخيار يدرج السيد اخلوئي وف فس ،دليل مدحهذه الرواية وعليه، فإذا كانت 

نا ناقشنا يف حمّله من علم يال أنّ وفقًا لنظرياته، يف اخلرب احلسن، حممد بن حكيم 

)باالصطالح اإلمامي(، من حيث يّن املدح  أصول الفقه يف حجية احلديث احلسن

يذا رجع يىل التوثيق صار اخلرب معتمدًا، أسّمي حسنًا أم صحيحًا أم غريمها، وأما 

عاء جريان السرية العقالئية دّ وا .ا مل يتعّلق بجهة التوثيق يف الراو، فال قيمة لهيذ

عىل العمل باخلرب احلسن ال دليل عليه، بل الدليل عىل عكسه، وهلذا قلنا بأّنه لو 

ه ما رواه الاقة عن ماله يف أريد تعريف اخلرب احلسن مع القول بحجيته لزم القول بأنّ 

ًا عىل طريقتهم يف جريالصحيح الذ، ينيغي أخذ العدالة فيه مقابل  ،مجيع الطيقات

. وعليه فلم يايت اعتيار أخيار حمّمد بن حكيم، فال تكون روايته هنا يف باب التعيري

 القرعة معتربًة.

ة اخلرب غري املطمأّن بصدوره، وخرب حممد بن فضاًل عن عدم حجيّ  ،هذا كّله

 ماله ومل نجد متابعًا له أو شاهدًا، وخرب   د  حكيم انفرد فيه هذا الراو، ومل يرو  أح

 كهذا من حيث السند يصعب حتصيل علم بصدوره ولو عادًة.

مع ذلك أو أحرزنا العلم بصدوره، لو صّححنا سند خرب حممد بن حكيم،  ثالثًا:

وذلك أّن مطلع احلديث جاء فيه: سألت أبا احلسن  ،رز العموم املّدعى فيهال حي

هذا النّص و، «جمهول ففيه القرعة.. كّل »يشء، فقال يل: عن ’ موسى بن جعفر

عنه، حتى أجابه اإلمام  حكيم اإلمام   بن طييعة اليشء الذ، سأل حممد ىلاليدّلنا ع

فأعطى اإلمام القاعدة يف املنازعات، فيكون  ،هبذا اجلواب، فلعّله سأله عن منازعة

ز ذلك بسائر و احلقوق، ويتعزّ ما كان يف باب املنازعات أ «جمهول كّل »املراد من 
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 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ......................................... 38

روايات القرعة التي متحورت حول املنازعات وقضايا احلقوق، ويف هذه احلال 

 طمئنان بإرادة التعميم يىل ما هو خارج هذا السياق كّله.يل االيصعب حتص

القرعة مرتكز عقالئي ـ كام أقّر بذلك غري واحد من الفقهاء  ز ذلك بأنّ بل يتعزّ 

جديد،  حلكم   يف العادة مشريًة يىل املرتكز العقالئي ال ملّسسةً  ـ فتكون الروايات

 العقالء يعملون بالقرعة يف جمال احلقوق واملنازعات خاّصة. ومن الواضح أنّ 

ما تقّدم، فهل يايت ذلك استحياب  لو غضضنا الطرف عن كّل  رابعًا:

 تها عنه؟االستخارة أم يايت طريقّيتها للواقع وكاشفيّ 

ه عندما يلزم حّلها قائمة، وأنّ  ه يراد حّل مشكلة  من نصوص القرعة أنّ يّن الظاهر 

أو أقّرت طريقًا  وال نجد طريقًا للحّل فإّن الرشيعة وضعت طريقًا يف هذا الصدد

فّض املنازعات بني ف، وهذا غري ثيوت حكم تكليفي بالقرعة يف حّد نفسها، عقالئّياً 

 ة بدليل  كم واجلهاز القضائي يف األمّ الناس وتعيني احلقوق أمر  الزم عىل احلا

كّلها ووصل يىل طريق مسدود؛ هلذا وضعت  قوهنا استخدم القضاء الطر ،مستقل

االشتياك  النزاع باالحتكام يليه لفّض  ّض التنازع ي لزم طريففالرشيعة له طريقًا ل

 احلقوقي والدعو، بينهام، وهو القرعة، وهذا ال يعني وجوب القرعة أو استحياهبا

املشكلة بحسب ما يفهم من جمموع  ّض فتها ليف ذاهتا، بقدر ما يعني جمّرد طريقيّ 

تها لرتتيب اآلثار التي يلزم نصوصها، فاإللزام بالقرعة ليس يال من باب طريقيّ 

 .حّلها

فقد  ،علم الولدثم محلت ومل ي   ،يف يوم واحد مرأة  ة اشخاص بامااًل لو زنى عدّ 

وكان الولد ملن خرجت القرعة باسمه، فهنا ينام ألزم  ،بالقرعة حكم خرب احلليي

                                           
 .1، ح17، كتاب القضاء، أبواب كيفية احلكم، باب 353: 33( انظر: تفصيل وسائل الشيعة 1)
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ة والنفقة ة يلزامية لتعيني الولد من حيث املحرميّ رشعيّ  قرعة ألجل وجود آثار  لبا

 واالنتساب واإلحلاق وغري ذلك، ولو مل يكن هناك مال هذا مل تكن القرعة واجيةً 

ان التخيّل عن نزاعهام فال وهكذا لو أراد الطرفان املتنازع ة يف حّد نفسها.أو مستحيّ 

.  موجب للرجوع يىل القرعة حينئذ 

ة القرعة عىل مرشوعّية االستخارة بوصفها وعليه، فإذا أريد االستدالل بأدلّ 

يثيات استحياب  فعاًل أو بام فيها من ترتيب أثر فال بأس، أما يذا أريد بالقرعة

أدّلة  ا صعب؛ ألنّ االستخارة بام هي فعل أو يثيات استحياب العمل وفقها فهذ

تها القرعة ال تايت حكمها التكليفي اإللزامي أو االستحيايب بقدر ما تايت طريقيّ 

 بني األمرين. ، وفرق  بدليل  آخر قد يكون تعيينه يلزاميًا أو استحيابياً ما لتعيني واقع 

نحن نشّكك يف عمومّية أدّلة القرعة خلارج دائرة احلقوق واملنازعات  خامسًا:

و مورد النصوص وبناء العقالء؛ وذلك أّنه لو سمحنا بخروج أدّلة القرعة الذ، ه

عامل تشخيص الواقع اخلارجي برصف النظر عن الشيهات يىل عن هذا املورد 

ة باملعنى املعروف، فال موجب لتخصيص احلكمية والشيهات املوضوعية اجلزئيّ 

فعل الفرد، أدّلة القرعة حينئذ  بخصوص تشخيص املصلحة واملفسدة يف ال

غري ـ ة نسّدت أبواب اكتشافه، كاملسائل العلميّ اأمر  شمل كّل ستبل  ،لمكّلفل

؛ ألّن جمّرد اخلروج عن الدينية ـ العويصة التي أغلقت أبواهبا أمام العلامء والياحاني

ال يفّرق فيه بني مورد  ـ وهي دائرة املنازعات واحلقوق ـ ائرة القرعة التي نّدعيهاد

كتشافه عىل ما هو عليه يف الواقع، ومن الواضح أّن اجلميع ال يقيل وآخر يراد ا

عىل أخرى يصيح رضبًا من التحّكم، مما  رتجيح ترسية  فيامت، ومعه مبمال هذه التع

هًا وجدانيًا عىل عدم كون أدّلة القرعة بصدد أمور من هذا ل بمجموعة منيّ يشكّ 
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 النوع.

ة االستدالل  ،ومن هذا كل ه ة مرشوعي   لصالحبأدل ة القرعة يظهر عدم صح 

 بل هي منرصفة عن ذلك ِتامًا. ،كاشفيتهالاالستخارة أو استحباَبا، بل حتى 

 

 ـ االستناد للسرية املتشرعّية لشرعنة االستخارة 2ـ  4

ترشعي ة من االستناد إىل السَية امل ،ما ذكره بعض الفقهاءرابع األدل ة هنا هو 

األمور،  عىل استعامل االستخارة يف مهامّ  ،ومنا هذامنذ عصور سالفة ويىل ي اجلارية

 .كاشفة عن املوقف الرشعي ةوالسرية حجّ 

وقد تنّيه صاحب هذا االستدالل يىل مشكلة يحراز اتصال السرية بعرص 

 ، وذلك ألمرين:ا كانت موجودة قطعاً اب بأّن جوأ ،املعصوم

لعرص النيو،، وهي ة عىل االستخارة منذ اوجود النصوص املتواترة احلاثّ  ـ أ

 تكشف بدورها عن وجود هذه السرية.

وجودها بعد أن ثيت وجودها اآلن، فيكون هذا يمكان يجراء استصحاب  ب ـ

بذلك يجراء ه يريد والظاهر أنّ  .مقّدمًا عىل أصالة العدماالستصحاب 

 االستصحاب القهقرائي.

 

 مناقشات يف دليل السرية املتشرعّية

ها: ،بعض املناقشات داءوإب ،ذا الدليلف عند هوق  التويمكن   وأمه 

وكانت هي السييل  يذا كانت نصوص االستخارة متواترةً املناقشة األوىل: 

ام نريد السرية نا ينّ إلثيات السرية، فال حاجة للسرية بعد وجود الدليل املتواتر، فإنّ 

                                           
 .318: 1، ق7( حمّمد الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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 ةً يارشمي كلكشف موقف املعصوم، فإذا كان سييل هذا الكشف هو التواتر احلا

.  عن موقف املعصوم فال معنى لتطويل املسافة حينئذ 

ة أو يّن أدّلة االستخارة املتواترة ين قصد هبا االستخارة الدعائيّ  املناقشة الثانية:

ايت االستخارة االستشارية التي نة يف الدعائية وغريها، فهذا ال ي  األعم غري املتعيّ 

يها عمومات الدعاء الاابتة يف ائية تكفي فعهي موضع بحانا، يذ االستخارة الد

ة فهذا غري عاء التواتر عىل االستخارة االستشاريّ الكتاب والسنّة، وين أريد ادّ 

ا ال ترقى وأّن  ،واضح، وسوف يأيت ين شاء اهل بيان حال روايات هذه االستخارة

 يىل هذا املستوى يطالقًا.

السري املترّشعية  كّل  يلزم عىل طريقة املستدّل هنا أن نايت املناقشة الثالثة:

عىل نفي وجودها يف عرص  عندما ال يقوم دليل   ،رة باالستصحاب القهقرائياملتأّخ 

ه ال فمن الواضح أنّ  ،اء العقالئينه ين أريد االستناد يىل الي، وهذا غريب؛ فإنّ النّص 

يوجد مال هذا االستصحاب يف حياة العقالء، بل قد ناقشنا يف حمّله يف جريان هذا 

. وين أريد االستناد ق النقل اللغو،تصحاب حتى يف اللغة والشك يف حتقّ االس

ن السابق ا ظاهرة يف اليقني أو املتيقّ فمن الواضح أّن  ،يىل نصوص االستصحاب

 ديم هذا االستصحاب يف املقام.قلت والشك أو املشكوك الالحق، فلم يظهر وجه  

لكان معارضًا  ،صحاب القهقرائيلو سّلمنا ميدأ جريان االست املناقشة الرابعة:

االستخارة مل تكن  عكيس هنا، فنحن نحرز أنّ  استصحاب  التي هي بأصالة العدم 

يف األزمنة  مترّشعية يف العصور السابقة عىل اإلسالم ومل يسمع هبا أحد   سريةً 

فنستصحب  ،يف ظهورها ونشّك  ،الغابرة وسط املترّشعة أو حتى قيل خلق اإلنسان

                                           
 .135ـ  133 ( حيدر حّب اهل، حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي:1)
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األمر الذ، يفرض ـ عىل األقّل ـ  ،معناه تعارض االستصحابني وهذا ،العدم

يثيات سقوط جمال االستدالل باالستصحاب مطلقًا هنا، ونتيجته عدم يمكان 

 وم وال نفيها، وهبذا ييطل دليل االعتامد عىل السرية.انعقاد السرية يف عرص املعص

ة االستدالل بالسَية املترش   ة االستخارة أو عية عىل رشعيوالنتيجة عدم صح 

د هذه السَية يف العصور السابقة، بل طي  معأاستحباَبا، لعدم وجود  ى تارخيي يؤك 

د  ن  بعض أنواع االستخارة االستشارية قد أسيظهر من البحوث القادمة ما يؤك 

حوا هم بأنفسهم بأن ه مل يكون له وجود يف العرص القريب من زمن النص.  رص 

 

 ّية يف تأسيس بناء االستخارةـ املرجعّية التجرب 2ـ  5

ـ وهو من املستندات  ما ذكره بعض املعارصين أيضاً هنا هو  الدليل اخلامس

من ـ ة املتدينني أيضًا خالقيني، وبني عامّ تداولة من قيل بعض اخلطياء أو األامل

حيث أثيتت سالمة  ة وجتارب اآلخرين أيضًا،ستناد يىل التجارب الشخصيّ اال

سن الفعل واخلري فيه أو قيحه ابتها الواقع وكشفها الدقيق عن ح  االستخارة وأص

ه قيل بأّن ، حتى أنّ الوالرّش فيه، بل ظهر يف موارد عديدة تدّخل الغيب يف هذا املج

، ذاكرًا عددًا كيريًا االستخارةأحدهم أّلف كتابًا ليايت فيه وجود اهل سيحانه عرب 

كام ذكر  وكانت حمّل تعّجب ويعجاب. ،من الوقائع التي حدثت فيها االستخارة

السيد اليجنورد، ناقاًل عّمن نقل عن بعض األعاظم أّن االستخارة من أقوى 

األدّلة عىل وجود الصانع؛ الرتفاع احتامل الصدفة يف الربط بني حّيات السيحة 

                                           
شخيص ؛ وحممد عيل گرامي، املوقع ال313: 1، ق 7( حممد الصدر، ما وراء الفقه ج1)

 لسامحته، مصدر سابق.
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 .مااًل وبني الواقع اخلارجي الذ، تصييه

ما يلوح من  وأنّ  ،جوابه سابقاً  وأما ما قيل عن ختّلف االستخارة فقد تقّدم

أو تعارض األدعية واملصالح  قةً يختّلفها راجع يما يىل عدم صدق الدعاء حق

 ة وغري ذلك.العياديّ 

وبعض الفقهاء رغم يقراره بعدم ثيوت استحياب االستخارة باملصحف مااًل، 

 ، وكأّنه يريد ترجيح الرواية بالتجربة.يذكر أّن هبا رواية جمّربة

 

 املنهج التجرييب لتأصيل االستخارةسالمة العة نقدّية يف مط

من وجهة نظر ـ ويمكن هنا اجلواب عن هذا الدليل الذي يرجع إىل كم  كبَي 

 أصحابه ـ من القصص واَلكايا والوقائع امليدانية، وذلك:

قه يّن ظاهرة االستخارة وصدقها وذكر قصص مذهلة فيها ال مانع من حتقّ أوالً: 

 وارد التي يستجيب اهل تعاىل فيها للعيد فريشده، فنحن ـ بل ال أظنّ يف بعض امل

بحيث  ،االستخارات التي تقع أحدًا ـ يملك دلياًل عىل نفي استجابة اهل تعاىل لكّل 

ة ال يوضح لإلنسان السييل، فالصدق يف بعض املوارد يشء وثيوت طريقيّ 

، فخرب يشء آخر هبا اخلاّص وكذلك ثيوت استحيا ،النوعّية تهااالستخارة وكاشفيّ 

 الكاذب أو اخلرب املرسل قد يصدق، لكّن هذا ال يصرّيه حّجًة وطريقًا دائاًم معتربًا.

بل حتى لو كان غاليًا يكشف عن الواقع، مل يدّل ذلك عىل االستحياب، فطرق 

تعّرف الغيب لو ثيتت ال يعني أّن استخدامها مستحّب باملعنى الفقهي، كام هو 

                                           
 .80: 1راجع: اليجنورد،، القواعد الفقهّية ( 1)

 .557: 1: التربيز،، رصاط النجاة ( انظر3)
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 يمكن للطريق التجرييي أن ي ستخدم لتأييد الروايات بملّيد  خارجي. واضح، نعم

يف يّن االستخارات الواقعة يف اخلارج يمكن أن نطّيق عليها نظرية التوزيع  ثانيًا:

ة يف حساب وهي يحدى القواعد اليالغة األمهيّ  ،م(1315 )ويّل نلرباألعداد الكيرية 

ـ يىل أّنه كّلام دة براهني رياضية معقّ ضمن ـ ، حيث يذهب ت الريايضاالحتامال

ق يف اخلارج حمتمل ـ من حيث عدده الذ، يتحقّ  عدد التجارب كاريًا اقرتب كّل  زاد

 معدنيّ األوّ النسية يساو،  ـ يىل معّدل  
ثم  ،ةلية يف احتامله، فلو أخذنا قطعة نقد 

فإّن احتامل خروج وجه الصورة هو  ،رميناها
1

3
لكتابة هو واحتامل خروج وجه ا 

1

3
  

املعادالت الرياضية ستعطينا  أيضًا، فإذا كررنا الرمي عرشة آالف مّرة، فسنجد أنّ 

ة، أو مرّ  5111ة، ووجه الكتابة سيخرج مرّ  6000وجه الصورة سيخرج  أنّ 

 العكس أو قريب من ذلك.

يّن نظرية برنويّل هذه يمكن تطييقها بشكل  ما يف باب االستخارات، وذلك أّنه 

دة دة أو غري جيّ فإّن النتيجة يما جيّ  ،دما يستخري اإلنسان اهل عرب السيحة ماالً عن

 االستخارةأو غري جيد، فقد تصيب  هذا الفعل يما حسن   والواقع هو أنّ  ،ماالً 

 صيب، واحتامل يصابتها الواقع هوتالواقع وقد ال 
1

3
واحتامل عدم يصابتها الواقع  

 هو أيضاً 
1

3
فمن الطييعي أن  ،ه كّلام زاد عدد االستخارات بني الناسنّ ، وهذا يعني أ

أيضًا،  فيرتفع حجم االستخارات التي تصيب الواقع حتى لتكاد تيلغ النص

 صيب  مقريب من نصف االستخارات الواقعة ما هو خّمن بأّن نفيمكننا اآلن أن 

، اراتأو خصوصية خاصة يف االستخ رض تدّخل يهلي خاّص فلواقع بال حاجة لل

                                           
( يمكن مراجعة هذه النظرية وبرهانا عند: حمّمد باقر الصدر، األسس املنطقّية لالستقراء: 1)
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يرجع يما يىل حاالت خاّصة استانائية حتصل  ،ه جتربة شخصية أو جتاربفام نسّمي

حرز ذلك من خالل مالبسات املوضوع وب عد احتامل الصدفة ناء وعدلفيها يجابة ل

 .يّل فيه، أو يىل منطق األشياء الطييعي وفقًا لنظرية برنو

ي األجواء ييعة تلقّ بالغة األمهية هلا تأثريها الكيري عىل ط وهنا نضيف نقطةً 

الدينية لظاهرة االستخارة، وهي دواعي النقل، فإّن اجلّو الديني العام لديه توافر يف 

ر هذه الدواعي لنقل االستخارات غري دواعي نقل االستخارة الناجحة، فيام ال تتوفّ 

الناجحة، وهلذا فاملنقول يف باب االستخارات من القصص والتجارب من الطييعي 

ليه طابع االستخارة الناجحة، السيام وأّن من يريد نقل االستخارات أن يطغى ع

من أنه سيقال له: من قال لك  ه بالكاري من النقد، وال أقّل ناجحة سوف يواج  الغري 

بأّن النتيجة مل تكن صحيحة، فلعّل خسارتك يف جتارتك فيها اخلري لك بحسب 

 املآالت.

، فيام جمموع املنقول قستخارات موفّ % من اال00نسية  فالنقل يوحي بأنّ  ،وعليه

%، وكونه 1ـ قياسًا بمجموع االستخارات الواقعة يف اخلارج ـ ال يزيد عن نسية 

ر الدواعي للنقل، فال أجد معنى لالستدالل ـ سييه توفّ  ةنقاًل لالستخارات الناجح

 ًا ـ بالتجارب الشخصية أو القصص املنقولة.يّ معل

حمدود واستانائي من االستخارات،  د   عدال مانع من حصول ذلك يف ،نعم

 ة أو االستحياب.وهذا غري يثيات الطريقيّ 

ناجحة ال يوجد ما بوصفها قّدم بعض االستخارات التي ت   أضف يىل ذلك أنّ 

ه لو فعل اإلنسان اخليار اآلخر الذ، خترج به د نجاحها، يذ من قال بأنّ يلكّ 

نجزم بمال هذه األمور دون أن فكيف  ؟!أعظم االستخارة ما كان سيأتيه خري  

 نتوّرط برجم الغيب؟!



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ......................................... 66

ة االستخارة رشعي  ِّلثبات هذه األدل ة كل ها التي ساقوها  وَبذا يظهر أن  

 واستحباَبا ال تثبت سوى أمرين:

بعد عدم ثيوت دليل احلرمة،  األول: رشعية االستخارة يف ذاهتا بدليل الرباءة

 ال دليل، فإنه تقّول عليه، وهو حرام.اها يىل اهل تعاىل برشط عدم نسية ملدّ 

وكذلك الدعاء يف  ،ة بعمومات األدعيةالثاين: استحباب االستخارة الدعائي  

 مة ال تايته.أما غري ذلك فهذه األدّلة املتقدّ  االستخارة االستشارية بالدليل نفسه،

ة الواردة العمدة يف بحث االستخارات هو النصوص اخلاّص  ومن هنا يتيني أنّ 

 والتي جيب معاجلتها هبدوء. ،هافي

 

 العمدة الدليل، مستند النصوص اخلاّصة يف باب االستخاراتـ  2ـ  6

ة الواردة يف االستخارة النصوص اْلاص  هنا ـ وهو األهم ـ هو  الدليل السادس

، ويمكن جعلها عىل طوائف وجمموعات عديدةوهذه النصوص  بعنواهنا،

 ايل:لدراستها بشكل صحيح عىل الشكل الت

 

 خاصة االستخاراتباب ـ النصوص العاّمة يف  2ـ  6ـ  1

ة اَلاثة أو املرشعمن النصوص هي  املجموعة األوىل ة نالنصوص العام 

 وهلذا أمالة كارية جدًا يف الروايات مال: دون حتديد نوعها أو كيفي تها، ،لالستخارة

استخر صّل ركعتني و×: »اهل ديقال: قال أبوع خرب عمرو بن حريث، ـ1

 .«اهل، فواهل ما استخار اهل مسلم يال خار اهل له

من استخار اهل راضيًا بام »قال: × ة، عن أيب عيداهلجهارون بن خار خرب ـ2

                                           
 .130: 7؛ وهتذيب األحكام 631: 7( الكايف 1)
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 .«صنع اهل له خار اهل له حتامً 

كنّا »خرب يدريس بن عيداهل بن احلسن، عن جعفر بن حممد، عن أبيه قال:  ـ3

 .« نتعّلم القرآنتعّلم االستخارة، كامن

مما يفوق بمذاهيهم، وغريها من الروايات الكارية املوجودة يف مصادر املسلمني 

االستفاضة حتاًم، بل قد يّدعى عليه التواتر، فال حاجة يىل اإلطالة بذكره 

 واستعراضه.

وهذه املجموعة من الروايات تنطيق بشكل تام عىل االستخارة الدعائية، وال 

يف صدقها عليها، يال أّن الكالم يف داللة هذه املجموعة عىل  موجب للتشكيك

اء بأّن املدلول اللغو، للكالم ال يفيد عاالستخارة االستشارية، حيث يمكن االدّ 

ما ما هو أزيد من ذلك فمن الصعب أاء، وعيال طلب اخلري كام قلنا سابقًا، وهو الد

 حتصيله من خالل ألسنة هذه النصوص.

واحدة يمكن من خالهلا يثيات شمول هذه األحاديث  نعم، توجد حالة

عنوان )االستخارة( يطلق يف العرف  لالستخارة االستشارية، وهي دعوى أنّ 

ستشارية فضاًل عن الدعائية، ترّشعي عرص صدور النصوص املشار يليها عىل االامل

ينرصف يىل االستشارية، كام هي احلال يف العرص احلارض، حيث بات يطالق  أو

اهتا منرصفًا يف معناه يىل االستخارة بالسيحة أو الرقاع أو ذه الكلمة و بعض مشتقّ ه

 .املصحف أو نحو ذلك، ويظهر من بعض الكلامت اّدعاء مال هذا االنرصاف

يف هذا األمر قيل بحث روايات االستخارة االستشارية،  ّت وال يمكننا اآلن الي

                                           
 .361: 6كايف ( ال1)

 .181؛ وقريب منها غريها، ص 150( ابن طاووس، فتح األبواب: 3)

 .311: 1، ق7( راجع ـ عىل سييل املاال ـ: ما وراء الفقه ج7)
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عددها أو نمط الييان الوارد فيها يدّل عىل  ثيتت تلك الروايات بحيث كانه يذا ا  فإنّ 

عّية و مترّش أو حقيقة رشعية أوضوح حتّول هذا التعيري اىل مدلول خاص جديد 

فيمكن حينئذ  أن يّدعى االنرصاف هنا أو الشمول عىل أقّل تقدير لالستخارة 

ا ّن االستشارية، وأما يذا كانت روايات االستخارة االستشارية غري ثابتة وال حيرز أ

وقعت يف عرص النّص أو كان عددها قليالً بحيث ال حيرز معه تيلور عرف داليل 

 اللغو،، الة عدم النقلصاهتا، فاملفرتض اليقاء مع ألكلمة )االستخارة( ومشتقّ 

اكس، ال عل اللغة حتى يأيت شاهد مهوالعمل عىل وفق الداللة اللغوية وعرف أ

واإلمام ‘ وارد منسوبًا يىل رسول اهل هنا بعض روايات هذه املجموعة سيام وأنّ 

 ويثيات العرف اجلديد معه ليس سهاًل. ،وبعض الصحابة× عيل

ر لنا  ة اآلتية من الصعب للغاية أن توف  وسوف يأِت بعون اَّلل أن  النصوص اْلاص 

مثل هذه األمور، من هنا فاالستدالل َبذه املجموعة من الروايات يفيد يف 

 ط.فقالدعائي ة االستخارة 

 

 ةنصوص اخلاّصة باالستخارة الدعائّيالـ  2ـ  6ـ  2

ة،هي النصوص الدال ة عىل االستخارة الدعائي  هنا  املجموعة الثانية  ة خاص 

 ال الدعاء، وهي نصوص عديدة أيضًا نذكر منها:بحيث يظهر منها أنا ال تقصد ي

 ني مّرةً سيع ما استخار اهل عيد  »أنه قال: × عنه ،خرب معاوية بن ميرسة ـ1

هبذه االستخارة يال رماه اهل عز وجل باخلرية، يقول: يا أبرص الناظرين، ويا أسمع 

السامعني، ويا أرسع احلاسيني، ويا أرحم الرامحني، ويا أحكم احلاكمني، صّل عىل 

 .«حممد وأهل بيته وخر يل يف كذا وكذا

                                           
 .587: 1( كتاب من ال حيرضه الفقيه 1)
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فليصّل ركعتني،  راد أحدكم شيئاً أيذا »قال: × خرب مرازم، عن أيب عيداهل ـ2

ن كان يويقول: اللهم ‘ عىل النيي ثم ليحمد اهل عز وجّل، وليان عليه، وليصّل 

رصفه يل وقّدره يل، وين كان غري ذلك فاهذا األمر خريًا يل يف ديني ودنيا، فيرّسه 

 .«عني..

يذا هّم بأمر × كان عيل بن احلسني»قال: × خرب جابر، عن أيب جعفر ـ3

ستخارة، فقرأ فيهام ركعتي اال بيع أو رشاء أو عتق، تطّهر، ثم صىّل وعمرة أو  حّج 

بسورة احلرش، وسورة الرمحن، ثم يقرأ املعوذتني وقل هو اهل أحد، يذا فرغ وهو 

جالس يف دبر الركعتني، ثم يقول: اللهم ين كان كذا وكذا خريًا يل يف ديني ودنيا، 

ه يل عىل أحسن الوجوه وأمجلها، وعاجل أمر، وآجله، فصّل عىل حممد وآله، ويرّس 

ًا يل يف ديني أو دنيا، وآخريت وعاجل أمر، وآجله، اللهم وين كان كذا وكذا رّش 

ي، رّب صّل عىل حممد وآله واعزم يل عىل رشد، فصّل عىل حممد وآله وارصفه عنّ 

 .«ذلك أو أبته نفيس وين كرهت  

 وغري ذلك من الروايات واألحاديث العديدة.

شك؛ وال تقدر عىل يثيات  جموعة تايت االستخارة الدعائية بالوهذه امل

ة االستخارة ـ االستخارة االستشارية كام هو واضح، الختصاصها ـ عرب بيان كيفيّ 

ال تنفي رشعية االستخارة ـ كاملجموعة السابقة ـ ها بام كان دعاًء حمضًا، لكنّ 

 االستشارية، وال تسلب عنها عنوان االستخارة أيضًا.

عدد رواياهتام كاري  مل نتعّرض يف هاتني املجموعتني لتحقيق حال السند؛ ألنّ و

، فال تقّدم من جهة ثانية ة واملناجاة مع اهل تعاىلوموافق لعمومات األدعيّ  ،من جهة

                                           
 .583: 1( املصدر نفسه 1)

 .161: 7؛ وهتذيب األحكام 631: 7( الكايف 3)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ......................................... 66

هذه الروايات معطى يضافيًا عىل ما يف آيات وروايات الدعاء الواردة يف القرآن 

نصوص  ع املسلمني. وقد ذكر بعضهم أنّ الكريم والسنّة الرشيفة عند مجي

 .االستخارة الدعائية تزيد عىل الاالثني من طرف الشيعة

دعية من حيث تكرار األ ،واالستخارة الدعائية هلا أشكال وردت يف النصوص

وبعض األدعية  ،ئة، أو مائة وواحدةاثالث مرات أو سيع أو عرش أو سيعني أو م

ه صالة وبعضها معه صالة وصوم، وبعضها خمترص وبعضها طويل، وبعضها مع

فيها ما يفيد اختيار  معه غسل وصالة، وبعضها معه غسل وصدقة وصالة. كام أنّ 

بعض األمكنة، كموضع رأس اإلمام احلسني، أو بعض األزمنة واملواقع، كآخر 

أو آخر سجدة من صالة الفجر، أو عقب الفريضة، أو غري  ،ركعة من صالة الليل

 .ذلك

 

 ستشارّيةـ النصوص اخلاّصة باالستخارة اال 2ـ  6ـ  3

وهي  هي النصوص التي ظاهرها االستخارة االستشارية،هنا  املجموعة الثالثة

وهذه  .أيضًا عديدة، وهي التي وقعت حمّل اليحث من قيل العلامء والفقهاء

املجموعة يمكن تصنيفها بدورها يىل طوائف أصغر منها تنضو، حتتها، ولتنظيم 

 ليحث نجعلها عىل الشكل التايل:ا

 

 االستخارة بالعدد )السبحة واحلصى و..(أواًل: 

 نجدها عىل نوعني: ،عندما نراجع الروايات الواردة يف االستخارة بالسبحة

                                           
 .56استداللّية حول االستخارة، مصدر سابق: ( سلامن الدهشور،، دراسة 1)

: 3وجامع أحاديث الشيعة ؛ 735ـ  736: 6والعروة الوثقى ؛ 373( راجع: فتح األبواب: 3)

 و.. 716، 711، 716، 713، 716، 711ـ  711، 306، 303، 307
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ل: )أمر، ني،  وهو الذ، يفرض يف هذه االستخارة ثالثة أطراف النوع األو 

لرواية التي ذكرها العالمة وهي ا ،، ومل نجد يف ذلك سوى رواية واحدةختيري(

ًا عن فات أصحابنا نقاًل عن كتاب السعادات، مرويّ املجليس بقوله: وجدت يف مللّ 

عىل حممد  مد مّرة، واإلخالص ثالثًا، ويصيّل يقرأ احل»قال: × اإلمام الصادق

احلسني وجّده وأبيه  وآل حممد مخس عرشة مرة، ثم يقول: اللهم ي ي أسألك بحّق 

ل حممد، وأن جتعل يل اخلرية وآته، أن تصيّل عىل حممد األئمة من ذريّ ه وأخيه ووأمّ 

ن كان ييف هذه السيحة، وأن تريني ما هو األصلح يل يف الدين والدنيا، اللهم 

األصلح يف ديني ودنيا، وعاجل أمر، وآجله فعل ما أنا عازم عليه، فأمر ي، ويال 

ويعّدها، ويقول: سيحان اهل  يشء قدير. ثم يقيض السيحة ك عىل كّل فانني، ينّ 

 واحلمد هل وال يله اال اهل، يىل آخرالقيضة، فإن كانت األخرية سيحان اهل، فهو خمرّي 

 .«بني الفعل والرتك، وين كان احلمد هل، فهو أمر، وين كان ال يله يال اهل فهو ني

ده يف والعن ث اليحرا ي هذه االستخارة بالغريية، ونقلها حدّ وقد وصف امل

، ه لإلرشاد ال للوجوب أو التحريممر والنهي فيها بأنّ وفرّس األ ،كتاب السعادات

فإن قصد  ،النتيجة تتيع طييعة قصد املستخري ذكر السيد جواد العاميل أنّ  امفي

. ة أو عدم الرضرأخرى عىل الراجحيّ  ةً فله أن يستخري مرّ  ة فخرج ني  األرجحيّ 

 ناقصًا. كشفاً  د احلكم الرشعي فالزمه الكشف عنه ولوه لو قصومفهوم كالمه أنّ 

ناقل هذه الرواية هو من علامء  ث النور، يف املستدرك أنّ وذكر املحدّ  ،هذا

                                           
 ، ومرجعها يىل والد اليحرا ي كام سيظهر.351ـ  351: 66نوار ( بحار األ1)
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أال وهو والد الشيخ يوسف اليحرا ي يف كتاب  ،، وهو الصحيحاليحرين

مة العال الشيخ اليحرا ي نفسه، ويظهر أنّ  منالسعادات، بحسب الشهادة امليارشة 

والد  فات أخرى معارصة له؛ ألنّ املجليس مل يصله الكتاب وينام نقل عنه يف مللّ 

هـ، فيام 1168اليحرا ي يفرتض أن يكون معارصًا للمجليس، فاليحرا ي تويف عام 

هـ، فيكون املجليس قد نقل عن كتاب يعّد يف جيل 1111 املجليس عام تويّف 

ث النقل عن املحدّ  علم أنّ ذا ي  تالمذته، ال عن كتاب هو مصدر أسيق منه. وهب

أفضل من نقل هذه الرواية عن العالمة املجليس، خالفًا ملا جاء يف هنا اليحرا ي 

 .جامع أحاديث الشيعة

 ه ال نظري هلا يف التقسيم الاالثي للنتيجة، يال أنّ فهم من هذه االستخارة أنّ وي  

 عرش اهلجر،، وعىل أبعد يثياهتا يف غاية الوهن، كيف وقد ظهرت يف القرن الاا ي

علم هلا مصدر تقدير يف القرن احلاد، عرش اهلجر،، وال ذكر هلا قيل ذلك، وال ي  

 ذكر.ات ال قيمة هلا ت  فضاًل عن عدم وجود سند هلا أساسًا، ومال هذه املرويّ 

، وهو ما فقط )األمر والنهي( وهو الذ، جيعل لالستخارة طرفني النوع الثاين:

بحث كيفية  عندحيث قال  بالقرعة، طاووس يف قسم االستخارة رواه السّيد ابن

أخي الصالح الريض القايض اآلو،  وجدت بخطّ »االستخارة بالقرعة ما نّصه: 

حممد بن حممد بن حممد احلسيني ضاعف اهل سعادته، ورّشف خامتته ما هذا لفظه: 

ا رات، وينّ من أراد أن يستخري اهل تعاىل فليقرأ احلمد عرش م×: »عن الصادق

 أستخريك لعلمك بعاقية ببعواقب  أنزلناه عرش مرات، ثم يقول: اللهم ي ّي 

                                           
 .386: 8( مستدرك الوسائل 1)

 .771: 3( جامع أحاديث الشيعة 3)
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ي بك يف املأمول واملحذور، اللهم ين كان أمر، هذا األمور، وأسترشيك حلسن ظنّ 

ر يل بخرية خ  طت بالربكة أعجازه وبواديه، وحّفت بالكرامة أيامه ولياليه، ف  يمما قط ن

فأنتهي،  فأأمتر، ويما ني   ص أيامه رسورًا. يا اهل يما أمر  ترّد شموسه ذلوالً، وتقعّ 

ًا من احلىص أو يف عافية، ثالث مرات، ثم يأخذ كفّ  يل برمحتك خريةً  راللهم خ  

طاووس: هذا لفظ الد بن حممد بن ، يقول عيل بن موسى بن جعفر بن حممّ «ةحالسي

ه ين خرج صد بقليه أنّ سيحة أن يكون قد قلاحلديث، ولعّل املراد بأخذ احلىص وا

 .«عدد احلىص والسيحة فردًا، كان: يفعل، وين خرج منه زوجًا، كان: ال تفعل..

ا متامًا، ه  ل  ي  ه ق  هـ( يف كتاب الذكرى يال أنّ 368ونقل هذه الرواية الشهيد األول )

ذكر ناقاًل عنه املضمون عينه تقرييًا دون أن ينسيه يىل كتاب االستخارات )فتح 

وليس عن اإلمام  ،ه جعل احلديث منقوالً عن صاحب األمرب(، لكنّ األبوا

هـ( 661فهد احليل ) وقد ذكر هذه االستخارة مع بعض االختالف ابن   .الصادق

، وهكذا أساساً  ربعينه أو مصد يف )الرسائل العرش( دون أن ينسيها يىل يمام  

عن صاحب  هـ( عن ابن طاووس مرويةً 1101ق السيزوار، )ذكرها املحقّ 

 .وكذا غريه األمر

عن اإلمام الصادق وقال:  ةً هـ( فاعتربها مرويّ 1101ا الفيض الكاشا ي )أمّ 

                                           
 .336ـ  333( فتح األبواب: 1)

 .331ـ  380: 6( ذكرى الشيعة 3)

 .117( الرسائل العرش: 7)

 .760: 3، ق 1( ذخرية املعاد ج6)

 331: 57؛ وبحار األنوار 703ـ  701؛ والكفعمي، املصياح: 716: 7ية األمة ( انظر: هدا5)

 .333ـ 
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 .«وربام تروى عن صاحب زماننا»

 ،املجليس أيضًا عن الشيخ يوسف بن احلسني منها العالمة   اً وقد نقلها أو قريي

الشهيد  أخرى أيضًا عن خطّ يىل املعصوم. ونقل  ل دون نسية  الشهيد األوّ  عن خطّ 

 .م كذلكيىل املعصو األول فيها الزوج والفرد دون نسية  

يىل اإلمام وعىل أّية حال، فهذه الرواية ـ سواء نسيت يىل اإلمام الصادق أم 

ال قيمة هلا، فلم تظهر بالنسية يلينا يال يف القرن السابع اهلجر،، فابن  ـ املهد،

ه وجد االستخارة هذه نّ أقايض اآلو، الذ، نقل هـ، وال886 عام طاووس تويّف 

حيث نقل عنه يف كتيه  ،هـ، وكان معارصًا البن طاووس856تويف عام  هبخطّ 

ه ال يوجد سند أساسًا هلذه االستخارة، بل ال يوجد بعض احلكايات، وهذا يعني أنّ 

ن ة األوىل، والفاصل بني ابة اهلجريّ تّ مصدر يمكن يرجاعها يليه يف القرون الس

وبني اإلمام  بينهل فاصطاووس والغيية الصغرى أكار من ثالثة قرون، فضاًل عن ال

 .قيله هذه االستخارة ه مل ينقل لنا أحد  ، عىل أنّ ×الصادق

دد، وهي تشمل السيحة عل عن االستخارة بالوهلذا عندما حتّدث الشهيد األوّ 

ومل تكن هذه »رة: قال عن هذه االستخا ،مةواحلىص، ناقاًل هذه الرواية املتقدّ 

د بن يف العصور املاضية قيل زمان السيد الكيري العابد ريض الدين حممّ  مشهورةً 

 .«د اآلو،..حممد بن حممّ 

 ذه، والغريب توصيف بعضهم هلوالعدد هذه هي روايات االستخارة بالسيحة

                                           
 .1613: 0( الوايف 1)

 .351: 66( راجع: بحار األنوار 3)

 .380: 6( ذكرى الشيعة 7)



 07 ................................................. دراسة استداللّية مقارنةفقه االستخارة، 

 .ا صحيحةالرواية بأّن 

النظر عن استخارة ـ بغض ة ضعف روايات االستخارة االستشاريّ أف ،وعليه

هي روايات االستخارة بالعدد أو االستخارة بالسيحة واحلىص، الطيور اآلتية ـ 

مال هذه الروايات املنقولة من بعض الصاحلني عن اإلمام املهد، ال  أنّ بوأما القول 

وال أثر قيل ذلك، فهذا يقّو، احتامل  ه حيث ال يكون هلا عني  ألنّ  ؛معنى للسند فيها

عرب لقائه له  صالح قد أخذها من اإلمام املهد، ميارشةً الا العيد أن يكون هذ

.. هذا الكالم ال أساس  ةًا بواسطة واحدويخياره هبا، فيكون سندها قويّ  حينئذ 

فقد ظهرت  ،فرتاض، وكونا مل تظهر قيل ذلك ال يعني اللقيااله، فهو جمّرد  علمي  

اري من الروايات التي مل ي عار هلا عىل  الكيف القرون الالحقة عىل زمن العالمة احليّل 

هذا  .ئمة غري اإلمام املهد،رغم كونا مروية عن سائر األ ،مصدر قيل ذلك يطالقاً 

من  كّله لو سّلمنا بلقاء اإلمام وبصّحة يدراك هذا الشخص الناقل للخرب عنه أنّ 

 ، وتفصيله يف حمّله.فعالً  حيّدثه هو اإلمام

ا متعارفة قال بأّن   صاحب مفتاح الكرامة استخارةً وقد ذكر السيد العاميل ،هذا

وهي أن يقيض عىل السيحة بعد  ،عند أهل زمانه، وينسيونا يىل اإلمام املهد،

وين بقي  ،ثامنية، فإن بقي واحدة فحسنة يف اجلملة سقط ثامنيةً وي   ،دعاءالقراءة وال

ألمرين، وين بقي واحد، وين بقي ثالثة فصاحيها باخليار؛ لتساو، ا هي  ناثنان ف

فيها  أنّ  ربعة فنهيان، وين بقي مخسة فعند بعض أنا يكون فيها تعب، وعند بعض  أ

وين بقي سيعة فاحلال  ،العجلة مالمة، وين بقي ستة فهي احلسنة الكاملة التي حتّب 

الف الرأيني أو الروايتني، وين بقي ثامنية فقد ني تفيها ما ذكر يف اخلمسة من اخ

                                           
 .735: 1، ق 7( حمّمد الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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 .مرات.. عن ذلك أربعة

وقد ظهرت يف القرن الاالث عرش  ،هذه االستخارة هلا رواية أساساً  علم أنّ وال ي  

، بل قد اعرتف العاميل والنجفي بعدم ه عىل ذلك الشيخ النجفياهلجر،، وقد نيّ 

 فروعها وحدياها. جديدهاوجود هذه االستخارة يف كتب األصحاب قديمها و

 

 ةالسبحة بني اخلصوصية واملثالّي

هـ( عند تعّرضه ليحث االستخارة 1336د جواد العاميل )ذكر السيد حممّ 

ة هنا أم هي جمّرد طريق بالسيحة والعدد أنه هل السيحة واحلىص فيها خصوصيّ 

 .ة الطريقيةيشء معدود ويقيل العّد؟ حمتماًل أظهريّ  لكّل 

يحة لو جعلت السنعم،  ،ةحيث ال خصوصيّ  ،وما استقربه وجيه  بنظر العرف

مطلق مع  بنحو   هاذكر يال أنّ  ،ألمكن احتامل اخلصوصية املعصومنيمن تربة أحد 

ة للوصول بالعدد يىل الفرد أو ، احتامل الطريقيّ يقوّ  شاهد   ،يضافة احلىص لو أراد

معني، كام جاء يف الرواية  ظ بذكر  الزوج، أو للوصول يىل نقطة النهاية حال التلفّ 

من األنسب عنونة هذا النوع كان ة بالسيحة، ومن هنا األوىل من روايتي االستخار

من االستخارة باالستخارة بالعدد، كام فعله بعض الفقهاء، ويدرج حتته عنوان 

 وغري ذلك. واحلىصاالستخارة بالسيحة 

ة فتكون هلا وأما حديث بعضهم عن سرية العلامء عىل االستخارة بالسيح

                                           
 .387: 0( مفتاح الكرامة 1)

 .137: 13( جواهر الكالم 3)

 .381: 0اح الكرامة ( مفت7)



 05 ................................................. دراسة استداللّية مقارنةفقه االستخارة، 

يحراز اتصال  هلذا عدل عنه بعدم، فال وجه له كام هو واضح، وخصوصّية

رز انرصافه ال حي ة، والنّص حرزت ال يعني ذلك اخلصوصيّ السرية، بل حتى لو ا  

 ة العرفية، ويلغاؤه وجيه.املستدّل هنا يلغي اخلصوصيّ  ألنّ  عن مال الييض واجلوز؛

تربة اإلمام احلسني، بل من بكونا حة يخصيص الستاًء عليه، ال معنى لبنو

ه وتربة غريه من األنيياء واألوصياء، بل مطلق الرتاب، حيث ال تشمل ترتيت

الرتبة احلسينية ال وجه ختصيص يف النّص. ودعوى انرصاف السيحة ملا صنع من 

فضاًل عن غلية االستعامل للسيحة فيام صنع من تربة  ،غلية الوجود لعدم يحراز ؛هلا

 النّص. عرص  × احلسني

املباين يف باب  ًا عىل كل  د  جهو ضعفها دد ونتيجة البحث يف االستخارة بالع

. وقد استفتي السيد ة األخبار، وعىل تقديره فال اختصاص بالسبحة أو باَلىصحجي  

معتربة يف االستخارة  عىل روايةٍ عثوره اْلوئي ـ فيام نقل عنه ـ فأجاب بعدم 

لنا إليه.بالسبحة  ، وهو ما توص 

 

 الشريف االستخارة باملصحفثانيًا: 

َلا طرق أيضًا ومن االستخارات الشائعة اليوم، الرشيف  ستخارة باملصحفاال

 ونبني  املوقف فيها: ،عىل التوايل هاذكرن

 خمتلف بشكل قهانطيّ  اكنّ  وين ،وهي الطريقة املعروفة اليومالطريقة األوىل: 

 ني و واليوم نأخذه، الذ، هو فيه نرى ما لفأوّ  فيه، وننظر املصحف نفتح بأن قلياًل،

                                           
 .717ـ  713: 7( املازندرا ي، ميا ي الفقه الفّعال 1)

 .1، هامش111( انظر: فضل اهل، القرعة واالستخارة: 3)
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 أعىل يف األوىل اآلية ويقرؤون ،املستخري يمني جهة من الصفحة لأوّ  يالحظون كانوا

 نظر يقع قد بل الطريقة، هذه مستوى عىل له ةخصوصيّ  ال يشء هلكنّ  الصفحة،

 املطلوبة. هي فتكون الصفحة، وسط يف أخرى آية   عىل الناظر

ة فيها توجد الطريقة وهذه  :وهي روايات، عد 

 قال: القّمي، اليسع يىل بسنده الطويس الشيخ رواها التي وهي ىل:األو الرواية

 أو أفعله ،الرأ، فيه قيوفّ  فال ،فيه اهل فأستخري اليشء أريد ×:عيداهل أليب قلت

 يذا اإلنسان من يكون ما أبعد الشيطان فإنّ  الصالة، يىل قمت يذا انظر» فقال: أدعه؟

 أّول يىل فانظر املصحف، وافتح به، فخذ ليكق يف يقع يشء يىل فانظر الصالة، يىل قام

 .«تعاىل شاءاهل ين به فخذ ،فيه ترى ما

 صاحب يالقمّ  جلعفر اتيالغا كتاب عن ةالرواي هذه املجليس العالمة نقل وقد

 فعل وكذلك ،القمي اهل عيد بن اليسع عيل أيب عن واملكارم، العروس كتاب

 .املستدرك يف النور، ثاملحدّ 

 نأ مرات عّدة حاول هكأنّ  السائل أنّ  ـ الكاشا ي الفيض يذكر كام ـ يفيد اخلرب اهذ

 ذلك، يف قيوفّ  يكن مل هوأنّ  أمامه، رةفّ املتو اخليارات أحد يف وعزم قرار   عىل حيصل

 يف النظر وثانيهام الصالة، بعد قليه يف يقع ما أحدمها طريقني: عىل اإلمام فدّله

 بمعنى ابأّن  املصحف( )وافتح قوله يف )الواو( تفسري يفرض ما هذا .املصحف

                                           
 .711: 7( هتذيب األحكام 1)

 .367: 66( بحار األنوار 3)

 .356: 8( مستدرك الوسائل 7)

؛ ومصياح الفقيه 153: 13 ؛ وجواهر الكالم353: 0؛ ومفتاح الكرامة 1618: 0( الوايف 6)

 .513: 3، ق3ج



 03 ................................................. دراسة استداللّية مقارنةفقه االستخارة، 

 احلديث. أمر أشكل يال و )أو(،

ه األصل يف االستخارة باملصحف اعترب السيد جواد العاميل هذا اخلرب بأنّ وقد 

 .بطريقة فتحه والنظر فيه ،الرشيف

ذكر وقد  ،وأما كيفية فهم اآلية الكريمة التي وقع النظر عليها فهو أمر  خيتلف

، مااًل: العربة بام يتيادر من لفظ اآلية نفسها ال بمقامها وال بسياقها بعضهم أنّ 

يمُ ﴿ يُز اْلَكرم َك َأنَت اْلَعزم مقامها وسياقها وقع يف  قد يتيادر منها اخلري، مع أنّ  ﴾ُذْق إمنه

 .الذمّ 

،  مشاكل: اَلديث هذا يواجه قد لكن 

اليسع القمي، وهو اليسع بن عيداهل  وذلك أنّ  ،من حيث سنده املشكلة األوىل:

، ومعه ال يمكن يثيات احلديث. بل بعد ونه الرجاليّ رجل  مهمل مل يرتمج ،القمي

وربام  ،ع يكاد ال يكون له أكار من عدد أصابع اليد الواحدة من الرواياتيّ تالت

اليسع  الراو، عن فات والكتب، كام أنّ ون باملصنّ ون املهتمّ الرجاليّ  هذلك مل يذكرل

وهو شخص مل نستطع معرفته يطالقًا،  ،بحسب سند التهذيب هو )أبو عيل(

يب عيل بن اليسع أسند ينتهي بال يال يذا قيل بأنّ  ،ما يايت وثاقتها دوجوحمتمالته ال ي

 نا مل نعار عىل شخص هبذا االسم، بل كّل ولكنّ فرتتفع مشكلة اليسع نفسه، القّمي، 

 ًا جمهول احلال، و مهمل.من والده اسمه اليسع فهو أيض

بشهرة العمل هبذا احلديث بني  جيب عن إشكال الضعف السنديهذا، وقد اُ 

                                           
 .353: 0( مفتاح الكرامة 1)

 ( املصدر نفسه.3)

 .17338، 17336، رقم: 176ـ  177: 31( انظر: معجم رجال احلديث 7)
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عيّة عىل االستخارة بالقرآن منذ زمن ، وبقيام السرية املترّش األصحاب

االستخارة تكون بأّ، قصد  ألنّ  ؛االعتيار يساعد عىل ذلك املعصومني^، كام أنّ 

العلوم، فحّل مشكلة هذا  فيه كّل  تخار به، عىل أنّ سوليس أرشف من القرآن أن ي  

عرفًا ـ املستخري البد وأن تكون موجودًة فيه، وطريق املعرفة حينئذ  يكون 

 .باالستخارة املشار يليهاـ ومترّشعيًا 

 اجلواب: هذا رد   ويمكن

كيف عرفنا اشتهار العمل هبذا احلديث بني األصحاب عىل نحو االستناد  أوالً:

 السند، ربقاعدة اجل ة واالستداللية، علاًم أنّ ، يذ قّلام أشاروا له يف كتيهم الفقهيّ يليه

بحيث  ،ا عىل خالف  معهم فيهلم مستند اعتامدهم عىل اخلرب وكنّ ال تصّح فيام يذا ع  

ًا، ويف مال املقام حيث كان مورد اخلرب أمرًا مستحّيًا ومندوبًا، وحيث كان اجتهاديّ 

 ب األخذ بقاعدة التسامح يف أدّلة السنن، فال نحرز بعد ذلك أنّ اشتهر بني األصحا

اعتامدهم عىل هذا احلديث كان من جهة تصحيح صدوره عرب السند أو غريه، 

من املندوبات، وهبذا ال  همورد جهة التسامح يف مسألة صدوره لكونفلعّله من 

حلديث من قيل  السند، هنا، لو سّلمنا االعتامد عىل اربيصّح تطييق قاعدة اجل

 املتقّدمني.

املعصومني عىل االستخارة باملصحف  يثيات قيام سرية املترّشعة عرص   ينّ  ثانيًا:

بالغ الصعوبة، فعدد روايات هذه االستخارة قليل جدًا، وأغليه منقول عن الكتب 

رة كام سوف نرى، فكيف نعرف اشتهار هذه االستخارة بينهم، فلعّله كان املتأّخ 

شاهد عىل الشهرة  قم املّدعي هنا أ،  ًا آخر من االستخارات، ومل ي  املشهور نوع

                                           
 .570: 3( حسني الربوجرد،، تفسري الرصاط املستقيم 1)

 .333ـ  338: 1، ق7( انظر: حممد الصدر، ما وراء الفقه ج3)
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 قه سابقًا وناقشناه فيه.ق االستصحاب القهقرائي الذ، طيّ هذه، ولعّله طيّ 

ته صحيح؛ لكن ما ربط ما نحن فيه احلديث عن أولوية القرآن وأرشفيّ  ينّ  ثالثًا:

ويال ، ابًا غري قائم عىل دليلهذه السيل توقيفية، وال أرى ذلك سوى استنس به، فإنّ 

 فلنستنيط األحكام الرشعية ولنستخرج العلوم الطييعيّة من القرآن هبذه الطريقة!!

 وقد سيق منّا التعليق عىل ما ي شيه هذا الكالم فراجع. 

يشء بام يف ذلك حّل مشكلة هذا املستخري،  يف القرآن كّل  سّلمنا جدالً أنّ  رابعًا:

هو االستخارة ـ عرفًا ومترّشعيًا ـ ق معرفة احلّل القرآ ي طري لكن كيف نايت أنّ 

 باملصحف؟! والغريب يضافة العرف يف املقام!

 بيشء. منجرب غَي السند ضعيف فاْلرب ،وعليه

 ظاهر مطلع احلديث أنّ  من أنّ  ،ما ذكره بعض املعارصين املشكلة الثانية:

ًا ال هيتد، حتى سأل ومع ذلك كان يظّل متحرّي  ،الرجل كان يستخري اهل تعاىل

ا موضوعة لرفع االستخارة ال تفشل أو أّن  اإلمام كي حيسم له األمر، مع أنّ 

 .التحرّي؟

وقد حاول بعضهم حّل هذه املشكلة من خالل أّن االستخارة هلا رشوط 

 .ورفعت التحرّي ويال فال قت هذه الرشوط كانت ناجحةً لصّحتها، فإذا حتقّ 

ر أن يرفع هذا اإلشكال بأّن ظاهر هذه الرواية أّن هذه آخ فيام حاول بعض  

ق ية بحيث يدعو اهل تعاىل أن حيقّ ئاالستخارة من نوع الدعاء، وأّن االستخارة الدعا

فع تله العزم عىل الفعل أو الرتك مااًل ليست مما يرفع التحرّي، واالستخارة التي ير

                                           
: 7؛ وميا ي الفقه الفّعال يف القواعد الفقهّية األساسية 336: 1، ق 7ما وراء الفقه ج( راجع: 1)

368. 

 .336: 1، ق 7( انظر: ما وراء الفقه ج3)
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 .لسيحة أو الرقاعالتحرّي ينام هي االستخارة بمال املصحف أو اهبا 

احلّلني حمتمل؛ يال أّن الصحيح يف رفع هذه املشكلة هو القول بأّن هذين  كال

ق الرفع منه يف بعض املوارد، حلّل التحرّي ورفعه ال ينايف عدم حتقّ  نوعّي  وضع طريق  

استخارة يفعلها الشخص جيب أن ترفع حترّيه،  كّل  عىل أنّ  وال يوجد عندنا دليل  

الشارع والعقالء عىل اتياعها واألخذ هبا  ياب التي حيّث سكسائر األ فهذا متاماً 

للوصول يىل اهلدف، لكن مع ذلك ال يصل كاريون يىل اهلدف ولو مع اتياعها، 

وقد قلنا سابقًا عند  .غاليي ال يمنع عن ختّلفه يف بعض املوارد نوعّي  فإعالن طريق  

باملصلحة وأماال  اً يّ قّيدة لماء استجابة الدع احلديث عن الدعاء واستجابته أنّ 

 ،ن تظهر الدعاء يف اخلارج غري مستجاب دائامً أومال هذه املفاهيم من شأنا  ،ذلك

 ام غاليًا أو يف بعض املوارد.وينّ 

يّن هذه الرواية ذكرت طريقني: أحدمها ما يقع يف القلب وثانيهام  املشكلة الثالثة:

هذا الشخص  الواو، وهذا يعني أنّ االستخارة باملصحف، وعطفت بينهام بحرف 

فالذ، يقع يف قليه مع ما خيرج له يف  ،لكي يرفع حترّيه عليه أن يفعل االثنني معاً 

املصحف يكون هو احلّل، وهذا ال حيّل مشكلة السائل الذ، جاء يعا ي من أزمة 

استخارة، حيث فرض احلّل يف نفس الطريق الذ،  م عنده بعد كّل عزق العدم حتقّ 

 معاناته معه.لسائل يينّي جاء ا

 يف )الواو( تفسري بافرتاض املشكلة هذه من اخلروج العلامء بعض حاول وقد

 أن والبد ،التخيري املراد فيكون )أو(، بمعنى أنا عىل ،«املصحف وافتح» قوله:

                                           
 .363ـ  368: 7( ميا ي الفقه الفّعال 1)

؛ ومفتاح 1618: 0؛ والوايف 360: 7؛ وميا ي الفقه الفّعال 366: 66( بحار األنوار 3)
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 هو األّول فعل يف خمرّي  كأنّ  ومعنى الاا ي، أو لاألوّ  تفعل أن باخليار كأنّ  هنا يقصدوا

 الرواية أنّ  األمر غاية العزم، حيصل حتى السابقة الطريقة نفس يف االستمرار لك أنّ 

 عيارة وهو ل،األوّ  الطريق يف املطلوب حصول يف رةامللثّ  العنارص بعض له ذكرت

 الشيطان فيها يكون التي احلال باعتياره يليها القيام وحال الصالة وقت استغالل عن

 اإلنسان. من بعيداً 

 تكرار باعتيار ،وارد   واحداً  طريقاً  وليس متعّددة طرق بيان مقام يف هنّ أ واحتامل

 بعيد. غري العلامء هلالء ذكره ما فيكون ،«به فخذ» بقوله: األمر

 اخلطيب الشيخ اإلمام عن ،طاووس ابن السيد هنقل ما الثانية: الرواية

 فاقرأ وجّل  زّ ع اهل بكتاب تتفأل أن أردت يذا» دعواته: يف بسمرقند فر،&املستغ

 ي ي اللهم قل: ثم ثالثًا، ‘النيي عىل صّل  ثم مرات، ثالث اإلخالص سورة

 املكنون رّسك، نم املكتوم هو ما كتابك من فأر ي عليك، لتوتوكّ  بكتابك، تفألت

 أن غري من ل،األوّ  اجلانب يف لاألوّ  اخلطّ  من الفأل وخذ اجلامع، افتح ثم غييك، يف

 .‘«اهل رسول يىل مسنداً  أورد كذا واخلطوط، األوراق تعدّ 

 واضح هو كام هالكنّ  الناس، بني اليوم به املعمول هو ما تطابق االستخارة وهذه

 هبا. حيتّج  فال املصدر، رةمتأّخ  مرسلة

الشيخ حممد  وجدت بخطّ »ما ذكره العالمة املجليس حيث قال:  الرواية الثالثة:

حسنة يف التفأل باملصحف،  وايةً الشيخ+ ر بن عيل اجلياعي& أنه وجد بخطّ 

وذكر الرواية الاالاة من كتاب أيب القاسم بن قولوية، قال: روى بعض أصحابنا، 

                                                                                                       
 .53يرشاد املستيرص يف االستخارات:  ،وشرّب  ؛353: 0الكرامة 

 .361: 66؛ وبحار األنوار 716: 6؛ وانظر: مستدرك الوسائل 158( فتح األبواب: 1)
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م حتى تطلع فكان يذا صىّل الفجر مل يتكلّ × قال: كنت عند عيل بن احلسني

بعد صالة الفجر، قال: فالتفت يىل به وه الشمس، فجاؤوه يوم ولد فيه زيد، فيرّش 

رجل: سّمه  فقال كّل  :قال : أّ، يشء ترون أن أسّمي هذا املولود؟أصحابه، فقال

فوضعه  ،باملصحف، قال: فجاؤا باملصحف ه كذا، قال: فقال: يا غالم عيلّ كذا سمّ 

َل اَّلل ُ ﴿عىل حجره، قال: ثم فتحه فنظر يىل أّول حرف من الورقة، ويذا فيه:  َوَفضه

يَن َعىَل  دم يَن َأْجرً ااملَُْجاهم دم ثم فتحه ثالثًا فنظر، فإذا يف  ، قال: ثم طيقه﴾ا َعظمياًم ْلَقاعم

ُم اجَلنهَة ُيَقاتمُلوَن يفم ﴿أّول الورقة:  م بمَأنه ََلُ نَي َأنُفَسُهْم َوَأْمَواََلُ
نم َن املُْْؤمم نه اَّلل َ اْشرَتَى مم

إم

ا يفم الته   َحقًّ
يلم َواْلُقْرآنم َوَمْن َأْوََف َسبميلم اَّلل م َفَيْقتُُلوَن َوُيْقتَُلوَن َوْعًدا َعَلْيهم نجم ْوَراةم َواِّلم

ي َباَيْعتُم بمهم َوَذلمَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظميمُ 
وْا بمَبْيعمُكُم الهذم ُ

َن اَّلل م َفاْستَْبرشم
هم مم ، ثم قال: ﴾بمَعْهدم

 .«هو واهل زيد، هو واهل زيد، فسّمى زيداً 

ملا كان أّن الشهيد من أوالده × لعّله»وعّلق املجليس بعد ذكره الرواية فقال: 

ساّمه زيدًا، وفيه أيضًا ه يقاتل ويستشهد، فيف اجلهاد اسمه زيد، واآليتان دّلتا عىل أنّ 

 .«جواز استعالم األحوال من القرآنييامء ب

د عليه، بل امالعتاال يصح  ،يف جهالة يف يرسال   ةجادـ كام ترى ـ و   واحلديث  

شخص مال الشيخ  بام يشابه خطّ  زويركان التقضّية اخلطوط ومعرفتها ويم

نعم هذا احلديث  .الطويس أمر  يوقع لوحده يف املشاكل اإلثياتية التارخيية واحلدياية

 والظاهر أنّ  ،دريس احليليالبن رسائر ات الفموجود مرساًل بال سند يف مستطر

 أصله من هناك.

                                           
 .57؛ وشرّب، يرشاد املستيرص يف االستخارات: 367: 66( بحار األنوار 1)

 .876ـ  873( مستطرفات الرسائر: 3)
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 واستعالمًا، بالقرآن تفأالً  حتويان هنا ةلاوالاا الاانية الرواية نّ أ الواضح ومن كام

 الكريم. بالقرآن التفأل موضوع حول سيأيت ما مواجهة يف يضعهام الذ، األمر

  مطلقًا. ال املولود تسمية يف االستخارة تايت يتهفغا ،فيها يطالق ال زيد مولد ورواية

، فعل   الرواية غاية ينّ  بل  مفه ـ الفعل تكّرر عدم بعد ـ نستطيع وال معصوم 

 لذلك. احلاجة خصوصّية احتامل مع االستحياب،

ة عدم والنتيجة  ثبوهتا وعدم باملصحف االستخارة طرق من األوىل الطريقة صح 

 معترب. بطريق

 وردت وقد .اجلاللة أسامء أو والسطور األوراق عدّ  طريقة وهي الثانية: الطريقة

 وهي: اآلليات يف ختتلف التي الروايات بعض كيفيتها يف

 ،جّد الشيخ اليهائي ه وجده بخطّ وأنّ  ،ما ذكره العالمة املجليس واية األوىل:الر 

 ،الشهيد وهو الشيخ شمس الدين حممد بن عيل بن احلسن اجلياعي، نقاًل عن خطّ 

 ،ىل عاامن بن عيسىي صوالً حممد بن أمحد بن احلسني بن عيل زياد، و نقاًل عن خطّ 

، يذ تذاكرنا أّم ×عند أيب عيد اهل ننحل بن عمر قال: بينام عن سيف، عن املفّض 

فنتناول   مهمنا باحلاجة،اما ربّ الكتاب، فقال رجل من القوم: جعلني اهل فداك ينّ 

ستدّل بذلك ناملصحف فنتفّكر يف احلاجة التي نريدها، ثم نفتح يف أّول الوقت، ف

ت قلت: جعل .«وحتسنون؟ واهل ما حتسنون×: »عىل حاجتنا، فقال أبو عيداهل

يذا كان ألحدكم حاجة وهّم هبا، فليصّل صالة جعفر، »فداك وكيف نصنع؟ قال: 

د بدءًا وليدع بدعائها، فإذا فرغ من ذاك فليأخذ املصحف، ثم ينو، فرج آل حممّ 

تك يف ك وحجّ ج عن وليّ وعودًا، ثم يقول: اللهم ين كان يف قضائك وقدرك أن تفرّ 

من كتابك نستدّل هبا عىل  يةً آرج لنا خلقك يف عامنا هذا أو يف شهرنا هذا، فأخ
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سطر من خلف الورقة السابعة، وينظر ما أثم يعّد سيع ورقات، ويعّد عرشة  .ذلك

ثم تعيد الفعل ثانيًة  ،ه يينّي لك حاجتكيأتيه يف األحد عرش من السطور، فإنّ 

 .«لنفسك

 عىل وأخرى والسند، املصدر مستوى عىل يكون تارةً  الرواية هذه يف والبحث

 واملتن: الداللة مستوى

هم بالصحيح واملعترب عىل بعض  السند   فقد وصف أما من الناحية السندية،أ ـ 

مصدر هذا احلديث يرجع يىل ثالثة كتب وهي: بحار األنوار  ، يال أنّ التحقيق

هـ( يف فتح األبواب، ومكارم 886هـ(، والسيد ابن طاووس )1111للمجليس )

الصيغة املطّولة التي ذكرناها ترجع ملتن  هـ(، لكنّ 566 )األخالق للشيخ الطربيس

أقدم مصدر هلذه الرواية هو القرن السادس  أنّ  عنيوهذا ي ،كتاب بحار األنوار

ه أخذها من الطربيس، ثم نقلها املجليس أنّ  ياهلجر،، ثم ذكرها ابن طاووس، وظنّ 

ه نّ أائي الذ، يظهر جادة من جّد الشيخ اليهآخذًا هلا من كتاب  حصل عليه بالو  

حصل عىل الرواية أيضًا بكتاب عار عليه وجادة للشهيد األول الذ، نقلها عن ابن 

عن الشيخ الطويس بسند  يصل يىل املفّضل بن عمر،  ،جادة أيضاً زياد من خالل الو  

 الوحيد املسند.الطريق فيكون طريق اليحار هو 

حتى املفضل بن  ،د له أساساً ولو رجعنا يىل ابن طاووس والطربيس فاخلرب ال سن

عمر غري مذكور، فال اعتيار باحلديث، ولو قاربناه بسند اليحار فإّن سند اليحار 

                                           
 .736؛ ومكارم األخالق: 333بواب: ؛ وانظر: فتح األ365: 66( بحار األنوار 1)

؛ وميا ي الفقه 183( سلامن الدهشور،، دراسة استداللية حول االستخارة، مصدر سابق: 3)

 .306: 7الفّعال 
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 ابن طاووس مل ينقله عنه. ه أخذه من الشيخ الطويس، مع أنّ يظهر منه أنّ 

  فيه: البحار يف والسند

 يىل عرش ،احلاد القرن من لإلرسال املتضّمنة رةاملتكرّ  جادةالو   مشكلة أوالً:

 أشخاص ثالثة والطويس املجليس بني وجدي السند بحسب هنّ أل ،اخلامس القرن

 اإلجازات طرق عرب الرواية أو الكتاب هذا لهصو ولو قرون، ستة ةمدّ  خالل فقط

 يليه، بأسانيدنا الطويس عن احلديث أنّ  لذكر بل ،وجادة عن حتّدث امل ريناملتأّخ  عند

 ذاك أو العامل هذا اطمأنّ  ولو ةالصحّ  معلوم غري الوجادات هذه عىل واالعتامد

 الزمني. الفاصل هذا مع ،اخلطّ  بصّحة

بوجعفر القمي امللدب، وقد د بن جعفر بن أمحد بن ب طة أيف السند حممّ  ينّ  ثانيًا:

كان كيري املنزلة بقم، كاري األدب والفضل والعلم، يتساهل يف »قال فيه النجايش: 

يد باإلجازات، ويف فهرست ما رواه غلط كاري، وقال ابن احلديث، ويعّلق األسان

 .«الوليد: كان حممد بن جعفر بن بطة ضعيفًا خملطًا فيام يسنده

ه رجل كذاب، وهذا النّص ـ مع عدم ترمجة أحد من املتقّدمني له ـ ال يفيد أنّ 

ًة تنسب مل حيتف بالقرائن؛ فإّن الوثاقة تارما  ه يفيد عدم الاقة بحدياه ونقلهلكنّ 

عني أنه ال نللراو، وأخرى حلدياه، ولو نسيناها للراو، وقلنا رجل ثقة فتارة 

يف باب األخيار هو الاا ي،  احلّجةيكذب وأخرى نعني أنه يركن حلدياه، وما هو 

حياية العدالة يكفي فيها  وهلذا قلنا يف حمّله بأّن خرب الاقة أفضل من خرب العدل؛ ألنّ 

، فيام حياية الوثاقة التي ترجع يىل االعتامد والركون تشمل ه ال يتعّمد الكذبأنّ 

ه لو شهدوا لشخص بأنّ أيضًا حو ذلك، ومن هنا قلنا نالضيط والدقة واحلفظ و

                                           
 .737ـ  733( النجايش، الرجال: 1)
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بالوثاقة فلعّله يشمل ضيطه بخالف الشهادة بالعدالة، ويف هذه احلال فام مل حيتف 

ربه بعد هاتني خرب امللدب بأخيار أخر توجب الركون يليه فال يعتمد عىل خ

ل ذكر هذا مهوالغريب أن الشيخ الطويس أ. الشهادتني من النجايش وابن الوليد

 فاته الرجالية بينام ورد بكارة يف طرقه.الرجل يف مصنّ 

 إليه. يركن ال السند ضعيف فاْلرب ،وعليه

 تساؤلني: إثارة فيمكن ،واملتنية الداللية الناحية من وأما ـ ب

 النتيجة، وبني بالدعاء املرتيط والقصد الدعاء بني التطابق عدم ل:األو   التساؤل

 حتديد هي النتيجة فيام ال، أم املهد، اإلمام سيخرج هل بمعرفة مربوط فالدعاء

 يىل ال الفعل يىل ذلك( )عىل نرجع مل ما ال. أم عليه يقدم وأنه العمل من املوقف

 عىل هبا نستدّل  آية لنا جفأخر العام هذا خروجه رتقدّ  ين املعنى: ويكون اإلمام،

 .احلديث ظاهر خالف كان وين حسنه، ومدى فعلنا

 فام لنفسه، الفعل بإعادة اآلمرة األخرية اجلملة معنى ما فهمي   مل الثاين: التساؤل

 حاجته؟ بينت قد تكون بأنه له قال أنه مع ،أوالً  كان الذ،

 والتشّوش. االضطراب بعض يف احلديث متن يضع ما وهذا

 قال حيث األنوار، بحار يف أخرى ةً مرّ  الرواية هذه جاءت فقد حال، ةأيّ  وعىل

 هأنّ  أصحابنا فاتمللّ  بعض يف وجدت نّصه: ما األوىل، الرواية عىل قاً معلّ  املجليس

 نقلت صورته: هذا ما القطيفي& احلسن بن يوسف الشيخ خطّ  من نقل مما قال:

 عن رو، ثراه: طاب رطهّ امل بن احلسن الدين مجال العالمة الشيخ خطّ  من

 ين اليسملة: بعد فقل العزيز، الكتاب من االستخارة أردت يذا» قال ×الصادق

 ،خلقك عىل تكوحجّ  كوليّ  بفرج دحممّ  آل شيعة عىل متنّ  أن وقدرك قضائك يف كان
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 ست وتعدّ  املصحف، تفتح ثم ذلك، عىل هبا نستدّل  كتابك من آيةً  يلينا فأخرج

 .«فيه ما وتنظر أسطر، ستة السابعة ومن ورقات،

عىل ما ييدو ـ ، معتمدًا «ثم تعيد ذلك لنفسك»واستظهر يف اليحار سقوط مجلة 

عىل التشابه بني الروايتني، وهو أمر  ممكن، وين كان ظاهر هذه الرواية لو بقينا ـ 

ا مرتيطة ارتياطها أساسًا باالستخارات التي نحن فيها، بل كأّن  ممعها لوحدها عد

تعالم حال ظهور اإلمام املهد،. ومهام يكن فهي رواية مرسلة يف مرسلة ال باس

 كام هو واضح. يترقى يىل مستوى االعتيار التارخيي واحلديا

ها املختلفني يف عدد الصفحات يمالحظة عامة عىل هذه الرواية بنقل عند،و

عي فعل شي اإلنسان وكّل  ا مرتيطة بظهور اإلمام، ولنفرض أنّ واألسطر، وهي أّن 

يىل يومنا هذا، ألن يعني ذلك تكذيب االستخارة؟ × ذلك منذ عرص الصادق

، وبالتأكيد ةً ه لو خرجت لنستدّل هبا عىل ظهوره، وكانت يجيابيّ املفروض أنّ  ألنّ 

ب برتاكم التجارب سوف نكذّ  أّنهستخرج كاريًا عىل هذا النحو، فهذا يعني 

 عام.ه سيخرج هذا الربنا بأنّ ختاالستخارة التي 

صنع مضمونه بعد ه من املنطقي أن ي  ظاهر هذا احلديث أنّ  أضف يىل ذلك أنّ 

األئمة اثنا عرش وآخرهم  الغيية، فام معنى أن يأمرهم اإلمام به قيلها مع العلم بأنّ 

فراج عن اإل ة يف كتب اإلمامية وغريهم؟ يال يذا قيل بأنّ املهد، بالنصوص املرويّ 

لألئمة باخلروج ال بكونم املهد، املنتظر، وهلذا ك مربوط بالسامح تك ووليّ حجّ 

وفيه بعض الروايات التي تشيهه نعرض عنها  ،املوضوع ارتياط بمسألة اليداء

 الساعة.

ل  معتمدة. وال صحيحة غَي بصيغها الرواية هذه ن  أ واملتحص 

                                           
 .368ـ  365: 66( بحار األنوار 1)
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ما ذكره العالمة املجليس أيضًا حيث قال: وروى يل بعض  الرواية الثانية:

فات ه رأى يف بعض مللّ نّ خ الفاضل الشيخ جعفر اليحريني&، أن الشيالاقات؛ ع

ما ألحدكم يذا ضاق »قال: × ه رو، مرساًل عن الصادقأصحابنا اإلمامية، أنّ 

ن عند اهل، ثم م باألمر ذرعًا، أن ال يتناول املصحف بيده عازمًا عىل أمر يقتضيه

كريس ثالثًا وعنده مفاتح الغيب خالص ثالثًا و آية اليقرأ فاحتة الكتاب ثالثًا واإل

ه بالقرآن قائاًل: اللهم ثالثًا والقدر ثالثًا واحلمد ثالثًا واملعوذتني ثالثًا ثالثًا، ويتوّج 

ي ي أتوّجه يليك بالقرآن العظيم من فاحتته يىل خامتته، وفيه اسمك األكرب وكلامتك 

فوس بعد املوت، فوت، ويا بار  الن صوت، ويا جامع كّل  ات، يا سامع كّل التامّ 

ن ختري يل بام أشكل وال تشتيه عليه األصوات، أسألك أ يا من ال تغشاه الظلامت،

حممد وعيل وفاطمة واحلسن  م، بحّق معلوم، غري معل   به، فإنك عامل بكّل  عيلّ 

واحلسني وعيل بن احلسني وحممد الياقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعيل 

د، واحلسن العسكر، واخللف احلّجة من آل حممد الرضا وحممد اجلواد وعيل اهلا

عليه وعليهم السالم. ثم تفتح املصحف، وتعّد اجلالالت التي يف الصفحة اليمنى، 

ثم تعّد بقدرها أوراقًا، ثم تعّد بعددها أسطرًا من الصفحة اليرسى، ثم تنظر آخر 

 .«سطر، جتده كالوحي فيام تريد ين شاء اهل

يىل االسم األعظم وعّد أسامء  يشارة الرواية» ين أنّ وقد ذكر بعض املعارص

 والتجربة   .، وعّد اسم اجلاللة، مما يوجب االعتناء بالرواية÷ئمة وفاطمةاأل

بإصابة الواقع أيضًا من مليدات الرواية، وال بأس بالعمل هبا رجاًء، خصوصًا مع 

 .×«يسنادها يىل اإلمام

                                           
 .365ـ  366: 66( املصدر نفسه 1)

 .80االستخارة، مصدر سابق:  ( الدهشور،، دراسة استداللية يف3)
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 اجلهالة يف غارقة والرواية ًا،حواض صار كام حمّصل يىل يرجع ال كّله ذلك أنّ  يال

 وبني اليحريني، جعفر الشيخ عنه نقل الذ، املصدر معلومية وعدم واإلرسال

 ال قد االستخارة هذه أنّ  املعلوم ومن عام. ألف قرابة الصادق واإلمام املجليس

 عضب أنّ  علامً  لإلعادة، فيضطر الصفحات آخر عىل املصحف يفتح قد ألّنه ق؛تتحقّ 

 الرواية. يف يليه اإلشارة جتر   مل هكلّ  وهذا أساسًا، جاللة اسم فيها ليس الصفحات

 املندوبات يف فواصنّ  الذين عن حتى اختفت فكيف األمهية هبذه الرواية كانت ويذا

 هذه يف التجربة مرجعّية عن حتّدثنا أن سيق وقد وغريها؟! اتواملستحيّ 

 عف.الض بالغة الرواية فهذه االستخارات.

 املقر  يعقوب بن بدر وحّدثني» قال: طاووس ابن السيد نقله ما الثالثة: الرواية

 يف الفال صفة يف ،عليه اهل صلوات الكاظم بمشهد عليه اهل رضوان األعجمي

 فتقول: وتدعو املصحف  تأخذ فقال: صالة غري من روايات بثالث املصحف

 كنييّ  بنت وابن كوليّ  بظهور كنييّ  ةأمّ  عىل متنّ  أن وقدرك قضائك من كان ين اللهم

 ني أو فأئتمر، أمر   عىل هبا استدّل  آيةً  يل وأخرج وكّمله، لهوسهّ  هويرّس  ذلك لجّ عف

 ةالوجه يف تعدّ  ثم ورقات، سيع تعدّ  ثم عافية، يف ـ الفال فيه تريد ما أو ـ فانتهي

 يف وقال السابع. السطر يف يكون بام وتتفأل أسطر، ستة السابعة الورقة من الاانية

 ويعدّ  قوائم، سيع ويعدّ  الرشيف، املصحف يفتح ثم بالدعاء، يدعو هينّ  أخرى: رواية

 من الاامنة الورقة من األوىل الوجهة يف وما السابعة، الورقة من الاانية الوجهة يف ما

 ةالااني الوجهة من يعدّ  ثم اهل، اسم لفظ بعدد قوائم يعدّ  ثم جالله، جّل  اهل اسم لفظ

 اسم لفظ بعدد سطورًا، بعدها يأيت مما غريها ومن يليها، العدد ينتهي التي القائمة من

 بالدعاء دعا يذ هينّ  الاالاة: الرواية يف وقال ذلك. من سطر بآخر يتفأل جالله، جّل  اهل
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 يتفألو سطرًا، عرش أحد الاامنة الورقة من األوىل الوجهة يف يعدّ  ثم قوائم، ثام ي عدّ 

 كام نقلناه قد باملصحف الفأل يف سمعناه ما وهذا عرش، احلاد، السطر يف بام

 .«حكيناه

مرسلة جمهولة املصدر فال قيمة هلا سنديًا، ويذا مل  ةوهذه الرواية بطرقها الاالث

ا ستكون متعارضة فيام بينها. يال أّن ّن إحتمل عىل التعّدد يف أساليب اكتشاف املراد ف

نفًا بإمكانا أن ترشح لنا السقط الذ، آة يف نّص ابن طاووس الرواية األوىل الوارد

 الرشط كان هو التفريج عن ويلّ  كان موجودًا يف بعض الروايات السابقة، حيث ينّ 

اهل فيام جوابه كان أن يدّله اهل عىل ما ينيغي أن يفعل أو يرتك، ال أن يدّله عىل ما 

، سّجلناه سابقًا من هذه الناحية سيحدث مع اإلمام املهد،، فريتفع اإلشكال الذ

 عىل هذه الرواية هنا.

وقد حاول السيد ابن طاووس تفسري احلديث عن الفرج لإلمام يف هذه 

أن يكون العلم بالفرج « يف عامنا هذا»معنى قوله يف كل ما قال »الروايات بقوله: 

يدعى له  وقت ف عىل معرفة أمور كارية، فيكون كّل عن ولّيه وحّجته يف خلقه يتوقّ 

بذلك يف عامي هذا، ويف شهر، هذا، يفّرج اهل جّل جالله أمرًا من تلك األمور 

 .«الكارية، فيسّمى ذلك فرجاً 

 يف اجلملة هذه من العرف فهم عدم تقدير عىل يصّح  ينام التفسري هذا أنّ  يال

 التأويل دجمرّ  غري سريالتف هذا يف يكون فال ويال يية،الغ   من اخلروج املترّشعي الوسط

 والتكّلف.

ث النور، عن العالمة املجليس يف )رسالة مفاتيح ما نقله املحدّ  الرواية الرابعة:

                                           
 .330ـ  336( فتح األبواب: 1)

 .336( املصدر نفسه: 3)
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هذه  االستخارة [ورأيت هذا »الغيب( املخّصصة ليحث االستخارة، أنه قال: 

ا خالدون، وعنده هم  فيهبو همبعض الفضالء، هكذا: يقرأ آية الكريس يىل  بخطّ 

، ثم يصيّل عىل حممد وآله عرش مرات، ثم يقول: اللهم ميني بمفاتيح الغيب يىل كتا

لت عليك، وتفألت بكتابك، فأر ي ما هو املكنون، يف رّسك املخزون يف علم ي ي توكّ 

غييك، برمحتك يا أرحم الرامحني. اللهم أر ي احلّق حقًا حتى أتيعه، وأر ي الياطل 

. ومقصوده من ما مّر ما «باطاًل حتى أجتنيه، ثم يفتح املصفح، ويصنع كام مرّ 

 مة عن الشيخ جعفر اليحريني.جاء يف الرواية املتقدّ 

 مصدرًا. وال سنداً  ِتلك وال أيضاً  ضعيفة الرواية وهذه

 فيها وليس عوالتتب   التقص   بعد الرشيف باملصحف االستخارة نصوص هي هذه

 باقي وأما السند، يفةضع هالكن   مسندة وهي ة،األصلي   املصادر من األوىل الرواية إال

 تسمية رواية عدا بعد، وما والعارش اَلجري السابع القرن يف ظهرت هافكل   الروايات

 ال رشعاً  معتربة باملصحف استخارةٍ  فإثبات الرسائر، مستطرفات يف وردت التي زيد

 استخارة يف معتربة أحاديث وجود عدم اْلوئي عن قلنُ  وقد عليه. دليل

 .املصحف

 

 ، فّض االشتباك بني الرواياتهتخارة باملصحف والتفأل بسبني اال

روايات هذه  عاّمة تطال كّل  ةً واجه االستخارة باملصحف الرشيف يشكاليّ ت

يف بعض النصوص، عنه االستخارة، وهي التفأل بالقرآن الكريم حيث ورد النهي 

رآن الكريم، ملا دّل عىل النهي عن التفأل بالق مما جيعل هذه الروايات هنا معارضةً 

                                           
 .381: 8( النور،، مستدرك الوسائل 1)

 .1، هامش 111( انظر: فضل اهل، القرعة واالستخارة: 3)
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 ة.ويضعها أمام مشكلة يضافيّ الرافض الستخارة املصحف، املوقف  ما يعّززوهذا 

عن أيب عيد  ،د بن عيسىواحلديث الذ، يقف مشكلًة هنا هو مرسل حممّ 

 عىل النهي عن التفأل ، حيث دّل اخلرب رصاحةً «ال تتفأل بالقرآن»قال: × اهل

 .بالكتاب الكريم

ة حماوالت لتجاو  وهي: ،ز إشكالية هذا اْلربوثم 

هذا اخلرب الوحيد يف  من أنّ  ،ءما ذكره غري واحد  من العلام املحاولة األوىل:

، فهو من جهة مرسل حيث النهي عن التفأل بالقرآن الكريم، ضعيف السند

يرويه حممد بن عيسى عن بعض رجاله، ففيه من مل يسّم، ومن جهة ثانية فيه سهل 

 اقته عىل التحقيق.زياد، ومل تايت وث

وهذه املحاولة يف حّد نفسها جيدة، لو صّح سند خرب  من أخيار االستخارة 

منها، بل هناك رواية واحدة تعود لعرص  سندًا أّ،  باملصحف، أما حيث مل يصّح 

ة، فإّن القّوة االحتاملية يف روايات االستخارة باملصحف مصادر احلديث األساسيّ 

معارضة خرب ضعيف  ألنّ  ؛لرواية الضعيفة السندةف بعد جميء هذه اسوف تضع  

ثنني معًا، األمر الذ، يزيد من وهن ضعف القّوة االحتاملية يف االالسند آلخر ماله ي  

 الرشيف. روايات االستخارة باملصحف

من التمييز بني االستخارة وبني  ،ء أيضاً ما ذكره بعض العلام املحاولة الثانية:

                                           
 .830: 3( الكايف 1)

 .333: 1، ق 7؛ وما وراء الفقه ج131: 13( انظر: جواهر الكالم 3)

؛ واحلّر العاميل، 375ـ  377، 333: 1، ق 7؛ وما وراء الفقه ج1613: 0وايف ( انظر: ال7)

؛ واإليروا ي، دروس 171: 1؛ ولطف اهل الصايف، جمموعة الرسائل 67: 7هداية األّمة 

 .76ـ  73: 3متهيدية يف القواعد الفقهّية 
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ه هل وأنّ  ،خلري منهااد منها معرفة الرشد يف الفعل أو طلب فاالستخارة ير ،التفأل

من استعالم الغيب  ا التفأل فهو نحو  هو فعل  حسن أم ال، ومما ينيغي فعله أم ال؟ أمّ 

شفاء مريض أو نجاح طالب يف االمتحانات أو توفيق شخص كملعرفة املستقيل 

بني االثنني، وهذا  ذر،جللسفر يىل اخلارج أو غري ذلك، فهناك اختالف مفهومي 

غري املأمور به يف أخيار التفأل عنه يف خرب  ما يرفع التعارض من رأس، فاملنهّي 

به يف  ه يفيض يىل سوء الظنّ االستخارة باملصحف. وعّلة النهي عن التفأل بالقرآن أنّ 

ق األمر املنظور يف املستقيل مااًل، أما يف الفعل فحتى لو النهاية عىل تقدير عدم حتقّ 

أمرًا من بني اخليارات املتوّفرة ه كان األفضل له ه ييقى أنّ ه كان سيئًا يال أنّ هر له أنّ ظ

، أو حمتماًل، فلعّل اخلري له يف أن خيرس يف جتارته ملصالح ال يعرفها يال اهل سيحانه

 .لعّله األقل سوءاً 

 الذ، هو ضّد التشاؤموت عليه النصوص وهذا ال ينايف ميدأ التفاؤل الذ، حاّ 

ة فيام الذ، نحن فيه حماولة معرفيّ  ،هذا ميدأ نفيس ألنّ  أن من تفاءل باخلري وجده؛و

الفأل مطلقًا يذا بنى  ءتقيل والعواقب، وهلذا حّرم بعض العلامسالستعالم امل

يًا، واملفروض أن يكون أمرًا حمتمالً مار أمرًا يدراكيًا علفصعتقد ااإلنسان عليه و

 .ه النفس يليهلكن مع توّج 

 :وقد نوقشت هذه املحاولة

التفأل ين مل يكن أقرب يىل موضوع  من أنّ  ،ق النجفيبام ذكره املحقّ  أوالً:

 .منهام ونسيته يليهام عىل حّد سواء االستخارة من علم الغيب فهو صادق عىل كّل 

                                           
 .116: 33( انظر: النجفي، جواهر الكالم 1)

 .131: 13( املصدر نفسه 3)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 116

حتصل إّنه نة يف االستخارة فاإلنسان عندما خترج له آية معيّ  مراده أنّ  والظاهر أنّ 

هذه احلالة عينها التي حتصل ملن يتفأل، فكام يتفأل ينسان برؤية يشء ما كذا يتفأل  له

باملصحف، والبد أن يكون مقصوده من الصدق عليهام هو الصدق عليهام معًا ال 

داللة احلديث عىل نفس مورد االستخارة  يفيديمكان الصدق، ويال فهو لوحده ال 

رز املعارض.  كام هو واضح، فال حي 

 ن أن يكون مقصود النجفي ما سيأيت قرييًا ين شاء اهل.ّله يمكولع

من أّن هذا التمييز الدقيق املذكور يف كلامت  ،ما ذكره العالمة فضل اهل ثانيًا:

ر لإلنسان عادًة، فاإلنسان ال يتوفّ وأمااله بني االستخارة والتفأل الفيض الكاشا ي 

لحة الكامنة يف الفعل، بل الاا ي ز بني اكتشاف املستقيل واكتشاف املصال يميّ 

ي ﴿يستيطن األّول، فمن أراد السفر للتجارة، فاستخار فخرج قوله تعاىل:  ُهَو الهذم

 النُُّشورُ 
ْزقمهم َوإمَلْيهم ن رِّ

)امللك:  ﴾َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يفم َمنَاكمبمَها َوُكُلوا مم

 .عن نجاح جتارته يف سفره (، فهو سيأخذ انطياعًا مستقيلياً 15

وهذا اإلشكال مرجعه يىل نقد ما يامرسه امللمنون اليوم يف طريقة تعاملهم مع 

االستخارة، وليس يىل التفكيك الذ، مارسه الفيض الكاشا ي، فإذا استطعنا تربية 

م عندما يفتحون القرآن الكريم وتكون نتيجة االستخارة جيدة، فإّن الناس عىل أّن 

هذا ال ربط له باستكشاف حال نتيجة الفعل املنظورة هلم  أن يعرفوا أنّ  عليهم

احلسن  كربح التجارة، بل أن يفهموا بأّن هذا غايته حسن الفعل والرشد فيه، وأنّ 

َوَعَسى َأن َتْكَرُهوْا َشْيًئا َوُهَو َخَْي  لهُكْم ..﴿قد جيامع اخلسارة املادية انطالقًا من 

بُّو
(، فإذا أمكن ييصال هذه الفكرة 318)اليقرة:  ﴾ْا َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ لهُكمْ َوَعَسى َأن حُتم

                                           
 .113ـ  118فضل اهل، القرعة واالستخارة:  (1)
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عليها ارتفع يشكال العالمة فضل اهل، ودعوى التالزم القهر، غري  داالعتيا وتمّ 

 ما يريده&.هي واضحة لو كانت 

ث الكاشا ي بني سوء متييز املحدّ  من أنّ  ،ما ذكره العالمة فضل اهل أيضاً  ثالثًا:

ة له، فلو استخار شخص باهل الذ، حيصل بالتفأل وبني االستخارة ال واقعيّ  الظنّ 

اهل أرشده يىل الفعل، ففعله، فيانت املفسدة فيه فإّن  ما، وكانت نتيجة االستخارة أنّ 

يىل سوء  يضفرة يباالستخا باهل تعاىل أيضًا، فسوء الظنّ  هذا يوجب سوء الظنّ 

 .ىل أيضاً الظن باهل تعا

 ألّن مرجعها يىل أنّ  ترد أيضًا عىل املحّدث الكاشا ي؛ وهذه املالحظة ال

املستخري مل يفهم بشكل صحيح الغرض من االستخارة، وهذا ال تتحّمل 

 ألنّ  ؛ته، فلو فهمنا الغرض من االستخارة، ما أسأنا الظن باهلاالستخارة مسلوليّ 

يف ذلك  بخسارة جتارتنا وأنّ  سن الفعل أّن اهل سيحانه يريدنا أن نيتيلمعنى ح  

جل بالنسية لنا، وهذا غري التفأل بمعنى استعالم الغيب، ففي التفأل أنا مصلحة اآل

أقصد معرفة هل سنربح أم ال؟ فإذا تفألت بالقرآن وكانت النتيجة جيدة فهذا معناه 

؛ سليًا ذلك عكس ناإلخيار اإلهلي يل بالربح، فإذا خرست ا  لوضوح التنايف بنيعيل 

علمت بحسن الفعل ومل اخلسارة، أما يف االستخارة فقد ا   اإلخيار بالربح وواقع

طالع وال أعلم خفايا األمور، ففرق ، دليل عىل قيحه ما دمت حمدود االيقم عند

بعضهم باهل ألنه ابتاله برصف النظر عن االستخارة  سوء ظنّ كبينهام، فهذا متامًا 

ين مل يكن يف جلة االبتالء املصلحة لك يف اآل ه لعّل يفوالتفأل، حيث نجييه بأنّ 

، مر الذ، حيول دون اهتامه هذا هل تعاىلاهل يعلم وأنت ال تعلم، األ ، وأنّ عاجلةال

 وهو ما حيصل أيضًا عندما يدعو اإلنسان اهل فال جيد اإلجابة يف العاجل.

                                           
 .118( املصدر نفسه: 1)
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ث الكاشا ي ملحدّ نه بناًء عىل ما قاله اما يمكننا تسجيله يف املقام، وهو أ رابعًا:

ة ينيغي أن ال يكون يف نصوص االستخارة باملصحف الرشيف ما يوحي بقضيّ 

الروايات عاد ياستيعني رضورة استعالم املستقيل أو االرتياط بالتفأل وهذا 

املرّصحة بتعيري التفأل بالقرآن، كالرواية الاانية من الطريقة األوىل )خرب اخلطيب 

اة من الطريقة الاانية )خرب املقر  األعجمي(، والرواية املستغفر،(، والرواية الاال

 الرابعة من الطريقة الاانية )خرب رسالة مفاتيح الغيب(.

وهبذا خترس روايات االستخارة باملصحف ثالثة منها، ويضعف بذلك حجمها 

 السند، وقّوهتا االحتاملية يف الصدور.

نوعًا من استعالم الغيب بل قد يفيض التأّمل يف بعض الروايات يىل اعتيارها 

ها تعيري التفأل، ففي رواية والدة زيد بن عيل )الرواية الاالاة من يوين مل يرد ف

الطريقة األوىل( نحن نالحظ بناًء عىل التفسري املتقّدم للرواية، أّن اإلمام زين 

العابدين قد استعلم مستقيل ولده هذا عرب اآليات القرآنية، وأّن هذا الولد سيكون 

وهذا أيضًا ال عالقة له بخصوص  ،اهدًا وشهيدًا، فعلم أنه زيد، فساّمه بذلكجم

 عد استعالمي مطّل عىل اخلارج ومستقيلّياته.استعالم الرشد يف الفعل، بل له ب  

الاانية، وهي رواية املفضل بن عمر، قد جاء  ةالرواية األوىل من الطريق كام أنّ 

، من خالل الكتاب؛ وهذا أيضًا فيه نوع فيها االستدالل عىل خروج اإلمام املهد

من االستعالم للغيب، واألوضح منها ما أوردناه يف ذيلها من رواية الشيخ 

ا واضحة يف فتح املصحف الستعالم العالمة احليّل، فإّن  القطيفي نقاًل عن خطّ 

حال ظهور اإلمام املهد،، ولذلك اضطّر العالمة املجليس الفرتاض سقط  فيها كي 

 ا باالستخارة عىل فعل  معني.يربطه
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حوايل ست روايات هنا راجعة يىل التفأل بالقرآن بمعنى  وهبذا يظهر أنّ 

قرابة ثالثة روايات أخرى فقط  استعالم الغيب، كام فرّسه الشيخ الكاشا ي، وأنّ 

ه  أيضًا من تلك النصوص، وهذا يعني ي  ليس فيها هذا األمر، وين كان لسانا فيه ش  

ثوق بنصوص  النهي عن التفأل باملصحف سوف يفقدنا الوظهور خرب أنّ 

ألنه سوف يقّللها بحث تصيح ـ مع ضعفها السند، ـ مما يصعب  االستخارة؛

ث الكاشا ي ـ يذا كان خترجيًا صحيحًا ختريج املحدّ  آلحتصيل الوثوق بصدروه، فم

عنرص  ة أدّلة االستخارة باملصحف عىل تقدير كسيها احلجية منـ يىل سقوط حجيّ 

 التكاثر والتظافر.

رواية النهي عن التفأل  من أنّ  ،ما ذكره السيد حممد الصدر املحاولة الثالثة:

ه من املمكن أن يكون هذا نّ أ ني، وهذا يع«ال تتفأل بالقرآن»وردت بصيغة املفرد 

شخص املخاطب الذ، يوّجه اإلمام الصادق الكالم يليه، األمر بًا اخلطاب خاّص 

ة، دون سائر نيّ ًا عنه لطيقة معيكون التفأل بالقرآن منهيّ الذ، يفرض أن 

 .الطيقات

الشيعة ال  ولعّله هلذا وجدنا يف خرب املفضل بن عمر اجلعفي أّن اإلمام اعترب أنّ 

، ثم عّلمهم «وحتسنون؟ واهل ما حتسنون»ة فتح املصحف حيث قال: يعرفون كيفيّ 

 حتسن ذلك، بل لعّل ما يقّو، هذا هو بعض الناس ال الكيفية، األمر الذ، يعني أنّ 

ه أّن اإلمام زين العابدين تفأل بنفسه مستعلاًم الغيب يف قّصة ولده زيد، وحيث ينّ 

معصوم يعلم الكتاب لذا كان ذلك جائزًا له. وعليه فالنهي عن التفأل باملصحف 

 شخيص وليس عامًا جلمهور املسلمني، فال يعارض أخيار االستخارة. ي  ن

                                           
؛ وانظر: سلامن الدهشور،، دراسة استداللية حول 333: 1، ق7( ما وراء الفقه ج1)

 .115ـ  117: 81ـ  50االستخارة، مصدر سابق، العدد 
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 الطريقة يف معاجلة املوضوع قد تواجه مشاكل:وهذه 

ًا بالشخص املخاطب كذلك ه كام حيتمل أن يكون النهي عن التفأل خاّص ينّ  ـ1

حيتمل أن يكون جتويز االستخارة باملصحف خاصًا بفريق خاص أو باملخاطب 

أيضًا، فنحن لو راجعنا جممل روايات االستخارة باملصحف، لوجدناها أيضًا تعلياًم 

ي، وهي الرواية األهم يف مّ قخاص خماطيني بأعيانم ومن ذلك رواية اليسع الألش

الياب، فام هو املوجب لرتجيح الي عد الشخيص يف رواية التفأل بالكتاب عىل احتامل 

االستخارة تكون  وتكون النتيجة يما أنّ  ؟الي عد الشخيص يف رواية االستخارة

قيل  ة، ال تستخدم منخاّص ءا حلاالت جااالستخارة والتفأل  ليعض الناس أو أنّ 

 اجلميع.

 ته،ة املخاطب وعدم خصوصيّ  قيمة يف خصوصيّ امواإلفراد واجلمع ليس هل

ا هو ظاهر مداخلة الشهيد الصدر الاا ي&، فإّنه حتى لو كانت العيارة خالفًا مل

مجعًا قد يكون املراد منها مجلة احلارضين يف جملس اخلطاب، نعم ينام نخرج من 

باخلطابات الظاهرة يف التعميم مال املسلمون وامللمنون، بعد جتاوز  يشكالية  ذلك

وباملقصودين باإلفهام والتي ختّطاها علامء أصول  اختصاص اخلطاب باملشافهني

 الفقه.

 يّن أصل التخصيص للمخاطب يف صورة اإلفراد فيه نظر؛ فإن ق صد أنّ  ـ2

عليها، بل ال يقول هبا صاحب اإلشكال  ذلك قاعدة جارية يف كّل املوارد، فال دليل

األخذ هبا ينام يكون يف حال  ، وين قصد أنّ والفقهّية نفسه يف أبحاثه األصولية

التعارض، فهذا حيتاج يىل يبراز مرّجح احتاميل عريف، فإذا مل يكن لصيغة اإلفراد 

مرجعًا لرفع  داللة عرفية قابلة لتوفري اجلمع العريف يف املقام، فإّنه ال يصح اعتيارها
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يبراز ختريج  التعارض اليدو،، ويكون ذلك حمض تربير لرفع التعارض دون

ة فإنه يذا أفاد ويذا كان هذا التخريج هو احتامل اخلصوصيّ  أصويل هلذا التربير.

ة ثيوتًا، ويال مل تكن معارضة  من الكالم العموم ظهورًا مل ينفع احتامل اخلصوصيّ 

ة التفأل بالكتاب، برصف النظر عن املعارضة فام هو األول، ولو بقينا نحن ورواي

املوجب لتخصيصها، يال اختصاص اخلطاب باملقصودين باإلفهام أو املشافهني أو 

غري ذلك من النظريات التي يتساوى فيها خرب التفأل وخرب االستخارة، فلم نخرج 

 .ىر واضح هلذا الرتجيح املّدعبمربّ 

عمل به يف فهم النصوص مطلقًا ن كان أصاًل ي  ة ياحتامل اخلصوصيّ  واحلاصل أنّ 

 ر إلجرائه يف نصوص التفألربّ املفهذا يشمل أخيار االستخارة، ويال فالبّد من ذكر 

 .خاّصة

أيضًا، من أّن السرية منعقدة عىل الاا ي ما ذكره السيد الصدر  املحاولة الرابعة:

رب املعارض، وهو االستخارة باملصحف الرشيف، فتكون السرية نافيًة لصدق اخل

التفأل، فيسقط عن االعتيار، ويلخذ بنصوص االستخارة املوافقة للسرية بال 

 .معارض

ه يفتقر يىل يثيات قيام السرية عىل االستخارة ًا، غري أنّ وهذا الكالم متني منهجيّ 

ه يف غاية م أنّ بعرص النص، وقد تقدّ  باملصحف الرشيف بحيث تكون متصلةً 

، والسري املتأّخرة ال صغروّياً  ة له هناح بموافقة السرية ال واقعيّ الصعوبة، فالرتجي

 .تفيد شيئًا كام هو واضح

 كالم رّده وبعد كلامته اضطراب مع ـ املعارصين بعض ذكره ما اْلامسة: املحاولة

                                           
 .336ـ  333: 1، ق 7( ما وراء الفقه ج1)
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 التعّرف بمعنى االستخارة عىل املجّوزة النصوص محل من ـ الكاشا ي الفيض

 عىل التعّرف قييل من احلقيقة يف وهو ،اهل علم يف واقعاً  اخلري هو ما عىل واالستطالع

 جمّرد عىل محمولف التفأل عن النهي وأما تعاىل، اهل علم يف الاابت املستور الغيب

 مقام يف يكون أن دون من املجهولة ةاخلفيّ  األمور وكشف ياتاملغيّ  عىل العاالطّ 

 يكون وهبذا فعله. يريد الذ، األمر يف واقعاً  اخلري هو ما عىل للتعرف وال االستخارة

 .جلميعها ال االستخارة معا ي ليعض مطابقاً  التفأل

اإلنسان يذا فتح القرآن الكريم قاصدًا  والذ، أفهمه من كالمه بطوله أنّ 

حسنة، أما يذا مل يكن يف  قدم عليه كان ذلك استخارةً الذ، سي   ه  استعالم غيب فعل  

تح القرآن ليستعلم أمرًا ال عالقة لفعله به، كأن يرى مقام الفعل وكشف حاله، بل ف

 عنه. هل سيحدث زلزال هذا العام أم ال؟ فهذا هو التفأل املنهّي 

ما مل يقصد منه أّن النهي عن  إال أن  هذا التمييز مل أفهم له وجهًا لغويًا وعرفيًا،

عل، فيقّيد بمعرفة مستقيل الف التفأل بالكتاب عام بينام األمر باالستخارة خاّص 

، ويتمّ  ، وهو تفسري متفّرع عىل عدم  هذا اخلاص  هذا العام  اجلمع العريف حينئذ 

صّحة حماولة الفيض الكاشا ي أو املحاوالت األخرى التي تفهم التياين بني 

، يذ مع التياين ال معنى للتخصيص؛ الختالف مفهومي االستخارة والتفأل

 .النسيتني

حيث يّن  ،ة هو اللغةفيقي  لتفاسَي واملحاوالت التوهذه ا ولعل  ما يواجه كل  

فاحلالة النفسية واالستيشار  ، والتشاؤمرّي الفأل يف لغة العرب بمعنى ما يناقض التط

واإلحساس باألمل والشعور بأّن األمور سوف تكون خريًا وذات نتيجة حسنة هو 

                                           
 .713ـ  713: 7ميا ي الفقه الفّعال ( عيل أكرب السيفي املازندرا ي، 1)
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 .مضمون التفأل

وذكر ابن السكيت  ،«ةالفال معروف.. وذلك ضّد الطري»قال الفراهيد،: 

والفأل أن يكون الرجل مريضًا فيسمع آخر يقول: يا سامل، أو يكون ».. األهواز،: 

. وهلذا . وهلذا عرّب عن الطرية بالفأل الرد،ء«ول: يا واجدقطاليًا فيسمع آخر ي

ال كان التيّمن بالفأل عند العرب، كام أّن هذا هو املعنى العريف السائد بني الناس، ف

و أاف ينه يتفأل، بل يقال بأنه ينّجم أو هو كاهن أو عرّ  :لع عىل الغيبطّ يقال ملن ي

عد نفيس بالدرجة األوىل فيام ستصري األمور يليه متنيئ أو نحو ذلك، فالفأل له ب  

عدًا ، وليس ب  النفسا يوالي رش أو االنيساط والقلق ، فيقع االنقياض وسيحدث

 يات.معرفيًا رصفًا يف كشف املغيّ 

عن التفأل بالقرآن يذا شمل الطرية عىل أساس أنا الفأل  اًء عليه، فالنهينبو

 بفعل  من خالله و تتيّمنوا أال تفتحوا القرآن لتتشاءموا  :فيكون املعنى ،ءالرد

ال  :قد يقع، وأما يذا اختّص بام قابل الطرية، فيكون املعنى ستفعلونه أو بحدث  

، واملتحّصل: ال جتعلوا القرآن كاليوم أو ر يف األمورجتعلوا القرآن مادًة لالستيشا

 .املاعز تتشاءمون به

ـ سواء ألّن االستخارة  ؛االستخارة مهام فرّسناهاموجود يف وهذا املعنى كّله 

تستيطن هذه احلالة ـ ستعالم حال العواقب الو كانت لطلب الرشد يف الفعل أ

عنه والقلق  أو اإلحجامتيشار به واالسالنفسية التي تستدعي اإلقدام عىل الفعل 

وهلذا جتد بعضهم ينقيض من خمالفة االستخارة فيذهب ، ولو األخروّية من عواقيه

                                           
 .778: 6( العني 1)

 .1366: 5؛ والصحاح 368( ترتيب يصالح املنطق: 3)

 .336: 3( اجلوهر،، الصحاح 7)
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ال ألّن االستخارة تفرض وجود هذه احلالة النفسية ينحو التصّدق، وليس ذلك 

، فقد كانت هذه هي عادة أيضاً  ستدعيان ذلك عادةً يالفأل والطرية شئنا أم أبينا، و

الستخارة به، االنهي عن التفأل بالقرآن متداخلًة مع روايات  ة، فتكون روايالعرب

 تداخل.الل بالقرآن الكريم يف يشارة ضمنية هلذا أتعيري بالتفالوهلذا ورد يف بعضها 

 رواية النهي عن التفأل ضعيفة غري مسندة بام جيربهاما هيّون اخلطب أّن ولعّل 

 .صيص كام تقّدمويال لزم التساقط ين مل نقل بالتخ

ة االستخارة باملصحف واَلاصل أنه مل يثبت بدليل معترب خاص مرشوعي  

الرشيف، فضاًل عن استحباب ذلك، بل خرب التفأل بالكتاب قد جيعل االحتياط 

 االستحباِب قائاًم عىل ترك هذه االستخارة.ولو 

 

 ستخارة اات الرقاعاالو االستخارة بالرقاع أ ثالثًا:

ر، املترشعة من االستخارات املعروفة املتداولة بني متأّخ لرقاع استخارة ذات ا

يف احلّد األدنى، وقد وردت فيها جمموعة من النصوص والروايات التي يمكن 

 وذلك كام ييل: ،ة طرق أو أشكال تابعة لعدد الرقاع املأخوذة فيهايرجاعها يىل عدّ 

 وهي:وقد وردت فيها بعض الروايات أـ االستخارة بالرقعتني: 

، أنه قال ليعض أصحابه، وقد ×عنهم ،مرفوعة عيل بن حممد الرواية األوىل:

شاور »سأله عن األمر يميض فيه، وال جيد أحدًا يشاوره، فكيف يصنع؟ قال: 

احلاجة يف نفسك، ثم اكتب رقعتني، يف  ينو  »، قال: فقال له: كيف؟ قال له: «كربّ 

قتني من طني، ثم صّل ركعتني،  يف بندامواحدة ال، ويف واحدة نعم، واجعله

 مستشار ريشاورك يف أمر، هذا، وأنت خأي ي  ،اهل واجعلهام حتت ذيلك، وقل: يا

سن عافية. ثم أدخل يدك فإن كان فيها نعم وح   بام فيه صالح   ومشري، فأرش عيلّ 
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 .«فعل، وأن كان فيها ال، ال تفعل. هكذا شاور ربكاف

احلديث ال ينحرص باليندقة والطني والرقاع  هذا نّ أوقد ذكر الفيض الكاشا ي 

، ويفهم منه عدم بقرينة سائر روايات االستخارة، وينام هي جمّرد طرق تعليمية

 تها ويمكان التعّد، عنها.خصوصيّ 

ونتيجة استخدام الينادق يف مال هذه الرواية عرّب عن هذه االستخارات أحيانًا 

خرون بأنا استخارة الرقاع، وتعّد مال هذه  آا استخارة بالينادق، فيام عرّب بأّن 

ـ من الروايات التي مجعت تعيري الرقاع والينادق  الرواية ـ كام ذكر بعضهم

 واالستشارة.

يرمى هبا الصيد، ولعّل أصله من  ةوهي آل ،والي ندقة يف اللغة هي ما يرمى به

.دفه كلمة اجلالهقا طينة مدّورة جمّففة، وقد يراة، وقد ذكر بعضهم أّن الفارسيّ 

 املطوّية. الرقاع فيها جتعل نحوه أو طني من بندقة هنا هبا املقصودو

 الرواية: وهذه

ن من ظاهرها أّن االستخارة بالرقاع أو الينادق موردها يف القدر املتيقّ  أوالً:

السائل قد ركز يف ذهنه مفهوم  ، وكأنّ اآلخرينالرواية هو فقدان جمال استشارة 

وكأّنه يقّره  مفروض السلال، ىلابه اإلمام عجا مل جيد سأل، فأملّ شارة الغري، واست

يال يذا قيل باحلسن  .فال يلخذ بإطالق هذه الرواية لغري هذه احلال عىل ذلك،

                                           
 .163: 7؛ وهتذيب األحكام 637: 7( الكايف 1)

 .1617ـ  1613: 0( الوايف 3)

 .365ـ  366: 7ال ( ميا ي الفقه الفعّ 7)

: 5؛ وجممع اليحرين 30: 11؛ ولسان العرب 1653: 6والصحاح  ؛381: 5( انظر: العني 6)

 .66: 17؛ وتاج العروس 161

( بعد أن كتيت  هذا التعليق رأيت  ما هو قريب منه عند السيد فضل اهل، القرعة 5)
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 الذايت ملشاورة اهل دومًا وهو صعب اإلثيات هبذه الطريقة.

الكليني، وقد ورد فيه  يّن املصدر األسايس والوحيد للرواية هو كايف ثانيًا:

، ةالسنديّ  تهال بعينه، فيكون مرسالً مرفوعًا مل تايت حجيّ  احلديث مرفوعًا يىل يمام  

 .وال شاهد يف الرواية عىل حضور حممد بن عيل املجلس

الشيخ  ووجدت بخطّ »ما ذكره السيّد ابن طاووس حيث قال:  الرواية الثانية:

ما يرويه ـ ما هذا لفظه: استخارة موالنا  بكّل  عيل بن حييى احلافظ ـ ولنا منه يجازة

أمري امللمنني عيل بن أيب طالب عليه الصالة والسالم. وهي أن تضمر ما شئت، 

ندق، ويكون ي  لوتكتب هذه االستخارة وجتعلها يف رقعتني، وجتعلهام يف مال ا

: ال بامليزان، وتضعهام يف يناء فيه ماء، ويكون عىل ظهر أحدمها: يفعل. واألخرى

أستخريك خيار من فّوض يليك  تفعل. وهذه كتابتها: ما شاء اهل كان، اللهم ي ي

وّكل عليك أمره، وأسلم يليك نفسه، واستسلم يليك يف أمره، وخال لك وجهه، وت

ختر عيّل، وكن يل وال تكن عيّل، وانرص ي وال تنرص ال يل و فيام نزل به، اللهم خر

ي، واهد ي يىل اخلري وال تضّلني، منّ  نأمكنّي وال متكّ ن عيّل، وع  ي وال ت  عيّل، وأعنّ 

ائك، وبارك يل يف قدرك، ينك تفعل ما تشاء، وحتكم ما تريد، وأنت ضوأرضني بق

يشء قدير. اللهم ين كانت يل اخلرية يف أمر، هذا يف ديني ودنيا، وعاقية  عىل كّل 

 ك عىل كّل ني، ينّ أمر، فسّهله يل، وين كان غري ذلك فارصفه عنّي يا أرحم الرامح

يشء قدير. فأهّيام طلع عىل وجه املاء فافعل به، وال ختالفه ين شاء اهل تعاىل، وحسينا 

 .«اهل ونعم الوكيل

 هو كام هلا سند وال أيضًا، الينادق عرب بالرقعتني االستخارة طرق من والرواية

                                                                                                       
 .05واالستخارة: 

 .385ـ  386( فتح األبواب : 1)
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 اماإلم عن تهارواي عىل )بناء األّول القرن يىل اهلجر، السابع القرن من واضح

 الضعف شديدة فهي ،×(امللمنني أمري خارةباست عنها عرّب  لذلك وأنا ×عيل

 يكون ال ربام املخالفة عن آخرها يف الوارد النهي أنّ  كام واملصدر. السند مستوى عىل

 احلافظ عيل الشيخ كالم من أو طاووس ابن كالم من بل األمري، استخارة نّص  من

 نفسه.

 وجدت يف كتاب  »ما ذكره السيد ابن طاووس أيضًا حيث قال:  الرواية الثالثة:

عتيق فيه دعوات وروايات من طريق أصحابنا تغّمدهم اهل جّل جالله بالرمحات، 

ما هذا لفظه: تكتب يف رقعتني، يف كّل واحدة: بسم اهل الرمحن الرحيم، خرية من 

تقول يف آخرها: أفعل اهل العزيز احلكيم، لعيده فالن بن فالن. وتذكر حاجتك، و

واحدة من الرقاع يف بندقة  يا موال،. ويف األخرى: أتوّقف يا موال،. واجعل كّل 

الفلق سيع مرات،  بمن طني، وتقرأ عليها احلمد سيع مرات، وقل أعوذ بر

ام وسورة والضحى سيع مرات، وتطرح اليندقتني يف يناء فيه ماء بني يديك، فأهّي 

فخذها واعمل بام فيها ين شاء  ،ووقفت قيل األخرىت بانيعث ـ انياقت  انشقّ 

 .«اهل

حًة يىل يمام أو نيي، وين اوالرواية جمهولة املصدر والسند، بل مل تنسب رص

 ا رواية، فاالعتامد عليها مشكل جدًا.استوحي من مطلق كالم ابن طاووس أّن 

ىل املصياح، عورأيت بخّطي »ما ذكره ابن طاووس أيضًا قال:  الرواية الرابعة:

وما أذكر اآلن من رواه يل وال من أين نقلته، ما هذا لفظه: االستخارة املرصّية عن 

تكتب يف رقعتني: خرية من اهل ورسوله لفالن ×: موالنا احلّجة صاحب الزمان

                                           
 .381( املصدر نفسه: 1)
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بن فالنة بفالن بن فالن  وتكتب يف يحدامها: يفعل. ويف األخرى: ال تفعل. 

رمى يف قدح فيه ماء، ثم تتطّهر وتصيّل، وتدعو وترتك يف بندقتني من طني، وت

عقييهام: اللهم ي ي أستخريك خيار من فّوض يليك أمره، وأسلم يليك نفسه، 

ل عليك يف أمره، واستسلم بك بلك  فيام نزل به من أمره، اللهم خر يل وال وتوكّ 

تضّلني،  ي، واهد ي للخري والن منّ ختر عيّل، وأعنّي وال تعن عيّل، ومكنّي وال متكّ 

وأرضني بقضائك، وبارك يل يف قدرك، ينك تفعل ما تشاء وتعطي ما تريد، اللهم 

ين كانت اخلرية يل يف أمر، هذا وهو كذا وكذا، فمكنّي منه، وأقدر ي عليه، وأمر ي 

ي يىل بفعله، وأوضح يل طريق اهلداية يليه. وين كان اللهم غري ذلك فارصفه عنّ 

وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب،  ،تقدر وال أقدر كيل منه، فإنّ  الذ، هو خري  

يا أرحم الرامحني. ثم تسجد وتقول فيها: أستخري اهل خريًة يف عافية، مائة مّرة. ثم 

ع الينادق، فإذا خرجت الرقعة من املاء فاعمل بمقتضاها ين ترفع رأسك، وتتوقّ 

 .«شاء اهل

، بام ال حاجة لضعف والوهنوحال الرواية من حيث السند واملصدر واضح ا

 .، حتى أّن ابن طاووس نفسه ال يعلم من أين حصل عىل هذه الروايةلتوضيحه

يف مكاتية  ،هـ( يف االحتجاج566ما ذكره الشيخ الطربيس ) الرواية اْلامسة:

احلمري، لإلمام املهد،: عن الرجل يعرض له احلاجة مما ال يدر، أن يفعلها أم ال، 

تب يف أحدمها: نعم يفعل. ويف اآلخر: ال تفعل. فيستخري اهل فيأخذ خامتني، فيك

مرارًا، ثم يرى فيهام، فيخرج أحدمها فيعمل هبا خيرج، فهل جيوز ذلك أم ال؟ 

 نةالذ، س»ل االستخارة أم هو سوى ذلك؟ فأجاب: ماوالعامل به والتارك له أهو 

                                           
 .388ـ  385( املصدر نفسه: 1)
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 .«يف هذه االستخارة بالرقاع والصالة× العامل ه(سنّ )

شارة يليه يف مت اإلملا تقدّ  ة، خالفاً ه الرواية كأنا جتعل للرقاع خصوصيّ وهذ

بعض الكلامت، وقد حكم احلّر العاميل بعدم جواز االستخارة باخلواتيم انطالقًا 

 .. وساّمها بعضهم باالستخارة باخلاتممن هذه الرواية

اجلواب فيها  ألنّ  يات يف نصوص االستخارة بالرقعتني؛ام وضعنا هذه الرواوينّ 

خذ سوى عىل اخلاتم دون سائر األمور، مما يوحي بأّن االستخارة بالرقعتني امل يل

 ًا.مكان اخلامتني مرشوع، وربام يكون مستحيّ 

يذ بعد عدم العاور عىل هذه املكاتية وأمااهلا مما نقله لنا  ،واخلرب مرسل ،هذا

يصعب  ،عدم وجود سندالطربيس عن احلمري،، وبينهام قرابة ثالثة قرون، و

 تجاج بمال هذه الرواية.حاال

ما ذكره السيد ابن طاووس يف موضع  آخر من كتابه بعد نقله  الرواية السادسة:

ما وجدت يىل حني تأليف هذا الكتاب يف »م، حيث قال: خرب الكليني املتقدّ 

ّد، االستخارة برقعتني غري هذه الرواية، وهي مرسلة كام رويناها، وكذا رواها ج

أبو جعفر الطويس ريض اهل عنه يف هتذيب األحكام، ويف املصياح الكيري، وما 

وجدت هلا يسنادًا متصالً يال يىل عيل بن حممد الذ، رفعها. أقول: وما وجدت 

رواية مسندة أيضًا بصالة ركعتني ورقعتني من غري أن تكون الرقعتان يف بندقتني، 

قال: وقد جاءت رواية أن جتعل رقاع  ،رمحة اهل عليه بل وجدت عن الكراجكي

                                           
 .716: 3االحتجاج ( 1)

 .37: 6( تفصيل وسائل الشيعة 3)

: 3؛ والربوجرد،، جامع أحاديث الشيعة 111( انظر: فضل اهل، القرعة واالستخارة: 7)

777. 
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االستخارة اثنتني، يف يحدامها: يفعل. ويف األخرى: ال تفعل. وتسرتمها عن عينك، 

وتصيّل صلواتك، وتسأل اهل اخلرية يف أمرك، ثم تأخذ منهام واحدة فتعمل بام فيها. 

 .«هذا آخر ما ذكره ومل أجد الرواية بذلك بإسنادها

ن نقلها ا يحدى الروايات السابقة، وابن طاووس ينقلها عمّ والرواية حيتمل أّن 

 كام هو واضح. عن الكراجكي، ووضعها السند، ضعيف  

هذا ما عارنا عليه من روايات الرقعتني، وهي أغلب روايات االستخارة 

ألنا ال تغاير بعض  ؛، خالفًا ليعضهمللينادق استخارةً  بالينادق أيضًا، ومل نفرد

 رة بالرقاع بل هي ضمنها كام الحظنا.طرق االستخا

ها كل   ،روايات االستخارة برقعتني قد تصل إىل ست روايات وَبذا ظهر أن  

 مرسلة وضعيفة السند جدًا.

 وفيها روايتان: ب ـ االستخارة بثالث رقاع:

أمحد بن حممد بن حييى، قال:  عن ،ما رواه السّيد ابن طاووس الرواية األوىل:

’ يت جعفر بن حممدآا اخلروج للتجارة، فقال: ال أخرج حتى راد بعض أوليائنأ

فأسّلم عليه، وأستشريه يف أمر، هذا، وأسأله الدعاء يل، قال: فأتاه فقال: يا ابن 

رسول اهل ي ي عزمت عىل اخلروج للتجارة، وي ي آليت عىل نفيس أال أخرج حتى 

عليك بصدق » ×:ألقاك وأستشريك، وأسألك الدعاء يل، قال: فدعا يل، وقال

غينه  اللسان يف حدياك، وال تكتم عييًا يكون يف جتارتك، وال تغين املسرتسل فإنّ 

ربا، وال ترض للناس يال ما ترضاه لنفسك، وأعط احلّق وخذه، وال ختف وال ختن، 

فإّن التاجر الصدوق مع السفرة الكرام الربرة يوم القيامة، واجتنب احللف، فإّن 

                                           
 .330ـ  336( فتح األبواب: 1)

 .33ـ 83( مال: السيد عيداهل شرب، يرشاد املستيرص يف االستخارات: 3)
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وأخذه،  صاحيها النار، والتاجر فاجر يال من أعطى احلّق اليمني الفاجرة تورث 

ثني ويذا عزمت عىل السفر أو حاجة مهّمة فأكار الدعاء واالستخارة، فإّن أيب حدّ 

كام يعّلمهم  خارةكان يعّلم أصحابه االست‘ عن أبيه، عن جّده أّن رسول اهل

اعًا لالستخارة، فام ا لنعمل ذلك متى مهمنا بأمر، ونتخذ رقالسورة من القرآن، وينّ 

فقال الرجل: يا موال، فعّلمني كيف . «خرج لنا عملنا عليه، أحيينا ذلك أم كرهنا

يذا أردت ذلك فأسيغ الوضوء وصّل ركعتني، تقرأ يف كّل ركعة »أعمل؟ فقال: 

 .احلمد وقل هو اهل أحد مائة مرة، فإذا سّلمت فارفع يديك بالدعاء

ج اهلم ومذهب الغّم وميتدئًا بالنعم مفرّ وقل يف دعائك: يا كاشف الكرب و

قيل استحقاقها، يا من يفزع اخللق يليه يف حوائجهم ومهاّمهتم وأمورهم، ويتوّكلون 

عليه، أمرت بالدعاء وضمنت اإلجابة، اللهم فصّل عىل حممد وآل حممد، وابدأ هبم 

الذ،  س كريب، وأذهب غّمي، واكشف يل عن األمروأفرج مّهي، ونفّ  ،أمر، يف كّل 

قد التيس عيّل، وخر يل يف مجيع أمور، خريًة يف عافية، فإ ي أستخريك اللهم 

بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك، وأجلأ يليك يف كّل أمور،، 

وأبرأ من احلول والقّوة يال بك، وأتوّكل عليك، وأنت حسيي ونعم الوكيل، اللهم 

ك تقدر وال أقدر، مجيع أمور،، فإنّ  لها يل، ويرّس يلفافتح يل أبواب رزقك وسهّ 

مر ـ اللهم ين كنت تعلم أّن بهذا  األ .وتعلم وال أعلم، وأنت عالم الغيوب

يل يف ديني ودنيا،، ومعايش ومعاد،  وتسّمي ما عزمت عليه وأردته ـ هو خري  

وعاقية أمور،، فقّدره يل، وعّجله عيّل، وسّهله ويرّسه وبارك يل فيه،وين كنت تعلم 

غري نافع يل يف العاجل واآلجل، بل هو رّش عيّل فارصفه عنّي وارصفني عنه،  أّنه

كيف شئت وأنى شئت، وقّدر يل اخلري حيث كان وأين كان، ورّضني يا رّب 

بقضائك، وبارك يل يف قدرك، حتى ال أحّب تعجيل ما أّخرت، وال تأخري ما 
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د النيي لصالة عىل حممّ ثم أكار ا .عّجلت، ينك عىل كّل يشء قدير، وهو عليك يسري

له صلوات اهل عليهم أمجعني، ويكون معك ثالث رقاع قد اختذهتا يف قدر واحد، وآ

وهيئة واحدة، واكتب يف رقعتني منها: اللهم فاطر الساموات واألرض، عامل الغيب 

 ،ك تعلم وال أعلموالشهادة، أنت حتكم بني عيادك فيام كانوا فيه خيتلفون، اللهم ينّ 

ال أقدر، وتقيض وال أقيض، وأنت عالم الغيوب، صّل عىل حممد وآل وتقدر و

حممد، وأخرج يل أحّب السهمني يليك، وخريمها يل يف ديني ودنيا، وعاقية 

 .يشء قدير، وهو عليك يسري ك عىل كّل أمور،، ينّ 

وتكتب يف ظهر يحدى الرقعتني )يفعل(، وعىل ظهر األخرى )ال تفعل( 

ة: ال حول وال قّوة يال باهل العيل العظيم، استعنت باهل، وتكتب عىل الرقعة الاالا

ع أمور، عىل اهل يوتوّكلت )عىل اهل(، وهو حسيي ونعم الوكيل، توّكلت يف مج

العّزة واجلربوت، وحتّصنت بذ، احلول  ،احلّي الذ، ال يموت، واعتصمت بذ

ني، وصىّل اهل عىل هل رّب العامل ول وامللكوت، وسالم عىل املرسلني، واحلمدوالط  

 .حممد النيي وآله الطاهرين

ثم ترتك ظهر هذه الرقعة أبيض، وال تكتب عليه شيئًا. ثم تطو، الاالث رقاع 

طّيًا شديدًا عىل صورة واحدة، وجتعل يف ثالث بنادق شمع أو طني، وعىل هيئة 

ىل واحدة، ووزن واحد، وادفعها يىل من تاق به، وتأمره أن يذكر اهل، ويصيّل ع

حمّمد وآله، ويطرحها يىل كّمه، ويدخل يده اليمنى فيجيلها يف كّمه، ويأخذ منها 

بعينها، ولكن أّ،  واحدة من غري أن ينظر يىل يشء من الينادق، وال يتعّمد واحدةً 

الاالث أخرجها، فإذا أخرجها أخذهتا منه وأنت تذكر من واحدة وقعت عليها يده 

عمل بام خيرج عىل  خرج لك، ثم فّضها واقرأها، واياماهل عز وجل، وتسأله اخلرية ف
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وين مل حيرضك من تاق به، طرحتها أنت يىل كّمك وأجلتها بيدك، وفعلت  .ظهرها

كام وصفت لك، فإن كان عىل ظهرها )يفعل( فافعل وامض ملا أردت، فإنه يكون 

(، فإياك أن ا فعلته اخلرية ين شاء اهل تعاىل، وين كان عىل ظهرها )ال تفعلذلك فيه ي

 .ك ين خالفت لقيت عنتًا، وين تّم مل يكن لك فيه اخلريةتفعله أو ختالف، فإنّ 

 ف يىل أن حترض صالةً وين خرجت الرقعة التي مل تكتب عىل ظهرها شيئًا فتوقّ 

مفروضة، ثم قم فصّل ركعتني كام وصفت لك، ثم صّل الصالة املفروضة، أو 

العرص، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء  هام بعد الفرض ما مل تكن الفجر أوصلّ 

دع اهل عز وجل اقيلها، ثم  يىل أن تنيسط الشمس ثم صّلهام، وأما العرص فصّلهام

باخلرية كام ذكرت لك، وأعد الرقاع، واعمل بحسب ما خيرج لك، وكّلام خرجت 

الرقعة التي ليس فيها يشء مكتوب عىل ظهرها، فتوّقف يىل صالة مكتوبة كام 

 .«اهلك، يىل أن خيرج لك ما تعمل عليه ين شاء أمرت

الذ،  املجليس هذه الرواية أيضًا عن كتاب جمموع الدعوات وقد نقل العالمة  

ه للشيخ أيب حممد هارون بن موسى ث النور، والسيد عيداهل شرب أنّ ذكر املحدّ 

 .التلعكرب،

 ألنّ  ؛خة التلعكرب،ضعيفة السند حتى لو ثيتت نسالرواية  ومن الواضح أنّ 

و بينه وبني احلدث  ،حييى ال يذكر لنا سنده وطريقه اىل الروايةبن أمحد بن حممد 

قرابة أكار من قرن من الزمان. هذا فضاًل عن عدم ثيوت وثاقة أمحد بن حممد بن 

هذا ويثيات الطريق يىل ابن حييى  قناه يف حمّله.ي نفسه، كام حقّ حييى العطار القمّ 

                                           
 .186ـ 181( فتح األبواب: 1)

 .375: 66حار األنوار ( ب3)

 .83؛ ويرشاد املستيرص يف االستخارات: 351: 17، و351: 8( مستدرك الوسائل7)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 173

 .مشكل أيضاً 

والشيخ  نامعن شيخه حممد بن  ،ما ذكره السيد ابن طاووس الرواية الثانية:

بإسنادمها عن احلسن بن حميوب، عن عيل بن  ،أسعد بن عيد القاهر اإلصفها ي

الرمحن بن سيابة، قال: خرجت يىل مّكة ومعي متاع كاري، فكسد  رئاب، عن عيد

× كرت ذلك أليب عيداهلعلينا، فقال بعض أصحابنا: ابعث به يىل اليمن، فذ

ىل اهل، فأّ، اليلدين خرج اسمه م بني مرص واليمن، ثم فّوض أمرك يساه»فقال يل: 

اكتب يف رقعة: بسم »، فقلت: كيف أساهم؟ فقال: «يف السهم، فابعث يليه متاعك

اهل الرمحن الرحيم، اللهم ينه ال يله يال أنت عامل الغيب والشهادة، أنت العامل وأنا 

 ل عليك فيه وأعمل به.ّلم، فانظر يف أّ، األمرين خريًا يل حتى أتوكّ املتع

ثم اكتب: مرصًا ين شاء اهل. ثم اكتب يف رقعة أخرى مال ذلك، ثم اكتب: 

اليمن ين شاء اهل تعاىل. ثم اكتب يف رقعة أخرى مال ذلك، ثم اكتب: حييس ين 

ها يسرتالرقاع فادفعها يىل من ىل بلدة  منهام. ثم امجع يشاءاهل تعاىل، وال ييعث به 

ل عىل عنك، ثم أدخل يدك فخذ رقعة من الاالث رقاع، فأهّيام وقعت يف يدك فتوكّ 

 .«اهل، فاعمل بام فيها ين شاء اهل تعاىل

والرواية جمهولة السند يىل احلسن بن حميوب، وجاللة قدر الشيخني واعتامد ابن 

ذا مضافًا لعدم ثيوت وثاقة ابن ال يوجب تصحيح السند. ه طاووس عليها

 .. وطريقتها حتتاج يىل تأّمل يف الاالثية واخلامسيةسيابة نفسه

 عمرو بن أيب ثالثية أيضًا ناسيًا هلا يىل هذا، وقد نقل السيد ابن طاووس طريقةً 

                                           
 .386ـ 383( فتح األبواب: 1)

 .361: 7( ميا ي الفقه الفّعال 3)
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 .هذا املجاليف ىل املعصوم، وال سند هلا أساسًا املقدام دون نسية ي

 معترب يف روايات االستخارة بثالث رقاع.ل عدم ثبوت خرب حص  توامل

وهذه أشهر االستخارات ذات الرقاع، وقد وردت ج ـ االستخارة بست رقاع: 

 فيها جمموعة من الروايات وهي:

الروايات، وقد ذكرها الشيخ الكليني يف الكايف  وهي من أهمّ  الرواية األوىل:

مرًا فخذ ست أذا أردت ي»قال: × بالسند يىل هارون بن خارجة، عن أيب عيد اهل

رقاع، فاكتب يف ثالث منها: بسم اهل الرمحن الرحيم، خرية من اهل العزيز احلكيم 

لفالن بن فالنة افعله، ويف ثالث منها: بسم اهل الرمحن الرحيم، خرية من اهل العزيز 

ثم ضعها حتت مصالك، ثم صّل ركعتني، فإذا  .احلكيم لفالن بن فالنة ال تفعل

، وقل فيها مائة مّرة: أستخري اهل برمحته خرية يف عافية، ثم سجد سجدةً فرغت فا

منك وعافية، ثم  رس  جالسًا، وقل: اللهم خري يل واخرت يل يف مجيع أمور، يف ي   استو  

، فإن خرج ثالث متواليات ارضب بيدك يىل الرقاع فشّوشها وأخرج واحدةً 

متواليات )ال تفعل(، فال  فافعل األمر الذ، تريده، وين خرج ثالث، (فعل)ي

، فأخرج من الرقاع يىل (ال تفعل)واألخرى  (يفعل)واحدة تفعله، وين خرجت 

 .«مخس، فانظر أكارها فاعمل به ودع السادسة ال حتتاج يليها

ة، قال الشيخ: وهذه الرواية شاذّ »وجاء يف كتاب املقنعة ـ بعد نقل الرواية.: 

 .«ا للرخصة دون حتقيق العمل هباا أوردناهليست كالذ، تقّدم، لكنّ 

                                           
 .380( فتح األبواب: 1)

؛ ومكارم 575ـ  576؛ ومصياح املتهّجد: 310؛ واملقنعة: 631ـ  631: 7( الكايف3)

 .163ـ 161: 7؛ وهتذيب األحكام 733األخالق: 

 .310( املقنعة: 7)
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، وبالغ يف حشد عظيامً هتاممًا وقد اهتّم السيد ابن طاووس هبذه االستخارة ا

 هتا، مما سيأيت قرييًا بعون اهل تعاىل.ملّيداسانيدها و أ

شهر طرق هذه االستخارة وأوثقها، وعليه أ»هذه  وذكر العالمة املجليس أنّ 

معّلقًا عىل هذا احلديث يف الكايف: « مرآة العقول» وقد قال يف ،«عمل أصحابنا

 .غري الضعف ه يرى رأيًا آخر يف احلديثمما يوحي أنّ  ،«ضعيف عىل املشهور»

مشهورة عليها مدار عمل األصحاب االستخارة هذه  وقد ذكر بعضهم أنّ 

 .ونحو ذلك من التعابري ،وعمل مشهور املترّشعة

 :مع هذه الرواية وغَيها سندًا ومتناً البد  لنا من وقفة من هنا، 

السيد الشهيد حممد الصدر قّدم  ال أنّ يفداللتها واضحة،  من الناحية املتنية، أما

، وهذا «بن فالنة نفال»الرواية استخدمت تعيري:  حاصلها أنّ ، ونقدّية هنا مداخلةً 

ال تعاىل: للقرآن الكريم الذ، يأمر بنسية األوالد يىل آبائهم، ق التعيري معارض  

نَد اَّللهم﴿ ْم ُهَو َأْقَسُط عم َبائمهم تتضّمن التشكيك النسية يىل األم  ، كام أنّ ﴾اْدُعوُهْم آلم

األب، وهو أمر  غري وارد بالنسية يىل الكاريين من الرشفاء والصاحلني، هلذا  ةوّ بأب

 .ىل أهلهايال علمها كياألوىل مناقشة الرواية سندًا أو يف

هم يىل اآلباء تفإّن اآلية القرآنية تأمر بنسي ناقشة غَي واردة،إال أن  هذه امل

مستقل، ويال  احلقيقيني يف مقابل النسية يىل األب املتينّي، ال أّن النسية لألب واجب  

اسم والده يليه، فاألمر بالنسية  يلزم عدم يمكان خماطية شخص باسمه يال مع ضمّ 

                                           
 .371: 66( بحار األنوار 1)

 .653: 15( مرآة العقول 3)

 .371: 1، ق7؛ وما وراء الفقه ج173: 5( انظر: رياض السالكني 7)

 .371: 1، ق7( الصدر، ما وراء الفقه ج6)
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اآلية واردة يف عالقتنا باألوالد  لامً   أنّ لألب يف مقابل التينّي ال يف حّد نفسه. ع

الشخص بكتابة  ام يقوماآلخرين، واملفروض يف احلديث أنه ال يوجد خطاب وينّ 

اسم نفسه، فال يكون موردًا لآلية الكريمة حتى يّدعى معارضة احلديث للقرآن 

 الكريم.

ديًا د تعيّ ال فقد يكون املور، فهذا يصح مع القصد، وياألب ةا التشكيك بأّبووأمّ 

« فالن بن فالنة»هو نفسه. طيعًا هذا التعيري  يهدون أن يقصد الفاعل التشكيك بنس

بعض الروايات أشارت  والغريب أنّ  .التأمل يف لغة الروايات، ويستحّق موجود 

ة أّن ، ولعّل القضيّ هاهتم سرتًا عليهماهل يدعو الناس يوم القيامة بأسامء أمّ  ىل أنّ ي

النسية لألم ال جمال  وينام بمعنى أنّ  ،ة ال بمعنى التشكيكفرتاضيّ النسية لألم ا

 للكالم فيها عىل خالف النسية لألب.

 الرواية.هذه متني يف  فلم يظهر لنا إشكال   ،وعليه

 دفقد حاول السيد ابن طاووس حش أما من الناحية السندية والتوثيقية،

، ـ مما ذكره ابن طاووس هنا وغاية ما يمكن قوله ،الشواهد لتصحيح هذه الرواية

 ما ييل: ـ تنظيم  وبيان منّامع يضافة و

 نقاط: ةف من عد  ويتأل  السبيل التوثيقي السندي، ـ  1

ن سنًة يف ه بقي عرشينّ أثيتهم وأجاللة الكليني وكونه من أوثق الناس و ـ أ

 ه عاش يف زمن السفراء األربعة.نّ تأليف كتابه الكايف، وأ

العاور أو  رين مل يتمّ واليحث يف مجيع كتب املتقّدمني واملتأّخ  بعد التقيّص  ب ـ

                                           
 .586: 3( انظر: علل الرشائع 1)

؛ والدهشور،، دراسة استداللية حول االستخارة، 103ـ  161( انظر: فتح األبواب: 3)

 .88ـ  85مصدر سابق: 
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شخصًا أبطل هذه االستخارة وال ما جير، جمراها من الرقاع، يال بعض  السامع بأنّ 

مني ـ وهو ما جاء يف عيارة موجودة يف كتاب املقنعة للشيخ املفيد من جعل املتقدّ 

أنا أمر جائز غري  هـ ومقصود بعض روايات االستخارة بالرقاع عىل سييل الرخصة

العمل ملّكد، وهو اعرتاف بجواز العمل عنده أيضًا. كام أن ابن يدريس احليّل جعل 

 بغري استخارة الرقاع أوىل، واحلكم باألولوية معناه القيول باجلواز.

 ،واملفيد يف املقنعة ،هذه االستخارة يف عّدة مصادر كالكليني يف الكايف تنقل ج ـ

مي يف املصياح واليلد عل يف الذكرى، والكف التهذيب، والشهيد األوّ والطويس يف

العاميل يف تفصيل وسائل الشيعة، والعالمة املجليس يف بحار األنوار  األمني، واحلرّ 

 تها.وغريهم، وقد تقّدمت بعض كلامهتم يف أمهيّ 

رص حممد يّن هلذه الرواية طريقًا آخر ـ يشري يليه ابن طاووس ـ ييدأ مع أيب ن ـ د

بن أمحد بن محدون الواسطي بعن أمحد بن أمحد بن عيل بن سعيد الكويف  قال: 

ثنا غري واحد.. وساق سند احلديث ثنا حممد بن يعقوب الكليني، قال: حدّ حدّ 

حد مع نّص الرواية التي نقلناها متّ  ىل هارون بن خارجة، والنّص يالذ، ينتهي 

 يسري. سابقًا مع اختالف  

لشيخ أيب جعفر الطويس هذه االستخارة يف مجلة ما اختاره من اختيار ا هـ ـ

عىل سييل جمّرد الرواية،  الروايات، وكتاب املصياح كتاب عمل ودراية، وليس هو

 ن يكون ما فيه قد اعتقد بصدقه وصّحته، ويال كان صاحب بدعة.فالبد أ

الكتاب دة يىل كتاب مصياح املتهّجد إلثيات ثم ذكر ابن طاووس طرقه املتعدّ 

 نفسه.

وضع هذه الرواية يف  ،وعندما اخترص الطويس املصياح الكيري واختار صفوه
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ىل جاللة هذه يه وهذا كله ينيّ  .املخترص أيضًا، والبن طاووس طرق للمخترص أيضاً 

 االستخارة عند الطويس املجمع عىل علمه وورعه ومعرفته باألخيار.

ها ذكر من نقلت  »ووس فيها ما ييل: وجود رواية أخرى يف الرقاع قال ابن طا ـ و

ا منقولة عن الكراجكي، وهذا لفظ ما وقفت عليه منها: هارون بن من كتابه أّن 

يذا أردت أمرًا فخذ رقاع، فاكتب منهّن:  قال:× محاد، عن أيب عيداهل الصادق

ن بسم اهل الرمحن الرحيم، خرية من اهل العزيز احلكيم ـ ويروى العيّل الكريم ـ لفال

بن فالن )يفعل( كذا ين شاء اهل، واذكر اسمك وما تريد فعله، ويف ثالث منهّن: 

بسم اهل الرمحن الرحيم، خرية من اهل العزيز احلكيم لفالن بن فالن ال تفعل كذا، 

وتصيّل أربع ركعات، تقرأ يف كّل ركعة مخسني مّرة قل هو اهل أحد، وثالث مرات 

وتقول بعد ذلك: اللهم يّنك  ،وتدع الرقاع حتت سّجادتكيّنا أنزلناه يف ليلة القدر، 

تعلم وال أعلم، وتقدر وال أقدر، وأنت عالم الغيوب، اللهم آمنت بك فال يشء 

أعظم منك، صّل عىل آدم صفوتك، وحمّمد خريتك، وأهل بيته الطاهرين، ومن 

 ين .بينهم من نيّي وصّديق وشهيد وعيد صالح وويّل خملص ومالئكتك أمجعني

كان ما عزمت عليه من الدخول يف سفر، يىل بلد كذا وكذا خريًة يل يف اليدو 

ه فارصفه ريوالعاقية، ورزق تيرّس يل منه فسّهله وال تعرسه، وخر يل فيه، وين كان غ

ي، وبّدلني منه ما هو خري منه، برمحتك يا أرحم الرامحني. ثم تقول سيعني مّرة: عنّ 

ك ودعوت اهل وسألته ذا فرغت من ذلك عّفرت خدّ خرية من اهل العيل الكريم، فإ

ما تريد، قال: ويف رواية أخرى، ثم ذكر يف أخذ الرقاع ما تقّدم يف الروايتني 

 .نياألولي

يقول عيل بن موسى بن جعفر بن حممد بن حممد بن طاووس: أما هارون بن 
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الشيخ خارجة لعّله الصرييف الكويف، راو، احلديث بصالة االستخارة، فقد ذكر 

محد بن عيل بن العياس النجايش يف كتابه فهرست املصنّفني عن أاجلليل أبو احلسني 

هارون بن خارجة ما هذا لفظه: هارون بن خارجة كويف ثقة وأخوه مراد، روى 

وأما احلديث الاا ي يف االستخارة بالرقاع املتضّمن للزيادة ×. عن أيب عيداهل

األنصار،، أيضًا كويف، ويكونان حدياني  فيحتمل أن يكون من هارون بن خارجة

وأما احلديث يف ×. عن اثنني، وكّل منهام من أصحاب موالنا الصادق

 ×مّحاد، فام وجدت يف رجال موالنا الصادقاالستخارة بالرقاع عن هارون بن 

زياد ، فقد يقع االشتياه يف الكتابة بني لفظ زياد هارون بن محاد، ولعّله هارون بن 

بعض اخلطوط. أقول: فهذه أحاديث قد اعتمد عىل نقلها وروايتها من  مّحاد يفو

عتمد عىل نقله وأمانته، فإذا كنت عالمًا بأخيار مالها يف الفروع الرشعية واألحكام ي  

‘ الدينية فيلزمك العمل هبا، واالنقياد هلا، ويال فاحلّجة هل جّل جالله ولرسوله

حاكمك يىل عقلك وينصافك يف جملس وملن شارعه يف ذلك الزمة عليك، ونحن ن

 .«حكم اهل جّل جالله املّطلع عليك

احلديث هو يف احلقيقة ثالث روايات ال رواية  ويقصد السّيد بن طاووس هنا أنّ 

واحدة مما يقّو، الوثوق بصدوره، أما احلديث األول، فيقصد منه خرب الكليني 

الكويف الاقة بحسب نّص  املوجود بني أيدينا عن هارون بن خارجة، الذ، هو

النجايش، وأما احلديث الاا ي فيقصد به ما وصله عن أيب نرص الواسطي عن أمحد 

ثنا حممد بن يعقوب، كام قّدمنا نقله آنفًا، وأما احلديث الاالث فهو حدّ  :قال ،الكويف

 هذا اخلرب املنتهي اىل هارون بن محاد الذ، اعتربه هارون بن زياد.

                                           
 .101ـ 160( فتح األبواب: 1)
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م ويأيت هبذه الرواية وقيام سرية املترّشعة عليام كام تقدّ األصحاب  عمل   ـ ز

االستخارة املشهورة »كالمهم يف هذا، حتى قال السيد عيل خان املد ي الشرياز،: 

 .«التي مدار عمل األصحاب عليها

وهو السييل الذ، اعترب ابن طاووس أنه ال حيتاج  ـ السبيل التوثيقي التجرِب: 2

االستخارة  سانيد، مكتفيًا باليقني واملشاهدات، حيث ينّ صاحيه يىل الطرق واأل

 بالرقاع قد دّل عليها اهل جّل جالله.

وغَيه يف جمال إثبات  سهذه هي غاية املحاولة التي قام َبا السيد ابن طاوو

ة االستخارة بالرقاع الست.  صح 

 والبد لنا من ذكر بعض التعليقات هنا:

 أنّ  ناأثيت ـنا ـ وكاري من الياحاني والعلامء لكنّ  ال شك يف جاللة الكليني، أوالً:

ىل ـ ال ترقى يفيها لّ لكتاب الكايف وسائر كتب احلديث ـ مع جاللة ومكانة م

جاللتهم ال تعطي وثوقًا بصدور هذه الروايات،  مستوى تصحيح أحادياها، وأنّ 

لشيعية أو هات كتب احلديث امّ أ قرائن اليقني التي ذكرها اإلخياريون يف حّق  وكّل 

، ولو صّح هذا يل والردّ صة يف حّق الصحيحني تعّرضنا هلا بالتفأهل السنّ  هاذكر

 لزم القول بصّحة الكتب األربعة وعموم كتب الصدوق وغريه من العلامء!!

د تصحيحهم هلا أو لسندها أو يّن عدم يبطال أحد هلذه االستخارة ال يفي ثانيًا:

عدم اهتاممهم هبا، والسيب هنا هو أّن املورد بل جيامع  تناعهم بمضمونا،قحتى ا

جرائهم التسامح يمن موارد السنن واألدعية التي يتساحمون فيها عادًة، ومع احتامل 

؟! هذا فضاًل عن يف أدّلة السنن كيف نستطيع استكشاف قّوة توثيقية من سكوهتم

                                           
 .173: 5( رياض السالكني يف رشح صحيفة سّيد الساجدين 1)
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ق احليّل حقّ ريس والشيخ املفيد واملدنا سنيحث قرييًا بإذن اهل يف رأ، ابن ينّ أ

ومعارض  من العلامء هلذه  خمالف  كان هناك هل لنرى  ،عووغريهم يف املوض

 أم ال؟االستخارة 

فيه تكاري أسامء  ال هيمّ  حشد مصادر رواية االستخارة بالرقاع السّت  ينّ  ثالثًا:

له، لوا مصدرًا مستقاًل الكتب، بل املهم حتديد الذين أخرجوا هذا احلديث وشكّ 

ىل املصدر األول، فلو أخذنا رواية الكليني هنا يمستقل ال يرجع  يق  وكان هلم طر

فنحن نعتربها مصدرًا، ولو أخذنا رواية املفيد يف املقنعة، فحيث مل يذكر طريقه فمن 

مصدر آخر، من ه أخذها من املحتمل أنّ كام وه أخذها من الكليني، املحتمل أنّ 

ىل كتاب التهذيب للطويس ينا ة. ولو رجعفيصيح نّص املقنعة حمتمل املصدريّ 

عن سهل بن  ،عن غري واحد ،حممد بن يعقوب»لوجدنا مطلع احلديث هكذا: 

الطويس قد أخذ احلديث من الكليني، كام أخذناه نحن، فال  ، وهذا يعني أنّ «زياد..

ل مصدرًا جديدًا، وكذلك احلال يف رواية الطويس يف املصياح، فإّن فيها اسم يشكّ 

ه الحظ عني الرواية التي يف الكايف، والتي ز احتامل أنّ ، وهذا يعزّ هارون بن خارجة

سائل الشيعة أو ورة كتفصيل نقلها بنفسه مسندًة يف التهذيب. وأما الكتب املتأّخ 

م. مرجعها ما تقدّ  نّ أاليحار أو كتب الكفعمي أو الشهيد األول، فمن الواضح 

وهو  ،الكليني، وآخر حمتمالً  ًا يال مصدرًا واحدًا هو كايفلك عمليّ نمفنحن ال 

حشد أسامء الكتب هنا ال يوجب زيادة ف عنهام، ه نقل  مقنعة املفيد، والياقي كلّ 

يف والتساهل  مح، وهذه من األخطاء الشائعة التي تعرّب أحيانًا عن التساالوثوق

 التوثيق التارخيي واحلدياي.

ابن محدون الواسطي الطريق اآلخر الذ، يذكره لنا ابن طاووس عن  ينّ  رابعًا:
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يف  ا نشّك عن ابن سعيد الكويف عن الكليني.. ال يصلح لتقوية يشء؛ ألننا لو كنّ 

ه املفروض أنّ  صّحة النسخة التي بني أيدينا للكايف لكانت هذه الرواية مفيدة، لكنّ 

ة النسخة، ومل يناقش أحد يف وجود رواية الرقاع الست يف الكايف ال شك يف صحّ 

ما يفعله هذا الطريق الاا ي يثيات نسية الرواية  الشواهد، فكّل حتى نحاول حشد 

للكليني ال ظهور رواية جديدة وال سند جديد. فيعد الكليني يف السند يوجد نفس 

 ل يف أّ، اختالفات يسرية حتص الرواة املذكورون يف الكايف، واملتن هو نفسه مع

يف الكايف وحّدث هبا أيضًا، وأين الرواية نفسها نقلها الكليني  نقلني، وهذا معناه أنّ 

 هذا من تعّدد الرواية أو السند؟!

السند الذ، ذكره ابن طاووس للكليني هنا فيه سقط  فضاًل عن أنّ  ،هذا كّله

ه مع أنّ  ،واضح، فكيف يمكن أن يرو، ابن طاووس عن الكليني بواسطتني فقط

 زيد من ثالثة قرون؟!أله عنه تفص

فإّنه  ؛ال يفيد هنا هويس للرواية يف املصياح وخمترصيّن ذكر الشيخ الط خامسًا:

حيث كان املورد الذ، ذكر فيه هذه الرواية هو صالة االستخارة، وكان ذكرها عند 

 حدياه عن بعض الصلوات املندوبة كصالة الشكر وصلوات احلوائج وصالة

ن راجعًا هنا قد يكوهلا  نّيهه وضعها ضمن املندوبات، وتيهذا يعني أنّ ف االستسقاء،

ذلك عن تقويته  لسنن وفضائل األعامل، فال يكشفالختياره نظرية التسامح يف ا

نة يوهكذا احلال يف قر .التي نحن بصددهاهي احليايّة ة الصدور يف الرواية، وحيايّ 

عمل األصحاب أو املترّشعة هبذه الرواية لو ثيت العمل صغرويًا، وليس بمعلوم 

 مني.يف وسط املتقدّ 

تارًة ييحث يف سنده  ،يّن ما نقله ابن طاووس من رواية الكراجكي سادسًا:
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وأخرى يف كونه رواية ثانية، أما السند فهو واضح الضعف، فلم يسّم لنا ابن 

طاووس الكتاب الذ، نقل منه هذا النقل عن الكراجكي!! وال الطريق يىل 

نعلم، ومل الكراجكي من صاحب ذلك الكتاب، والرواية مل يعار عليها أحد فيام 

، وال بنّي الطريق بني الكراجكي اليوم رةنعار عليها أيضًا يف كتب الكراجكي املتوفّ 

هـ( وبني هارون بن محاد الذ، يفرتض أن يكون عاش أواسط القرن الاا ي، 660)

 يطالقًا، امهارون بن محاد وهارون بن زياد ال توثيق هل بفاصل قرنني عنه، عىل أنّ 

 ف يعتمد عىل هذا السند؟!ومع مال هذه احلال كي

وأما أّن هذا احلديث هو رواية ثانية فهو حمتمل؛ نظرًا ليعض االختالفات بني 

متني احلدياني )ما يف الكايف و ما يف هذه الرواية(؛ لكن مع ذلك، فام ذكره السيد 

ّن متييزه بني هارون بن خارجة ابن طاووس يف حتديد هوية هارون غري واضح، فإ

ية بعد ارون بن خارجة الكويف وهو أخ مراد، ال دليل عليه يف الرونصار، وهااأل

مطلق، فام هو موجب التعّدد بعد وحدة املتن  أن ذكرت هارون بن خارجة بنحو

منا فإّن اجلزم بتعّدد هارون بن خارجة صعب، فإّن ؟! بل لو سلّ ×واإلمام

ك ذكر الطويس ل، وكذه أخو مرادالنجايش ذكر أّن هارون بن خارجة كويف وأنّ 

، وذكر الطويس أيضًا هارون بن يف الرجال احلسن بن هارون بن خارجة الكويف

ة بعنوان الصرييف موىل كويف وهو أخو مراد الصرييف مرّ  :تنيخارجة يف الرجال مرّ 

وابنه حسن، وأخرى ـ بعد فاصل رجل واحد ـ هارون بن خارجة األنصار،، 

 .كويف
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 رون بن خارجة بني الصرييف الكويف، واألنصار،، لكنّ وهذا كّله يفيد تعّدد ها

 السّيد اخلوئي جزم بوحدهتام لعنرصين:

 شيخةذكر الطويس والنجايش يف الفهرست والربقي والصدوق يف امل األول:

 نصار، أو الكويف.ه األنّ أو ،اسمه دون توصيف، ولو كان متعّددًا لييّنوا الوصف

نصار،، صف باأليف أخو مراد، ومراد و  هارون بن خارجة الصري ينّ  الثاين:

 .فيكون هارون أنصاريًا أيضاً 

نصار، كويف معًا هو الشيخ أوامللفت أّن الذ، وصف مراد بن خارجة بأنه 

، األمر الذ، والتياس ه وقع يف اشتياهنّ أد ، مما يلكّ الطويس يف كتاب الرجال نفسه

 يرّجح وحدة الرجلني، وين مل ييلغ رتية اجلزم.

ه ال وأنّ  ،هارون بن محاد هو هارون بن زياد افرتاض ابن طاووس أنّ  كام أنّ 

غري  ،لتصحيح الرواية ذلك موجب   نّ أو ،يوجد شخص باسم هارون بن محاد

، يف دالئل اإلمامةيف أحد أسانيد الطرب،  صحيح؛ فإّنه مع وجود هارون بن محاد

األحرف الاالثة  محاد، لكنّ  منفإّن هارون بن زياد غري موثق، وزياد وين اقرتبت 

 األوىل من )خارجة( قريية من )محاد( أيضًا.

 ،بوجود روايتني هناـ  ضضعىل مـ فرغم ذلك نحن نقيل  ،ة حالوعىل أيّ 

 رواية هارون بن محاد ضعيفة السند جدًا. غايته أنّ 

يّن الطريق التجريب الذ، ذكره لنا ابن طاووس سيق أن ناقشناه، وال  سابعًا:

، أو تصحيح اء وثوق نوعيبنة املحدودة ن بمال هذه التجارب الشخصيّ يمك
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 .األخيار

هذه الرواية غاية ما تفيده حماولة ابن طاووس معها هو اعتيارها  نّ أواحلاصل 

وهذا ال ييلغ باحلديث درجة الوثوق والقّوة، كيف وهذه الرواية رغم  ،روايتني

مني قدّ تعند املأو تينّيًا  نجد هلا ذكرًا نا ملحديث الفقهاء عن الصلوات املستحية لكنّ 

غري املفيد والطويس والكليني وابن طاووس، فعدم ذكر اليقية هلا كاملرتىض 

ي وابن الرباج الطرابليس ليوالصدوق والكراجكي وابن محزة وأيب الصالح احل

 اومه ،نييوابن يدريس وابن زهرة وأمااهلم، مع عدم وجودها يال يف مصدرين حديا

 ف من درجة الوثوق بالصدور.لكليني وهتذيب الطويس كّله خيفّ ا كايف

صل إسناد الشيخ الكليني يف الكايف، فهل هذا السند صحيح أويبقى البحث يف 

 أم ال؟

غري واحد، عن سهل بن زياد، عن أمحد بن  :نقل الكليني الرواية هبذا السند

ون بن خارجة، عن حممد اليرص،، عن القاسم بن عيد الرمحن اهلاشمي، عن هار

 .×..أيب عيداهل

مال  ،أما غري واحد، فهم عّدة الكليني لسهل بن زياد، وفيهم الاقة العنيـ  1

 عيل بن حممد بن عالن.

 حنا عدم توثيقه ين مل نقل بضعفه.وأما سهل بن زياد، فقد رّج  ـ 2

ومال ، «مل يذكروه»د اليرص،، فقد ذكر النامز، أنم أما أمحد بن حممّ  ـ 3

ة . وعىل أيّ همتّ ايل املار الضعيف املغمحد بن حممد بن سيّ أىل اعتياره يالسيد اخلوئي 
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 حال فال دليل عىل توثيقه.

وأما القاسم بن عيدالرمحن اهلاشمي، فقد ذكرت له ثالث روايات، ومل  ـ 4

 :، لكنيرتجم يف كتب الرجال

عدما رأى معجزتني عىل يد ة بحيتمل أن يكون الزيد، الذ، عدل يىل اإلماميّ  أ ـ

اإلمام اجلواد، لكن ال يشء يلّكد ذلك، ولو كان فلم تايت وثاقة هذا الزيد، نفسه، 

 ة ال يايت وثاقته.ىل االعتقاد بمذهب اإلماميّ د عدوله يوجمرّ 

 نصار،؛ ألنّ من اليعيد أن يكون املراد منه القاسم بن عيد الرمحن األ ب ـ

قر، والقاسم هنا يرو، عن هارون بن خارجة عن نصار، يرو، عن اإلمام اليااأل

اإلمام الصادق؛ فال وحدة يف الطيقة يطالقًا وال تناسب، ولو كان هو فلم تايت 

ة أشخاص ويس يف الرجال عدّ مل يوثقه أحد. وقد ذكر الشيخ الط وثاقة ذاك أيضًا يذ

 .الرمحن اسمهم القاسم بن عيد

ه من طيقة اإلمام ألنّ  ؛لرمحن أبو القاسمكام ييعد أن يكون القاسم بن عيدا ج ـ

 اد كام ذكر الشيخ الطويس، وهذا هنا من طيقة اإلمام الكاظم.السجّ 

تمل أن يكون القاسم بن عيدالرمحن اخلاعمي الذ، هو يف طيقة اإلمام وحي د ـ

 الصادق وال دليل عىل هذا االحتامل، ولو صّح فاخلاعمي مل يوثقه أحد.

القاسم بن عيد الرمحن املقر، الذ، هو يف أصحاب ن يكون أوحيتمل  هـ ـ

 .د ذلك، ولو ثيت فلم ينّص أحد عىل وثاقة املقر،الصادق، لكن ال دليل يلكّ 

وحيتمل أن يكون القاسم بن عيد الرمحن الصرييف الاقة الذ، هو يف طيقة  و ـ
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 د هذا االحتامل.اإلمام الصادق، وال يشء يلكّ 

ـ افرتاضًا ـ الرمحن اهلاشمي مهمل جدًا، وحيتمل فالقاسم بن عيد  ،اًء عليهبنو

ه أحد املسّمني هبذا االسم، وبعض االحتامالت بعيد، وبعضها ال نايف له لكن ال أنّ 

ي بالقاسم بن عيد من سمّ  يره فكّل دبل مل يقل أحد به، وعىل تق ،مايت له أيضاً 

وه أنه هو، فالرجل الرمحن ال دليل عىل وثاقته يال الصرييف، ومل يعلم بوجه من الوج

 مل تايت وثاقته.

 وأما هارون بن خارجة فهو ثقة. ـ 5

 فسند اَلديث ضعيف من ثالث جهات: ،وعليه

 عدم ثيوت وثاقة سهل بن زياد ين مل نقل بضعفه. اجلهة األوىل:

عدم ثيوت وثاقة أمحد بن حممد اليرص، ين مل نقل بضعفه عىل  اجلهة الثانية:

 ابن سيار. هتقدير كون

 عدم ثيوت وثاقة القاسم بن عيدالرمحن اهلاشمي، بل هو مهمل. هة الثالثة:اجل

وعليه، فهذا احلديث ال يرقى يىل مستوى احلديث املعترب سندًا، فضالً عن 

 حصول الوثوق واالطمئنان بصدوره.

ا بأَجعها ـ بعد هذه هي نصوص االستخارة بالرقاع عىل أنواعها، وقد ظهر أهن  

روايتني ـ تصل إىل عرشة روايات، بينها مرفوعة عيل بن حممد  افرتاض رواية الست

 هارون بن خارجة يف الست رقاع، رويت قبل القرن السادس ربيف الرقعتني، و خ

للهجري، فيام جاءت رواية االحتجاج يف االستخارة بالرقعتني يف القرن السادس 

عرفها قبل السيد ات وطرق ضعيفة مل نداَلجري، وباقي الروايات السبع كل ها وجا

هذه الروايات ضعيفة السند،  . هذا وكل  يف القرن السابع اَلجري ابن طاووس اَليل  

ضعيف السند جدًا، بل بعضها جمهول املصدر أساسًا، ولعل ه َلذا قال  هابل أكثر
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 .ةا غَي نقي  ق السبزواري عن أسانيد روايات االستخارة بالرقاع بأهن  املحق  

 

 استخارة الرقاع منواحلّلي فيد وابن ادريس امل :وقفة مع موقف

ثالثة مواقف ظهر توسط هذه النصوص الداعمة الستخارة الرقاع والينادق، 

، دريس احليّل يحدها موقف الشيخ املفيد. وثانيها: موقف الشيخ ابن أ: ةمعارض

 وثالاها موقف املحّقق احليّل.

ه الذ، أسلفناه، عىل رواية فقد ظهر موقفه يف تعليق ،هـ(413أما الشيخ املفيد )

قال الشيخ: وهذه »ة، وهذا نّصه: ا رواية شاذّ هارون بن خارجة، حيث ذكر أّن 

نا أوردناها للرخصة دون حتقيق العمل ة، ليست كالذ، تقّدم، لكنّ الرواية شاذّ 

 .«هبا

يه االستخارة نّ فقد قال بعد ذكره وتي ،هـ(598وأما الشيخ ابن إدريس اَليل  )

فأما الرقاع والينادق والقرعة، فمن أضعف »ثم فعل ما يقع يف القلب:  ،ءبالدعا

ة ملعونون، مال زرعة ورفاعة رواهتا فطحيّ  ألنّ  ؛األخيار أخيار اآلحاد، وشواذّ 

ا بروايته، وال يعرج عليه. واملحّصلون من  وغريمها، فال يلتفت يىل ما اختص 

ناه، وال يذكرون الينادق والرقاع أصحابنا ما خيتارون يف كتب الفقه يال ما اخرت

والقرعة يال يف كتب العيادات، دون كتب الفقه، فشيخنا أبو جعفر الطويس& مل 

يذكر يف نايته وميسوطه واقتصاده يال ما ذكرناه واخرتناه، ومل يتعّرض للينادق. 

ض للرقاع وال للينادق. بل أورد وكذا شيخنا املفيد يف رسالته يىل ولده، مل يتعرّ 

عيد  ض ليشء من الرقاع. والفقيهوايات كارية فيها صلوات وأدعية، ومل يتعرّ ر
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خرتناه، فقال: وقد ورد يف االستخارة وجوه عّدة، العزيز بن الرباج& أورد ما ا

ا وأحسنها ما ذكرناه بثم ذكر بن يدريس معنى االستخارة يف لغة العرب وأّن 

 .«ءا أ، صالة الدعاالدعاء ثم قال:  فمعنى صالة االستخارة عىل هذ

ا املحق ق  فيعد حدياه عن صالة االستخارة التي ، هـ(676اَليل  )نجم الدين وأم 

ن فيتضمّ  ،أما الرقاع»الدعائّية، قال: العاّمة أو االستخارة بعض روايات أورد هلا 

 .«االشذوذ، فال عربة هب افعل وال تفعل، ويف خرب بخربه 

 منها ـ ال سيام الاا يواملحقق احليل يد وابن يدريس من املفالاالثة  صوصالن ههذ

نقديًا شديدًا عىل ابن هجومًا معركًة لآلراء واألقوال، فشّن العالمة احليّل  تـ وقع

سيب ينكار بعض الناس عن يدريس، وأفرد السيد ابن طاووس عند حدياه 

 ة وأنّ توقفهم فيها، أقوامًا كانت هلم منطلقات يف رفض االستخارو ةلالستخار

قوم وجدوا كالمًا لشيخنا املفيد حممد بن حممد بن النعامن »الفريق الرابع منهم هم: 

 يف املقنعة، وكالمًا للشيخ الفقيه حممد بن يدريس يف كتاب الرسائر، فاعتقدوا أنّ 

فوا عنها، وفاهتم فوائدها ذلك مانع من االستخارة بالرقاع املذكورة فتوقّ 

  العالمة وابن طاووس آخرون.ثم عّلق عىل. «املأثورة

ثم نرى املوقف من املعركة  ،ف أوالً عند نص  املقنعةنتوق   ،ولكي ننظر يف األمر

 :إدريس والعالمة اَليل   ابن التي وقعت بني

كًا يف وجوده تارًة، شكّ مالسيد ابن طاووس نظره عليه  زفقد ركّ  أما نص  املقنعة،

 ويف داللته أخرى.
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، فقد حاول نفي وجود هذا املقطع يف كتاب املقنعة، هوجودأما التشكيك يف  ـ 1

تيت يف زمان حياة الشيخ ا ك  عتيقة جليلة، يدّل حاهلا عىل أّن  عنده نسخةً  فذكر أنّ 

عتمد عليه.. هذه النسخة فيها ا أصل ي  املفيد نفسه، وأّن عليها قراءة ومقابلة، وأّن 

والشاهد  .ا أقرب يىل التحقيقًا أّن متن الرواية وليس فيها التعليق أو الطعن، معترب

رشحًا لكتاب « هتذيب األحكام»عىل ذلك عنده أّن الشيخ الطويس كتب كتاب 

كالم للمفيد طعنًا عىل هذه الرواية. بل يّن  املقنعة، ويف هذا املوضع مل يذكر أ،  

 فلو كان هناك خالف   ،جل ما اختلف من األخيارالطويس أّلف كتابه االستيصار أل

ه ال وجود له أساسًا أيضًا. بل يذكر ابن  التحقيق لذكره يف االستيصار مع أنّ يف

ه وجد بعض نسخ املقنعة فيها زيادة عىل حاشية املقنعة، مما ياري احتامالً طاووس أنّ 

درجوها الناسخني أ أن تكون من كالم شخص آخر غري الشيخ املفيد، وأنّ  يف

 .د عيد اهل شرب أيضاً السيّ  هوهو ما احتمل .دخلت يف األصلفونقلوها 

 :فقد ذكر السيد ابن طاووس ،وأما التشكيك يف داللة هذا املقطع ـ 2

رواية وردت يف االستخارة  كّل  ال يعني أنّ « هذه الرواية شاذة»تعيري  ينّ  أوالً:

سيب شذوذها وجود الرقاع فيها، وال قال بأّن العمل هبا  ة، وال ذكر أنّ فهي شاذّ 

  قال: هذه الرواية شاذة، وهو كالم حيتمل وجوهًا:، وينامشاذّ 

لعّل مراده أّن راو، هذه الرواية مل يرو  عن األئمة غري هذه  الوجه األول:

حال الراو،  ةحظالمفيكون الشذوذ بواملفيد مل يذكر اسم رواة احلديث، الرواية، 

 من حيث روايته غري هذا احلديث عن أهل الييت وعدمه.

راو، هذه الرواية خاّصة كان رجاًل جمهوالً ال  لعّل مراده أنّ  الوجه الثاين:

                                           
 .36( انظر: شرّب، يرشاد املستيرص: 1)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 151

 عرف بالرواية عن أهل الييت.ي  

ة الراو، هنا وعدم والفرق بني األول والاا ي ـ حسب الظاهر ـ هو جمهوليّ 

 ل.ته يف الوجه األوّ جمهوليّ 

لعّل الشذوذ يف املتن، لتضّمن هذه الرواية تعيري )فالن بن  الوجه الثالث:

 ن(، دون )فالن بن فالنة(، حيث يّن الاا ي هو املألوف املعروف.فال

بسم اهل الرمحن »لعّل الشذوذ أيضًا يف املتن، فإّن الرواية تضّمنت  الوجه الرابع:

ومل يقل: يفعله، فإّن « الرحيم، خرية من اهل العزيز احلكيم لفالن بن فالن. يفعل

 الاانية هي املألوفة املعروفة.

فإن خرجت »ا بدأت لعّل الشذوذ يف املتن أيضًا، من حيث يّن  مس:الوجه اْلا

ه مع ترّدد األمر بني )يفعل( عادة كاري من أخيار النيي واألئمة أنّ  مع أنّ « ال تفعل..

 يفعل(.بخيار )و)ال تفعل( غلية اليدء 

ا ليست مال ، يفيد اجلواز، وأّن «أوردناها عىل سييل الرخصة..»يّن تعيري  ثانيًا:

لروايات التي قّدم ذكرها قيل هذه الرواية، فلو مل يكن العمل هبا جائزًا كانت ا

كتابه أّلفه ليكون  بدعة، وحاشاه أن يودع كتابه بدعًة، بل كان يسقطها أصاًل، مع أنّ 

 .، كام قال هو نفسهينياللمسرتشدين ودلياًل للطليمامًا 

مال احتامل  ،المهوقد دعم بعض الالحقني عىل السيد ابن طاووس بعض ك

العالمة ككون هذا املقطع مدرجًا من قيل آخرين يف متن املقنعة اشتياهًا، 

ع كتب الشيخ املفيد مل نجد تعيري ه بعد تتيّ وذكر بعض املعارصين أنّ  ،املجليس

                                           
 .360ـ  368( انظر: املقنعة: 1)

 .366: 66؛ وبحار األنوار 716: 5( انظر: مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخيار 3)
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 .ا مقالته مما يرّجح أنا من يدراجات الناسخنييف كتيه بام يفيد أّن « قال الشيخ»

 وغَيه هنا، وذلك كام ييل:ف عند كالم السيد ابن طاووس توق  ويمكن ال ،هذا

قال » :ق الشيخ حممد تقي التسرت، أن تكون مجلةاحتمل املحقّ  الوقفة األوىل:

هي للشيخ الطويس، فإّن الشيخ الطويس يف التهذيب عندما يريد أن ينقل « الشيخ

ول قول الشيخ فال ، أما مق«قال الشيخ» :كالمًا للمفيد يف املقنعة ييدؤه بجملة

ئر امري الضغييمكن أن يكون من غري الشيخ املفيد؛ يذ لو كان من غريه لكان ينيغي ت

، بل لو كانت هذه اجلملة من «ه أوردهالكنّ »أن تصيح ، حيث البد «وردناهاأا لكنّ »

غري الشيخ املفيد ملا كان هلا معنى؛ يذ عليه سوف يصيح نّص الشيخ املفيد مقترصًا 

لرواية وهو يف كتاب فقهي، وهذا اإلرسال للرواية يرسال املسّلامت، ال عىل ذكر ا

 آخر بأنّ  يمكن أن يفهم منه اإليراد للرخصة دون العمل، فكيف يقول شخص  

بل لو كان النص لغري الشيخ املفيد، بحيث  املفيد أوردها للرخصة دون العمل.

ال املرتىض والطويس أوردها الشيخ بال طعن، لتيعه ـ كام هي العادة ـ غريه م

 .اجلملة للشيخ املفيد ون والقايض. وهبذا كّله نفهم ما يرّجح أنّ والديلمي واحللييّ 

يىل كالم الطويس  «قال الشيخ»احتامل رجوع  منيّن ما ذكره املحقق التسرت، 

يال وارد، والطويس كاريًا ما يقول هذه الكلمة يف التهذيب الذ، هو رشح املقنعة، 

الحتامل سيفيض بنا يىل مشكلة أو تساؤل: ملاذا نقل كالم الشيخ الطويس هذا اأّن 

ومل يذكر يف أّ، موضع آخر من املقنعة؟ فهل كان املستنسخ يقوم « قال الشيخ»هنا 

باستنساخ كتاب املقنعة، ثم وجد هذه اجلملة يف كتاب الطويس ناقاًل هلا عن الشيخ 

                                           
 .01: 56ور،، دراسة استداللية حول االستخارة، مصدر سابق، العدد ( الدهش1)

 .67: 7( راجع: التسرت،، النجعة يف رشح اللمعة 3)
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قال »ر كذلك فلامذا مل نشهد هذه اجلملة املفيد، فأحّب يدراجها هنا؟ ولو كان األم

ر؟ ولو صّح ذلك فأين قال الشيخ الطويس مجلة « الشيخ قال »يف مواضع أ خ 

مجلة املفيد هذه غري موجودة يف أّ، من  حني نقلها عنه املستنسخ مع أنّ  «الشيخ:..

ينيغي اجلواب عن هذه التساؤالت كي يكون هذا  كتب الطويس التي بني أيدينا؟

 حتامل مقنعًا.اال

مقول القول ال يمكن أن يكون لشخص آخر ويال  وأما حديث التسرت، عن أنّ 

رّيت الضامئر، فهو صحيح لو أن شخصًا آخر يتحّدث عن الشيخ املفيد؛ لكّن غت

ك يف اجلملة كالسيد ابن طاووس ال يقول بالرضورة بأّن هذه اجلملة الذ، يشكّ 

د أوردها للرخصة، بل حيتمل أيضًا أن املفي عن حال الشيخ وأنّ  ينقلها شخص  

ّن أتكون هذه اجلملة كالمًا لشخص آخر نقل الرواية يف كتابه وعّلق هو عليها، و

اخ بعد هذا الكالم التعليقي نقله شخص  عىل هامش نسخة املقنعة، فأدرجه النّس 

 الطويس قام أيضًا بنقل هذه الرواية يف أحد كتيه، ثم عّلق ذلك، بمعنى لنفرض أنّ 

وعّلق  تربير نقله هلذه الرواية، ثم جاء شخص  ـ الطويس ـ عليها هبذه اجلملة قاصدًا 

عىل هامش املقنعة النّص التايل: قال الشيخ )يقصد الطويس(، ثم ينقل كالم 

هذه اجلملة هي من متن املقنعة، فتدخل يف  ون أنّ الطويس. وهنا يأيت النّساخ فيظنّ 

نفهم طييعة نفسه كلمة )قال الشيخ(، ويف الوقت املتن، وهبذا يصّحح ونفهم معنى 

فلم ينف لنا التسرت، مال هذا االفرتاض الذ، يمكن أن يكون قد  الضامئر،

 حصل.

نعم، مال هذا االفرتاض، مع حذف اسم الشيخ، يعني أّن هذا الشيخ الذ، 

أحد العلامء قد كان  معروف ولو نسييًا، فيايت أنّ  قلت اجلملة من كتابه، شخص  ن  

صّدقنا ه لو وقع هذا األمر ويقول ـ قيل ابن طاووس ـ هبذا القول، وأنا أحتمل أنّ 
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هذا االفرتاض، فإّن املراد بالشيخ هو ابن يدريس احليّل نفسه الذ، حكم بأّن هذه 

الروايات يف الرقاع شاّذة، ويف الوقت عينه يوردونا يف كتب العيادات التي يتساهل 

والفسحة، فيكون الناقل الذ، وضع احلاشية قد نقل  ال للرخصة هباجمفيها وهناك 

 «الشيخ»ة ابن يدريس فقد أطلق كلمة ونظرًا ملعروفيّ  ،كالم ابن يدريس باملعنى

 عليه.

ل عليه بالتقوّ  حوهبذا يظهر أّن يرسال املفيد هلا يرسال املسّلامت وين مل يكن يسم

ال  ،ام هو راجع لغري املفيداه ينّ ما احتملن ه أوردها للرخصة ـ لو سّلمناه ـ يال أنّ بأنّ 

 ه أرسله يرسال املسّلامت.له حتى نقول بأنّ 

 غَي كافية َبذا املقدار. يحماولة الشيخ التسرت أن  يبدو يل  ،من هنا

حماولة السيد ابن طاووس يف التشكيك بأصل نسية هذا ملقطع  ينّ  :ةالوقفة الثاني

 :ةللشيخ املفيد معقولة من اجلهات التالي

 خالية من هذا املقطع.بأّنا وجود نسخة عنده خيرب عنها  ـ 1

تضع هذا املقطع عىل هامش الصفحة أيضًا وجود نسخ أخرى خيرب هو عنها  ـ 2

 ال يف املتن.

 )قال الشيخ( يف هذا املوضع فقط من كتب املفيد. :وجود مجلة ـ 3

قنا فيد، وقد حقّ للم يف نسية النّص  دث الشّك فإّن هذه العنارص الاالثة جمتمعًة حت  

 ةصيالة عدم النقصالة عدم الزيادة وأأصه ال توجد أصول عقالئية مال يف حمّله أنّ 

حات متصلة هبذا املورد أو ذاك، وهذه الشواهد الاالث هنا ترّجح دون وجود مرّج 

ة سائر النسخ املتداولة ولو ساوت مرجحيّ  ،اخة من النّس افرتاض الزيادة السهويّ 

وهو كاف  لعدم يمكان اجلزم  ،يادة، ليلغ بنا احلال الشك يف النسيةالتي فيها هذه الز
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 للشيخ املفيد. بنسية هذا النّص 

ا الشواهد األخرى التي ذكرها فال قيمة َلا  :إال بنحو التأييد لو كان أم 

أما قوله بأّن الشيخ الطويس مل يذكر ذلك يف التهذيب، فهذا ال يرّض لو  ـ أ

ت الاالث املتقدمة؛ ألّن الشيخ الطويس كان يريد يف غضضنا الطرف عن املالحظا

ه عندما أنى تقرييًا كتاب الطهارة عدل ولكنّ  ،كتاب التهذيب رشح كتاب املقنعة

 ،طنابواإل اليحث لطول نظراً  ،عن هذه الطريقة، كام يقول هو نفسه يف التهذيب

 يف املفيد الشيخ المك مطلع األبواب بعض مقّدمة يف يذكر قد هأنّ  طريقته نجد وهلذا

 يأيت ال ما وكارياً  الروايات. يذكر ثم ،املقنعة نص يىل القار  وحييل ،الياب هذا

 يرّض  ال فهذا املفيد الشيخ تعليقة يىل هنا رشي   مل فإذا تفصيله. عىل املفيد الشيخ بكالم

 لهلع كام ه.كلّ  املقنعة نّص  عىل التهذيب مراجعة من اإلنسان حيصل ال يذ ؛بوجودها

  له. للتعّرض حاجةً  ير   فلم املندوبات موارد من املورد أن رأى

 االستيصار أنّ  يىل فمرجعه ،االستيصار يف ذلك ييراد عدم عن حدياه وأما ـ ب

 الرقاع وخرب بالرضورة، نقاش عليها التي لألخيار ال املختلفة، لألخيار موضوع

 سوى لنا يرتكوا مل حنارّج  كام القدماء ألنّ  ؛املتعارضة األخيار ضمن يدخل ال السّت 

 الطويس يستحرض حتى التعارض لفرض موجب فال ،السّت  الرقاع يف واحد خرب

 سائر بمستوى ليس الرقاع خرب بأنّ  املفيد وقول االستيصار. يف ـ لزوماً  ـ اخلرب هذا

 لزمناي   ما يوجد ال مايتات هاكلّ  يذ ؛التعارض فرض يعني ال االستخارة أخيار

 .التعارض فرضّية تقع حتى اليقّية وطرح ،فقط هامن بواحدة

 عاؤهوادّ  طاووس ابن كالم نفس هو للتشكيك الوحيد املعطى أنّ  يعني وهذا

                                           
 .)رشح املشيخة(.6: 11( هتذيب األحكام 1)
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 املخطوطة النسخ وكّل  اجلملة، هلذه اخالنّس  يقحام افرتاض زتعزّ  أخرى سخن   وجود

 ابن عرص بعد ما يىل ترجع وهي ـ راً ملّخ  املقنعة كتاب حتقيق يف عليها مداعت   التي

 ويال الظاهر. حسب بينها اختالف بال اجلملة هذه يضافة عىل تفقةم ـ طاووس

 .للتشكيك تكفي ال لوحدها الشيخ( )قال جملةف

 يذ الطويس الشيخ املراد ويكون اخ،النّس  من خطأ حصل يكون أن حيتمل نعم،

 الكالم هذا ويكون املفيد، الشيخ نستيعد عندما الشيخ لفظ يطالق يليه املنرصف هو

 كتيه يف أو نقله يف بل كتيه يف ال الطويس، الشيخ عن نقالً  النساخ حدأ وضعها يضافة

 احلديث هذا يف شّكك معروفاً  شخصاً  هناك أنّ  يعني كّله وهذا تصلنا، مل التي

 بالشاذ. ووصفه

 بعض يف يوجد ،الشذوذ تفسري طاووس ابن السيد حماولة ينّ  الثالثة: الوقفة

 وذلك: ،غرابة جوانيها

 غري التعيري فهذا ،ةشاذّ  ابأّن  جمهول شخص   يروهيا التي الرواية عن يقال ال ـ أ

 طاووس ابن ذكرها التي الوجوه من الاا ي فالوجه ،واملحّدثني الفقهاء بني متداول

 قيل من وامللّيد والسائد واملتداول املشهور مقابل يشء اللغة يف فالشذوذ هنا، غريب

 ؟!تهجمهوليّ  وعدم الراو، ةبمجهوليّ  هل ربط فأّ،  الغري،

 كذلك كان فلو ،حقاً  غريية فهي املتن لشذوذ ذكرها التي الاالثة الوجوه أما ـ ب

 توجب ال الطفيفة االختالفات هذه ومال بالشذوذ، الروايات غالب توصيف لزم

 وهل واضح، تكّلف   ذكره ففيام ها،عنبط يحيو بام ةشاذّ  ابأّن  رواية توصيف يطالق

 ذلك؟! يوجب االختالف هذا مال

ال و ،الشذوذ يف االصطالح معناه اخلرب الذ، يتفّرد بروايته راو   والصحيح أنّ 
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احلديث الشاّذ خمتلفة، ثني يف املوقف من يروى بأّ، طريق  آخر غريه، وكلامت املحدّ 

احلديث الشاذ يشمل ما يتفّرد به الاقة أو غريه، رأى  ذهب كاريون يىل أنّ ففيام 

يذا تفّرد به وخالف غريه من  :الشاذ هو ما يتفّرد به الاقة خاّصة، وقالوا رون أنّ آخ

رواية الاقات رّد اخلرب الشاذ، فيام قال آخرون بأنه يرّد مطلقًا ولو مل خيالف خربًا لاقة  

قارن اخلرب الشاّذ ي ومنهم من قيل رواية اخلرب الشاذ مطلقًا، وقال آخرون بأنّ  .آخر

ه املخالف ملا أيضًا بأنّ  يةهو األقوى. وفرّس الشاذ عند بعض اإلمام ما بغريه ملعرفة

 .عمل عليه األصحاب، أ، املهجور املرتوك

 ه ملوضوع بالغ األمهية، وهو أنّ ه عىل الصعيد الشيعي ينيغي التنيّ يال أنّ 

هل كانت معتمدة عند العلامء الشيعة حتى  ،مصطلحات علم احلديث والدراية

أم أّن  ،مس اهلجر، بنفس معانيها املطروحة عند أهل السنّة أم الالقرن اخلا

الصحيح هو تقيّص كلامهتم ومتابعة استخدامهم للمصطلح للنظر يف طييعة املعنى 

 السائد بينهم؟ الصحيح هوالاا ي ما مل نحرز متابعتهم يف املصطلح ألهل السنّة؛ ألنّ 

ذه القرون حتى نعرف ماذا علم مصطلح احلديث مل يفرد عندهم بالتدوين يف ه

ه يقصدون من هذه الكلمة أو تلك، ومن هنا نالحظ عىل أماال الشهيد الاا ي أنّ 

املناسب له أن يقوم من أخذ مصطلح احلديث من أهل السنّة ونقله بحرفّيته، وكان 

 املصطلح عند اإلمامية ليصوغ هذا املعنى للمصطلح وفقًا للسائد بينهم. بتقيّص 

افوا ضو ومن بعده كاملريداماد ووالد الشيخ اليهائي وغريهم جهدًا أقد بذل ه ،نعم

وهلذا نقرتح صياغة مصطلح علم احلديث  ،ةمن خالله بعض ما خيتّص باإلماميّ 

                                           
ـ  116؛ ووصول األخيار يىل أصول األخيار: 30ـ  38( انظر: ابن الصالح، علوم احلديث: 1)

 .363لساموية: ؛ واملريداماد، الرواشح ا110
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 ع االستعامالت أيضًا.عند اإلمامية من خالل تتيّ 

األنسب أن يكون مراد  لرأينا أنّ  ،ولو رجعنا هنا يىل هذا املصطلح )الشاذ(

احلديث غري املشهور وال املتداول، بحيث يكشف عدم شهرته هو ني منه ماملتقدّ 

تداوله عن عدم عملهم به، سواء كان له طريق واحد أو أكار من طريق،  عدمو

حديث  وسواء كان فيه رواية واحدة أم أكار، وسواء كان رواته ثقاتًا أم ال، فكّل 

تداول يف العلوم الدينية فهو السائد املعمول به واملرجع واملليس هو بغري متداول و

اإلمامية مأخوذًا من  دعن ومن القريب جدًا أن يكون مصطلح الشاذّ  .حديث شاذّ 

، ومن «باملجمع عليه بني أصحابك ودع الشاذ النادر خذ»عندهم  احلديث املروّ، 

ه يكون دافعًا يال أنّ ».. ه التعيري التايل: تيهنا وجدنا الشيخ املفيد يذكر يف بعض ك

من  كرًا للمشهور من اآلثار، معتمدًا عىل الشاذّ منن األخيار متواتر للم

، ومقاباًل بينه مع وصف اجلمع بالشذوذ« الروايات»كلمة  اً ، جامع«الروايات

 .م أيضاً خرين تساعد عىل هذا ملعنى العااآل. وكلامت وبني التواتر والشهرة

ة البّد أن حتمل عىل من اإلماميّ عند املتقدمني  كلمة الشاذّ  وهذا كّله يعني أنّ 

املعنى العريف العام، وهو احلديث غري املشتهر وال املعمول به، يف مقابل احلديث 

ملة اجله ـ ، فعندما قال الشيخ املفيد ـ أو غريواملتداول املعمول به واملشتهر والسائد

  اإلماميةحديث االستخارة بالرقاع غري متداول وال سائد بني قصد أنّ فقد مة املتقدّ 

م من االستخارة بمعنى وينام املتداول هو ما تقدّ  وال ي شيه ما هو املتداول بينهم،

ه كيف الدعاء وبمعنى ما يقع يف القلب وما شابه ذلك، وذلك برصف النظر عن أنّ 
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ة يكون حاله سنديًا من حيث وثاقة رجاله، ففي هذا النص ما يكشف عن مهجوريّ 

يف املوجود  هنالويىل عند املتقدمني، ويزيد  لرقاع السّت العمل برواية االستخارة با

 هذه الروايات وهنًا.

يذا كان السيد ابن طاووس يريد من حتليل املقطع األخري من  الوقفة الرابعة:

ايت أّن الشيخ املفيد ال يرى حرمة استخارة الرقاع، يف مقابل نّص الشيخ املفيد أن ي  

املفيد للذهاب يىل حرمة استخارة الرقاع..  وا بقولبعض أهل عرصه الذين احتجّ 

فهم منه القول يذا كان هذا هو مراده فكالمه صحيح، فإّن نّص الشيخ املفيد ال ي  

بحرمة استخارة الرقاع، يذ غايته عدم ثيوهتا، وهلذا ال يصّح وضع الشيخ املفيد 

ظاهر  ضمن القائلني بتحريم بعض أنواع االستخارة فهذا غري واضح يطالقًا، فإنّ 

 تها بني األصحابالكالم أّن املفيد بعد اعتقاده بشذوذ هذه الرواية ومهجوريّ 

أراد أن يينّي عذره يف ذكرها يف  والفقهي، يوغرابتها عن السائد يف الوسط احلديا

ـ يمامًا للمسرتشدين ودلياًل للطاليني،  كتابه الذ، جعله ـ كام يقول هو نفسه

ينايف عنوان عمله يف هذا الكتاب، حيث ال  ديث الشاذّ ذكر هذا احل فكأّنه يرى أنّ 

ال لتحقيق العمل  هه ذكر، فرّبر األمر بأنّ املهجورة يصح العمل بمال هذه الروايات

ارد األمور املسنونة اجلائزة يف حّد موه حيث املورد من هبا، بل للرخصة، بمعنى أنّ 

 الدين والعمل بمقتضاه، بل ىلينفسها، فيكون ذلك الفعل جائزًا، ال بمعنى انتسابه 

ونفس فعل  ،بمعنى جواز مضمونه والرخصة فيه ال غري، فالصالة خري موضوع

ستخارة الرقاع ضعفًا وال يمكن ع ال حرمة فيه. فهذا النّص يزيد ااالستخارة بالرقا

دخل يف كتابه ما هو بدعة، كيف وقد عّلق عليه بمال هذا أاعتياره ترشيعًا هلا ويال 
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 ة.املوجب لفراغ الذمّ التعليق 

املعلومات التي أعطانا وجتاهلنا  ،هذا املقطع للشيخ املفيد وعليه، فإذا صّح أنّ 

خ والتي توجب التشكيك يف نسية املقطع للمفيد يياها ابن طاووس ه ، فإنّ حول الن س 

ة يف استخارة الرقاع هي استخارة مهجورة مرتوكة غري متداولة بني اإلماميّ  يفيد أنّ 

ن األوىل رغم وجود روايتها يف كايف الشيخ الكليني، وهذه الشهادة ـ كام قلنا القرو

 ـ تعطي الوهن يف نصوص االستخارة بالرقاع التي هي ضعيفة السند من األّول.

ه ال يمكن أن نأخذ رأ، ما ذكره بعض املعارصين من أنّ  ألفت يىل أنّ  ،وأخرياً 

لو  ال معنى له ،؛ ألنه كتاب خمترصالشيخ املفيد يف االستخارة من كتاب املقنعة

حيث يعتمد العلامء عرب التاريخ عىل املقنعة يف معرفة رأ،  ،جتاهلنا غرابته الشديدة

، متامًا االختصار قد يكون أوجب يف الداللة عىل الرأ، النهائيكام أّن  الشيخ املفيد؛

 .كالفرق بني الرسالة العملّية واليحوث املطّولة

ا نص  الشي فقد وقع حمّل اعرتاض أيضًا، خ ابن إدريس اَليل  يف الرسائر: وأم 

من سّجل االعرتاض عليه كان السيد ابن طاووس والعالمة احليّل والشهيد  همّ أو

 األول و.. ونحن نذكر مداخالت هلالء األعالم ثم نعّلق عليها:

 ية:ص يف النقاط التالوتتخل   ،مداخلة السيد ابن طاووساملداخلة األوىل: وهي 

ه ما أنكر استخارة يدّل عىل أنّ « األوىل ما ذكرناه» قول ابن يدريس بأنّ  ينّ  ـ أ

 الستخارة أوىل.من االرقاع، وينام اعترب ما اختاره هو 

ة ألّن رواهتا فطحيّ  ؛هذه الروايات من أضعف األخيار يّن قوله بأنّ  ب ـ

تخارة بالرقاع يذ ال توجد يف روايات االس ؛كزرعة وسامعة، غري صحيح نونملعو

                                           
 .01ـ  60: 1( حممد رضا نكونام، دانش استخارة 1)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 181

الروايات الواردة كّلها عن أشخاص  بل ينّ  ،زرعة أو سامعة لنارواية يروهيا  أّ، 

فلم يعد هناك موجب العتيارها عنده أخيارًا ضعيفة  ،يقيل ابن يدريس بروايتهم

قة ثمن هو  فيهم ية، بلأخيار الفطحية وفرق الشيعة باطلة بالكلّ  ة. بل ليس كّل شاذّ 

 واألصحاب كاريًا. اعتمد عليه الشيوخ

يّن قوله بأّن األصحاب ما ذكروا االستخارة بالرقاع والينادق والقرعة يف  ج ـ

 يف ذلك؛ ألنّ  له عذر   كتب الفقه، بل يف كتب العيادات لعّله من سهو الناسخني أو

 أمر مشكل، وهي شاملة للمستخري. كّل  ا يفة للقرعة وأّن كتب الفقه متضمنّ 

ومها من  ،لرقاع وردت يف كايف الكليني وهتذيب الطويساالستخارة با ينّ  ـ د

 ل روايات هذه االستخارة.طومل نجد أحدًا أب ،أعظم كتب الفقه

ام الفقه ينّ  ألنّ  ؛وأما حدياه عن كتب العيادات، فلعّل عنده عذر غري ظاهر هـ ـ

أو ًا ياولواله لكان ع ،ه من مجلة العياداتكان له حكم يف الرشائع والديانات ألنّ 

ة حال كتب العمل، وعىل أيّ « كتب العيادات»ه أراد من ساقط الروايات، فلعلّ 

ف املصنف كتابًا يريده بنحو الفتوى والعمل فهو ال يذكر يال األحكام يللّ فعندما 

ة ويال كان داعيًا لليدع، وهبذا تصري كتب العيادات أظهر يف االحتجاج من الرشعيّ 

ف للعمل والطاعة والعيادة، فلو مل يكن صنّ ا تألّن  ؛و الرواياتأكتب الفقه 

 .مرشوعًا كان بدعة

وبقدر ما كانت مداخلة ابن  ،اخلة العالمة اَليل  املداخلة الثانية: وهي مد

ة عنيفة شديدة طاووس هادئة تلتمس العذر، كانت مداخلة العالمة احليّل هجوميّ 

 النقد والقسوة، ويمكن تلخيص أهم نقاطها فيام ييل:
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؛ يذ ما الفرق بني ذكرها يف كتب الفقه ةكالم ابن يدريس يف غاية الرداء نّ ي ـ أ

ة به، مع ذلك فقد ذكرها املفيد يف وكتب العيادات، فإّن كتب العيادات هي املختّص 

وفتوى، وذكرها الطويس يف التهذيب، وهو أصل الفقه،  املقنعة، وهو كتاب فقه  

 ه يال منهام؟حمصل أعظم من هذين؟ وهل استفيد الفق وأّ، 

املنقول روايتان: واحدة هلارون  نسية الطريق يىل زرعة وسامعة خطأ، فإنّ  ب ـ

يتني ابن خارجة، والاانية رواها الكليني عن عيل بن حممد، وليس يف طريق الرو

عىل  وهذا كّله يدّل »ة زرعة ورفاعة زرعة وال رفاعة. بل يمكن التشكيك يف فطحيّ 

رجال، وكيف جيوز ممّن حاله هذا أن يقوم عىل رّد قّلة معرفته بالروايات وال

وهي  ،ئمة^ وهال استيعد القرعةالروايات والفتاوى، ويستيعد ما نّص عليه األ

  «.املرشوعة يمجاعًا.. وأمر االستخارة سهل..

وقد عّلق املحقق النجفي عىل رّد  . عىل ابن يدريسهبذا انتقد العالمة احليّل 

 .«ولقد أجاد الفاضل يف املختلف..: »العالمة احليّل بالقول

ينكار ابن يدريس »حيث ذكر أّن:  ،مداخلة الشهيد األولاملداخلة الثالثة: وهي 

االستخارة بالرقاع ال مأخذ له، مع اشتهارها بني األصحاب وعدم راّد هلا سواه 

ومن أخذ أخذه، كالشيخ نجم الدين يف املعترب حيث قال: هي يف حيز الشذوذ فال 

فون يف املصنّ وثون يف كتيهم ة وقد دّونا املحدّ عربة هبا. وكيف تكون شاذّ 

مل العابد، صاحب الكرامات الظاهرة واملآثر اف السيد العفاهتم، وقد صنّ مصنّ 

كتابًا ضخاًم يف ني ـ رمحه اهل ـ الياهرة ريض الدين أبو احلسن عيل بن طاووس احلس

ثارها عجائب وغرائب آوذكر من  ،اعقالر واعتمد فيه عىل رواية ،االستخارات
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 .«أراه اهل تعاىل يياها..

أشهر  استخارة ذات الرقاع السّت  الشهيد الاا ي يف روض اجليان أنّ  بل ذكر

 .االستخارات

ة اخلرب ه يذا كان ييني عىل حجيّ وأورد بعض املعارصين عىل يبن يدريس بأنّ  ،هذا

ة والشيعة، ضة بني الفريقني السنّ فيخارة مستأخيار االست فإنّ  ،املعلوم بالصدور فيه

 .وليست بآحاد

، والبد لنا من بعض املداخالت النقدية عىل ابن إدريس اَليل   هذه هي مهم  

 التعليقات:

ابن ادريس ال  نّ أيفيد « األوىل»تعيري  يّن قول ابن طاووس بأنّ  التعليق األول:

هذه  رتيب كالم ابن يدريس، فإنّ ه خالف تينكر استخارة الرقاع، غري صحيح، فإنّ 

والروايات يف هذا الياب بيقصد باب االستخارة  كارية، »اجلملة جاءت كالتايل: 

أضعف  منواألمر فيها واسع، واألوىل ما ذكرناه. فأما الرقاع والينادق والقرعة، ف

 .«أخيار اآلحاد..

ا نقله يف االستخارة التي يذكرها ابن يدريس ينام هي مل« األولوية» وهذا يعني أنّ 

هلا صيغًا وأشكاالً يف الروايات، فرّجح ما نقله، ثم عّرج  التي هي دعاء عنده، فإنّ 

عىل استخارة الرقاع فرفضها، فكالمه واضح يف رفضها وينكارها ال يف كونا 

هلا  مل يريذ غايته أّنه نعم من اخلطأ اعتيار ابن ادريس قائاًل باحلرمة،  .األوىل أو عدمه
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ه يرى فعلها حرامًا كام كان يرى الشيخ حممود شلتوت فعل يايتها رشعًا، ال أنّ  ما

 االستخارة مطلقًا ـ غري الدعائية ـ حرامًا.

شنا قدر اإلمكان يف جمموع روايات االستخارة بالرقاع لقد فتّ  التعليق الثاين:

عن هارون بن شنا والينادق فلم نجد عينًا وال أثرًا لزرعة ورفاعة وأمااهلام، بل فتّ 

شنا يف روايات القرعة تها، كام فتّ خارجة وعيل بن حممد فلم نجد ما يشري يىل فطحيّ 

ّل ابن يدريس اشتيه عليه األمر أو قصد عنفسها ـ برصف النظر عن االستخارة ـ 

سها  ابن يدريس قد د أنّ  ذكرًا أساسيًا، فمن امللكّ امالقرعة، فلم نجد هلام وألمااهل

 .اده هناما ذكره نقّ  عليه األمور فأورد هذا اإليراد، فاحلّق  يستقلمه هنا أو الت

هذا ال يسمح للعالمة احليّل باالنتقاص من ابن يدريس هنا، كيف والعالمة  لكنّ 

 قد وقع يف هتافتات معروفة يف جمال احلديث وتقويم الرواة والروايات يعرفها احليّل 

ة يف الفكر اإلمامي الشيعي(. بل لسنّ لعون، وأرشنا ليعضها يف كتابنا )نظرية ااملطّ 

، أو لعّل ابن ة ومل تصل يلينا كام احتمله العاميللعّل للروايات طرقًا فيها فطحيّ 

ل راو، سامعة )رفعه( يف خرب الكايف الاا ي )رفاعة(، ثم بدّ كلمة  أم فقره  يدريس و  

فتوّهم  ق، وسامعة رمي بالوقفاعة، فزرعة راو، سامعة، وزرعة واقفي حمقّ فبر

 .الفطحية، كام احتمل ذلك كله الشيخ التسرت،كون فساد مذهيهام هو 

فهذا ال يوجب  ،حية أو واقفيةطيف طريق هذه الروايات ف بل حتى لو ثيت أنّ 

أو الوثوق، ال ة هو الوثاقة مالك احلجيّ  أنّ  منقناه يف أبحاثنا التضعيف؛ ملا حقّ 

 لسيد ابن طاووس هنا.ما ذكره ا و االعتقاد، فاحلّق العدالة أ
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اووس من وجود القرعة يف كتب الفقه ما ذكره السيد ابن ط ينّ  التعليق الثالث:

ه فهم كالم ابن يدريس خطأ، فإّن خالفًا ملا قاله ابن يدريس صحيح؛ لكن ييدو يل أنّ 

ابن يدريس ملا قال: الرقاع والينادق والقرعة، كان يقصد أمرًا واحدًا وهو استخارة 

ه يريد بالقرعة مسألة مطلق ال أنّ  ،فيها القرعة نّ وأل ،فيها الينادق ألنّ  ؛الرقاع

ابن يدريس احليل  القرعة ولو خارج بحث االستخارة. والشاهد عىل ما نقول أنّ 

ق فيها حول أحكام القرعة، وذكر صورًا عديدة طيّ « الرسائر»عقد فصاًل يف 

كل جمهول يشتيه احلكم فيه، أمر مش وكّل »، بل ينه قال هناك رصحيًا: القرعة

فينيغي أن يستعمل فيه القرعة؛ ملا رو، عن األئمة األطهار^، وتواترت به 

ي الرجل فهذا الكالم رصيح يف تينّ  .«ةاآلثار، وأمجعت عليه الشيعة اإلماميّ 

 هم كالمه خطأ يف هذا املجال.وقد ف   ،للقرعة

ه ال يمكن يلزام ابن يدريس نعم، شمول القرعة للمستخري هو وجهة نظر، يال أنّ 

، هبا، فلعّله يرى ـ كام توّصلنا من قيل ـ انرصاف أدّلة القرعة عن باب االستخارات

 .وهذا غري ينكار القرعة بوصفها قاعدة فقهّية معروفة

ذات الرقاع مذكورة يف املقنعة  قول ابن طاووس والعالمة أنّ  ينّ  التعليق الرابع:

ا ل والاا ي بأّن كتب الفقه، وقول الشهيد األوّ والتهذيب والكايف وهي أعظم 

شهر.. يمكن أن يناقش بأّن ذلك ال يعطي تداول هذه االستخارة املشهورة أو األ

الكايف والتهذيب كتابان فقهّيان وغضضنا  االستخارة يف كتب الفقه ـ لو سلمنا أنّ 

العاميل صاحب  قاملحقّ  الطرف عن طعن املفيد برواية الرقاع رغم ييراده هلا ـ فإنّ 
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عار عىل استخارة الرقاع عند يه مل مفتاح الكرامة ـ وهو املعروف بالتتيع يقّر بأنّ 

يشارة السيق، وال املفيد د أيب املجد احلليي يف الصدوق يف الفقيه واملقنع، وال عن

ام ي عىل ولدهيام، وال سالر الديلمي وال ابن محزة وال اليوالصدوق يف رسالتيهام 

معه، فلم نعار عىل استخارة  واحلّق  ،نيد ذكروا هذا أو نقل عنهموال ابن اجل

املرتىض وابن الرباج وابن محزة الصدوق و ـ وأحيانًا مطلق االستخارة ـ عندالرقاع 

لمي وابن اجلنيد االسكايف وابن ييب الصالح احلليي وابن زهرة احلليي وسالر الدوأ

ء املرحلة السابقة كعيل بن يبراهيم أيب عقيل العام ي وال غريهم فضاًل عن علام

 واجلعفي وغريهم ومل تذكر يال عند القمي وحممد بن احلسن الصفار واحلمري،

ىل جانب نقد ابن ي، وعند الطويس والكليني، فيها ه طعن فيهحيتمل أنّ  املفيد يف نصٍّ 

ن فوا مشهورة أو األشهر أو ذكرها املصنّ يدريس واملحقق احليّل، فكيف نقول بأّن 

 فإذا كان هذا يكفي للشهرة فأّ،  !ثون كام قال الشهيد األول والاا ي و..؟واملحدّ 

 يشء يذًا ال تايت له الشهرة؟!

العالمة وابن طاووس مل جيدوا غري املقنعة والكايف  نّ أيف األمر  فواللطي

قد عاروا عىل مصادر أخرى  وافلو كان ،ل عن الكايف( ليذكروهق  والتهذيب )وقد ن  

د مهجورية هذه االستخارة عند القدماء، وأنا بدأت ا، وهذا كّله يلكّ لذكروه

يف كلامت الشهيد األول،  هبفعل تأثري السيد ابن طاووس كام يظهر تأثريتشتهر 

ته الروحية ومن قصص وبدأت تأخذ رواجها انطالقًا من عنارص الوثوق بشخصيّ 

طاووس نفسه بذل  ابن الغرائب والعجائب التي تتناقل، وقد رأينا كيف أنّ 

ولو كانت متداولة يف كتب احلديث والفقه  ،قصارى جهده يف حشد الروايات هلا

                                           
 .355: 0( راجع: مفتاح الكرامة 1)
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 بدل الوجادات واملراسيل التي ذكرها لنا. ،لعار عىل مصادر لرواياته وطرقاً 

تها وأما عدم وجدان أحد أبطل هذه االستخارة فهذا ليس دلياًل عىل صحّ 

ق احليل، املفيد املحتمل ونّص املحقّ  ونّص عندهم؛ يذ فضاًل عن وجود ابن يدريس 

نا، فإنم كاريًا ما وهم من أركان الفقه، وفضاًل عن هجرانا يف كتب الفقهاء كام بيّ 

يتغاضون عن األمور املستحّية ويرتكونا لقاعدة التسامح يف أدلة السنن، فسكوهتم 

 هبا وبتحقيق حاهلا.و عدم رفضهم هلا، بقدر ما يعني عدم اهتاممهم أيهم ال يعني تينّ 

روايات استخارة  ةروا كيف عرف السيد ابن طاووس أنّ  التعليق اْلامس:

ا روايات ضعيفة أو ومن ثم فال يصّح له أن حيكم بأّن  ،الرقاع يقيل هبم ابن يدريس

شاذة؟! فهل يقيل ابن يدريس بمرسل حممد بن عيل؟! فلعّله يضّعفه لإلرسال. 

ة وفيه شخصان ال توثيق هلام ين مل نقل ثالثة:  هارون بن خارجربوهل يقيل بخ

 والقاسم بن عيدالرمحن اهلاشمي؟ مع أنّ  اليرص،، محد بن حممدأسهل بن زياد، و

، فكيف نحرز تصحيحه هلذه الروايات هابن ادريس ال يعمل باخلرب املجهول راوي

 ه أخطأ يف موضوع زرعة ورفاعة؟!لو أحرزنا أنّ 

ي، بل ة خرب الواحد الظنّ ابن يدريس ال يلمن بحجيّ  ىل أنّ يمضافًا  ،هذا كّله

 تهامالعربة عنده يف تقويم األخيار هو الوثوق، ومال هاتني الروايتني مع مهجوريّ 

ـ وهو معنى الشذوذ ـ ويعراض الفقهاء  وعدم توافقها مع السائد من الروايات

ًا عنده، فال تني حتى لو كان سندمها صحيحوالعلامء عنهام تصيحان ضعيفتني وشاذّ 

 يصّح ملاخذته هبذه الطريقة من قيل ابن طاووس.

                                           
، 357: 7، و838ـ  835، 755، 716، 05: 3، و605، 717، 383: 1( راجع: الرسائر1)
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ضة روايات الرقاع فامن است ،ما ذكره بعض املعارصين ينّ  التعليق السادس:

حذفها  وعدم كونا آحادًا حتى ينكرها ابن يدريس، أو قول بعضهم اآلخر بأنه لو

 ف  ر  ل  
ذا قصد غري صحيح، فإ ..ة خرب الواحد النسّد باب العلم والعلميحجيّ  ه  ض 

ضة ما ييلغ حّد التواتر فهو غريب جدًا!! يذ كيف حيصل تواتر من فامن االست

سندين وجود  هلا سندين فهو صحيح لكنّ  سلفنا؟! وين قصد أنّ أأخيار حاهلا كام 

عند أماال ابن يدريس كام السيام  اخلرب اآلحاد، معلوم الصدور، لروايتني ال يصرّي 

 يقته، فاالحتجاج عليه هبذا الشكل غري صحيح.علم من منهجه وطري  

فقد فّصلنا الكالم فيها يف مياحانا  ،وأما كربى اإلشكال عليه بمسألة االنسداد

، فام أكار ا غري صحيحة، فال نطيل أّن ة وحجية احلديث، وتينّي ة السنّ يف حجيّ 

 .العلامء الذين رفضوا أخيار اآلحاد، ومع ذلك قّدموا لنا فقهًا مقيوالً 

 التعليق السابع: ِيتمل يف وجه الفرق بني كتب الفقه والعبادات:

ما ذكره الشيخ التسرت، نقدًا عىل العالمة احليل يف مسألة عدم التمييز بني  ـ 1

نى كتب الفقه عىل ذكر يالفرق بينهام كاري، فم» كتب الفقه وكتب العيادات، من أنّ 

ترة دون املظنونة املستندة يىل أخيار ة املستندة يىل األخيار املتوااألحكام القطعيّ 

ات، فميناها عىل التسامح اآلحاد، بخالف كتب العيادات املوضوعة لييان املستحيّ 

يف األدّلة، وقد ذكر الشيخ صالة النريوز وصالة اهلدية يليهم^ وصالة أيام 

 ر من قيلها يف مصياحه ومل يذكرها يف نايته، كام ملاألسيوع ولياليها وصلوات أخ  

يروها يف هتذييه، ويشهد لذلك أّن كتب القدماء عنونت صالة االستخارة، وذكرت 

 .«ةأقسامًا مقطوعة دون ذات الرقاع والقرع

                                           
 .66: 1( انظر: نكونام، دانش استخارة 1)

 .63: 7،، النجعة يف رشح اللمعة ( حممد تقي التسرت3)
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 وهذ الذ، ذكره حمتمل؛ حيث يالحظ وجود نامذج له باجلمع والتقريب.

كتب العيادات هي كتب العمل، أ،  من أنّ كام تقّدم ما ذكره ابن طاووس  ـ 2

ة للمراجع اليوم، فتكون كتب العمل والعيادات أقوى يف لرسالة العمليّ ما يشيه ا

 ة اليوم.ة التخصصيّ الداللة من كتب الفقه، التي هي أشيه بالكتب االستدالليّ 

ة كتب العيادات هي الكتب الفقهيّ  من أنّ  ،كام تقّدم ما ذكره العالمة احليل ـ 3

اب الصوم، وكتاب احلج وغري التي تدور حول العيادات، مال كتاب الصالة، وكت

 ذلك، فتكون أخّص من كتب الفقه.

دريس مل يقصد تفسري العالمة احليل؛ يذ لن يكون لكالمه يابن  د أنّ ومن امللكّ 

كتب كاري من  معنى، وأما قصده تفسري ابن طاووس فهو بعيد؛ يذ فضاًل عن أنّ 

ستدالالت، ال سيام ة( خالية غاليًا من االمني ليست سوى كتب )رسالة عمليّ املتقدّ 

هـ(، لن يكون هناك وجه لتسميتها 681قيل كتاب امليسوط للشيخ الطويس )

ة هبا، بل فيها املعامالت أيضًا، كام كتب العمل غري خاّص  بكتب العيادات؛ ألنّ 

 يظهر من مال كتب )العلم والعمل(.

ون ق التسرت، أقوى، ومع ذلك فام أرّجحه أن يكيكون احتامل املحقّ  ،من هنا

مراد ابن يدريس من كتب العيادات تلك الكتب التي توضع تسهياًل لشلون األمور 

ة، وحتو، الصلوات واألذكار والزيارات واملندوبات العيادية، متامًا ككتاب العياديّ 

ي، وكتاب )مفتاح اجلنات( للسيد حمسن األمني )مفاتيح اجلنان( للشيخ القمّ 

 يف يثيات ينى ـ عادًة ـ عىل اليحث والتقيّص ت   العاميل، وغري ذلك من الكتب التي ال

مضمونا، انطالقًا يما من قاعدة التسامح يف أدّلة السنن أو من كون مضمونا مما 

سل أو دعاء أو زيارة أو ما  يشمله عموم أو يطالق يندب لفعل صالة أو ذكر أو غ 

كتب  شابه ذلك، وهذا هو الذ، دفع ابن يدريس للتعيري بكتب العيادات دون
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حينئذ  ورود بعض املرويات يف مال كتاب املصياح  العمل، ومن ثم لعّله يقصد

 للشيخ الطويس.

ح ـ ولو مندوبة، فمن املرّج  يه، حيث كان مورد هذه الكتب أموراً وبناًء عل

طابع يجراء التسامح يف أدّلة السنن، وهو ما يفرّس وضعت للعمل ـ أن يغلب عليها 

يال قلياًل ودون حتقيق سند، أو متني لألدعية والزيارات ذكرها يف كتب الفقه عدم 

ضعف من قّوة احتامل صدور واألذكار والصلوات ونحو ذلك عادًة، األمر الذ، ي  

اخلرب املطمأن النصوص الواردة يف هذه األمور، السيام بناًء عىل مينى حجيّة هذه 

 .ابن يدريس احليّل  بصدوره ـ كام هو األقوى ـ وهو املينى الذ، يعمل عليه الشيخ

 كل   أن   هوخصوماَليل  نتيجة البحث يف معركة الرأي بني ابن إدريس و

ة، وعدم عمله اِّليرادات عليه غَي صحيحة، باستثناء نسبة الروايات إىل الفطحي  

ة، وباقي ما ذكره ليس بعيدًا عن الصواب بحسب فهمي بروايات غَي اِّلمامي  

 اده.التعبَي أو طريقة نق  يف  تهبرصف النظر عن طريق ،القارص

 

 نتيجة الكالم يف استخارة الرقاع

استخارة ذات الرقاع والينادق غري ثابتة بدليل  نظر، املتواضع أنّ بوالراجح 

تها عند ن مل نقل بمهجوريّ ي عليها ال شاهد عىل االعتامد ممّ معترب، بل األرجح كونا 

والسيحة واملصحف الرشيف القدماء، وعليه فاستخارة الرقاع والينادق والقرعة 

 كّلها غري ثابتة وال معتمدة.

 

 استخارة الطري رابعًا:

يف االستخارة، أحدمها: كتاب خرية الطري  انذكر العالمة الطهرا ي كتابممّا 
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للشيخ أمحد بن سامل بن عيسى اليحرا ي، وثانيهام: كتاب خرية الطيور يف التفأل 

هـ( املعارص له. وذكر يف 1766ستا ي )للحاج املريزا حممد حسني املرعيش الشهر

ا اخلرية كأّن  وأنّ  ،ه أخذ بخرية الطري بعد التجربةل عند تعريفه له بأنّ الكتاب األوّ 

 .×منسوبة يىل اإلمام الرضا

فهم من ي  و، سب يىل الشيخ يوسف اليحرا ي كتاب خرية الطيور املجّربةون  

محد اليحرا ي نقله أخرية الطري للشيخ نفس كتاب  م أنّ الطهرا ي يف كالمه املتقدّ 

الشيخ يوسف اليحرا ي بتاممه يف كشكوله املطيوع مع نقص، كام طيع الكتاب نفسه 

وهو جممع األنوار يف علم األرسار وتعيري املنام للشيخ عيداهل بن  ،ضمن كتاب آخر

 سريين.

ال سليًا وال  وبالفعل فقد نقلها اليحرا ي كاملًة يف الكشكول دون أن يعّلق عليها

 السيام وأنّ  ،يه أو عدمهنّ ييجيابًا، وهو ما يفهم منه سكوته دون يمكان معرفة ت

، عىل اجلمع والضم ال التحقيق واالستناد واإلفتاء الكتاب هو )الكشكول( املينّي 

ه  لكتاب الشيخ أمحد  ل  فخرية الطيور ليس كتابًا للشيخ يوسف اليحرا ي، ويّنام هو ن ق 

 .حرا ي يف كشكوله نقاًل حرفّيًا كامالً بن سامل الي

وأقدم مصدر هلا  ،ومل يرد احلديث عن هذه االستخارة يال يف هذه الكتب

هـ(، أ، القرن الاا ي عرش 1168هو عرص الشيخ يوسف اليحرا ي )بالنسية يلينا 

كتب ال يف احلديث وال يف الفقه، المن  اهلجر،، ومل ترد وال حتى اسمها يف أ،ٍّ 

رغم استقصائه التام لكّل ، وال حتى بنحو اإلشارة ابن طاووس مل يذكرهاحتى أّن 

                                           
 .363: 3( الذريعة 1)

)املقدمة(؛  30: 1؛ والدرر النجفية181( حممد هاد، األميني، معجم املطيوعات النجفية: 3)

 )املقّدمة(. 61والشهاب الااقب: 
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وسوف ننقل النّص الكامل الذ، نقله لنا شاردة وواردة حول االستخارات. 

 .يف الكشكول الشيخ يوسف اليحرا ي

ق هذه نمّ بسم اهل الرمحن الرحيم. بعد احلمد والصالة. فيقول م»ه يقول: ينّ 

 ،فريد عرصه يف الذنوب بال ثا ي ،فالزالت قليل التأّس الكلامت واألحرف كاري 

عض اآلثار املنقولة عن األئمة محد بن سامل بن عيسى اليحرا ي: وقفت عىل بأ

 ،ااّن ظعتها من مفتتيّ « ما حار من استخار»وهو  ،طهار^ يف باب االستخاراتاأل

 ،ا بالتجارببه النفس منه هت نفيس يف حتصيل ما تطمئنّ ى فوّج نواع شتّ إذا هي أف

بتها مرارًا فجرّ  ،الشهرية بخرية الطري ،ة عن ثامن األئمةفاخرتت منها اخلرية املرويّ 

ولكن العمل هبا  ،﴾إمْن ُهَو إماله َوْحي  ُيوَحى﴿فوجدهتا كام قال اهل تعاىل:  ،صاً ال خترّ 

من الدوائر  ّل ولك ،وستة صغار ،ة منها كيارأربع ،موقوف عىل معرفة عرشة دوائر

مطلب فيها فهو مذكور يف الدوائر الست وبالعكس.  وكّل  ،ألربع فيها مطلبا

دائرة من الدوائر العرش دائرة صغرية فيها حرف من حروف  وأيضًا يف وسط كّل 

 ويف كّل  ،ربع وعرشين زاويةأوبعد هذه الدوائر دائرة عظيمة مشتملة عىل  ،يالتهجّ 

 .اوية اسم طريز ويف كّل  ،يزاوية منها حرفان من حروف التهجّ 

ثم انظرها من  ،ربعذا أردت العمل فانظر حاجتك أوالً يف زوايا الدوائر األإف

ثم  ، حاجتكامي من الدائرتني اللتني فيهوخذ حرف التهجّ  ،زوايا الدوائر الست

بعدد القرعة طيورًا  ثم عدّ  ،ثم قارع آخر ،حد زوايا الدائرة العظيمةألهام من حّص 

 رسومًا ودوائر يمكن مراجعتهاخ أمحد بن سامل اليحرا ي الشيوابتد  )وهنا يضع 

بالطري الذ، يف سمت  (يف النسخة األصلّية من كشكول الشيخ يوسف اليحرا ي

فهو  ،ليه العدد، ثم خذ الطري الذ، انتهى ياحلرفني اللذين يف الدوائر العظيمة



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 133

 املطلب.

عنده مفاتح الغيب( يىل خالص ثالثًا و)ن تقرأ قيل املقارعة الفاحتة واإلوينيغي أ

 وعليك باالعتقاد والطهارة قيل ذلك. ،آخرها

. عمد يىل عدد القرعة جتد املطلبي ،قضاء احلاجة )الطاوس ج ط( سلالك عن

ما تريد. سلالك عن طيف رأيته فهو  رسع تنال كّل سلالك عن التحويل والنقل أ

شاء اهل  نيليح نه مإمليح وتعيريه يىل خري. سلالك عن مشرت، األمالك اشرت ف

ىل القايض تنرص وتظفر. سلالك عن . سلالك عن املناظرة واملرافعة يتعاىل

عاىل. سلالك عن الطالق ال تعجل شاء اهل ت ني رس وتقرّ برش ت  أ اخلالص من الغمّ 

ه ليس فيه خري وال غنيمة. سلالك عن عامرة األمالك اعمر واشرت ترى فيه نّ فإ

الوافر الكاري. سلالك عن  السلطان ترى منه احلظّ من  الفائدة. سلالك عن احلظّ 

 شاء اهل. نيالوصول يىل املرام اصرب تصل يىل ما تريد 

)العصفور ك ح( سلالك عن السفر اعمد يىل القرعة جتد املطلب. سلالك عن 

ل ال تعجل وتريد. سلالك عن التحويل والتنقّ  قضاء احلاجة تقىض رسيعًا كام حتّب 

ك. سلالك عن ه يعرب باخلري وبام يرّس نّ لالك عن طيف رأيته فإيف الصرب. س واخلري

عن املناظرة يىل القايض فاحذر  تلقى الفائدة. سلالك مالك اجهد وجدّ مشرت، األ

ج عن قريب. اهل يفرّ  نّ إبرش فأ ه ال خري فيه. سلالك عن اخلالص من الغمّ نّ فإ

مالك عن عامرة األ ك ال ترى فيه خريًا. سلالكنّ إسلالك عن الطالق ال تفعل ف

ه يىل السلطان اقصد ترى اخلري ترى اخلري والفائدة والربكة. سلالك عن التوّج 

 والربكة.

 )الكركي ج م( سلالك عن الظفر بالعدو اعمد يىل عدد القرعة جتد املطلب.
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ح واخلري. سلالك عن قضاء احلاجة أبرش سلالك عن السفر اعزم جتد الفائدة والرب

رسع ترى السعادة. سلالك عن أ. سلالك عن النقل واحلركة ّب ا تقىض كام حتّن فإ

مالك اشرت حد واكتمه عن الناس. سلالك عن مشرت، األظهره ألطيف رأيته ال ت  

ىل القايض احرتز من ذلك واحذر. سلالك يبرش بالفائدة. سلالك عن املحاكمة وأ

حذر كي ال برش ترى الفرح والرسور. سلالك عن الطالق اأ عن اخلالص من الغمّ 

 رسع ترى الفائدة.أمالك بادر وتندم وخترس. سلالك عن عامرة األ

املطلب.  )اهلدهد ج ف( سلالك عن حال املريض اعمد يىل عدد القرعة جتد

هم. سلالك عن السفر عداء ومناظرهتم احذرهم تنجو من رّش سلالك عن األ

احلاجة ة والتعب. سلالك عن قضاء حاجتك احذر كيال ترى اخلسارة والشدّ 

ة فال تعجل. سلالك عن التنقل والتحويل اصرب ال تعجل فليس فيه فائدة. متعرّس 

مالك ك. سلالك عن مشرت، األيرّس  تعيريه خري   نّ أبرش فإسلالك عن طيف رأيته 

ل ترى الظفر. يف وقت آخر يسهل. سلالك عن املحاكمة يىل القايض اعزم وتوكّ 

ترى الفرج. سلالك عن الطالق ال  اماً يّ اصرب أ سلالك عن اخلالص من الغمّ 

 تعجل كي تندم.

)الديك ج ،( سلالك عن الغائب اقصد عدد القرعة جتد املطلب. سلالك عن 

برش تظفر به أشاء اهل تعاىل. سلالك عن العدو  نيشف رسيعًا برش ي  أحال املريض 

 ه مليح فيه خرينّ إل فشاء اهل تعاىل. سلالك عن السفر اعزم وتوكّ  نيرسيعًا 

وترىض. سلالك عن  وسعادة. سلالك عن قضاء حاجتك تقىض رسيعًا كام حتّب 

ف. سلالك عن طيف رأيته اكتمه وال ل والتحويل ال تعجل كيال تندم وتتأّس التنقّ 

مالك اشرت ترى اخلري والفائدة. سلالك عن حد. سلالك عن مشرت، األتظهره أل

أبرش  عن اخلالص من الغمّ اخلصم غالب. سلالك  نّ إاملحاكمة يىل القايض احذر ف
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 الفرج قريب والفرح كاري. نّ فإ

)الياشق ج ال( سلالك عن الضائعة اقصد عدد القرعة جتد املطلب. سلالك 

ربكة. سلالك عن املريض يشفى بعد ة بالسالمة واخلري والائب يصل بعد مدّ غعن ال

ال يظفر عليه شاء اهل تعاىل. سلالك عن العدو احذر منه فال ت نيام من غري رضر يّ أ

يف هذا الوقت. سلالك عن قضاء  اً ه ليس مناسينّ إبتعب. سلالك عن السفر ف

ه مليح نّ إليه ف. سلالك عن النقل واحلركة بادر يحاجتك تقىض كام تريد وحتّب 

ة. سلالك عن ومناسب. سلالك عن طيف رأيته تعيريه مليح وفيه اخلري واملرّس 

 نّ إبرش ف. سلالك عن املحاكمة يىل القايض أال فيه فائدة نّ إمالك احذر فمشرت، األ

 لك الظفر.

)الصقر ص ط( سلالك عن احلامل اقصد عدد القرعة جتد املطلب. سلالك 

الرجوع حيصل. سلالك عن الغائب ييطيء يف سفره  نّ إل اخلري فعن الضائعة تأمّ 

شاء اهل  نيفاستعذ باهل عز وجل. سلالك عن املريض يشفى من مرضه رسيعًا 

سلالك عن السفر  وال تظفر منه احذر منه غاية احلذر. ىل. سلالك عن العدوّ تعا

شاء  نيما فيه فائدة وال خري وال بركة. سلالك عن قضاء حاجتك تقىض  نّ إاحذر ف

بدًا. أاهل تعاىل. سلالك عن التحويل والنقل واحلركة يف هذا الوقت ال ينفع 

التوفيق. سلالك عن مشرت، ادة وسلالك عن طيف رأيته تعيريه اخلري والسع

 ب.ه مليح نافع جمرّ نّ إمالك اشرت فاأل

د املطلب. سلالك ة اقصد عدد القرعة جت)العقاب ص ك( سلالك عن املحيّ 

س من أناى مياركة القدم وفيها اخلري. سلالك عن الضائعة ال يعن احلامل تلد أ

 وتريد. ّب ك تظفر. سلالك عن الغائب يصل يليك رسيعًا كام حتنّ إرمحة اهل ف

 سلالك عن املريض ييطي يف مرضه والعاقية يىل خري وسالمة. سلالك عن العدوّ 
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ره يىل وقت تنجو من ّخ أشاء اهل تعاىل. سلالك عن السفر  نالظفر لك ي نّ إبرش فأ

ل. سلالك عن ا موقوفة عىل الصرب والتأمّ ّن إاملالمة. سلالك عن قضاء احلاجة ف

برش أاب وال خري. سلالك عن طيف رأيته التحويل والنقل ليس يف ذلك صو

 ينالك خري كاري.

)اليط ص ،( سلالك عن التجارة اقصد عدد القرعة جتد املطلب. سلالك عن 

ا تلد ولدًا مياركًا ّن طلوب رسيعًا. سلالك عن احلامل فإة واملحيوب تظفر باملاملحيّ 

ع رسيعًا. سلالك عت ويرجذكرًا ميمونًا. سلالك عن الضايعة آمن باهل جتد ما ضيّ 

عن الغائب جييء رسيعًا عىل ما تريد وهتوى وتطلب. سلالك عن املريض يشفى 

ر منهم ال يظفروا عداء حتذّ ضه. سلالك عن األشاء اهل تعاىل ويعاف من مر ني

املالمة. سلالك عن  ك من مكانك تنجو منعليك. سلالك عن السفر ال تتحرّ 

ذن اهل. سلالك عن النقل والتحويل ال بإ  رسيعاً نا تقىضقضاء احلاجة أبرش فإ

 ه غري نافع.نّ إتتحرك ف

)الدراج ص ف( سلالك عن مشرت، احليوانات اقصد عدد القرعة جتد 

املطلب. سلالك عن التجارة ما فيها مصلحة وال فائدة وال بركة. سلالك عن 

ياركًا املحيوب تظفر به عىل ما تريد وهتوى وتشتهي. سلالك عن احلامل تلد ولدًا م

يف أرسع وقت وحني. سلالك عن الضائعة ال تصل يليك يال بالتعب واملشقة 

واألذى. سلالك عن الغائب جييء بإذن اهل تعاىل ساملًا رسيعًا غاناًم. سلالك عن 

ة واحذرهم. سلالك عن السفر ال فيه فائدة وال األعداء هم جيدون لك يف املرّض 

شاء اهل ين ام قىض بعد أيّ ء حاجتك ت  . سلالك عن قضاة وال خري وال رّش مرّض 

 تعاىل.

)العلق ص ،( سلالك عن املعاش والرزق اقصد عدد القرعة جتد املطلب. 
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ما فيه فائدة. سلالك عن املحيوب  نّ إسلالك عن مشرت، احليوانات ال تشرت، ف

ناى مياركة القدم أتظفر به رسيعًا وتنال مطلوبك ومرادك. سلالك عن احلامل تلد 

ن عشاء اهل تعاىل. سلالك  نيق بيشء تراه ة فيها. سلالك عن الضائع تصدّ والربك

يشفى ذن اهل. سلالك عن املريض إه جييء رسيعًا ساملًا مسلاًم بالغايب ييطيء ولكنّ 

اهل يظفرك عليه ويعينك.  نّ إبرش فأن شاء اهل. سلالك عن العدو يسيوعني أبعد 

 ده وترجاه.عينك وتلقى ما تري سلالك عن السفر قرّ 

عمد يىل عدد القرعة جتد املطلب. سلالك ا)العقعق ص ال( سلالك عن الييع 

. سلالك عن مشرت، احليوانات اً كاري اً شاء اهل ترزق خري نيعن املعاش بعد يومني 

اشرت ترى الفائدة. سلالك عن التجارة موافقة للفائدة وفيها املنفعة والربح. 

احلامل تلد ولد مياركًا ء اهل تعاىل. سلالك عن شا سلالك عن املحيوب تظفر به ين

. وتريد وتودّ  ذن اهل تعاىل. سلالك عن الضائعة تصل يليك كام حتّب مجياًل بإ

. سلالك عن األعداء تظفر ةسلالك عن املريض يكون أيامًا يف زمحة عظيمة ومشقّ 

 نرص عليهم.شاء اهل وت   نهبم ي

عدد القرعة جتد املطلب. سلالك اعمد يىل  )الرخم س ط( سلالك عن احلّج 

ك تنال نّ إبرش فأك تأسف وتندم وخترس. سلالك عن املعاش نّ إعن الييع ال تيع ف

ليس فيه فائدة.  نّ إخريًا كاريًا مياركًا. سلالك عن مشرت، احليوانات ال تشرت ف

وراحة وسعة رزق. سلالك عن املحيوب  اً سلالك عن التجارة ترى فيه مكسي

أناى مياركة صادق معك وال موافق لك. سلالك عن احلامل تلد ه ليس باعلم أنّ 

وترىض. سلالك  قدام. سلالك عن الضائعة تصل يليه رسيعًا كام حتّب القدم واال

 ذن اهل تعاىل.اه قرييًا كام تريد بإعن الغائب تر

)القنربة س ك( سلالك عن الزواج اعمد يىل عدد القرعة جتد املطلب. سلالك 
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ل عىل اهل ترى الفائدة والربكة واخلري. سلالك عن الييع بع وتوكّ  هتوّج  عن احلّج 

ترى الفائدة والربكة. سلالك عن املعاش والرزق ترى اخلري والربكة والسعة. 

سلالك عن التجارة  سلالك عن مشرت، احليوانات اشرت ترى خريًا كاريًا وسعة.

رى ما هتوى من مرام عزم ترى اخلري والربكة وسعة الرزق. سلالك عن املحيوب تا

شاء اهل تعاىل. سلالك عن  اخلاطر واملراد. سلالك عن احلامل تلد ولدًا مياركًا ين

 نة. سلالك عن الغائب جييء رسيعًا ية طويلة وأيام كاريالضائعة تلقاها بعد مدّ 

 شاء اهل تعاىل.

ىل عدد القرعة جتد املطلب. سلالك ياز، س م( سلالك عن الرشكة اقصد ي)ال

ف ال تعجل الزواج ما فيه يف هذا الوقت خري وال فائدة. سلالك عن احلج توقّ  عن

ه ميارك طيب. نّ إل عىل اهل فيف هذا الوقت واصرب. سلالك عن الييع بع وتوكّ 

سلالك عن املعاش والرزق يأتيك رزقًا واسعًا كاريًا. سلالك عن مشرت، 

 يف هذا التجارة ما يتيرّس احليوانات احذر ما فيه وال بركة وال خري. سلالك عن 

ل. سلالك عن املحيوب هو مشغول عنك بغريك وتاركك. الوقت اصرب وتأمّ 

ئعة ال تقنط ناى مياركة القدم واالقدام. سلالك عن الضاأسلالك عن احلامل تلد 

 ذن اهل.من رمحة اهل يرجع بإ

)الطوطي ف س( سلالك عن الوصول يىل املرام اعمد يىل عدد القرعة جتد 

طلب. سلالك عن الرشكة شارك جتد اخلري والربكة والسعة. سلالك عن الزواج امل

ما فيه بركة ال تيع  نّ إمن والربكة واهلناء. سلالك عن الييع فج ترى اخلري والي  تزوّ 

سلالك عن  ما فيه فائدة وال مصلحة. نّ إال تعجل ف ل. سلالك عن احلّج مّ أوت

لالك عن مشرت، احليوانات ال كاريًا. ساملعاش والرزق ترى رزقًا واسعًا وخريًا 

ما فيه فائدة. سلالك عن التجارة يف هذا الوقت ما فيه فائدة وال خري.  نّ إف تشرت  
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ناى أبعد منه واتركه. سلالك عن احلامل تلد اسلالك عن املحيوب ما معك قرب 

 مياركة القدم.

الك عن اقصد عدد القرعة جتد املطلب. سل )احلاممة ، س( سلالك عن احلظّ 

ما  نّ م وتطلب. سلالك عن الرشكة احذر فإبرش تظفر بام تروأالوصول يىل املرام 

ما فيه خري وال بركة.  نّ إفيه فائدة وال خري وال بركة. سلالك عن الزواج ال تعجل ف

سلالك عن الييع  .ك ال جتد املطلوبنّ إال تعجل يف هذا الوقت ف سلالك عن احلّج 

يليك وال بركة. سلالك عن املعاش والرزق توجه  ما فيه فائدة نّ إال تعجل ف

ما هو بنافع. سلالك عن  قيال رسيعًا. سلالك عن مشرت، احليوانات ال تشرت  اإل

ق ل. سلالك عن املحيوب هو متعلّ صرب وتأمّ االتجارة ال تعزم عليها يف هذا الوقت 

 بغريك ال ترجاه وال هتواه.

مد يىل عدد القرعة جتد املطلب. )الغراب س ال( سلالك عن عامرة األمالك اع

لك فيه فائدة. سلالك عن الوصول يىل  منه احذر ما سلالك عن السلطان واحلظّ 

لك فيها فائدة وال  ة والتعب. سلالك عن الرشكة ماليه بعد املشقّ ياملرام تصل 

صالح وال خري. سلالك عن احلج اعزم عليه فيه اليمن واخلري والصالح والربكة. 

سلالك عن املعاش  ما فيه فائدة وال خري وال بركة. نّ إييع ال تعجل فسلالك عن ال

ه ميارك نّ سلالك عن مشرت، احليوانات اشرت فإوالرزق تنال الرزق رسيعًا وتربح. 

 ما فيها فائدة وال مكسب وال مغنم. نّ إد تربح. سلالك عن التجارة فجيّ 

طلب. سلالك عن )احلرضمي ط ع(سلالك عن الطالق اعمد يىل القرعة جتد امل

من السلطان  . سلالك عن احلظّ ل ترى حاجتك تقىضعامرة األمالك اعمر وعجّ 

شاء اهل  اقصد ترى احلظ والفائدة. سلالك عن الوصول يىل املرام تيلغ ما تروم ين

ما فيها فائدة وال خري وال بركة. سلالك عن  نّ إتعاىل. سلالك عن الرشكة احذر ف
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رسع ترى أ ف. سلالك عن احلّج تندم وخترس وتتأّس الزواج اصرب ال تعجل لئال 

اخلري والفائدة والسعادة. سلالك عن املعاش والرزق ترى ما تروم بالتامم. سلالك 

 فيها الراحة. نّ إعن مشرت، احليوانات اشرت ف

اقصد عدد القرعة جتد املطلب.  )الشاهني ك ع( سلالك عن اخلالص من الغمّ 

ه مليح ميارك. سلالك عن عامرة األمالك نّ إف قن عزمت طلّ لك عن الطالق يسلا

من السلطان ابعد عنه يف هذا  ل واعمر ترى اخلري والربكة. سلالك عن احلظّ عجّ 

شاء اهل. سلالك املرام تصل يىل ما تروم وتريد ين  الوقت. سلالك عن الوصول يىل

ج وّ عن الرشكة اعزم وشارك ترى اخلري والفائدة والربكة. سلالك عن الزواج تز

شاء اهل تعاىل  ن لك يه متيرّس نّ إف ترى اخلري والفائدة والسعادة. سلالك عن احلّج 

ه ليس فيه نّ إف ،تيع وال ترش ل تنال املطلوب. سلالك عن الييع والرشاء الفعجّ 

 فائدة. سلالك عن املعاش والرزق ترى السعادة والرزق الواسع.

جتد املطلب. سلالك عن  )طوطي م ع( سلالك عن املحاكمة اقصد عدد القرعة

شاء اهل. سلالك عن الطالق احذر  نيترى الفرج عن قريب  اخلالص من اهلمّ 

رسع واعمر ترى أل ومالك عجّ . سلالك عن عامرة األوهتتمّ  لكي ال تندم وتغتمّ 

من السلطان يصل يليك منه صلة وشفقة. سلالك عن  سلالك عن احلظّ  .اخلري

شاء اهل تعاىل. سلالك عن الرشكة مليحة  نيم الوصول يىل املرام تيلغ ما ترو

برش تراها مجياًل حسنًا وترزق منه أسلالك عن الزواج  .والعاقية يىل خري وعافية

مجل. سلالك أيرس وأه يف غري هذا الوقت نّ إتعزم ف سلالك عن احلج ال .خري كاري

 شاء اهل تعاىل. نه مليح يف العاقية ينّ إعن الييع ف

ىل عدد القرعة جتد املطلب. يمالك اعمد ال عن مشرت، األ)اليليل ق ع( سل

ذن اهل. سلالك عن النجاة يىل القايض ترى الظفر والغلب بإسلالك عن املحاكمة 
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شاء اهل تعاىل. سلالك عن الطالق احذر ال  نيترى الفرج عن قريب  من الغمّ 

 بركة. سلالك لك فيها فائدة وال مالك ما. سلالك عن عامرة األق تندم وهتتمّ تطلّ 

واخلريات والرزق. سلالك عن الوصول يىل املرام  من السلطان تنال العزّ  عن احلظّ 

 يف هذا الوقت. سلالك عن الرشكة شارك واعزم ترى الفايدة. سلالك ال يتيرّس 

 ه مليح يف الغاية.نّ إدر يليه فاا موافقة مياركة لك. سلالك عن احلج بّن إعن الزواج ف

 ىل عدد القرعة جتد املطلب.ييته اعمد الك عن طيف رأ)الورشان ، ع( سل

ىل س فيه فائدة. سلالك عن املناظرة يلي سلالك عن مشرت، األمالك ال تشرت  

 ترى الفرج يف قريب. القايض احذر ال خري فيه. سلالك عن اخلالص من الغمّ 

ليه يسلالك عن الطالق ال تعجل ليس بمليح. سلالك عن عامرة األمالك بادر 

ليه ترى الفائدة. سلالك عن ين السلطان بادر سلالك عن النصيب مى الفائدة, تر

ا ال فائدة ّن إىل املرام تلقى مرامك رسيعًا. سلالك عن الرشكة احذر فيالوصول 

 ج ترى اخلري والفائدة.فيها. سلالك عن الزواج تزوّ 

 طب.ىل عدد القرعة جتد املي)النعامة ال ع( سلالك عن النقل واحلركة اعمد 

س ه لينّ إليك. سلالك عن مشرت، األمالك فيلالك عن طيف رأيته البد أن يصل س

ىل القايض اعمد ترى الظفر. سلالك عن فيه فائدة. سلالك عن املحاكمة ي

ق ن عزمت طلّ يتيك الفرج. سلالك عن الطالق أن يأىل ياصرب  اخلالص من الغمّ 

صالح فيه. سلالك عن  ذلك الر عن ّخ أا مليحة. سلالك عن عامرة األمالك تّن إف

طمع فإنه اىل املرام ي. سلالك عن الوصول من السلطان تنال من اجلاه والعزّ  احلظّ 

 حيصل لك. سلالك عن الرشكة احذر ال تشارك ليس فيه خري.

ىل السلال ويكمل يىل هنا فلريجع يويذا مل يكمل عدد املقارعة حيث انقطع 
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 .«العدد من هناك

ه لو أراد معنى هذا كّله أنّ اب مع حذف الدوائر والرسوم. وهذا هو نّص الكت

االستخارة يما أخذ تسع ورقات وجعلها كمن يريد أخذ القرعة منها، أو  شخص  

ثم يضع يصيعه  ،هذه األرقام بشكل ميعارعليها يضعها عىل ورقة واحدة مكتوبة 

ك، فإذا نظم هذا بعد الوضوء ونحو ذل .بطريقة عشوائية لريى الرقم الذ، خرج له

األحرف ووصل يىل الدائرة الكيرية عند )ص ال( ماالً، وكان قد خرج له رقم 

)مخسة( فإنه يعد )ص ال( رقم واحد ويصعد يىل أن يصل يىل اخلامس وسوف 

يكون )س ف(، أ، الطوطي، فيذهب يىل الرشح فإن كان أراد بيع يشء فسيجد 

 .االستخارةذه هي نتيجة فيه بركة ال تيع وتأمل( وتكون ه هناك مجلة )ما

ستخارة مل نعار هلا عىل أصل قيل القرن الاا ي عرش االة حال، فهذه وعىل أيّ 

اهلجر،، أ، مع كتاب الكشكول الذ، ينقلها عن الشيخ اليحرا ي الذ، وصفه 

 .الربا ي الشيخ عيل اليحرا ي يف )أنواراليدرين( بالعامل العامل التقّي 

مني العاميل ـ عند ترمجته هلذا الشيخ ـ هذه وقد انتقد السيد حمسن األ

فهي املعروفة بقرعة الطيور.. وهي نوع من احليل ».. االستخارة، وقال: 

 زور  × يت عىل ترتيب خاص.. ونسيتها يىل جعفر الصادقوالشعيذة، قد رتّ 

يها فهي يىل القدح فيه أقرب من تّ روهبتان، فإن كان هذا الشيخ هو الذ، عملها و

 ..«املدح له.

نوار اليدرين عىل الظاهر، أوذكره لإلمام جعفر الصادق، لعّل سييه هو صاحب 

                                           
 .116ـ  03: 3( يوسف اليحرا ي، الكشكول 1)

 .113( انظر: أنوار اليدرين: 3)

 .505: 3ان الشيعة ( حمسن األمني، أعي7)
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ولعّل هلا  ،×مع أّن املوجود يف كشكول اليحرا ي روايتها عن اإلمام الرضا

احليل والشعيذة، فلعّل ما دفعه يليه هو وجود  منمصدرًا آخر ال نعلمه. وأما كونا 

ه قد فإنّ  آخر للمستخري السم، فإذا فعلها شخص  هذه الدوائر فيها بطريقة تشيه الط

 يثيات وصف احليل والشعيذة فيها صعب. ته، يال أنّ ن من معرفة نيّ يتمكّ 

( كتابًا اسمه ةوقد نقل يوسف يليان رسكيس يف )معجم املطيوعات العربي

، ه طيع عىل احلجر يف مرص، وقال بأنّ «قرعة الطيور إلستخراج الفال والضمري»

ثان، ولعّله نفس كتاب اليحرا ي أو  ة استخدامها من قيل طرف  ني احتامليّ هذا يعو

 الشهرستا ي.

ىل أحد األنيياء أو ًا نسيتها يوعىل أية حال، فهي استخارة غري ثابتة ويصعب جد

رين بعد يعراض املتأّخ بعد فقدان املصدر والسند، واألئمة، بل هي يف غاية الوهن 

 .منيفضاًل عن املتقدّ  ،عنها

 

 أو العزم استخارة القلب خامسًا:

قصد به أن ورد هذا النوع من االستخارة االستشارية يف بعض النصوص، وي  

ىل اهل يه ثم يتوّج  ،مية كالطهارة والصالة أو الدعاءبيعض األعامل املقدّ  يقوم العيد  

ب و يلهمه اهل يياها فينفاه يف روعه يكون هو املطلوأتعاىل، فام حيّس به يف قليه 

إرادة السفر كانت بفعل ذلك فإن شعر يف قليه بعدها  فإذا نوى السفر   ،واملرغوب له

 ة.وين شعر بالعدم كانت سلييّ  ةً االستخارة يجيابيّ 

 النصوص الواردة يف هذا النوع من االستخارة هو: وأهم  

                                           
 .130: 1( رسكيس، معجم املطيوعات العربية 1)
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أبيه، عن اإلمام عيل بن حممد، قال:  عمّ  خرب املنصور،، عن ية األوىل:االرو

ثني أيب موسى ثني أيب عيل بن موسى قال: حدّ أيب حممد بن عيل، قال: حدّ ثني حدّ 

يذا عرضت ألحدكم حاجة فليسترش ×: »قال: قال سيدنا الصادق×بن جعفر

قال: فقلت: يا سيد،، وكيف « فيع، وين مل يرش عليه توقّ شار عليه اتّ أه، فإن اهل ربّ 

ر يل، مائة مرة، ثم خ   تسجد عقيب املكتوبة، وتقول: اللهم»أعلم ذلك؟ قال: 

تتوّسل بنا، وتصيّل علينا، وتستشفع بنا، ثم تنظر ما يلهمك تفعله، فهو الذ، أشار 

 .«عليك به

ط تعيري االستخارة يف وهذه الرواية تتصل ميارشًة بفكرة االستشارة دون توّس 

ة يايثيات صدور هذه الرو يال أنّ  ه بعدها يذكرها رصاحًة يف الدعاء.اليداية، لكنّ 

ه سأل سندها ينتهي باإلمام الكاظم الذ، يفرتض أنّ  يذ فضاًل عن أنّ  ييدو يل صعيًا؛

اإلمام الصادق، مع وجود تعابري )سيد،( يف سلال السلال، مع حدياه معه عن 

ًا جوابه يىل اإلمام العسكر،، فيام جعاالستشفاع هبم )ما مل نجعل السلال الاا ي را

د بن أمحد حممّ  لسائل(، فإنه ـ أ، السند ـ ضعيف؛ فإنّ ًا بام قيل سلال االنقل خاّص 

املفيد،  هبن عييد اهل املنصور، الوارد يف السند يرو، عنه الطويس بواسطة شيخ

الذ، هو أيضًا الفّحام  ، وهو من مشايخفهو من مشايخ املفيد&، كام يظهر

ه أحد من شيخ الطويس، كام هو ظاهر هذه الرواية نفسها، وهذا الرجل مل يوثق

عيسى بن واسمه أبيه(  )عمّ  كام أنّ  ،وين كان شيخًا للمفيدعلامء الشيعة والسنّة، 

حيث مل يوّثقه جمهول احلال، من رائي  الرّس  أمحد بن عيسى بن املنصور أبو موسى

                                           
 .335( الطويس، األمايل: 1)

 .11: 11؛ وبحار األنوار 63: 3ة األبرار ؛ وحلي155( األمايل: 3)

 .16ـ  17: 18انظر حوله: معجم رجال احلديث ( 7)
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 .فالسند ضعيف، أحد

فيار  ةبن أسياط، قال: كنت محلت معي متاعًا يىل مكّ  معتربة عيلّ  ية الثانية:االرو

 محلت متاعًا قد بار وقلت له: ي ّي × ، فدخلت به املدينة عىل أيب احلسن الرضاعيلّ 

ال عليك »فقال..:  ؟ًا أو بحراً ، وقد عزمت عىل أن أصري يىل مرص، فأركب برّ عيلّ 

، فتصيّل عنده ركعتني، فتستخري اهل مائة مرة فام عزم لك ‘أن تأيت قرب رسول اهل

 .«عملت به..

اللة عىل يف اخلرب د. وترب العالمة املجليس هذا احلديث حسنًا أو موثقاً وقد اع

حيث السند، يال  من أّن العزم واحلالة النفسية هي املعيار يف املوضوع، واخلرب معترب  

 ة العزم عن اخلري.ال كاشفيّ  ،غايته الدعاء والعمل بعده يذا قيل: ينّ 

ويذا أردت أمرًا فصّل ركعتني، » خرب الفقه الرضو، قال: الرواية الثالثة:

 .«ة، وما عزم لك فافعل، وقل يف دعائك..ة ومرّ واستخر اهل مائة مرّ 

ًا، وقد نقل الشيخ الصدوق ربحرز كونه خهذا اخلرب ضعيف السند؛ يذا ا   ولكنّ 

حات ، وهو من مرّج والده قال له.. وذكر شييه ما جاء يف الفقه الرضو، نّ أ

 .ال لإلمام الرضا عليه السالم لالرضو، قد يكون للصدوق األوّ  الفقه القول بأنّ 

 ويأيت يف هذا اخلرب أيضًا ما أثرناه من احتامل  داليّل يف اخلرب الاا ي املتقّدم.

سائل األئمة للشيخ رما ذكره السيد ابن طاووس عن كتاب  الرواية الرابعة:

                                           
 .105ـ  106: 16راجع: املصدر نفسه ( 1)

 .631: 7، و353ـ  358: 5( الكايف 3)

 .735: 10( انظر: مرآة العقول 7)

 .153( فقه الرضا: 6)

 .371؛ وفتح األبواب: 587: 1؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 151( املقنع: 5)
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 »..يىل عيل بن أسياط:  قال: ومن كتاب  × باإلمام اجلواد الكليني، فيام خيتّص 

ر ضيعتيك اللتني تعّرض لك السلطان فيهام، موفهمت ما استأمرت فيه من أ

يف قليك بعد االستخارة فيعهام،  حلوىليف عافية، فإن أ ة خريةً فاستخر اهل مائة مرّ 

 .«اهل.. واستيدل غريمها ين شاء

 يذكر املقطع مله نّ ، لكوهذه الرواية ذكرها الشيخ الكليني نفسه يف الكايف

نقل لنص  صل باالستخارة، والذ، نقلناه آنفًا، ونقله عنه يف التهذيب دون أّ، املتّ 

، كام أتى عىل ذكر هذه الرواية ـ دون مقطع االستخارة ـ االستخارة أساساً 

 .يف كتابه مكارم األخالق الطربيس  

يذ لو اعتربنا  ؛االستخارةة حال، ال يمكن اجلزم بصّحة املقطع املختّص بوعىل أيّ 

ىل السيد ابن يمعترب  منه بطريق   ئمة للكليني قد وصلت نسخة  كتاب رسائل األ نّ أ

نفسه يىل عيل بن  طاووس، فإّن نقل ابن طاووس مل يأت عىل ذكر سند الكلينّي 

، املقطع غري موجود صحيح ومعترب، لكنّ  ، السند املوجود يف الكايفنعم .أسياط

نفس سند الكليني يف الكايف هو سنده يف رسائل األئمة، يذ من  م أنّ املعلو ومن غري

: أحدمها ما يف الكايف فنقله هناك دون ذكر ه قد وصلته الرواية بطريقنياملمكن أنّ 

ة، وقد يكون مرساًل وقد يكون لو ئمّ مقطع االستخارة، وثانيهام ما يف رسائل األ

، ولكّن الظّن هنا ملظنون وحدة السندشف لنا ضعيفًا بأحد الرواة، وين كان من اكان

 ال بأس هبا.وعىل أّية حال، فداللة الرواية  .ال يغني من احلّق شيئاً 

                                           
 .166ـ  167( فتح األبواب: 1)

 .763: 5( الكايف 3)

 .708: 3( هتذيب األحكام 7)

 .761: 7؛ وانظر: عوايل اللئايل 315ـ  316( مكارم األخالق: 6)
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 ما نقله السيد ابن طاووس عن كتاب فردوس األخيار أنّ  الرواية اْلامسة:

نظر يىل ك فيه سيع مرات، ثم افاستخر ربّ  ت بأمر  مهميا أنس، يذا »قال: ‘ النيي

 .«ليك، فإّن اخلرية فيهالذ، سيق يىل ق

 ة النادرة التي وردت يف االستخارةهذا احلديث من األخيار النيويّ يعّد و

ابن السنّي ذكر هذا احلديث من حديث  أنّ  والعيني االستشارية، وقد ذكر الشوكا ي

فيه من ال أعرفهم، فيام نقل عن  ،السند غريب أنس مرفوعًا، ونقل عن النوو، أنّ 

 .السنةأهل ثي ر، حمدّ . وقد نقله بعض متأّخ ضعفمعروفون بال مالعراقي أّن 

 فالطريق ضعيف. ،ة حالوعىل أيّ 

قلت له: ربام قال: × سحاق بن عامر، عن أيب عيداهلخرب ي الرواية السادسة:

يذا »واآلخر ينها ي؟ قال: فقال: أردت األمر يفرق منّي فريقان: أحدمها يأمر ي 

م األمرين لك حزة، ثم انظر أة ومرّ واستخر اهل مائة مرّ  كذلك فصّل ركعتني كنت  

خري للرجل  ه ربامفافعله، فإّن اخلرية فيه ين شاءاهل، ولتكن استخارتك يف عافية، فإنّ 

عن حماسن  وقد نقله يف بحاراألنوار. «يف قطع يده وموت ولده وذهاب ماله

 .وهو فيه ،الربقي

ة وكشفها عن اخلري ة احلالة القلييّ  معياريّ يف الداللة عىل واحلديث واضح  

                                           
 .158( فتح األبواب: 1)
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 .617: 3، و175: 1( راجع: كنز العامل 7)
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ته، وقد صحّ  مدىالكالم يف السند ويّنام للمستخري، فال مشكلة من حيث الداللة، 

فإّن يف السند  ؛، وهو الصحيحعىل املشهور ه ضعيف  وصف املجليس اخلرب بأنّ 

 سهل بن زياد.

، عن ×الرضاما نقل عن الشيخ الصدوق يف عيون أخيار  الرواية السابعة:

يل ـ مائة مرة ـ ثم  ريسجد عقيب املكتوبة، ويقول: اللهم خ  »أنه قال: × الصادق

لهمه اهل  عليهم، ويستشفع هبم، وينظر ما ي  ، ويصيّل ×ل بالنيي واألئمةيتوّس 

 .«فيفعل، فإّن ذلك من اهل تعاىل

وييدو يل له،  ولكن مل أعار عىل احلديث يف العيون، فضالً عن العاور عىل سند  

م عن املنصور،. وعليه فهذا اخلرب هذا اخلرب هو نفسه خرب أمايل الطويس املتقدّ  أنّ 

 ضعيف السند.

ابن فضال قال: سأل احلسن بن اجلهم أبا احلسن  ةحيصح الرواية الثامنة:

مجيعًا  البن أسياط، فقال له: ما ترى له ـ وابن أسياط حارض ـ ونحن× الرضا

يئت املسجد يف غري »، فقال:  طريق الربّ ربخربه بخأىل مرص، وي نركب اليحر أو الربّ 

يشء يقع يف  ة، ثم انظر أّ، وقت صالة فريضة فصّل ركعتني، واستخر اهل مائة مرّ 

 .، قال: وييلّ ييلّ  أحّب  وقال له احلسن: الربّ « قليك فاعمل به

يف احلديث  مةتقدّ ة املاللته ال بأس هبا بعد جتاوز اإلشكاليّ دو ،سنداً  واخلرب معترب  

 .الاا ي

                                           
 .656: 15( مرآة العقول 1)

؛ وابن طاووس، 68؛ وشرّب، يرشاد املستيرص: 356: 8( انظر: النور،، مستدرك الوسائل 3)

 .376فتح األبواب: 

 .631: 7؛ والكايف 577؛ ومصياح املتهّجد: 711: 7( هتذيب األحكام 7)
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سياط قد كان أن با هذا احلديث املعترب سندًا يفيد أنّ  املشكلة تكمن يف أنّ  يال أنّ 

ال عن املوضوع، واملوضوع نفسه واحلالة نفسها ّض حارضًا حلظة سلال ابن ف

ابن أسياط هو الذ،  تفيد أنّ  ،معترب كذلك مة بسند  جاءت يف الرواية الاانية املتقدّ 

 ،من التغاير يف نقل احلديث بني املعتربتني ، فيحصل نوع  ×إلمام الرضال اأس

 ضعف الوثوق بالصدور.سلال اإلمام فيهام، مما قد ي   مّ توكيف 

عيل بن اسياط قد نقل يف املعتربة حواره مع اإلمام، فيام مل  ه قد يقال بأنّ يال أنّ 

وضوع مع اإلمام م فتح املاجلهينقل حواره هنا يف خرب ابن فضال، فلعّل ابن 

بني  بحضور ابن أسياط فنقلت لنا هذه الرواية األخرية ذلك، ثم صار حديث  

السابقة، وربام مل يكن يريد ابن  اإلمام وابن أسياط ميارشًة، وهو الذ، نقلته املعتربة

أو تكاذب بني  ف  يف املوضوع، فال حيصل تنا اجلهمن يذكر اسم احلسن بن أسياط أ

 هام يىل بعضهام بعضًا.يان بضمّ بل يتقوّ  ،احلدياني

حيث جاء  ،م يف االستخارة باملصحفي املتقدّ خرب اليسع القمّ  ية التاسعة:االرو

ا غري م أّن م تفصيل الكالم يف هذه الرواية، كام تقدّ فيه الرجوع يىل القلب. وقد تقدّ 

 ثابتة سندًا.

 ، وقد تبني  أهنا:روايات االستخارة بالقلب هذا هو مهم  

 مل عىل ما هو الصحيح سندًا.تشـ ت 1

ـ أغلب مصادرها ترجع إىل القرن اْلامس اَلجري وما قبله مثل: الكايف،  2

فقه الرضا، ود، وأمايل الطويس، والتهذيب، ومكارم األخالق، ومصباح املتهج  

 ومن ال ِيرضه الفقيه، واملقنع.

 يف مصادر اَلديث عند أهل السن ة. بعضها موجود   ـ إن   3
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 ت حول استخارة العزم، تعليقات وردودمناقشا

ضقد ه إال أن   ،ورغم هذا كله ض ـ االستخارة بالقلب  تتعر   ،ملناقشاتـ وتتعر 

 أبرزها:

ط اإلنسان العاد، متوّس  من أنّ  ،د الصدرما ذكره السيد حممّ  املناقشة األوىل:

ه من أنّ ن هو دونه، ال ينحرص ما جيده يف قليه قه، فضاًل عمّ هو فواإليامن بل من 

ارة بالسوء، وهناك اهلوى اإلهلام والتسديد، بل هناك الشيطان، وهناك النفس األمّ 

ه وغريها من العوامل التي جتعل ما يقع يف القلب باطاًل، ومع هذا حيث ال تعنّي أنّ 

 .حيصل االطمئنانمل من اإلهلام ال جيوز العمل به ما 

 وهذا اِّلشكال يمكن تقديم أكثر من تفسَي له:

ر يف قلب املستخري خطنا ال نعلم هل الذ، أن يقصد القول بأنّ  التفسَي األول:

 من اهل أم ال؟ ومعه ال يمكننا االعتامد عليه.

روايات االستخارة بام يقع يف  ألنّ  وهذا التفسَي ال يمكن األخذ بمضمونه؛

ل يغلب ًا ال يتخّلف، بل هي ترشد يىل سيييّ القلب ال تينّي بالرضورة طريقًا يقين

بمطابقته للواقع، وهذا املقدار من الطريقية كاف  يف يمكان األخذ بمضمون  الظنّ 

ة الظهور أو أخيار اآلحاد، فإّن نفس اإلشكال جير،، النصوص هنا، متامًا كحجيّ 

 فاحلّل هناك هو احلّل هنا.

بام  الوارد يف هذه النصوص خاّص « اإلهلام»تعيري  قصد أنّ أن ي   التفسَي الثاين:

 ط اإليامن يصعب عليه يحراز املوضوع هنا، أ، يحراز أنّ يلقيه اهل، واإلنسان متوّس 

ما ألقي يف قليه هل هو من اهل تعاىل حتى يرتب األثر املوجود يف النصوص والعمل 

                                           
 .373: 1، ق7( حمّمد الصدر، ما وراء الفقه ج1)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 101

 ه ليس من اهل حتى ال يكون معنى لرتتيب األثر، بعد فرض أنّ باالستخارة أم أنّ 

 يكون من اهل ويوقعه اهل سيحانه يف قلب العيد. ب عىل اإلهلام الذ،األثر ترتّ 

 ويناقش: 

عىل فرض القضية التقديرية يف النصوص، ال  ينّي مهذا االشكال يّن  أوالً:

هلمك اهل يف قليك ، أ، يذا أاً يّ ة، فلو كان مضمون النصوص تقديرالقضية اخلربيّ 

ت النصوص بنحو كان هذا هو الذ، فيه اخلري، فهنا يرد اإلشكال، وأما يذا كان

 ؛ما وقع يف قليك هو يهلام اهل تعاىل لك، فهنا ال معنى لإلشكال اإلخيار، أ،: ينّ 

ق امللقى يف القلب هو من اهل، وخترب عن حتقّ  ند كوالنصوص بنفسها تتعهّ  ألنّ 

رب اخلامس الذ، رواه ابن املوضوع. وبعض النصوص ظاهر يف اإلخيار، مال اخل

 طاووس.

النصوص مل يكن اإلهلام املنتسب يىل اهل هو املوضوع فيها، بل  بعض نّ ي ثانيًا:

سحاق ي(، وخرب 6مطلق ما يقع يف القلب، مال صحيحة ابن فضال )حديث رقم 

نعم بعضها ظاهر يف أخذ قيد اإلهلام اإلهلي مال خرب الصدوق  .(8بن عامر )رقم 

 (.3)رقم

سنده  ار، وأخرى نأخذ ما صّح نظر االعتيبها تارًة نأخذ هنا األحاديث كلّ  ثالثًا:

ل نجد النصوص فيها ما يرد عليه هذا اإلشكال فنطرحه، وفيها وداللته، فعىل األوّ 

 .فقط ضعف اليعضنتيجة ما ال يرد ـ كام قلنا ـ فنيقيه، وال موجب لطرح اجلميع 

( وخرب ابن فضال 3سياط )رقم ، وهو خرب ابن أسنده وأما يذا أخذنا ما صّح 

هذه النصوص تعّلق ف(، 6ته )رقم رسائل األئمة عىل تقدير صحّ (، و خرب6 )رقم

وال يرد عليها اإلشكال ويكفي يف  ،عىل مطلق ما يقع يف القلب، فتصلحاملوقف 
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بقة ما يقع يف القلب للواقع، فتكون يف مقام يعطاء العيد سييالً تها كارة مطاحيايّ 

 ري يف ذلك.ضًا للعمل وال جحرا معترباً 

من هو عايل اإليامن أّنى له أن جيزم باإلهلام اإلهلي،  ه فضاًل عن أنّ لّ هذا ك رابعًا:

 ط احلال.ًا بمن هو متوّس خاّص ـ  لو تمّ ـ فال يكون اإلشكال 

من يعراض مشهور العلامء وسرية  ،يضاً أما ذكره السيد الصدر  املناقشة الثانية:

ا جاء يف املناقشة ذلك مل لعّل واملترّشعة منذ زمن غري قريب عن هذه االستخارة، 

 يف سقوط رواياهتا عن احلجيّ ض، و يعراااألوىل أو غريه
عىل علها جة أو هم كاف 

 .خالف االحتياط عىل أقّل تقدير

مني ذكروا هذه ني بعد الفحص والتتّيع مل أجد الفقهاء املتقدّ احلّق أنّ  يال أنّ 

ام هي ئر مصادرها ينّ االستخارة، عدا الصدوق يف املقنع نقاًل عن رسالة والده، وسا

هبذه االستخارة،  االكليني والصدوق أخذ ته يمكن القول بأنّ يفغا ،كتب احلديث

ويصعب اجلزم بأخذ غريمها هبا كاملفيد واملرتىض وابن الرباج وابن محزة وابن 

ىل ما يني عىل هذا املنهج فالبد لنا أن ننتهي يدريس وسالر وغريهم، لكن يذا ب  

يس من حرصها بالدعاء قيل الفعل، فإّن هذا هو الذ، يمكن نتهى يليه ابن يدرا

من املستشكل هنا جعل  ه القدر املتيقن من الكلامت، ومعه فال يصّح القول بأنّ 

ة القلب بحجّ  استخارةاملصحف أو السيحة مااًل هي املعتمدة وترك استخارة 

ذا مل سلم منه سوى مطلق الدعاء، وييعراض لو استحكم مل اإل فإنّ  ،ضعرااإل

القلب لوجود الصحيح فيها استخارة نقيل به كان لزومًا علينا األخذ بروايات 

 .األموتداوهلا يف املصادر 

                                           
 ( املصدر نفسه.1)
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يعراض املترّشعة عن ذلك أو قّلة عملهم به ربام يرجع يىل  يضاف يىل ذلك أنّ 

ه يطلب من يعطيه اجلواب خارج ذاته، فيذهب ًا عادًة، فكأنّ العيد يظّل متحرّي  أنّ 

 ف هذه االستخارة.عضلالوسائل األخرى، ال ناحية 

ني مل أفهم الوجه يف كون هذه االستخارة خالف االحتياط دون غريها، عىل أنّ 

اخلرب الضعيف والعمل  ة فتصيح بماابةيعراضهم يسقطها عن احلجيّ  فإن قصد أنّ 

املستشكل يعمل بقاعدة التسامح، كام  به من باب التسامح ال مانع منه، حيث ينّ 

وين قصد أنه ال حيرز  ؟!ر من سائر كتيه، فام وجه خمالفة االحتياط حينئذ  يظه

مطابقتها للواقع ألجل احتامل دخول اهلوى والشيطان، فإّن االحتامل املذكور ـ أ، 

 وق رشوطه، فلعدم املطابقة للواقع ـ جير، عنده يف مطلق الدعاء عندما ال تتحقّ 

حتامل عدم االستجابة بعد مر عينه، الاإلنسان العاد، باملصحف جلرى األ استخار

نها& نفسه، فام وجه خمالفة االحتياط هنا والتي بيّ  ،ق رشوط الدعاء منهعدم حتقّ 

 ضح يل.مل يتّ ما دونه هناك؟ هذا 

ما أملحت يليه آنفًا، من أّن الروايتني املعتربتني ليس فيهام يشارة  املناقشة الثالثة:

واب االستشارة، بل غاية ما فيهام هو الدعاء يىل حياية الكشف وترتيب األثر وج

نتها الروايات األخرى، والعمل بام يقع يف قليه، وهذا غري حياية الكشف التي بيّ 

بل  ،اهل يوقع يف القلب نّ أة ستخارة بحيايّ فالصحيح من الروايات ال يايت هذه اال

ضه يفيد يقع يف القلب، والضعيف من الروايات بع ثم العمل بام ،تايت الدعاء

يايت  نصوص الة، وعليه فاملقدار الصحيح سندًا أو املوثوق صدورًا من الالكاشفيّ 

، ويّنام يايت ةهذه االستخارة باملعنى الكشفي املتداول يف االستخارات االستشاريّ 

 وظيفة حمّددة حال التحرّي وهي فعل االستخارة ثم العمل عىل ما صار عليه العزم.

فاحلالة جاءت يف سياق حال من  فيها رضب  من التدقيق،إال ان  هذه املناقشة 
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التحرّي، واإلمام أعطاه احلّل، وهو االستخارة، ثّم العمل بام عزم عليه بعدها، وهذا 

كاشف عرفًا عن أّن االستخارة ترفع هذا التحرّي، وهذا معناه أّن ما هو اخلري له هو 

وهذا كاف  يف اليعد  ذلك،نتيجة توجيه اإلمام له بفعل  العمل بام عزم عليه،

 الكشفي لالستخارة.

بعضها صحيح، وهي و ،دةاستخارة القلب ثابتة باألخيار املتعدّ  ينّ  :والنتيجة

من االستخارة  ةً ها أقل قوّ لكنّ  ،أقوى ثيوتًا من سائر االستخارات االستشارية

 .أّنا ليست غريهابـ عىل احتامل ولو ضعيف ين مل نقل ـ  املحضة، ةالدعائيّ 

 

 االستخارة باالستشارةسادسًا: 

ه يىل اهل تعاىل كام يفعل يف سائر يقصد هبذه االستخارة أن يقوم الشخص بالتوّج 

ه يىل اآلخرين فيستشريهم، فام شاروا له عليه االستخارات، ويدعوه، ثم يتوّج 

كانت فيه مشورة اهل، ويعمل به، فإن قالوا له أن يفعل الفعل كانت نتيجة 

، أو ، كانت النفي والرتك وهكذابرتكهشاروا عليه أهي اإلجياب، وين االستخارة 

 .عىل األقّل أّن اهل جير، احلّق عىل لسان واحد  منهم

 ة بكّل ا ملّيداالستشارية أّن  الستخارة عن سائر أنواع االستخاراتومتتاز هذه ا

ستفادة ة عىل احلث عىل مشاورة اآلخرين واالالنصوص القرآنية واحلدياية الدالّ 

ص جماالت املشورة عىل تقلّ تمنهم، يذ عىل سائر روايات وطرق االستخارة سوف 

خالف هذه، وهذه نقطة امتياز لصالح هذه االستخارة حتى عن استخارة القلب، 

 .، فليالحظبل للتسليم ،استخارة القلب ليس فيها دعوة للتفكرييذ 

 أس بذكرها هنا وهي:وقد وردت يف هذه االستخارة جمموعة من الروايات ال ب

أنه قال: × ما ذكره الشيخ املفيد وغريه قال: رو، عن الصادق الرواية األوىل:
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، فقيل «وجل يذا أراد أحدكم أمرًا فال يشاور فيه أحدًا، حتى ييدأ، فيشاور اهل عزّ »

الً، ثم يستخري اهل تعاىل فيه أوّ »وجل؟ فقال: له: وما ومشاورة )ما يشاوره( اهل عزّ 

ه يذا بدأ باهل، أجرى اهل له اخلري عىل لسان من شاء )يشاء( من ر فيه، فإنّ يشاو

 .«اخللق

وجاء اخلرب يف املصادر األخرى بالسند يىل هارون بن خارجة، والسند صحيح 

 يف املحاسن.

واحلديث واضح يف رضورة التوّجه يىل اهل تعاىل قيل التوّجه للتشاور مع أحد 

 اورته ظاهرة عىل لسان أحد من اخللق.غريه، وتكون نتيجة مش

، ورواية هارون ةرواية املقنعة عىل حدـ  كصاحب اليحارـ وقد جعل بعضهم 

ام وغريمها رواية مقارنة املتن تعطي وثوقًا بأّن  بن خارجة واحدًة ثانية، مع أنّ 

رواية ا مهل يف هذه املوارد عدّ فضغايته أّن املفيد مل يذكر اسم الراو،، فاأل ،واحدة

 واحدة ال تكاري الروايات بال دليل موجب لفرض التعّدد بعد وحدة اإلمام املروّ، 

 .ثيوت تغاير الراو، م، وعدلية جداً اعنه ووحدة املتن بدرجة ع

راد أحدكم أيذا » ×:خرب يسحاق بن عامر قال: قال أبو عيداهل الرواية الثانية:

قال: قلت: فام يقول؟ قال: «  ويسألهأن يشرت، أو يييع أو يدخل يف أمر فلييدأ باهل

ي، ن كان خريًا يل يف ديني ودنيا، فارصفه عنّ قول: اللهم ي ي أريد كذا وكذا، فإي»

من امللمنني،  اعزم يل عىل رشد،، وين كرهته وأبته نفيس، ثم يستشري عرشةً  رّب 

ال فإن مل يقدر عىل عرشة ومل يصب يال مخسة فليسترش مخسة مّرتني، فإن مل يصب ي

                                           
؛ وكتاب من ال 165ـ  166؛ ومعا ي األخيار: 506: 3؛ واملحاسن 313ـ  318( املقنعة: 1)

 .716؛ ومكارم األخالق: 176ـ  173؛ وفتح األبواب: 583: 1حيرضه الفقيه 

 .66ـ  63؛ ويرشاد املستيرص: 353: 66( بحار األنوار 3)
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رجلني، فليسترشمها مخس مرات، فإن مل يصب يال رجاًل، فليسترشه عرش 

 .«اتمرّ 

ومصدر اخلرب حسب الظاهر هو السيد ابن طاووس وبعده نقل اآلخرون 

سعد بن عيداهل، ل. والسيد ابن طاووس نقل هذا النص عن كتاب الدعاء الرواية

الل، عن عاامن بن هن أمحد بن ن عيل، عبني سوأّن يف كتاب سعد السند التايل: ح

وبرصف النظر عن طريق ابن طاووس يىل كتاب  .عيسى، عن يسحاق بن عامر

أمحد الالحق يف الطريق  هـ(، يال أنّ 711أو  300الدعاء لسعد بن عيد اهل القمي )

احلسني بن عيل هنا هو  كام أنّ  .مل تايت وثاقتههـ(، و383ي )ئالل العربتاهبن 

لزيتو ي األشعر،، وهو أيضًا جمهول احلال. فسند هذا احلديث )احلسن( بن عيل ا

 .نقّي بغري واضح الصّحة وال 

 ق كتاب فتح األبواب البن طاووس، قد ذكر يف بعض اهلوامش أنّ بل يّن حمقّ 

ما نقله ابن طاووس عن سعد يف  قد سقط منها كّل من كتاب الفتح النسخة )ش( 

التي يظهر  ن )ش( نسخة مكتية املرعيش، ومقصوده مكتاب الدعاء أو األدعية

ا ترجع للقرن العارش اهلجر،، وهذا ما يضعف الوثوق أكار بنقل ابن طاووس أّن 

ر توفّ يف الفتح عن كتاب الدعاء لسعد بن عيد اهل األشعر،، ال سيام مع كون امل

 لفتح األبواب عند حتقيقه ثالث نسخ فقط.

                                           
 .170( فتح األبواب: 1)

: 66؛ وبحار األنوار 353: 8؛ ومستدرك الوسائل 380ـ  386: 6لشيعة ( انظر: ذكرى ا3)

 .357ـ  353

 .3، هامش173، 03( انظر ـ عىل سييل املاال ـ: فتح األبواب: 7)

 ، املقّدمة.03ـ  08( انظر: فتح األبواب: 6)
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تب يف االستخارة كصاحب اليحار والسيد ن كهذا، وقد أكار العلامء هنا ـ ممّ 

ا عامة ال سن املشورة والشورى، مع أّن عيداهل شرب وغريمها ـ من ذكر روايات ح  

وعمدة روايات االستخارة  ،يال من باب الضم والتأييد ربط هلا بيحث االستخارة

ًء عىل بنا الصحيح سنداً  وهباالستشارة ترجع يىل ما نقلناه من الروايتني، وفيهام ما 

 .األخذ بكتاب املحاسن للربقي

 إن  روايات االستخارة باالستشارة قليلة العدد وفيها الصحيح سنداً  :والنتيجة

 ،من نصوص الدعاء واملشورة دة بكل  ، وهي مؤي  بناًء عىل تصحيح نسخة املحاسن

 ال هذين االثنني مع ترجيح ما يصل إليه رأي املشار.إإذ هي ليست 

 

 ةالستخارة االستشارّينواع الية ألاملقاربة اإلمجا

روايات االستخارة  مناألغليية الساحقة  ال أقّل  أو كان ما استعرضناه هو كّل 

اته، وال ومرويّ نوع منها لكل  ئّي يزجتة بأنواعها، وقد قمنا بمامرسة حتليل االستشاريّ 

مجايل كي ندرسه بيشء من التحليل اإل ،لنا يليهلنا هنا من وضع نتائج ما توّص  بدّ 

 ة. هذه املرّ الكيّل 

 لقد الحظنا يف سلسلة البحث ما ييل:

ة، أحاديث االستخارة االستشاريّ  مل نعار عىل رواية صحيحة السند يف كّل  ـ 1

)عىل مينى تصحيح كتاب ستشارة كذا استخارة االو، يال يف استخارة القلب

ها ضعيفة ف فكلّ أما استخارة الرقاع والينادق والطري والسيحة و املصحاملحاسن(. 

 السند.

النظر عن  ستخارات من حيث عدد الروايات ـ بغّض الا أقّل  املالحظ أنّ  ـ 2

ها يف ـ هي االستخارة باالستشارة، لكنّ التي هي أوهن االستخارات خرية الطيور 
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 دة من اخلارج بنصوص الدعاء واملشورة.نفس الوقت أكار االستخارات املليّ 

 يف القرن ام ظهرت منذ السيد ابن طاووس احليّل يّن استخارة السيحة ينّ  ـ 3

ا ، وليس هلـ(ه1111يس )بدت واضحًة يف زمن العالمة املجلالسابع اهلجر،، و

ن املسلمني يو املفرسأاد أو الفقهاء و الزهّ أثني حضور عىل اإلطالق عند املحدّ  ّ، أ

 الذين انتقدوا االستخارة غري من املذاهب قيل عرص ابن طاووس، حتى أنّ 

هـ( مل يشريوا أساسًا يىل استخارة السيحة التي 506 )دريس احليّل يالدعائية كابن 

ضعيفتني ر زمان ظهورها كانت رواياهتا قليلة جدًا ال تزيد عن روايتني مع تأّخ 

استخارة السيحة أضعف  أن نقول: ينّ  من هنا ينيغي بحّق  .جادةكلتاها و  

التي ظهرت يف القرن الاا ي عرش ة بعد خرية الطيور االستخارات االستشاريّ 

 اهلجر، بال سند وال مصدر.

سنجد روايًة واحدة فقط ظهرت يف عرص  ،لو أتينا يىل استخارة املصحف ـ 4

 طرقرة بها متأّخ ة، وهي ضعيفة السند، أما باقي الروايات فكلّ املصادر احلديايّ 

ما قد يفيد النهي  ،مجادة مما ال يمكن االعتامد عليه يطالقًا. نعمرسلة أو بنحو الو  

، وين سنداً مل يصّح عن استخارة املصحف من النهي عن التفأل بالكتاب العزيز، 

 .كان متداخاًل معها بعض اليشء داللةً 

بل  ،منيتها عند املتقدّ لفت يف استخارة السيحة واملصحف والطيور مهجوريّ املو

 ناه يف استخارة الرقاع أيضًا.حهذا ما رّج 

تليها  ،الرقاع أكار االستخارات من حيث عدد الرواياتيّن استخارة  ـ 5

 استخارة القلب، ثم املصحف، ثم السيحة واالستشارة، ثم خرية الطيور.

ة ىل عرشيوقد بلغت روايات استخارة القرعة والرقاع والينادق ما يصل 

ها ضعيفة ىل ما قيل عرص ابن طاووس، وكلّ روايات، بينها ثالث فقط ترجع ي
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 كارها ضعيف السند جدًا، بل بعضها ـ كام قلنا ـ جمهول املصدر.السند، بل أ

وابن  ـة النسية عىل تقدير صحّ  ـيضاف يىل ذلك وجود نصوص يف كلامت املفيد 

وهو ما يظهر أو يتأّيد ة هذه االستخارة، تفيد مهجوريّ  ،ق احليليدريس احليل واملحقّ 

والذ، دافع عنها دفاعًا شديدًا هو  ج هلااملروّ  مما يكشف أكار فأكار عن أنّ بالتتّيع، 

 ض  ر  ع  ويال فهي جمهولة مرتوكة م  هـ(، 886احليّل )العامل العابد السيد ابن طاووس 

احلق مع ابن يدريس يف موقفه من استخارة الرقاع باستاناء خطأ  عنها. وقد تيني أنّ 

 اتصل بكالمه يرجع يىل طييعة الرواة الراوين الستخارة الرقاع.

ة خرب الاقة يف بحث االستخارة أردنا يعامل منهج الوثاقة وحجيّ يذا  ـ 6

غريها  ستشارة، وأماة ينيغي القول بايوت استخارة القلب واستخارة االاالستشاريّ 

 فلم يايت بدليل معترب حتى عىل قاعدة اجلرب السند،.

بحجية اخلرب املوثوق بصدوره أو ـ كام هو الرأ، الصحيح ـ  ناا يذا أخذمّ وأ

نواعها أة عىل فإّن كارة روايات االستخارة االستشاريّ  ،عىل األقّل  همضمونر صدو

جادًة ويرساالً  هذا الوضع الصدور، التالف هلا ال يفيد وثوقًا بالصدور بعد كّل  و 

، وتأّخر ظهور أغلب رواياهتا عن القرن السابع وجهالًة يف املصدر والراو،

اهلجر،، بل أغليها مهجور مرتوك عند بل بعضها ظهر بعد القرن العارش  ،اهلجر،

نة اخلارجية هو استخارة ي نجده األقوى وثوقًا من حيث القرفام املتقّدمني،

االستشارة رغم قّلة رواياهتا من حيث العدد، يذ هي األوفق بالقرآن والسنّة 

ة يف نفس ي الدعاء واالستشارة، نعم، الكاشفية ظنيّ املتواترة يف موضوع  

 االستخارة.

و لامء عىل ترك استخارة االستشارة أعة بل العجريان سرية املترّش  ذا يظهر أنّ وهب

القلب، والركون يىل غريمها ييدو يل ميدئيًا من الغرائب عىل مستوى اليحث 
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التوثيقي والعلمي، وهو ما سيدفعنا لتحليل السيب يف ذلك والعنارص التي تدفع 

 اإليامنية العاّمة. أو دفعت ملال هذا التحّول الكيري يف الاقافة

 

 ةحتليل عام لظاهرة تنامي االستخارة االستشارّي

: ما السيب يف شيوع ام ييلبص السلال الذ، نحاول اإلجابة عنه خّ ليت

ًا يف القرون األخرية ـ عدا القلب ة مترشعّيًا وفقهائيّ االستخارة االستشاريّ 

 ّر يىل تساؤل مهمجيسلال واالستشارة ـ فيام كان املشهد عىل العكس قدياًم؟ وهذا ال

: ملاذا صادف أّن أغلب روايات هذه االستخارات ـ عدا القلب واالستشارة ـ آخر

 ظهرت منذ القرن السابع اهلجر، وما بعد؟!

فيكّون  اتوقد تلتقي هذه االفرتاض ،يمكن هنا تقديم أكار من افرتاض

ة ترجيحية، يّ جمموعها افرتاضًا أيضًا، وال نحاول هنا سوى تقديم حتليالت ظن

 والفرضيات هنا هي:

أن نفرتض بأّن شخصيّة السيد ابن طاووس& لعيت دورًا  الفرضية األوىل:

عن طريق رة وة، فابن طاووس عار عىل روايات مهجيكيريًا يف خلق ثقافة ييامن

عث الروح فيها انطالقًا من نزعته الصوفية والزهدية التي يفقام بأو غريها الوجادة 

أموره  اط وفتح العالقة مع اهل سيحانه ميارشًة وربط العيد كّل رتيز عىل االتركّ 

ته الروحية، والشخصيات الروحية هلا نفوذ شعيي تعاىل، ونظرًا لشخصيّ  بالرّب 

بحموالت روحية عميقة..  لةً كيري عادًة وهلا القدرة عىل خلق عادات جديدة حممّ 

ص عىل االستخارة، حتى عد التجريب الذ، ألقاه ابن طاووس باخلصويونظرًا لل

ل بعد قرنني من الزمن.. فإننا ل الشهيد األوّ ماذكر هلا عجائب وغرائب أذهلت 
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وتيدأ تتيلور  ،نجد من الطييعي أن ترتك هذه الشخصية تأثريًا عىل اجليل الالحق

املعروف وحيث جئنا يىل مال العرص اإلخيار،  .ثقافة جديدة مل تكن من قيل

ات ضعيفة ى ما نقله ابن طاووس من مرويّ تلقّ فسوف ي   بجمعه للحديث مهام كان

ه حديث رشيف، ويندرج يف املوسوعات احلدياية جمهولة املصدر غاليًا عىل أنّ 

دًا ذلك كّله بمناخ قاعدة كالوسائل واليحار واملستدرك وغريها من الكتب، مليّ 

 .اهلرمحه  الذ، صنعه ابن طاووس الروحي ة السنن، وباجلوّ التسامح يف أدلّ 

 رة تسمح بمال هذا االفرتاض، ال سيام وأنّ أعتقد أّن املعطيات التارخيية املتوفّ 

ة يف االقتناع ة وطريقتها اخلاّص ات الروحية هلا أنظمتها اخلاّص طييعة الشخصيّ 

 ب يشء من هذا القييل من مال ابن طاووس.باألمور، فمن املرتقّ 

ال نعتربها لوحدها كافيًة يف لكن  ة األوىل،أن نأخذ بالفرضيّ  ة الثانية:الفرضي  

د يعرص الس ًا، وهو أنّ رخييًا واجتامعيًا وحضاريًا حافّ ابل نضّم يليها سياقًا ت ذلك،

ابن طاووس هو عرص انيار الدولة العياسية وتداعي قّوة املسلمني ودخول التتار 

ة ابن أ، قيل وفا نهـ858يىل العامل اإلسالمي بقيادة هوالكو، وسقوط بغداد عام 

هـ، وبعد تأليفه )فتح األبواب( 886ألنه تويف عام  ؛طاووس بحوايل ثامن سنوات

كام ذكر يف  ،هـ866ه فرغ من تأليفه عام ه ذكر يف خامتته أنّ نوات؛ ألنّ سباامن 

 .هـ863عام كان بدايات رشوعه يف ذلك  مقّدمته أنّ 

ل املسلمني وتراجع والعقود األخرية من العرص العيايس كانت متال تدهور حا

ق شملهم وهتاو، نفوذهم وسلطانم، وهذا املناخ من الرتاجع دولتهم ومتزّ 

                                           
 .711( انظر: فتح األبواب: 1)

 .117راجع: املصدر نفسه:  (3)
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احلضار، والفشل السيايس واالجتامعي خيلق بطييعته يحياطًا عامًا وسعيًا للهرب 

 :من الواقع، فيظهر عىل العقل الديني واجلمعي تياران

ل: يار الذ، يرغب يف الفرار من ،، وهو التوضاالتيار التارخيي امل التيار األو 

جرح الواقع نحو املايض اجلميل، مايض األجماد والقامات الشاخمات والشخصيات 

 اهرة، وهنا تظهر عند هذا التيار مقوالت التاريخ والعقائد أكار من أّ، طسة الاملقدّ 

ر املايض للفرار من مسلوليات تناول خمدّ  مقوالت أخرى، فيهذه الطريقة يتمّ 

ة القائمة عىل رصاعات وجاعه، وتنمو يف هذا املناخ الاقافات املذهييّ احلارض وأ

القرن  وقد رأينا كيف أنّ  ،ل بعد النيياملايض وخالفات اجليل اإلسالمي األوّ 

سقوط عرص االزدهار اليوهيي كان السادس شهد هذه الرصاعات، ورأينا كيف 

 املناخ بشّدة. هذاما عّزز عىل يد السالجقة منتصف القرن اخلامس اهلجر، 

التيار الصويف أو الروحي الياطني االنعزايل، الذ، حياول التقليل  التيار الثاين:

عد االجتامعي والسيايس والرتبو، و.. يف املنظومة الدينية لصالح من حجم الي  

عد الروحي الفرد،، فتنمو عنده مقوالت قّلة الكالم وقّلة الطعام وقّلة النيام، الي  

ل ل والتسليم والذكر والدعاء والتأمّ ز عنده العيادات والتوكّ ط، وترتكّ ة االختالوقلّ 

 و..

والشاعر  ،هـ(876بن عريب )الشيخ حمي الدين ا ولو الحظنا سنجد أنّ 

                                           
ريب حتّدث يف كالًم له أّن االستخارة هي تعيني ما اختار اهل هلذا امللفت أّن الشيخ ابن ع (1)

العيد فعله أو تركه، ممّا يقّرب تفسريه من االستخارة االستشارية غري الرائجة يف األوساط 

، ورغم أّنه وعد هنا بأّن تفصيل 666: 1السنّية املذهيّية، فانظر له: الفتواحات املكّية 

وسيرشح املوضوع، لكنّه عندما عاد وتعّرض لالستخارة يف حمّله مل االستخارة سيأيت الحقًا 

يذكر يال االستخارة السائدة، وهي االستخارة الدعائّية، جريًا عىل طريقة سائر علامء أهل 
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ارض فبو القاسم عمر بن عيل احلمو، املرص،، املعروف بابن الالصويف أ

ه ، ذلك كلّ العرص املشهورة، قد ظهرا وأمااهلام يف هذا التائية هـ(، صاحب873)

ىل جانب نصوص مهام ية القائمة عىل التجارب الذاتية ييشري يىل نفوذ الاقافة الروح

 كانت ضعيفة، وهذا بالضيط ما رأيناه مع ابن طاووس.

ة ة اإلسالمية وظهور شخصيّ السياق احلضار، العام لألمّ  يمكن القول بأنّ  ،يذن

ة ملال كتيه التي متأل فراغًا الروحيّ  ابن طاووس يف احلياة الشيعية آنذاك، واحلاجة

 ذلك كله ترك أثرًا عظياًم عىل حياته واألجيال الالحقة. باطنيًا يف اإلنسان..

فمن الطييعي أن نجد رواجًا عظياًم  ،وعندما ندخل يف قضايا تتصل هبذا السياق

ملال ذلك، ال أقّل يف بعض الفرتات الزمنية، ويف مال عصور االنحطاط يظهر ما 

الذ، يرغب يف التخيّل عن مهامته لصالح االنفراد بنفسه « العقل املستقيل»عرف بـ ي

 ة.املسلوليات العامّ  وتسفيه

ّميه طيائع تني السابقتني ونضيف يليهام ما نسيأن نسّلم بالفرض الفرضية الثالثة:

ستخارة ـ ال سيام اإلنسان حيّب بطيعه معرفة املستقيل، واال شياء، وهو أنّ األ

كيري عىل العنرص س هلا السيد ابن طاووس ـ تقوم بشكل ّس ريقة التي أبالط

يشيد هبذا العنرص هذا ينا أكار من واحد  من العلامء يىل يومنا التجرييي، حيث رأ

لتأكيد هذا النوع من « باتبة أو جمرّ جمرّ »ز عليه، ويتحّدث عن سمة ويركّ 

رغيوا يف احلصول عىل االستخارات، ومن الطييعي أن ينشّد الناس نحو ذلك وي

يف  خّص سيام يف مال عصور االنحطاط، وباألمعلومات املستقيل بأقرص الطرق، ال 

                                                                                                       
السنّة وقدماء اإلمامّية وكذلك قدماء املتصّوفة كام فعل الغّزايل أيضًا، فانظر: الفتوحات املكّية 

 .576ـ  573: 1



 317 ............................................... دراسة استداللّية مقارنةفقه االستخارة، 

 .مال اجلّو الشيعي املقهور واملطارد

 ينّ »ولعّل هذا هو معنى ما ذكره العالمة السيد حممد حسني فضل اهل حني قال: 

التي ال تتداول  روايات ذات الرقاع والسيحة كانت تتحّرك يف الدائرة الشعيية

تتعّلق املسائل باملنحى العلمي النقد،، بل تتعاطى مع هكذا أمور ـ خصوصًا التي 

 .«سطورية وفيها يشء من التسليم للخرافةبأمور املستقيل ـ بطريقة أ

فالسيد فضل اهل ال يريد هنا اهتام أساطني الدين والفقهاء الشاخمني والسادات 

، بقدر ما يريد التأكيد ـ عقب بيانه للضعف ر بعضهمالعارفني السالكني، كام ذك

ي سيب نفوذها وشياعها الحقًا هو طييعة التلقّ  السند، لنصوص االستخارة ـ أنّ 

ًة وتربطه باملطلق، فيقوم بنسج الشعيي ملال هذه القضايا التي تريح اإلنسان عاد

ق لينام من املنطراته الدينية حول املوضوع من منطلق غري علمي وال نقد،، ووّ تص

 األسطور، الذ، ياري القصص حول ذلك ويعتمد الغرائب والعجائب.

 م من سؤال:منا العنارص التالية قد نفهم اجلواب عام تقد  مإذا ض

 ستمر  قروناً.ي اـ دخول املسلمني يف عرص االنحطاط الذ1

 ة واِّليامنية.ـ شخصية السيد ابن طاووس الروحي  2

 سبة للشيعة.ـ القهر واملطاردة بالن3

ـ رواج النزعات الصوفية والروحية بشكل واسع جدًا منذ القرن السابع 4

 اَلجري.

 ل.يي هذه األمور، ال سيام مع عقل مستقـ الطبيعة الشعبية يف تلق  5

                                           
 .111القرعة واالستخارة:  (1)

 .137( حسني كريمي القّمي، قاعدة القرعة: 3)
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ىل دخول نصوص ى إـ اعتامد العرص اِّلخباري عىل النصوص الضعيفة، بام أد  6

 مسانداً ل عنرصًا ، األمر الذي شك  ابن طاووس وغَيها جمال املوسوعات اَلديثية

 لرتويج هذه النصوص.

ل ثقايف يزاء هذا وّ ـ ساعد يف حدوث حتوربام عنارص أخرى أيضًا ـ ه هذا كلّ 

سابقًا وصارت  هذه االستخارات كانت مهجورةً  نا كيف أنّ لاملوضوع، ويفرّس 

ة لعرفانيّ  لنا الربط بني ثقافة االستخارة والنزعات االيوم، كام يفرّس  مشهورةً 

 والصوفية كام نشاهد اليوم أيضًا.

الفرضيات السابقة وتقول: يّن العلامء  وهي ترى بطالن كّل  الفرضية الرابعة:

بجمعها السيد ابن  تمّ ها مندوبات، ثم االسابقني تركوا هذه النصوص ألّن 

ا ة، وسيب ضعف سندها ليس أّن ها فعادت ملكانتها الطييعيّ طاووس وأعطاها حقّ 

مني، حيث نرى الفقهاء عمومًا ال تامم هبا من قيل املتقدّ هلة، بل هو عدم االجمعو

ثون رضورة ًا كيريًا لألمور املندوبة وتيقى مهملة، وال يرى املحدّ متامهيعريون ا

الضعف املجتمعة يف االستخارة، ال  ، فعنارصسانيد فيها، كونا من أعامل اخلريلأل

 تعني ضعفها الواقعي.

ه  أنّ م من أبحاث سابقة يتينّي ما تقدّ جممل  ومنذا التحليل ممكن، ه وأعتقد أنّ 

 منيحتليل معقول، لكن من الصعب أن نعتربه الراجح، ال سيام مع هجران املتقدّ 

ات، علاًم عامل والعيادات التي فيها املستحيّ لنصوص االستخارة حتى يف كتب األ

فهذه كتيهم مشحونة بذلك.  ،ه من غري الصحيح القول هبجرانم ذكر املندوباتأنّ 

يف  فام الرّس  ،والصحيح والضعيفوالسمني  كتب احلديث قد مجعت الغّث  عىل أنّ 

ال سيام استخارة الطيور والسيحة التي ال عني هلا وال ، غياب نصوص االستخارة

؟! هذا مع أّن كتيهم قد تعّرضت لالستخارة وصالهتا، فلامذا أثر يف القرون الغابرة
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تخارة الطري والسيحة واملصحف وأمااهلا ـ بحسب غاليها ـ فيام غابت نصوص اس

ظهرت يف كتب املتقّدمني نصوص استخارة القلب واالستشارة واالستخارة 

 الدعائّية؟ فام هو املفرّس هلذا األمر بعد فرض تعّرضهم ألصل االستخارات؟!

جح من ات الاالث األوىل أرالفرضية اجلامعة بني الفرضيّ  ني أعتقد بأنّ ينّ 

ال أكار، وينام هي حماولة حتليل،  ة الرابعة، دون أن يزيد ذلك عن الظنّ الفرضيّ 

 اهل. والعلم عند

 

 ، املوقع والدور والوظيفةالتسامح يف باب االستخارات ةقاعد

 ينبني البحث يف جريان قاعدة التسامح يف باب االستخارات عىل أمرين:

رشعي معترب، وينام بروايات عدم ثيوت هذه االستخارات بدليل  األول:

 ها غري معلومة الكذب.ضعيفة اإلسناد لكنّ 

 ة عىل األقّل.وهذا ما توّصلنا يليه يف بعض أنواع االستخارة االستشاريّ 

ع عليها أن نعترب االستخارة فعاًل مندوبًا ومن شلون األعامل التي يتوقّ  الثاين:

د مصداقًا لروايات من الاواب، بحيث تكون روايات االستخارة الضعيفة السن

 هو الذ، يظهر من بعض العلامء والفقهاء الكالم فيه.بلغ. وهذا 

جريان قاعدة لوجود مشكلة يف ولعّل من أوائل النصوص التي أشارت 

اية يف ث يف اليدحيث تريّ هـ(، 1388)ق النجفي التسامح هنا، هو ما ذكره املحقّ 

ليست من السنن، بل هي من االستخارة  ساس أنّ يجراء قاعدة التسامح عىل أ

يف  ه. ثم تيعه جزم بعد ذلك يف اندراجها حتت قاعدة التسامحتعّرف الغيب، لكنّ 

                                           
 .185: 13( جواهر الكالم 1)
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ه ال بأس بالعمل بروايات االستخارة حيث ذكر أنّ  ،ذلك السيد اليزد، يف العروة

 .من باب التسامح

 وييدو من بعض الفقهاء احلكم باستحياب االستخارة، فهي عندهم فعل  

 .دوب، فيفرتض أن يكون مشموالً لقاعدة التسامحمن

 من أنّ  ،أملح إليه الشيخ النجفيبام منع عن جريان القاعدة هنا لكن قد يُ 

عىل الغيب، فكأّن الروايات الواردة فيها تريد أن تقول  االستخارة ينام هي تعّرف  

تائج حسنة نمن األفعال له  بأّنك يذا أردت معرفة مستقيل الفعل الذ، ستفعله، وما

هذه  ّث حت نّ أغريه، فيمكنك اعتامد هذه الطريقة، وهي االستخارة، وهذا غري دون 

الروايات عىل االستخارة بنفسها. فموضوع قاعدة التسامح هو الفعل املندوب يليه 

ب فيه، أما هنا فموضوع روايات االستخارة هو تعّرف الغيب هبذه الطريقة واملرغّ 

ولعّله هلذا  .ا األمر، فال موضوع لقاعدة التسامح يف املقاملك، ال الدعوة يىل هذتأو 

 .ياب االستخاراتاهلمدا ي يف شمول عمومات من بلغ لق استشكل املحقّ 

 ونوقش هذا الكالم؛ ويمكن أن يناقش:

جوا االستخارة يف املستحيّ  أوالً: وهذا ما جيعلها من  ،اتيّن األصحاب أدر 

 .محضمن ما تنطيق عليه قاعدة التسا

موضوع قاعدة التسامح هو اليلوغ عن املعصوم، ويفتاء الفقهاء  أنّ  ويرد عليه

رين الناتج عن اجتهادهم يف النصوص الواردة الواصلة يلينا ال يصّحح املتأّخ 

نعم بعض الفقهاء  .عنوان اليلوغ، فال يكون ذلك كافيًا يف يجراء قاعدة التسامح

                                           
 .737: 6( العروة الوثقى 1)

 .516: 3، ق3( انظر: اهلمدا ي، مصياح الفقيه )ط ق( ج3)

 .07: 81ـ  50( الدهشور،، دراسة استداللية حول االستخارة، مصدر سابق، العدد 7)
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يمكن يجراء ذلك يف  ،ا متون رواياتلفقهية أّن عرف عن كتيهم امني الذين ي  املتقدّ 

 كام تقدم.حديانا  يف موردهذا األمر منعدم  ذلك، يال أنّ  حّق ما يقولونه لو صّح 

كام يف الرواية  ،ا من السننبعض األخيار عرّبت عن االستخارة بأّن  ينّ  ثانيًا:

ارة رّصحت بأّن روايات االستخ ، وهذا معناه أنّ «الذ، سنّه العامل..»مة: املتقدّ 

 .االستخارة مصداق لقاعدة التسامح التي موضوعها السنن

ام هذه  بالسنن، وينّ ريأحاديث من بلغ مل يرد فيه التعي من املعتمد أنّ  ويرد عليه

يشء  ة لقاعدة التسامح، والوارد يف أخيار من بلغ هو أن ييلغنا عن النيّي تسمية فقهيّ 

اإلمام سّن  م أنّ ها آنفًا غاية ما تدّل يف تعيريها املتقدّ املشار يلي والرواية   .فيه ثواب

شيئًا هنا، ومفهوم سّن اليشء ال يساق مفهوم استحياب اليشء أو جعل الاواب 

ف عىل املستقيل هذه الطريقة، جعل هنا ملن يريد التعرّ  أّنهعليه، فقد يكون املعنى 

 هنا.فال تصلح هذه الرواية جوابًا عىل املانع املشار يليه 

قدم عىل االستخارة برجاء أن حيصل عىل اخلري الذ، ام ي  يّن املستخري ينّ  ثالثًا:

 عيارًة عنوعدته به روايات االستخارة، فعندما يستخري بالسيحة وخترج النتيجة 

سن الفعل، فهو يقدم عىل الفعل برجاء أن حيصل عىل ما وعدته به روايات ح  

فعل االستخارة، وهبذا يكون يف روايات  االستخارة من اخلري اآليت له من جهة

 لقاعدة التسامح. ب الدنيو، واألخرو، فتكون مشمولةً االستخارة وعد  بالاوا

املأخوذ يف قاعدة التسامح بلوغ الاواب عىل فعل، ال حكاية فعل  أنّ  ويرد عليه

ليس يال،  ذلك يرشاد   )وهو االستخارة( عن نتائج فعل  معنّي لو أقدم عليه، فإنّ 

 هم من روايات من بلغ شمول الاواب للاواب الدنيو،.ا ف  ذذا يه

                                           
 نفسه. ( املصدر1)
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ما هو األصّح يف اجلواب، وهو أّن املطالع لنصوص االستخارة عىل  رابعًا:

 أنواعها جيد لسان التوجيه والرتغيب من أهل الييت عىل القيام هبذا الفعل واحلّث 

من النصوص استخدام  ة  عىل مشاورة اهل تعاىل قيل مشاورة العييد، بل هناك يف مجل

فاستخر  ت بأمر  مهميذا » ،«ركعتني.. ردت أمرًا فصّل أيذا »صيغ األمر، مال: 

يذا » ،«ن ال يتناول املصحف بيده..أ ذرعاً ما ألحدكم يذا ضاق به األمر » ،«ك..ربّ 

ه ملعرفة ام كان مالكه وأنّ هوهذا السياق العام ـ م .«مرًا فخذ ست رقاع..أردت أ

عىل هذا األداء قيل  ـ هو سياق حاّث  عل أو ملعرفة مستقيل الفعلالرشد يف الف

كون تصعب فيها ذلك، كأن يمن روايات االستخارة  مجلة   ،نعم فعل. القيام بأّ، 

 «.يذا أردت االستخارة فافعل كذا وكذا..»معّلقًة عىل يرادة االستخارة 

تلف وعليه، فنصوص االستخارة يمكن من بينها احلصول عىل نصوص ال خي

 ة السنن.ولة لقاعدة التسامح يف أدلّ ملسان سائر املندوبات املش عنلسانا 

 ، واَلق  امللتزمني بقانون التسامح يف أدل ة السنن عىل طريقة الفقهاءكل ه جريًا هذا 

 مبنائي، وذلك:األمر  أن  

عىل ثيوت قاعدة التسامح، وقد  شمول االستخارة لقانون التسامح ميني   ينّ  ـ 1

ة رواياهتا هذه القاعدة غري ثابتة، بل مل يايت حجيّ  ة أنّ قنا يف أبحاثنا األصوليّ حقّ 

فإّن الداّل منها ـ  ،ة باملطمأن بصدورهاعتامدًا عىل قانون اختصاص احلجيّ  ،أساساً 

، وقد ات بينها واحدة صحيحة السند فقطقناه ـ ال يزيد عن ثامنية روايعىل ما حقّ 

ول دون انعقاد اطمئنان بصدور هذا العدد القليل من رشحنا هناك األسياب التي حت

 .النصوص، فضاًل عن وجود معنى آخر هلذه النصوص رشحناه يف حمّله

دخل بيلوغ الاواب، أما  ما له ايت ـ عىل تقديره ـ كّل تخيار من بلغ أ ينّ  ـ 2

من الكشف عن املستقيل فال عالقة هلا  ،اجلوانب التي ال دخل هلا بيلوغ الاواب
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القاعدة هنا؛ وذلك ملا قلناه يف بحث قاعدة التسامح من عدم شموهلا لألخيار ب

 ة املتعّلقة بالتكوينيات أو التارخييات أو التفسري )غاليًا( أو نحو ذلك، فإنّ اخلربيّ 

ذا فهم من نصوص إف خترب عن ثواب و..أّنا هذه األخيار ال يصدق عليها عرفًا 

ًا عن الاواب أمكن يجراء قاعدة التسامح يف االستخارة أّنا خترب ولو التزام

، وال يف مطلق روايات االستخارةيف خصوص النصوص التي فيها هذا األمر ال 

اجلوانب األخرى للروايات التي فيها بلوغ ثواب، فتأّمل جيدًا؛ فإّن تلك اجلوانب ـ 

 .كتلك الروايات األخرى ـ غري مشمولة للقاعدة

 

  





 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث

 ، أحكامها حدودها مدياتها وفروعهاستخارةاال

 

 متهيد

ندرس يف هذا القسم من بحث االستخارة جمموعة من األمور التي تتصل 

، ، ومن الرضور، دراستها لتكتمل الصورةوأحكامها وما يتفّرع عليها باالستخارة

، ونرتيها عىل شكل )وبحانا ميني هنا عىل فرضية ثيوت االستخارة االستشارية(

 ث متتالية كام ييل:أبحا

 

 متعّلق االستخارة )الفعل املستخار له(ـ 1

 مسواء كان واجيًا أ ،هل يمكن لإلنسان أن يستخري عىل أّ، يشء يريد فعله

أم أّن الفعل الذ، يراد أن يستخار له البّد وأن يكون  ،غري ذلك ممياحًا أ ممندوبًا أ

 ؟ًا من األفعالنوعًا خاّص 

ة الفعل املستخار له وبني حمّل ز هنا بني نوعيّ أن نميّ  بوقيل احلديث عن ذلك جي

ل نحن نيحث عن مال رشط اإلباحة أو االستخارة وموقعها، ففي األوّ 

االستحياب يف الفعل املستخار له، أما يف الاا ي فنحن نيحث يف االستخارة هل هي 
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يز بني ونحن نتعّمد التمي .د أو تشمل مطلق احلاالتة بحال اجلهل أو الرتدّ خاّص 

خالفًا ملن خلط بينهام، وكالمنا اآلن يف  ،اً منهجيّ  اليحثسالمة ضامن لهنا األمرين 

 :رىل ثالثة حماويه ماألّول، ونقّس 

 

 التكليفياحلكم من حيث احملور األّول: 

ة، ويمكن هنا أن تكون أمامنا فروض   وهي:عد 

استاناء، أ، بام  أن تكون االستخارة ثابتة يف كّل األفعال بال الفرضية األوىل:

 .ةفيها األعامل املحّرمة يف الرشيعة اإلسالميّ 

يذ ما معنى أن تكون هناك استخارة  ؛وهذا االفرتاض يفرتض عدم القيول به

ة يف فعل املحّرم، حتى يتوّجه اإلنسان هل بالدعاء أن جيعل له اخلري فيام دعائيّ 

اإلنسان اعها كي يعرف ة هنا بأنوسيفعل؟! كام ال معنى لالستخارة االستشاريّ 

سن الفعل  و قيحه بعد أن ثيت بالدليل الرشعي املعترب أّن هذا الفعل قييح نانا أح 

 .، أو حسن  أمرنا الشارع بهاملوىل عنه

ألمكن  ،ًا إلثيات احلكم الرشعيعلت االستخارة طريقًا رشعيّ نعم، لو ج  

هذا ليس  ه، ولكنّ استخدامها ملعرفة حكم الفعل الذ، ثيت بسائر األدّلة حرمت

 الفعل رشعًا.عىل معرفة حكم  عىل الفعل بل استخارة   استخارةً 

نصوص االستخارة ورواياهتا منرصفة عن باب األحكام  والصحيح أنّ 

ة من تسمية الولد أو السفر أو ة باملوضوعات واألفعال اخلارجيّ ة وخاّص الرشعيّ 

 باب االجتهاد الرشعي للزم التجارة أو نحو ذلك، كيف ولو كانت طريقًا معتربًا يف

شيوع هذا األمر بقّوة وتداوله بني املترّشعة أو كيار الفقهاء املعارصين لزمن 

ه ال عني وال أثر لذلك يىل يومنا هذا، ولو كانت ، مع أنّ منه عهدالاملعصوم أو قرييي 
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 ًا إلثيات األحكام ألعطاه األئمة للناس يف حّل تعارض األدّلة، وهيطريقًا رشعيّ 

مسألة ميتىل هبا، ويف معرفة احلكم عند عدم لقيا اإلمام وما شابه ذلك، وهلذا يمكن 

 اجلزم بعدم صلة بحث االستخارة هبذا الياب أساسًا.

ات، غري صحيحة، والفقهاء ة األوىل، وهي أوسع الفرضيّ فالفرضيّ  ،وبناًء عليه

البد من فهم  ،األمور االستخارة جتر، يف كّل  من كلامهتم أنّ حى الذين يستو

وهلذا قال الشيخ املفيد، حسب نقل السيد ابن  كالمهم منرصفًا عن هذه احلال.

 »طاووس: 
 
ناه عنه، وال  وال ينيغي لإلنسان أن يستخري اهل تعاىل يف فعل يشء

 .«ستخارة يف املياحام االحاجة به يف استخارة ألداء فرض، وينّ 

فعال، سوى األفعال األ لكّل  شامل  يّن متعّلق االستخارة  الفرضية الثانية:

 دوب واملكروه واملياح باملعنى األخّص.ناملحّرمة، فيشمل الواجب وامل

نه وهذه الفرضية ال يمكن القيول هبا يف جمال الواجب بعد ثيوت وجوبه وتعيّ 

نعم ال مانع من  .ة األوىلعىل املكّلف، لنفس السيب املتقّدم يف نقد الفرضيّ 

سن االستخارة ه ال معنى للقول بح  ام هو واضح، كام أنّ كة هنا االستخارة الدعائي

يف مورد الواجب مع عدم العمل هبا لو خرجت عىل النهي عن فعله، فإّن مناط 

ة ليس ذات الفعل فقط، بل هو اليناء عىل النتيجة وترتيب االستخارة االستشاريّ 

دعائية  صارت استخارةً لنا هذه العنارص كّلها لاألثر واألخذ بام خيرج له، فلو عطّ 

 تقرييًا.

كأن يستخري  ،من أشكال اإلتيان بالواجب ستخار لشكل  لكّن هذا ال يمنع أن ي  

و أ ،سًا هذه الاياب أو تلكبأو ال ،عىل اإلتيان بصالة الظهر يف هذا املكان أو ذاك

                                           
 .138( فتح األبواب: 1)
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 عىل فرد الواجب ال عىل أصل الواجب، وفرد   استخارة   ههذ نحو ذلك، فإنّ 

ق األحكام بالطيائع ال ليس هو املأمور به بعينه، السيام بعد تعلّ  اّص الواجب اخل

 األفراد.

ه ال مانع من فإنّ  ،ارةًا كخصال الكفّ وهكذا لو كان الواجب ختيرييًا رشعيّ 

ه لو فعل وخرج النهي فال يمكنه لكنّ  ،االستخارة عىل أحدها لكي يقوم به

وورد النهي عنه بحسب نتيجة  الذ، مل يعد له بدل  يال االستخارة عىل األخري

 ، يذ ال معنى لذلك حينئذ  متامًا كالواجب التعييني.االستخارة

 أن يكون متعّلق االستخارة هو املستحّب واآلداب والطاعات. الفرضية الثالثة:

ة يف باب منطلقًا من وجهة نظر عامّ  ،وهذا هو الذ، ذهب يليه السيد ابن طاووس

ة يف باب االستخارة، حيث ذهب يىل أّن ما ة نظر خاّص ال من وجه ،األفعال املياحة

من فعل  من األفعال املياحة يال وقد وضعت الرشيعة والعقل هلا آدابًا، واملياحات 

فني من قة بغري املكلّ ام وجدها ابن طاووس متعلّ اخلالصة التي ليس عليها آداب ينّ 

، ومعنى ذلك «سابيف حالهلا ح×: »احليوانات والدواب، وهلذا قال اإلمام عيل

 فيه حتى تتعّلق االستخارة رييستخ لقاً للمكلف مياح مطن يكون ه لكّله أنّ 

 هو املندوبات واآلداب والطاعات.دائاًم باملياحات، فيكون متعّلق االستخارة 

ة يف ًا عىل املعتزلة وبعض علامء اإلماميّ وقد طرح ابن طاووس نظرته هذه رادّ 

 .وجود املياح

فعل من األفعال يال وقد  عدم خلوّ  النظرية حمّل نقاش، وذلك أنّ  هذه يال أنّ 

عىل تقدير عدم يرادة ـ الفعل نفسه  وضعت له الرشيعة آدابًا ومندوبات ال يعني أنّ 

                                           
 .133ـ  183( انظر تفصيل رأيه يف: فتح األبواب: 1)
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قد صار مندوبًا، بل هو مياح، فكون الفعل ذو صيغة ـ فعل مالزماته املندوبة 

ًا. ويمكانية أن جيعل العيد كّل ه يف نفسه مندوبمقارناته ال يصرّي  ةمندوبة بمالحظ

ع قد جعل هذه املياحات مندوبات، بل بمعنى رشال بات له ال يعني أنّ ر  مياحاته ق  

ل فعالرشع ندب لقصد القربة يف املياح، وقصد القربة عنرص مالزم أو مقارن لل أنّ 

 فأصل هذه النظرية غري صحيح. ،املياح حسب الفرض

باملعنى األعم،  اتق االستخارة شاماًل للمياحأن يكون متعلّ  ة الرابعة:الفرضي  

وهو يشمل املندوب واملكروه واملياح باملعنى األخص، دون الواجب واحلرام. بال 

 .ةة واالستخارة االستشاريّ فرق يف ذلك بني االستخارة الدعائيّ 

وهي: أّن االستخارة الدعائية وين مل  أساسية، ةً وقد تواجه هذه الفرضية إشكالي  

ة ال معنى هلا؛ ألّن املفروض أّن ن فيها مشكلة هنا، لكّن االستخارة االستشاريّ يك

سن الفعل وقيحه، وهذا معلوم   مسيقًا يف مورد املستحّب  الغرض منها هو معرفة ح 

ه قييح سن الفعل، ومعنى الكراهة هو أنّ واملكروه، فإّن معنى االستحياب هو ح  

قًا مسيقًا غرضها متحقّ كان خارة بعد أن ما، فال يكون هناك مورد لالست بدرجة  

 عرب أدّلة املستحّب واملكروه.

سن الفعل يف ذاته، بأّن املستخري ال يريد معرفة ح   هذه اِّلشكاليةوربام جياب عن 

ام يريد احلالة اخلاّصة واملورد اجلزئي هلذا ينّ  ،له بدليل االستحياب فإّن هذا معلوم  

أهم منه، ما هو يوجد  ومزامحاته وكونه األهم أالفعل من حيث مقارناته ولوازمه و

املندوب بالعنوان  سن احلّج فهو ال يريد معرفة ح   فعندما يستخري للذهاب يىل احلّج 

                                           
( ظاهر كالم الشيخ كاشف الغطاء استحياهبا حتى لألمور املندوبة، بل حتى لرتك املندوب 1)

 .711، 300: 7أو فعل املكروه لو شك يف بقاء الرجحان فيهام، فانظر: كشف الغطاء 
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 للموضوع، بل يريد الفرد اخلاص وأنه هل فيه مصلحة أم يوجد خطر يف الكيّل 

سدة بمالحظة ؟ أم هلذا الفرد مفاإلقدام عليهم منه ينيغي هالطريق؟! أم هناك فعل  أ

 ؟اته الزمانية واملكانيةخصوصيّ 

بأّن هذا الكالم لو صّح لكان من املفرتض أن يصّح  قد يناقش مرًة أخرىلكن 

الواجب نحن ال نستخري عىل  مات أيضًا، ففي احلّج يف مورد الواجيات واملحرّ 

الواقع يف يطار الزمان  ، بل نستخري بمالحظة هذا الفرد اخلاّص أصل احلّج 

ه ال يصّح هدر يطالق دليل الوجوب باالستخارة، كذلك ال يصح ن، وكام أنّ واملكا

 رق بينهام؟هدر يطالق دليل االستحياب أيضًا، فام هو الف

نعم، يمكن قيول جريان االستخارة يف املندوبات وأمااهلا عند التزاحم، كام لو 

م ألهم منها واملقدّ تيانا اآلن، ومل حيرز ايكان أمامه مجلة من املندوبات التي يمكنه 

رشعًا، فيمكنه االستخارة ملعرفة أّ، من هذه األفعال هو احلسن الفعيل يف ظرف 

منها هو الذ، ينيغي له أن خيتاره؟ ففي هذا املورد يمكننا قيول  التزاحم؟ وأّ، 

 جريان االستخارة.

بحيث صعب فيه مورد وقع التزاحم بني املالكات  كام يمكن القيول يف كّل 

لتمّسك بإطالق دليل االستحياب، كام يف مورد الزواج من شخص ظاهره يمكان ا

انطالقًا  ،سن الزواج منه واملصلحة فيهالصالح بحيث ارتاب الطرف اآلخر يف ح  

وأما يف غري ذلك فال أجد معنى لالستخارة  .حه الواقعيصاليف  من الشّك 

م حال الفعل من حيث االستشارية يال بناًء عىل تفسريها بتعّرف الغيب ال باستعال

 سن والقيح.احل  

سن حالة مل يايت ح   ّن مورد االستخارة هو كّل أأن يقال ب ة اْلامسة:الفرضي  
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وكذا  ،الفعل فيها أو قيحه بدليل رشعي، فيكون شاماًل للمياح باملعنى األخّص 

فراد التي متال م عند التزاحم وعدم يمكان الرتجيح، وكذا الختيار األلغري املحرّ 

، وأماال ذلك ًا بينها عقليًا أو رشعياً اجب أو املستحّب والتي يكون العيد خمرّي الو

زين هذه املوارد جتر، االستخارة، وهبا نفهم ما ورد من استخارة اإلمام  ففي كّل 

ـ بناًء عىل عدم اختصاص هذه  أو نحو ذلك للذهاب يىل العمرة أو احلّج العابدين 

خالفًا ملا فهمه  حنا سابقًا االختصاص ـد رّج الرواية باالستخارة الدعائية، وق

بعضهم من استخارة اإلمام زين العابدين من كونا دلياًل عىل جريان االستخارة 

قًا الكالم  يف ذلك
 .، ما مل يرجع يىل ما قلناهيف املندوبات مطل 

ولعّلها هي ما قصده  ،القارص وهذه الفرضية األخَية هي الراجحة بنظري

الستخراج الراجح هبذه الرتاجيح  ةفالقرع» األنصار، حني قال: الشيخ مرتىض

ح الظاهر الرشعي ليعضها اخلفّية، فهي نظري االستخارة يف األمور اخلالية عن املرّج 

من جعل مورد االستخارة هو التحرّي يأخذ بام قلناه  كّل  ّل بل لع .«عىل بعض..

دًا عند شمول يطالقات وعمومات ؛ الرتفاع التحرّي تعيّ أو يلزمه األخذ بذلك هنا

 األدّلة الرشعية للمورد.

 

 من حيث األهمّية وعدمهااحملور الثاني: 

طرح هنا سلال ي   ،التكليفي حكمهيذا جتاوزنا تعيني متعّلق االستخارة من حيث 

ن أك فعل  جتر، فيه االستخارة مهام كان بسيطًا وحقريًا وغري هامّ  كّل  هل وهو ،آخر

ة يف موردها األمور اهلامّ  صياح هذا اليوم أو يتناول الزيتون، أم أنّ  يتناول اجلينة

                                           
 .118: 0مهّذب األحكام انظر: السيزوار،، ( 1)

 .711؛ وانظر: اآلشتيا ي، كتاب القضاء )ط.ق(: 110األنصار،، القضاء والشهادات: ( 3)
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والعمرة وتسمية الولد  حياة اإلنسان كالزواج والطالق والتجارة والسفر واحلّج 

 وطلب هذا العلم أو ذاك وما شابه ذلك؟

مورد بعض النصوص أمر  هام مال تسمية اإلمام زين العابدين  من الواضح أنّ 

يذا »والعمرة أو الزواج، بل يف بعضها  أو قضايا التجارة، أو احلّج لولده زيد، 

الكالم  لكنّ  .«الرجل تعرض له احلاجة»وكذا ، «السفر أو حاجة مهّمةعىل عزمت 

فهل ينعقد هلا يطالق يدعو  ،سائر النصوص ليس فيها هذا التقييد املورد، يف أنّ 

 فعل من األفعال أم ال؟ لالستخارة يف كّل 

األفعال بعد يطالقات  فال يشكال يف شموهلا لكّل  ة،االستخارة الدعائي  ـ أما  أ

 أدّلة الدعاء، ما مل يلزم حمذور أو مزاحم.

فظاهر غري واحد من النصوص هو اإلطالق  ة،ب ـ وأما االستخارة االستشاري  

يذا أراد »، «ريد اليشء وأستخري اهل فيهأ»، «فيه يميضاألمر « »يذا أردت أمراً »

ارة خ، ومقتضاه رضورة التمّسك به إلثيات شمول استحياب االست«أمرًا.. أحدكم

 فعل مهام كان حقريًا. لكّل 

مال  يذ من املمكن أن يقال بأنّ  ؛من هذا اإلطالق ه مع ذلك يف النفس يشء  يال أنّ 

ه فهم منها عرفًا أنّ عن املوارد احلقرية، بل ي  ـ بحسب السياق ـ هذه التعابري منرصفة 

دًا و ينزهلا، مليّ أة، ال أن يرفع يده ه حيظى بأمهيّ ظاهره أنّ  ممّايقدم عىل أمر،  يريد أن

 ة كام قلنا.مة الواردة يف موارد هامّ ذلك بسائر النصوص املتقدّ 

، أما لو اقترصنا عىل بتقدير أخذ جمموع الروايات يف اليا عىل ،ههذا كلّ 

يف استخارة القلب الصحيح سندًا، فسنجد خرب عيل بن أسياط )وابن فضال( 

ة املورد يف أمهيّ  وهو واضح   ،«ة فيار عيّل..كنت محلت معي متاعًا يىل مكّ »ومطلعه: 

، أو اليحر،، وكون املسألة جتارة كيرية. وكذا لو اعتربنا خرب وخوف الطريق الربّ 
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فإّن فيه حدياًا  ،ةالكليني صحيحًا هناك والذ، نقله ابن طاووس عن رسائل األئمّ 

 هام جدًا. ذ السطان للضيعتني، وهو أمر  عن خوف أخ

يال رواية واحدة وردت يف استخارة  ،فالنصوص الصحيحة واردة يف األمر املهم

يذا أراد أحدكم أمرًا فال يشاور فيه أحدًا حتى ييدأ فيشاور »االستشارة ومطلعها: 

 قيل تعيريه بمشاورة اهل لكنّ  ،وهذا اخلرب وين بدا عىل يطالقه ،«وجل.. اهل عزّ 

فيه، فيكون مهاًم ال تافهًا حقريًا،  ر  شاو  طييعة األمر مما ي   مشاورة اخللق واضح يف أنّ 

وعليه يذ األمور التافهة احلقرية ال تقع عرفًا وعقالئّيًا ورشعًا موردًا للمشاورة، 

ة فالنصوص الصحيحة داّلة أيضًا عىل اختصاص مورد االستخارة باألمور املهمّ 

 مهية.طة األولو متوّس 

ن من جمموع وأما لو أردنا تطييق قانون الوثوق، عرب األخذ بالقدر املتيقّ 

ة، فإّن القدر املتيقن املمكن أن ناق بصدوره هو نصوص االستخارة االستشاريّ 

 ، بعد ما تقدم آنفًا.االستخارة يف األمر املهمّ 

وفاقًا لرصيح  ،ت األمور ال حقَيهافالصحيح ثبوت االستخارة يف مهام  

 صغائر األمورطمئنان بانعقاد إطالقات شاملة ل، وال أقل  من عدم االبعضهم

 .واألفعال

 

 ة الفرديةة االجتماعية واخلصوصّيمن حيث العمومّياحملور الثالث: 

ة لإلنسان خاّصة نقصد هبذا العنوان أّن االستخارة هل جتر، يف الشلون الفرديّ 

ا جتر، أما أّن ، ذهب يليه بعضهمكام كالزواج والسفر والتجارة ونحو ذلك، 

                                           
 .336ـ  333: 1، ق7( انظر: الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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كأن يستخري يف  ،ة له، كإدارة املجتمع والعمل السيايسأيضًا يف الشلون العامّ 

، أو حه يف االنتخابات، أو يستخري الختاذ قرار سيايس يف احلزب املعنّي اختيار مرّش 

 أو دة صلح أو اتفاقية أمنية أو عسكرية أو اقتصاديةهرب أو لتوقيع معاح لشنّ 

 فهل االستخارة جتر، يف هذه األمور أم ال؟ نحو ذلك.

مة هو اجلريان يف االستخارة ظاهر يطالق غري واحد  من النصوص املتقدّ 

فإّن ذلك مشمول لعنوان )اليشء ـ األمر..( الوارد  ؛االستشارية فضاًل عن الدعائية

ا يفهم منه ممفيها يف النّص، وين كانت بعض النصوص موردها واملوّجه يليه الكالم 

 ذلك ال يوجب هدر اإلطالق يف سائر النصوص. أّن احلالة شخصية، يال أنّ 

يّن استخدام االستخارة يف مال هذه املوارد غري  وقد يقال يف مقابل ذلك:

حيث البّد فيها من اليحث والتأّمل وموازنة املصالح واملفاسد، ويال فلو  ،عقالئي

ات احلاكم أو ريقة فال حاجة يىل خصوصيّ دار مال هذه األمور هبذه الطكانت ت  

ال سيام بناًء عىل رشعّية النيابة يف ة أو ليعض هذه الشلون، املتويّل للشلون العامّ 

بل كان يمكن ألّ، شخص أن يتصّدى ملال هذا املنصب مادام االستخارة، 

 .مانع منها االستخارة الدعائية ال ،نعم يستخدم طريقة االستخارة هذه.

م عقالئية هذا األمر وب عده عن نصوص الرشيعة يف جمال الشلون ونتيجة عد

العاّمة نّدعي انرصاف نصوص االستخارة عن مال هذه املوارد. ويعّزز هذا 

االنرصاف أّن سرية النيي| واألئمة^ والصحابة واألصحاب األخيار 

هلم ، فقد كانوا يعّللون للناس أعامعىل ذلك مل تكن قائمةً  رضوان اهل عليهم

رشعية أو عقالئية، عىل مستوى السلم  ة أو السياسية وغريها بتعليالت  االجتامعيّ 

                                           
 .30: 56دد ( الدهشور،، دراسة استداللية حول االستخارة، مصدر سابق، الع1)
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ومل نجد منهم تربير أّ، خطوة فعلوها  ،واحلرب واملعارضة واملواالة وسائر األمور

ة كالسيحة أو املصحف أو الرقاع أو م استخاروا اهل تعاىل استخارًة استشاريّ بأّن 

قل لنا لن  ـ األفعال  ة االستحياب لكّل املفروض عموميّ وـ غري ذلك، فلو كان ذلك 

ضعيف، وهو من الشلون العامة ال الشخصية التي قد ال  ووصل ولو بطريق  

 فيكشف ذلك عن عدمه؛ ليعد ترك كّل  ،واملفروض عدم وصول يشء .تصل

 طيلة ثالثة قرون وهبذه الطريقة. هلالء هلذا املستحّب 

عىل مشاورة  النيّي  وحّث  ،ورى يف يدارة اليالدالنصوص دّلت عىل الش علاًم أنّ 

 وهذا كّله ينايف اإلطالق املّدعى هنا ولو بنحو التأييد. ،أصحابه

جتر، مطلقًا فرتض بناؤه عىل أّن االستخارة البد أن ي  كّله يال أّن هذا الكالم 

وتستحّب مطلقًا يف كّل احلاالت، أ، مع التحرّي وعدمه، ومع اليأس من احلّل 

 فقدان املكّلف كّل ه، أّما لو قلنا بأّن االستخارة جتر، فقط يف حال وعدم

ة للفعل، بمعنى بلوغ حّد التحرّي التام ة والعقالئية والرشعيّ حات العقليّ املرّج 

ني باستفراغ الوسع يف اليحث والفحص، ففي هذه احلال أّ، والرتّدد التام املسيوق  

ة بعد انسداد الطرق بأكملها دون مرّجح من يجراء االستخار ـ واملورد قليل ـ مانع

االت عدم التحرّي حلنعم، لو بني عىل يطالق دليل االستخارة  يار عىل خيار آخر؟خل

يعيق االطمئنان بانعقاد  اً وجدانيّ  اً املشار يليه لكان ما أرشنا يليه قيل قليل منّيه

 يطالق يف النصوص.

ب االستخارة الدعائية ـ ينيغي أن نخرج منه ـ يىل جان ،وهذا الكالم كّله

حد تقرييًا مع السييل العقالئي يف اختاذ هذا الطريق يتّ  االستخارة باملشورة؛ ألنّ 

القرار يف الشلون العامة، فال موجب هلدر يطالق مال دليل االستخارة باملشورة 

وكذلك احلال يف  وفيه ما هو الصحيح سندًا كام تقّدم ما مل يطرأ عنوان آخر.
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القلب بناًء عىل تفسريها بالتأّمل والتفكري ثم اإللقاء يف القلب، االستخارة ب

 وحدوث العزم الناتج عن قناعة موضوعّية. 

 

 تهاواملوقف الشرعي من خمالف ،نتيجة االستخارة ـ2

خرجت النتيجة بالفعل أو الرتك، فباالستخارة االستشارّية  لو استخار شخص  

ة جيب العمل هبا أو ذه النتيجة ترشيعيّ السيام يف مال الرقاع أو املصحف، فهل ه

سن الفعل ة فقط يىل ح  رشاديّ يا بحيث يكون هلا ب عد مولو،، أم أّن  يستحّب 

ورجحانه من حيث املصالح واملفاسد، ولإلنسان بعد ذلك أن خيتار، ولو أراد 

لدفع  ماالً   يطلب منه التصّدقامخمالفة االستخارة كان له ذلك بال حمذور، وينّ 

 ؟اليالء

مجلة من نصوص  ستند له أنّ ، وقد ي  ظاهر بعض الكلامت هو الي عد الترشيعي

ه لو خرجت النتيجة كذا وكذا فافعل ويال فال تفعل، مة تذكر بأنّ االستخارة املتقدّ 

ب عىل وهي صيغ أمر  وني من اإلمام نفسه، فيفهم حصول وجوب ثانو، مرتتّ 

ون هذا االستحياب هلذا ذلك، ويكاالستخارة أو ال أقّل من استحياب ثانو، ك

ب عىل فعله ري يف ذلك ويرتتّ ضم االستخارة به، وال خذ يف موضوعه تقدّ الفعل قد ا  

 .ما يرتتب عىل فعل املستحّب حينئذ   كّل 

ما يفهم من جمموع نصوص االستخارة هو أّن  ينّ  :ه قد يقال يف مقابل ذلكيال أنّ 

قدم د أن تكون له بصرية من أمره، في  قدم عىل يشء، ويريهناك شخصًا يريد أن ي  

عىل االستخارة فيعمل بنتيجتها، فاإلمام عندما قال )افعل( أو )ال تفعل( مل يكن 

                                           
 .311: 1، ق7( انظر: حممد الصدر، ما وراء الفقه ج1)
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أو ال حيرز كونه يف هذا املقام، بل هو بصدد ينشاء بيان  بقصد ينشاء جعل ترشيعّي 

متامًا كام  ،ه لو خرجت الرقاع كذا، فإّن هذا معناه الفعل أو الرتكبمعنى أنّ  ،للنتيجة

دون أن نقصد ونستخدم مال هذه التعابري يف باب االستخارات نقول نحن ذلك 

، فاإلمام كان يف مقام بيان كيفية أو اإلخيار عن اجلعل الترشيعي اجلعل الترشيعي

يف كونه يف مقام بيان جعل ترشيعي ثانو،  االستخارة وطريق العمل هبا، ونشّك 

 ب عىل االستخارة.مرتتّ 

فانظر »ي يف استخارة املصحف حيث جاء فيها: ذلك بخرب اليسع القمّ  زويتعزّ 

، وماله بعض أخيار الرقاع، فإّن مال هذا «ل ما ترى فخذ به ين شاء اهليىل أوّ 

يف  ،اللسان ليس لسان جعل ترشيعي، فنحن ال نقول: صّل صالة الظهر ين شاء اهل

الراجح يف نفسه بحسب مقام بيان احلكم الرشعي، مما يكشف عن يرادة بيان 

اهل جير، اخلري  املصالح واملفاسد. وهكذا نالحظ يف استخارة االستشارة ما يفيد أنّ 

ة، ويف بعض عىل لسان من يستشريهم اإلنسان يف أموره، وهو ظاهر يف اإلرشاديّ 

 فعل.ني ال تفعل ويذا خرجت كذا فهي ا النصوص: يذا خرجت كذا

سلال حول خمالفة االستخارة من قيل  ّ، د ذلك عدم وجود أولعّل ما يليّ 

ه مورد ابتالء، مما يكشف عن عدم وجود حمذور رشعي يف األمر أو املترّشعة، مع أنّ 

 ة.مرجوحيّ 

ة والرجحان النفيس عن د يجياهبا انسالخ املطلوبيّ ة عنها ملجرّ نفى اإلرشاديّ وال ت  

تها استحياب موافقة غاي ّل األوامر الرشعية كام ذكره بعض، متوصاًل للقول بأنّ ج

مورد االستخارة هو  ، فقد توّصلنا سابقًا يىل أنّ ال استحياب الفعل االستخارة

                                           
 .571ـ  530: 11( الالر،، جمموعة رسائل 1)
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ة ذات يفادة لرجحان نفيس حتى تكليفيّ  املياح ال األمور التي وردت فيها أحكام  

 ه لو كانت نتيجة االستخارة هي استحياب املوافقة فقط، فأّ، يلزم ما ذكر، عىل أنّ 

؟ وأّ، معنى لكاشفيّ  جير، احلّق عىل لسانه؟ : يّن اهل معنى لقوله ة االستخارة حينئذ 

ية عن رجاحة الفعل من حيث كاالستخارة حا فيه اخلري؟ مما ظاهره أنّ  أو أنّ 

ثانو، باملوافقة  الستحياب   مستقّل  ا بنفسها موضوع  املصالح واملفاسد، ال أّن 

 وعدمها.

ة يفيض يىل ترجيح احتامل اإلرشاديّ  واملتحّصل أّن النظر يف جمموع النصوص

سن والرجحان، وال مانع بعد ذلك من يثيات استحياب هذا الفعل ال بدليل للح  

حة لفعل ما هو حسن وراجح، وهذا غري ثيوت االستخارة، بل باألدّلة العامة املرّج 

ح االستخارة حيث تنقّ  ،بل هو من باب تنقيح املوضوع حينئذ   ،استحياب ثانو،

عىل تقدير ثيوت مال هذا  استحياب القيام بالفعل الراجح واألحسن موضوع  

 .االستحياب

وبناًء عليه، فمخالفة نتيجة االستخارة ال دليل موثوق به عىل حرمته أو حتى 

لو أراد املخالفة كانت  ،نعم .كراهته يف نفسه، فليس يف األمر جعل ترشيعي

ة أم عىل تقدير ر افرتاض املولويّ سواء عىل تقدي ،من باب دفع اليالء الصدقة حسنةً 

 ة.افرتاض اإلرشاديّ 

ولعّل جممل ما قلناه هو الظاهر من نسق معاجلة الفقهاء للموضوع، حيث ال 

يف متعّلق االستخارة بعد  نجدهم يطرحون هذا األمر أو يفتون باالستحياب

 ل أحد  باحة عندهم يىل وجوب أو حرمة، وال يقوقها فيه، وال يتغرّي حكم اإلحتقّ 

                                           
، حيث ذهب 571مل أجد من أفتى باالستحياب يال عيد احلسني الالر،، جمموعة رسائل: ( 1)

 يىل استحياب موافقة االستخارة أو كراهة خمالفتها.
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الذين حتّدثوا عن هذا املوضوع ـ  ، بل رصيح كلامت بعض املعارصينبذلك

لندرة احلديث فيه ـ هو عدم حرمة خمالفة االستخارة وين قالوا بأّنه ال ينيغي أو 

 .سن التصّدق قيل املخالفةحي  

ه لو احتمل مفاسد عظيمة من املخالفة لزم نّ ذكر الشيخ كاشف الغطاء أ ،نعم

ته نفس ذاك ، وهذا خارج عن حمّل الكالم، وحجيّ ى االستخارة لدّ العمل بم

 االحتامل ال دليل االستخارة.

اها دّ لق الكليايس يىل التفصيل بني الرضر النفيس فيجب العمل بموذهب املحقّ 

عىل  الرضر املايل فاحلكم ميني  بني لوجوب دفع الرضر املظنون عن النفس، و

، وحاله حال كالم كاشف الغطاء املايل املظنون املوقف من وجوب دفع الرضر 

 غايته حتقيقها ملوضوع الظنّ  ،ة لالستخارة ودليلها هنامن حيث عدم اخلصوصيّ 

 بالرضر ال غري، فلو قلنا بعدم وجوب دفع الرضر الدنيو، ملا وجب يشء هنا.

 

 االستخارة، موقعها وموردها حمّل ـ3

ا احلاالت أم أّن  االستخارة جتر، يف كّل  املقصود هبذا اليحث أن ندرس هل أنّ 

خاّصة بحال التحرّي والرتّدد وعدم وضوح األمر عند اإلنسان؟ فهل يمكنني أن 

 يف الرؤية وعزم   بل لد، وضوح   ،ال ترّدد عند، فيهاالتي ال احلأستخري حتى يف 

                                           
: 3؛ واخلامنئي، أجوبة االستفتاءات 61: 0، و617: 8جاة راجع: التربيز،، رصاط الن( 1)

، 337: 1؛ ونارص مكارم الشرياز،، الفتاوى اجلديدة 71؛ والسيستا ي، استفتاءات: 133

511. 
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يح حمّل االستخارة ال يكون يال بعد انسداد الطريق أمام الرتج عىل الفعل أم أنّ 

 ألّ، سيب من أسياب االنسداد وحترّي اإلنسان يف االختيار؟ ،عىل آخر لفعل  

االستخارة لرفع احلرية  رين أنّ الظاهر من كلامت غري واحد  من الفقهاء املتأّخ 

 ر السيل لإلنسان لرفع حريته وترّدده بأّ، ا ال معنى هلا عىل تقدير توفّ والرتّدد، وأّن 

ة الزمنية التي تستدعي تفعيل دليل ظهي اللح آخر، فاستحكام احلرية سييل  

 . بل لعّل كّل هو الذ، يفرضها االستخارة، متامًا كالقرعة حيث االنسداد التامّ 

ق الالر، ـ الدنيوية ـ كاملحقّ  االستخارة هو اجلهل باملنافع واملضارّ  حمّل  من قال بأنّ 

 .يكون مرجع كالمه يىل حالة التحرّي هذه

ستند يليه لرفع قيد التحرّي هو بعض اإلطالقات والعمومات ي   والذ، يمكن أن

مقتىض يطالق  رًا فيام مىض، فإنّ الواردة يف نصوص االستخارة، كام أسلفناها مكرّ 

ال التحرّي وعدمه، فال موجب للتقييد هبذه احلال كام حلالشمول « يذا أردت أمرًا..»

 رين.نراه عند املتأّخ بتنا 

ام الكالم  وعدمه، إن  يف شموَلا للتحَي   شك   ة الرة الدعائي  قد يقال بأن  االستخا

                                           
 171ضل اهل، القرعة واالستخارة: فو ؛110: 8امليزان يف تفسري القرآن الطياطيائي، ( انظر: 1)

؛ وسيفي املازندرا ي، ميا ي الفقه الفّعال 30؛ وحسني كريمي القّمي، قاعدة القرعة: 173ـ 

؛ وحممد عيل كرامي، 337ـ  331: 1، ق7ما وراء الفقه جحممد الصدر، ؛ و378ـ  375: 7

، 711: 7، و613: 3والتربيز،، رصاط النجاة موقعه االلكرتو ي الشخيص، مصدر سابق؛ 

، 717؛ والسيستا ي، استفتاءات: 133، 131: 3؛ واخلامنئي، أجوبة االستفتاءات 61: 0و

؛ 511: 1؛ ونارص مكارم الشرياز،، الفتاوى اجلديدة 736ـ  733، وفقه املغرتبني: 615

نقل عن السّيد ؛ 81وهو ظاهر كالم حممد احلسيني الشرياز،، الفقه )القواعد الفقهّية(:  وي 

 .363ـ  368: 3د باقر الصدر كام جاء يف كتاب حمّمد باقر الصدر، السرية واملسرية حممّ 

 .511( جمتيى الالر،، جمموع الرسائل: 3)
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يف لزوم اختيار اختصاصها بحال أيضًا شك  حيث ال ،ةيف االستخارة االستشاري  

 :ال لكل  واحٍد منها عىل حدة أمورملجموع وذلك  ؛داجلهل والرتد  

 كقضية الذ، يفرق له ،كون ذلك هو مورد بعض روايات االستخارة نفسها ـ 1

يف األمر فريقان ينهاه ويأمره، كام جاء يف خرب يسحاق بن عامر يف استخارة القلب، 

 أو اليحر أو غري ذلك. جرة باملال يف طريق الربّ اة املتأو قضيّ 

ر يف األمور قيل سن التفكري والتدبّ يّن النصوص الكارية قد دّلت عىل ح   ـ 2

ل اخلربة، فلو كان دليل سن املشورة والرجوع يىل أهاإلقدام عليها، وعىل ح  

لم ترغيب الشارع فيها معنى. االستخارة شامالً للمقام ملا كان هلذه الطرق التي ع  

االستشارة هو الرتّدد مع وجود من له  حمّل  ـ يىل أنّ  بل قد يقال ـ كام ذهب بعض

مر بحيث يمكنه املساعدة يف الرتجيح، أما االستخارة فموردها الرتّدد خربة باأل

 سئل. ممّن لديه اخلربة والدراية لو حتّى 

ة يف رفت بني اإلماميّ يشء لشاعت وع   لو كانت االستخارة جتر، يف كّل  ـ 3

موردها قليل احلصول،  مل تعرف نستكشف أنّ وحيث القرون األوىل، لكارة حمّلها، 

 وهو عند اجلهل التام والتحرّي الكامل.

 وذلك: ،ال التحَي  قابلة للمناقشةإال أن  هذه املحاولة َلرص مورد االستخارة بح

يّن كون مورد بعض األخيار هو التحرّي ال يفرض تقييد سائر األخيار التي  أوالً:

 طالقًا، السيام يف أخيار الرقاع.حتو، ي

سن سن التدبر واملشاورة والتفّكر ال ينايف ما دّل عىل ح  يّن ما دّل عىل ح   ثانيًا:

 للخري يىل آخر ماله، وكأنّ  طريق يرشادّ، ذلك من باب ضّم  ألنّ ؛ االستخارة

                                           
 .63ـ  61: 56( الدهشور،، مصدر سابق، العدد 1)
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سن الفعل واخلري أمامك طرقًا ملعرفة ح   جمموع هذه النصوص يريد أن يقول بأنّ 

فال يوجد متانع  ،ر الذايت، ومنها مشاورة الغري، ومنها االستخارةفيه، منها التدبّ 

احلال يف دليل  ر الذايت، كذلكسن التدبّ ح  دليل دليل املشورة ال يلغي  بينها، فكام أنّ 

هذه األدّلة تايت استحيابًا ختيرييًا هلذه الاالثة وبإمكان اإلنسان  االستخارة، فكأنّ 

ات الكارية التي يصعب متامًا كاملستحيّ أن خيتار هذه السيل ما دامت لإلرشاد، 

 اجلمع بينها.

ة يف القرون اهلجرية األوىل، لو يّن عدم شيوع االستخارة االستشاريّ  ثالثًا:

غاضينا عن كونه كاشفًا عن عدم وجودها أساسًا، قد يكون لعدم اختيار الناس ت

ر الذايت أو هذا السييل يال عند انسداد سائر السيل، وترجيحهم سييل التدبّ 

ر، قاقتهم العامة، متامًا كام هي احلال اليوم حيث ندر أن جي  ثاالستشارات بحسب 

د شيوعها. ويشهد له طييعة األسئلة يشء من مهامته حتى بع أحد االستخارة يف كّل 

 ، كام أنّ ريةلون بعد احلأسيم فهم من كاري منها أّن يف روايات االستخارة حيث ي  

شخيص وليس طقسًا من الطقوس حتى يشتهر بني أبناء املذاهب،  االستخارة شأن  

 السيام لو قلنا بعدم جواز االستنابة فيها.

 ع هو:لصحيح يف معاجلة هذا املوضومن هنا، فا

أما يذا أخذنا الروايات الصحيحة السند خاّصة، فإّن موردها كان حال  ـ أ

واليحر، وكام يف  التحرّي، كام يف صحيحة ابن يسياط )وابن فضال( يف جتارة الربّ 

 املورد فيه حترّي. قّصة الضيعتني اللتني خيشى عليهام من السلطان، فإّن ظاهرها أنّ 

رة باملشورة ليس فيه ذلك، وهذا ال بأس به؛ نعم، اخلرب الصحيح يف االستخا

بني االستخارة واالستشارة  اندكاكاالستخارة باملشورة ليست سوى  ألنّ 
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 والرتجيح العقال ي.

فال بّد بعد هذا كّله  ،وأما يذا أخذنا باملقدار املوثوق من جمموع الروايات ب ـ

ت من الروايات التي مرّ الكاري  حرّي، السيام وأنّ تمن االقتصار عىل حال اجلهل وال

يذا أردت »بل ترشع ميارشًة بييان الكيفية  ،معنا سابقًا ال حتكي عن املورد

نة للمورد قلياًل واألخذ يّ مااًل، فيكون عدد الروايات املي «االستخارة فكذا وكذا

م، وخاصة بعد كون ة بعدما تقدّ بصدوره يفرض تضييق الدائرة خاّص  باملطمأنّ 

، مال خرب الفاضل اليحرا ي: غري الصحيحة فيه يشارات للتحرّي مجلة من الروايات 

 :أو خرب احلمري،«. حدكم يذا ضاق به األمر ذرعًا أن يتناول املصحف..أل ما»

ال جيد أحدًا »أو « عن الرجل تعرض له حاجة مما ال يدر، أن يفعلها أم ال..»

 «.يشاوره كيف يصنع

 جح عدم التقييد بحال التحرّي لوجودفاألر ،حنا مجيع الرواياتوأما لو صحّ  ج ـ

 اإلطالق. ها ظاهرم

فاألرجح االقتصار يف االستخارة  ،م عدم صّحة مجيع الرواياتوقد تقدّ 

انسداد الناجتني عن ة ـ غري استخارة املشورة ـ عىل حال الرتّدد والتحرّي االستشاريّ 

 رين.، وفاقًا ملا ذهب يليه بعض املتأّخ والسي ل األخرى األمور

 

 النيابة يف االستخارة ـ 4

حيث  ،هـ(886لعّل أّول من تعّرض هلذا املوضوع هو السيد ابن طاووس )

ه حاول ختريج ه مل يعار عىل حديث رصيح يف استخارة اإلنسان لغريه، لكنّ ذكر أنّ 

 سنوردمها بعد قليل ين شاء اهل. ة بوجهنياالستخارة النيابيّ 

                                           
 .363ـ  361( انظر: فتح األبواب: 1)
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ظواهر األخيار الواردة يف  ، معتربًا أنّ ث اليحرا ي مال ذلككام ذكر املحدّ 

عمل أهل عرصه  مشريًا يىل أنّ  ،امليارش هلا هو صاحب احلاجة االستخارة تفيد أنّ 

أحدًا مل يطرح هذا يال الرشيف أيب احلسن العاميل يف رشحه  دًا أنّ عىل النيابة، وملكّ 

 .ةوائد النجفيّ ح، وشيخ اليحرا ي الشيخ سليامن اليحرا ي يف كتاب الفيعىل املفات

اختلفوا ضهم َلذا املوضوع ـ تعر  ندرة ـ رغم بعد ابن طاووس إال أن  العلامء 

 ه:في

 ري فيها، وهوضه ال ة االستخارة النيابية وأنّ يىل مرشوعيّ  فذهب بعضهم ـ أ

رفت بالزهد  ات  امنا هذه، حيث برزت شخصيّ السيام يف مال أيّ  ،الشائع كيرية ع 

ة، وصار الكاري من الناس يقصدونا اهتا الصوفية والعرفانيّ واألخالق أو بنزع

بل يف كّل منطقة وحمّلة لكي تستخري هلم، من خمتلف اليلدان، ميارشًة أو بالواسطة 

صار علامء الدين فيها أو بعض املتدّينني املعروفني حمّجًة لكي يستخري الناس 

ًا من صاحب االستخارة، نهذا الشخص أو ذاك أكار تديّ  انطالقًا من أنّ عندهم، 

 ة فهمه لآليات الكريمة أيضًا كونه عادًة من العلامء.ع استجابة دعائه ودقّ فيتوقّ 

ت هذه الظاهرة يف عرصنا احلارض من خالل طييعة اإلخيارات التي زوقد تعزّ 

يذكرها مال هلالء العلامء ملن يطلب االستخارة، حيث يدخلون يف بيان بعض 

                                           
 .573: 11( انظر: احلدائق النارضة 1)

، فانظر له: «املعروف الذ، جرت عليه سرية اخللق» شرب بقوله: ( حّتى عرّب السيد عيد اهل3)

؛ وذكر السيد حممد الصدر بأّن هذا ما جرت عليه سرية املترّشعة منذ 38يرشاد املستيرص: 

؛ 300: 7. وانظر: كشف الغطاء 375: 1، ق7زمن غري معروف، فانظر له: ما وراء الفقه ج

؛ وجواهر 117: 0وار،، مهّذب األحكام ؛ والسيز577، 573: 11واحلدائق النارضة 

 .135: 13الكالم 
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العهم عىل الغيب، خالهلا طالب االستخارة ما يشيه اطّ  فهم منيالتفاصيل التي 

ويذكرون له تفاصيل مذهلة  ،دون أن خيربهم نيّتهفيعرفون قصده من االستخارة و

يف بعض األحيان. كام أن حدوث وقائع الحقة عىل االستخارة قد خيربهم هبا هذا 

بالرجوع يليه يف العامل مسيقًا تاري الذهول واإلعجاب أيضًا وتدفع الناس للتمّسك 

ة كالمه ويخياراته. حتى أّن بعض العلامء ـ كالسيد االستخارة انطالقًا من صدقيّ 

ما يستخري خري لغريه ونادرًا ته كان كاريًا ما يسنقل عنه أنّ حممد باقر الصدر ـ ي  

 .لنفسه

هذا  ة النيابة يف االستخارة، وأنّ ك بعض العلامء يف رشعيّ شكّ  ،ويف املقابل ب ـ

غري مأثور وال يوجد ما يرّبره، رافضني جممل هذا الظواهر التي حتّدثنا عنها  مراأل

 آنفًا.

ومن الواضح أّن االستخارة امليارشة التي يستخري فيها اإلنسان لنفسه هي القدر 

ة النيابة فيها، فهل هناك ما الكالم يف رشعيّ  ن من نصوص االستخارة، يال أنّ املتيقّ 

 م ال؟يرشعن ذلك أ

 اجتاهان: هنا

 ة النيابة يف االستخاراتاالجتاه األول: هو اجتاه رشعي  

 هي: ،ة النيابة واالستنابة هنا أمورحاصل ما يمكن بيانه من أدل ة رشعي  و

 ما ذكره السيد ابن طاووس وتناقله العلامء بعده، من أنّ  الوجه األول:

وجّل بالدعوات  ت عىل قضاء حوائج اإلخوان من اهل عزّ النصوص الكارية قد حاّ 

االستخارة من مجلة مواردها قضاء حوائج اإلخوان  الت، وال شك أنّ والتوّس 

ومن موارد الدعوات أيضًا، فال مانع من التمّسك هبذا النوع من العمومات 

                                           
 .368: 3( أمحد أبو زيد، حممد باقر الصدر، السرية واملسرية 1)
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 .ةإلثيات جواز االستخارة النيابيّ 

يينّي ه مل ، لكنّ هذا الوجه ال خيلو من مناقشة وقد ذكر السيد حممد الصدر أنّ 

، ولعّل الوجه فيه أّن دليل قضاء حاجة اإلخوان ليس له يطالق، فيه وجه املناقشة

قىض رشعًا وعقاًل، فإذا مل يكن باإلمكان حاجة يمكن أن ت   بل هو شامل لكّل 

االستخارة بالنيابة بحيث مل يكن مرشوعًا رشعًا، مل يندرج ذلك ضمن عمومات 

 الدعاء للغري وقضاء حاجته.

بإمكان ذلك عقاًل  حوائج اإلخوان مقّيد   خرى يّن احلث عىل قضاءوبعيارة أ

نستطيع قضاء حاجته  ة ذلك، الرز يف املرحلة السابقة مرشوعيّ ورشعًا، فام مل حت  

 رشعًا، واملانع الرشعي كاملانع العقيل يف ذلك.

 ه جيب التمييز بني حالتني:إال أن  

ة النيابة يف االستخارة، ويف هذه أن يقوم دليل عىل عدم مرشوعيّ  اَلالة األوىل:

ة موجيًا خلروج املورد عن يطالقات وعمومات احلال يكون دليل عدم املرشوعيّ 

 احلث عىل قضاء احلوائج لنفس السيب املشار يليه أعاله.

يصدق يف نفس الوقت ة، وعىل عدم املرشوعيّ  أن ال يقوم دليل   اَلالة الثانية:

ل هذا املورد، ويف هذه احلال ال مانع من شمول عنوان قضاء احلاجة عرفًا عىل ما

 .اإلطالقات والعمومات للمورد، ويكون هذا الشمول كاشفًا عن ترتيب اآلثار

النائب قام  أنّ  ةحظالمصدق قضاء احلاجة عرفًا يّنام هو ب وهنا ينيغي القول بأنّ 

ة عىل بفعل االستخارة، لكّن السلال هل للمنوب عنه أن يتعامل مع هذه االستخار

م ال؟ وبعيارة أخرى: السلال هو ة ذات األثر بالنسية يليه أا االستخارة املرشوعأّن 

                                           
 .361( راجع: فتح األبواب: 1)

 .373: 1، ق7( ما وراء الفقه ج3)
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 ـ عترب رشعًا ـ من حيث التعامل معها وترتيب األثر عليهاهل هذه االستخارة ت  

كاالستخارة الصادرة من اإلنسان لنفسه وغاياته أم ال؟ فام مل نايت ذلك بحسب 

ق عنوان قضاء احلاجة هبذا اللحاظ كام هو واضح. قّ دليل االستخارة نفسه ال يتح

ة ذلك بعنوان قضاء عن آخر فيه قضاء احلاجة، لكن مرشوعيّ  فأن يصيّل شخص  

تلك الصالة بماابة صالة الذات ت سقط التكليف عن أّن  عتياراع عىل احلاجة متفرّ 

ن الرجوع قت الصورة، فالبد مق واقع قضاء احلاجة وين حتقّ ال فال يتحقّ يالفرد، و

 ء احلاجة أو عنوان الدعاء للغري.ة الصالة ملعرفة ذلك ال دليل قضاألدلّ 

 للحاجة من طرفه، أّما من طريف 
 
والنتيجة أّن استخارة الغري يل هي فعل قضاء

ويمكان اليناء عىل هذه االستخارة وترتيب اآلثار فهذا غري مأخوذ يف دليل قضاء 

املوارد األخرى كارية، فاالستناد يىل دليل  احلاجة كام هو واضح. وأمالة ذلك يف

النائب يف أغلب  ، ويال لزم يمكان االكتفاء بفعلقضاء احلاجة غري صحيح

 املستحّيات وربام غريها!

 أنّ  ة تعنياالستخارة النيابيّ  من أنّ  ،ما ذكره ابن طاووس أيضاً  الوجه الثاين:

للذ، يكّلفه االستخارة، احلاجة صارت للذ، ييارش االستخارة، فيستخري لنفسه و

ه هل املصلحة موجودة يف أن يقول النتيجة ملن يكّلفه أما استخارته لنفسه فهي يف أنّ 

 .الفعل صالح هلذا الغري أم ال؟ االستخارة، وأما استخارته للغري فهي يف أنّ 

ل، واستخارة بني صورتني: استخارة عىل القول للموكّ  وهذا التقريب فيه مجع  

 ل املوّكل وهل هو جيد أم ال؟علطييعة ف

واجلمع بني الصورتني ـ كام هو ظاهر كالم ابن طاووس ـ ال معنى له؛ يذ من 
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املمكن أن يكون الفعل حسنًا بالنسية لصاحب االستخارة، لكن من غري احلسن أن 

ع تنافيهام ال معنى له هنا، لك؛ خلصوصية  ما، فقصد أمرين قد يتوقّ ذيقول له امليارش 

واحدة أن يسافر وأن يييع شيئًا قيل أن يسافر، فإّن هذه  خري باستخارة  كمن يست

االستخارة عىل أمرين معًا غري معقولة بحسب يمكانات املسألة؛ الحتامل املصلحة 

لشخص واحد أن يستخري أللف شخص  يف أحدمها واملفسدة يف اآلخر، ويال لصّح 

 باستخارة  واحدة!

ملجموع ألمكن ذلك، فلو خرجت النتيجة نعم لو جعل األمران معًا بنحو ا

حسنًة كان املجموع حسنًا، ولو خرجت سلييًة كان أحدمها سليّيًا ال كالمها 

بالرضورة، ومعه ال يمكن أن يقول املستخري للموّكل النتيجة  عىل تقدير السليّية؛ 

ّيه الحتامل كون العنرص السليي كامنًا يف يخياره له ال يف نفس فعله، وهذا كّله من

 عىل اخللط الذ، وقع يف الصورة التي قّدمها لنا السيد ابن طاووس.

وهي االستخارة لفعل  ،فإذا أخذنا الصورة الاانية ،من هنا؛ البد من التفكيك

املوكّل، وهل هو جيد أم ال، فهي ليست بدليل، بل هي عني موضوع اليحث الذ، 

 .هنا نعاجله، فال يصح جعلها دليالً 

ة هي استخارة ميارشة يف أن أقول لصاحب االستخارة النيابيّ  أما لو قلنا بأنّ 

ه سوف أقصد منها ألنّ  ؛ًا يف االستخارةاالستخارة أم ال، فهذا معناه تعدياًل جوهريّ 

نعم وجيدة، فإذا خرجت نعم، قلت له: نعم، ويذا خرجت بالنفي، مل  :أن أقول له

ة القائمة رات النيابيّ لتزم الصمت، وهذا غري واقع االستخاأأقل له نعم بل 

 والشائعة.

ثم، لو صّح هذا وكان من املناسب أن أقول له نعم، يأيت السلال هل هذا يعّد 

ر عليها، فلو أعطتني لصاحب االستخارة يمكنه ترتيب األثبالنسية  استخارةً 
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أن أقول له نعم، فهل هذا استخارة بالنسية يليه يرتب عليها األثر  سن  االستخارة ح  

قول نعم أو ال. يال يذا أخذنا بالدالالت أأن  ه حيسن يلهذا هو ما نريده، ال أنّ  أم ال؟

سن أن سن الفعل منه، االلتزامية عىل ح   ، دال  بالداللة االلتزاميّة قول له نعمأوأّن ح 

سن الفعل منه، مع أّنه  ة املالزمة هنا دائاًم، يذ لعّل يف األمر ال دليل عىل صحّ عىل ح 

 ى.ات أخرخصوصيّ 

ينسان  يلزم هنا عدم احلاجة لالستنابة أساسًا، بل أّ،  ،م تقدّ وبرصف النظر عاّم 

 (فعلانعم ) :ه سيفعل فعاًل ما، يمكنه أن يستخري أن يقول لهيعلم من ينسان  آخر أنّ 

ويرتتب األثر عليه، فهل يلتزم هبذا أيضًا أم ال؟ وعىل تقديره لو فعل  (ال تفعل)أو 

فعل وليعضهم بال تفعل فام هو موقف إليعضهم ب ذلك عرشة أشخاص وخرجت

 الطرف صاحب العالقة هنا؟!

ـ الذ، قد يستوحى من بعضهم عدم ابن طاووس هذا يظهر أّن ختريج  ،من هنا

فضاًل عن خمالفته  ،لألمور باللوازم غري املحرزة شديد وربط   ـ فيه تكّلف   ممانعته

العالمة املجليس جعل  والعجيب أنّ  .مللمفهوم النيايب امليحوث عنه والشائع اليو

واألحوط هو عدم التوكيل  األوىل هذا الوجه لعّله من أفضلها، وين اعترب أنّ 

 .أساساً 

صاحب االستخارة  االستناد يىل يطالقات الوكالة، بمعنى أنّ  الوجه الثالث:

من  الح  ويعّرفه الص يل له األمر  يوكل النائب يف أن يطلب له من اهل تعاىل أن جي  

 ليطلب هل غريل، فيدل أن يطلب صاحب االستخارة بنفسه يوكّ فعالفاسد يف ال

، يعطي الوكيل، ل ميارشًة اجلواب  ، واملوىل سيحانه وتعاىل بدل أن يعطي املوكّ عنه
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 ي  الوكيل ك   ويد  
األصيل، فتصيح استخارة الوكيل هي استخارة األصيل صاحب  د 

 احلاجة.

 :وقيمة هذا الدليل

 ،ه قابل للتعميم من مفهوم الوكالة يىل مفهوم الوالية ولو من دون توكيلينّ  ـ 1

 ب أو اجلد بالنسية لعمل ابنه أو حفيده، فحيث له والية عليه كان فعل الويلّ كاأل

 هو فعل املوىّل عليه. نعم ثيوهتا بالوالية العامة للفقيه مشكل.

فني والية أو وكالة أو عدم صّحة االستخارة عن الغري ين مل تكن بني الطر ـ 2

فمع  ،ة استخارة الغري عن الغري ترجع يىل مال هذه العناوينوصاية؛ فإّن مرشوعيّ 

 عن الغري. ةعدمها ال معنى لالستخار

 .رين واملعارصين هناهذا حاصل ما ذكره بعض الفقهاء املتأّخ 

 أن   ثبتولعل  هذا الوجه من أقوى الوجوه التي ذكروها، والبد  فيه من أن نُ 

 وذلك من ناحيتني: ،مفهوم الوكالة جيري يف هذا أيضاً 

ة واملعاملية يىل الوكالة عن دائرة التعاقدات املاليّ  خرج مفهوم  أن ن   الناحية األوىل:

األمور  ي وعريف جير، يف كّل ئالوكالة مفهوم عقال دائرة أوسع، ونفرتض أنّ 

 بالنظرة العقالئية يال ما خرج بالدليل.

يمنع من التوكيل،  مورد االستخارة ليس فيه مانع   أن نفرتض أنّ  انية:الناحية الث

االستخارة عيادة  ة املانعني، فلو قلنا بأنّ دلّ ا سيأيت احلديث عنه عند استعراض أمم

بحيث يكون فعل الوكيل هو فعل  ،ه األمورذه ال معنى للتوكيل يف هودعاء، وأنّ 

                                           
: 0والسيزوار،، مهّذب األحكام ؛ 300: 7( راجع: جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء 1)
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 ة الوكالة للشمول هلذا املورد.ل، فمن الصعب االستناد يىل دليل صحّ املوكّ 

ه يسقط مفهوم الوكالة، والذ، هو مفهوم من هنا، فمشكلة هذا الدليل أنّ 

اليرش فيام بينهم عىل مستوى املعامالت واالتفاقات والعقود  خدمهي يستئعقال

عىل عالقة العيد باهل تعاىل، فهل نوع العالقة مع اهل مما يمكن  هسقطي   ..والتنظيامت

ي، ويكون خطابه ل شخصًا خياطيه عنّ فيدل أن أخاطب اهل أوكّ  ،وكيلمعه الت

ًا؟ أال مر عقالئيًا ونّص يف دليل الوكالة يشمل مال هذا األخطايب؟ وهل هناك عموم 

يعني ذلك يمكان التوكيل يف التوبة واالستغفار أيضًا؛ ويمكان يجراء التوكيل يف 

!! هل يفهم من الشارع ييدعو اهل عنّ ل شخصًا بأن وكّ أدعو اهل أالدعاء، فيدل أن 

من اإلنسان أن يرسل غريه  ه يرىضالقيول بشمول قانون الوكالة ملال هذا األمر وأنّ 

 دعاء؟! ليدعوه أو يتوب عنه أو ما شابه ذلك، واالستخارة  

لوصّح هذا فام املانع من شموله ملطلق العيادات؟ بل ربام لالعتقادات، وهلذا 

مور العيادية ولو ع يف مورد األجارة والتربّ ة النيابة واإلأدلّ منع الفقهاء يجراء 

وأّنه بحاجة لدليل خاّص، معتربينه عىل خالف القاعدة،  ،ة عن األحياءاملستحيّ 

هذه األمور جتر، يف باب األمور االعتيارية كالعقود واملعامالت ونحو  وأنّ 

من هنا فام نقله . وسيأيت مزيد توضيح لكون ذلك عىل خالف القاعدة. ذلك

ما جازت فيه امليارشة  كّل  ث اليحرا ي عن بعض مشاخيه من االستدالل بأنّ املحدّ 

، غري صحيح، بل ة وليس هنا منهاّص اجاز فيه التوكيل يال ما جاء يف مواضع خ

 ، وسيأيت بيانه ين شاء اهل.األصل هو امليارشة يال ما خرج بالدليل

 أنهوم االستشفاع اآليت وبني مفهوم الوكالة، فز هنا بني مفجيب أن نميّ هذا، و
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ه فعل ه وكيلك، وأنّ تضع شخصًا ما شفيعًا لك عند اهل أو احلاكم، ال يعني أنّ 

ل عند احلاكم إلقناعه مااًل بأن يتخذ قرارًا ما ك، بل غايته أن تطلب منه التدّخ فعل  

ل، املوكّ  هك، وهذا غري مفهوم الوكالة الذ، يصيح الوكيل معه وكأنّ يف حقّ 

 فليالحظ جيدًا.

االستناد يىل مفهوم ما ذكره املحّدث اليحرا ي وتيعه غريه، من  الوجه الرابع:

االستشفاع، بمعنى أن يكون النائب شفيعًا يىل اهل تعاىل للشخص املستنيب، 

 .املصلحة عىل يديه ر، تعّرف  عه اهل تعاىل وجي  فيشفّ 

النيابة والوكالة والدخول يف جمال  ج عن بابومقتىض هذا الدليل اخلرلكن 

ة بني النائب واهل تعاىل، ويكون مضمونا عمل آخر، وهو أن تكون العالقة احلقيقيّ 

شخص ثالث، فيسأل النائب اهل تعاىل أن يينّي له املصلحة يف فعل زيد، فيينّي له 

فعلك فيه  أنّ و ،ث مع اهل وأعطاه اجلوابه حتدّ زيدًا بأنّ  املصلحة فيه، فيخرب النائب  

ما حصل  مل حتصل استخارة من زيد أساسًا ال بنفسه وال بغريه، كّل  املصلحة. فهنا

ثم خيربه  ،زيدًا طلب من النائب أن يتوىّل هو سلال اهل تعاىل عن املصلحة هو أنّ 

 بنتيجة ذلك.

ام هو حمض ثقة وينّ  ،ة استحياب االستخارةوهذا يف احلقيقة ليس امتااالً ألدلّ 

ه مشمول بة دعاء الشفيع من قيل اهل تعاىل، بل فعل الشفيع نفسه ال يعلم أنّ باستجا

ه يدعو اهل تعاىل أن يعّرفه املصلحة يف فعل شخص آخر، ثم ألنّ  ؛لدليل االستخارة

ات السيحة، وهذه الصورة منرصفة عن مورد روايات االستخارة أساسًا يّ حيأخذ 

، وين كانت يف حّد نفسها مما لة والنيابةبعد فقدان مفهوم الوكا وليست مشمولة هلا

                                           
 .178؛ وفضل اهل، القرعة واالستخارة: 577: 11( املصدر نفسه 1)
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ام هي تقوم عىل عنرص الاقة باهل ال مانع منه ال عىل املستخري وال عىل زيد، وينّ 

 وبشفاعة زيد.

 ال يف حّق  ه ال يكون استخارةً فاالستشفاع ال مانع منه يف حّد نفسه، لكنّ  ،وعليه

 صاحب القضية وال يف حّق الشفيع.

طياق العلامء يف العصور ، من يالفقهاء أيضاً  ه بعضما ذكر الوجه اْلامس:

 .ة النيابة يف االستخاراترشعيّ رة عىل املتأّخ 

ه برصف النظر عن أدّلة املانعني، ال قيمة للشهرة عند واجلواب واضح، فإنّ 

وجوه الة شهرهتم واعتامدهم يف ذلك عىل ة بعد وضوح مدركيّ رين خاّص املتأّخ 

ة، فكيف ية ال قيمة هلا يف حّد نفسها ما مل تكن حالة خاّص ائنظار، فالشهرة الفتواألو

يذ املتقّدمني قيل السيد ابن  رين؟!تها، وكيف مع اختصاصها باملتأّخ مع مدركيّ 

 طاووس ال عني وال أثر يف كلامهتم عن موضوع النيابة يف االستخارات.

االستنابة  يرجاع االستنابة يىل امليارشة، وذلك بأن يعترب فعل الوجه السادس:

من شخص آخر أن  ءًا من عمل امليارشة لالستخارة، كأن يطلب شخص  جزبنفسه 

يستخري له ويكون لسان حاله حال االستنابة هو الدعاء يىل اهل بالقول: يا رّب يذا 

كان يف الفعل الذ، أستخري عليه مفسدة أو مصلحة فأظهر يل ذلك عىل يد فالن، 

 .ميارشة استخارة   فعل  بنفسها  وهبذا تكون االستنابة  

 عىل أنّ  وهذا الوجه جّيد من طرف صاحب االستخارة وال مانع منه، وهو ميني  

الطرق املنصوصة التي ذكرت يف االستخارات غري متعّينة، بل يمكن لإلنسان أن 

 يستخدم أّ، طريق آخر، وهذا واحد منها.
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ال االستخارة؟ كام يال أّن املشكلة هنا تكمن يف فعل النائب، فامذا يقصد ح

 ة النيابة حينئذ  وترك االستخارة امليارشة؟تكمن يف جدوائيّ 

ألّن  ؛فال دليل عىل كونه مشموالً لنصوص االستخارة ،أما فعل النائب

يريد املستخري لنفسه الذ، فعل الداللة نصوص االستخارة كانت عىل  املفروض أنّ 

أن يستخري اإلنسان لغريه؟ وهل ة القيام به، ونحن نسأل: ما هو الوجه يف رشعيّ 

ترتّتب عليها اآلثار ويصدق  مرشوعة يكون فعله هذا مندوبًا بوصفه استخارةً 

 ؟عليها العنوان

، فال أدر، ما هي؟ فام الفرق حينئذ  بني أن حيرّ  ك وأما جدوائية االستنابة حينئذ 

ت التي اات السيحة بيده أو يكون التحريك بيد غريه؟ وهل اخلصوصيّ اإلنسان حيّ 

عىل حاهلا أم  ذكر لالستنابة من حيث سامت الشخص الذ، يستناب ستظّل ت  

واقع االستنابات القائمة يف اخلارج ليست  واألهم هنا أنّ  ستصيح بال معنى؟

 االستخارة. ّققعلم كفاية لسان احلال يف حتكذلك، وال حتى بلسان احلال، وال ي  

ولعّله لذلك قال  ، ما نحن بصددهوعىل أية حال، لو متّت هذه الطريقة فهي غري

ه ليس من النيابة ما لو دعا املستخري لنفسه وسأل رّبه صالحه ينّ »ق النجفي: املحقّ 

 .«وين دعا هو معه ،واستناب غريه يف قيض السيحة أو فتح املصحف أو نحومها

ىل من تاق يوادفعها »وبه يظهر اإلشكال يف استناد مال السيد السيزوار، لرواية 

 ، فال نطيل.املتقّدمة يف بعض صيغ استخارة ذات الرقاع، إلثيات جواز النيابة« به

يّن االستخارة مشاورة هل تعاىل، واملشاورة تصّح النيابة فيها،  الوجه السابع:
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 .فكام يمكن لإلنسان أن يستشري شخصًا بنفسه يمكنه أن يكّلف غريه بذلك

مشكلته ـ كيعض الوجوه السابقة  ليم، لكنّ ه سوهذا الكالم ييدو عىل ظاهره أنّ 

ام ترجع يف مشاورة، وينّ  ه مل يأخذ بعني االعتيار أّن هذه املشاورة ليست كأّ، ـ أنّ 

جوهرها يىل عالقة عيادية دعائية مع اهل تعاىل كام هو ظاهر جممل نصوص 

االستخارة، والسلال هو: هل املشاورات التي تكون من هذا النوع يمكن فيها 

ولو أّن ينسانًا كّلف غريه  ؟ا بطيعها من شلون امليارشةيارشة والتكليف أم أّن امل

 فهل قام بفعل مستحّب االستخارة أم ال؟ لقد غفلنا هنا عن نقطة مهمة وهي أنّ 

وآخر موضوعي وهو  ،سن الفعلاالستخارة ترجع يىل جانب طريقي ملعرفة ح  

حسب الفرض، ال حمض مشورة، فأين ألنا استجابة لدعاء  ة مع اهل تعاىل؛العالق

ه العيد يىل اهل أساسًا، بل يكّلف هو الدعاء الذ، يراد استجابته هنا عندما ال يتوّج 

بني مشاورة اهل تعاىل ومشاورة  نخةهناك عدم مسا واحلاصل أنّ  .غريه فعل ذلك

 ىل مشاورة اهل تعاىل غري واضح.الناس، فترسية حكم مشاورة الناس ي

حيث ذكر أّن االستخارة كالقرعة  ،هر ما يف مقاربة بعض املعارصينومن هنا يظ

ا جتوز حتى بالنيابة فكذلك احلال فكام ورد يف القرعة استحياب الدعاء معها مع أّن 

 .يف االستخارة

ا االستخارة فالبد فإّن القرعة غري متقّومة بالدعاء وين استحّب الدعاء معها، أمّ 

 ،دية دعائية أم ال؟ فال تقع االستخارة بدون دعاء وأماالهتها عيامن حتقيق هل هويّ 

توّجه يىل اهل تعاىل. من  دعاء وال ألّ، لأما القرعة فال حتتاج ال لقصد القربة وال ل

 تها من هذه الناحية.هنا فمركز اليحث يف االستخارة ينيغي أن يكون يف هويّ 
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لكان املفرتض أن تكون  ه لو جازت االستخارة النيابيةفضاًل عن أنّ  ،هذا كّله

مرجوحة؛ ألّن فيها ترك دعاء اهل، واألرجح لإلنسان أن تكون عالقته الدعائية باهل 

 تعاىل واملرجوح ترك ذلك ولو بتفويض الغري.

 ظ عن النيابة يف االستخاراتاالجتاه الثاين: وهو اجتاه التحف  

 ومرجع أدل ة هذا الفريق ما ييل:

الحتياط من مرّجحات احًا مرّج بوصفه المة املجليس ما ذكره الع الوجه األول:

لو كان ذلك جائزًا أو راجحًا لكان األصحاب يلتمسون »بعدم االستنابة، من أنه 

 استخارة. و«من األئمة^ ذلك، ولو كان ذلك لكان منقوالً ال أقّل يف رواية

 .اإلنسان لنفسه استخارةعىل خالف  ،نة النتائجمتيقّ  ملعصوما

الوجه من الوجوه اجليّدة؛ فأهل الييت^ هلم مكانة عظيمة عند مواليهم  وهذا

ـ فضاًل عن كونه راجحًا أو مرغوبًا ـ ة أمرًا مرشوعًا فلو كانت االستخارة النيابيّ 

لكان من الطييعي أن تتوافر الدواعي عند املترّشعة لطليها من النيي أو اإلمام، ملا 

ًا عىل استخارة نفسه، ة اإلجابة جدّ من أرجحيّ فيها من ضامن اإلجابة أو ال أقّل 

ملا يف ذلك من قضاء حوائج  ؛وكان من املناسب لألئمة^ أن يستجييوا للناس

ظهور أّ، عني وال أثر من فعدم هنا،  جيزيناإلخوان والدعاء هلم، كام هو مستند امل

ستخارة عة كان مركوزًا يف ذهنهم أّن االاملترّش  هذا األمر عىل اإلطالق شاهد أنّ 

ر دواعي الفعل، ل النيابة والتوكيل وما شابه ذلك، فتوفّ ما هشخيص، ال يدخل ن  شأ

ر دواعي نقل مال هذه األخيار.. كّله ر دواعي االستجابة من األئمة، وتوفّ وتوفّ 

جمال استعالم األحوال بالوسائط مل يكن بابًا مطروحًا رشعًا، وهذا ما  يفيد أنّ 
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يف شمول العناوين العامة لظاهرة االستخارة، حقيقي  يكفي يف حصول شكٍّ 

 وسيأيت ما يفيد يف نكتة ذلك.

يف  نّص  م بعدم وجود أّ، اعرتاف ابن طاووس وغريه كام تقدّ  الوجه الثاين:

 التوكيل أو النيابة يف االستخارة، ولو ضعيف السند.

وص عىل عمومات نصال الكهذا الوجه ال يكفي لوحده، إلمكان ات يال أنّ 

اًل بة والتوكيل وغري ذلك من الوجوه السابقة، نعم، ينفع هذا الوجه مكمّ النيا

 للوجه السابق، حيث يعّزز من قّوته.

املضطّر أوىل باإلجابة، ودعاؤه  من أنّ  ،ما ذكره العالمة املجليس الوجه الثالث:

 .أقرب يىل اخللوص، وصاحب احلاجة هو املضطرّ 

لعّل ظاهر كالمه ، وتهاتنابة ال عدم مرشوعيّ ة االسغايته مرجوحيّ  ويناقش أوالً:

 ه يريد ذلك.أنّ 

رًا عىل ة املضطّر لالستجابة، يذ قد يكون غريه متوفّ عدم صدق أولويّ  ثانيًا:

خصوصيات االستجابة أكار منه، ومااله دعاء النيي لشخص ودعاء الشخص 

 ل.ة يجابة الاا ي دون األوّ ه ال دليل عىل أولويّ لنفسه، فإنّ 

ات من املستحيّ  يّن االستخارة ـ كام هو واضح من نصوصها ـ نوع   الرابع:الوجه 

 .بية، والعياديات ال تقيل النيابةلية والتقرّ الدعائية والتوّس 

 وهذا الوجه له صغرى وكربى:

العيادات ال تقيل النيابة يال بدليل  فقد اتفقوا عليها، وهي أنّ  أما الكربى

كالم األصوليني  بل ينّ  ،ىض األصل فيها امليارشة، كام يف مورد احلج، ومقتخاّص 
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مقتىض يطالق صيغ األمر هو امليارشة، وأّن االستحياب ال يسقط باالستنابة  يف أنّ 

 جار  هنا أيضًا.

األبواب ال  فإّن من يراجع جممل نصوص االستخارة يف كّل  وأما الصغرى،

تعاىل، وين كانت غايتها  ا صيغت عىل شكل دعاء وتوّجه يىل اهليف أّن  ينتابه شّك 

دره هعد القريب والتوّسيل والدعائي ال ينيغي الي   معرفة حال أمر  من األمور، يال أنّ 

م ـ تقوم عىل الطلب، وال كيف وحقيقتها اللغوية واملصطلحية ـ كام تقدّ  ،فيها

كيف  ،يصدق الدعاء وال الطلب وال الترّضع وال التوّسل عرب النيابة كام هو واضح

يستحرضون اهل ودعاءه أساسًا هنا، ال ب الناس ين مل يكن مجيعهم يستنييون ووغال

فكيف يمكن حتصيل جوهر االستخارة ـ وهو جوهر عياد، توّسيل ـ بمال النيابة؟ 

 ه فعل مستحيًا عندما استناب؟!وهل يصدق أنّ 

 ك، فاالستخارة الدعائية واالستشارية يفرتض فيها املبارشة، ونحن نشك  هوعلي

بحيث حتق ق هذه االستنابة عنواَن اِّلتيان باالستخارة من  كفاية االستنابة فيها يف

 .قبل املوكِّل وحتقيقه للمستحب  

 :نعم، يمكن ختريج اَلالة القائمة اليوم

 االستخارة ثواب   ق  قّ ها غري النيابة وال حت  ولكنّ  ،يما عىل طريقة االستشفاع أ ـ

 .شفيع، فهي أمر أجنيي عام نحن فيهينى عىل الاقة بال، وت  لصاحب احلاجة

، ماالً  ات السيحةد قيض حيّ أو عىل طريقة أن يكون النائب نائيًا يف جمرّ  ب ـ

لعدم اشرتاط احتاد املستخري مع قابض السيحة أو عاّد احلىص أو  ؛وهذا ال بأس به

 .شار يىل ذلك الشيخ جعفر كاشف الغطاءأفاتح املصحف أو مفرّسه، كام 
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نيب اليوم يف فمن ي   ة،الفرضني ال يتامهى مع واقع النيابات احلاليّ  وكال هذين

ه لاواهبا، وأما عمله بنتائج ز حتصيل  ر  ة وال حي  ق االستخارة املستحيّ االستخارة ال حيقّ 

ه غري باب عىل الاقة، لكنّ  استخارة النائب فهو جائز المانع منه يف نفسه، وهو ميني  

 .باملعنى الدقيق االستخارة

 

 إجازة االستخارة ـ5

رين، ويظهر رواجه عند بعض ر، املتأّخ مل أر  هذا اليحث يال عند بعض متأّخ 

هذه املسألة  واطرح نأحد الفقهاء الذي ، حتى أنّ اليوم املترّشعة يف بعض األوساط

 .نسيه يىل املترّشعة

، ها جمازاً من رشوط االستخارة أن يكون فاعل   واملقصود بإجازة االستخارة أنّ 

خارة، لديه يجازة مسيقة من شخص آخر يسمح له فيها بمامرسة االست بمعنى أنّ 

ويال كانت استخارته باطلة، وهذا الشخص اآلخر يّما هو املعصوم أو شخص له 

، أو هو ويّل األمر.  مقام روحي سام 

قد تكون من تأثريات العقل أّن هذه الفكرة التي ظهرت حدياًا ب ولدّ، ظنّ  

ستاذ، وبأّن األوراد واألذكار ة القطب أو األرفا ي الذ، يلمن بمرجعيّ الصويف والع

يد ال وبإجازته، وأّن امل ر ة البّد وأن تكون حتت يرشاف الشيخوالربامج العياديّ 

 ة وكاملية خاّصة.يمكنه االستيداد بذلك قيل بلوغه مرتية سلوكيّ 

لشيري، الزنجا ي وقد سمعنا شفاهًا عن املرجع الديني املعارص السيد موسى ا

باالستخارة،  ه التقى باإلمام املهد، وأعطاه يجازةً ه ينقل عن والده السيد أمحد أنّ أنّ 
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 كام أجاز له أن جييز، فأجاز الوالد لولده السيد موسى بذلك.

م( املعروف بتقواه 1000السيد عيد الكريم الكشمري، ) ذكر أنّ كام ي  

ارة من السابقني عليه، خاالست كيري من يجازات ته حصل عىل عدد  وروحانيّ 

وتتداول هذه القضية يف بعض األوساط املعروفة بمجال االستخارة أيضًا. وقد 

ه أخذ من شيخه برناجمًا ه قال بأنّ جاء يف بعض الكتب التي حتّدثت عن حياته أنّ 

اإلمام  ىة رأوبعد مدّ  ،لالستخارة، وكان شيخه هو الشيخ عيل أكرب األراكي

اإلمام عليًا أعطاه سيحًة، كام رأى  وأنّ  ،×نوح نام ومعه النيّي يف امل× اً عليّ 

السيد أبو احلسن اإلصفها ي قد أعطاه يف صحن أمري امللمنني، سيحًة  منامًا آخر أنّ 

 ، األمر الذ، ف رّس عىل أّنه تفويض له باالستخارة ويجازة.أيضاً 

روف بمجال مال الشيخ حممد عيل الكرامي املعارص املعـ ويذكر بعضهم 

ستخارة تكون بطرق  جازة التي حيصل عليها اإلنسان لالاإل أنّ ـ االستخارة أيضًا 

مال السيد الكشمري، يف  فهم منه أنّ ة أيضًا كاملنام والرؤيا ونحو ذلك، مما ي  خاّص 

تأثري اإلجازة يف يىل ويذهب الشيخ الكرامي حفظه اهل  .منامه قد حصل عىل يجازة

ازًا من أهل الييت^ كانت املستخري لو كان جم   ه يرى أنّ االستخارة، حتى أنّ 

 .استخارته أقوى من شهادة عدلني

« ار أو يستخريخاست»هو أّن بعض الروايات ورد فيه تعيري  واملستند املطروح هنا

متامًا  وهذا التعيري مشابه   ،«يستخري»فعندما سئل اإلمام ماذا يفعل فالن، قال: 

اإلمام هنا  ي، فيكون املراد أنّ ني أجيزه يف الرواية عنّ معنى أنّ ب ،«يرو، عني»لتعيري 
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 .جييز للطرف اآلخر أن يستخري، وهذا ما يايت مفهوم اإلجازة

 :وذلك ،فضعوهذا الكالم واضح ال

لظهور هذه الروايات يف بيان املوقف الرشعي والوظيفة، ال يف اإلجازة،  أوالً:

أن نفرتض كونا مرشوطة باإلجازة، فلو سئل  ةاألحكام الرشعيّ  ويال لزم يف كّل 

 ،وغري ذلك« قيطلّ »أو « يييع»أو « يعيد صالته»أو « يتوضأ»، أو «يغسل يده»فقال: 

ال ر له ال لغًة وال عرفًا وا يجازات، وهذا يف غاية الغرابة، وال مربّ لزم فهمها بأّن 

 ًا.نّص 

ا منه اإلجازة، يما بمناسيات ام فهمنشاهبه ينّ  وما« ييرو، عنّ »ماال:  ينّ  ثانيًا:

صل يتّ  ه يف مقام الرتخيص بشأن  الظاهرة يف أنّ « عنّي» ةقرينبأو  ،احلكم واملوضوع

 هذا مما نحن فيه؟! أينًا، ويبه شخص

 ألنّ  ؛لو كان ذلك صحيحًا للزم شيوع هذه الظاهرة يف القرون األوىل :ثالثاً 

ة خاّص  ال يجازة عامة وال ،حديثرواية أو  املسألة حمّل ابتالء، ومل ينقل يف أّ، 

 رصحية تدّل عىل هذا األمر.

وقد  فكرة اِّلجازة يف باب االستخارات ال أصل َلا وال مستند، وَبذا يظهر أن  

ز ذلك بأّن االستخارة يتعزّ و. وجدت بعض املعارصين يفتي رصاحًة بذلك أيضاً 

ال حاجة معه يىل  أمر   ة ودعائية روحها االنفتاح عىل اهل تعاىل، وهوظاهرة قربيّ 

السيام يف االستخارة  ،يجازة أو يذن مسيق كام هو املعروف من مذاق الشارع

، وين ومعه فال حاجة لليحث عن صفات املجيز كام فعل بعضهم ،ةالدعائيّ 
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ويل األمر أو الوالد أو غري  فكرة اإلجازة، وهل املجيز هو مرجع التقليد أو ض  ف  ر  

 ذلك؟

 

 بعد االستخارة أو تكّرر االستخارةاالستخارة  ـ6

هل يمكن لإلنسان بعد أن استخار عىل فعل  ما وخرجت له النتيجة سليًا أو 

 يجيابًا، أن يستخري مّرًة أخرى عىل نفس الفعل أم ال؟

عىل  ، فقد ورد احلّث ةئياه ال مانع من ذلك يف االستخارة الدعمن الواضح أنّ 

ة فإذا مل حيصل اجلواب فيها، كام رة االستشاريّ الدعاء واإلحلاح فيه، وأما االستخا

يف قليه يشء أو فعل استخارة املصحف الرشيف  لو قام باستخارة القلب فلم ي لق  

فلم يفهم شيئًا من اآلية الكريمة ومل جيد من يعنه، فال مانع من تكرار االستخارة 

 لعدم حتقق اجلواب فيها عماًل حسب الفرض. ؛هنا

حيث قد يقال  ،ةق اجلواب يف االستخارة االستشاريّ حالة حتقّ  الكالم يف يال أنّ 

 ة لتكرار االستخارة ثانيًا وثالاًا.بشمول يطالقات األدلّ 

ة لاا ي االستخارات وثالاها مع ه ال داللة عىل شمول األدلّ الصحيح أنّ  يال أنّ 

وفاقًا لظاهر فتاوى بعض املتأّخرين من وحدة املوضوع وخروج اجلواب، 

فإّن هذا هو املفهوم من لسان األدّلة، حيث يقول له بأن يفعل كذا ، ءالفقها

النكتة  وكذا؟ فإذا خرج كذا وكذا فافعل أو ال تفعل، وهذا ما يفهم منه العرف أنّ 

نه الفعل أو ماالنتقال يىل مرحلة العمل، هلذا طلب  ه قد تمّ قت وأنّ ة قد حتقّ الغرضيّ 
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 عدم الفعل.

تخارة ـ لو بنينا عىل كونا مرشوطة بالتحرّي كام هو يضاف يىل ذلك أّن االس

دًا بنصوص االستخارة نفسها بعد الصحيح ـ فالبّد من فرض ارتفاعه ولو تعيّ 

دًا تعيّ ولو  يجرائها، فإّن النص عندما يقول: افعل، ففي هذه احلال هو يلغي التحرّي 

انية لغوًا ال حيرز فال معنى لالستخارة بعد االستخارة، وال موضوع هلا، فتكون الا

هذا،  .مرة ثانية هثم يسأل عن ،فيجاب يشءشمول األدّلة هلا، فهذا كمن يسأل عن 

وين مل يتم يلغاء التحرّي واقعّيًا، فإّن االستخارة ال تغرّي رؤيتنا للواقع، فلو كنّا 

نحتمل الرضر من يشء فاستخرنا فيانت جّيدة، فإّن احتامل الرضر ـ كام يقول 

 .بنتيجة االستخارة ال يزول ـ ئيالسيد اخلو

ة زمنية معتّد هبا عىل االستخارة األوىل، نعم، لو تغرّي املوضوع، كام لو مضت مدّ 

أو طرأت بعض احليايات امللثرة يف موضوع املسألة التي يراد االستخارة هلا، فال 

مر   أهو واضح، وينام هو استخارة عىل مانع من التكرار، بل ليس بتكرار حقيقًة كام

 .جديد

ـ كاشف الغطاءيقول الشيخ كام ـ وكذا لو استخار عىل جمموع أمور، فله 

 واحدة عىل حدة؛ لتغاير املتعّلق يف االستخارتني. الستخارة بعدها عىل كّل ا

وأما ما يفعله بعض املترّشعة يف عرصنا ـ السيام عندما ال تعجيه نتيجة 

ثم االستخارة مّرة ثانية،  ،ن التصّدقمل ـ ينايف الرضا والتوكّ قد االستخارة، مما 

بفعل التصّدق، فهو غري واضح عند،، فإّن مقتىض  دةعىل أساس احتامل رفع املفس

 ، موضوعي بالصدقةاالستصحاب بقاء الوضع عىل ما هو عليه وعدم ثيوت تغرّي 
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، يذ لعّل هناك مانع ،الصدقات الصدقة تدفع اليالء، لكن ال حيرز ذلك يف كّل  فإنّ 

رز رفع هذه الصدقة هلذا اليالء اخلاص املتعّلق بموضوع بل حتى لو فرضناه ال حي  

علمه، بل رفعها لليالء بنحو ناالستخارة مادام من املمكن رفع بالء آخر هبا ال 

 االقتضاء عىل قول.

واليقاء عىل  ،النعدام املوضوع ؛فالصحيح لغوية االستخارة التكرارية

نعم  .علها ال معنى للتحرّي بعد ذلك لو تعارضتااالستخارة األوىل، فلو ف

االستخارة الاانية ليست حرامًا رشعًا، يّنام الكالم يف شمول النصوص هلا وكونا 

وهو ما ال مع نسية ذلك للموىل سيحانه، مشمولة لالستحياب أو لآلثار املرتّتية، 

 دليل عليه.

 

 استخارة الرتك، واالستخارة على االستخارة ـ7

 ستخارة الرتك معنيان:ال

فًا وأراد كام لو كان موظّ  ،أن يكون الرتك فعاًل ي قدم عليه املكّلف املعنى األوىل:

ريد يه عرفًا ترك وظيفته، ففي هذه احلال ال شك يف شمول أدّلة االستخارة له؛ ألنّ 

 اإلقدام عىل فعل.

ن يستخري عىل الزواج ًا، كأأن يكون املراد بالرتك أمرًا سلييًا عدميّ  املعنى الثاين:

فتكون استخارته استخارة فعل، ويستخري عىل عدم اإلقدام عىل الزواج فتكون 

 .رج منه بالرتكنّي خياستخارته استخارة ترك غري مسيوق بوضع مع

بعض  خرية، حتى أنّ ـ باملعنى الاا ي ـ يف الفرتة األ وقد راجت هذه االستخارة

فإذا خرجت جيدة فيهام دّل  ،ون عىل تركهثم يستخري ،الناس يستخريون عىل الفعل
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 .عندهم ذلك عىل التخيري

 طرح هذا املوضوع قيل السيد شهاب الدين املرعيش النجفي اً ومل أجد أحد

لو استخار »هـ(، حيث قال: 1336يال الشيخ جعفر كاشف الغطاء )هـ(، 1611)

خارة عىل وال مانع من االست»ه قال: ، بل ينّ «عىل الفعل والرتك فال مانع

 .«االستخارة واالستشارة، واالستشارة عىل االستشارة واالستخارة

ه نعم، جاء الوضوح يف كلامت السيد املرعيش النجفي، حيث ذكر يف وصّيته أنّ 

ه الذ، قال له أن يستخري خرية الرتك، وأنه يذا أراد قد التقى باإلمام املهد، وأنّ 

 الرتك.استخار عىل  ثم ،االستخارة استخار أوالً عىل الفعل

، وثانية يف ما ذكره السيد يف مقتَض أدل ة االستخارة فالبحث هنا، تارةً  ،وعليه

 املرعيش النجفي:

نظرها يىل القيام بأمر  فمن الواضح أنّ  أما أدل ة االستخارة املتوفرة بني أيدينا،

قيام بأمر، فيستخري اهل عليه، وال يفهم العرف يف استخارة الرتك أنه استخار عىل ال

 بل هو استخار عىل عدم القيام به.

 ه حني ينو، الفعل الفال ي ويستخري عليه، فإنّ كام أّن ظاهر أدّلة االستخارة أنّ 

نفس النصوص، وهذا مناف   املطلوب حينئذ  ترتيب األثر عىل هذه النتيجة كام تدّل 

ترتيب األثر بظاهره لفرض استخارة أخرى متعّلقة بالرتك بعد استخارة الفعل، ثم 

عىل جمموعهام مااًل، فإّن هذا خالف طريقة النصوص الواردة يف االستخارة 

 واملرشدة يىل كيفية التعاطي معها، ومع نتائجها.

، فضاًل عن «أردت شيئاً »أو « ردت القيام بأمريذا أ»يّن تعيري النصوص بـ 
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ه، وهلذا رأينا ارة عىل فعل هذا األمر ال عىل تركخمواردها يفهم منه العرف االست

ا تنظر ألخذ النتيجة يف اإلقدام عىل الفعل، ال أّن « افعل»استخارة الرقاع تنظر يىل 

 خرجت ترك اإلنسان الفعل. فام أفهمه من جمملما حتى يذا « افعل»يىل صيغة 

النصوص أن جّوها العام وموردها وظاهر أجزائها وتركييتها.. ذلك كّله يساعد 

قدام عىل يشء، فضاًل عن غرابة النصوص وبعدها عن عىل االستخارة عىل اإل

مها للفعل واألخرى لرتك هذا الفعل احدلقيام باستخارتني للفعل الواحد: يمورد ا

 نفسه.

وأما ما نقله السيد املرعيش النجفي، فهو حجة  له وعليه بموجب اطمئنانه 

ن اإلمام املهد،، الشخيص، يال أّن االعتامد عىل خرب الواحد يف عرص الغيية ناقاًل ع

نف هبا بحاًا أ؛ ألسياب عّدة ال نستسواء اّدعى الرؤية يف املنام أم يف اليقظة مشكل  

ئي نفسه بأّن من رآه هو املهد، ال احصول االطمئنان للر اآلن، وال أقّل من أنّ 

ّلم يمكان رؤيته يف عرص واقعًا هو اإلمام املهد، نفسه،  يايت كون املرئّي  لو س 

هذا مطابق للواقع؟ بل  هما الدليل عىل ذلك؟ وما الدليل عىل أّن اطمئنان يذالغيية، 

ني املهد، ما هو املوجب لتصديقه ين مل يقم دلياًل حتى لو قال له ذلك الشخص بأنّ 

عىل دعواه من معجزة  أو غري ذلك، فالبد إلثيات ذلك كّله من شواهد وقرائن 

ه من املمكن أن حتصل أمور غريية أنّ عىل  .باحلادثة إلثيات صّحتها ة حتّف يضافيّ 

صاحب  عىل الشخص املرئّي « املهد،»شخص الرائي هو الذ، ي سقط عنوان  لكنّ 

ن يرى أّن هذا اإلسقاط كان من عنده، كأ دون أن نلتفت يىل ،الكرامة التي وقعت

فيساعده، ثم ال يعود يراه، فيسقط عنوان )املهد،( عليه  شخصًا يف الصحراء فجأةً 

، ومن املمكن أن يكون شخصًا آخر أو ولّيًا من يل، وينام لشّدة الربط الذهنيبال دل
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 األولياء.

ا االستخارة عىل االستخارة.. مما ذكره الشيخ جعفر كاشف الغطاء، فإذا وأمّ 

فله  ،قلنا برشط التحرّي وحصل له ترّدد يف أن يعتمد االستخارة يف هذا املورد أم ال

ما مل يكن املورد مشموالً بخصوصّياته  االستخارة، اإلقدام عىل االستخارة عىل

وأما يف غري ذلك فهو خالف ظاهر النصوص؛  لنصوص الدعوة يىل االستخارة،

ف صالحه، وهي منرصفة عن ألّن النصوص جتعل متعّلق االستخارة الفعل لتعرّ 

ة االستخارة عىل االستخارة السيام مع عدم أخذ قيد التحرّي، عىل أنه لو كانت أدلّ 

أن يستخري عىل االستخارة التي  حيث يستحّب  ،االستخارة مطلقة للزم املحال

وهذه املوارد يكاد  ،قها استخارة أخرى متعّلقها استخارة أخرى وهكذامتعلّ 

 ا منرصفة عن لسان األحاديث الواردة.يطمئن اإلنسان بأّن 

م عليها بحيث  اإلنسان يف اإلقدالتحرّي  فإما أن تكون االستخارة بنفسها موجيةً 

تكون هي حدثًا يف حّد نفسه، فيجوز االستخارة عليها عىل تأمل وارتياب، ويما 

 ة منرصفة عنها متامًا.غري ذلك فاألدلّ 

 

 ات االستخارةات كيفّيخصوصّي ـ 8

خارات خاّصة وجيب االلتزام هبا هل أّن الكيفيات املذكورة يف نصوص االست

كيفية أخرى ضمن السيحة أو حتى  ان فعل أّ، ه يمكن لإلنسداء االستخارة أم أنّ أل

ات السيحة خارجها؟ وذلك بأن ينو، طريقة أخرى يعتمدها فإذا خرجت حيّ 

دة، ويذا خرجت اثنتني فهي جيدة أو بالعكس أو يستخدم فهي غري جيّ واحدة 

 طريقة أخرى غري السيحة والرقاع ونحومها، فهل هذا ممكن أم ال؟

ة ات يضافيّ الواردة يف الروايات هي خصوصيّ  التفاصيل كّل  وهذا يعني أنّ 
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ات حرصية، فيمكن لإلنسان الدعاء خذت عىل نحو تعّدد املطلوب، وليست كيفيّ ا  

أن حيرص نفسه يف الصيغة الدعائية الواردة  ،لرضورمن اصيغة يشاء، وليس  بأّ، 

 يف النّص.

ال يتعنّي  هواملستفاد من جمموع الروايات أنّ »يقول الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 

ال وذكر، وال رقاع، وال قرآن، وال سيحة،  فيها صالة، وال دعاء، وال قراءة، وال

عدد، ويّنام هي بمنزلة الدعاء يف أن خيري له، ويدفع عنه الرّش، من غري بيان، أو مع 

، أو األعواد، أو الييان يف القلب، أو مع الييان يف املصحف، أو السيحة، أو احلىص

، وقد مال بعض الفقهاء يىل «القاة يشء، أو مصادفته، أو غري ذلكاحليوب، أو بم

ا، رشط عدم قصد الورود بام هو عدم وجود خصوصيّة لطرق االستخارة وكيفّياهت

 .غري منصوص

ات، ويف هذا املضامر توجد قاعدة تداوهلا العلامء أو جروا عليها يف باب املستحيّ 

ات ال توجب تقييد املطلقات، بل تفيد حيّ دات يف املستاملقيّ  فقد قالوا بأنّ 

ات يضافية بنحو تعّدد املطلوب، عىل خالف القاعدة يف الواجيات، فإّن خصوصيّ 

فدّل عىل وجوب صالة  «صّل الظهر» :مقتىض القاعدة هو التقييد، فلو جاء دليل

 «رصّل الظه»دليل  د يطالق  ه يقي  ، فإنّ «صّل الظهر يف املسجد»الظهر، ثم جاء دليل 

أما لو جاء دليل  .وتفصيل هلم هناك بدليل كونا يف املسجد مااًل عىل كالم  

ة حال ض، ثم جاء دليل استحياب املضمالكريم استحياب الوضوء لقراءة القرآن

ل بالاا ي، بل نايت كيّل االستحياب، ونايت د األوّ تقيّ يالوضوء لقراءة القرآن فال 

 املشتملة عىل املضمضة مااًل. ضوءة للواستحيابًا آخر للصيغة اخلاّص 
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يىل هذا األمر بعد بنائهم عىل قاعدة التسامح يف أدّلة  ام جللووغالب الظن أّن 

 ات، حتى املستحّب هائل من النصوص الواردة يف املستحيّ  السنن، يذ ظهر عدد  

ات وحاالت وأشكال وطرائق، فأرادوا التوفيق بينها الواحد صارت له كيفيّ 

د جّرهم ذلك يىل فكرة تعدّ ، فكيري من وجهة نظرهم ع تعارض  واجلمع، ويال وق

 املطلوب يف باب املستحيات.

ال فرق فيه بني استحياب ووجوب من والعريف نظام الفهم اللغو،  أنّ  واحلّق 

حيث قوانني العموم واخلصوص واإلطالق والتقييد ما مل يعلن املتكّلم نظامًا 

 :خاصًا له وعليه

 بني املطلق واملقّيد تنايف املايت والنايف أو تنايف احلكومة فإذا كان التنايف ـ 1

فالبد من تقييد املطلق، ومن هذا القييل ما أشار له السيد  ،املضّيقة أو ما شابه ذلك

من  ،د يف املستحياتطلق عىل املقيّ املة قاعدة عدم محل احلكيم منتقدًا يطالقيّ حمسن 

ات والكيفيات وما يعترب يف يّ هح املاكون النصوص املقيدة قد جاءت يف سياق رش

ة ة واملانعيّ ة والرشطيّ وما ال يعترب، ففي هذه املوارد جتر، قوانني اجلزئيّ  ءاليش

 .ة وغريهاعيّ فة والراوالقاطعيّ 

التي  ةلقواعده اخلاّص  جعفري ،تنييا يذا كانت النسية هي النسية بني مامّ وأ ـ 2

 .قّررت يف أصول الفقه اإلسالمي

بني املوارد بحسب طريقة الييان فهو خمتلف  ،أما فهم تعّدد املطلوبو ـ 3

 السياق ومناسيات احلكم واملوضوع.و

ة والكيفية يّ هظاهرها بيان املا وعليه، فإذا رجعنا يىل نصوص االستخارة، فإنّ 
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م يستخريون م قد ورد فيه أّن مال خرب املفضل بن عمر املتقدّ  والطريقة، ال سيام وأنّ 

. ثم ذكر هلم «وحتسنون؟! واهل ما حتسنون»ذا فعّرض هبم اإلمام وقال: بكذا وك

ات، األمر الذ، ال موجب معه يّ هبيان الكيفيات واملا ًا، وهو ما ظاهرهطريقًا خاّص 

هناك  نعم، عندما تصّح جمموع روايات االستخارة نفهم أنّ  للخروج عن موردها.

رقًا أخرى أيضًا مل تصلنا، أما أن ة طرق هلا ذكرها أهل الييت، ولعّل هناك طعدّ 

 .هذا ما حيتاج يىل دليلفة بنا غري واردة يف النّص نعتمد نحن طريقة خاّص 

ة احلاثة عىل االستخارة دون بيان قد يقال بأّن الدليل هو الروايات العامّ  ،من هنا

ة وجواز االستخارة بأّ، طريقة يصدق ك بإطالقها ونايت صحّ تمّس ية، فالكيفيّ 

يف  ةً ا روايات الكيفّيات اخلاصة فنعتربها طرقًا خاّص مّ أا استخارة، وعرفًا أّن عليها 

 م.سند مال خرب املفضل بن عمر املتقدّ  ضعف، بعد االستخارة ذات امتياز

ألّنه يار؛ لو أخذ جمموع الروايات بعني االعت ،يال أّن يف النفس شيئًا هنا من هذا

عمومات قرآنية وحدياّية حاّثة  الدعائّية لوجود وين كنّا نقيل به يف باب االستخارة

ونقيل به لو كان  عىل مطلق الدعاء، مع ترغيب باختيار األدعية املنصوصة املأثورة،

عمومات يال أّننا ال نحرز وجود  دليل مرشوعّية االستخارة هو عمومات القرعة،

ًا عامًا يف  نملك نّص نا سابقًا، والة، كام بيّ قات ناظرة يىل االستخارة االستشاريّ ومطل

ات والطرق. نعم من املمكن ة غري نفس نصوص الكيفيّ االستخارات االستشاريّ 

م عند احلديث عن استخارة العدد ات اجلزئية عرفًا ـ كام تقدّ يلغاء بعض اخلصوصيّ 

ات السيحة، أو نحو ذلك مما قد يساعد الفهم والسيحة ـ جتعل اجلوز مكان حيّ 

عد العياد، بعد الي  يثياته و أزيد من ذلك فمن الصعب العريف عليه، أما ما ه

                                           
 .115( انظر: فضل اهل، القرعة واالستخارة: 1)
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 .ذا احتاط جدًا بعض الفقهاء املعارصين هناهللعّله و. املوجود يف االستخارات

 

 تخريسآداب االستخارة و امل ـ9

ة  ومنها: ،قد ذكرت لالستخارة آداب عد 

 مالحظة رشف املكان كاملسجد. ـ1

 مالحظة رشف الزمان كيوم اجلمعة. ـ 2

 ال السجود والطهارة.حمالحظة رشف احلال، ك ـ 3

يف  القطع يف الدعاء عىل الوتر، وفرّس بأن يقول: استخري اهل برمحته خريةً  ـ 4

 وواحد. عافية، مخسًا أو سيعًا أو مائةً 

 م يف أثناء االستخارة.عدم التكلّ  ـ 5

 طلب العافية عند االستخارة. ـ 6

 ة عند االستخارة.اّص ات اخلقراءة الدعاء والكيفيّ  ـ 7

 صالة مضطّر. تهن تكون صالته واستخارالتوّجه الياطني والرتكيز، وأ ـ 8

 التسليم للنتيجة والرضا والتوّكل. ـ 9

 مراعاة آداب الدعاء والصالة والسلال. ـ 11

 التوبة واالستغفار. ـ 11

ة بيعضها النصوص يف االستخار ت، وجاءيىل غريها من اآلداب التي ذكروها

وبعضها وارد  يف مطلق األدعية ال يف خصوص االستخارات، م، بعينها كام تقدّ 

                                           
 .377ـ  373: 1، ق7( حممد الصدر، ما وراء الفقه ج1)

؛ وموسوعة الفقه 360ـ 165: 1( انظر تفاصيلها عند: حمّمد رضا نكونام، دانش استخارة 3)

 .711ـ  306؛ وفتح األبواب: 360ـ  366: 11اإلسالمي طيقًا ملذهب أهل الييت 
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 وال نطيل الكالم فيها.وبعضها قد يناقش يف الدليل عليه بخصوصه، 

 

 خامتة يف نتائج حبث االستخارة

لنا إليها هنا أب  ما ييل:نشَي إليها باختصار بالغ، رز النتائج التي توص 

، خاّصة ثيوت االستخارة الدعائّيةبل  طلقًا،عدم حرمة االستخارة م ـ 1

بعد تقدير من االستخارات شارة عىل أوخصوص استخارة القلب واالست

والطري والينادق من استخارة السيحة والرقاع  وعدم ثيوت كّل  ،االستشارّية

ولعّله ملا توّصلنا يليه ذكر بعض الفقهاء ـ مال السيد السيستا ي  .واملصحف

ـ أّن االستخارة يلتى هبا رجاًء، مما يكشف عن عدم  تربيز،والشيخ جواد ال

 .استحياهبا عنده

هو األمر املياح، أو اخلصوصيات الفردّية االستشارّية يّن متعّلق االستخارة  ـ 2

، أّما الدعائية فتشمل كّل عىل تفصيل لألمر غري املحّرم وال املياح باملعنى األخص

 .الواجب وترك احلرام املوارد اجلائزة، بل تشمل فعل

باألمور املهّمة االستشارية دون الدعائّية ستخارة اختصاص مورد اال ـ 3

 والفردّية عىل تفصيل.

 ستخارة.جواز خمالفة اال ـ 4

بحال التحرّي عىل االستخارة االستشارية ـ دون الدعائّية ـ  اختصاص ـ 5

 تفصيل.

ستشفاع جائز ازة، نعم االبطالن النيابة فيها وكذلك بطالن اشرتاط االج ـ 6

                                           
 .736ـ  733؛ والسيستا ي، فقه املغرتبني: 557: 1: التربيز،، رصاط النجاة ( انظر1)
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 بة.افيها وهو غري الني

 ستخارة عىل تفصيل.اال ستخارة الرتك واالستخارة عىلابطالن  ـ 7

  املوضوع.ما مل يتغرّي غري الدعائّية بطالن تكرار االستخارات  ـ 8

ما مل تلغ بالفهم العريف االستشارّية ستخارات ات االثيوت خصوصيّ  ـ 9

 .خارة العدديف است ة السيحةكخصوصيّ 

لنا إليها بحمد اَّلل تعاىل.  وغَي ذلك من النتائج التي توص 

ونسأل اَّلل سبحانه وتعاىل  ،هذا حاصل ما أردنا بيانه من بحث االستخارة

 التوفيق لكل  خَي.

 





 

 

 

 
 
 
 

 

 

 قاعدة الصّحة يف العقود

 االجتاهات الفقهية بني التعميم والتخصيص
 

 





 

 

 

 

 

 

 ات واملناهجيف بيان االجتاه مقّدمة

تعّد مسألة العقود املعهودة )املساّمة( وغري املعهودة )غري املساّمة(، من أهم 

بحوث فقه املعامالت والتجارات املعارص، بل وغري املجال املايل والتجار، أيضًا؛ 

ألّن هذا اليحث حيّدد حركة الفقيه يف التعامل مع مستجّدات العقود املالية 

مل أنامطًا جديدة من العقود واملعامالت يف جمال التجارات املعارصة، فقد شهد العا

والرشكات واإلجارات وغريها، وواجه الفقيه هذه العقود اجلديدة فأراد أن يعرف 

حكمها، وهنا تنّوع منهج الفقهاء يف التعاطي مع هذا النوع من املعامالت والعقود، 

 وكان األبرز اجتاهان:

ل: سائد، حيث ذهب أنصاره اىل اعتيار أصالة الفساد وهو االجتاه ال االجتاه األو 

يف العقود هي األصل األّويل احلاكم بعدم ترتب األثر الرشعي عىل أّ، عقد  من 

وبالرجوع يىل أدّلة تصحيح العقود، مال:  .العقود ما مل نحكم بصّحته رشعاً 

ل ، يالحظ انرصافها يىل العقود التي كانت سائدًة زمان نزو﴾أوفوا بالعقود﴿

النّص كالييع واإلجارة واجلعالة والنكاح والوكالة واحلوالة والكفالة واملزارعة 

واملساقاة واملضاربة وغري ذلك، وتسّمى هذه العقود بالعقود املتعارفة أو العقود 

املعهودة أو العقود املساّمة، وهذا يعني أّن النص الذ، صّحح العقد  ينام صّحح هذه 

فأّ، عقد جديد مل ي عهد سابقًا، كعقد التأمني مااًل، فإّن  العقود املعهودة، ومن ثمّ 
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نيته املعاملّية، فإن وجدناه يرجع يف روحه وحقيقته املعاملّية علينا أن نقوم بتحليل ب  

يىل عقد  من العقود املعهودة أمكن ترتيب آثار ذلك العقد عليه واحلكم بصّحته تيعًا 

 يف الرشع. لذلك، ما مل يشتمل عىل ما يوجب بطالنه

وأما يذا مل نتمّكن من حتويل هذا العقد أو اكتشاف حقيقته املعاملّية بام يرجعه يىل 

أحد العقود املتعارفة، فإّنه سوف يظّل مشموالً ألصالة الفساد األولّية يف العقود؛ 

حيث يّن دليل أصالة الصّحة الاانوّية يف العقود ال يشمله حسب الفرض، بعد 

املعهودة، التي ال يعرّب هذا العقد عن واحد  منها وال يندرج اختصاصه بالعقود 

 ضمنها.

وعىل هذا األساس، الحظنا الفقه اإلسالمي خالل العقود والسنوات األخرية 

يشتغل يف القضايا املالية عىل تقديم تكييفات وخترجيات فقهّية هلذه املعامالت، 

اريين منهم يف معاجلة ت رجعها يىل عقود صحيحة معهودة، وهذه هي طريقة الك

قضايا التأمني أو الييع الزما ي أو بعض مسائل الينوك واملصارف والنقود، وغري 

 ذلك.

وقد رأى أنصار هذا االجتاه أّن الطريقة التي عالج الفريق األّول  االجتاه الثاين:

نية التحتية هلا غري سليمة، والسيب يف ذلك أّن املوضوع  هبا غري صحيحة؛ ألّن الي  

أصالة الفساد األوليّة حمكومة أو مورودة لقاعدة الصّحة الاانوّية يف العقود. وقاعدة 

الصّحة عندما نالحظ دليلها نجده ال خيتّص بالعقود املعهودة املساّمة، بل ينصّب 

عىل كّل عقد يقع بني الناس، بحيث حيتو، مقّومات العقد ورضورات وجوده، 

للعقود املعهودة ليس نائيًا، بل هي جمّرد وهذا معناه أّن شمول دليل الصّحة 

تطييقات له، ويال فهو قادر عىل الشمول لكّل عقد  مستحدث، غاية األمر أّنه 

يشرتط أن ال يكون العقد املستحدث حمتويًا عىل مكّونات قد حكم الرشع بيطالن 
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 عقد  املعاملة معها، وهذا يعني أنه ليس املطلوب من الفقيه حتويل العقد اجلديد يىل

 من العقود القديمة، وينام املطلوب منه هو:

 التحّقق من عقدّية العقد اجلديد وأّنه يصدق عليه عنوان العقد. أ ـ

 التحّقق من عدم احتوائه عىل ما حكم الرشع بمنعه أو باليطالن معه. ب ـ

فإذا أحرزنا األول، ومل نحرز املانع يف الاا ي، كفى ذلك يف تصحيح العقود 

واملستجّدة. وهبذا يفتح باب  كيري لتخريج الكاري من مستجّدات فقه  احلادثة

 املعامالت املعارصة.

وعىل هذا األساس، تيدو أمهّية هذا اليحث يف الفقه اإلسالمي ومركزّيته 

ومساحة تأثريه الفقهي والقانو ي؛ فإّن القول بالرأ، الاا ي سوف يوّفر عىل الفقه 

لتكييفات املطّولة والطرق الكارية اليعيدة املعّقدة اإلسالمي الكاري من اليحوث وا

للوصول يىل اهلدف. أما اختيار القول األّول فسوف يفرض عىل الفقيه تقديم 

التخرجيات الفقهّية للمعامالت اجلديدة بام يرجعها يىل عقد  من العقود املتعارفة، 

 جلديدة.ومن ثم يلزم ترتيب أحكام هذا العقد اخلاّص عىل هذه املعاملة ا

وسوف نحاول يف هذه الوريقات عرض املوضوع وتوضيحه، وبيان اجتاهات 

ذلك كّله للخروج باستنتاج فقهي، الرأ، فيه، مع بعض اإلثارات هنا وهناك، 

 بطريقة موجزة خمترصة.

 

 تعارف العقود، شرح املعنى وتفكيك املصطلح

عقود املتعارفة والعقود عندما نتأّمل يف أحد التعابري األكار شيوعًا هنا، وهو )ال

 غري املتعارفة(، نجد مدلولني للموضوع:

ل: أن يكون التعارف وعدمه، مالحظًا بالقياس يىل عرص النّص  املدلول األو 
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والترشيع، فعندما نزلت آية الوفاء بالعقود كان نظرها يىل العقود املتعارفة يف ذلك 

ااًل. وهذا املوضوع هو الذ، الزمان كالييع واإلجارة، دون غريها كعقد التأمني م

 يشّكل حمور مقالتنا هذه.

رف العام،  املدلول الثاين: أن يكون التعارف وعدمه، مالحظًا بالقياس يىل الع 

فعقد الييع عقد متعارف، وكذلك عقد التأمني فإنه متعارف  سائد اليوم بني 

غري متداولة، العقالء، لكّن بعض العقود قد تكون معروفًة يف دوائر حمدودة جدًا و

كأن تتعارف معاملة يف بعض قرى رشق األرض أو غرهبا، فهنا يكون هذا العقد 

غري متعارف، فليس املعيار هنا هو الزمان، ومعروفية عقد يف زمان دون زمان، وينام 

وهنا يذا قال الفقيه بأّن دليل صّحة العقود  كونه عقدًا نادرًا، ال يعرفه الناس.

تعارفة، فليس قصده ما تعارف عرص النص، بل قصده العقد منرصف  يىل العقود امل

املعروف بني الناس واملتداول، يف مقابل النادر أو الغريب. فال ينيغي اخللط بني 

 املفهومني كام قد يقع فيه كاريون.

ًة أخرى، وقمنا بتحليلها من  رين مر  ولو أعدنا النظر يف كلامت العلامء املتأخ 

ارف ـ برصف النظر عن طبيعة املدلولني السابقني له ـ يقع عىل جديد، لرأينا أن  التع

 أنحاء:

بمعنى أّن نوع هذه املعاملة معروف  يما يف عرص  النحو األول: التعارف النوعي،

، وهذا معناه كفاية  رف العام، مال عقد الييع فهو عقد معروف  النّص أو يف الع 

ما خرج بالدليل، حتى لو كان  التعارف النوعي يف تصحيح كّل أنواع الييوع يال

صنفه غري معروف، مال بعض الييوع املستجّدة، كالييع الزما ي، فإّن النوع وهو 

 الييع معروف كام تقّدم، لكن الصنف، وهو الييع الزما ي، غري معروف.

بأن يكون نوعه وصنفه معروفني، النحو الثاين: التعارف النوعي والصنفي، 
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يييع الاامر )وهو بيع معروف نوعًا وصنفًا( لكن  لكّن شخصه غري معروف، كأن

بطريقة وبخصوصيات يضعها الطرفان ال وجود هلا عند غريهم، فهذا يصدق عليه 

 العموم، لكنّه مع ذلك فيه رضب  من الغرابة والندرة.

 وقد صار املعنى واضحًا. النحو الثالث: التعارف النوعي والصنفي والشخص،

بعض الفقهاء أثار مسألة املعروفية عىل املستويات وعليه، فسوف نالحظ أّن 

 الاالثة هذه، ونظريًا يمكن توضيح كالمه كام ييل:

لو أخذنا املعروفية باملعنى الزمني، أ، العقود املعهودة عرص النّص، فقد  ـ 1

نفهم منها كفاية معروفيّة نوع العقد، وهبذا يصّح التمّسك بالعموم إلثيات صّحة 

الزما ي، لصدق معروفّية نوعه، وهو الييع. وقد نفهم منها رضورة أو لزوم الييع 

معروفّية الصنف والنوع وعدم كفاية معروفّية النوع خاّصة، وهنا قد ال نحكم 

 بشمول العمومات للييع الزما ي، وهكذا.

وأما لو أخذنا املعروفيّة باملعنى العريف العقالئي، فأيضًا قد نقول بانرصاف  ـ 2

 كفاية معروفّية النوع، أو النوع والصنف، أو النوع والصنف العمومات يىل

 والشخص و..

فهذا التعّدد يف األنحاء يتداخل مع بحث املعروفّية باملعنيني السابقني، وجيب 

التدقيق يف حتليل كلامت الفقهاء عىل هذا الصعيد، متامًا كام جيب التدقيق يف اختيار 

 النتائج االجتهادّية.

 

 رخيي ملوضوع البحثالتطّور التا

من الصعب العاور عىل بحث مرّكز يف مكان من األبواب الفقهّية، يعالج هذا 

هـ(، أ، ما قيل القرن 1315املوضوع عند الفقهاء ما قيل الشيخ الوحيد اليهيها ي )
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الاالث عرش اهلجر،، وينام ينيغي استنياط موقفهم من خالل طريقة تعاملهم مع 

هم ـ عادًة ـ يتحّدثون عن عقد  جديد فيصّححونه نتيجة املعامالت، فنحن ال نجد

األخذ بعمومات الصّحة أو يطالقاهتا، بل جممل كلامهتم ترتّكز حول هذه العقود 

واإليقاعات املعروفة واملتداولة، كالييع وغريه. ولعّله من هنا يصعب اجلزم بتينّي 

قراء موّسع وحتلييل جدًا املتقّدمني لقاعدة التصحيح والتوسعة هنا، ما مل نقم باست

 ملساحة هائلة من بحوث العلامء، ولسنا بصدده الساعة.

ولعّل ما يشهد لذلك هو حكم املشهور بيطالن عقد املغارسة، ويقصد هبذا 

العقد أن يتفق الطرفان عىل أن تكون األرض من أحدمها والغرس مع العمل من 

، والفرق بني املغارسة أو.. اآلخر، عىل أن يكون الغرس بينهام بالنصف أو الربع

وكّل من املزارعة واملساقاة أّن احلاصل خاّصة مشرتك يف األخريين، أّما يف املغارسة 

، فإّن حكمهم بيطالن فتكون العني املغروسة نفسها مشرتكًا بينهام وملكًا مشاعًا..

ة جيعقد املغارسة يظهر منه أّنه ناتج عن حداثته وعدم شمول العمومات له نت

ر ذكروها يف حمّله.  ذلك، مضافًا يىل عنارص ا خ 

لكن كّلام اجتهنا نحو متأّخر، العلامء، الحظنا ظهور ثنائي العقد املتعارف 

وغريه، مستخدمني أكار من تعيري مال: العقود املتعارفة والعقود غري املتعارفة، 

ودة والعقود غري وكذلك العقود املساّمة والعقود غري املساّمة، وكذا العقود املعه

 املعهودة وأماال هذه التعابري.

                                           
: 33؛ وجواهر الكالم 707ـ  703: 3؛ وجامع املقاصد 306: 3د ( راجع: ييضاح الفوائ1)

: 5؛ ومسالك األفهام 731ـ  731: 6؛ والروضة اليهّية 703: 31؛ واحلدائق النارضة 07

31. 

 .731ـ  780( انظر: اهلاشمي، بحوث يف الفقه الزراعي: 3)



 380 .............. والتخصيص االجتاهات الفقهية بني التعميمقاعدة الصحة يف العقود، 

هـ( نجد تعيريًا يوحي بأّن 1315وعندما نراجع كلامت الوحيد اليهيها ي )

مجهور الفقهاء والسائد بينهم هو انحصار العقود باملعهودة، ففي بحاه حول 

و أؤد، ولو قال: أنا أحرضه أ»الكفالة ـ معّلقًا عىل كلامت املحّقق األردبييل ـ قال: 

ما عليه، مل يكن كفالة، بل وعدة  ورشط غري داخل يف عقد الكفالة، وال غريه من 

العقود املعهودة املذكورة يف كتب الفقهاء، وعقودهم منحرصة فيام ذكروه، كام ال 

. فإّن تعيريه يوحي بأّن عقود الفقهاء هي هذه التي ذكروها يف كتيهم، «خيفى...

 دخل يف ضمن ما حكموا بمرشوعّيته وترتيب اآلثار عليه.وأّن أّ، عقد  جديد ال ي

هـ(، بمسرية االختصاص هذه، رافضًا 1371ويستمّر السيد عيل الطياطيائي )

 .شمول النصوص للعقود اجلديدة

هـ( مسرية الفقه املدريس يف احلرص بالعقود 1388ويواصل املحّقق النجفي )

قود يراد منه ما هو املنساق من العقود املعهودة املتعارفة، معتربًا أّن عموم الوفاء بالع

 .املتعارف من العقود ، فانرصاف اآلية الكريمة يقع لصالحاملتعارفة

هـ( يىل النظرية املدرسيّة، معتربًا أّن 1713ويذهب املريزا حييب اهل الرشتي )

بام تعارف األلف والالم يف آية الوفاء بالعقود ينام هي للعهد ال للجنس، فتختّص 

، وين ، بل يظهر منه نسية ذلك يىل طريقة األصحاب واتفاقهممن العقود آنذاك

                                           
 .663صدر نفسه: ، وانظر: امل630ـ  636( اليهيها ي، حاشية جممع الفائدة والربهان: 1)

 .501: 6( انظر: رياض املسائل 3)

 .317ـ  313: 33( جواهر الكالم 7)

، 131، 181: 38، و376ـ  377: 37، و335، 351، 366: 33( انظر: جواهر الكالم 6)

 .50: 33و

 .738( فقه اإلمامّية )اخليارات(: 5)

 .357( كتاب اإلجارة: 8)
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 .أوحت بعض كلامته عدم قيوله بالتخصيص

هـ( امليل للحرص واالختصاص، حيث 1730وييدو من اآلخوند اخلراسا ي )

فال مع احتامل يرادة خصوص العقود املتعارفة، بأن يكون الالم للعهد »..قال: 

يكون حينئذ  العموم دلياًل يال عىل يمضائها يف اجلملة، وال جمال للتشّيث بإطالقها 

يف نفوذها بأّ، نحو  وجدت وبأّ، طور  حتّققت؛ لعدم وروده يال يف مقام بيان 

 .«يمضاء أصل العقود املتعارفة، كام هو احلال يف سائر يطالقات الكتاب..

هـ(، أّن احتامل شموهلا ملطلق العقود 1763) ويعترب السيد عيد احلسني الالر،

ـ ولو املخرتعة واحلادثة ـ هو أبعد االحتامالت جدًا وأضعفها، خمتارًا أّن املهم هو 

، وقد بلغت هذه العقود عنده تداول نوع العقد ال شخصه أو صنفه بالرضورة

التعارف . لكن يف أكار من موضع من كالمه ما يوحي بقصده ثامنية عرش عقداً 

 باملعنى الاا ي ال األّول.

هـ( الختصاص العمومات بالعقود 1706كام يميل السيد مصطفى اخلميني )

، ممّا يضعه أيضًا يف سياق املعنى الاا ي املتعارفة بني امللل واألقوام حسب تعيريه

 للتعارف دون األّول.

ـ يف بعض أبحاثهم  هـ( أّنه من األوائل الذين مالوا1371ويظهر املريزا القّمي )

، ـ يىل شمول أدّلة الوفاء بالعقود لكّل معاوضة ولو مل تكن من العقود املتعارفة

                                           
 .11( كتاب اإلجارة: 1)

 .5ع بحر العلوم وشذرات من عقدها املنظوم )كتاب الوقف(: ( قطرات من يرا3)

 .663، 666، 713: 1( الالر،، التعليقة عىل املكاسب 7)

 .776: 3( املصدر نفسه 6)

 .3: 3( مستند حترير الوسيلة 5)

 .758: 3( انظر: جامع الشتات 8)



 331 .............. االجتاهات الفقهية بني التعميم والتخصيصقاعدة الصحة يف العقود، 

 .وين ظهر من كالم  آخر له ما هو العكس متاماً 

هـ(، 1361ويأيت بعده موقف  واضح ورصيح من السيد حممد الطياطيائي )

وم االستغراقي، وخروج العقود مجع  معّرف بالالم، فيفيد العم»حيث يرى أّن 

بعض األفراد منه بالدليل ال يوجب سقوط حجّيته بالنسية يىل ما مل يقم دليل عىل 

 .«خروجه، فإّن العام املخّصص حّجة  يف الياقي..

هـ(، يقراره الضمني بنظرّية االختصاص 1737ويظهر من املحّقق املامقا ي )

 .معهودّيتها يف العرص النيو، فقط بالعقود املتعارفة، حيث يناقش يف كيفية يحراز

هـ( يف غري موضع من كلامته يىل االلتزام 1773ويذهب السيد كاظم اليزد، )

عقد ولو مل يكن بإمكان التمّسك بالعمومات للشمول لكّل ما صدق عليه عنوان ال

العمومات  ألنه يشمله ؛ذلك ال يرّض »يقول يف بحث املعاطاة:  متعارفا ومعهودًا.

 .ه أوفوا بالعقود وجتارة عن تراض والناس مسلطون وامللمنون ونحوهامن قول

يذ ليس  ؛من التجارة بل ،من العقد فهو نوع ،ودعوى انرصافها يىل املعهود كام ترى

ن يكون امليادلة بني أوال يلزم يف املعاوضة املالية  .يف املقام قويصد .يال االكتساب

 من أحد الطرفني أو من حيث اإلباحةبل قد يكون  ،ةامللكيّ  املالني من حيث

 .«..كليهام

هـ( يلّيد التعميم أيضًا، فهو يقول يف بحاه حول أجرة 1756اإليروا ي )ونجد 

املختّص بموضوع اإلباحة  وأّما اإلشكال الاا ي الذ، ذكره املصنّف»احلاّممي: 

                                           
 .687: 6( راجع: املصدر نفسه 1)

 .160( املناهل: 3)

 .776ال )ط. ق(: ( انظر: غاية اآلم7)

 .61: 1( اليزد،، حاشية املكاسب 6)
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ففيه منع  ،عاً املعامالت املعهودة رش وحاصله خروج هذه املعاملة عن، بالعوض

احلاّممات مع يعطاء العوض من املعامالت الشائعة من  فإّن الدخول يف ؛اخلروج

 والظاهر أنّ  ،وكذلك الدخول يف املطاعم وأشياه ذلك ،يىل زماننا هذا عرص الشارع

 .ويشيه أن يكون املقام من قييل العارية بعوض ،الكّل من قييل اإلباحة بالعوض

ة املعامالتمع أّن عدم املعهودّية  له من مال أوفوا  ال يرّض بعد شمول عموم أدل 

 ...«بالعقود وجتارة عن تراض والناس مسل طون

هـ(، يذهب يىل املدرسة اجلديدة التي عّممت 1755ونالحظ املريزا النائيني )

 .العقود، فيلمح يف بعض أبحاثه يىل منعه القول بنظرّية العقود املعهودة

هـ( يىل أّن أصول الفقه اجلعفر، 1611حممد جواد مغنية )وقد ذهب الشيخ 

وقواعده تقتيض صّحة العقود غري املساّمة، مع توّفر سائر الرشوط فيها وعدم 

منافاهتا مليدأ من مياد  الرشع املقّدس، معتمدًا أيضًا عىل يطالقات اآليات 

صّحتها ولزومها  املعامالت ال حتتاج يف»وعموماهتا، بل قد ترّقى واستنتج قائاًل: 

 .«يىل النّص، بل يكفي عدم ثيوت النهي عنها

هـ(، عدم ميله للحرص بنظرية العقود 1611كام يظهر من اإلمام اخلميني )

 .املتعارفة

(، فقد كان واضحًا يف غري موضع، يف تينّيه خيار 1617أّما السّيد اخلوئي )

                                           
 .65: 1( اإليروا ي، حاشية املكاسب 1)

 .335ـ 336: 7( انظر: منية الطالب 3)

، 85ـ  86، 65: 6؛ وانظر: املصدر نفسه 16: 7× ( مغنية، فقه اإلمام جعفر الصادق7)

113 ،106. 

 .736، 386، 117: 1( انظر: كتاب الييع 6)



 337 .............. االجتاهات الفقهية بني التعميم والتخصيصقاعدة الصحة يف العقود، 

لواردة يف األدّلة واألخيار ال املطلقات والعمومات ا»التعميم، حيث ذهب اىل أّن 

يعترب يف شموهلا ليشء يال صدق الطييعي عليه، وكونه فردًا من أفراده، وأما كونه 

متعارفًا أيضًا فال، نعم. ربام يتوّهم يف خصوص املطلقات عدم شموهلا لغري 

املتعارف؛ فإّن اإلطالق موقوف عىل عدم بيان القيد، فربام يتخّيل كفاية التعارف 

رجي يف الييان، فال يتم اإلطالق، ولكّن العمومات ال جير، فيها هذا اخلا

 .«التوّهم

هـ(، عندما يرى انرصاف 1633وهذا ما يأخذه تلميذه الشيخ جواد التربيز، )

اآلية للعقود املتعارفة يف كّل زمان، ال يف خصوص زمان نزول اآلية اآلمرة بالوفاء 

بعدها العقالئي دون الزمني. ويليده الشيخ ، وهذا يعطي للمعروفيّة بالعقود

 .نارص مكارم الشرياز، يف هذه النقطة

هـ(، حيث يرى املنع 1616املوقف مع السّيد عيد األعىل السيزوار، ) ويستمرّ 

 .عن حرص املعامالت باملعهودة، يذ ال دليل عليه من عقل أو نقل

م(، 3111عيل املنتظر، )كام يظهر امليل هلذه التوسعة من قيل الشيخ حسني 

حيث وّسع من داللة اآلية الكريمة لتشمل مطلق املواثيق والعهود حتى التي بني 

. وأصل اإلنسان ورّبه، انطالقًا من سياق اآلية التي أعقيت باحلكم بحلّية اليهائم

                                           
؛ وانظر له: 331: 78، التنقيح يف رشح املكاسب ـ الييع )موسوعة اإلمام اخلوئي( ( اخلوئي1)

 .715: 3؛ ومصياح الفقاهة 613: 71رشح العروة ـ اإلجارة 

 .60: 6( يرشاد الطالب يىل التعليق عىل املكاسب 3)

 .783( انظر: بحوث فقهية هامة: 7)

 .138: 31( انظر: مهذب األحكام 6)

 .73ـ  75: 1اسات يف املكاسب املحّرمة ( املنتظر،، در5)
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 .هـ( يف بعض أبحاثه1781هذا املوضوع كان أملح يليه املحّقق اإلصفها ي )

غري واحد  من املعارصين نظرّية التوسعة وفّك احلرص، حيث اختار وقد تينّى 

أستاذنا السيد حممود اهلاشمي يمكان التمّسك بالعمومات إلثيات صّحة العقد ولو 

، كام نجد ما يظهر منه التينّي يف كلامت الشيخ مل يندرج ضمن العقود املتعارفة

احلادث يذا رجع يف حقيقته املعاملّية  حممد سند اليحرا ي، الفتًا النظر يىل أّن العقد

ّمي لفظًا باسم جديد ـ فإنه تلحقه أحكام  اىل أحد العقود املتعارفة ـ حتى لو س 

 .العقد السابق

كام يرى الشيخ نارص مكارم الشرياز، أّنه ال معنى لتخصيص آية الوفاء بالعقود 

ك أساسًا مهاًم من بتلك املتعارفة زمن الترشيع، بل تشمل كّل عقد، ويعترب ذل

 .أساسّيات فقه املسائل املستحدثة

كام يظهر االختيار للتوسعة من السيد عيد الكريم املوسو، األردبييل، حيث 

. وبعض كلامت السيد حممد صادق نفى االختصاص واعتربه خمالفًا لالعتيار

 .الروحا ي تساعد عىل التعميم أيضاً 

السنّي، لوجدنا أيضًا نزوعًا واضحًا عند السابقني ولو أردنا اإلطالل عىل الفقه 

من الفقهاء بحرص العقود باملتعارفة، ومن باب املاال، نجد لدى حدياه عن يرجاع 

                                           
 .75( اإلصفها ي، نخية األزهار: 1)

: 3؛ وقراءات فقهية معارصة 731ـ  731، 333، 05( انظر: بحوث يف الفقه الزراعي: 3)

715. 

 .657ـ  653، 706، 315( انظر: فقه املصارف والنقود: 7)

 .358، 355( راجع: بحوث فقهية مهّمة: 6)

 .30: 7املضاربة ( انظر: فقه 5)

 .317: 7( منهاج الفقاهة 8)



 335 .............. التعميم والتخصيص االجتاهات الفقهية بنيقاعدة الصحة يف العقود، 

هـ( يذكر أّنه مع 1718عقد الصلح يىل أقرب العقود له كالييع، أّن ابن عابدين )

 .كم بالفسادعدم يمكان احلمل عىل أحد العقود املتعارفة ومل يكن مصّحح آخر حي

وهبذا يظهر جلّيًا أّننا كّلام رجعنا لعرص املتقّدمني زمنًا نجد نظرّية احلرص أوضح، 

 وكّلام اقرتبنا من العرص احلارض نجد فسحًة منها ليأخذ الفقهاء بنظرّية التوسعة.

 

 االجتاهات الفقهية، األدّلة والشواهد واملعطيات

سّيني يف موضوع اليحث، ومها: اجتاه تينّي حتى اآلن أّن هناك اجتاهني أسا

التعميم، واجتاه التخصيص بالعقود املتعارفة املساّمة املعهودة. وشمول النصوص 

بإطالقاهتا وعموماهتا، وكذلك السري العقالئّية واملترشعّية، مع اإلمجاع أو الشهرة 

ومل يناقش  أو غري ذلك.. للعقود املتعارفة زمن النص هو املقدار املتيقن من داللتها،

 فيه أحد، يال من ناحيتني:

شمول اإلطالقات والعمومات للعقود اجلائزة واإلذنية وعدمه، فقد  األوىل:

ذكروا أّن عمومات اإللزام ال تشمل مال العقود اإلذنية؛ ألّن املضمون املعاميل هلذه 

 .العقود ال ينسجم مع األمر بالوفاء، عىل تفصيل بّينوه يف حمّله

شمول العمومات واإلطالقات ملال عقود املضاربة واملزارعة واملساقاة  الثانية:

وعدمه، فقد استشكل فيه بعض الفقهاء كالسّيد اخلوئي، حيث ذهب اىل أّن هذه 

العقود تقع عىل خالف األصل، وذلك أنا لو أريد منها متّلك العامل ابتداًء حلّصة 

تيعية املنافع والنامءات لألصل، من املنافع والنامء، فهذا يقع عىل خالف قانون 

                                           
 .783: 3( انظر: تكملة حاشية رّد املحتار 1)
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فيخالف الرشع فييطل. وين أريد متّلكه يف طول متّلك املالك لألصل، فهو خالف 

. وقد تعّرض قانون املضاربة واملزارعة واملساقاة، كام أّن فيه متليك ما ال يملك

 ، بام ال يرتيط بيحانا الساعة.غري  واحد ملناقشة هذا القول

ز اَلديث حول اد عاء التعميم يف العمومات واملطلقات من هنا، سوف نر ك 

ة كل  عقد جديد إال ما خرج بالدليل أم ال؟  وغَيها، وهل يمكن به إثبات صح 

 ومنه تظهر أدل ة وجهة النظر القائلة بالتخصيص.

ل: أوفوا ﴿: قوله تعاىل االستناد يىل املطلقات والعمومات، مال الدليل األو 

اَرًة َعن َتَراضٍ ﴿: حانهسي، وقوله ﴾بالعقود َ
، فإّن التجارة شاملة ﴾إماله َأن َتُكوَن جتم

استغراقية أو فقل  األلف والالم يف )العقود( جنسّيةملطلق املعامالت املالية، كام أّن 

حقيقّية، تشمل كّل ما يقّدر ويفرض أنه عقد، سواء كان متعارفًا يف عرص النص أم 

 بحسب داللة اآلية الكريمة. غري متعارف؛ يذ ال موجب للتقييد

ها: ة مناقشات، أمه  موا هنا عد   إال أن  أنصار التخصيص بالعقود املعهودة قد 

يّن التجارة خاّصة بالييع والرشاء؛ ألّن هذا هو املدلول اللغو،  املناقشة األوىل:

ليها هلا، أما الالم يف )العقود( فهي عهدية، أ، تلك العقود املتعارفة املعهودة املشار ي

والقائمة واملتداولة بينكم، وال أقّل من الرتّدد، األمر الذ، يساوق اإلمجال، 

 .ويفرض األخذ بالقدر املتيّقن، وهو العقود املتعارفة، ويكون االستغراق عرفياً 

يضاف يىل ذلك ما ذكره بعض املحّققني، من أّن آية الوفاء بالعقود لو الحظنا 

رادة األحكام الرشعية واملواثيق اإلهلية هبا، وليس سياقها، فسنجد أّن املرّجح ي

                                           
 .6: 71( ميا ي العروة الوثقى )موسوعة اإلمام اخلوئي( 1)
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ْت َلُكم ََبميَمُة األَْنَعامم ﴿العقود الواقعة بني الناس يف معامالهتم؛ فإّن قوله:  له يىل  ﴾ُأحم

آخر اآلية الكريمة شاهد  عىل أّن املراد بالعقود تلك االلتزامات التي تكون بني 

أحكامه ودينه ال غري، فتكون هذه العياد ورهّبم، وهي طاعتهم له والعمل ب

، العمومات واملطلقات الواردة يف املقام غري حمرزة الشمول ملوضوع بحانا أساساً 

وهبذا يكون األمر بالوفاء بالعقود عىل نحو التكليف، عىل وزان األمر بإطاعة اهل 

 ورسوله.

 ويمكن التعليق عىل هذه املناقشة:

هر اخلطابات الرشعية أّنا مسوقة عىل نج ما ذكره بعضهم من أّن ظا أوالً:

القضية احلقيقّية، وهذا ما يرّجح كون األلف والالم يف )العقود( لالستغراق، بعد 

عدم وجود أّ، موجب للعهدية؛ يذ ليس يف داخل النّص أو خارجه أو قرينة سياقيّة 

أو حالية.. تفرض التخصيص بالعقود املعهودة، فمقتىض ظهور اللفظ هو 

ستغراق ملطلق ما هو عقد بنحو القضيّة احلقيقية، بل عىل حّد تعيري املحّقق اال

 .املراغي: يّن عدم تعارف الوجود ال يرّض بداللة العام

ما ذكره السيد اليزد، يف حاشيته عىل املكاسب وغريه، حيث رأى أّن  ثانيًا:

اليف اإلهلية وتلك املراد من العقود يف اآلية الكريمة مطلق العهود األعّم من التك

، التي بني اخللق واخلالق كالنذر، والعهود التي تكون بني املخلوقني أنفسهم

وهبذا ال يلثر السياق يف داللة اآلية الكريمة عىل الشمول ملطلق العقد الواقع بني 

الناس، وبعيارة أخرى: يّن تعيري حلّية اليهائم الوارد يف اآلية الكريمة قرينة عىل 

                                           
 .75( انظر: اإلصفها ي، نخية األزهار: 1)

 .15: 3( املراغي، العناوين 3)

 .156ـ  153: 5؛ والطياطيائي، امليزان 7: 3( اليزد،، حاشية املكاسب 7)
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ية للتكاليف ال عىل اختصاصها بالتكاليف، والروايات التي فرّست شمول اآل

، العقد هنا بالعهد مع اهل واردة من باب اجلر، والتطييق فال موجب لتخصيصها

فنضّم هذه املناقشة يىل سابقتها ويايت املطلوب، بعد افرتاض أّن العقدّية التي بيننا 

الديني، ويال فقد يّدعي شخص  أّن كّل فرد   وبني اهل هي عقدّية فطرّية أثيتها النّص 

منّا ال يعلم أّنه أوقع هذا العقد ـ بالغًا عاقاًل ـ مع اهل سيحانه، كام نوقع العقود فيام 

 بيننا وبني بعضنا.

وهي أّن املواثيق التي بني اإلنسان ورّبه  وقد واجه السيد اليزدي هنا مشكلًة،

ال يف املواثيق والعقود التي بني بعضها ليس عىل نحو الوجوب، وكذلك احل

اإلنسان وأخيه اإلنسان؛ ألّن منها ما هو جائز وليست كّلها من العقود الالزمة، 

فإذا اعتقدنا بإطالق اآلية فسوف يفيض ذلك بنا يىل اإللزام بالعقود اجلائزة 

 وباملستحيات أيضًا، وهو واضح الفساد.

 ملشكلة بإثارة احتاملني:وحاول املحق ق اليزدي هنا اْلروج من هذه ا

جعل األمر يف اآلية عىل نحو الوجوب، مع االلتزام بخروج العقود  أحدمها:

 اجلائزة وكذا املستحّيات بالتخصيص.

جعل األمر يف اآلية الكريمة للجامع بني الوجوب والندب ـ عىل خالف  ثانيهام:

يمة يف أبواب ظاهره ـ جمازًا. يال أّن ذلك يسقط االستدالل هبذه اآلية الكر

املعامالت. ومن هنا رّجح السيد اليزد، االحتامل األّول؛ انطالقًا من ترجيح 

 التخصيص عىل املجاز.

ثم رفض السّيد اليزد، القول باخلروج بالتخّصيص للمستحّيات، عىل أساس 

أّن العقود أخذ فيها مفهوم التوثيق الشديد، وهو مفهوم ال وجود له يف املستحّيات، 

                                           
 .310ـ  316: 1( كاظم احلسيني احلائر،، فقه العقود 1)
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ملحّقق اليزد، رفضه هذا بعدم يحراز أخذ التوثيق يف العقود، مضافًا وعّلل ا

لشمول هذا اإلشكال للعقود اجلائزة، فيلزم منه عدم يمكان التمّسك باآلية 

 .الرشيفة عند الشك يف كون العقد الزمًا أو جائزاً 

ر يال أّن كّل املشكلة التي أثارها السيد اليزد، يمكن اجلواب عنها، برصف النظ

عن كّل ما تقّدم، وذلك أّن األمر بالوفاء بالعقود يما منرصف  عن املستحّيات 

والعقود اجلائزة عرفًا، أو هو ثابت بنحو الوجوب عىل اإلطالق، غاية األمر أّن 

الوفاء تابع  ملضمون العقد، فعقد الييع يكون وفاؤه بتسليم الامن يىل اليائع مااًل، 

ا صّح التعيري ـ فيكون وفاؤه بإقامتها أو أدائها وهكذا. أما عقد الصالة الواجية ـ يذ

ويف املستحيات جاء العقد متكّونًا من شّقني: الرغية يف الفعل وتسليم العيد هلذه 

الرغية، وكذلك الرخصة يف عدم الفعل وتسليم العيد هلذه الرخصة، فإذا ألزمنا 

لك نقض مقتىض العقد العيد بفعل املستحّب بمقتىض الوفاء بالعقود، كان معنى ذ

نفسه؛ ألّن يمكانية عدم العمل جزء  من هذا العقد بني العيد ورّبه. وكذلك احلال 

يف العقود اإلذنّية واجلائزة، فإّن االلتزام هبا ال ينايف الفسخ؛ ألّنه جزء من العقد، 

فهذا مال األمر بإطاعة اهل ورسوله يف شموله للمستحّيات، فاجلواب هناك هو 

هنا: يما القيول بشموله مع اعتيار فسخ العقد اجلائز أو ترك املستحب غري اجلواب 

ـ انرصاف الدليل عن مال أيضًا مناقض للوفاء بأصل العقد، أو ـ وهو قريب 

نيتهام ملفهوم لزوم الوفاء بالعقود، فال حاجة  املستحّب والعقد اجلائز؛ لعدم حتّمل ب 

 .الفرتاض التخصيص وال املجاز وال غري ذلك

واللطيف أّن السيد اليزد، نفسه ذكر يف موضع آخر أّن معنى الوفاء قد يكون 

                                           
 .7: 3( حاشية املكاسب 1)
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، ولعّله يقصد عني ما هو العمل بمقتىض العقد، ين جائزًا فجائز وين الزمًا فالزم

 بّيناه هنا.

من هنا يتضح وجه استدالل بعض املتأّخرين، كام ذكرنا سابقًا، بمال آية الوفاء 

 ديد.بالعقود لكّل عقد  ج

ما ذكره بعض املعارصين، من أّن ماهيات العقود كّلها ترجع  املناقشة الثانية:

حرصًا ـ مهام زادت واستجّدت ـ يىل العقود املتعارفة، وهذا من قييل تقييد 

الصغرى لتحديد الكربى، وتقرييه أّن التعاوض والتعاقد يما أن يكون عىل جوهر 

صلح، وين كان عىل عرض فهو يما أو عرض، فإن كان عىل جوهر فهو بيع أو 

عرض بلحاظ ثياته، أ، املنفعة كوصف  للعني، فهي اإلجارة أو اجلعالة، أو املنفعة 

ال كوصف  ثابت، بل بام هي متجّددة، وهو االنتفاع كالعارية وهكذا.. فدعوى 

وجود ماهيات جديدة ال معنى هلا؛ ألّن كّل ما هو جديد يرجع يىل العقود املتعارفة 

بنحو التلفيق بينها، بل بعض العقود املتعارفة بنفسه يرجع يىل بعضها اآلخر ولو 

كاملضاربة، فإنا ليست عقدًا مستقاًل، بل مرّكية من عّدة عقود، فأّمهات العقود 

، واليقية  ملّلفة منها.  معدودة 

وقد أجاب صاحب  هذه املناقشة بأّن احلرص العقيل غري مسّلم، ولو سّلم فهو 

 .لعقود ال لنفس العقود، وفرق  بينهاملوارد ا

وهذه املناقشة حتاول أن ترجع العقود كاّفة يىل العقود املتعارفة، واملفرتض هبا 

يذًا أن تصّحح العقود احلادثة مجيعها، لكنّها تغدو مناقشًة نقدّية يف املقام يذا الحظنا 

قد متعارف كي نرّتب أّنا تفرض علينا ـ أوالً ـ ختريج كّل عقد  جديد بإحالته لع
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آثاره عليه، ومتنع ـ ثانيًا ـ من فهم اإلطالق أو العموم من آية الوفاء بالعقود، وهلذا 

 جعلناها مناقشًة هنا.

وهو أّن الشارع عندما نظر يىل  وهذا الكالم كل ه قد يعل ق عليه بتعليق منهجي،

نيتها املعاملّية العقود املعهودة، هل نظر يليها كام ينظر العرف، أم أنه نظر يىل  ب 

عة للتحليل والتفكيك؟ فهل قرأ املزارعة ماالً عىل أنا عقد  مستقّل مغاير  املخض 

للرشكة أو اإلجارة، أم تعامل معها ـ عندما كان يضع القوانني املعاملّية ـ بوصفها 

 عقد يجارة أو عقد رشكة؛ ألنه يمكن يرجاعها بالتحليل يىل عقد رشكة أو يجارة؟

لكالم املتقّدم أّن الشارع ناظر  يىل الينى التحليلّية ملضمون املعاملة، ال مقتىض ا

يىل التلّقي العريف والعقالئي العام هلا، فالعقالء ـ مااًل ـ ال جيعلون املزارعة رشكًة أو 

يجارة، بل يفهمونا عقدًا مستقاًل عن سائر العقود، فلو سمعوا املوىل يقول: عقد 

 املعلوم أن يفهموا منه تصحيح عقد املضاربة؛ ألّن عقد اإلجارة صحيح، فمن غري

اإلجارة يف ذهنهم العقالئي ينرصف يىل اإلجارات املعروفة التي مل خيّصص هلا 

العقالء تسميًة خاّصة يضافّية ال توحي بإجارّيتها، حتى ولو استطاع الفقيه 

رشط معلومّية مقدار والقانو ي حتليل  عقد املضاربة بام يرجعه يىل يجارة، وهلذا لو 

األجرة يف اإلجارة، فهو ال يرى ذلك معارضًا ملا دّل عىل جواز املضاربة أو املزارعة 

التي ال ي علم هبا مقدار نصيب العامل من الربح حال العقد، بل يرامها ظاهرتني 

 مستقّلتني عىل مستوى التلّقي العقالئي العام.

ضاربة مااًل عىل أّنا شكل من أشكال ولو استطعنا يثيات أّن العقالء يفهمون امل

الرشكة فال بأس بذلك، لكّن هذا غري أن نقول بأّنه يمكن بالتحليل يرجاع املضاربة 

يىل رشكة، فإّن اإلمكان التحلييل هذا ال يعني بالرضورة تلّقي العقالء بفهمهم العام 

 ملضمونه حتى لو كان صحيحًا واقعًا.
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ع أحكامًا عىل خصوصيّة  ما نجدها متوّفرًة يف نعم، من املمكن أن يرّتب الشار

عّدة عقود دون عقود  أخرى، فيكون ترتيب األثر ـ بحسب املالك عنده ـ منصيًا 

عىل تلك اخلصوصّية، وهذا غري ترتييه األثر بعنوان اإلجارة، فإّن العرف ال يفهم 

الذهن  الشمول لعقد آخر، حتى لو حّللناه بام يرجع لعقد يجارة، مادام له يف

 العقالئي اعتياره اخلاص.

واملرجع يف ذلك هو أّن هذه العقود وآثارها اعتيارات قانونّية، فكام يمكن 

ر عليها أينام ثللمقنّن أن يالحظ الي نية التحليلّية للمعاملة ويرشعنها ويرتب األ

كانت، ولو ضمن عقد آخر باسم  آخر، كذلك من املمكن له أن يالحظ ما يراه 

جارة وال يعتربونه عقدًا آخر كاملساقاة ماالً، فريتب األثر عىل هذا العقالء ي

 العنوان.

ولعّل ما يلّيد ما نقول أّنه باإلمكان يرجاع كاري  من العقود لغريها وبالعكس، 

األمر الذ، قد خيلق فوىض يف األحكام وتعارضًا يف النصوص والفتاوى، كأن 

اًء عىل عقدّيته ـ معاملًة بيعيّة مع اهل نجعل، من باب جمّرد التمايل، الوقف  ـ بن

تعاىل، وحيث يفرتض معلومّية العوض فييطل مع عدم العلم بمقدار الاواب الذ، 

سيعطينا يياه اهل تعاىل وهكذا. بل بعض العقود واملعامالت تصلح ألّن ت صّور بأكار 

طريقة يف من تصوير، بام ي رجعها ألكار من نوع من العقود، وهنا لو صّحت هذه ال

لتزم بذلك.  واحد، وال أظّن أن ي 
 املعاجلة للزم ترتيب آثار عقدين عىل عقد 

فاألقرب أّن الشارع سار عىل اعتيارات العقالء ورّتب األحكام عليها، فال قيمة 

لكّل هذه اإلرجاعات، بل رجوع بعضها يىل بعض كام ذكره املناقش هنا دليل  عىل 

 زم به الساعة بقدر ما ناريه للتأّمل والتفكري.صّحة ما نقول. وهذا أمر  ال نج

ما ذكره السيد كاظم احلائر،، من أّنه قد يقال بأّن أدّلة الوفاء  املناقشة الثالثة:
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بالعقود وأمااهلا خاّصة بالداللة عىل اللزوم، وال معنى للزوم العقد يال بعد فرضه 

وال يمكن هبا تصحيح  صحيحًا، فتكون خاّصة بام ثيت صّحته يف املرحلة السابقة،

العقود التي مل يايت بدليل آخر صّحتها. بل يمكن القول بأّنه لو قيل بأّن أسامي 

املعامالت ثابتة لألعم من الصحيح والفاسد لصّح االستدالل، ولو كانت ثابتة 

خلصوص الصحيح مل يصّح، فيكون التمّسك بالعام هنا من التمّسك به يف الشيهة 

 .جيوز املصداقيّة، وهو ال

بأّن انعقاد العقد ليس يال عيارة عن ارتياط  وقد أجاب السيد اَلائري عن ذلك

. وكالمه صحيح ـ دون أن نطيل يف قرار بقرار، سواء نفذ رشعًا أو عرفًا أم ال

مسألة داللة آية الوفاء عىل الصّحة أو عىل لزوم ما هو صحيح، ودون أن نتوّسع يف 

اللزوم باملطابقة تعطي الداللة عىل الصّحة بااللتزام، ال أّنا القول بأّن الداللة عىل 

تفرض الصّحة، وفرق  بينهام ـ وذلك أّن املهم هو صدق العنوان املأخوذ يف اآلية 

الكريمة، وهو عنوان العقد، والعرف والعقالء يرون ذلك عقدًا، سواء حكموا 

يف املرحلة السابقة، وملّا  بصّحته أم ال، فال يتوّقف صدق عنوان العقد عىل تصحيحه

كان عنوان العقد والييع والرشط وغري ذلك مما هو مأخوذ يف ألسنة النصوص 

العاّمة من هذا النوع، فيكفي فيه صدقه، فال يناقش أحد يف أّن التأمني عقد، حتى 

 لو أبطله العقالء خلصوصّية معينة، أو مل يصّححه الشارع كذلك.

ل ـ وهو وجود العمومات واملطلقات الشاملة لكل  عقد  والنتيجة أن  الدليل األو 

 ولو ذاك اَلادث اجلديد ـ تام  وجي د يف إفادة املطلوب.

أن نّدعي ـ ولعّل هذا هو ما أراده العالمة مغنية، وفقًا ملا أسلفناه ـ  الدليل الثاين:

                                           
 .313، 310: 1( انظر: احلائر،، فقه العقود 1)

 .317، 311ـ  310: 1( انظر: املصدر نفسه 3)
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أّننا لسنا بحاجة لعمومات الوفاء بالعقود وأمااهلا، بل يكفي سكوت الشارع؛ 

ذلك أّن السرية العقالئية جارية منذ بدء اخللق عىل اختالق معامالت كّلام و

تطّورت هبا احلياة، وأّن الشارع عىل علم  هبذه التطّورات، وأنه يعلم بأّنه بعد عرص 

النص ستظهر معامالت جديدة يف حياة العقالء، فسكوته عن هذه االعتيارات 

د املعهودة، بل هو يميض نكتة العقدّية التي القانونية يمضاء  هلا، فهو ال يميض العقو

يستعني هبا العقالء لتسهيل مهاّمت تعاملهم فيام بينهم. ونظام الترشيع اإلسالمي يف 

باب املعامالت نظام  يمضائي، فلم يلّسس الرشع لليرش معامالت جديدة، وينام 

مات والضوابط، نظر يىل التجربة اليرشّية ووضع ما يعتربه املحاذير واملوانع واملحرّ 

 تاركًا كّل العملّيات االقتصادية عىل حاهلا.

ويشهد لذلك أّن تسعًة وتسعني يف املائة من أحكام املعامالت املالّية تكمن 

أدّلتها يما يف العمومات أو يف االرتكازات العقالئّية أو يف النصوص اخلاّصة 

ئية، كام يالحظ املوافقة للعمومات واالرتكازات أو يف بعض التعديالت اجلز

 بمراجعة كتب االستدالل الفقهي، السيام عند املتأّخرين.

من هنا يقال بأّن الشارع أمىض النهج العقالئي يف باب املعامالت، وليس واقع 

التجربة الزمنيّة املعارصة لزمن النّص فقط، وترك للعقالء احلرّية يف تنظيم حياهتم 

ه وضع جمموعًة من الضوابط األخالقيّة ومعامالهتم االقتصادية، غاية األمر أنّ 

والرشعّية كحرمة الربا وأكل املال بالياطل ونحو ذلك مما ليس بالقليل، األمر الذ، 

ي فهم منه أّن أّ، معاملة يقوم هبا العقالء )والعقد رشيعة املتعاقدين( هي شأن  راجع  

اذير واملعايري، يليهم، وأّن الشارع يتمركز غرضه يف عدم ختّطي تلك احلدود واملح

ال يف النظر يف وضع العقود وتفاصيلها، وهبذا الييان يتّم ختّطي مسألة االعتامد عىل 

 أصالة الفساد األّولية.
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ولعّله يمكن تسمية مقتىض هذا الدليل باجتاه عدم توقيفّية العقود، يف مقابل 

 .امتالقول بتوقيفّيتها، وهو ـ أ، التوقيفّية ـ تعيري مستخدم يف بعض الكل

 

 خالصة واستنتاج

قد ظهر أّن الفقه اإلسالمي كان يتعاطى ملّدة طويلة يف جمال التعامل مع العقود 

واملعامالت بذهنّية التوقيف، وأّن النصوص املصّححة هلذه العقود خاّصة بتلك 

التي كانت زمن النّص، بينام أخذ الفقهاء املتأّخرون ـ ومنهم السيد اليزد، والسيد 

وغريمها ـ ينحون ناحية أصالة الصّحة يف العقود مطلقًا القديم منها اخلوئي 

واحلادث، وهذا ما يلّد، بطييعته يىل فسحة واسعة من جمال تصحيح املعامالت 

 اجلديدة رشط عدم منافاهتا للرشيعة اإلسالمّية يف ذاهتا أو يف بند  من بنودها.

، بل نميل جّدًا يىل ما طرحه وما نفهمه بنظرنا القارص هو صّحة منهج املتأّخرين

العالمة مغنّية، من أّن الرشيعة ومنهجها العام يف التعامل مع قضايا املعامالت مل 

تقم عىل يبداء نظر يف العقود واالقتصاديات بقدر قيامها عىل وضع الضوابط 

كام يفيده استقراء النصوص يف هذا واملحاذير واملوانع والتوجيهات العاّمة، 

إذا متّت مراعاة حرمات اهل وحدوده املعّينة، فإّن شأن التوافقات شأن  فاملضامر، 

برشّ، قامت عليه حياة العقالء فترتّتب عليها ما يرّتيه العقالء عليها، ممّا ال ينايف 

 الرشع احلنيف.

                                           
؛ واألنصار،، 333التحفة السنّية: ؛ واجلزائر،، 350: 3( انظر: الكاشا ي، مفاتيح الرشائع 1)

، 713: 3؛ والقّمي، جامع الشتات 731: 3؛ واملرّوج، هدى الطالب 171: 7املكاسب 

 وغريهم.





 

 

 

 
 
 
 

 

 

 وحرّية العقيدة ياجلهاد االبتدائ

 نظرّية حظر اجلهاد الدعوي قراءة يف

 
 

 





 

 

 

 

 

 

 متهيد

سنحاول يف هذه الدراسة ـ بعون اهل ـ معاجلة موضوع يلتقي من جهة بمسألة 

احلريات الدينية، ومن جهة ثانية بقضية اجلهاد يف الفقه اإلسالمي، أال وهو 

موضوع اجلهاد االبتدائي الدعو، الذ، تقوم به الدولة اإلسالمية من دون سابق 

غري املسلمني هلا أو قهرهم عدوان من قيل الطرف اآلخر، هادفًة بذلك يخضاع 

عىل الدخول يف الدين اإلسالمي ويال تعّرضوا للقتل واهلالك، فإذا مل يكونوا من 

أهل الكتاب مل يروا مع عدم اإلسالم يال املوت، وأّما يذا كانوا منهم فإّن أمامهم 

ثالثة خيارات: اإلسالم أو اخلضوع لنظام الذّمة ودفع اجلزية، فإن رفضوا االثنني 

 املوت واهلالك.ف

وتوجد هنا نظرّيتان: يحدامها املعروفة والسائدة يف املوروث الفقهي اإلسالمي 

عاّمة، وهي التي تتحّدث عن رشعيّة هذا اجلهاد، بل وجوبه ضمن حتديد زمني 

وضعت جدولته هناك، ونظرية أخرى تذهب يىل حظر هذا اجلهاد ومنعه واعتياره 

 ر له يف النصوص الدينية.غري رشعي وفاقدًا لألساس املربّ 

يف دراسة أخرى مفّصلة بتحليل النظرية األوىل، وتفكيك سابقًا وقد قمنا 

مستنداهتا ومرّبراهتا العقلية والنقلية، وفقًا ألصول االجتهاد اإلسالمي السائد، 

وتوّصلنا هناك يىل عدم توّفر دليل حاسم ومقنع عىل نظرية رشعّية هذا اجلهاد أو 
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 .طريقةوجوبه هبذه ال

سوف نحاول يف هذه الوريقات التعّرض للنظرية الاانية )عدم رشعّية  ،من هنا

اجلهاد االبتدائي(، والتي تتخذ يف بعض األحيان من نصوص احلريات الدينية 

أساسًا لقيامة تصّورها، لكن دون أن يكون موضوع احلرّيات الدينية هو حمّل 

منه يال بمقدار اقرتاب موضوعة اجلهاد  قراءتنا هنا بالتفصيل؛ ألّننا لن نقرتب

االبتدائي منه، ومن ثم لن يكون حديانا مرتيطًا ـ مااًل ـ بمسألة الرّدة وحّد 

 االرتداد.

 

 السياق التارخيي حلظر اجلهاد الدعوي وتأسيس احلريات الدينية

مل تطرح هذه النظرية بشكل واضح ورصيح يف الوسطني: الشيعي والسنّي، 

ني األخريين، وقد قّدمت يف هذا املجال بعض اآلراء واألفكار، سوى يف القرن

وكان من أبرز الشخصّيات الشيعية التي عاجلت هذا املوضوع لتختار عدم وجود 

اجلهاد االبتدائي يف الرشيعة اإلسالمية العالمتان املغفور هلام: الشيخ حممد مهد، 

فضل اهل يف )كتاب  شمس الدين يف كتابه )جهاد األّمة(، والسيد حممد حسني

اجلهاد(، وكذلك املغفور له الشيخ نعمة اهل صاحلي نجف آباد، يف كتابه )جهاد در 

أما عىل صعيد أهل السنّة فقد تّم تداول أسامء بعض  .يسالم/اجلهاد يف اإلسالم(

                                           
( انظر: حيدر حب اهل، اجلهاد االبتدائي الدعو، يف الفقه اإلسالمي، قراءة استداللية يف 1)

ريات الدينية، قراءات مياد  العالقات الدولية، دراسة منشورة يف كتاب: العنف واحل

سة االنتشار العريب، الطيعة األوىل، ، ملّس 173ـ  0: 3واجتهادات يف الفقه اإلسالمي 

ـ  50: 1كتاب: دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص هذا الم؛ ومنشورة أيضًا يف 3111

ك وهلذا ننصح بمطالعة ذل م.3111، ملّسسة الفقه اإلسالمي املعارص، الطيعة األوىل، 311

 اليحث يف اجلزء األّول من هذا الكتاب ثم هذا اليحث الذ، بني يديك.
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، وبعض رمحه اهل الشخصيات كذلك، مال الشيخ حممد سعيد رمضان اليوطي

، والدكتور حممد عيد اهل دراز، وعيل عيل منصور، كلامت الشيخ حممود شلتوت

وبعض كلامت الدكتور وهية الزحييل وغريهم، وقد تعّرضت بعض كتابات هذه 

الشخصيات للنقد، السيام منها الشيخ اليوطي، ممّا ال هيّمنا التعّرض له هنا؛ نظرًا 

 خلروج دراستنا هذه عن معاجلة السياق التارخيي.

 

 عي لنظرية حظر جهاد الدعوةنوعية املستند الشر

من اجليّل أّنه ال يوجد لدى أنصار احلرية الدينية النافني لرشعّية االجتهاد 

الدعو، يمكانّية لالستناد يىل أّ، يمجاع يسالمي أو مذهيي؛ ألّنه ال توجد معطيات 

تارخيية لصالح نفي هذا اجلهاد، ين مل نقل بأّنا متيل لصالح اشتهار االعرتاف به يف 

 املوروث اإلسالمي، وهذا أمر  واضح.

كام أّنه ال توجد يمكانية هلم أيضًا يف االستناد يىل السرية اإلسالميّة أو الفعل 

النيو،؛ ألّن السرية والفعل ـ من حيث كونام دلياًل لييًا ـ ال ينفيان رشعية اجلهاد 

هاد يف حياته أو أّن االبتدائي، بل غاية ما يايتان أّن النيي مل يامرس هذا النوع من اجل

املسلمني مل يفعلوه أيضًا، وعدم الفعل ال يدّل عىل عدم الرشعّية بالرضورة ما مل 

 تقّدم شواهد معّينة.

وانطالقًا من استيعاد مقوالت السرية والفعل واإلمجاع والشهرة وأماال ذلك، 

نظره عىل وجدنا أّن الفريق املنارص للحرية الدينية ورفض اجلهاد الدعو، قد رّكز 

الكتاب الكريم بالدرجة األوىل، وعىل حتليل أساسيات املفاهيم اإلسالمية يف 

املرحلة الاانية، وتقديم مرّبرات عقلّية يف الدرجة الاالاة، يىل جانب اهتاممه النقد، 

بتفنيد املرّبرات التي قّدمها أنصار اجلهاد الدعو،، ممّا تعّرضنا له يف دراستنا 
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 يليها آنفًا.املستقّلة املشار 

 

 تأسيس األصل وبلورة املبدأ )حماولة العالمة مشس الدين(

لكن قيل كّل يشء، البّد من اإلجابة عن هذا السلال: ما هو األصل يف هذا 

املوضوع؟ وهل هناك من أصل أو قاعدة أو مستند قييل ي رجع يليه يف موضوعة 

 اجلهاد االبتدائي؟

لدين يىل وجود أصل عقالئي مسّلم يذهب العالمة الشيخ حممد مهد، شمس ا

 يف باب تنّجز التكاليف، مرّكب من أمرين:

ل: وصول التكليف بنحو  يعقله اإلنسان املكّلف، وهذا األمر كام  األمر األو 

جير، يف املسائل العملية، بأن يعرف املكّلف احلكم ويلتفت يليه حتى يتنّجز عليه، 

صل له قناعة باألمر العقائد، وتصديق كذلك جير، يف املسائل العقائدية، بأن حت

 بمضمونه، ويال فمجّرد التعيري اللفظي احلاكي عن هذا األمر العقائد، ال يكفي.

القدرة عىل الفعل والرتك، وهذا ما يستدعي أن يكون املتعّلق  األمر الثاين:

رة بني القد ـكام برهن يف علم الكالم اإلسالمي  ـاختياريًا، نظرًا للرتابط الشديد 

واملشيئة، وهنا يذا كان األمر من املسائل العملية فإّن معنى االختيار أن يكون 

املكّلف بحيث ين شاء فعل وين شاء مل يفعل، وأما يذا كان من العقائديات فالبّد أن 

يكون بحيث حصلت املقّدمات املوجية للقناعة به، فال يمكن االقتناع بأمر  

املكّلف بام يلّد، يىل حصول العلم عنده، عقائد، دون حصول الربهان يف نفس 

 (.358)اليقرة:  ﴾نم يم  الدِّ يفم  اهَ رَ كْ ال إم ﴿ويرشد يىل هذا األمر قوله تعاىل: 

وطيقًا هلذين األمرين، نحّلل اجلهاد االبتدائي فنقول: ينه يما أن يراد به محل 
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 الكافرين عىل اعتقاد اإلسالم والعمل بأحكامه، أو يقصد من ورائه جمّرد

يخضاعهم لسلطان اإلسالم السيايس وصريورهتم حتت حكم اإلسالم ويد 

 املسلمني.

ما مل يقم دليل يقنع  ـفإذا أريد منه األّول، فهو واضح اليطالن، يذ هو  ـأ 

خمالف  لألصل األويل يف باب التكاليف؛ يذ اإليامن دون اعتقاد وقناعة  ـالكافرين 

ق اإللزام العميل دون اختيار يجلاء  ال يتحقّ  كام أنّ  ـكام تقّدم  ـأمر  غري مقدور 

 االمتاال معه.

 وأما يذا أريد الاا ي، فهو: ـب 

 خالف رصيح كلامهتم من أّن هذا اجلهاد يّنام هو للدعوة من حيث امليدأ. أوالً:

خالف ظواهر اآليات الداّلة عىل أّن هدف اجلهاد هو الدفاع ورّد األذى  وثانيًا:

 ال اإلخضاع.

ينه خيالف كالم الفقهاء أنفسهم، حيث مل يقيلوا من غري الكتابيني جمّرد  ًا:وثالث

 اإلخضاع، بل خرّيوهم بني اإلسالم والقتل.

 من هنا يالحظ أن آيات القرآن يف جمال الدعوة تنقسم إىل قسمني:

ُقْل ﴿ما دّل عىل أنا ال تكون سوى بالرشح والييان، نحو قوله تعاىل:  أحدمها:

 َ هم َوَمن َضله َيا َأُّيُّ ي لمنَْفسم َتدم اَم َُّيْ نه
ُكْم َفَمنم اْهَتَدى َفإم بِّ ن ره

قُّ مم ا النهاُس َقْد َجاءُكُم اَْلَ

لُّ َعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم بمَوكميلٍ  اَم َيضم  .(، وغريه من اآليات116)يونس:  ﴾َفإمنه

اإلكراه من أدوات الدعوة، ما دّل عىل عدم كون استعامل القّوة ووسائل  ثانيهام:

اْدُع إمىلم َسبميلم َربَِّك ﴿وينام اهلدف النيوّ، كان الدعوة باحلسنى، نحو قوله تعاىل: 

                                           
، واليقرة: 3 ـ 1، واحلجر: 133 ـ 131، وهود: 116، واألنعام: 30( انظر: الكهف: 1)

 .65ـ 66، والقلم: 358
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َي َأْحَسنُ  م بمالهتمي هم َسنَةم َوَجادمَْلُ  اَْلَ
َظةم ْكَمةم َواملَْْوعم (، وغريه من 135)النحل:  ﴾بماَْلم

 .اآليات

يليه يف مسألة اجلهاد االبتدائي وفقًا لنظرّية هذا هو اإلطار واألصل الذ، ي رجع 

 ، وهو يستدعي رفض اجلهاد االبتدائي بمعنييه.العالمة شمس الدين

 

تعليقات نقدّية على حماولة العالمة مشس الدين )التأسيس املختار 

 للمبدأ(

ويمكن لنا يبداء جمموعة من التعليقات عىل ما قّدمة العالمة شمس الدين، 

 ها:نكتفي بأمهّ 

ل: ظ األصل بمعنييه هنا، أ، الدليل أو  التعليق األو  كان ي فرتض أن ي الح 

املرجع األّويل العام والنصوص الترشيعّية العليا )كالعمومات الفوقانية(، واألصل 

العميل الذ، ي رجع يليه حال فقدان الدليل، والذ، ييدو أّن األصل هبذه الصيغة 

 ىل الناحية األوىل، دون الاانية.التي قّدمها شمس الدين مقترص  ع

وعليه، فالذ، يمكن أن يكون مرجعًا عمليًا عند فقدان األدّلة هنا هو أصالة 

الرباءة عن وجوب اجلهاد االبتدائي، فاملفروض أّننا نشك يف وجوبه، واألصل 

 الرشعي أو العقيل والرشعي معًا هو عدم الوجوب.

لرشعية، فاألصل هو عدم والية هذا عىل مستوى الوجوب، وأما عىل مستوى ا

أحد  عىل أحد وعدم نفوذ ترّصفاته يف أمواله ونفسه وعرضه وما يتعّلق به، فام مل 

يّدع عدم ملكية الكافر ليشء أو عدم احرتام نفسه وملكّيته ليشء ما، فاألصل عدم 

                                           
 .61، والرعد: 00، 03، واملائدة: 66، والشورى: 36 ـ 31( انظر: الغاشية: 1)

 .117 ـ 113جهاد األمة: ( انظر: شمس الدين، 3)
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 نفوذ ترّصفاتنا يف نفسه وأمواله، ومن الواضح أّن مقولة اجلهاد االبتدائي من أبرز

 مصاديق التدّخل يف هذا املجال، فاألصل عدم نفوذ ترّصف املسلمني هذا.

هذا عىل مستوى الوالية واحلكم الوضعي ونفوذ الترّصف، وأما عىل مستوى 

جواز الفعل العسكر، ـ أو غريه من العقوبات الدنيوّية عىل تقدير الكفر ـ من 

 احلرمة. احلكم التكليفي، فاألصل اجلواز عندهم؛ لعدم دليل  عىل

لكن ذكر الشيخ حمسن كديور أصاًل مقاباًل أسامه أصل الرباءة من العقوبة 

، وأّن أ، فعل عقايب مال احلدود أو غريها حيتاج يىل الدنيوية عىل تقدير الكفر

 دليل.

 ويبدو يل أن  كال األصلني غَي صحيح:

ا أصل اجلواز، ل يف الطرف فألّنه متفّرع عىل أصالة حرمة النفس واملا أ ـ أم 

اآلخر، فلو ثيتت احلرمة املذكورة كان مقتىض القاعدة هو احلرمة التكليفية؛ ألّن 

الفعل حينئذ  سوف يعرّب عن ترّصف عدوا ي يف حّق الطرف اآلخر الذ، ثيتت 

احلرمة لنفسه وماله وعرضه، وهو ظلم  مشمول حلرمة الترّصف يف الغري بدون 

سألة حدود حرمة الغري، فإذا بنى الفقيه عىل أصل يذنه. وهذا يعني أّن املسألة هي م

ل م أو يعاهد أو خيضع لنظام الذّمة صّح االستناد هنا،  عدم حرمة اإلنسان ما مل ي س 

أّما يذا بنى عىل ما هو الصحيح الذ، تعّرضنا له يف حمّله من أصل حرمة اإلنسان، 

غري املسلم ما مل يقم فيكون مقتىض القاعدة هنا هو حرمة الترّصف والعقاب يف حّق 

دليل خاّص؛ ألّن أصالة الرباءة ستكون حمكومة ألصل احلرمة الاابت بالدليل 

. نعم، لو شّك يف حرمة اإلنسان من األّول كان أصل عدم احلرمة هو  حينئذ 

                                           
( انظر: حمسن كديور، حرّية الدين والعقيدة يف اإلسالم، مطالعة فقهّية، ترمجة: عيل الورد،، 1)

 .116: 1دراسة منشورة يف كتاب: العنف واحلريات الدينية 
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 املحّكم.

ا أصل الرباب ـ و الذ، حتّدث عنه كديور، فهو ناظر  ءة من العقوبة الدنيويةأم 

ينـزل فيه العقاب أو تعلن ضّده احلرب، فنقول: هو بر  من أّ، يىل الطرف الذ، 

هتمة توجب عقابًا، لكّن هذه الرباءة القانونية هنا مغايرة ألصل الرباءة عن احلكم 

التكليفي الذ، نجريه يف احلقيقة يف حّق الطرف الذ، يريد ينزال العقاب بالكافر، 

من العقوبة ألفادت يف جمال حّد أو يعالن احلرب عليه، ولو نفعت أصالة الرباءة 

الرّدة، لكنّها ال تفيد يف جمال اجلهاد وفرض الدين؛ لعدم كونام من باب العقوبات 

كام هو واضح، فال يكون يف مقابل أصل الرباءة عن فعل الطرف املهاجم للكافر 

 أّ، أصل معارض، ما مل نقل بحرمة أصل اإلنسان كام تقّدم.

 توّقف تنّجز التكليف عىل وصوله للعيد، كام تّم تييني ال شك يف التعليق الثاين:

هذا األمر يف علم أصول الفقه، كام ال شك يف أّن من الرشوط العامة للتكليف 

فرض اإلسالم  ـأو بعض أنواعه  ـاالختيار، وعليه فإذا أريد من اجلهاد االبتدائي 

املقّررة يف أصول  بالقّوة باملعنى العقائد، لإلسالم، فهو خالف األصول العامة

الفقه ويف الفقه اإلسالمي، يالّ أّن الفقهاء ال يذهيون يىل فرض اإلسالم العقائد، 

بجهاد الدعوة، فهذا التفسري جلهاد الدعوة تفسري  غري فقهي، وجيب أن نفهم طريقة 

تعامل الفقهاء مع هذا املوضوع، لنحّلل أساسيات تفكريهم، حيث يقصدون من 

الم والقتل، اإلسالم الصور، الظاهر، ال اإلسالم القليي التخيري بني اإلس

احلقيقي، ويال فال يكاد خيفى عليهم أّن القّوة هبذه الطريقة ال حتّصل ييامنًا 

بالشهادتني، بل حتّصل شخصًا يلفظ الشهادتني ولو مل يلمن هبام، عىل أن يسري يف 

رية املسلمني، فليست ضمن احلّد األدنى من ظاهر س ـولو مضطّرًا  ـظاهر حياته 

الرؤية الفقهية رؤيًة عقائدية، بل هتدف التعامل مع ظواهر األمور، وهلذا قد يقول 
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أنصار اجلهاد االبتدائي: يّن هذين األصلني املذكورين، ومها: أصل ربط التنّجز 

بالوصول أو أصالة االختيار، ال يمّسان جهاد الدعوة؛ لعدم فرض اإليامن العقد، 

ه، هذا بعيدًا عن أّ، ظهورات ألدلة أخرى، وبقاًء مع أساس هذين الوجدا ي في

 األصلني.

وال يمنع ذلك من صدق عنوان اإلكراه عىل الدين؛ ألّن اإلكراه عليه كام ي فهم 

يف سياق اإلكراه عىل أمر  قليي، كذلك يمكن يف اللغة العربية أن ي فهم يف سياق 

الدين واالنتامء له واالندماج يف اجتامعه  اإلكراه عىل الشكل الظاهر، لاللتزام هبذا

َه َوَقْلُبُه السيايس، ويشهد لذلك قوله تعاىل:  ن َبْعدم إياَمنمهم إماله َمْن ُأْكرم َمن َكَفَر بماَّلل م مم

ْم عَ  َن اَّلل م َوََلُ ْم َغَضب  مِّ َح بماْلُكْفرم َصْدًرا َفَعَلْيهم ن رَشَ ن مه
ياَمنم َوَلكم نٌّ بماِّلم

َذاب  ُمْطَمئم

يم  
(، فإّن ذكر اإلكراه مع اطمئنان القلب باإليامن بعد ذكره 118)النحل:   َعظم

الكفر باهل بعد اإليامن، يفهم منه أّن اإلكراه كان عىل الكفر، ورغم أّنه مل يكن هناك 

كفر  قليي برصيح اآلية الكريمة يال أّنا مع ذلك عرّبت باإلكراه، ممّا يشهد لصّحة 

 كراه عىل الدين يف غري جمال الفعل القليي الياطني.التعيري باإل

يّن تسمية اجلهاد االبتدائي بجهاد الدعوة وحرصه هبا تسمية  التعليق الثالث: 

رة، وأّن الفقهاء املسلمني مل يطلقوا عليه تسميات من هذا النوع، فحتى لو متأّخ 

فال يصّح يبطال مع الدعوة،  ـيف بعض أشكاله  ـفرضنا أّن هذا اجلهاد مل ينسجم 

هذه األشكال لذلك؛ لعدم يحراز يدراجه حتت هذا العنوان دائاًم، فالنقض عىل 

لف الدعوة يّنام هو نقض  عىل مفرّس، هذا  يخضاع الكافرين يف هذا اجلهاد بأّنه خ 

 .اجلهاد بجهاد الدعوة حرصًا هبا، ال عىل اآليات والروايات التي استندوا يليها

عتامد عىل اآليات التي تتحّدث عن الدعوة باحلسنى وعدم من هنا يظهر أّن اال

اإلكراه ال يصّح هنا يالّ بناًء عىل تفسري هذا اجلهاد بأنه للدعوة ال غري، فإذا جعلناه 
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متعّدد األغراض ـ ومنها الدعوة ـ مل يصّح الركون يىل هذه اآليات للتوّصل يىل 

بعدم وجود دليل عىل أّن  يشء أسايس يف موضوعنا، يذ ليس من اليعيد أن يقال

الدعوة للدين هي املالك الرئيس امليارش هلذا اجلهاد، ويّنام هو سيطرة قد تشّكل 

 متهيدًا للمرشوع الدعو،.

 

 نظرية عدم شرعية اجلهاد االبتدائي، األدّلة والشواهد

يطرح الرافضون هلذا النوع من اجلهاد جمموعًة من األدّلة التي يرون فيها سّدًا 

أمام منح الرشعيّة له، وأّهم ما قّدموه يف هذا املجال أو يمكن أن يقّدموه ما  منيعاً 

 ييل:

 

 ـ شواهد النصوص الدينية 1

ثّمة جمموعات نصّية قرآنية يمكن أن تشّكل مستندًا لرفض فكرة اجلهاد 

االبتدائي، وقد تيلغ يف جمموع كلامت الياحاني يف هذا املوضوع سيع أو ثام ي 

نا نتجاهل هنا ما نعتقد أّنه واضح يف ابتعاده عن املوضوع، ونقترص جمموعات، لكنّ 

 عىل النصوص املحتملة حّقًا، وهي:

 

 ـ اجلهاد االبتدائي ونصوص رفع القتال عند عدم االعتداء 1ـ  1

من أبرز أدّلة رفض اجلهاد االبتدائي النصوص القرآنية الداّلة عىل رفع اإللزام 

بعدمه عندما ال ي قاتل الطرف اآلخر، فهذه املجموعة من بالقتال أو يثيات اإللزام 

اآليات تريد أن ترفع وجوب القتال عن املسلمني عندما ال يقاتلهم الطرف اآلخر، 
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بل يف بعضها ما يدّل عىل أّنه ال جيوز قتاهلم يف هذه احلال، ونلفت يىل أننا ال نريد هنا 

الدفاعي، فهذه ال تدل عىل ذكر اآليات التي تدّل أقىص ما تدّل عىل اجلهاد 

أو ظهورًا باملنطوق أو املفهوم رصاحًة  نفيه، ينام املقصود هنا ما دّل ـاالبتدائي وال ت

 عىل نفي وجود يشء اسمه اجلهاد االبتدائي. ـ

 وعىل أية حال، فأبرز هذه اآليات هو:

يَن مَلْ ُيَقاتملُ قوله تعاىل: أ ـ  ن اَل َينَْهاُكُم اَّللهُ َعنم الهذم ُجوُكم مِّ ينم َومَلْ خُيْرم وُكْم يفم الدِّ

طمنَي  بُّ املُْْقسم
ْم إمنه اَّللهَ ُِيم طُوا إمَلْيهم

وُهْم َوُتْقسم ُكْم َأن َترَبُّ
اَم َينَْهاُكُم اَّللهُ َعنم  *دمَيارم إمنه

ُكْم َوَظاَهُروا َعىَل  ن دمَيارم ينم َوَأْخَرُجوُكم مِّ يَن َقاَتُلوُكْم يفم الدِّ
ُكْم َأن الهذم إمْخَراجم

ْم َفُأْولَئمَك ُهُم الظهاملمُونَ   (.0ـ  6)املمتحنة:  َتَولهْوُهْم َوَمن َيَتَوَلهُ

فهذه اآلية الكريمة ترفع وجوب اجلهاد ـ عىل تقديره ـ ضّد من ال حيارب 

املسلمني وال يسعى إلضعافهم، بل هي ترى الرّب هلم والقسط، وهو ما جيعل رفع 

ابة الوجوب؛ يذ ال معنى لرفع النهي عن القسط سوى وجوبه، فإن النهي هنا بما

واجب، فاآلية تريد القول: يّنه حيث ال موجب للجهاد لزم  القسط ـ وهو العدل ـ

التعامل معهم بالعدل والقسط، فإذا كان اجلهاد االبتدائي واجيًا، وهو األصل يف 

ه اآلية الكريمة؟! بل عالقة غري املسلمني مع املسلمني، فكيف يمكن تفسري هذ

 كيف يمكن فهم اجلواز فيها؟!

ومن املمكن أن يقال: يّن هذه اآلية وما قارهبا يف املضمون منسوخة بنصوص 

 .سورة براءة

واجلواب ما درسناه يف حمّله مفّصاًل ممّا أرشنا له سابقًا من عدم ثيوت النسخ من 

                                           
 .651: 0، و157: 7؛ وجممع الييان 363: 7( انظر: الطويس، التييان 1)
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اءة يىل عدم داللتها عىل اجلهاد جهة، مضافًا يىل أننا قد توّصلنا يف آيات سورة بر

االبتدائي أساسًا. وقد حاول العالمة الطياطيائي رّد مقولة النسخ هنا بالتاميز بني 

موضوعي اآليات يف براءة وهذه اآلية الكريمة، من حيث يّن اآليات هناك جارية  

بني  يف أهل احلرب، فيام هذه جارية يف أهل الذّمة واملعاهدين وأمااهلم، فال ترابط

، وهو كالم تابع فيه ـ يمجاالً ـ ما قاله الفخر املوضوعني حتى نفرتض النسخ

، ويتناسق مع ما توّصلنا يليه هناك، بعد فرض أّن املعاهدين وأمااهلم الراز،

يشملون ـ من حيث العنوان ـ مطلق من مل حيارب، ويال فاختصاص اآلية الكريمة 

اتفاقية منصوصة بينهم وبني املسلمني ال دليل  هنا باملعاهدين بمعنى الذين وقعت

 عليه؛ ألّن موضوع اآلية هو عدم احلرب ال توقيع املعاهدة.

َلَم َفاَم َجَعَل .. قوله تعاىل: ب ـ  ُلوُكْم َوَأْلَقْوْا إمَلْيُكُم السه
َفإمنم اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيَقاتم

ْم َسبمياًل  ُدونَ  *اَّلل ُ َلُكْم َعَلْيهم يُدوَن َأن َيْأَمنُوُكْم َوَيْأَمنُوْا َقْوَمُهْم ُكله َما  َستَجم يَن ُيرم آَخرم

َوْا أَ  َلَم َوَيُكفُّ ُلوُكْم َوُيْلُقوْا إمَليُْكُم السه ْ َيْعتَزم ن مله
تْنمةم ُأْركمُسوْا فميمَها َفإم

َوْا إمىَل اْلفم َُّيُْم ُردُّ
ْيدم

ْفُتُمو بمينًاَفُخُذوُهْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث ثمقم ْم ُسْلَطاًنا مُّ ُكْم َجَعْلنَا لَُكْم َعَليْهم
 ُهْم َوُأْولَئم

 (.01ـ  01)النساء: 

وهذه اآلية الرشيفة ظاهرة يف أّن السييل الاابت للملمنني يف قتال غريهم ينام هو 

اعتداء الغري وعدم رغيته يف هتدئة الوضع، ويال فإذا مل يصدر منه أمر  من هذا النوع 

لملمنني عليه، فلو كان اجلهاد االبتدائي مرشوعًا مطلقًا، فام معنى نفي فال سييل ل

 السييل هنا مع أّن السييل ثابت  يىل يوم القيامة؟!

                                           
 .376 :10( الطياطيائي، امليزان 1)

 .716ـ  717: 30( انظر: التفسري الكيري 3)
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، فيام تدّل السابقة عىل  وامتياز هذه اآلية عن سابقتها أّن ظهورها يف النهي قو، 

هذه اآلية معارضًة  رفع اإللزام، مع احتامل ظهورها فيام هو أزيد، كام أملحنا، فتكون

ـ بوضوح ـ ملا دّل عىل الوجوب يف هذه احلال، ومسألة النسخ بآيات سورة الرباءة 

 وغريها تقّدم جوابه.

يُع قوله سيحانه: ج ـ  مم ُه ُهَو السه ْل َعىَل اَّلل م إمنه ا َوَتَوكه ْلمم َفاْجنَْح ََلَ لسه
َوإمن َجنَُحوْا لم

يُدوْا أَ * اْلَعلميُم  نمنيَ َوإمن ُيرم هم َوبماملُْْؤمم َدَك بمنرَْصم َي َأيه
 ن خَيَْدُعوَك َفإمنه َحْسَبَك اَّلل ُ ُهَو الهذم

 (.83ـ  81)األنفال: 

املعطى يف هذه اآلية الكريمة يفيد أّنه يذا تأّكدنا من ميل الطرف اآلخر للسالم 

العتيار ورفع احلرب واالعتداء لزم عىل امللمنني اإلجابة لذلك، مع األخذ بعني ا

موضوع اخلديعة، ولو كان اجلهاد االبتدائي ثابتًا مل يكن معنى لإللزام باملساملة 

عندما يميل يليها الطرف اآلخر مطلقًا، كام هو واضح، بل وجب قتاله حتى لو 

تأّكدنا من يرصاره عىل الّسلم، وهلذا حّرم غري واحد  من الفقهاء أن تزيد مّدة 

لمني عىل العام الواحد، وأوصلها بعضهم يىل عرش معاهدات اهلدنة مع غري املس

 سنوات، حتى لو أراد الطرف اآلخر اهلدنة ألكار من ذلك.

بِّ قوله تعاىل: د ـ 
ُلوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدوْا إمنه اَّلل َ الَ ُِيم

يَن ُيَقاتم َوَقاتمُلوْا يفم َسبميلم اَّلل م الهذم

ينَ   (.101)اليقرة:   املُْْعَتدم

اآلية الكريمة ـ أوالً ـ بمقاتلة من ي قاتل املسلمني، ثم تنهى ـ ثانيًا ـ عن  تأمر هذه

قاتل، وأّن مقاتلة من  االعتداء، وهذا ما ي فهم منه بوضوح أّن القتال حمصور بمن ي 

ال يقاتل ت عترب اعتداًء، واهل ال حيّب املعتدين، فتكون حمّرمًة، وهذا ما يلغي اجلهاد 

هاد االبتدائي ليس قتاالً ملن ي قاتل، فيندرج ضمن مفهوم االبتدائي؛ ألّن اجل
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 االعتداء الذ، نت اآلية عنه، فيكون حرامًا.

 الكريمة:االستدالل َبذه اآلية ه قد يناقش إال  أن  

من املمكن أن يكون املراد من النهي عن االعتداء هو جتاوز احلّد يف مقاتلة  أوالً:

لتمايل بجاث قتىل الكفار أو التعذيب قيل القتل أو من ي قاتل املسلمني، كام يف مال ا

استخدام أساليب غري رشعية وال أخالقية وهكذا، وليس من الرضور، أن يكون 

االعتداء باستئناف حرب، فتكون اآلية خاّصة باجلهاد الدفاعي دون أن تدّل ـ سليًا 

 لرتجيح.أو يجيابًا ـ عىل اجلهاد االبتدائي، ومع الرتّدد واالحتامل يصعب ا

راد باآلية الكريمة وجوب مقاتلة املقاتل دون غريه، أ، الرجل دون  ثانيًا: قد ي 

املرأة والشيخ الفا ي والصغري و.. فتكون اآلية بصدد اإللزام ـ سواء يف اجلهاد 

االبتدائي أم الدفاعي متّسكًا باإلطالق الوارد يف صدرها ـ بمقاتلة خصوص 

ء مقاتلة غريهم من النساء وغريهّن، وعليه فاآلية ال املقاتلني، فيكون معنى االعتدا

ـ باجلهاد « وقاتلوا»تنهى عن اجلهاد االبتدائي، بل ال ختتّص ـ بمقتىض يطالق 

 .الدفاعي أيضاً 

وعىل أّية حال، فاآليات الاالث األوىل كافية يف الداللة عىل عدم وجوب، بل 

شى منه عىل املسلعدم رشعيّ  مني، وهو ما ينفي اجلهاد االبتدائي ة، مقاتلة من ال خي 

 من األساس.

 

 ـ اجلهاد االبتدائي ونصوص احلرية الدينية 1ـ  2

نقصد بنصوص احلرية الدينية تلك اآليات القرآنية التي تدّل عىل ييكال أمر 

اهلدى والضالل يىل اإلنسان نفسه ال غري، وأّن األمر يليه ين شاء اتيع هذا الدين 

                                           
 .68( راجع: عيد امللك الرباك، ردود وأباطيل وشيهات حول اجلهاد: 1)
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ما يعني حرية املعتقد الذ، يساوق عمليًا حرّية بيان العقيدة  وين شاء تركه، وهو

، ويبدائها للغري، ألّن حرّية املعتقد يّنام يقصد هبا قانونيًا حرية يظهاره لآلخرين

ويال فاجلانب الذايت الياطني عند اإلنسان ليس موضوعًا لليحث القانو ي، وينام هو 

حرّية املعتقد يف اإلسالم ال تعني  قضية أخالقية أو فكرية، ومن الواضح أنّ 

نَد تصويب كّل معتقد خيتاره اإلنسان، من هنا قالت اآليات القرآنية:  يَن عم إمنه الدِّ

ْساَلمُ  نُْه َوُهَو (، و10)آل عمران:   اَّلل م اِّلم
ْساَلمم دمينًا َفَلن ُيْقَبَل مم َوَمن َيْبَتغم َغَْيَ اِّلم

ي م اِسم َن اْْلَ َرةم مم  (.65)آل عمران:  نَ يفم اآلخم

يظهر لنا جلّيًا أّن التمييز بني حرّية املعتقد وحرية التفكري ـ كام فعل  ،من هنا

ـ جاعاًل بعض آيات حرية املعتقد راجعًا يىل حرّية التفكري، وأّن  بعض العلامء

اإلسالم أعطى حرية التفكري لكنّه مل يعط احلرية العقدّية، يف الوقت الذ، مل يقيل 

ض العقيدة.. ييدو يل هذا التمييز حاويًا ليعض االلتياس؛ فإّنه عندما تفرّس بفر

احلّرية الفكرية بأّنا احلرية يف جمال استخدام مقّدمات العقيدة من النظر واليحث 

، ثم تنفى احلرية ووسائلهام؛ ألّن االعتقاد أمر قهر، يلحق املقّدمات حلوقًا قهرياً 

العقيدة فرضًا، فإّن هذا االصطالح غري قانو ي، وينام العقدّية ويرفض معها فرض 

هو راجع يىل التحليل الفلسفي؛ ألّن الياحث اعترب العقيدة أمرًا قهريًا راجعًا يىل 

                                           
، نرش دانشكاه 01ـ  01( راجع: منوجهر طياطيائي ملمتني، آزادهياى عمومى وحقوق برش: 1)

 م.1008طهران، الطيعة الاانية، 

؛ وحممد حسن قدردان 353: 31)املجموعة الكاملة( ( انظر: مرتىض مطهر،، جمموعه آثار 3)

، ملّسسة بوستان كتاب، قم، ييران، الطيعة 116ـ  115قراملكي، آزادى در فقه وحدود آن: 

 م.3117األوىل، 

 .113ـ  111( انظر: حممد حسن قدردان قراملكي، آزادى در فقه وحدود آن: 7)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 716

عالقة العلّية احلتمية بني املقّدمات والنتيجة يف الذهن، فالنتيجة عنده هي العقيدة، 

تيع تيلور املقّدمات يف الذهن، عىل ومن ثم ال اختيار فيها؛ ألّن أمرها قهر، يأيت ب

خالف احلال يف املقّدمات نفسها فإّن االشتغال عليها أمر سلوكي حّر يمكن 

 لإلنسان فعله ويمكن تركه.

وسيب االلتياس هنا هو اخللط بني االعتقاد بوصفه ظاهرة باطنية، وحرّية 

اإلنسان من حرية العقيدة بوصفها ظاهرة يثياتية بيانية، وهلذا مل تقصد رشعة حقوق 

املعتقد ذلك الي عد الفلسفي، ويّنام الييان واإلبداء، وهلذا أيضًا ربطت حرية العقيدة 

 هناك بحرية الييان.

وعندما نتحّدث عن حرّية الييان االعتقاد، يف اإلسالم فنحن نقصد أدنى معا ي 

لزام العقائد، الييان، وهو يظهار الفرد أّنه يعتقد بغري اإلسالم، مقابل التفتيش واإل

واملنع عن يعالن االعتقاد، أما حرّية الييان باملعنى الواسع الشامل حلرية 

التجّمعات واإلعالم والصحافة واملطيوعات، فهذا موضوع خمتلف من زاوية 

 القوانني اإلسالمّية، ال ربط له بيحانا هنا.

ة املعتقد، وعىل أي  حال، فأهم  اآليات الكريمة التي تتداول يف سياق إثبات ح ري 

 :وه

ا قوله تعاىل: أ ـ  وقل اَلق  من رب كم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن 

 (.30)الكهف:  أعتدنا للظاملني نارًا..

فاآلية الرشيفة داّلة عىل أّن احلّق ـ أ، اإلسالم ـ من عند اهل تعاىل، وأّن األمر 

عمت ويال فليكفروا، وعىل راجع  يىل الناس أنفسهم، فإن شاؤوا اإليامن فيها ون

تقدير كفرهم مل ترش اآلية يىل احلياة الدنيا وأّن هناك أثرًا سيرتّتب عىل كفرهم فيها، 

كّل ما يف األمر أّنم سيواجهون جزاءهم يف اآلخرة، األمر الذ، يلّكد أّن الكفر ال 
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من ، وهذا ما يقف عىل النقيض ت الفقهّيةآثار دنيوية له عىل مستوى العقوبا

 مفهوم اجلهاد االبتدائي.

 ذه اآلية لوحدها قد يواجه بعض املشكالت:االستدالل َبلكن  

يّنا قد ال تشّكل دلياًل يواجه أدّلة اجلهاد والعقوبات، السيام بعد كونا  أوالً:

مكيًة؛ يذ لعّل العقوبات أو اإلجراءات الدنيوية املرتتية عىل الكفر واإليامن مل تكن 

 قد نزلت بعد.

يالّ أّن املفيد فيها هو ييكال أمر الكفر واإليامن يىل اإلنسان، وأنه هو من خيتار 

بني األمرين، ومن ثّم فهي يف حّد نفسها ـ وبرصف النظر عن النصوص التي 

حلقتها يف النزول زمانًا ـ هلا حكاية عن أّن القرآن الكريم يرّخص يف الدنيا للكافر يف 

، وأّن نتائج اختياره املمنوح له هذا تقع عليه يف أن يكفر، ويعطيه هذه املشيئة

 اآلخرة ومتال أمامه هناك.

يّن اآلية جتعل احلّرية يف اإليامن والكفر، ومها أمران قليّيان، وقد تقّدم  ثانيًا:

دف منه اإليامن احلقيقي، بل اإليامن الظاهر،، فيظّل  سابقًا أّن اجلهاد االبتدائي ال هي 

ًا اختياريًا، فال يكون هناك أّ، تناف  بني املفهوم الذ، تعطينا اإليامن احلقيقي شأن

 يياه اآلية الكريمة وبني مفهوم اجلهاد االبتدائي.

لكن جياب عن هذا الكالم بأّن التفريق الذ، قلناه سابقًا بني الرؤية الكالمية 

                                           
؛ وحمسن كديور، حرية 373: 31الكاملة( ( انظر: مرتىض مطّهر،، جمموعه آثار )املجموعة 1)

؛ وحسن اجلواهر،، بحوث يف الفقه املعارص 116الدين والعقيدة يف اإلسالم، مصدر سابق: 

؛ وحممد احلسيني اليهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسالم، ضمن كتاب: رابطه 360، 333: 8

ّلة املنهاج، العدد ؛ وأسعد السحمرا ي، حوار حول احلريات الشخصّية، جم63دين وآزادى: 

؛ وحمّمد تقي فاضل مييد،، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، ضمن كتاب: رابطه 381: 11

 .167ـ  163دين وآزادى: 
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وهلذا  والرؤية الفقهية ملفهوم اجلهاد االبتدائي ينام يصّح يف األمور بحسب الواقع،

ذكرنا هذه التفرقة يف مقام احلديث عن األصول والقواعد العقلية يف باب العهدة 

وحتّمل املسلولية، أما عندما تدخل املسألة باب الظهورات اللفظية فالبّد من 

ى ما هو املراد من منح مشيئة الكفر واإليامن لإلنسان؟ فهل  الرجوع يىل العرف لري 

سالم هو بنظر العرف مفهوم  موافق  هلذه املشيئة التي ختيري ينسان  بني املوت واإل

 يقّدمها نّص اآلية السابقة أم ال؟ وسيأيت مزيد تفصيل هلذا األمر ين شاء اهل تعاىل.

قد يناقش يف داللة هذه اآلية أيضًا بام ذكره العديد من املفرّسين وعلامء  ثالثًا:

للطلب أو للتخيري، ويّنام هي القرآنيات، بأّن صيغة األمر الواردة فيها ليست 

  فتمتعوا فسوف تعلمون ليكفروا بام آتيناهمللتهديد، متامًا مال قوله تعاىل: 

(، ومن ثّم فال معنى لربط اآلية باحلّرية الدينية ومنح اختيار 55)النحل: 

 .العقيدة

يال أّن هذا الكالم غري صحيح؛ بل هو فهم للصيغة نتيجة فهم مسي ق للمعنى 

سه، فلو صّح هذا لكان معنى )من شاء فليلمن( هو التهديد أيضًا، مع أّنه واضح نف

يف عدم يمكان ذلك، ولعّل ما دفعهم يىل هذا األمر عدم تعّقلهم يمكان أن خيرّي اهل 

الناس بالكفر أو يطليه منهم فيجعله يف مصاف اإليامن، بام يوحي بأّن الكفر فعل  

فارات املخرّية، مع أّن اآلية الكريمة ال تعني ذلك، جائز، متامًا كام هي خصال الك

بل هي واضحة يف ترجيح اإليامن من خالل املقطع الالحق منها واملتحّدث عن 

النار، فهي تريد أن تقول: يذا أردتم اإليامن فلكم أن تلمنوا ولن يكون لدينا مقابل 

                                           
؛ 776: 8؛ وجممع الييان 78: 3، و378: 5، و16: 7( راجع ـ عىل سييل املاال ـ: التييان 1)

؛ والتفسري الكيري 107ـ  103 :1؛ والرسخيس، أصول الفقه 36: 6والنّحاس، معا ي القرآن 

31 :131. 
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يضًا، ولن جتدوا يف ييامنكم هذا أّ، رّد فعل  سليي، ويذا أردتم الكفر فلكم ذلك أ

مقابله يال اجلزاء األخرو،، فال يرّض هذا التخيري بأّ، ميدأ عقد، أو كالمي، نعم 

لو كانت اآلية بصدد األمر بالكفر فقط أو الرتخيص به ثّم التوّعد بالنار، لصّح 

ذلك هتديدًا، كأن تقول: اكفروا وسرتون ما ال حتّيون، مع أّن هذه اآلية باخلصوص 

 .ليست كذلك

ن﴿حاول العالمة الطياطيائي أن جيعل هذا املقطع  رابعًا:  ﴾..َفَمن َشاء َفْلُيْؤمم

خارجًا عن مقول القول، فيكون معنى اآلية: قل هلم: )يّن احلّق من رّبكم(، فمن 

، شاء منهم أن يلمن بعد قولك ذلك له فليلمن، فال ييامنه ينفعنا وال كفره يرّضنا

 يعالن بيان قانو ي بالتخيري ومنح احلرية العقدّية.فال تكون اآلية يف سياق 

ولكنّني ال أعتقد أّن تغيري مساحة مقول القول ملثرة هنا يف الداللة عىل 

موضوع اليحث؛ فسواء كانت من مقول القول أم ال، فإّنه يف ناية املطاف قد 

ىل والكفر ال حظينا بنّص قرآ ي يعلن التخيري، ويضافة أّن اإليامن ال ينفع اليار، تعا

يرّضه، يّنام جاءت من العالمة نفسه، وليس هلا يف اآلية وجود حتى ندرجها فيها، 

فيكون معنى اآلية ـ بعد اإلخراج عن مقول القول ـ: وقل احلق من ربكم، فمن 

فله ذلك، ومن أراد أن يكفر فهو حّر خمتار،  أراد منهم بعد قولك هذا له أن يلمن  

 يوم القيامة.لكننا سنواجهه بالعذاب 

هم قوله تعاىل: ب ـ  قِّ َفَمنم اْهَتَدى َفلمنَْفسم لنهاسم بماَْلَ
ا َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلكمَتاَب لم إمنه

لُّ َعَليَْها
اَم َيضم م بمَوكميل َوَمن َضله َفإمنه  (.61)الزمر:  َوَما َأنَت َعَلْيهم

ضالل راجع  يىل اإلنسان يّن هذه اآلية الرشيفة تقّرر أّن األمر يف اهلداية وال

                                           
 .716ـ  717: 17( الطياطيائي، امليزان يف تفسري القرآن 1)
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 .نفسه، فتكون حاكيًة عن مفهوم احلرية الفكرية والدينية

وقد يناقش ـ برصف النظر عن اجلملة األخرية من اآلية الكريمة ـ بأنا ال تدل 

سوى عىل عود نفع اهلداية ورضر الضالل عىل اإلنسان نفسه، وهذا أمر واضح 

مل يكن، فهي ال تقّرر ميدأ املشيئة هبذا صحيح، سواء كان هناك جهاد ابتدائي أم 

 املعنى، بل تقّرر ميدأ النفع والرّض.

ومال هذه اآلية ما جاء يف سورة يونس، يف اآلية املائة وثامنية، يىل غريها من 

 اآليات التي طرحت يف مسألة احلرية يف اختيار الدين.

االبتدائي عدا اآلية  وييدو يل من أكار هذه اآليات أنا قد ال تنايف مسألة اجلهاد

األوىل يف اجلملة، لكنها تشّكل مدماكًا يف هذا السياق، خصوصًا وأّن مجيعها أو 

أغليها مما نزل يف مّكة حيث مل يكن الترشيع الدنيو، باديًا يف النّص القرآ ي 

 بوضوح.

 

 ـ اجلهاد االبتدائي ونصوص وظيفة النيب 1ـ  3

ة عىل أّن وظيفة النيي هي اهلداية ي قصد هبذه النصوص تلك اآليات الدالّ 

واإلبالغ وييصال احلّق، أما اإللزام به وحتقيقه خارجًا فهو أمر خارج  عن شلونه 

 ووظائفه.

ر  قوله تعاىل: ـ  2ـ  1 اَم َأنَت ُمَذكِّ ْر إمنه م بمُمَصْيطمٍر  *َفَذكِّ إماله َمن  *لهْسَت َعَليْهم

ُبُه اَّللهُ *َتَوىله َوَكَفَر   (.36ـ  31)الغاشية:    اْلَعَذاَب اأْلَْكرَبَ َفُيَعذِّ

سوى التذكري وأّنه ليس  يّن هذه اآلية هنا ال ترى من مسلوليات النيي

                                           
؛ ومنصورة 50: 37( حمسن كديور، آزاد، عقيده ومذهب در اسالم، جملة آفتاب، العدد 1)

 .165: 6باقر، بور، ميدأ نفي اإلكراه يف اإلسالم، جمّلة االجتهاد والتجديد، العدد 
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بمسيطر  عليهم ليلزمهم بديانته وال بمتسّلط عىل شلونم ليدخل اإليامن فيهم، مما 

فلو كان ، يكشف ـ بشهادة أداة احلرص ـ أنه ليس من وظائف النيي غري ذلك

 اجلهاد االبتدائي واجيًا ملا صّح سياق مال هذه اآلية ولسانا، كام هو واضح.

يّن هذه اآلية مكية، فلعّل املراد: حيث ينك لست  لكن قد يالحظ هنا أوالً:

بمسيطر عليهم وال متلك يلزامهم بيشء فليس أمامك سوى وظيفة التذكري والييان 

لفرض كون اآلية معّلقة  ،بآيات القتال دون أن يلّد، ذلك يىل افرتاض النسخ

منذ اليداية عىل عدم تسّلطه عليهم ـ وهو يخيار ال ينشاء ـ فيكون تغرّي احلكم 

لوجود حتّول يف موضوعه القائم عليه، ال لوجود النسخ. وأما االستاناء الوارد يف 

 .هاآلية فهو ـ بقرينة اآلية التي حلقتها ـ منقطع ال متصل، كام رّصحوا ب

لكّن هذا االحتامل لو استطاع يرباك فهمنا هلذه اآلية الكريمة، يال أّنه سوف 

يتالشى تدرجيّيًا عندما نجد أّن اآليات األخرى تلّكد مفهوم عدم السلطنة، بوصفه 

 أساسًا يف املرشوع النيو،، السيام مع كون بعضها مدنّيًا.

ر، من هذه اآلية السيطرة  فهم العالمة فضل اهل والسيد كاظم احلائ ثانيًا:

التكوينية عىل العقل والوجدان، وأّن هذا األمر من خمتّصات القدرة اإلهلّية، فتكون 

                                           
، دار الكلم الطيب ودار ابن كاري، 136ر: وهية الزحييل، حقوق اإلنسان يف اإلسالم: ( انظ1)

م؛ وحمسن كديور، حرية الدين والعقيدة يف اإلسالم، 1003دمشق وبريوت، الطيعة الاانية، 

؛ وحممد عيل أياز،، ميا ي حقوق برش يسالمي، ضمن كتاب حقوق برش 111مصدر سابق: 

م؛ وحممد الشرياز،، 3116سهامي انتشار، الطيعة األوىل،  ، رشكت87در جهان امروز: 

؛ وهاشم 1065، مركز نرش الفكر اإلسالمي، الطيعة األوىل، 775الصياغة اجلديدة: 

 .53آقاجرى، صورت بندى مجعى آزادى در جامعه دينى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

 .336: 11( راجع حول دعوى النسخ: الطربيس، جممع الييان 3)

 .335: 11( انظر ـ عىل سييل املاال ـ: املصدر نفسه 7)
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اآلية بصدد نفي سيطرته التكوينية عىل القلوب ال نفي السلطنة الظاهرية التي 

 .تكون باإلكراه عىل اعتناق دين ما

مشكلة الفهم العريف، فإّن بعض ولكّن هذا التفسري وأمااله لآليات ربام يواجه 

املفرّسين ـ السيام العالمة الطياطيائي ـ ربط جممل اآليات التي نذكرها يف هذا 

اليحث بالي عد الوجدا ي والقليي الياطني، معتربًا ذلك أساسًا، مع أّن العرف ال 

حيرص فهمه هبذه الطريقة املنياقة من حتول التدّين يىل فعل قليي ويخراجه عن أن 

كون اندماجًا يف االجتامع الديني، فأنت تقول لزيد ذّكر بكرًا بام جيب عليه فعله ي

وليس مطلوبًا منك أكار من هذا فأنت ال متلك سلطًة عليه وال سيطرة، أو تقول 

ذّكره بالدين وليس مطلوبًا منك أكار من هذا فلست مسّلطًا عليه، يّن هذا الرتكيب 

عد الياطني فقط، علاًم أّن ما يذّكر به النيّي ليس يفهم منه القهر واإلكراه ال الي

خصوص االعتقادات، بل يشمل السلوك والترّصفات واألخالقيات أيضًا، مما 

يمكن أن يكون له ميارشًة مدلول عميل ظاهر،، وليس من أفعال القلوب فقط، 

طة فاآلية يف حمّصلتها تريد أن تينّي للنيي أّن وظيفتك الييان، وليست لك أّ، سل

عليهم بحيث تستطيع يدخاهلم يف دينك، فأولئك الذين يتوّلون منهم ينام يكون 

 التعاطي معهم عند، عرب العذاب األكرب الذ، ينتظرونه.

م  ومثل هذه اآلية الرشيفة، قوله تعاىل: َنْحُن َأْعَلُم بماَم َيُقوُلوَن َوَما َأنَت َعَلْيهم

ْر بماْلُقْرآنم َمن خَيَ  يدم بمَجبهاٍر َفَذكِّ  .(65)ق:  اُف َوعم

وقد تواجه هذه اآلية املشكلة نفسها؛ فإّن السورة مكية، ومعنى جّيار أ، متسّلط 

                                           
 .373ـ  371: 36؛ وفضل اهل، من وحي القرآن 376( احلائر،، املرجعّية والقيادة: 1)

؛ وحسن الصفار، التعّددية واحلرية يف 775( انظر: حممد الشرياز،، الصياغة اجلديدة: 3)

 م.3111مي، الطيعة الرابعة، ، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسال83اإلسالم: 
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فيكون املعنى: ذّكر يا حممد من ينتفع بذكراك فليس  ،عليهم، وقيل: فّظ غليظ

عليك وأنت يف مّكة مقهورًا غري متسّلط عليهم سوى ذلك، فال تكون داّلًة ـ مع 

حتامل ـ عىل املوقف يف غري احلال املكّية، فهناك قصور يف داللتها، يال يذا هذا اال

 صّح ما قّدمناه آنفًا.

ُسولم إماله اْلَباَلُغ َواَّلل ُ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما قوله تعاىل: ـ  11ـ  3 ا َعىَل الره مه

ينَ (، وماله قوله تعاىل: 00)املائدة:   َتْكُتُمونَ  ْساَلُم َوَما اْخَتَلَف  إمنه الدِّ نَد اَّلل م اِّلم عم

ْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمن َيْكُفْر بمآَياتم اَّلل م َفإم  ن َبْعدم َما َجاءُهُم اْلعم يَن ُأْوُتوْا اْلكمَتاَب إماله مم نه الهذم

َسابم  يُع اَْلم َي َّللم م َوَمنم  *اَّلل م َِسم وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجهم يَن  َفإْن َحآجُّ ذم َبَعنم َوُقل لِّله اته

اَم َعَليْ  إمن َتَولهْوْا َفإمنه  اْهَتَدوْا وه
يِّنَي َأَأْسَلْمُتْم َفإمْن َأْسَلُموْا َفَقدم َتاَب َواألُمِّ

َك ُأْوُتوْا اْلكم

َبادم  َي  بماْلعم
ُقْل َأطميُعوا (، وقوله تيارك اسمه: 31ـ  10)آل عمران:  اْلَباَلُغ َواَّلل ُ َبصم

ْلُتْم َوإمن ُتطميُعوُه  ا ُُحِّ  َما ُُحَِّل َوَعَلْيُكم مه
اَم َعَلْيهم ُسوَل َفإمن َتَولهوا َفإمنه يُعوا الره

اَّللهَ َوَأطم

ُسولم إماله اْلَباَلُغ املُْبمنيُ  َتُدوا َوَما َعىَل الره َوإمن (، وقوله عز من قائل: 56)النور:  هَتْ

َب أُ  ُبوا َفَقْد َكذه ُسولم إماله اْلَباَلُغ املُْبمنيُ ُتَكذِّ ُكْم َوَما َعىَل الره
ن َقْبلم )العنكيوت:   َمم  مِّ

ٍء (، وقوله سيحانه: 16 ن ََشْ ن ُدونمهم مم ُكوْا َلْو َشاء اَّلل ُ َما َعَبْدَنا مم يَن َأرْشَ َوَقاَل الهذم

ٍء َكَذ  ن ََشْ ن ُدونمهم مم ْمنَا مم ْم َفَهْل َعىَل نهْحُن َوال آَباُؤَنا َوالَ َحره ن َقْبلمهم يَن مم لمَك َفَعَل الهذم

ُسلم إماله اْلَبالُغ املُْبمنيُ  هم (، وقوله تعاىل: 75)النحل:  الرُّ ْرُت َأْن َأْعُبَد َربه َهذم
اَم ُأمم إمنه

ْرُت أَ  ٍء َوُأمم َمَها َوَلُه ُكلُّ ََشْ ي َحره
نيَ اْلَبْلَدةم الهذم َن امْلُْسلممم َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن  * ْن َأُكوَن مم

ينَ  رم َن املُْنذم اَم َأَنا مم هم َوَمن َضله َفُقْل إمنه ي لمنَْفسم اَم َُّيْتَدم نه
ـ  01)النمل:  َفَمنم اْهَتَدى َفإم

03.) 

ية، وهي وهذه اآليات ـ املكيّة واملدنيّة ـ تقّرر امليدأ عينه الوارد يف سورة الغاش

                                           
 .333 ـ 338: 0( انظر: الطربيس، جممع الييان 1)
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يالغ، وأنه يزاء كفر الناس ال يكّلف بام هو أزيد، وأّنه ال أّنه ليس عىل الرسول يال

، فكيف يكون اجلهاد االبتدائي، املنطلق من ليس له أن حيمل الناس عىل اإليامن

 خاّصية كفر الناس، من ترشيعات ديانة هذا النيي؟!

فهذه اآليات الرشيفة تنفي وجوب أّ، أمر آخر عىل النيي يزاء كفر الطرف 

اجلهاد االبتدائي بمالك الكفر، لكنها ال تنفي رشعّيته، وأما مقاتلة اآلخر، ومنه 

النيي املعتدين أو استالمه شلون الدولة وقيامه بوظائف أخرى فليس له عالقة 

بذلك، فهي ال تريد يسقاط الصالة عن النيي واحلّج والصوم لتايت عليه اليالغ 

يبالغ الدين وصفته الدعوية فحسب، بل احلرص فيها يضايف ونسيي، أ، بالنسية يىل 

النيوية والرسولّية ليس عليه سوى ذلك، فإن مل هيتد الطرف اآلخر فال وظيفة غري 

ذلك ملقاة عىل كاهل النيي يزاء الطرف امليل غ، ويال لييّنت، أما يف اجلهاد االبتدائي 

فاملفروض بدايًة هو دعوة الطرف اآلخر فإن قيل ويال وجب جهاده، فلو كان هذا 

الترشيع من وظائف النيي للزم بيانه، عىل األقّل يف اآليات املدنية من هذه 

املجموعة؛ ألّنه عىل صلة بالوظيفة الدعوّية، من حيث ترّتيه عىل يعراضهم عنها، 

يف حني نجد أّن هذه اآليات مجيعها ترّتب  عىل يعراضهم يعالن  حرص وظيفته 

 فاهيم.باجلانب الدعو، الييا ي، فال تناسب بني امل

ن ُدونم اَّللهم َما اَل َينَفُعُهْم َواَل  ويف هذا السياق أيضًا، قوله تعاىل: َوَيْعُبُدوَن مم

ًَيا  هم َظهم ُر َعىَل َربِّ
ُهْم َوَكاَن اْلَكافم يًرا * َيرُضُّ ا َوَنذم ً ُقْل َما  * َوَما َأْرَسْلنَاَك إماله ُمَبرشِّ

ْن َأْجٍر إماله  هم َسبمياًل َأْسَأُلُكْم َعَلْيهم مم َذ إمىَل َربِّ
 (.53ـ  55)الفرقان:   َمن َشاء َأن َيتهخم

فهذه السورة رغم كونا مكيًة، يالّ أّن يف لسانا الييا ي تعمياًم؛ يذ ربطت التيشري 

                                           
( وافق الشيخ الطويس عىل تفسري مجلة: ليس عىل الرسول يال اليالغ، بمعنى أّنه ليس عليه 1)

 .105: 6محلهم عىل اإليامن، فانظر له: التييان 
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واإلنذار بغرض اهل تعاىل من الرسالة، أ، أنه ليس من وظائفك سوى اإلنذار 

يزاء من يرفض دعوتك، وهذا املفهوم ال والتيشري، وال مسلولية عليك غري ذلك 

يناسب مفهوم اجلهاد االبتدائي. وال تعليق يف اآلية عىل عدم القدرة حتى ي قال بأّن 

 ذلك راجع يىل كونه يف مّكة املكّرمة.

ُسوَل َفإمن  وكذلك يأيت يف هذا املضامر، قوله تعاىل: يُعوا الره
َوَأطميُعوا اَّللهَ َوَأطم

اَم َعىَل َرُسولمنَا اْلَباَلُغ املُْبمنيُ َتَولهْيُتْم فَ  (، حيث ترّكز هذه اآلية الكريمة 03)املائدة:   إمنه

عىل املفهوم املتقّدم عينه، وهو أّنه عىل تقدير عدم طاعة اهل ورسوله ليس عىل 

الرسول من وظيفة يزاء يعراض الطرف اآلخر سوى اليالغ امليني، والسورة مدنية، 

 االبتدائي مفهومًا يسالميًا للزم ضّم هذه املسلولية جتاه ذلك.فلو كان اجلهاد 

لكنّنا لو راجعنا سياق هذه اآلية الرشيفة باخلصوص فيام سيقها وما حلقها من 

آيات، لوجدناها تتحّدث مع املسلمني وأّنم يذا توّلوا عن يطاعة اهل ورسوله 

ك يف وحدة نزول هذه اآلية فليس أمام الرسول يال اليالغ. وييدو يل ـ يذا مل نشكّ 

مع سياقها ـ أّن التويّل هنا هو اإلعراض عن طاعة اهل ورسوله، فإذا قصد املعنى 

الشامل دّل عىل االرتداد، فتكون اآلية معارضًة حلكم املرتّد املعروف يف الفقه 

اإلسالمي، ويال لزم القول بأّن أنظمة العقوبات ال تكون من وظائف الرسول بام 

، وينام يكون تفعيلها من وظائف الوالية الاابتة له نتيجة العقد االجتامعي هو رسول

 واملواضعة عىل النزول عند حكمه أو غري ذلك، وبحاه يكون يف الفقه السيايس.

ي َنعمُدُهْم  قوله سبحانه:كذلك ويف هذا الصدد، نجد  َينهَك َبْعَض الهذم ا ُنرم َوإمن مه

َينهَك َفإمنه  َساُب َأْو َنَتَوفه (، وين كانت هذه 61)الرعد:   اَم َعَلْيَك اْلَبالَُغ َوَعَلْينَا اَْلم

اآلية غري ظاهرة يال يف احلرص اإلضايف الذ، نعلم حاله من املقطع األخري، أ، 
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عليك أنت اليالغ فقط وليس عليك احلساب، فإّنه علينا، فال يكون هلا دور يف 

 ساب األخرو،.موضوعنا ما مل نعّمم احلساب لغري احل

يًظا إمْن َعَليَْك إماله قوله تعاىل: ـ  18ـ  12
ْم َحفم َفإمْن َأْعَرُضوا َفاَم َأْرَسْلنَاَك َعَلْيهم

ن (، وقوله سيحانه: 66)الشورى:  ..اْلَباَلغُ  قُّ مم ا النهاُس َقْد َجاءُكُم اَْلَ َ ُقْل َيا َأُّيُّ

تَ  اَم َُّيْ نه
ُكْم َفَمنم اْهتََدى َفإم بِّ لُّ َعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم ره اَم َيضم هم َوَمن َضله َفإمنه ي لمنَْفسم دم

قُّ ُقل (، وقوله تيارك اسمه: 116)يونس:   بمَوكميلٍ   َقْوُمَك َوُهَو اَْلَ
َب بمهم َوَكذه

ن ره (، وقوله تعاىل: 88)األنعام:   لهْسُت َعَلْيُكم بمَوكميلٍ 
ُكْم َقْد َجاءُكم َبَصآئمُر مم بِّ

يظٍ  َي َفَعَلْيَها َوَما َأَنْا َعَلْيُكم بمَحفم هم َوَمْن َعمم (، 116)األنعام:   َفَمْن َأْبرَصَ َفلمنَْفسم

كمنَي وقوله تعاىل:  ْض َعنم املرُْْشم بَِّك ال إمَلَه إماله ُهَو َوَأْعرم ن ره
َي إمَلْيَك مم بمْع َما ُأوحم  *اته

كُ  م بمَوكميلٍ َوَلْو َشاء اَّلل ُ َما َأرْشَ يًظا َوَما َأنَت َعَلْيهم ْم َحفم  وْا َوَما َجَعْلنَاَك َعَلْيهم

لنهاسم (، وقوله عز من قائل: 113ـ  118)األنعام: 
ا َأنَزْلنَا َعَلْيَك اْلكمَتاَب لم إمنه

لُّ َعَلْيَها َوَما َأنَت  اَم َيضم هم َوَمن َضله َفإمنه نَْفسم
قِّ َفَمنم اْهَتَدى َفلم م بمَوكميلٍ  بماَْلَ   َعَلْيهم

ْم َوَما (، وقوله سيحانه: 61)الزمر:  يظ  َعَلْيهم ن ُدونمهم َأولمَياء اَّللهُ َحفم ُذوا مم َ يَن اخته َوالهذم

م بمَوكميلٍ   (.8)الشورى:   َأنَت َعَلْيهم

بطت باإلرسال عنت أننا مل  وهذه اآليات رغم أّن بعضها مكّي، يالّ أنا ملّا ر 

كون حفيظًا عليهم حتفظهم من أّن يضّلوا كام أّنك لست بموكل  نرسلك لكي ت

وهي داّلة عىل هذا امليدأ يف  ،هبم، فليس عليك يالّ اليالغ، فال حتزن ألمرهم

التعامل مع غري املسلمني، فكيف يمكن أن ينسجم هذا املفهوم الذ، تعطيه هذه 

ي يف املوروث الفقهي الرشيفة مع الصورة اإلمجالّية للجهاد االبتدائ اتاآلي

                                           
وراجع: هاشم آقاجرى، صورت  ؛56: 0( انظر حول تفسري اآلية: الطربيس، جممع الييان 1)

 .53بندى مجعى آزادى در جامعه دينى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 
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اإلسالمي؟! فإّن تلك الصورة تقول: فإن أعرضوا فقاتلهم واقتل من ال يلمن 

 منهم، ما مل يكن من أهل الكتاب، ويال فأخضعه للجزية ونظام الذّمة.

اًل بالناس، أّنا تريد وقد فهم العالمة الطياطيائي من آيات نفي كون النيي موكّ 

نه والتخلية بينه وبينهم من حيث املصري، ال أّنا تريد أن توكل أمرهم يىل اهل سيحا

 .بيان حرّية املعتقد

لكنني مل أفهم عملية فّك االرتياط بني مفهوم التخلية ومفهوم احلرية الدينية، 

فإذا كانت هذه اآليات تريد أن تقول للنيي: اتركهم يل، أال يستيطن ذلك عرفًا أن 

عليهم، ويال فام الذ، كان يمكن أن يفعله  ال متارس القهر والعذاب والعقاب

الرسول غري هذا؟ ويذا كانت تريد أن تقول بأّن أمرهم موكول  يىل اهل سيحانه، فإّن 

هذا أيضًا ـ عندما ال يينّي خصوص النظر يىل اجلانب األخرو، يف هذه اآليات ـ 

املرتتية عىل يفيد أن ليس املطلوب من النيي غري الييان، وأّن اإلجراءات العملية 

كفرهم ليست من وظائف النيي، فليرتك هذا األمر هل، فهو الذ، جير، عليهم 

 رئيس هنا؟!
 
 حكمه، فلامذا ال تكون هذه اآليات شاهدًا عىل ميدء

نعم، ييقى يف النفس احتامل  قد هيدم االستدالل بمجموعة اآليات التي عرّبت 

الطائفة الاالاة، وهو أن يكون املراد  بالوكيل واحلفيظ وأمااهلام، ال بكّل آيات هذه

يسقاط مسلولية فعلهم عن النيي، فاحلفيظ واملوكل بأمر يتحّمل مسلولية هذا 

األمر، فكأّن اآليات تريد أن تقول: يا حممد، يذا قمت  بام كّلفناك به سقطت 

املسلولية عن كاهلك، وأنت ال تتحّمل مسلولية وضعهم وانحرافهم، فلست 

ىل نحو توكيل الوالد بولده الصغري أو حفيظًا عليهم عىل النحو عينه، موكاًل هبم ع

حتى يذا عرض له يشء حتّمل الوالد تلك املسلولية، وتوّجه اللوم يليه يف أّنه مل 

                                           
 .137: 7( راجع: الطياطيائي، امليزان يف تفسري القرآن 1)
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حيفظ ابنه، مع أّنه يف عهدته وحتت وكالته ونظره، يّن القضّية هنا ليست كذلك، 

ليك، فال حتزن ألمرهم وال يرّضك فعليك القيام بواجيك، وانحرافهم ال يلّثر ع

ضالهلم وزيغهم، فنفي الوكالة واحلفظ هنا ختفيف  عن الشعور باملسلولّية ال سليًا 

 للسلطنة عليهم قانونّيًا.

ومع هذا االحتامل، تصيح بعض آيات هذه املجموعة غري وافية بالداللة عىل 

 املّدعى، ولعّل هذا هو نظر ومراد من ناقش فيها.

تها عىل االستدالل َبذه اآليات يالحظقد ل ه، فومع هذا ك  :الكريمة برم 

من حيث وظيفته الرسالية، فام املانع من وجوب  يّنا خاّصة بالنيي أوالً:

 اجلهاد االبتدائي من حيث وظيفة املسلمني أو وظيفته من غري ناحية تيليغ الرسالة؟

هبذا  يرسال النيييّن بعض هذه اآليات ـ وهو مد ي  ـ ربط أصل  واجلواب:

األمر، فإذا كان اجلهاد االبتدائي من رشائع دينه كان ينيغي ذكره. وبعيارة أكار دقًة: 

يننا ال نستدّل هنا بمعارضة حّدية بني هذه اآليات وبني نصوص اجلهاد، وينام 

نقارن املفاهيم ونقول: لو كان مفهوم اجلهاد االبتدائي حارضًا يف الرشيعة ملا كانت 

 آليات املتكّررة دقيقًة يف التعيري عن واقع األمر.هذه ا

من املمكن أن يقال بأّن آيات اجلهاد االبتدائي تنسخ اآليات املذكورة هنا  ثانيًا:

 بمجموعاهتا، فال يعود هناك معنى للتمّسك هبذه اآليات.

بأّن بعض اآليات هنا ليس قاباًل للنسخ بحسب صيغته؛ ألنه ليس من  وجياب

يع، فعندما يقول اهل تعاىل: ينه مل يرسل هذا النيي سوى لكذا وكذا، شلون الترش

هل يصّح القول: ينه غرّي رأيه ويرادته وقصده من اإلرسال يىل غرض آخر، 

فالقضية ترجع يىل الغاية التي وضعها اهل للرسالة، ال يىل بيان حكم رشعي قابل 

 للنسخ.
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 تأكيد فكرة  ما، مع جميء آية يضاف يىل ذلك أّن تكّرر جمموعة آيات سابقة يف

واحدة ال نظر هلا يىل ما سيق، يصعب معه قيول النسخ فيه؛ يذ يرى العرف أّن 

الترّصف الداليل يف الدليل اجلديد أقرب من نسخ مجلة آيات ملّكدة ملفهوم واحد، 

ها عالوًة عىل أّن اآليات املدنية هنا ال نعلم سيقها أو حلوقها آلية اجلزية التي جعلنا

.  سابقًا اآلية الوحيدة الداّلة، وبذلك ال يوجد ما يلّكد النسخ حينئذ 

يّن أقىص ما تعطيه أغلب نصوص هذه املجموعة من اآليات الكريمة هو  ثالثًا:

 نفي وجوب اجلهاد االبتدائي، ال نفي مرشوعّيته.

 

 ـ اجلهاد االبتدائي ونصوص نفي اإلكراه يف الدين 1ـ  4

ريم نصوص تنفي اإلكراه يف الدين، وفد فصلناها عمدًا وردت يف القرآن الك

عن نصوص احلرية الدينية املتقّدمة؛ ألّن يطارها الييا ي ينفي اإلكراه عىل اإلسالم، 

فيام اإلطار الييا ي لتلك املجموعة يمنح الرخصة يف يظهار غري اإلسالم، واآليات 

 هنا هي:

يا قوم أرأيتم إن كنت عىل بينة من وـ حاكيًا عىل لسان نوح ـ:  قوله تعاىلأ ـ 

يت عليكم أنلزمكموها وأنتم َلا كارهون )هود:  رِب  وآتاين رُحًة من عنده فعم 

36.) 

وقومه، وكأنا  وهذه اآلية مكية تتحّدث عن احلوار الذ، جرى بني نوح

عىل قضية عقالئية مستكنّة يف الوعي  ـباستفهامها اإلنكار، يف آخرها  ـتلّكد 

 ي، وهي أنلزمكم بام بان يل واتضح مع أنكم كارهون له؛ يّن هذا أمر غري اإلنسا

 منطقي.

وعليه، فتكون اآلية تقريرًا مليدأ عدم اإلكراه يف الدين، يذ ماداموا مل يقتنعوا 
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فهي تقّرر ميدأ نفي  ،باحلقيقة، كيف يمكن يلزامهم هبا ويكراههم عليها؟!

، وتسوقه عىل شكل مضمون عة نوحاإلكراه منذ أقدم الرشائع، وهي رشي

 راسخ مفروغ منه، مما يلّكد قواعدّية هذا املفهوم وعقالئّيته.

ُه قوله تعاىل: ب ـ  ُهْم ََجميًعا َأَفَأنَت ُتْكرم َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن يفم األَْرضم ُكلُّ

نمنيَ   (.00)يونس:   النهاَس َحتهى َيُكوُنوْا ُمْؤمم

اهلدى واإليامن باملشيئة اإلهلية، وتستتيع ذلك باستفهام ينكار،  فهذه اآلية تربط

يف يكراهه الناس كي يكونوا ملمنني، أ، أّن اهل قادر عىل  موّجه يىل النيي

؛ جعلهم ملمنني لكنّه مل يشأ، فكيف ت كرههم أنت عىل ذلك وأنت غري قادر

يد هدايتهم ولو بالقّوة فتكون النتيجة تقييح يكراههم عىل ذلك، فلو كان اهل ير

                                           
 ـ 316: 11؛ والطياطيائي، امليزان 375: 5( انظر حول تفسري اآلية: الطربيس، جممع الييان 1)

؛ 116ـ  113ة الدين والعقيدة يف اإلسالم، مصدر سابق: ؛ وراجع: حمسن كديور، حري313

وحمّمد تقي فاضل مييد،، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

167. 

، دار 76: 7؛ وتفسري املنار 138: 11؛ والطياطيائي، امليزان 318: 5( انظر: الطربيس 3)

؛ ووهية الزحييل، 373: 31ملجموعة الكاملة( املعرفة؛ ومرتىض مطّهر،، جمموعه آثار )ا

؛ وحسن الصفار، التعّددية واحلرية يف اإلسالم: 136، 131حقوق اإلنسان يف اإلسالم: 

؛ وحممد احلسيني اليهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسالم، ضمن كتاب: رابطه دين 88

الكريم، ضمن كتاب: ؛ وعامد اهلاليل، الرّدة وحرية االعتقاد يف القرآن 07ـ  03وآزادى: 

؛ وحمّمد تقي فاضل مييد،، دين وآزادى در تقابل يا 153: 1العنف واحلريات الدينية 

؛ وحسن اجلواهر،، بحوث يف الفقه املعارص 163تعامل، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 

؛ وحمسن كديور، 83؛ وحممد عيل أياز،، ميا ي حقوق برش يسالمي، مصدر سابق: 333: 8

؛ وعيل عيد الواحد وايف، حقوق 113ين والعقيدة يف اإلسالم، مصدر سابق: حرية الد

م؛ وحمسن آرمني، دين 1030، دار نضة مرص، الطيعة اخلامسة، 331اإلنسان يف اإلسالم: 

 .37وآزادى وواقعيتهاى اجتامعى وفرهنكى، ضمن كتاب: رابطه دين وآزادى: 
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 لفعل ذلك وملّا مل يفعل ذلك فلامذا تكرههم أنت عليها؟!

يّن هذه اآلية الكريمة تعترب حماوالت اإلكراه هبدف حتقيق اإليامن مرفوضة 

ومعارضة للسنن اإلهلّية، فهذا املنطلق لو أراده اهل لفعله، فلامذا تسلكون عكس ما 

ية باجلانب التكويني الياطني، كام فعل بعض يريده احلّق تعاىل؟! وربط هذه اآل

 ، سيق أن حتّدثنا عنه.املفرّسين

ه تعاىل: ج ـ  َ وهي أبرز آيات نفي اإلكراه، عنيت قول  بنَيه ينم َقد ته الَ إمْكَراَه يفم الدِّ

ن بماَّلل م َفَقدم اْسَتْمَس  َن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بمالطهاُغوتم َوُيْؤمم
ْشُد مم َك بماْلُعْرَوةم اْلُوْثَقَى الَ الرُّ

يم  
يع  َعلم

ا َواَّلل ُ َسمم َصاَم ََلَ  (.358)اليقرة:  انفم

وتوضيح االستدالل هبذه اآلية الكريمة، أّنا استئناف بيا ي بعد تقرير احلّق 

والوحدانية وأصول العقيدة اإلهلّية يف آية الكريس، وهي تلّسس حكاًم لنفي 

ى احلمل عليه بجعله ذا كراهية بام يكون عرب التخويف بام اإلكراه يف الدين، بمعن

هو أشّد كراهية منه، فالدين ال يكراه فيه وال سييل له يليه، فتكون بماابة القاعدة 

رج عنها يال بدليل، فاآلية حتتمل النفي والنهي لكنها تقّرر عدم  العاّمة التي ال خي 

ال ختتّص بديانة اإلسالم، بل تشمل  التناغم بني الدين واإلكراه، وبمقتىض يطالقها

 .مطلق الديانات أيضاً 

                                           
 .780: 11( راجع: فضل اهل، من وحي القرآن 1)

؛ ومرتىض 513ـ  600: 3؛ وابن عاشور، التحرير والتنوير 73ـ  78: 7( انظر: تفسري املنار 3)

؛ وحمسن كديور، آزاد، عقيده 378: 31مطّهر،، جمموعه آثار )املجموعة الكاملة( 

؛ وحممد الشرياز،، الصياغة اجلديدة لعامل اإليامن 56: 37ومذهب، جمّله آفتاب، العدد 

: 13، وله أيضًا: األسئلة واألجوبة، اثنا عرش رسالة 776، 710لسالم: واحلرية والرفاه وا

؛ وحممد 87، 10؛ وحسن الصفار، التعّددية واحلرية يف اإلسالم: 130، وفقه العوملة: 36

؛ ووهية الزحييل، حقوق 63احلسيني اليهشتي، آزادى ارزش بنيادين اسالم، مصدر سابق: 
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زول هذه اآلية الرشيفة ذكر أنا نزلت يف رجل  من األنصار كان له ويف أسياب ن

غالم أسود، كان يكرهه عىل اإلسالم، يىل غريها من القصص الواردة يف املضمون 

 الشكل الذ، فرّسناه.، وقصص أسياب النزول تدعم رفض اإلكراه بعينه تقريياً 

دت وجهات النظر يف هذه اآل  ييل: كاموذلك  ،ية الكريمةوقد تعد 

الحظ العالمة الطياطيائي وغريه عىل االستدالل هبذه اآلية هنا أّنا يّما  أوالً:

جاءت للنفي فتكون اجلملة خربيًة، أو للنهي فتكون ينشائيًة، فإذا كانت خربيًة كان 

ال سييل لإلكراه يىل الدين؛ ألّن الدين من أفعال القلوب،  معناها اإلخيار عن أّنه

وأفعاهلا ال معنى لإلكراه عليها، فإّما تتحّقق مقّدماهتا أو ال تتحّقق، فال يكون لآلية 

                                                                                                       
ّمد اخلامنئي، آزاد، ها، فرد، در يسالم، ضمن ؛ وحم133، 131اإلنسان يف اإلسالم: 

، أّنه يميل لرأ، 366)وين ظهر منه يف ص  38ـ  35كتاب: حقوق برش از ديدكاه اسالم: 

العالمة الطياطيائي اآليت(؛ وعامد اهلاليل، الرّدة وحرية االعتقاد يف القرآن الكريم، مصدر 

؛ وسيد قطب، 18هاد در اسالم: ؛ ونعمة اهل صاحلي نجف آباد،، ج151ـ  166: 1سابق 

؛ وحمسن آرمني، دين وآزادى وواقعيتهاى اجتامعى 307ـ  301: 7يف ظالل القرآن 

؛ 331؛ وعيل عيد الواحد وايف، حقوق اإلنسان يف اإلسالم: 33وفرهنكى، مصدر سابق: 

؛ وحسن اجلواهر،، بحوث 83وحمّمد عيل أياز،، ميا ي حقوق برش يسالمي، مصدر سابق: 

؛ وأبو الفضل موسويان، آزاد، عقيده وجهاد ابتدائي، 360، 333: 8لفقه املعارص يف ا

، 718، 306ضمن كتاب جمموعه مقاالت مهايش بني املليل حقوق برش وكفتكوى متدنا: 

، دار الفكر 136م؛ وأمحد حافظ نجم، حقوق اإلنسان بني القرآن واإلعالن: 3111طيع 

، انتشارات فردويس، ييران، الطيعة األوىل، 30وبيان: العريب؛ ومحيد آيتى، آزادى عقيده 

؛ وهاشم آقاجرى، صورت 66ـ  68: 5م؛ وحممد حسني فضل اهل، من وحي القرآن 1006

؛ وحمّمد مهد، شمس الدين، 53، 67بندى مجعى آزادى در جامعه دينى، مصدر سابق: 

؛ وحمّمد تقي فاضل 331ـ  331: 11حوار حول احلريات الشخصّية، جمّلة املنهاج، العدد 

 .163ـ  161مييد،، دين وآزادى در تقابل يا تعامل، مصدر سابق: 

 .763 ـ 768: 3؛ وامليزان 871 ـ 871: 3؛ وجممع الييان 38ـ  37: 7( راجع: جامع الييان 1)
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عالقة بحكم رشعي هو حرمة اإلكراه، يذ ال متعّلق هلذا احلكم، حيث ال يكراه 

كون معناها النهي عن اإلكراه عىل خارجًا يمكن حتّققه، وأما يذا كانت ينشائيًة في

أساس أّنه يناقض حقيقًة تكوينية، وهي عدم وجود منفذ لإلكراه يىل الدين؛ ملا 

 أرشنا يليه، وعليه فاملرجع يىل هذه احلقيقة التكوينية.

ووفقًا لذلك، ال ينايف دليل اجلهاد هذه اآلية  الكريمة؛ ألّنه ال ي كره عىل الدين؛ 

يوّفر األرضية النتشار الدين وميل الناس له، عىل أساس أنه ال  لعدم يمكانه، وينام

 .وسيلة لذلك آنذاك من دونه

َ البّد من مالحظة اجلملة التالية:  ،الرشيفة ل هذه اآليةل  ولكي نح َبنيه َقد ته

َن اْلَغيِّ 
ْشُد مم بماابة التعليل لصدر  ـ كام ينّص عليه املفرّسون ـفهذا املقطع   الرُّ

اآلية، وهنا يما أن نقول: ينه ال يكراه يف الفعل القليي عىل نحو اجلملة اخلربية؛ ألّن 

الرشد والغي قد بانا، أو نقول: ينه ال جيوز اإلكراه الظاهر،؛ ألّن الرشد والغّي قد 

هو الاا ي؛ ألن استيانة احلّق والياطل  ـبحسب سياق التعليل  ـبانا، واألنسب 

يف نفي اإلكراه يف القلييات، فسواء ظهر أم خفي ال جمال هلذا  ليست علًة وال ملثراً 

ق علته وهي حتقّ اإلكراه، لعدم يمكان حتّقق املعلول ـ وهو االعتقاد ـ دون 

 اآلية؟! يذًا فهذا ليس تعلياًل فلامذا ذكرته، مقّدماته الفكرية

فاملعنى ربام  أما عىل تقدير اإلنشاء غري الراجع يىل هذه القضية اخلربية التكوينية،

                                           
، وحممد باقر 767 ـ 763: 3؛ والطياطيائي، امليزان 766: 1( راجع: الراوند،، فقه القرآن 1)

؛ وحممد حسني الطهرا ي، والية 786(: 10درسة القرآنية )املجموعة الكاملة الصدر، امل

؛ وعيد اهل جواد، آميل، فلسفه حقوق برش: 310ـ  315: 6الفقيه يف حكومة اإلسالم 

 م.1006، نرش مركز يرساء، ييران، الطيعة الاانية، 381

: 3؛ والطياطيائي، امليزان 511: 3( انظر ـ عىل سييل املاال ـ: ابن عاشور، التحرير والتنوير 3)

 .766ـ  767
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يكون واضحًا أكار، يذ يصري املعنى: ال جتربوا أحدًا يجيارًا ظاهريًا عىل اعتناق 

الدين؛ ألّن احلق والياطل صارا واضحني جدًا، فليوكل األمر يىل اإلنسان نفسه كي 

خيتارمها ويتحّمل مسلولياته جتاههام؛ يذ لو كان احلّق والياطل غري باديني مل يكن 

، مما يمكن حتميل  اإلنسان مسلولية االختيار بينهام؛ ألّنه لن يرى األمور حينئذ 

متصّورًا فيه  ـحيث لن ي قدم بنفسه عن وعي وبصرية  ـجيعل حتميله ألحد الطرفني 

اإلكراه والتوجيه القهر، متامًا كحال الطفل غري املدرك لألمور، فهذا املعنى الاا ي 

مضافًا يىل أّنه ما الفائدة يف يخيار اهل تعاىل  أقرب يىل تناغم صدر اآلية وذيلها، هذا

لنا أّن أفعال القلوب ال معنى لإلكراه فيها عىل نحو اجلملة اخلربية، وماذا تريد اآلية 

 أن توصل يلينا عرب هذه اجلملة اخلربية عىل هذا التقدير؟

ين من يّن اآلية ال يمكن أن تنهى عن أمر  ال يمكن حتّققه، فإذا كان الد قد يقال:

أفعال القلوب وال يمكن اإلكراه فيها، فلامذا تنهى اآلية عن هذا اإلكراه؟ فهذا 

 أشيه يشء بالنهي عن اجلمع بني النقيضني.

يّن هذا الكالم قد يرد عىل رأ، العالمة الطياطيائي، لكننا أملحنا  واجلواب:

أّن اإلكراه سابقًا يىل أّن العرف هو املرجع هنا، والفهم العريف والعقالئي يرى 

الظاهر، عىل اإلسالم الظاهر، مما يصدق عليه أنه يكراه يف الدين، وهلذا ملا ذكروا 

شأن نـزول اآلية تعّرضوا ألمالة ال عالقة هلا بأفعال القلوب، مما يكشف عن أنم 

استساغوا توصيف ذلك بأنه يكراه ومل يأنفوا منه، حتى لو كانت الرواية يف أصلها 

د ذلك ما تراه من نفسك ووجدانك لو خرّي ينسان بني املوت غري ثابتة، وشاه

واإلسالم، أال يقول العرف، وأال نرى يف وجداننا: أنه أكره عىل اإلسالم؟ فمعنى 

 اآلية ظاهر،، وين كان الفعل القليي ال معنى لإلكراه فيه فلسفيًا.

اه لوحدها والالفت أّن السيد كاظم احلائر، أقّر بأّن اليقاء مع آية نفي اإلكر
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يفيد نفي اإلكراه الظاهر، فيتّم االستدالل هبا، لكّن السيب يف العدول عن ذلك 

هو رضورات اجلمع والتوفيق بينها وبني آيات اجلهاد، فنلتزم بحملها عىل نفي 

 .اإلكراه الياطني، مقّرًا بأّن جمموعات اآليات كّلها تدّل بنفس الطريقة

بآيات القتال وآية اجلزية وآيات سورة براءة يّن هذه اآلية منسوخة ثانيًا: 

 .وأمااهلا، فال معنى لالستناد يليها هنا

ـ بعد رصف النظر عن أن  هذا الفريق من العلامء قد فهم من آية نفي  واجلواب

 :اِّلكراه ما فهمناه، ال ما فهمه العالمة الطباطبائي، وَلذا اضطر  الفرتاض النسخ ـ

 ـكام يقول العالمة الطياطيائي  ـذ ال معنى لنسخها، وذلك يّن هذه اآلية حمكمة، ي

ألنا معّللة، وهذا التعليل ال يمكن القول بنسخه، يذ احلّق والياطل قد بانا، فهل 

ينسخ ذلك بأنام مل يتيّينا بظهور اإلسالم، فالناسخ ما مل ينسخ عّلة املنسوخ ال يمكنه 

 .نسخ حكمه

ة مدنية وتلك اآليات مدنية أيضًا، وال يتوفر لنا ويضاف يىل ذلك، أّن هذه اآلي

سييل حاسم للتأّكد من املتقّدم منهام واملتأخر حتى يّدعى النسخ وجيزم به، وين قيل 

بنزول سورة براءة يف آخر ما نزل، ولسان هذه اآلية أبعد عن النسخ من آيات 

زية ـ عىل اإلكراه اجلزية و.. هذا مضافًا يىل عدم داللة تلك اآليات ـ غري آية اجل

واجلهاد االبتدائي كام مّر حتى نفرتض النسخ، وسيأيت احلديث عن آية اجلزية أيضًا 

 ين شاء اهل تعاىل.

                                           
 .361ـ  376( احلائر،، املرجعّية والقيادة: 1)

؛ وابن اجلوز،، نواسخ القرآن: 71( راجع ـ عىل سييل املاال ـ: ابن حزم، الناسخ واملنسوخ: 3)

07. 

 .766 ـ 767: 3( الطياطيائي، امليزان 7)
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ذهب بعض املفرّسين يىل أّن آية نفي اإلكراه يف الدين خاّصة بغري املرشكني  ثالثًا:

ة من أهل فيام سائر آيات القتال واجلهاد خاّصة باملرشكني ومن مل يلّد اجلزي

، وهبذا ال يوجد أّ، تناف  بني مضمون اآلية هنا والنتائج الفقهّية السائدة الكتاب

 بني الفقهاء يف التعامل مع املرشك وغريه.

فإّن بيان آية نفي اإلكراه ال حديث فيه عن املتعّلق  إال أن  هذا الكالم ال شاهد له،

ه أساسًا، ويّنام هو بصدد احلديث عن أصل الظاهرة بعينها، واجلملة الالحقة  واملكر 

التي تتحّدث عن بيان الرشد والغي متساوية النسية لكّل أصناف غري املسلم، بال 

فرق بني الكتايب وغريه، فهذا التفسري فيه رضب  من التأّول والتحّكم الذ، ال دليل 

وفرض  عليه، بل املفرتض ـ قواعدّيًا ـ أن تقّدم آية نفي اإلكراه عىل آيات القتال

اإلكراه؛ ألّن هذه ذات داللة رصحية ونصّية، وتلك يّنام جاءت باإلطالق ال غري، ما 

 مل يّدع النسخ الذ، عّلقنا عليه.

ذكر السيد اخلوئي ـ يف سياق رفضه النسخ والتخصيص يف هذه اآلية  رابعًا:

 ما قابل الكريمة ـ أّن الكره يف اللغة يأيت بمعنيني: أحدمها ما قابل الرضا، وثانيهام

االختيار، ولكي تدّل اآلية عىل نفي اإلكراه باملعنى السائد الذ، يعارض آيات 

اجلهاد البّد من تفسريها بام قابل معنى الرضا، وهو تفسري غري مقيول؛ ألّنه تفسري 

بأحد املعنيني املشرتكني دون قرينة مرّجحة، كام أّنه لو صّح لكان معناه أّنه ال يوجد 

راه، مع أّن وجوده يقيني كإكراه السارق عىل ترك الرسقة، ويكراه يف اإلسالم يك

 .الزوجة عىل يطاعة زوجها

وييدو أّن اخللفية التي انطلق منها السيد اخلوئي هي تارًة خلفية أّن الدين أمر 

                                           
 .38ـ  35: 7ع الييان ( انظر ـ عىل سييل املاال ـ: الطرب،، جام1)

 .716ـ  713( أبو القاسم اخلوئي، الييان يف تفسري القرآن: 3)
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قليي ال معنى لسلب االختيار فيه، فلزم ربط اإلكراه عنده بام قابل الرضا ال بام قابل 

و االعتقاد بأّن نفي اإلكراه يف اآلية معناه أّن الدين اإلسالمي ليس فيه االختيار، أ

أّ، حكم يكراهي، ال أّن املعنى هو أّنه ال يكراه عىل التدّين بالدين اإلسالمي، من 

هنا يمكن أن نالحظ عىل كالم السيد اخلوئي، أّن فرض اإلسالم عىل املرشك ويال 

والشاهد عىل ذلك هو املقطع األخري من اآلية  ق تل يعّد يكراهًا عىل الدين عرفًا،

نا باجلانب العقد،، باعتياره كل  من يلمن باهل ويكفر  ب ط  الكريمة الذ، ر 

بالطاغوت مستمسكًا بالعروة الوثقى، وهذا املقطع وين كان يمكن أن جيعل جمّرد 

د، بيان ملصداق من املصاديق، وهو اجلانب العقد، مقابل جمموع اجلانيني العق

والفرعي، يال أّنه يمكن أيضًا أن يشّكل نّصًا متصاًل حيتمل أن يكون قرينة عىل 

اختصاص اآلية باجلانب العقد،، فيمنع عن يمكانية التمّسك باإلطالق فيها وفقًا 

لقواعد أصول الفقه، ومن ثم ال يصّح ما ذكره السيد اخلوئي من اإلكراهات يف 

ّنا غري مربوطة باآلية، فيكون القدر املتيقن من القضايا القانونية والعالئقّية؛ أل

داللة اآلية ـ لو تنزلنا ـ هو اإلكراه عىل الدين، ال اإلكراه بوصفه قانونًا يعمل به يف 

 مكان ما من منظومة قوانني الدين.

وما يدّلنا أكار هو أّن اإلكراه الشامل للفروع ال يمكن نفيه يف اإلسالم مطلقًا 

ملعنى الذ، يقابل االختيار ال الرضا، فإّن السلطة القانونية حتى لو فرّسناه با

واإلجرائّية هلا يف اإلسالم احلّق يف سلب األفراد اختيارهم بإجيارهم عىل بعض 

األمور يجيارًا قهرّيًا يجلائّيًا، كمصادرة األموال لتسليمها للغري وفقًا لألحكام 

 ال؟القضائّية، فامذا يفعل السيد اخلوئي يف هذه احل

حاول الشيخ حممد عيده وسيد قطب وآخرون رفع التنايف بني آيات  خامسًا:

اجلهاد وآية نفي اإلكراه يف الدين، بأّن الاانية موضوعها األفراد، فيام األوىل 
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موضوعها حتقيق احلرّية العقدّية والعوائق التي تقف أمام الدعوة اإلسالميّة 

 .وحّريتها

االبتدائي بمفهوم حرّية الدعوة وتسهيلها، وقد قلنا  وهذه هي نظرّية ربط اجلهاد

مرارًا بأّنه ربط ال مستند له يف النصوص، ويّنام هو حماولة عقالنّية اختارها بعض 

 .العلامء ملخراً 

ذهب ابن عاشور يىل أّن آية نفي اإلكراه يف الدين البّد من اعتيارها  سادسًا:

مفهومها ال ينسجم مع رشيعة اجلهاد ناسخًة آليات القتال عىل الدين؛ ألّن 

االبتدائي املوجودة يف مال حديث ابن عمر املشهور، وذلك أّن آيات القتال عىل 

ثالثة أنواع: فأحدها آيات القتال الدفاعي، وهذه ال تنايف آية نفي اإلكراه؛ ألّن 

                                           
 .305ـ  307: 7؛ وسيد قطب، يف ظالل القرآن 70: 7( انظر: تفسري املنار 1)

، نرش دار 311ـ  311( انظر ـ عىل سييل املاال ـ: سيد سابق، عنارص القوة يف اإلسالم: 3)

؛ وحممد عزة دروزة، 333م، وله كالم يف الفتنة عن الدين ص1068الكتاب العريب، بريوت، 

ـ  56؛ وأمحد شليي، اجلهاد والنظم العسكرية يف التفكري اإلسالمي: 66اجلهاد يف سييل اهل: 

؛ ومطهر،، اجلهاد وحاالته املرشوعة يف 1063، 7، نرش مكتية النهضة، مرص، طـ 83

اظم شريوا ي، نرش منظمة اإلعالم اإلسالمي، ، ترمجة: ن66ـ  63، 76ـ  71، 31، 3القرآن: 

هـ؛ وعيل عيداحلليم حممود، ركن اجلهاد أو الركن 1616قسم العالقات الدولية، طهران، 

، نرش دار التوزيع والنرش اإلسالمي، سوريا، الطيعة األوىل، 31الذ، ال حتيا األمة يال به: 

، نرش تفكر، ييران، الطيعة 73ـ  75م؛ وصادق خلخايل، زاد املعاد يف أحكام اجلهاد: 1005

؛ ووهية 01ـ  61هـ؛ وكامل سالمة الدقس، آيات اجلهاد يف القرآن الكريم: 1616األوىل، 

ـ  01، وله أيضًا: آثار احلرب يف الفقه اإلسالمي: 131الزحييل، حقوق اإلنسان يف اإلسالم: 

والطياطيائي، امليزان ؛ وين كان يف بعض عياراته بعض الغموض يف حتديد موقفه؛ 135؛ 06

ـ  115: 1؛ واملنتظر،، دراسات يف والية الفقيه 186: 6، 80ـ  86: 3يف تفسري القرآن 

؛ وحممد 638: 5، و30ـ  38: 3تفسري األمال مكارم الشرياز،، ؛ و311: 3؛ و 118

 و.. 736ـ  737: 3الصدر، ما وراء الفقه 
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طلقًا القتال الدفاعي ليس يكراهًا عىل الدين. وثانيها آيات األمر بقتال املرشكني م

دون غاية، وهذه يمكن تقييدها بآية اجلزية لتكون الغاية هي اخلضوع لسطان 

املسلمني ال التدّين باإلسالم، فال تنايف أيضًا آية نفي اإلكراه. وثالاها ما كانت له 

غاية هي كون الدين كّله هل، وهذه تعارض آية نفي اإلكراه، فت نسخ بكّل من آية 

وتكون النتيجة أّنه قد رّشع اإلكراه عىل الدين لسنوات يف  اجلزية وآية نفي اإلكراه،

املدينة املنّورة، ثم ن سخ وألغي هبذه اآلية، وبقي اجلهاد االبتدائي الذ، غايته 

اخلضوع للمسلمني بدفع اجلزية هلم، وهذا الرأ، يقف عىل النقيض من األقوال 

 .املشهورة بني املفرّسين

ابن عاشور يصعب يثياهتا تارخييًا، السيام بعد اشتهار وهذه املحاولة التي قّدمها 

تأّخر نزول سورة براءة، ومن ثم يكون يثيات النسخ هبذه الطريقة عسريًا أيضًا، 

حيث يمكن للطرف اآلخر أن يّدعي تقّدم نزول آية نفي اإلكراه عىل جمموع آيات 

اخل تلك اجلهاد االبتدائي، ثم نسخها من قيل تلك اآليات، ثم حصول نسخ د

اآليات بني آية اجلزية وغريها، عىل الطريقة التي عرضها ابن عاشور نفسه، وهذا ما 

يضطّره إلثيات عدم يمكان نسخ آية نفي اإلكراه، ولو من خالل تعليلها بتينّي 

ذا فعل ذلك ـ كام هو الصحيح ـ اقرتب من تصويب إالرشد والغّي كام تقّدم، ف

 اجلمع.

نجد داللة يف آيات القرآن الكريم عىل اجلهاد االبتدائي وبالنسية لنا، فحيث مل 

غري آية اجلزية ـ عىل كالم كان لنا فيها ـ فإّن نظرية النسخ هبذه الطريقة لن نحتاج 

بني النصوص القرآنية ين شاء املفرتض يليها من األساس، وسيأيت حّل التعارض 

 اهل.

                                           
 .511ـ  600: 3( ابن عاشور، التحرير والتنوير 1)
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اليعض فهم القرآن الكريم يف ء  ييس»ذكر السيد حممد باقر الصدر أّنه  سابعًا:

َن اْلَغيِّ ﴿ :هذه اآلية
ْشُد مم َ الرُّ َبنيه ينم َقد ته أّن القرآن كفل  فيظنّ  ،﴾الَ إمْكَراَه يفم الدِّ

لإلنسان حّرية التدين وعدمه، ومنع من اإلكراه عليه أخذًا بميدأ احلّرية الشخصية 

إلسالم الذ، جاء لتحرير ولكن هذا خطأ؛ ألّن ا الذ، تلمن به احلضارات احلدياة.

اإلنسان من عيودية األصنام عىل أساس التوحيد ال يمكن أن يأذن لإلنسان 

ات األرض وأصنامها، كام أّن نغامس يف عيوديّ حريته واالبالتنازل عن أساس 

اإلسالم ال يعترب عقيدة التوحيد مسألة سلوك شخيص خاص كام ترى احلضارات 

ية لكيانه احلضار، كله، فكام ال يمكن الغربية، بل هي القاعدة األساس

للديمقراطية الغربية مهام آمنت باحلرية الشخصية أن تسمح لألفراد بمناوءة فكرة 

احلرية نفسها، وتينّي أفكار فاشستية دكتاتورية، كذلك ال يمكن لإلسالم أن يقّر 

اه يف وينام هيدف القرآن الكريم حني ينفي اإلكر أّ، متّرد عىل قاعدته الرئيسية.

ز عن الضالل، فال حاجة يىل يكراه متيّ   من الغي، واحلّق يىل أّن الرشد قد تينّي  ،الدين

 ة قائمة، والفرق بني الظالم والنور الئحًا لكّل مادام املنار واضحًا واحلجّ 

 .«..أحد

 ويمكننا التعليق هنا:

بعض  يّن يضافة فكرة احلاجة التي قام هبا السيد الصدر، ووافقه عليها أ ـ

، هي يضافة ال حتكي عنها اآلية؛ فإذا كانت اآلية تنفي اإلكراه الفقهاء املعارصين

يف الدين؛ ألّن احلّق قد بان، وأّنه ال حاجة يىل اإلكراه، فكيف يفرّس الصدر ظاهرة 

اجلهاد االبتدائي والتخيري بني القتل واإلسالم؟ فإذا مل تعد هناك حاجة لإلكراه، 

                                           
 .786(: 10( حممد باقر الصدر، املدرسة القرآنية )املجموعة الكاملة 1)

 .331ـ  331: 6( راجع: عيد الكريم املوسو، األردبييل، فقه احلدود والتعزيرات 3)
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ن  القتل  يف حّق من ال يريد اإلسالم فلامذا رّشع اجل هاد االبتدائي هبذه الطريقة وس 

يذًا؟! بل لقد جعله الفقهاء من الواجيات، وبعضهم فرضه مّرة كل عام عىل األقّل 

مع قدرة املسلمني، فترشيع اجلهاد االبتدائي هبذه الطريقة معناه أّن هناك حاجة 

يفرّس السيد الصدر اآلية بانتفاء  لإلكراه تفرض ترشيعه واحلكم بوجوبه، فكيف

 احلاجة املذكورة؟

يّن نفي اإلكراه ويثيات احلرية الشخصّية ال ينايف أساس اإلسالم كام صّوره  ب ـ

السيد الصدر؛ ألّن النقاش هنا ليس يف الرتخيص بمعنى القيول الفكر، بام اختاره 

املشكلة فيام لو أعطى الطرف اآلخر، ويّنام هو بمعنى القيول القانو ي، فأين تكمن 

اإلسالم احلرّية الشخصيّة من جهة ورفض ـ فكرّيًا ـ بعض اخليارات التي يمكن أن 

تنياق عن هذه احلرية الشخصّية؟ نعم لو رّخص اإلسالم يف حماربة التوحيد وقمع 

أهله لكان هذا الكالم معقوالً، بينام ما يطرحه هنا أنصار احلرية العقدية يّنام هو 

فرد باختيار العقيدة التي يراها صحيحًة، حّقًا قانونّيًا فقط، بحيث ييقى  احلق لكّل 

لإلسالم احلّق يف تفنيد هذا االختيار واعتياره خطأ. ونحن نسأل السيد الصدر: 

كيف سمح اإلسالم ألهل الكتاب بإعالن ديانتهم واليقاء عليها؟ أليس يف منحهم 

ة؟ كيف نجمع بني منحهم هذا احلق من هذا احلّق هتديدًا ألصل الرسالة املحّمدي

جهة وبني رفض مضمون عقائدهم رفضًا تاّمًا غّصت به آيات القرآن الكريم من 

جهة ثانية؟ ولعّل مقصود السيد الصدر شيئًا آخر مل نفهمه، ربام يكون بلوغ حالة 

رفض التوحيد ميلغًا يطيح بوجود التوحيد يف األرض، وهذه حالة استانائّية ال 

 قاعدًة لتخرتق ميدأ احلرّية الفردية العقدّية. تشّكل

وخالصة القول: إن  آية نفي اِّلكراه يرجح فيها الداللة عىل عدم مرشوعية 

 اِّلكراه عىل الدين.



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 771

 جمموعات النّص القرآني وأدّلة اجلهاد االبتدائي، مقاربة وحتليل

ة ن مة عد   قاط:ما نستخلصه من استعراض جمموعات النصوص القرآنية املتقد 

يّن املجموعة األوىل من اآليات، وهي الداّلة عىل رفع القتال عند عدم  ـ 1

 االعتداء، تاّمة الداللة عىل نفي فكرة اجلهاد االبتدائي، عدا اآلية الرابعة واألخرية.

يّن املجموعة الاانية، وهي آيات احلرّية الدينية، تواجه جمموعة من املشاكل  ـ 2

املداخالت املتقّدمة املسّجلة عليها، وقد رأينا أّنا ال  تّم الكشف عنها عرب بعض

تنهض مستندًا يف موضوع بحانا عدا اآلية األوىل، وين كّونت مناخًا مفهومّيًا حاّفًا 

 ومساعدًا.

يّن املجموعة الاالاة، وهي نصوص وظائف النيي، واليالغة ثام ي عرشة آية،  ـ 3

جمموعًة وافرة منها يمكن هلا ـ بضّم بعضها قد ذكرنا أّن بعضها ال يفيد هنا، لكّن 

 يىل بعض ـ أن تكتسب داللًة جّيدة.

يّن املجموعة الرابعة، وهي نصوص نفي اإلكراه، قادرة عىل القيام بدور  ـ 4

 اإلثيات للمضمون الذ، نيحث عنه هنا.

تها، ها عىل املجموعات الثالث األخَية برم   إال  أن  هناك مالحظة يمكننا أن نسج 

هي أّنا ال تيطل اجلهاد االبتدائي، وينام تيطل أحد األحكام الواردة فيه، وهو و

القتل عىل تقدير عدم اإلسالم يف غري أهل الكتاب، فإّن هذا احلكم املتداول يف 

مصنّفات فقهاء اإلسالم هو الذ، ال ينسجم مع هذه املجموعات حتى لو كانت 

اجلهاد االبتدائي يعني يخضاع الكافرين  داّلة بأمجعها عىل مطلوهبا، ويال فلو كان

لسلطان الدولة اإلسالمية مهام كانت ديانتهم دون مساس باعتقادهم، فإنه ال ينايف 

بتاتًا احلريات الدينية التي دّلت عليها نصوص املجموعات الاالث األخرية، 
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 والقضّية ال تكون حينئذ  بالرضورة طليًا لإلسالم ويال أخذت أراضيهم وألزموا

باجلزية، حتى تفرّس هذه احلالة أيضًا بأّنا شكل  من أشكال اإلكراه، بل تكون 

سيطرًة عىل بالد الكفر بعد عدم انضاممها طواعيًة عرب دخول أهلها يف اإلسالم، 

فإن أحّب شخص  اإلسالم حاز عىل بعض االمتيازات اإلضافّية، وهذا هو الذ، 

 يفهم من مال آية اجلزية.

مالحظة عىل ما يتّصوره بعضهم من أّن تفنيد فكرة قتل غري من هنا، تسّجل 

أهل الكتاب يساو، يبطال مفهوم اجلهاد االبتدائي، مع أّنه غري صحيح، فقد 

ي تصّور األخري ـ أ، اجلهاد االبتدائي ـ دون تصّور األّول، أ، ترشيع القتل يف حّق 

عىل اجلهاد االبتدائي  غري أهل الكتاب يذا مل يسلموا. نعم، لو كان الدليل الداّل 

يلّكد يف الوقت عينه عىل مفهوم التخيري بني القتل واإلسالم بحيث مل يعد يمكن 

التفكيك بينهام؛ لعدم وجود دليل يدّل عىل اجلهاد االبتدائي وال يدّل عىل احلكم 

املذكور، أمكن قيول هذا الكالم، يالّ أّن الواقع عىل خالفه يف بعض النصوص التي 

ستند الرشعي للقول باجلهاد االبتدائي، فآية اجلزية مااًل ـ بناًء عىل األخذ كانت امل

بإطالقها ألهل الكتاب وغريهم كام قال به بعض  ـ ال تدّل عىل القتل بتاتًا مقابل 

عدم اإلسالم، بل خترّي بني ثالثة، وحينئذ  يكون القتل مقابل عدم اخلضوع لنظام 

 ال يرّض بميدأ احلريات الدينية، كام قّررناه.الدولة ال مقابل عدم اإلسالم، ف

يذن، وطيقًا ملا توّصلنا يليه، فإذا كان املستند الترشيعي للفقيه يف اجلهاد االبتدائي 

ط اجلهاد االبتدائي بانائّية القتل واإلسالم كانت  هو كّل آية أو حديث يقرن أو ي رش 

لديه ال حتو، ربطًا بني  هذه اآليات معارضة له، أّما يذا كانت النصوص/املرجع

هذين املفهومني، فال موجب للتخيّل عن فكرة اجلهاد االبتدائي ألجل املجموعات 

النصّية القرآنية الاالث األخرية هنا. وحيث كان أقوى أدّلة اجلهاد االبتدائي عندنا، 
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كام تعّرضنا له يف حمّله، هو آية اجلزية، فال تنايف هذه اآليات برّمتها وجوب هذا 

اجلهاد. نعم، تكون هذه اآليات عندما نعرض عليها الروايات املخرّية بني اإلسالم 

والقتل، سواء كانت صحيحة السند أم ضعيفة، ومنها خرب ابن عمر املشهور، 

تكون دلياًل عىل لزوم طرح هذه الروايات؛ لسقوطها عن احلجّية بمعارضتها 

جموعات الاالث األخرية تيطل خرب القرآن الكريم وفق الييانات املتقّدمة، فهذه امل

ابن عمر وأمااله، لكنها ال تسقط االستدالل بمال آية اجلزية عىل رشعية اجلهاد 

 الدعو،.

ومعه، ييقى من أدّلة اجلهاد االبتدائي آية اجلزية فقط، وهي تعارض آيات 

املجموعة األوىل هنا، فهذه اآليات هنا تسقط رشعية القتال عند عدم االعتداء، 

ضاًل عن وجوبه، فيام تايت ذلك آية اجلزية وأمااهلا عىل مستوى يطالقها، ف

والصحيح تقديم آيات هذه املجموعة األوىل هنا؛ ألّن داللتها أرصح وأخّص من 

الدالالت اإلطالقية ملال آية اجلزية، ودعوى النسخ تقّدمت املناقشة فيها مرارًا، وال 

 البتدائي.أقّل من التساقط، فيسقط وجوب اجلهاد ا

أّما يذا أرّص املفرّس والفقيه املسلم عىل داللة آيات القتال ليكون الدين هل 

وأمااهلا، وفهم أّن انتهاء احلرب يكون بإسالمهم أو قتلهم، وقع التعارض 

املستحكم بني اآليات بمجموعاهتا هنا، وليس فقط مع املجموعة األخرية، فلزم 

قة ابن عاشور لعدم يمكان نسخ آية نفي اإلكراه حينئذ  يّما األخذ بالنسخ عىل طري

وأمااهلا كام قلنا، أو األخذ بآيات اجلهاد االبتدائي ونسخ طوائف هذه اآليات 

مجيعها، واألّول أرجح كام بّينا مرّبره سابقًا، فيسقط اجلهاد االبتدائي مع غري أهل 

ن اإلكراه  عىل الكتاب بمجمل املجموعات املتقّدمة هنا من اآليات؛ ألّنه يستيط

الدين واحلرب  مع من مل يعتد  عىل املسلمني، كام ويسقط اجلهاد االبتدائي مع أهل 
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الكتاب بمال املجموعة األوىل من جمموعات اآليات املتقّدمة، بل حيكم بحرمته 

وفقًا لطييعة داللة بعض هذه املجموعات من نفي السييل عليهم أو نفي اإلكراه يف 

 احلرمة ال يف عدم الوجوب فقط.حّقهم، الظاهر يف 

 

 ـ املعطيات العقلّية والعقالنية، نقد وتعليق 2

قد ينطلق بعض الرافضني لفكرة اجلهاد االبتدائي من منطلقات عقلّية تارًة 

يف هذا اإلطار ـ باختصار ـ  وعقالنّية أخرى، ويمكن صياغة اهلواجس املطروحة

والسيطرة عىل ثرواهتم ونفوسهم  عرب القول بأّن اهلجوم عىل بالد اآلخرين

وممتلكاهتم ملجّرد االختالف العقد، معهم، يشّكل يف الذهن العقالئي عدوانًا عىل 

الغري، وهذا العدوان يفهمه العقل بوصفه مصداقًا من مصاديق الظلم، واملفروض 

الزمة أّنه حمّرم رشعًا بعد اندراجه يف الظلم املحكوم عليه بالقيح عقاًل، بناًء عىل امل

 بني حكم العقل وحكم الرشع.

وهذا النوع من االستدالل يمكن النظر يليه تارًة من زاوية استنياطّية، أ، 

بوصفه حماولة اجتهادية للخروج بموقف الرشيعة من اجلهاد االبتدائي، وأخرى 

من زاوية نقدّية، أ، توجيه سهام النقد عىل الرشيعة بعد ثيوت حكم  من هذا النوع 

 فيها.

ذا كنّا يف السياق األّول، فمن الصعب ـ السيام بعد ورود النصوص ـ أن نجزم فإ

بالقيح؛ ألّن الطرف األخر قّدم هلذا اجلهاد مصالح عليا، فإذا كان حيّق للمجتمع 

الدويل التدّخل عسكرّيًا لرضب نظام يقمع شعيه، ينقاذًا هلذا الشعب من الظلم 

                                           
( يمكن مراجعة بعض ما ذكروه من مضاّر ومفاسد عملية ملنطق اإلجيار عىل العقيدة عند: 1)

 .710جهاد ابتدائي، مصدر سابق: أبو الفضل موسويان، آزادى عقيده و
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 منطق الدين ال جيوز فعل ذلك إلخراج النازل عليه ويصالحًا حلاله، فلامذا يف

الشعوب من ضاللة الكفر يىل نور اهلداية والرشاد؟! ملاذا ال تكون العمليات 

القيرصية هذه ملصلحة املريض نفسه؟! من الصعب جدًا احلديث عن حكم عقيل 

 ضمن املنطق الديني، مهام حاولنا استيعاد الفروض واستغراب املشاهد.

السياق الاا ي، فاملوضوع خيتلف متامًا ويصيح أكار تعقيدًا،  وأّما يذا دخلنا يف

 لكنّه ليس هو حمّل بحانا هنا.

 

 نتيجة البحث

يّن القول برشعية اجلهاد االبتدائي أو وجوبه بمالك الكفر دون معيار احلرابة 

والعدوان، مل يايت عليه دليل  واضح يف الفقه اإلسالمي، بل يّن األدّلة القرآنية 

وحتدث تشكيكًا عميقًا فيه، ويعّزز ذلك ما توّصلنا يليه يف مياحث رشوط  تواجهه

اجلهاد حيث مل نعار عىل دليل  يف أّ، من هذه الرشوط يمّيز بني أنواع اجلهاد، 

فالصحيح أّن اجلهاد الواجب أو املرشوع يف اإلسالم هو اجلهاد الدفاعي باملعنى 

ول السيايس هلا، مما يستوعب احلروب غري الضّيق لكلمة دفاع، بل بام يشمل املدل

االستياقية والرضبات الوقائية، والدفاع عن حّق الدولة واملجتمع يف احلياة 

اإلنسانية، فلو منعت املياه عن الدولة وكان ذلك اعتداًء ال يمكن تفاديه وتوقف 

عيش املسلمني عىل احلرب كانت دفاعيًة، وهكذا سائر احلقوق املجتمعية والدولية 

 ريها، كل  بحسيه، وهذا هو املعنى العريف والعقالئي للدفاع كام صار واضحًا.وغ

نعم، حيث مل يكن اجلهاد االبتدائي مرشوعًا أو واجيًا، وجب عىل احلاكم 

الرشعي مراعاة هذا احلكم اإلهلي، يالّ يذا رأى مصلحًة يف مورد ؛ فيجوز هذا 
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م عىل املهم، أو من باب الوالية اجلهاد، يما من باب قانون التزاحم وتقديم األه

عىل  ـالعامة املطلقة للفقيه ـ بناء عىل ثيوهتا ـ حينام يرى مصلحًة يف األمر، لكّن هذا 

ييقى االستاناء الراجع يىل نظر احلاكم، ويال فمع عدم يصداره حلكم  يف  ـأّ، تقدير 

اجلهاد، احلاالت اخلاّصة يكون احلكم هو عدم رشعية ـ فضاًل عن وجوب ـ هذا 

 واهل العامل بأحكامه.





 

 

 

 
 
 
 

 

 يف املذهيبشرط اإلميان 

 اخلمس والزكاةاستحقاق  

 مطالعة فقهّية استداللّية
 

 

  





 

 

 

 

 

 

 متهيد

الزكاة واخلمس  :سنّت الرشيعة اإلسالمية أربع رضائب مالية رئيسية، وهي

ملسلمني اجلزية، وقد جعلت هذه الرضائب عادًة من عائدات بيت مال ااخلراج وو

 )امللكية العامة(، أو بيت مال اإلمام )ملكية الدولة(، لترصف يف مصالح املسلمني.

النصوص الرشعية ملصارف هذه الفرائض املالية، ومن ضمنها  وقد تعّرضت

صت للزكاة ثامنية مصارف هي: الفقراء واملساكني اخلمس والزكاة، فخّص 

فة قلوهبم والغارمون وابن ملللّ  وان عليها ويف الرقاب ويف سييل اهلووالعامل

هم اهل سمن  هي كّل  ،تقسيمه يىل ستة أسهميسالميًا السييل، أما اخلمس فاملعروف 

وقد ذهب الفقه اإلمامي  .والرسول وذو، القربى واليتامى واملساكني وابن السييل

، اشمبني ه عطى له، فيام الاالثة الاانية سهم  اإلمام ي   يىل جعل الاالثة األوىل سهم  

ومساكينهم وابن سييلهم، وهم املنتسيون للييت النيو،  بني هاشمأ، فقراء 

 الرشيف عىل خالف بينهم يف نطاق هذه النسية.

ني يف الزكاة ومصارف اخلمس، تعّرض الفقهاء صناف املستحقّ أوعقب حتديد 

مال أن ال يكون املستحّق  ،فرشطوا فيهم رشوطاً  ني،سموه بأوصاف املستحقّ أملا 

ن جتب نفقته عىل املعطي، فال جيوز ملن يريد دفع الزكاة أن يعطيها لولده الفقري، ممّ 

 ولده ممّن جتب عليه نفقته رشعًا. حيث ينّ 
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ي اخلمس والزكاة عىل مستوى الفقه ومن مجلة الرشوط واألوصاف يف مستحقّ 

 ءأبنا ىيعطاإلمامي: اإليامن، بمعنى أن يكون املستحّق مسلاًم شيعيًا يثنا عرشيًا، فال 

يال من  ،من اخلمس والزكاة شيئاً ـ فضاًل عن الكافر  ـ املذاهب اإلسالمية األخرى

فة قلوهبم )وبعض أصناف العاملني عليها( ال من سهم الفقراء سهم املللّ 

ـ يعطى للسادة  ثيوتهسهم السادة ماالً ـ بناًء عىل  واملساكني وغريهم، بمعنى أنّ 

. وقد اّدعي اطى للهاشمي السنّي أو الدرز، أو غريمهالفقراء من اإلمامية وال يع

، نعم يمكن يعطاء أبناء املذاهب األخرى االمجاع أو نفي اخلالف عىل هذا احلكم

تكون  فة قلوهبم يف الزكاة ومن سهم اإلمام يف اخلمس حسب مامن سهم املللّ 

 املصلحة واملورد يف ذلك.

دياية. وسوف ندرس هذا املوضوع واملستند الرئيس يف ذلك هي النصوص احل

يف الزكاة واخلمس عىل املستوى القرآ ي العام، ثم نعقيه بدراسة املوضوع نفسه يف 

 ين شاء اهل تعاىل. ة،الزكاة واخلمس عىل الرتتيب عىل مستوى سائر األدلّ 

الذ،  ثني عرشية ال غري، فلو فرضنا أنّ واليحث هنا يف خصوصية اإلمامية اال

أو شاربًا  ةالصًا للكراكان فاسقًا متجاهرًا باملعايص أو تعليه زكاة نريد رصف ال

                                           
؛ 337: 6؛ واخلالف 363؛ واالقتصاد: 30: 7؛ ورسائل املرتىض 363انظر: املقنعة:  (1)

؛ ومدارك األحكام 167؛ وجامع اخلالف والوفاق: 530: 3؛ واملعترب 136وغنية النزوع: 

قى )الزكاة( ؛ والروحا ي، املرتقى يىل الفقه األر151: 1؛ ورشائع اإلسالم 376ـ  373: 5

؛ وبني فضل، مدارك حترير الوسيلة )الزكاة 313: 11؛ ومهذب األحكام 716: 3

؛ 658ـ  651: 33؛ واالشتهارد،، مدارك العروة الوثقى 731ـ  780واخلمس(: 

)حارصًا ذلك بسهم  578: 1؛ وفضل اهل، فقه الرشيعة 133ـ  183: 7واملنتظر،، الزكاة 

 .و.الفقراء واملساكني خاّصة(، 

 .336: 6اخلالف  (3)
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اتصف هبذه الصفات كام ذهب يليه عىل من للخمر وقلنا بعدم جواز رصف الزكاة 

عطاء غري اإلمامي املتصف هبذه الصفات، لكن ال من جهة يبعض الفقهاء، مل جيز 

نا يف جهة خاّصة من فيحا ،بل من جهة سائر الصفات فيههذه املّرة مذهيه 

 املوضوع.

يضاف يىل ذلك، أّن هذا املوضوع ال وجود له هبذه الصيغة يف الفقه غري 

اإلمامي؛ يذ من الواضح عدم تعّقل أخذهم قيد اإليامن باملعنى األخّص يف مستحّق 

اخلمس والزكاة، هلذا سيكون اليحث هنا ـ من حيث سياقه ومصادره ـ يماميًّا 

 بامتياز.

 

 شرط اإلميان على املستوى القرآنيأواًل: 

ي الزكاة واخلمس يف آيتني منفصلتني فيه، والبد تعّرض القرآن الكريم ملستحقّ 

 من استعراض هاتني اآليتني للنظر فيهام عىل الشكل التايل:

 

 ـ يف فريضة الزكاة والصدقات 1

َد أما يف الزكاة ـ وهي الصدقات ـ فقد ورد قوله تعاىل: ﴿ اَم الصه َقاُت لمْلُفَقَراء إمنه

نَي َويفم َسبميلم اَّلل م  مم َقابم َواْلَغارم ْم َويفم الرِّ  ُقُلوَُبُ
لمنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلهَفةم َواملََْساكمنيم َواْلَعامم

يم  
يم  َحكم

َن اَّلل م َواَّلل ُ َعلم يَضًة مِّ بميلم َفرم (، فهذه اآلية القرآنية 81﴾ )التوبة: َواْبنم السه

ة كاإلسالم أو اإليامن أو ّدد املستحقني ومل تذكر فيهم أّ، صفة خاّص الكريمة حت

فتكون مطلقًة من هذه الناحية بناًء  ،يقامة الصالة أو ترك رشب اخلمر أو غري ذلك

 فحسب.أصنافهم  املستحقني أيضًا الصفات نا يف مقام بيان أعىل 

ط اإليامن بمعناه والذ، ييدو يل أّن هذه اآلية ذات داللة قوية عىل بطالن رش
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سالم قليًا واالعتقاد يامن بمعنى االعتقاد باإلالعام فضاًل عن املعنى اخلاص، أ، اإل

اآلية لو فصلت عن سياقها ألفادت بيانًا عامًا قد يقال  باملذهب اإلمامي، وذلك أنّ 

 هلو غضضنا الطرف عن هذاوصافهم، وأ ينه يف مقام بيان أصناف املستحقني ال :فيه

حاسمة يف  يعطي داللةً  حقفإّن السياق السابق عىل اآلية والال ،التأّمل فيهوتركنا 

صت قساًم كيريًا املوضوع؛ فإّن هذه اآلية الكريمة جاءت يف سورة التوبة التي خّص 

ات التي خاضت السورة ني وعنهم، ومن مجلة امللفّ قمن آياهتا للحديث مع املناف

ُقوْا َطْوًعا َأْو َكْرًها لهن قال تعاىل: ﴿ ،هلا مع املنافقني هو ملّف الصدقاتاسج ُقْل َأنفم

نَي  قم ُكْم ُكنتُْم َقْوًما َفاسم نُكْم إمنه
ُْم  *ُيَتَقبهَل مم ْم إماله َأهنه نُْهْم َنَفَقاهُتُ

َوَما َمنََعُهْم َأن ُتْقَبَل مم

اَلَة إماله َوُهمْ   َوالَ َيْأُتوَن الصه
ُهوَن  َكَفُروْا بماَّلل م َوبمَرُسولمهم ُقوَن إماله َوُهْم َكارم ُكَساىَل َوالَ ُينفم

ْنَيا َوتَ  *  الدُّ
َياةم ا يفم اَْلَ َ ََبُم َبم ُيَعذِّ

يُد اَّلل ُ لم اَم ُيرم ْم َوالَ َأْوالَُدُهْم إمنه ْبَك َأْمَواَُلُ ْزَهَق َفاَل ُتْعجم

م  *َأنُفُسُهْم َوُهْم َكافمُروَن  ُْم ملَ ُفوَن بماَّلل م إمهنه
نهُهْم َقْوم  َيْفَرُقوَن َوَِيْلم

نُكْم َوَلكم نُكْم َوَما ُهم مِّ

 َوُهْم جَيَْمُحوَن  *
َخاًل لهَولهْوْا إمَلْيهم ن  *َلْو جَيمُدوَن َمْلَجًأ َأْو َمَغاَراٍت َأْو ُمده نُْهم مه

َومم

ْ ُيْعَطْواْ  ن مله
نَْها َرُضوْا َوإم

َدَقاتم َفإمْن ُأْعُطوْا مم ُزَك يفم الصه
نَها إمَذا ُهْم َيْسَخُطوَن  َيْلمم  *مم

ن َفْضلمهم  ُْم َرُضْوْا َما آَتاُهُم اَّلل ُ َوَرُسوُلُه َوَقاُلوْا َحْسُبنَا اَّلل ُ َسُيْؤتمينَا اَّلل ُ مم َوَلْو َأهنه

ُبوَن  ا إمىَل اَّلل م َراغم َدَقاُت لمْلُفَقَراء َواملََْساكمنيم َواْلعَ  *َوَرُسوُلُه إمنه اَم الصه لمنَي َعَلْيَها إمنه امم

َن اَّلل م  يَضًة مِّ بميلم َفرم نَي َويفم َسبميلم اَّلل م َواْبنم السه
مم َقابم َواْلَغارم ْم َويفم الرِّ  ُقُلوَُبُ

َواملَُْؤلهَفةم

يم  
يم  َحكم

 (.81 ـ 57 :﴾ )التوبة..َواَّلل ُ َعلم

ي الواقعي املنافقني الذين ترّصح اآليات بكفرهم القلي يّن هذا السياق يعطي أنّ 

فرّد عليهم  ،من الصدقات يف بعض األحيانعابوا عدم أخذهم  باهل ورسوله قد

ثم عّلل بالقاعدة التي بّررت عدم حصوهلم أحيانًا عىل الصدقات  ،القرآن

ينكم تتحّدثون عن العطاء يف  اآليات تقول: أداة احلرص، فكأنّ  اً مستخدم
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حيان )ألّن عطيكم يف بعض األاريون الكالم حول أّن الرسول ال يتالصدقات و

مرفوض، فالصدقات لاامنية  حيانًا( وهذا منكم أمر  أخذهم أاآلية ترّصح ب

عدم أخذهم من الصدقات كان عدم اندراجهم يف  كمال وهذا يعني أنّ  أصناف..

ذا يمن الرسول ال خيضع لضوابط، و شخيّص  ال لتمييز   ،حياناً أاملصارف الاامنية 

ذ لو كان ي ؛ليل واضح عىل أّن اإليامن ليس برشطدريقة فهذا عّللت اآلية هبذه الط

اإليامن رشطًا لذكرته اآلية الكريمة وكان أقرب للجواب عليهم، فكان بإمكانا 

ذا الذين ينام الصدقات للملمنني باهل ورسوله وي: ـ وهو أبلغ للجوابـ القول 

بل  ،نهم حتى تراعيهمقاموا للصالة مل يقوموا كساىل و.. واآليات ليست يف حرج م

وكان كاري منهم  ،ت أعنف اهلجامت عليهمة شنّ ضحيت بالفاهذه السورة التي سمّ 

 احلوادث التي تقّصها اآليات واضحة وليست خفية، معروفًا؛ ألنّ  عىل األقّل 

ـ مع يشارته يىل أخذهم أحيانًا من الصدقات ـ عن هذا التعليل  القرآن فعدول

غري ـ فضاًل عن التشّيع ـ ّن اإليامن القليي باإلسالم عىل أ جلّيةسياقية  قرينة

كام هو واضح، فتكون اآلية ممّا ذكرته اآلية الكريمة بالييان  ال كان أوىليو ،مرشوط

الكريمة دلياًل عىل عدم أخذ مال هذا الرشط، وكفاية اإلسالم الظاهر، املحفوظ 

ط اإليامن لكان ذكرها هنا دنى مراتيه مع املنافق، ولو كان هناك عني أو أثر لرشأب

 ة.يّ عمامل ندخل يف احتامالت غري واقمتعّينًا 

َن اَّلل م﴿ :بل لعّل اإلشارة يف آخر اآلية يَضًة مِّ  ي ال اميم الاسىل التقي﴾ راجعة َفرم

هذا التقسيم  يريد أن يقول: ينّ كأّنه صل وجوب الزكاة كام هو األقرب، فأىل ي

فه عىل رصه بفرائض اهل يف ل  تعييوا عىل الرسول عم   نألكم  فال حيّق  ،من اهل فريضة  

وعىل ، اإليامن ليس برشط ز احتامل أنّ ممن قد ال تكونون منهم أحيانًا، فيعزّ  هلالء

فة ن تقول: ينام الصدقات للملمنني حقًا واملللّ أأبعد تقدير كان من األنسب باآلية 

 قلوهبم.
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الزكاة تقع أّولّيًا حتت ترّصف  يّنكم سوف تتوّصلون الحقًا يىل أنّ  قد يقال:

احلاكم فالرصف فيها يرجع يليه، ومن ثّم فكام يمكن أن يكون يعطاء أو عدم 

يعطاء الرسول املنافقني من الزكاة راجعًا حلكم أّويل، كذلك يمكن أن يكون راجعًا 

لواليته عىل املال، فال حيرز من سياق احلدث الذ، حتكي عنه اآليات أّن اإلعطاء 

 ه شأن  ترشيعي أّويل، بل قد يكون شأنًا والئّيًا.وعدم

يّن ظاهر اآلية الكريمة أّنه لو كان عدم يعطاء النيي املنافقني يف بعض  واجلواب:

األحيان راجعًا يىل األولويات الزمنيّة مع استحقاقهم من حيث األصل، لكان البّد 

ورضورة التسليم له ـ  من التعليل بأمر راجع يىل نظر النيي ومرجعّيته امليدانيّة

فيكتفى له باآلية السابقة عىل آية مصارف الزكاة ـ ال بأمر يينّي فيه مرصف الزكاة 

 بحسب احلكم األّويل.

يّن هذه اآلية ال تفيدكم هنا؛ ألّن الطرف اآلخر يقيل بإمكان أخذ غري  قد تقول:

واملساكني اإلمامي من سهم امللّلفة، ويّنام الكالم يف أخذه من سهم الفقراء 

ونحومها، وهذا معناه أّن اآلية الكريمة بييانا املصارف الاامنية ت دخل امللّلفة 

قلوهبم يف احلسيان، ومن ثم يكون املنافق داخاًل هبذا اللحاظ، وهذا يعني أّن نفي 

دخوهلم أحيانًا راجع يىل عدم انطياق رشوط امللّلفة قلوهبم عليهم، ال عدم انطياق 

 حتى تكون اآلية داّلًة عىل استحقاقهم بغري عنوان امللّلفة قلوهبم.موازين الفقر، 

يّنه لو كان هذا صحيحًا مل تعد اآلية يجابًة مقنعة للمنافقني؛ يذ  واجلواب:

سيكون مرجع سلاهلم ال يىل مصارف الزكاة بل يىل مرّبر عدم انطياق أحكام 

فيها  ون عىل النييامللّلفة قلوهبم عليهم يف بعض األحيان التي كانوا يطعن

، مع أّن  بعدم يعطائهم من الزكاة، فال تكون اآليات الكريمة جوابًا عليهم حينئذ 

نا أّنا وقعت يف يطار اجلواب عنهم يف غمزهم وطعنهم. م  فه   السياق ي 
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 ـ يف فريضة اخلمس 2

نأما اخلمس، فقد ورد يف مرصفه قوله تعاىل: ﴿ ْمُتم مِّ
اَم َغنم ٍء َفَأنه  َواْعَلُموْا َأنه ََشْ

بميلم إمن ُكنُتْم آَمنتُْم  نيم َواْبنم السه
ي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكم ُسولم َولمذم لره

َسُه َولم َّللم م ُُخُ

ٍء قَ  ْمَعانم َواَّلل ُ َعىَل ُكلِّ ََشْ َنا َيْوَم اْلُفْرَقانم َيْوَم اْلَتَقى اجْلَ ير  بماَّلل م َوَما َأنَزْلنَا َعىَل َعْبدم
﴾ دم

 (.61)األنفال: 

ذكر قيد اإليامن أو اإلسالم يف ساكتة عن ومن الواضح أّن هذه اآلية الكريمة 

مستحّق اخلمس أو مرصفه، فإذا قيلنا بعدم كونا يف مقام الييان من جهة األوصاف 

وأنا يف مقامه من جهة األصناف، مل تكن فيها أّ، داللة عىل يثيات أو نفي هذا 

أو  ةفالرجوع يىل نصوص السنّة الرشيفة لن يكون أمامه أّ، عقيالرشط، من ثم 

اف معًا نمعارض، وأما يذا قلنا بكونا يف مقام الييان من جهة األوصاف واألص

هذا  قييدأمكن األخذ بإطالق هذه اآلية لنفي رشط اإليامن، غاية األمر أنه يمكن ت

 حينئذ وفق القاعدة. ةاإلطالق بنصوص السنّ 

وهو أّن  ،يقة نستنتج الفرق بني آية الزكاة وآية اخلمس يف املصارفوهبذه الطر

نفي رشط اإليامن، عىل خالف آية اخلمس  عىلآية الزكاة كانت فيها داللة ميارشة 

 فإنا عىل أبعد تقدير تفيد ذلك باإلطالق غري اآليب عن التخصيص.

 

 شرط اإلميان على مستوى نصوص السّنة الشريفةثانيًا: 

، حيث ةالسنّ الكتاب يىل نصوص ملشهد متامًا باالنتقال من نصوص خيتلف ا

عت النصوص عىل رفض يعطاء غري اإلمامي من أموال اخلمس والزكاة، وهي جتمّ 

عىل استيعاد االستدالل باإلمجاع والشهرة وأماال هذه املفاهيم من  بنفسها دليل  

 .املدركّيةين مل نقل باالطمئنان بيليهام ل املدركية اماحت وّ حيث طر
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 ـ يف جمال الزكاة والصدقات 1

يف ه أّن والذ، وجدنا ،فيها نظرمن رصد النصوص الواردة يف املقام لل اوالبّد لن

 وهي: ،هذا املوضوع عّدة جمموعات من النصوص

 

 اجملموعة األوىل: نصوص إعادة الزكاة بعد االستبصار

عي قيل يلغري الش هافعوردت بعض الروايات يف يعادة املستيرص الزكاة مع د

 هي:وهذه النصوص  .االستيصار

عن رجل   قال: سألت أبا عيد اهل ـ صحيحة بريد بن معاوية العجيل،2ـ1

ة ة به، عليه حجّ ننويحّج، وهو ال يعرف األمر، ثم مّن اهل عليه بمعرفته والد

، «فريضته، ولو حّج لكان أحّب ييلّ  قد قىض»؟ فقال: تهفريضقىض اإلسالم أو قد 

ب صعن رجل  حّج وهو يف بعض هذه األصناف من أهل القيلة نا سألتهقال: و

يقيض »ة اإلسالم؟ فقال: ن، ثم مّن اهل عليه، فعرف هذا األمر، يقيض حجّ متديّ 

كّل عمل  عمله وهو يف حال نصيه وضاللته ثم مّن اهل عليه »وقال: « أحّب ييلّ 

ه وضعها يف غري ه يعيدها؛ ألنّ فه الوالية فإنه يلجر عليه يال الزكاة فإنوعرّ 

 .«والصيام فليس عليه قضاء مواضعها؛ ألنا ألهل الوالية، وأما الصالة واحلّج 

 .ونحوها خرب ابن أذينة

لغري الشيعي املعرّب عنه فيها  ىية واضحة رصحية يف أّن الزكاة ال تعطاورفهذه ال

 بأهل الوالية.

الترصيح فيها  دحيث ور ،وأعامله يّن الرواية ظاهرة يف الناصب ال يقال:

                                           
 .0: 5؛ وهتذيب األحكام 165: 3( االستيصار 1)

 .568: 7( الكايف 3)
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 بالنصب، فال تشمل غري الناصيي من أقسام املخالفني.

الشاهد هنا هو  يال أّن حمّل  ،ه وين ورد فيها الترصيح بالناصبينّ  فإنه يقال:

التعليل؛ حيث عّللت الرواية بأّن الزكاة ألهل الوالية، وأّن الناصب وضعها يف 

املقطع العام وهو واضح الداللة هنا، وليس  غري مواضعها، فنحن نتمّسك هبذا

ًا حني الدفع، بل ألّن املوضع الذ، يوجوب يعادة دفع الزكاة من باب أنه كان ناصي

 موضعها الصحيح.رصفها فيه مل يكن 

نام يذاته و ةمشكلة يف فعل الفاعل هنا بمالحظ هناكمل تكن  ذاينه ي ال يقال:

ه لو رصف ـ وهو خمالف أو عناه أنّ كانت بمالحظة موضع الرصف، فإّن هذا م

ىل أهل الوالية لكان يفرتض صّحة زكاته وعدم وجوب يعادهتا، يناصب ـ الزكاة 

 مع أّن الرواية مل ترش يىل هذا التفصيل.

 ،اهرة الغلية، فالرواية تنظر يىل احلالة الغاليةظلكان ّن عدم اإلشارة ي ألنه يقال:

مذهيه وقلياًل ما حيصل أن يرصفها يف أهل  أهل زكاته يىلـ مااًل ـ ي حيث يدفع السنّ 

نها يف مكان اإلمام هنا يىل احلالة الغالية، ومن القاعدة التي بيّ وقد نظر مذهب آخر، 

األخذ عىل نقدًا أنه لو دفعها للشيعي لصّحت، فال يصّح ذلك  يفهمالرصف 

 الرواية.ب

ة سندًا وداللًة يف ،وعليه هذا املجال، واملفروض  فهذه الرواية واضحة جلية تام 

 أن  املراد بأهل الوالية هم الشيعة.

 ـ ل وحممد بن مسلم وبريد بن معاويةيـ صحيحة الفضالء ـ زرارة وبكَي وفض3

 ، قاال يف الرجل يكون يف بعض هذه األهواءامأن عن أيب جعفر وأيب عيد اهل

ألمر وحيسن رأيه، درية، ثم يتوب ويعرف هذا اقاحلرورية واملرجئة والعاامنية وال

من  ءليس عليه يعادة يش»؟ قال: حّج الها أو صوم أو زكاة أو صأيعيد كّل صالة 
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هيا؛ ألنه وضع الزكاة يف غري موضعها، وينام ذلك غري الزكاة، فإنه البد أن يلدّ 

 .«موضعها أهل الوالية

ألنا تستخدم أداة احلرص يف مقام  ؛وداللة هذه الرواية أقوى من سابقتها

 اىل متامية سندها. اً التعليل بأنه ليس هناك موضع للزكاة غري أهل الوالية، مضاف

ادة املوضوع، يفوعليه، فهذه املجموعة من النصوص فيها التام سندًا وداللًة يف 

ما مل يطرح شخص أّن املراد بأهل الوالية تسليمها للحاكم الذ، له الوالية، وهم 

ملسلمني، يف مقابل رصفها وتسليمها للسلطان، أهل الييت فهم أهل الوالية عىل ا

سائر النصوص اآلتية،  بقرينةالسيام  ،حتامل وارد و ين كان ضعيفاً وهذا اال

و ىل اإلمام يف غري زمان بسط اليد ليالقول بعدم وجوب تسليم الزكاة خاّصًة عىل و

 طالب.

 

 اجملموعة الثانية: نصوص املنع عن إعطاء الزكاة لغري الشيعي

 وهي: ،بعض النصوص يف املنع عن يعطاء الزكاة لغري الشيعة وردت

قال: سألته عن الزكاة  ،عن الرضا ـ صحيحة إسامعيل بن سعد األشعري،1

. وذلك أّن املراد بمن ال «ال، وال زكاة الفطرة»هل توضع فيمن ال يعرف؟ قال: 

االً عىل عدم ذاك الذ، ال يعرف أمر الوالية واإلمامة، فيكون اخلرب دهو يعرف 

 يعطاء الزكاة لغري الشيعي.

ه مستحّق ه وأنّ حال   ة احتامل يف أن يكون املراد هنا من ال يعرف الدافع  لكن ثمّ 

 األّول. ىللزكاة أم ال، وين كان االحتامل األقرب هو املعن
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يف أجوبته ـ  عن أيب احلسن موسى الكاظم ـ صحيحة عيل بن سويد،2

كان من  فام ،وسألت عن الزكاة فيهم»... ا جاء فيها: ومم ـ. ملسائل عيل بن سويد

 .«ا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان..الزكاة فأنتم أحّق به؛ ألنّ 

ف عن وضع الزكاة يف غري أهل الوالية، وجتعلها ألهل رصفالرواية كأنا ت

 .خاّصة الوالية

 وهي: ،الت يف تفسَي هذه الروايةاحتام ةلكن ثم  

 ،املراد جواز الرشاء منهم والتعامل معهم ويف أمواهلم الزكاة أنّ  امل األول:االحت

. وبناًء عليه فيكون فيكون ذلك بماابة نصوص التحليل الواردة يف باب اخلمس

مام اإل يف أمواهلم؛ وكأنّ  تزال موجودةً  أ، الزكاة التي ما« فيهم»معنى كلمة 

للشيعة هذه األموال الزكوية ضمن جمموع املال  م حيّللاًا عىل املال العباعتياره وليّ 

املال أفضل هذا املوجود يف السوق؛ ألّن الشيعي أحّق به من غريه، فأن يصل يليه 

 من أن ييقى عند اآلخرين.

ه ال يصّح التعيري ه املازندرا ي ييدو يل ضعيفًا؛ فإنّ حلكّن هذا االحتامل الذ، طر

اذ ييدو التعيري ركيكًا  ؛املوجود بني أمواهلم و،الزكاملال لإلشارة يىل « فيهم»بكلمة 

شيئًا ما  ؛ يذ ظاهرها أنّ «أنتم أحّق به»لكلمة  عنىلو أريد هذا املعنى، كام أنه ال م

احلديث عن املال عرب حركة  سيكون الشيعي أحّق به من غريه، ولو فرضنا أنّ 

دفع يف مقابله شيئًا نه أاملفروض  ألنّ  حقّية؛تجارة واملعامالت، مل يكن معنى لألال

 أحّق بل ظاهر  ،كام تستدعيه التجارة، فهو مازال متساو، النسية يىل الطرفني

فام زال هو  ه،مقابللكم وأخذ وباعه  هالطرف اآلخر قد أخذ مع أنّ  ،به كم أوىلأنّ 
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 املستفيد األّول منه.

ريه يف هذا أ أولوية الشيعي عىل غديشارة يىل مي« أحّق به»مجلة  بأنّ  يال يذا قيل

عرب التجارات جاز له  وفإذا وصل هذا املال يىل الشيعي ول ؛صلاملال من حيث األ

 به من حيث امليدأ. ف به لكونه أحّق رّص الت

الزكاة منّا ا املراد أنم لو أخذو من أنّ  ،كره املازندرا ي أيضاً ذ ما االحتامل الثاين:

 أخرى أم ال؟ ةً مرّ  ايخراجه ةجيب علينا يعاد فهل

ألنه غري منسجم مع التعليل بالتحليل الصادر من  هذا االحتامل بعيد أيضًا؛و

ثانية، لكان من األنسب  ةً األئمة؛ فإنه لو أراد عدم وجوب يعادة دفع الزكاة مرّ 

 ىومل يكن معن ،هلا لكماالتعليل بأننا أسقطنا عنكم هذه الفريضة وأحللنا م

دفع الزكاة ال جيعل غري  كم؛ ألنّ ل اهاللنحهبا ألننا أ كم أحّق للحديث عن أنّ 

حيث كان يمكن لإلمام أن يلزمهم بالدفع مّرًة ثانية غايته مع رصفه ، الشيعي أحّق 

 يف الشيعة أنفسهم بعد أن أخذ السلطان املال.

خراج الزكاة ورصفها يف غري اإلمامي، وهنا يأن يكون املراد  حتامل الثالث:اال

، ويعّلل هذا األمر بأّن الزكاة كان جيب أن جييب اإلمام بأنكم أحّق بذلك منهم

ال بمعنى سقوط  ،لكم أخذها الكن نحن حّللن ،تسّلموها لنا؛ ألنا ملنصب اإلمامة

هلا بال حاجة لإلمام بعد  بل بمعنى جواز أخذ الشيعي املستحّق  ،وجوب دفعها

 التحليل.

لوب هنا، السيام االستدالل هبذه الرواية عىل املط حتامل يتمّ وبناًء عىل هذا اال

صادر  عملية التحليل هذه كأنا أمر   فيد أنّ ييف صيغة التحليل « اجلمع»ظاهر  وأنّ 

ستمرارية هذا افيدّل عىل  ،ستالمهم للسلطةامرحلة  جميءعن مجلة أهل الييت قيل 



 751 ...... مطالعة فقهّية استداللّيةشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

ًا باإلمام الكاظم لكان بحاجة يىل يجازة ويال فلو كان هذا التحليل خاّص  ،التحليل

 قني.الحاألئمة ال

ه ال يفيد اختصاص وفر االحتامالت حظًا؛ لكنّ أوييدو يل االحتامل الاالث 

يذ امليدأ فيها هو تسليم  ؛مرصف الزكاة بغري الشيعي من حيث امليدأ يف الرشيعة

الزكاة للحاكم والدولة لترصفها يف مصارفها، وينام اجتهت األمور نحو ختصيص 

األئمة للشيعة دون غريهم وهذا  اإلمامي بالزكاة ألجل التحليل الصادر من

ة للفقيه  بالوالية العامّ ماالً االختصاص بعنوان ثانو، ال أّويل. وثمرته أننا لو قلنا 

 ؛ ألنّ أو للدولة كان هلا يف عرص الغيية توسعة مرصف الزكاة يىل احلالة األوىل

 يل.ليل ـ كاشف عن عدم وجود مانع بالعنوان األوّ حوهو الت التعليل بأمر عارض ـ

وهذا احلديث له طرق ثالثة تنتهي يىل عيل بن سويد، واألول منها ضعيف 

 معترب. أما الاالث فهو صحيح   ،يعزبسهل بن زياد، فيام الاا ي ضعيف بحمزة بن ب

ا لنا زكاة ، قال: ينّ ×املدائني أبا جعفر سألقال:  يس،رضـ صحيحة 3

 يف بالد ، فقال: ي ّي «كيف أهل واليت»ن نضعها؟ فقال: منخرجها من أموالنا ففي

ابعث هبا يىل بلدهم تدفع يليهم، وال تدفعها »وليس فيها أحد من أوليائك؟ فقال: 

 .«بح )أربح(ذيىل قوم ين دعوهتم غدًا يىل أمرك مل جيييوك، وكان واهل ال

فهذا اخلرب يفيد حرص دفع الزكاة يف أهل الوالية دون غريهم حتى لو استلزم 

ن بلد يىل بلد آخر، وييدو من تعليل اإلمام أّن هلالء لو أحسنت ذلك نقل الزكاة م

تركوك تذبح بال نارص وال بل  ةيليهم ودفعت هلم مل يسعفوك يف حلظات الشدّ 

 معني، من هنا فاملتعنّي دفعها يىل أهل مذهيك ليعني بعضكم بعضًا ويشتّد عودكم.
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عنها؛ فلو توفر أهل يال أن يقال بأّن التعليل أخّص من الفرضّية التي نيحث 

مذهب آخر ينارصون الشيعة ويقفون معهم يف حلظات الشّدة فربام ال يكون هناك 

 جمال لالستناد يىل هذا اخلرب.

قال: كتيت يليه أسأله: هل جيوز أن أدفع زكاة املال  عيل بن بالل، خربـ 4

ال تعط الصدقة والزكاة يال »أصحايب؟ فكتب: غري والصدقة يىل حمتاج 

 .«بكألصحا

يال لألصحاب، وهو تعيري يراد منه أهل  ىالزكاة ال تعط أنّ يف واخلرب ظاهر 

ونحن  ،ة عىل حجية املضمراتيّ تها ميناملذهب الواحد، والرواية مضمرة فحجيّ 

، بل يّن ال مطلقاً  عن اإلمامهو عند الراو،  نقول بحجية املضمر لو كان أكار ما

بن حممد  دمن أمح ار ضعيف عندنا، بكّل فّ سن الصاحل يىل حممد بن يسطريق الطو

 سن بن الوليد وابن أيب جيد.احلبن 

عىل الزيدية؟ قال: واب قال: سألته عن الصدقة عىل النّص  ـ خرب عمر بن يزيد،5

، وال تسقهم من املاء ين استطعت، وقال: الزيدية هم ءال تصّدق عليهم بيش»

 .«ابالنّص 

د عن مطلق تقديم العون هلم ولو بقدر وهي واضحة ورصحية يف النهي الشدي

ال »تعيري  ألنّ  ؛رشبة ماء، وهي تنهى عن مطلق الصدقة عليهم بمختلف أشكاهلا

 .املعونة يف خمتلف أشكال ظاهر  « تسقهم من املاء

ق األردبييل تفسري الرواية بأنا تريد أن تتحّدث عن خصوص وقد حاول املحقّ 
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واحتمل الشيخ املنتظر، أّنا خاّصة ، اب من الزيدية ال مطلق الزيديةالنّص 

بيعض الزيدية يف ذلك العرص فتكون تارخييًة، معرّبًا بكارة ورود األحاديث 

ذلك استاقاالً من احلكم ام فعال وييدو يل أّن ، املوسمّية )التارخيية( يف الروايات

ديث هو ظاهر احل بنصب مطلق الزيدية وهم املعروفون بمحيّة أهل الييت، يال أنّ 

للواقع، أو يصار يىل فهمه بأنه يقوم بمامرسة  ملخالفتهفإما أن يطرح  ،اإلطالق

، واحلمل الذ، طرحه الشيخ عتيار ترشيعي بتنزيل مطلق الزيدية منزلة النواصبا

 .املنتظر، حيتاج يىل دليل أو ال أقّل قرينة تارخيية، ومل نعار عليها

وهو مرّدد بني  ،مد بن عمر يف السندواخلرب مضمر، مضافًا يىل ورود حم ،هذا

عّدة أشخاص، وين كان األقرب أنه حممد بن عمر بن يزيد، فيكون جمهوالً أو 

بحكم املجهول فالرواية ضعيفة السند، السيام وأّن طريق الطويس يىل حممد بن 

 احلسن الصفار غري معترب عندنا.

 جعلت فداك، ما×: قال: قلت أليب عيد اهل ور،فـ خرب عبد اَّلل بن أِب يع 6

قال: قلت: فإن فضل  ،هي ألصحابك»تقول يف الزكاة، ملن هي؟ قال: فقال: 

، «فأعد عليهم»فإن فضل عنهم؟ قال: : ، قال: قلت«فأعد عليهم»عنهم؟ فقال: 

ال منها السلّ  ىفيعط، قال: قلت: فأعد عليهمفإن فضل عنهم؟ قال: قال: قلت: 

، ثم «عطه كرسةأ الرتاب، يال أن ترمحه، فإن رمحته فال واهل يال»شيئًا؟ قال: فقال: 

 .بيده فوضع يهبامه عىل أصول أصابعه ومأأ

وهي ظاهرة أيضًا يف وقف الزكاة عىل األصحاب حتى لو فضل عنهم زيدوا 

                                           
 .186: 6جممع الفائدة والربهان  (1)

 .186: 7املنتظر،، كتاب الزكاة  (3)

 .57: 6هتذيب األحكام  (7)



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 756

قطعها األخري أّن ماقي من نرق الفهم املحقّ د وال يعطى غريهم ولو كانوا فقراء، وق

الكالم يف الرواية،  دامها سياقني: يحتجعل لذلك قرينو ،ال من املخالفنيالسلّ 

َل َفاَل َتنَْهرْ قوله تعاىل: ﴿ ىضال بمقت كراهة رّد غريهم من السلّ اموثانيه
ائم ا السه ﴾ َوَأمه

 . (11)الضحى:

ويمكن التعليق عىل كالمه بأنه ال يوجد مانع من أن يكون ابن أيب يعفور بصدد 

هلا حول دفع الزكاة للمخالفني له فكان أوّ  ،م الصادقتوجيه عدد من األسئلة لإلما

ال ال، فليس املقام قرينة عىل أّن املراد من السلّ يف املذهب، وثانيها حول دفعها للسلّ 

 خصوص املخالفني منهم.

يذ لو كانت اآلية الكريمة  ؛وأما القرينة الاانية التي ذكرها فهي غري واضحة

صها يمكن أن ختّص كذلك واية يف املخالفني مطلقة، فكام يمكن أن ختّصصها الر

الزكاة أخّص من عنوان اآلية الكريمة، فال  بمطلق السائل يف مورد الزكاة، فإنّ 

اآلية أجنيية عن املوضوع؛ ألنا يف نر  أنّ  يصلح ذلك قرينًة، هذا مضافًا يىل

 ق نره مطلقًا.ويعطائه ال يسا وعدم   ،السائل

فة السند بضعف طريق الطويس يىل حممد بن وعىل أية حال، فالرواية ضعي

 سن الصفار.احل

قال: قلت له:  ،×عيد الصالحالعن  ـ خرب يعقوب بن شعيب اَلداد،7

يضعها يف يخوانه »الرجل منّا يكون يف أرض منقطعة كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: 

، «ييعث هبا يليهم»، فقلت: فإن مل حيرضه منهم فيها أحد؟ قال: «وأهل واليته

قلت:  ،«يدفعها يىل من ال ينصب»فقلت: فإن مل جيد من حيملها يليهم؟ قال: 
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 .«لغريهم يال احلجر ما»فغريهم؟ قال: 

الصعية التي ال  احلاالتالزكاة يىل الشيعة حتى يف  دفعفهذه الرواية تفرض 

ها تسمح بإعطاء غري الشيعي عند فقدان يسهل الوصول فيها للشيعي، لكنّ 

 دم النصب.الشيعي، رشط ع

 القادم ـ دّلت عىل لزوم يساألو خربنعم، هذا احلديث يعارض روايات أخر ـ ك

ًا. يحيس الزكاة مع فقدان الشيعي وعدم جواز يعطائها لغريه ولو مل يكن ناصي

فهو رجل مهمل  ،ن شعيب احلدادبوعىل أية حال فالسند ضعيف، ال أقّل بيعقوب 

 .يال هذه الروايةيف مصادر احلديث ه ليست له ، بل ييدو أنةجدًا عند الشيعة والسنّ 

سمعت أيب يقول: كنت عند » :قال ،×عن الرضا ـ خرب إبراهيم األويس، 8

 أيب يومًا فأتاه رجل، فقال: ي ي رجل من أهل الرّ، ويل زكاة، فإىل من أدفعها؟ قال:

ا فقد يلينا، قال: أليست الصدقة حمّرمة عليكم؟ فقال: بىل، يذا دفعتها يىل شيعتن

فإن مل  نتظر هبا يىل سنة، قال:احدًا، فقال: أدفعتها يلينا، فقال: ي ي ال أعرف هلا 

نتظر هبا يىل سنتني، حتى بلغ أربع سنني، ثم قال له: ين مل اأصب هلا أحدًا. قال: ف

ها يف اليحر؛ فإّن اهل عز وجّل حّرم حواطر)رصرًا( ارًا رصها تصب هلا أحدًا فرّص 

 .«شيعتنا عىل عدّوناأموالنا وأموال 

ض هذا اَلديث للنقاش من جهات:  وقد يتعر 

براهيم يينه ضعيف السند باإلرسال، مضافًا جلهالة حممد بن مجهور و أوالً:

 األويس و..

عن  همن أّن نقل اإلمام الرضا عن والد ،ذكره الشيخ مرتىض احلائر، ما ثانيًا:

                                           
 .68: 6هتذيب األحكام  (1)

 .57: 6 املصدر نفسه (3)
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ـ كام يظهر من مطلع الرواية ـ قد  يقع عىل خالف التقية دون أن يكون جّده أمراً 

براهيم األويس لو كان من الشيعة املقّربني لشاع خربه، يسئل عنه، ييدو بعيدًا، و

 .وليس كذلك

عدم كونه  عنياألويس ال ي بحال هلنافإّن ج ب،قابلة للجوا ةناقشإال أن  هذه امل

لرواية كاشفًا عن ما أن نقول بجهالته فيضعف السند، أو نجعل اإشيعيًا خالصًا، ف

شيعي خملص  تشّيعه عىل تقدير صدورها، وليس من الرضور، أن يشتهر أمر كّل 

الذ، كانت األمور  العه عىل مال هذا احلكم، السيام يف عرص الرضاطّ ايمكن 

، وال معنى لفرض أّن اإلمام ال من مال عرص اإلمام الكاظم× فيه أكار فسحّة له

ة ابتداًء فإّنه يذا كان املخاطب ال تقية من طرفه فأّ، يينّي ما كان عىل خالف التقيّ 

 مانع أن يينّي اإلمام له مطليًا جديدًا مل يسأل عنه؟!

ذكره احلائر، أيضًا بوصفه نقدًا للمتن، وهو أنه لو أجابه اإلمام من  ما ثالثًا:

رشح ه لنا ثم األول بأّن الدفع يكون لشيعتنا لكان أخرص، بال حاجة يىل التطويل بأنّ 

الرواية فرضت عدم العاور عىل  نّ أكام  ،الشيعة لو دفعت هلم فقد دفعت يلينا أنّ 

وهو بعيد جدًا، السيام مع يمكان الرصف عىل  ،خالل أربع سنوات ستحّق امل

ها يف اليحر ؤرًا لو أريد يلقارصاملساجد والقناطر وسيل اخلري، بل أّ، معنى جلعلها 

للامل فليرصفه عىل نفسه أو عىل  يف اليحر تيذير  بل اإللقاء  فلتلقى عىل أّ، حال،

السيام مع  ،أغنياء امللمنني، األمر الذ، يورث القطع بعدم صدور هذا احلديث

حتى عطاء غري الشيعي يمما يعني حرمة  مواهلم وأموال الشيعة عىل عدّوهم،أحتريم 

 .اخلمس والزكاةغري من 

                                           
 .811، اخلمس: مرتىض احلائر، (1)

 .811ـ  811املصدر نفسه:  (3)



 753 ...... تداللّيةمطالعة فقهّية اسشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

رًا )يال عىل رصجدًا، مال جعلها معقول  هابعض ،ذكرها تيوهذه املالحظات ال

لقائها يف اليحر، أما بعضها اآلخر فيمكن ي( أو أصل أو لكي ال تصل ألحد التعّيد

، وكأّن ألهل الييتالنقاش فيه، فاإلمام أراد بيان امليالغة يف أّن مال الشيعة هو 

عظيم ، وهي ميالغة معقولة لتعىل أموال أهل الييتاالعتداء عىل مال الشيعة اعتداء 

ها، وقضية التطويل واالختصار ليس فيها قانون موّحد يف متأمر أموال الشيعة وحر

اللغة والعرف حتى يكون االختصار مقّدمًا دائاًم عىل التطويل كام هي طريقة بعض 

 املتون الفقهية واألصولية.

فهو جمّرد فرض، ومل يقل يبراهيم األويس أنه قد  وأما فرضنا السنوات األربع،

 ما يريد التأكيد عىل أّن التأخري لسنوات طوال لو فرض ال يغرّي  بقدر معه،حصل 

ار شيئًا. وأما قضية الرصف عىل املساجد من واقع احلكم الذ، قام عىل اإلرص

هذه املساجد واملصالح  ار هنا بأنّ من يريد اإلرص يواملصالح املدنية العاّمة فقد يّدع

ن معنى ذلك الوصول يليهم، فالبد من لو كانت للشيعة ويف مدنم وقراهم لكا

ينتفع به غري الشيعة يف الغالب، والرواية  ه مل تيق من املصالح العامة يال مافرض أنّ 

ار عىل عدم نفع غري الشيعة من التي ترّص عىل رمي املال يف اليحر تنسجم مع اإلرص

هناك  ة الراجعة يليهم، فالذوقمّ اف عىل املصالح العرصاملال مطلقًا حتى بال

 ينسجم مع الذوق هنا.

نرصاف يىل األموال فالظاهر اال ،هموأما مسألة حتريم أموال الشيعة عىل عدوّ 

ف به كيف يشاء، والسياق ة، ال املال الشخيص الذ، حيّق للشيعي أن يترّص العامّ 

 يساعد عىل هذا األمر.

 نفسه املتني هنا هو احلكم برميها يف اليحر بدل رصفها عىل دفأقوى أوجه النق
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فإّن ذلك ينايف الذوق ومن يعوله ومن يعرفه من امللمنني ولو مل يكونوا فقراء، 

الرشعي وروح الرشيعة واملقاصد الدينية العليا بل املنطق السليم والعقالئي 

 دية يف املقام.يال يذا دخلت الذهنيات التعيّ الصايف. 

شخصًا  يعقل أنّ هل  هأنّ م، وهو تقدّ  أجده النقد املتني األفضل مع ما ما رابعًا:

واألشعريون  ،يف عرص اإلمام الصادق ال يعرف أحدًا من الشيعة من أهل الرّ، 

فلامذا مل يرشده اإلمام الصادق الذ، له  ؟!ييدو كانوا يف قم منذ ذلك الزمن عىل ما

لو  الئهفها فيهم أو يرشده يىل وكرصيىل بعض الشيعة هنا وهناك لي والنيصالته بامل

 رضيس ـصحيحة ما فعلت مال ـ ملاذا مل يطاليه بنقلها يىل بلد آخر كانوا، و

اليحر غري  كتفى باالنتظار؟ وقد طلب منه الرمي يف اليحر مع أنّ اوالسلال بل 

طن النقل؟ ثم ملاذا يقريب عىل منطقة الرّ، )جنوب طهران حاليًا( األمر الذ، يست

وضعها واحلالة نادرة ال  ًا ضمن طريقة حتفظمل يطلب منه يرساهلا يليه شخصيّ 

فرض خوف اإلمام من وصول هذه األموال يليه، حتى نتستدعي كارًة يف احلصول 

 علاًم أنه كانت تصله أموال اخلمس؟

والغريب أّن الشيخ املنتظر، بدل أن يشكل بام ذكرناه جعل الرواية من تعليق 

فلامذا مل يرش له ، فلو صّح ذلك املحال عىل املحال؛ لكارة وجود الشيعة آنذاك

وعليه، فهذه الرواية غَي اإلمام يىل سييل ميدا ي، وذكر له جوابًا مينّيًا عىل حماالت. 

ة.  تام 

، أّنام قاال: عن أيب جعفر وأيب عيد اهل ـ خرب زرارة وحممد بن مسلم،9

 .«الزكاة ألهل الوالية، قد بنّي اهل لكم موضعها يف كتابه»

                                           
 .131: 7املنتظر،، كتاب الزكاة  (1)

 .53: 6هتذيب األحكام  (3)



 750 ...... مطالعة فقهّية استداللّيةشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

لة عىل تييني أّن الزكاة ألهل الوالية، وقد حاول الشيخ والرواية واضحة الدال

النجفي تفسري اجلملة األخرية من الرواية بأّنه لعّل املراد آية النهي عن مواّدة من 

فيكون الكتاب والسنّة داّلني عىل رشط اإليامن  ،حاّد اهل ورسوله وما شاهبها

 .حينئذ

املخالفني للمذهب اإلمامي  نّ أل ؛هذا التفسري ال يعطي هذه النتيجة ولكنّ 

تهم فإنم لو نصيوا العداء ينصيونه ن حاّد اهل ورسوله وال حتى غالييّ مجيعًا ممّ  واليس

ذكره  فال يكون القرآن داالً عىل ما ،أو هل تعاىل ألهل الييت ال للرسول

من احلكومة يف الروايات نفسها، بأن تكون هذه الروايات  برضب  النجفي، يال 

 دًا، أما حقيقًة فهذا غري صحيح.ها قد جعلت غري املوايل ممن حاّد اهل تعيّ وغري

مصارف الزكاة ال يشارة  أضف يىل ذلك أننا راجعنا القرآن الكريم فوجدنا أنّ 

 نافقي عرص الرسولملالزكاة ترصف حتى  فيها ألهل الوالية، بل رأينا أنّ 

اهل قد بنّي موضعها يف  واية يىل أنّ اداهتم هل ورسوله، فكيف تشري الرعالذين يعلم م

 .الكريم حتريف القرآنهذه الرواية من أخيار  تكتابه؟ يال يذا كان

؛ اليلدالتشيع أو فيها أن يكون املراد بالوالية ب روايةمن هنا حيتمل تفسري هذه ال

الزكاة ألهل منطقتك، وقد  نّ ي :تقول ن، فرتيد الرواية أأخذًا له من معنى القرب

ألهل اليلد، بل لكونا اهل لك موضعها يف القرآن، فال يكون بيان املوضع بيانًا  بنّي 

ل بلدك هتريد الرواية أن تقول: يّن اهل حّدد لك مصارفها فارصفها فيهم من أ

 ، كام حيتمل أن يراد منها أهل الييت خاّصة.ومنطقتك وال تنفقها عىل غريهم

عف الطريق يىل عيل بن احلسن فسند هذه الرواية ضعيف بض ،وعىل أية حال

                                           
 .730: 15جواهر الكالم  (1)
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 نظر سندًا ومتنًا. فالرواية حمل   بن الزبري. حمّمدفيه، بجهالة عيل بن 

ومما  إىل املأمون العبايس،× ـ خرب الفضل بن شاذان يف كتاب اِّلمام الرضا11

وال جيوز أن يعطي الزكاة غري أهل الوالية املعروفني.. وزكاة الفطر ».. جاء فيه: 

وهي رصحية يف عدم جواز  .«وز دفعها يال يىل أهل الوالية..فريضة.. وال جي

 .يعطاء الزكاة لغري أهل الوالية

وعنرص الغرابة يف هذه الرواية أّنا كتاب يىل املأمون العيايس نفسه وهو غري 

الزكاة ال  اإلمام يقول له بكّل وضوح بأنّ  املعروف، ومع ذلك فإنّ عىل شيعي 

ملالك وليني العياس وألمااهلم،  ىذلك أنا ال تعط ىومعن ألهل الوالية، تعطى يال

مة وغريها يف مال عرص اإلمام الرضا أو ة املتقدّ األمر الذ، يناقض فرضيات التقيّ 

، ما مل نفرّس الوالية يف هذه النصوص كّلها بمعنى يكشف عن ضعفها وبطالنا

عتقدين بإمامتهم باملعنى املحّية فتشمل السنّة املحّيني ألهل الييت ولو مل يكونوا م

 .املوجود عند الشيعة، أو يكون املراد هو احلاكم الرشعي فهو صاحب الوالية

نه ال يكفي مطلق أهل يل يراد ه؟ «املعروفني»ماذا يراد من قيد  ،يضاف يىل ذلك

الوالية يال أن يكونوا معروفني بتشّيعهم بني الناس، وهذا يوجب تقييد مجيع 

ه من أهل ة سيياًل إلثيات أنّ أم يراد جعل املعروفيّ  ، هذا اليابالروايات الواردة يف

 رازًا تامًا؟حراز مرصفها يحالوالية بمعنى لزوم ي

هذا من حيث الداللة، أما من حيث السند فقد وصفها بعضهم بأّن سندها ال 

عيدوس، وجعفر بن نعيم بن  بابنوهذا غري صحيح، بل هو ضعيف ، س بهبأ

نسخة الكتاب  تنني ال أدر، كيف وصلأن عيل بن شاذان، عىل شاذان، وقنرب ب

                                           
 .171: 1الصدوق، عيون أخيار الرضا  (1)

 .763: 6هاد، النجفي، موسوعة أحاديث أهل الييت  (3)



 781 ...... مطالعة فقهّية استداللّيةشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

مون.. كيف وصلت يىل الفضل بن شاذان؟ يال يذا كان هو مأالذ، أرسله الرضا لل

 واسطة النقل فاستنسخها أو غري ذلك.

لدى تفسري قوله تعاىل:  ـ ماجاء يف التفسَي املنسوب لإلمام العسكري،11

 ُاَلَة َوآت يُموْا الصه
َكاةَ َوَأقم توها كافرًا )وال لها وال توآتوا الزكاة مستحقّ »..  : وْا الزه

ق عىل أعدائنا : املتصدّ منافقًا( وال ناصيًا )وال مناصيًا(، قال رسول اهل

 .«كالسارق يف حرم اهل

ضنا له واخلرب ضعيف السند؛ بعدم ثيوت نسية هذا التفسري للعسكر، كام تعرّ 

عل النصب جيرشط اإليامن وينام ياّص بالنواصب، فال ه خ، عىل أنّ يف موضعه

، فيام رسول اهل ـ برصيح القرآن ـ أعطاها له ،ها للمنافقمنع يعطاء  يه مانعًا، كام أنّ 

يال بناًء عىل التمييز بني وظيفة احلاكم ووظيفة الفرد املزّكي، كام ذهب يليه الشيخ 

 .، وسيأيت حتليله ين شاء اهلاملنتظر،

قال: وسألته عن  ،×عن أخيه موسى بن جعفر رب عيل بن جعفر،ـ خ12

 .«قد بنّي ذلك لكم يف طائفة من الكتاب»الزكاة هل هي ألهل الوالية؟ قال: 

ما يريد بيان جواز إواإلمام ال جييب عن السلال بل حييل يىل القرآن الكريم، ف

قة والنفقة أو الصد اترصفها يف غريهم فأحال عىل آية الزكاة واخلمس ويطالق

ة من حاّد اهل مال آيات النهي عن مودّ ينظر يىل ف ،يريد عدم جواز رصفها يف غريهم

 .، ومعه فتكون جمملةً ق النجفيورسوله كام فهمه املحقّ 

                                           
 .335: 0الشيعة  ؛ وتفصيل وسائل531تفسري اإلمام العسكر،:  (1)

 .637ـ  631: 1انظر: هذا الكتاب، ج  (3)

 .133ـ  183: 7حسني عيل املنتظر،، كتاب الزكاة  (7)

 .336؛ وقرب اإلسناد: 350مسائل عيل بن جعفر:  (6)
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 هول احلال.جمد اهل بن احلسن، فهو يواخلرب ضعيف السند بع

بجملة  ةً دمؤي   ة سنداً هناك بعض الروايات الدال ة هنا والتام   وَبذا يظهر أن  

 روايات ضعيفة السند.

 

 بعينها ةجتاهات مذهبّياثة: نصوص املنع عن إعطاء فرق أو لاجملموعة الثا

وردت بعض الروايات التي تنهى عن يعطاء الزكاة الجتاهات مذهيية أو فرقية 

 ها:وأمهّ  ،جتاهات مانعًا ال الوالية رشطاً وهي جتعل هذه اال ،نةمعيّ 

من قال باجلرب فال »قال: × عن الرضا بن صالح اَلروي،ـ خرب عبد السالم 1

 .«تعطوه من الزكاة شيئًا، وال تقيلوا له شهادًة أبدًا..

لني باجلرب فتشمل ئاقوهي غري شاملة ملطلق غري الشيعي، حيث هي خاّصة بال

 .، بناًء عىل بقائه هبذا القول عىل التشيّعالشيعي لو قال باجلرب

 محد بن عيل األنصار، عىل األقّل.أد بجهالة والرواية ضعيفة السن

عن الطيب ـ يعني عيل بن حممد ـ  ،ريشـ مرسل اَلسن بن العباس بن اَل2

وا قال باجلسم فال تعطوه من الزكاة وال تصلّ من »أنام قاال:  ،×وعن أيب جعفر

 .«وراءه

 .رسالوهو ضعيف السند باإلعىل منوال اخلرب السابق، باملجّسمة  واخلرب خاّص 

×:.. قال: قلت أليب احلسن الرضا ـ خرب عبد امللك بن هشام اَلناط،3

 .«ال»فقال برأسه:  فنعطي الزكاة من خالف هشامًا )يقصد هشام بن سامل(؟

                                           
، ونحوه خرب يبراهيم بن أيب حممود الضعيف 783؛ والتوحيد: 171: 3عيون أخيار الرضا  (1)

 .336: 0الشيعة  السند، انظر: تفصيل وسائل

 .367: 7؛ وهتذيب األحكام 111الصدوق، التوحيد:  (3)

 .586ـ  583: 3اختيار معرفة الرجال  (7)



 787 ...... مطالعة فقهّية استداللّيةشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

بجهالة أشكيب بن عيدك الكسائي )الكيسا ي(  ال أقّل  ،وهي ضعيفة السند

 الوارد يف سندها.

أعطي ×: لت أليب احلسن الرضاقال: ق ـ خرب يونس )يوسف( بن يعقوب،4

ار فإنم كفّ  ؛ال تعطهم»باك حّي من الزكاة شيئًا؟ قال: أيزعمون أّن  هلالء الذين

 .«مرشكون زنادقة

 واخلرب ضعيف السند بجربيل بن أمحد وسهل بن زياد عىل األقّل، علاًم أنّ 

جيعلهم  د قوهلم بعدم يمامة الرضاار غريب، فهل جمرّ وصفهم باملرشكني والكفّ 

إلمامة ولو امن ال يعتقد ب يذا أريد توسعة مفهوم الرشك لكّل  !مرشكني باهل تعاىل؟

 من أهل الييت^. لواحد  

ة من جهة هنصوص هذ وَبذا يظهر أن   ها ضعيفة السند من وكل   ،املجموعة خاص 

 جهة أخرى.

 

 ألقارب غري املؤمننيلاجملموعة الرابعة: نصوص املنع من إعطاء الزكاة 

ت بعض النصوص التي متنع عن يعطاء اإلنسان زكاة ماله يىل أقاربه يذا مل ورد

 يكونوا ملمنني عارفني بأمر الوالية واإلمامة، وهذه النصوص هي:

قال: سأله رجل وأنا أسمع، قال: أعطي قرابتي زكاة مايل  ،ـ خرب أِب بصَي1

، ثم «من غري ذلك وأعطهم ،مسلامً  اليال تعط الزكاة »وهم ال يعرفون؟ قال: فقال: 

ال من امليف اهل ام يف املال الزكاة وحدها؟ ما فرض نّ أأترون ×: »قال أبو عيد اهل

 ما تعطى )ممّا تعطي( منه القرابة واملعرتض لك ممّن يسألك فتعطيهكار أغري الزكاة 

يال أن ختاف لسانه فتشرت، دينك  ،ذا عرفته بالنصب فال تعطهإمل تعرفه بالنصب، ف

                                           
 .358: 3املصدر نفسه  (1)
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 .«نهوعرضك م

ها لكنّ  ،لوكانوا أقارب حتى والرواية واضحة يف عدم يعطاء الزكاة ملن ال يعرف

وهو مرّدد بني  ،لكّن يف السند املانى. تفيد يمكانية يعطاء غري الزكاة لغري الناصب

، علاًم أّنا توحي بكفر املخالف يف املذهب، وهو معارض ألدّلة يسالمه الاقة وغريه

 .املحّققة يف حمّله

الرجل يكون له الزكاة وله ×: قال: قلت أليب عيد اهل ،ـ صحيحة أِب بصَي2

ال، وال كرامة، ال جيعل »أيعطيهم من الزكاة؟ فقال:  ،قرابة حمتاجون غري عارفني

 .«الزكاة وقايًة ملاله، يعطيهم من غري الزكاة ين أراد

مل جيز يعطاؤهم وا غري عارفني نولكن ملا كا ،يث يفرض القرابة حمتاجةً دواحل

 ها جتيز يعطاءهم من غري مال الزكاة.الزكاة، ولكنّ 

عن رجل له × قال: سألت الرضا ـ صحيحة أُحد بن حممد بن أِب نرص،3

قرابة وموايل وأتياع حيّيون أمري امللمنني صلوات اهل عليه، وليس يعرفون صاحب 

 .«ال»هذا األمر، أيعطيهم من الزكاة؟ قال: 

غايته ال  ،املنع عن دفع الزكاة حتى مع حميّة عيل بن أيب طالبوهي واضحة يف 

 ب.صيعرفون يمام زمانم دون أن يكونوا نوا

تفيد املنع عن يعطاء  ـوعليه فهذه املجموعة ـ ومنها الصحيح سندًا وداللًة 

 والني، وتفيد بعض النصوص جواز يعطائهم من غري الزكاة ماالزكاة للقرابة غري امل

 نواصب.مل يكونوا 

                                           
 .55: 6؛ وهتذيب األحكام 551: 7الكايف  (1)

 املصادر نفسها. (3)

 املصادر نفسها. (7)
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 اجملموعة اخلامسة: نصوص إعطاء الزكاة ألطفال املؤمنني

 ،وردت بعض النصوص التي تفيد يعطاء الزكاة ألطفال امللمن يىل أن ييلغوا

 فإن عرفوا ما عرف أبوهم أعطوا ويال فال، وهي:

الرجل يموت ويرتك العيال ×: قال: قلت أليب عيد اهل ،ـ خرب أِب بصَي1

نعم، حتى ينشوا وييلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون »ال: أيعطون من الزكاة؟ ق

حيفظ فيهم مّيتهم وحيّيب »، فقلت: ينم ال يعرفون؟ قال: «يذا قطع ذلك عنهم

بيهم، فإذا بلغوا وعدلوا يىل غريكم فال أوا بدين يليهم دين أبيهم، فال يلياوا أن هيتمّ 

 .«تعطوهم

ن يحلاقًا هلم بأبيهم امللمن، أما بعد اليلوغ وغ كالهم قيل اليءيعطا وهي تفيد أنّ 

لكن مع تعريفهم والسعي جلذهبم، فإن عدلوا  ،هم حفظًا ملكانة أبيهمؤفيكون يعطا

ع مانعًا يف عتقاد بخالف التشيّ ذهب الشيعي مل يعطوا حينئذ، فيكون االامليىل غري 

 .ا أفاده الشيخ األنصار،خالفًا مل ،التشيع رشط  أّن هم، ال حقّ 

 والرواية صحيحة السند عىل املشهور، ويف الطريق يبراهيم بن هاشم.

ية الرجل املسلم يذا مات ذرّ »قال:  ،×عن أيب عيد اهل ـ خرب أِب خدجية،2

 فإذا بلغوا وعرفوا ما ،أبوهم حتى ييلغوا ىيعطون من الزكاة والفطرة، كام كان يعط

 .«كان أبوهم يعرف أعطوا، وين نصيوا مل يعطوا

ـ وهذه الرواية البّد أن تطّيق عىل مورد بحانا من خالل قرينتني: التعيري ب

عرفوا  ّـ التعيري ب هع يف نصوص احلديث الشيعية، ومقابلالذ، يفهم منه التشي

                                           
 .560ـ  566: 7الكايف  (1)

 .733: األنصار،، كتاب الزكاة (3)
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نصيوا ال فإذا رجع اإلنسان للداللة يالظاهر يف النصب واملعارضة للتشّيع. و

وهو التعيري  ،عتيارلرواية بعني االاللغوية للكلمتني: عرف ونصب، وأخذ مطلع ا

فتشرتط  ،لمن، فقد يفهم اإلسالم مقابل معاداة اإلسالمدون امل« املسلم»ـ ب

 .عىل أبعد تقدير الزكاة اإلسالم يف مستحّق 

 الة معىل بن حممد.هالسند بج ةوالرواية ضعيف ،هذا

ل ـ برصف النظر عضجموعات التي يمكن أن تتهذه هي امل أِت ـ سي ام  افر لتشك 

اطمئنانًا بصدور هذا اَلكم، وهناك بعض الروايات األخر املساعدة أيضًا، بل 

 عة.منه مركوزية هذا اَلكم يف أذهان املترش   يستشف  كأن ام بعض الروايات 

 

 اجملموعة السادسة: نصوص إعطاء غري الشيعي يف اجلملة

 وهي: ،يف اجلملة ثمة نصوص تفيد يعطاء الزكاة لغري الشيعي

 أرأيت قول اهل×:  قاال أليب عيد اهلامأن م،رة وحممد بن مسلاحيحة زرـ ص1

ْم َويفم عزوجّل:   ُقُلوَُبُ
لمنَي َعَلْيَها َواملَُْؤلهَفةم َدَقاُت لمْلُفَقَراء َواملََْساكمنيم َواْلَعامم اَم الصه إمنه

بميلم  نَي َويفم َسبميلم اَّلل م َواْبنم السه
مم َقابم َواْلَغارم َن اَّلل مالرِّ يَضًة مِّ أكّل هلالء يعطى ، َفرم

م يقّرون له ألّن  ؛عاً ييّن اإلمام يعطي هلالء مج»وين كان ال يعرف؟ فقال: 

زرارة، لوكان يعطي من  يا»قال: قلت: فإن كانوا ال يعرفون؟ فقال:  ،«بالطاعة

هلا موضع، وينام يعطي من ال يعرف لريغب يف  ديعرف مل يوج يعرف دون من ال

من فأصحابك يال من عرف، وفأما اليوم فال تعطها أنت  ،ين فيايت عليهالد

فة سهم املللّ »، ثم قال: «مني عارفًا فأعطه دون الناسلوجدت من هلالء املس

ال »، قال: قلت: فإن مل يوجدوا؟ قال: «قلوهبم وسهم الرقاب عام والياقي خاص

: قلت: فإن مل تسعهم قال ،«فرضها اهل عز وجل ال يوجد هلا أهل تكون فريضة  
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يسعهم، ولو علم أّن  األغنياء ما  مالاهل فرض للفقراء يف ينّ »الصدقات؟ فقال: 

لزادهم، ينم مل يلتوا من قيل فريضة اهل، ولكن أتوا من منع من  ذلك ال يسعهم

وا حقوقهم لكانوا عائشني فرض اهل، ولو أّن الناس أدّ  ممّا هم، المنعهم حقّ 

 .«بخري

وهنا تعطى  ،حلديث يمّيز بني حالة وجود الدولة التي حيكمها اإلمام احلّق هذا ا

الصادق حيث طلب جعفر أ، يف عرص اإلمام « اليوم»الزكاة للجميع، وبني حالة 

املنع عن يعطائها لغري الشيعي كان  منهم ختصيصها بالشيعة، مما قد يفهم منه أنّ 

يف الزكاة ـ وهي الفريضة الكربى التي  ويال فاحلالة األصلية ،«اليوم»حكاًم زمنيًا 

يف ذلك الرتغيب يف  فإنّ  ،من قيل الدولة اإلسالمية ـ أن تعطى للجميع ىجتي

 الدين.

ليه الشيخ املنتظر،، يل فهم التوقيت يف احلكم الاا ي يف هذه الرواية التفت صوأ

يل هو فيام احلكم األو ،ف الزكاة دون يرجاعها لإلمامرصقه عىل جواز ه طيّ لكنّ 

 .تسليمها إلمام املسلمني

 وهناك بعض الوقفات مع هذه الرواية هنا، وهي:

صدر الرواية يفيد يعطاء اجلميع من  من أنّ  ،ث اليحرا يذكره املحدّ  ما أوالً:

يسوط اليد واملمسك بزمام السلطة؛ ألنم مقّرون له باإلمامة قيل اإلمام امل

عن يعطائهم مع عدم كونم عارفني بالسلال  ةه زرارجلالظاهرية، وهلذا عا

                                           
؛ 60: 6؛ وهتذيب األحكام 8ـ  6: 3؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 603ـ  608: 7الكايف  (1)

 .01: 3وتفسري العيايش 

؛ ونظام احلكم يف اإلسالم: 77: 7، و00: 1انظر: املنتظر،، دراسات يف والية الفقيه  (3)

653. 
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مصّدقني بقلوهبم وانام مقّرون ظاهريًا له، وهنا أجابه اإلمام بأنه لو مل يعطهم ملا تّم 

 فة قلوهبم لن يكون قد رصف حينئذ، وهذا مايعطاء مجيع األسهم؛ ألّن سهم املللّ 

 .«وينام يعطي من ال يعرف لريغب يف الدين»شري يليه مجلة: ت

 وذلك: ؛الم غَي ظاهر هناوهذا الك

ينه منقوض بأّن ترشيع اإلمام هلم الدفع ألصحاهبم يف عرصه يلزم منه أيضًا  ـ أ

ث اليحرا ي أين يذهب هذا السهم يف يذ مل يرشح لنا املحدّ  ؛فةفوات سهم املللّ 

مع أّن توجيهات  ،رصف هذا السهم ؟ وكيف سيتمّ ةعرص اإلمامة غري الظاهر

 اة عليهم؟اإلمام أن يرصف الزك

ث اليحرا ي يقوم عىل الرأ، القائل بوجوب يّن منهج استدالل املحدّ  ـ ب

رصف الزكاة عىل األصناف الاامنية، وهو رأ، غري صحيح بنحو اللزوم يف كّل 

 فة قلوهبم يمكن رصفه عىل غري املسلمني أيضًا.سهم املللّ  زكاة، علاًم أنّ 

املحتمل أن يراد من زمن اإلمامة  ذكره اليحرا ي أيضًا، من أنه من ما ثانيًا:

حيث كان الرسول يعطي عىل اإلسالم ال اإليامن،  ،هو زمن الرسول ةالظاهر

ك، أما يف عرص أهل الييت^ وحيث صارت اوهلذا كان يعطي املنافقني والشكّ 

 ،إلعطاء هلالء لتأليف قلوهبم ىمعنهناك مل يعد  ،وارتفع االلتياس األمور واضحةً 

سقوط التأليف بعد  ىق، وهذا معنتعطى للملمن احلقيقي املصدّ  ار البد وأنفص

 .الرسول

حول  وهذه املقولة تشابه مقولة اخلليفة الاا ي عمر بن اخلطاب فيام ينقل عنه

، هنا أو هناك لكنّها ال تتّم عىل يطالقها يف عرص   متّتيال أنا لو سهم امللّلفة، 

                                           
 .161 :13انظر: اليحرا ي، احلدائق النارضة  (1)

 .161ـ  161: 13راجع: املصدر نفسه  (3)
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 ألنّ  ؛ه ال يزول باملطلقما لكنّ  فهم يف زمن  فة قلوهبم ربام يزول مصداق تألياملللّ ف

اإلسالم حيتاج يىل هذا السهم يف مواقع ضعف اجلامعة املسلمة هنا وهنا ويف هذا 

الواردة يف الرواية ال تعني زمان األئمة، « اليوم»مة لالزمن أو ذاك، وهذا معناه أّن ك

باإلمام  عرص اخلاّص نام الييطالقيًا، و عداً قابل عرص الرسول، حتى تأخذ ب   أ، ما

هو حكم « اليوم»احلكم الوارد بعد كلمة  ممّا يعّزز فرضية أنّ  ،حييط به الصادق وما

 مرحيل ال أسايس.

ى احلديث يف املقطع جريضاف يىل ذلك أنه لو كان هذا التمييز صحيحًا فلامذا 

 مكان الرواية احلديث عنإاألّول من الرواية عن اإلمام وليس النيي، وقد كان ب

الرواية عّللت هناك بأنم يدفع هلم ألنم يقّرون له بالطاعة،  علاًم أنّ  ،|النيي

 .، وهي مسألة عاّمةفيدفع هلم لريغيوا يف الدين

جاء يف بعض الروايات من  بل يمكن أن نضيف أيضًا بأّن هذا املفهوم يناقض ما

خرب زرارة عن اإلمام أكار منهم اليوم، كام ورد يف  فة قلوهبم مل يكونوا قطّ املللّ  أنّ 

 ، ويف مرسل موسى بن بكر، وغريمها.×الياقر

 هناك حالتني: يّن ظاهر احلديث أنّ  ثالثًا:

احلال ستحّول  هوالعدل، ويف هذ أن تكون احلكومة إلمام احلّق  اَلالة األوىل:

الزكوات يليه، ومن الطييعي أنا لن تكون زكاة أموال الشيعة فقط، بل زكاة أموال 

 دهم.ئم وعقاءاهت عىل اختالف انتاماملسلمني

أ، متام أبناء  ،اإلمام يعطي هلالء مجيعاً  حكمت الرواية بأنّ  ،ويف هذه احلال

ون له بالطاعة وغري باغني وال وعّللت ذلك بأنم يقرّ  ،املذاهب اإلسالمية

ام قامت الدولة الدينية الرشعية كان احلكم متمّردين عىل سلطانه، وهذا معناه أنه كلّ 

 .فيها هو رصف احلقوق املالية جلميع الناس دون متييز مذهيي أو طائفي
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 ىل طرحت الرواية مفهومني:وويف سياق اَلالة األ

 .صوص الشيعة مل يعار هلا عىل موضعخله لو أعطاها اإلمام ينّ  األول:

وهذا الكالم ليس ألجل أّن الشيعة سيكونون أغنياء خارجني عن نطاق 

امة الظاهرة هو ـ كام قلنا ـ فرض جلب مفرض اإل مصارف الزكاة، بل ألنّ 

وهذا املقدار الضخم من األموال الزكوية لو  ،الزكوات من مجيع املسلمني

ية يف املجتمع م أقلّ أّن  ةحيث احلالة الغالي ملشيعة لفاض عن حاجتهباّصصناه خ

 موضع. بالهلذا سييقى مقدار من الزكاة  ،اإلسالمي

 ،ياته كاريةسهم سييل اهل بابه مفتوح ومتطلّ  وهو أنّ  ،وهنا يأيت هذا اإلشكال

زكوات املسلمني يف  ي خمتلف أشكال اخلدمات العامة التي تستوعب كّل حيث يغطّ 

الطرقات وبناء القناطر واجلسور  ولو قدياًم ـ شّق ـ حيث يمكن لإلمام به  ،العادة

نفقات الدولة سّد والقوات املسّلحة وواملساجد واملشايف ودور العلم ودعم اجليش 

فلامذا ال  ،نني واملفتني وغريهموامللذّ  ةن يرتزقون من اإلمام كالقضاممّ وموظفيها 

يىل  عىل لزوم تقسيم الزكاة ؟ يال بناءً يجيد هلا موضعًا لو مل يعطها لغري اإلمام

 بن السييل.وهو بعيد بمالحظة احلالة النوعية ال مطلقًا، مصارفها الاامنية بالتساو،

هناك  أنّ  عنيّن اإلمام ينام يعطي لرتغييهم يف الدين، وهذا املفهوم ال يي ين:الثا

عدم يعطائهم من الزكاة من  بل املراد أنّ  ،حاالت يمكن أن ال يعطيهم فيها اإلمام

 بني فقراء مذهب   ألّن الدولة سوف متيّز حينئذ   ؛هم نوعًا من الدينتنفري تهطييع

، السيام لو فهمنا من وسلطته الرشعّية الدينن م ما سينّفرمعني دون آخر، وهذا 

 الدين خصوص املذهب اإلمامي.

نم ينام يعطيهم أو ،يف الزكاة قطع يفيد أنم ليس هلم حّق هذا امل ،لكن مع ذلك

لو كانت الزكاة حقًا هلم فال حاجة ف ،وا له بالطاعةاإلمام ألجل الرتغيب بعد أن أقرّ 
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وهذا  مفهوم الفقر واملسكنة و..مقارنًة بعارضًا  ملفهوم الرتغيب الذ، يمال عنواناً 

احلكم الاانو، هو الذ، استدعى  نّ أل ؛الزكاة ليست للجميع نّ أعىل  كّله يدّل 

ه وهلذا قال له بعد ذلك بأنّ  ،الظاهرة، ال العكس ةدفعها لغري الشيعي يف زمن اإلمام

 وص الشيعة.ها خلصؤجيب يعطاـ ذا احلكم الاانو، هلاليوم ـ حيث ال موضوع 

ميسوط اليد، ويف هذه احلال حكمت  أن ال يكون اإلمام احلّق  اَلالة الثانية:

كام  ،ّويلاألكم احلعن يشارة كاشفة خلصوص الشيعي، يف  ء الزكاةالرواية بإعطا

 ملحنا قيل قليل.أ

بل هي عىل  ،وهبذه الطريقة ال تكون الرواية دلياًل عىل يعطاء غري الشيعي

هذا الكالم أنا رّصحت بعد ذلك  لّكدوي .يف الدولة الشيعية الي، العكس أدّل 

هذا هو مقتىض  فة، مما يكشف عن أنّ الرقاب واملللّ  :ية خصوص سهم  بعموميّ 

 القاعدة ال العكس.

ه ما من فريضة فرضها اهل تقول بأنّ  ةً فتار ،ّن الرواية تشتمل عىل تناقضي رابعًا:

 يعطها للجميع يف زمن اإلمامة الظاهرة ملا ه لو ملنّ بأل، وأخرى تقول هيال وهلا أ

األقرب يف  نا أنّ ، فكيف يمكن اجلمع بني املفهومني بعد أن بيّ اً وجد هلا موضع

ه يال أن يقال بأنّ  .احلديث عن زمن اإلمامة الظاهرة كان بالعنوان الاانو، الداللة أنّ 

 فة.مللّ لل يال بالعنوان األويل اهليف احلالة الاانية مل يفرضها 

إال  ،غَي تامعىل إعطاء غَي الشيعي ستدالل َبذه الرواية وَبذا ظهر أن  اال

 بمقدار حالة قيام الدولة الدينية العادلة حيث جيب التسليم للجميع.

يعطي  |، رسول اهلكان جدّ »، قال: ×عن أيب عيد اهل ل،ـ خرب الفضي2

هي ألهلها يال أن ×: من ال جيد ومن ال يتوىّل، قال: وقال أبوهوفطرته الضعيف 

جتدهم فمن ال ينصب، وال تنقل من أرض يىل أرض، وقال:  ملال جتدهم، فإن 
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 .«ع فيها ما يرىصناإلمام )أعلم( يضعها حيث شاء وي

ي من غري الرصف عىل السنّ ـ حيث ال يوجد شيعي ـ فهذه الرواية جتيز 

 حة الداللة عىل أنّ وعدم جواز نقل الزكاة اىل بلد آخر، كام أنا واض ،النواصب

 له وضعها حيث شاء. الزكاة بيد اإلمام تتخذ وضعًا خمتلفًا من حيث ينّ 

كام هو واضح بزكاة الفطرة، وال يصلح تعميمه  هذا احلديث خاّص  لكنّ 

مة، يعارض لتخصيص يطالقات الروايات املتقدّ  تهلغريها، لكنه مع ذلك وصالحي

، التي أوردناها يف نصوص بعضها، مال صحيحة يسامعيل بن سعد األشعر

طى من الزكاة غري اإلمامي وال من عاملجموعة الاانية، حيث رّصحت تلك بأنه ال ي

 (.3، مج11حكاة الفطرة، وماله خرب الفضل بن شاذان )ز

 من حيث ينّ  ،هلاتني الروايتني يمكن جعل هذه الرواية هنا خمّصصةً  ،ومع ذلك

 فع هذه املعارضة.تومعه تر ،بخالف هذه حلال فقدان الشيعي يف اليلد تلك مطلقة  

يضاف يىل ذلك ضعف سند هذا احلديث بطريق الطويس يف مشيختي التهذيب 

 واالستيصار يىل ابن فضال.

قال: كتيت يليه: هل جيوز أن يكون الرجل يف بلدة ورجل  ل،ـ خرب عيل بن بال3

يقّسم »تب: آخر من يخوانه يف بلدة أخرى حيتاج أن يدفع له الفطرة أم ال؟ فك

 .«الفطرة عىل من حرضها، وال خيرج ذلك يىل بلدة أخرى وين مل جيد موافقاً 

وحال هذه الرواية حال سابقتها يف اختصاصها بزكاة الفطرة مع فرض فقدان 

 ا ضعيفة السند بطريق الطويس يىل الصفار.املوافق يف اليلد، كام أّن 

ه سأله عن زكاة أنّ  ،×عن أيب احلسن األول ،ـ صحيحة عيل بن يقطني4

                                           
 .66: 6؛ وهتذيب األحكام 53ـ  51: 3االستيصار  (1)

 .51: 3االستيصار  (3)
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ال »الفطرة أيصلح أن يعطي اجلريان والظلورة ممن ال يعرف وال ينصب؟ فقال: 

 .«بأس بذلك يذا كان حمتاجاً 

زكاة  موردة السابقة يف وهي تاّمة السند وواضحة الداللة عىل ختصيص األدلّ 

 الفطرة.

ال: عن زكاة الفطرة؟ ق× قال: سألت أبا جعفر ـ خرب مالك اجلهني،5

مستضعفًا، وأعط ذا قرابتك منها ين ففإن مل جتد مسلاًم  ،تعطيها املسلمني»

 .«شئت

يف جواز يعطاء مطلق املسلم أو اجلار ـ مال صحيحة ابن يقطني ـ وهي واضحة 

ال عند فقدان اإلمامي، ياإلمامي، فتعارض ما دّل عىل عدم اجلواز  وجودولو مع 

ذه الرواية هنا التقييد والظاهر العكس. وهذا هلذه لو قيلت ه وتكون تلك مقيدةً 

 اخلرب ضعيف السند بعدم ثيوت وثاقة مالك بن أعني اجلهني.

 وغريه. سحاق بن عامريمال خرب  ،ىل غريها من الرواياتي

عطاء الزكاة يأنه ال جيوز يىل بعضها ـ جمموعات الروايات  بضمّ ـ والذ، يفهم 

يف اليلد ملن ال ينصب عند فقدان الشيعي،  الفطرة تعطى ةال زكايلغري الشيعي 

، بل ف يف الزكوات كيف يشاء مطلقاً مام فله الترّص ا اإلأمّ  ،ماموهذا يف غري اإل

 .األرجح رصفه هلا عىل مجيع املسلمني

 

 التحليل اإلمجالي العام جملموعات النصوص احلديثية )الرأي الراجح(

عطاء يالييت^ يف املنع عن ة املروية عن أهل وهبذا ظهر وضوح موقف السنّ 

                                           
 .161ـ  161: 3كتاب من ال حيرضه الفقيه  (1)

 .137: 6الكايف  (3)

 و.. 161: 3؛ وكتاب من ال حيرضه الفقيه 701: 3املصدر نفسه؛ وعلل الرشائع  (7)
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 مجايل هلذه النصوص فنقول:يالزكاة لغري الشيعي، وعلينا القيام بتحليل 

ة تفسَيات أبرزها:  يمكن تفسَي جممل هذه النصوص بعد 

ل: ا أن يلتزم بأّن األصل لصالح النصوص املانعة، وأّما ما أجاز ـ كام لتفسَي األو 

جممل هذه ثانو، حكومي، يّما لرجوع يف حالة احلاكم الرشعي ـ فيكون لعنوان 

ألنه منكر لإلمامة التي هي من أصول  ؛سالم غري الشيعييىل عدم يالنصوص 

يشء خارج عن  الدين، فلهذا مل يعط من الزكوات أبدًا، فال يكون فيها أّ، 

فال  ،رفاق بالطرف اآلخريو عطاء الزكاة مواّدة  ي ىل أنّ ، أو لرجوعها يالقاعدة

 ، أو غري ذلك.ه حاّد اهل ورسولهألنّ  ؛لشيعيتعطى لغري ا

ملا بحاناه يف حمّله من كفاية الشهادتني يف  وذلك أوالً:وهذا الكالم غَي صحيح؛ 

نكارًا مالزمًا بالرضورة يمامة ليس نكار اإليسالم وترتيب آثاره، وق عنوان اإلحتقّ 

للسيد الشهيد الصدر ، وفاقًا ر هذه املالزمةلتكذيب النيي عندما ال يعرف املنك  

 .واإلمام اخلميني

صدق حماّدة اهل ورسوله عىل املسلمني يف العصور الالحقة جّدًا شكل ي  يّنه ثانيًا: 

 وا، حيث غاليهم جاهلون قارصون ال مقرّصون، ولو قرّص يّقنبالقدر املت

 .املواجهةواداة عصدق عنوان املحاّدة، الذ، يستيطن املال يعني باملقدمات فهذا 

يّن أصل افرتاض أّولية احلكم باشرتاط اإليامن باملعنى األخص هنا البّد  ثالثًا:

فيه من يبطال متام االحتامالت األخرى يف تفسري املوقف هنا، فإذا متّت بطل هذا 

                                           
 .373: 5مدارك األحكام  انظر: (1)

 املصدر نفسه. (3)

؛ وروح اهل اخلميني، كتاب 715: 7( حممد باقر الصدر، بحوث يف رشح العروة الوثقى 7)

 .661: 7الطهارة 
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 التفسري أو بطل تعّينه، ويال فهو متعنّي، وستأيت.

ن الشيخ املنتظر،، من يمكن تفسري املشهد هنا بام أسلفنا نقله ع التفسَي الثاين:

أّن هناك حالتني: حالة بسط الدولة اإلسالمية سلطتها أو نفوذ سلطان احلاكم 

الرشعي، وحالة عدم ذلك، وبعيارة أخرى: وظيفة الفرد املزّكي ووظيفة احلاكم يف 

تعامله مع املال الزكو،، ففي احلالة التي يراد حتديد وظيفة الفرد املزّكي وهي حالة 

دولة اإلسالمية نفوذها، سيكون احلكم األّويل عيارة عن اشرتاط عدم بسط ال

اإليامن يف مستحّق الزكاة، وأّما يف احلالة الاانية فإّن احلاكم الرشعي له صالحية 

التعامل مع املال الزكو، برصفه حياام يريد، فال يلخذ اإليامن رشطًا يف املرصف من 

 فة.جهة احلاكم، وهبذا نجمع بني النصوص املختل

وهذه الفرضية يف التفسري يفرتض أن يسيقها حتديد موقفنا من الوالية عىل املال 

الزكو،، فهل هذا املال داخل  يف األصل ضمن والية احلاكم ويّنام أعطيت صالحية 

الترّصف فيه للفرد املزّكي يعطاًء والئّيًا ال رشعّيًا، أم أّن هذا املال ال والية للحاكم 

أّنه لو بسط يده لزم تسليمه يليه أو لو أعطاه أحد  هذا املال صارت عليه، غاية األمر 

له والية عليه هبذا املقدار املعطى أو لو رأى مصلحًة يف املطالية أمكنه ذلك وكانت 

 له الوالية؟

أعتقد أّن املنسجم مع الينية االجتهادية للشيخ املنتظر، هو اخليار األّول؛ ألّنه 

ميّة تعرّب عن نظام حكومي ودولة قائمة، فمن املفرتض يعتقد أّن الرضائب اإلسال

به االنسجام مع هذا اخليار، ويذا قلنا بأّن الزكاة يف األصل للحاكم وأّن أهل الييت 

رّخصوا للشيعة يف الترّصف يف يخراجها فسيكون احلكم املتصل باملزّكي حكاًم 

قيل احلاكم، ومن ثم يمكن  ي منثانوّيًا يفيد التقييد يف الوالية التي أعطيت للمزكّ 

للحاكم اليوم يلغاء هذا احلكم الوالئي بعد ثيوت واليته عىل املال الزكو،، وهذا 
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ما يكشف عن ثانوية احلكم وعدم أّوليته، فال يصّح التفصيل املذكور بمالك احلكم 

 األّويل.

رشعي، ـ عىل ما بحاناه يف حمّله ـ أّن الزكاة فريضة تسّلم يىل احلاكم ال والصحيح

غاية األمر أّنه حيث مل يتسّن لألئّمة استالمها، السيام منها الاروات احليوانية 

والزراعية، كانت غالب النصوص مينّيًة عىل يخراج املزّكي هلا، ويف األخيار 

املتقّدمة ما هو الصحيح سندًا مما يفيد أّنا لإلمام، بل يّن جعل اآلية الكريمة أحد 

ا يعطي يحياًء قوّيًا بأّن األصل فيها جيي ها للحاكم وأماال مصارفها العاملني عليه

 ذلك.

يمكن  ما وهلذه النصوص ورسالتها، وه صّح نراه التصّور األ ما التفسَي الثالث:

 هي: ،فهمه من جمموع عنارص

عطاء الزكاة للمسلم يعىل يف اجلملة يّن القرآن الكريم ـ كام تّقدم ـ يدّل  ـ1

سياق بل لو كان منافقًا غري معتقد باإلسالم أساسًا،  باإلسالم الظاهر،، حتى

يف  ةاملأخوذالاامنية في معيارية اإلسالم لصالح معيارّية العناوين ن يرّجحاآليات 

 .املستحّقني للزكاةأصناف 

لو راجعنا الروايات الواردة مالحظني مجل التعليل الواردة يف بعضها سنجد  ـ2

 ييل: ما

فام كان من الزكاة فأنتم أحّق »( جاء: 3مج ،3حد )يف صحيحة عيل بن سوي أـ

وقد قلنا سابقًا بأّن معنى « . ا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأينام كان..ألنّ  ؛به

نا الزكاة جيب عليكم تسليمها لنا، كوننا يف منصب اإلمامة، لكنّ  هذه الرواية أنّ 

بل بمعنى  قطعًا، ملعلومية عدمه ؛أحللنا ذلك لكم، ال بمعنى سقوط الوجوب

رض في ّص هذا الن سقوط التسليم بالرصف عىل بعضكم بعضًا، وهذا يعني أنّ 
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فيام بينهم دون يصدار يجازة  تهاحلاكم أجاز رصفها بوالي الزكاة للحاكم، ويذكر أنّ 

ًا بمقتىض واليته عىل املال، ال بيانًا ملوقف رشعي يهلّي ئيلغريهم، فيكون حكمه وال

من يملك منصب اإلمامة يف عرص الغيية له تغيري هذا  أنّ ثابت، وهذا يعني 

مما يكشف عن أّن أصل هذا احلكم ليس أيضًا، التحليل بمقتىض واليته عىل املال 

 القرآ ي. يرفع املعارضة مع النّص  بالعنوان األّويل، وهذا ما يهلّياً 

 وال تدفعها يىل قوم ين دعوهتم».. ( جاء: 3مج ،7حيف صحيحة رضيس ) ب ـ

 «.غدًا يىل أمرك مل جيييوك، وكان واهل الذبح

عطي الزكاة ملن ال يقف تبأمر طار ، فهو يقول له بأن ال  فإّن التعليل تعليل  

دكم، وهو تعليل بأمر طار  ودفعوها بينكم ليشتّد عابل  ،معك يف حلظات الشّدة

 نّ أوك ،رشًا عىل حدث زمنيلحتامل ذلك بوصفه مامن  وال أقّل  ،ال بعنوان أّويل

ونا م  سل  بل ي   ،م أمر اجلامعة املستضعفة التي ال ينرصها اآلخروناإلمام يريد أن ينظّ 

ها أن تتعاضد ماليًا، وال تذهب بامهلا يىل من ال يقف معها أو منللذبح، فيطلب 

 يعينها أو يتعاطف.

بن مسلم وحمّمد وهذا الذ، فهمناه من هذين التعليلني تدعمه صحيحة زرارة 

بخالف  ،عىل اجلميعالرشعّي الزكاة احلاكم حكمت برصف حيث ؛ (8مج ،1ح)

 حال عدم احلكومة.

حال الزكاة يف عرص صدور هذه النصوص ـ أ، القرنني الاا ي والاالث  ينّ  ـ3

ة الدولة، وقد كانت هذه هي نه كان جيليها السلطان وتذهب يىل خزااهلجريني ـ أنّ 

عن الزكاة يف غري ما غاليًا ئلني هنا يسألون السنّة يف الزكاة، وهذا معناه أّن السا

يأخذ زكاة الاروة الغالية احلاكم يف العادة  ألنّ  ؛، مال زكاة النقدينسلطانيأخذه ال

قساًم من األموال الزكوية كانت تأخذه السلطة  احليوانية والزراعية، وهذا معناه أنّ 



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 736

لزام بالزكاة مرًة املعارضة لألئمة، ومن الواضح أّن أهل الييت قد أسقطوا اإل

يعني أّن هذه األسئلة جاءت حول  هأخرى فيام أخذه السلطان من املالك، وهذا كلّ 

وكانت خارجًة عن سلطنة  الزكاة التي يريد الشيعي أن يدفعها يىل املستحّق 

ويف هذه احلال جيب فهم صدور هذه النصوص، فإّن السلطان  ،السلطان ونفوذه

ـ يال القليل، ومن ثم سيكون فقراء  افعله من الزكاة ـ لور للشيعة دة لن يوفّ ايف الع

 .رصف عليهمالشيعة يف احلالة العامة ال يملكون املال الرشعي الذ، ي  

من هنا جاءت هذه النصوص لتلزم ـ من موقع والية اإلمام عىل الزكوات ـ 

شيعي خل الاى من الزكاة من غري ما أخذه السلطان يف العادة، يىل الدتيقّ  بدفع ما

أوىل بحكم احلاجة التي يعيشها اجلّو  ذلك سوف يشّكل أولويةً  املهّمش؛ ألنّ 

مال صحيحة زرارة  ،الشيعي، وهلذا وجدنا بعض الروايات الصحيحة السابقة

ألنم  ؛يعطي اجلميع هاإلمام حال بسط نفوذ تتحّدث عن أنّ  ،وحممد بن مسلم

 ضة  ومعامن جهة أخرى السلطة ت كانذا كان لإلمام من جهة، وييقّرون له، فاملال 

الذ، ال يتمّرد عىل  ومسلولية كام يظهر من هذه الرواية، فهذا معناه أنّ  انقياد  

ولة عن نفقاته العاّمة؛ يذ لو مل تكن كذلك لوقعت لالسلطة تصيح السلطة مس

قًا للرشيعة، منافرة بني الشعب والسلطة بام متال من القيمة الدينية بوصفها مطيّ 

 معنى التعليل بالرتغيب يف الدين، فهو أمر غاليي ال طار .و هوهذا 

 عندنا احتامل التارخيية والوالئية، بمعنى رييا ،وهذا الذ، قلناه بأمجعه حتى اآلن

بحكم بعض ـ لوا يف عرصهم قد فّض حيتمل أّنم بعض أئمة أهل الييت  أنّ 

فه بجهة معينة أن يوّجهوا رصـ كو، زالظروف ومن مواقع واليتهم عىل املال ال

 حتظى بأولوية استانائية.

يذ مل نسمع يف  ؛ةة والعلويّ النيويّ  :نظر السريتنين ماز هذا االحتامل عندويتعزّ 
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من  ءولو حصل يش ،فان الزكاة يف أهل الوالية خاّصةرصكانا ي التاريخ أّنام

 وا عىلآن الكريم حيث عرّي ر، كام يظهر من القامستخدمه خصومههذا القييل ال

من نوع التعليل  ة  وأجاهبم القرآن بعّلة أخرى ال بعلّ  ،يف أمر الصدقات ينيال

و عرب نصوص حمدودة لوـ  املحظ توّجهًا لدهيناملوجود يف هذه الروايات، بل مل 

، كيف وقد كان مناسيًا خاّصة برصف الزكاة يف أهل الواليةـ ألشخاص حمدودين 

د فيها خرية من العهد املد ي التي تشدّ مال هذا األمر، ال أقّل يف السنوات األ

د  تهم وه منع من الصالة عىل ميّ الرسول مع املنافقني، حتى أنّ  م مسجدهم ونزلت ه 

ز فيهم اآليات الشديدة، ففي هذا الظرف من املناسب صدور نصوص نيوية تركّ 

رص ع يال يذا قيل بأنّ  .بوصفه رشطًا يف أخذ األموال العامة ،مفهوم اإليامن احلقيقي

، بل كان ينيغي عىل الرسول بيان احلكم األّويل حتى لو مارس خمتلف اليد طسب

 بنفسه احلكم الاانو،.

 أّن هذا احلكم مل يطرح يف العرص اإلسالمي األّول،هو التأكيد عليه يّن ما نريد 

يذ لو طرح حقًا ألثار تساؤالت واعرتاضات داخل املجتمع اإلسالمي يف ميدأ 

وحيث مل نجد شيئًا من هذا  ،وايل عيل وغريهمبني م  ولو نظرّيًا ـ  ـالتمييز املايل 

رشيع تالنسداد عرص ال ؛ا زمنيةئمة هذه عىل أّن القييل، فالبد من فهم نصوص األ

يضاعف  ، وهذا ما«ة السنّةيّ حج»يف حمّله من كتابنا  ه، كام بحانا|بعد الرسول

 .أكار فأكار من احتامل زمنية هذا احلكم

ية والزمنية عىل احتامل تقييد ئية الوالعند، احتامل اخلاّص  رّجحه يلّ هذا ك

مة تقيل مجيع الروايات املتقدّ  يل أنّ  واملطلقات وختصيص العمومات. وييد

االنسجام مع هذه الفرضية التي قّدمناها للجمع بني النصوص، والقليل منها ما ال 

                                           
 .586ـ  513راجع: حيدر حب اهل، حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي: ( 1)
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الفرضية هي التي تفرّس يقيل ذلك بحيث ال يوجد وثوق بصدوره، كام أّن هذه 

ه الروايات، من نوع عدم جواز يعطاء غري اإلمامي ذبعض أشكال التعارض يف ه

، أخرى مع عدم وجود اإلمامي رشط أن ال ينصبذلك ، وجواز ةً مطلقًا تار

 وهكذا.

فة أو الروايات والفقهاء قيلوا دفع الزكاة للمللّ  نقول أيضًا بأنّ  ز ماويتعزّ 

نجد يف كّل  فلامذا ال ،ام يف صحيحة حممد بن مسلم وزرارةك ،للرتغيب يف الدين

هذه النصوص يجازًة للشيعي أن يرصف الزكاة عىل غري الشيعي من باب تأليف 

أو ترغييه يف املذهب اإلمامي، فإذا كان اإلمام يدفع يليه الشيعة  القلوب أو حتييب

 غري احلال هذه، فلو واخلصوصية تصلح أيضًا يف ةهذه النكت لرتغييهم يف الدين فإنّ 

لعدم اإلشارة يطالقًا هلذا املوضوع يف  ىمل يكن معن ةكانت هذه األحكام يهلية ثابت

ات رالرضو ز احلالة االستانائية يف احلكم وأنّ سياق هذه الروايات بأمجعها، مما يعزّ 

زكاة الفطرة ينام أخرجت لقّلتها  كانت تفرض الرصف يف الداخل الشيعي، وأنّ 

 ريها الكيري باملقارنة مع الزكاة العاّمة.وعدم تأث

وقد قلنا مرارًا يف حمّله: يّن عدم تداول حكم  يف العرص النيوّ، وب عيده، مع كونه 

لو كان موجودًا ألثار ضّجًة أو تساؤالت واستفهامات، وظهور النصوص القرآنية 

قر ومن بعده.. والنيوّية ـ ولو باإلطالق ـ يف عكسه، ثم تداوله يف عرص اإلمام اليا

أحد الشواهد القوّية عىل والئّية هذا احلكم وتارخيّيته، ما مل تربز قرينة صارفة تفرّس 

 األمر؛ نظرًا النسداد عرص الترشيع بوفاة الرسول األكرم.

مة النصوص املتقدّ  اتلو حّللنا وأجرينا مقارنات ومقاربات بني جمموع ـ4

 طيات التالية:عسنجد امل

 وايات الداّلة يمجاالً هنا ـ بغض النظر عن بعض املالحظات املتنيةعدد الر ينّ  ـ أ
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لنا يليه سيع روايات صحيحة، توّص  من بينها بحسب ما وأنّ  ،رواية 36هو حوايل  ـ

 وقد تيلغ العرشين عند املشهور.

ضًا ارتعـ ييدو يل ـ فيام بني هذه الروايات الصحيحة رواية تعارض  ينّ  ـ ب

 ،1، وهي صحيحة يسامعيل بن سعد األشعر، )حأخرى مستقرًا عرفًا صحيحةً 

بن ا بخربة ملغري املوايل، واملدعو ةرصاحًة عىل عدم يعطاء زكاة الفطر ( الدالة3مج

وهذه الرواية هي  .(5، مج3خدجية )ح أيبخرب  (، وعىل وجه  3، مج11شاذان )ح

 ةورلبالظ ةً خاّص  ةمل نجعل األخري ما ،(8مج ،6حيحة عيل بن يقطني )حص

( 3مج ،5هي تعارض خرب عمر بن يزيد )حف، ومع ذلك امواجلريان خلصوصية فيه

 اآليب عن التخصيص، يال يذا جعل التعارض بالعموم من وجه.

الكاري منها يطلق ف ؛آخر تعارضًا من جانب  هذه الروايات بني بعض  ينّ  ـ ج

يعي خارج املنع عن يعطاء غري الشيعي، وبعضها داّل عىل يخراجها ويرساهلا للش

بعضها عىل اإلعادة عىل الشيعي كّلام ، و(3، مج7مال صحيحة رضيس )ح ،اليلد

(، أو توضع يف 3، مج 8لغريه مال خرب عيد اهل بن أيب يعفور )ح ىل وال تعطضف

فيد جواز ي بعض الروايات لكنّ  (.3، مج6 )حيسيبراهيم األو ر مال خربيحال

، 3ها مال خرب يعقوب بن شعيب )حرصفها عىل غري النّصاب عند العجز عن بعا

 (.3مج

يّن بعض هذه النصوص يمنع عن يعطاء حتى رشبة ماء ملال الزيدية  د ـ

املعروفني بقرهبم من أصول املذهب اإلمامي وحّيهم ألهل الييت النيو،، فيام 

ر تسمح بإعطاء غري الشيعي زكاة الفطرة، بل تسمح بإعطائهم صدقات  روايات أخ 

 (.6، مج3و 1رب أيب بصري وصحيحته )ح زكوية مال خريغ

واهلدف من هذه النقطة الرابعة هو حتديد درجة قّوة هذه الروايات ومتانتها 
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 وعدم ابتالئها بمشاكل.

أّن امليدأ األساس يف العالقات اإلسالمية ـ  هيف دراسة مفّصلة يف حملّ  ناقد أثيت ـ5

صوص القرآنية مجلة من ة، واستخرجنا من مقاربة الناإلسالمية هو ميدأ األخوّ 

ة اإلسالمية، وميدأ الوالية اد  األساسية يف هذه العالقات، مال ميدأ األخوّ يامل

آن الكريم مل يسمح بعالقة سيئة يف رالق نّ أعتربنا اة، وميدأ التعاون وغريها، ولاملتياد

رفع الظلم عند العجز لالداخل اإلسالمي يال يف حالة اليغي التي تسمح بالتقاتل 

م أو االع آ يرنا تطييق هذا القانون القأردحتقيق حالة املصاحلة. ووفقًا لذلك يذا  عن

جمموعة القوانني هذه عىل احلالة التي نحن فيها، سنجد تنافرًا مضمونيًا لو كان 

املسلم حيرم أخاه  ألّن معنى ذلك أنّ  ؛يهليًا أّولياً  لزكاة بأهل الوالية حكامً احرص 

بل حلن العديد  ،رها لديهمع توفّ  ،امة، من اخلمس والزكاةاملسلم من األموال الع

نا حالة أمل نفهمها عىل  ما ،اإلسالمية ةالف ميدأ األخوّ خيمة من النصوص املتقدّ 

زمنية ناجتة عن حالة اليغي الذ، كان يامرس ضّد الشيعة يف العرصين األمو، 

أن يف يمكن ، ويال فكمن الناس كاري  من طرف والعيايس من جانب السلطة و

مساعدة بعضهم بعضًا ويعانته بدفع م عىل بعضهم ثم نحرّ  ةً يكون املسلمون أخو

يّن هذا قد يناقض ميدأ  ؟!يف سياق أكرب فريضتني مالّيتني الفقراء واملساكنياملال يىل 

األخّوة عرفًا وعقالئّيًا ومترّشعّيًا، وين أمكن جتاوز هذه املنافاة بالنظر التفكيكي 

 ، ال تينى عليه الفهوم العرفية والعقالئية يف باب االجتامع اليرش،.الدّقي الذ

هذه النصوص جتعل  يل هنا، وهو أنّ ل يواجه فكرة احلكم األوّ ؤثمة تسا ـ6

مّرًة أخرى  تهفع زكادلزم غري الشيعي بإعادة بأهل الوالية، وهي ت   ةً الزكاة خاّص 

 يف أنّ  احلكم كامن   ني أنّ وهذا يعصالة، ج والللشيعي لو استيرص عىل خالف احل

مامي، وبعض النصوص رصحية ي جيب عليه ـ بالعنوان األويل ـ دفع زكاته لإلالسنّ 
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يال يف  ،تسمح بإعطاء الياقي لغريه باإلطالق يف أّن كفاية اإلمامي ال وبعضها ظاهر  

 عده وحالته اخلاّصة.سهم امللّلفة قلوهبم الذ، له ب  

السيد اخلميني من قيل فيام يتعّلق بسهم السادة يف وأريد هنا أن أسأل ـ كام سأل 

بفقراء  نيهل يعقل أن تكون زكاة ـ بل ومخس ـ مجيع املسلمني خاّص  :اخلمس ـ

السيام بعد زوال  ،؟ أليس هذا الترشيع غري متناسبومساكينهم ومناطقهم الشيعة

الضخمة تفوق بن السييل من مال حياتنا اليوم؟ أليست هذه امليالغ املالية االرقاب و

حجم حاجة اإلمامي الفقري ومناطق الشيعة املحدودة قياسًا بالعامل اإلسالمي؟ هذا 

عل بحيث يعطي ملرشًا عىل زمنية احلكم الصادر يف هذه الروايات، يال يذا ج   ما

ه خالف عه فريتفع اإلشكال، لكنّ يعلم عدم تطييقه من قيل غري الشيعي يال بعد تشيّ 

 رصفهحيث جعل  ،روايات يعادة يخراج الزكاة للمستيرص ظاهر التعليل يف مال

 مما يعني أنّ  ،عه رصفًا هلا يف غري موضعهاهلا عىل غري اإلمامي يف حال عدم تشيّ 

 هو االمامي.كان عه موضعها يف حال عدم تشيّ 

مة نخرج باستنتاج نراه الراجح وعىل أية حال، فمن جمموع املالحظات املتقد  

 استثنائي خاص كان يستدعي اَلث   نصوص قد صدرت يف جو  هذه ال هنا، وهو أن  

قرار رفع هذا اَلكم ، وأن  ة العامة يف الداخل الشيعيرضيبي  عىل رصف األموال ال

مكان إن بأو ،مامة أو رئيس الدولة أو اجلامعة الرشعيبيد منصب اِّلإن ام هو الطارئ 

يف  قع أو يضي  يوس  أن ـ غَي ذلك  مسواء كان مبسوط اليد أـ اَلاكم الرشعي 

وليس لدي وثوق بأكثر من هذا املقدار  ،مرصف الزكاة بمالحظة بعض الطوارئ

 من جمموع نصوص الباب.

ن يكون منع دفع الزكاة أستاذنا السيد حممود اهلاشمي حيتمل الحظت أّن أوقد 

ذلك عند ، ودون أن ييحث هذا املوضوعيف يشارة رسيعة  ئّيًا،للمخالف حكاًم وال
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ىل يالتي دفعته القرائن وال أدر، هل  .اخلمس يامن يف مستحّق ه لرشط اإلضتعرّ 

يامن يف الة العملية رشط اإلسه يف الرلكنّ  ؟ما ذكرناه أم يشء آخرهو حتامل هذا اال

 .اخلمس احتاط وجوبًا يف اشرتاطه يف مستحّق والزكاة  مستحّق 

 مأخوذ أيضًا، بل رشط اإلسالم غري اإلطالقات أنّ بعض الذ، أفهمه من بل 

ملواطنة ملستلزمات اغري املسلم أيضًا لو انقاد  مة يفيد أنّ بعض الروايات املتقدّ 

واحلاكم الرشعي  ،من هذا املال اهتا يف الدولة اإلسالمية فهو يستحّق ومسلوليّ 

 يمكنه أن يعطيه منه كذلك بحسب ما يراه من منطق األولويات.

 

 ـ يف جمال اخلمس ومصارفه 2

ني يف اخلمس حقّ من رشوط املست ري واحد من فقهاء اإلمامية اىل أنّ ذهب غ

ىل غري اإلمامي يعطاء اخلمس من سهم السادة ياإليامن باملعنى اخلاص، فال جيوز 

 االثني عرش،، وقد استدل لذلك بعّدة أدلة:

ال يذلك مقتىض قاعدة االشتغال، حيث ال حيصل العلم بفراغ الذّمة  ينّ  ـ1

 مي.عطاء االماإب

عن هذا الدليل واضح؛ فإنه بعد وجود العمومات واملطلقات يف  واجلواب

ة يمكن االعتامد عىل الدليل املحرز بال حاجة للرجوع اىل أصل القرآن والسنّ 

مة بل الشك من موارد الشك يف رشط التكليف فتجر، فيه الرباءة املتقدّ  االشتغال.

 عىل االشتغال.

 له، وال كرامة لغري امللمن. كرام  يامي ماعطاء اخلمس لغري اإل نّ ي ـ2
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 765 ...... مطالعة فقهّية استداللّيةشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

ذاته،  كرام غري امللمن الشيعي يف حدّ يمل يقم دليل عىل حرمة يّنه  أوالً:واجلواب 

بكاري من عنوان  م أنه عنوان أخّص وقد تقدّ  ،اهل ورسوله نعم حيرم مواّدة من حادّ 

احلدياية كيف والنصوص القرآنية والتارخيية و ،سالم غري االماميالكفر أو اإل

ليه والتعامل باألخالق احلسنة معه يكرام غري املسلم وبّره والقسط يعىل  شاهد  

حياء هلم أسالمية هم يف الدولة اإلؤبقايكرامه، بل يوزيارته وغري ذلك من مظاهر 

يف حّق غري  كرامكرام فكيف يلتزم بحرمة اإلمن اإل احلقوق العامة رضب  

 ؟!اإلمامي

 .طالق الدليل أو عمومهيىل يالرجوع فقهاء من ال ما ذكره بعض ثانيًا:

ن مل يكن مقّدمًا فهو معارض بالعموم يدليل حتريم اإلكرام  غري دقيق؛ ألنّ لكنّه 

مامي من وجه لدليل مرصف اخلمس فيتساقطان، فيايت عدم استحقاق غري اإل

 وهو مطلوب املستدّل هنا. ،للخمس

يىل وهو انتسابه  ،يف غري الشيعي موجود  املقتيض للتكريم  قيل من أنّ  ما ثالثًا:

 .شامل ، وهو مقتض  رسول اهل

ييدو يل ـ يف عدم ثيوت الكرامة لغري  امكالم املستدّل ليس ـ كويناقش بأّن 

 بل يف ثيوت عدمها. ،الشيعي

مة يف بحث الزكاة تشتمل عىل تعليل عام يمكن بعض الروايات املتقدّ  نّ ي ـ3

اهل عز  فإنّ »ام يف خرب يبراهيم األويس الذ، جاء فيه: ترسيته للخمس أيضًا، ك

م: ، وخرب يوسف بن يعقوب املتقدّ «وجل حّرم أموالنا وأموال شيعتنا عىل عدّونا

م، اد املتقدّ ، وخرب يعقوب بن شعيب احلدّ «ال تعطهم، فإنم كفار مرشكون زنادقة»
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 ة وغريها.الت تشمل الزكاليفإّن هذه التع ،«لغريهم يال احلجر ما».. 

أما القول وها ضعيفة السند فال يعتمد عليها، عّن هذه النصوص بأمج: يواجلواب

 ،حتريم أمواهلم عىل العدّو بمعنى عدم شمول التحليل ـ لو كان ـ للمخالف بأنّ 

خرب يوسف )يونس( بن يعقوب غايته عدم جواز يعطاء  نّ يبل  فهو خالف الظاهر.

احلرص أّن هذا فضاًل عن  ز يعطاء غريها للكافر.الزكاة لكّل كافر، ال عدم جوا

 وال أقّل من اإلمجال. ،خرب احلداد قد يكون يضافياً من املستفاد 

ستناد يىل يطالقات بعض الروايات املتقّدمة يف الزكاة بدعوى شموهلا اال ـ4

 للخمس، وهي:

ق عىل املتصدّ »م ـ: يف التفسري املنسوب يىل اإلمام العسكر، ـ كام تقدّ  ما ـ أ

 «.أعدائنا كالسارق يف حرم اهل

الزكاة يال الصدقة وال تعط ».. م، وجاء فيه: خرب عيل بن بالل املتقدّ  ب ـ

 .فإّن عنوان الصدقة يشمل غري الزكاة أيضاً  ،«ألصحابك

 .لنا يليه معًا كام توّص امالسند فيه فعضب واجلواب أوالً:

 ،عىل جواز يعطاء غري الزكاة هلم ار الداّلةي بجملة من األخامبمعارضته ثانيًا:و

 ،(6، مج1وكذلك يعطاء زكاة الفطرة هلم يف بعض املوارد، مال خرب أ، بصري )ح

، 1(، وصحيحة زرارة وحممد بن مسلم )ح6مج ،3وصحيحة أيب بصري )ح

وصحيحة (، 8، مج7(، وخرب عيل بن بالل )ح8، مج3وخرب الفضيل )ح(، 8مج

بل هناك نصوص  .(8، مج5ني )حهالك اجل(، وخرب م8، مج6عيل بن يقطني )ح

األخيار وين كانت  ، وهذهى أجرحرّ  كيد   لكّل  وأنّ  ،ة يف هذا األمرمّ عديدة عا
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 763 ...... مطالعة فقهّية استداللّيةشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

 آب  عن التخصيص.كأّنه تلك لسان أخّص من تلك، لكّن 

ف رصي ظاهر هذه األحاديث ما من أنّ  ،ذكره أستاذنا السيد اهلاشميما وأما 

 ،ف بهف للحاكم وهو يترّص رصخلمس الذ، يوهو عىل خالف ا ،للفقري ميارشةً 

 ،يف تسليمها يىل احلاكم الزكاة أوىل أنّ ب. فهو جيد يذا مل نقل رصف عن اخلمسنفي

احلاكم يعطي اجلميع يف  عىل أنّ  ( داّلةً 8، مج1فتكون صحيحة حممد بن مسلم )ح

عىل  هبا دّل يستف احلاكم حتى الزكاة فال تكون نصوص الزكاة نفسها شاملة لترّص 

 اخلمس.

بعد  هنا (الصدقة)لشك يف يرادة غري الزكاة من كلمة يىل اهذا كله مضافًا 

 تعارفها فيها يف لسان النصوص ممّا يفرض اإلمجال املوجب لألخذ بالقدر املتيّقن،

 .العرب يف لغةأيضًا  والعطف هبذا النوع كاري  

مرصف اخلمس املالزمة بني والعرفية والفقهية  الفحوىاالستناد يىل  ـ 5

له  ى ال تعطريوالزكاة يف اشرتاط اإليامن، فلو كانت الزكاة املوضوعة أساسًا للفق

 الزكاة، كام عرّب من رشف أ مايلّ  يذا كان خمالفًا فيطريق أوىل اخلمس الذ، هو حق  

 بعض النصوص بالكرامة.يف عنه 

ت حيث يّن هذه األمور تتيع التوازنا ،د استحسانهذا جمرّ  بأنّ  وأجيب

بماابة العّلة التامة  |حتامل أن يكون االنتساب للنيياقتصادية أيضًا، مع اال

 .|جلواز الرصف ولو كان فاسد املذهب تكرياًم للنيي

عىل التمييز بني الزكاة واخلمس يف مسألة  ه ميني  وال بأس هبذا اجلواب، لكنّ 

هلذا يمكن تقديم التسليم للحاكم وعدمه، كام أنه مينّي عىل فكرة حّق السادة، 
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يعطاء بعدم ي يقوم عىل عدم ثيوت حكم عام نائجواب آخر وهو جواب مي

فال معنى بعد ذلك للفحوى يال يف دائرة الايوت  ،أولياً  ثيوتاً املخالف من الزكاة 

 الاانو، للحكم يف الزكاة نفسها.

دعوى األرشفية غري واضحة، فسهم اإلمام يسّلم للحاكم أيضًا فكيف  كام أنّ 

 از لإلمام رصفه حيث شاء؟!ج

 العظيمة. ةاالستناد يىل اإلمجاع والشهر ـ 6

 الحتامل املدركية جدًا بعد هذه األدّلة ؛تهجيّ حسلم تال  ،لو سّلم صغروياً  ولكن ه

 .كّلها

الً عن داالستناد يىل فكرة بدلية اخلمس عن الزكاة، وأّن اخلمس جاء ب ـ 7

حّرم اهل الزكاة عىل اهلاشمي أبدله  ، فحيثحكم امليدل حق اليدللالزكاة في

 السادة. همفتكون أحكام الزكاة الحقًة لس ،باخلمس

 ييل: لية مادوأهم نصوص الب

نحن واهل الذين »يقول: × قال: سمعت أمري امللمنني ـ خرب سليم بن قيس، أ

ا َأَفاء اَّللهُ، فقال: |عنى اهل بذ، القربى، الذين قرنم اهل بنفسه ونيّيه َعىَل  مه

ي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكمنيم  ُسولم َولمذم لره
هم َولم ْن َأْهلم اْلُقَرى َفلمله منّا  ،َرُسولمهم مم

يف  خاّصة ومل جيعل لنا سهاًم يف الصدقة، أكرم اهل نيّيه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما

بني هاشم أبدهلم اهل أّن  يستفادحيث  ،. ونحوه خرب محاد بن عيسى«أيد، الناس

 الزكاة باخلمس.عن تعاىل 

ضعف أبان بن أيب بمن حيث السند  تارةً  ،هذا اْلرب قابل للمناقشة إال أن  
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 760 ...... مطالعة فقهّية استداللّيةشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

يقع يف طريق  حيثة خشيال يف املفضبن اوضعف طريق الطويس يىل  ،عياش

يذ ظاهره احلديث عن أهل الييت  ؛وأخرى من حيث الداللة .يىل محاد روايةال

 واهل العامل. .الذرية النيوية ال عن كّل  ،ةالنيو، خاّص 

يىل سليم بن قيس أيضًا يف خطية  ةً من هذا مسند ةقرييرواية  تهذا، وقد جاء

 ؛، واحتامل اإلرسال قوّ، فيها كام ذكره اخلوئي ×طويلة من خطب اإلمام عيل

 .براهيم بن عاامن مع سليميطيقة  ادحتالعدم 

وينام جعل اهل هذا ».. قال:  ،×ن العيد الصالحع ب ـ مرسل ُحاد بن عيسى،

اء سييلهم عوضًا هلم من صدقات الناس، تنزهيًا من ناخلمس هلم دون املساكني وأب

 .«، وكرامة من اهل هلم عن أوساخ الناس..|اهل هلم، لقرابتهم برسول اهل

 وهو ضعيف السند باإلرسال.

لليتامى واملساكني وأبناء السييل والنصف ».. قال:  ،ج ـ مرسل أُحد بن حممد

عّوضهم اهل مكان ذلك  ،من آل حممد^ الذين ال حتّل هلم الصدقة وال الزكاة

 .«باخلمس..

 رزاحلديث مرسل مرفوع، بل مل يسند يىل معصوم، ومال هذا اإلضامر ال حتو

 برصف النظر عن اإلرسال. ،حجية احلديث معه

يف حديث طويل بعد حدياه عن ـ × عن الرضا ت،د ـ خرب الريان بن الصل

ه أهل فلام جاءت قّصة الصدقة نّزه نفسه ورسوله ونزّ ».. قال: ـ جعل اخلمس هلم 
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َدَقاُت لمْلُفَقَراء َواملََْساكمنيم بيته، فقال:  اَم الصه سه عن الصدقة فه نثم قال: فلام نزّ  ، إمنه

مة عىل حممد وآله، صدقة حمرّ ه أهل بيته ال بل حّرم عليهم؛ ألّن اله رسوله ونزّ ونزّ 

 .«روا من كل دنس ووسخألنم طهّ  ؛هلم وهي أوساخ أيد، الناس ، ال حتّل 

 ،من حممد بن جعفر بن مرسور احلديث ضعيف السند بكّل يّن  ويناقش أوالً:

 وين كانا من امومل تايت وثاقته ،ومها شيخا الصدوق ه،وعيل بن احلسني بن شاذوي

 ام. عنهمشاخيه أو ترىّض 

ملطلق ذرية الشمول أهل الييت ال يّن ظاهر احلديث هو االختصاص ب ثانيًا:

 .، السيام بقرينة احلديث يف آخره عن التطهريالرسول

ت هذه النصوص سندًا وداللة ـ وبرصف النظر عن جممل ما تقّدم، وحتى لو متّ 

 ذلك غاية ما ال أنّ ي ،ت اليدليةسندًا حسب الظاهر ـ وحتى لو متّ  ءومل يتم منها يش

ثم أبدله  ،اهل حّرم الصدقة عىل اهلاشمي يفيد بحسب ظاهر هذه النصوص أنّ 

اليفهم من  فهذا ما ؟مكانا باخلمس، أما هل متام أحكام الزكاة جتر، يف اخلمس

ة معيّن اهل حذف الركعتني من ظهر اجل :الروايات يطالقًا، فهذا متامًا كقول القائل

 ةالصمعة، فهل يدّل ذلك عىل لزوم حتقيق متام رشوط ال خطيتي اجلاموأبدل مكان

 ؟!يال ما خرج بالدليل يف خطيتي اجلمعة

 

 خامتة ونتيجة

ـ عىل مستوى اَلكم فلم يقم أي  دليل معترب ومقنع عىل اشرتاط اِّليامن  ،وعليه

يل الثابت ـ  يف اْلمس أوضح كام صار جليًا، بل ، واْلمس يف مستحق  الزكاةاألو 

طة الواردة كانت قد صدرت من أهل البيت بحكم واليتهم وأن  الن صوص املشرتم
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 701 ...... لّيةمطالعة فقهّية استدالشرط اإلميان املذهيب يف استحقاق اخلمس والزكاة، 

ة، ومن ثم  أمكن ملن له الوالية يف عرص الغيبة تغيَي  عىل املال الزكوي واألموال العام 

 .، سعًة وضيقاً بام يراه مناسباً  هذا التعديل الزمني الوالئي الصادر عنهم

وعىل فقرائهم سلمني هذه األموال ترصف يف مصالح امل فالصحيح أن  

ة دون أن يكون هناك مانع من تقديم بعض األولويات الزمنية هنا ومساكينهم  عام 

وربام يطابق نظرهم الزمني النظر يراه املتول ون لشؤون هذه األموال،  تبعًا ملا ،وهناك

الزمني املستكن  يف نصوص املنع عن إعطاء غَي اِّلمامي، وقد خيتلف تبعًا الختالف 

 واَّلل العامل بأحكامه.، الظروف

  





 

 

 

 
 
 
 

 

 احلوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا

مطالعة عابرة يف أساليب التعّلم والتعليم وقواعد 

 اإلدارة التعليمية
 

 

  





 

 

 

 

 

 

 متهيد

من الطييعي أن تكون هناك صلة وثيقة بني امللّسسات التعليمية ومناهج 

امللّسسة التعليمية تقوم يف واقع أمرها عىل التدريس وفنون التعليم والتعّلم؛ ألّن 

 ذلك، ولو سلينا منها قضايا املنهج خلرجت عن عنوانا وحتّولت يىل أمر آخر.

واملناهج التعليمية قد تولد يف أّ، ملّسسة نتيجة فعل واع  يقّرر بوضوح 

ت وقاطعية اعتامد منهج ما يف قضايا الرتبية والتعليم، وقد تأيت نتيجة تراكامت جرّ 

يليها بطريقة غري واعية باملعنى السابق، لكن عىل أّ، حال، ال يمكن أن ال يكون 

 هناك سياق أو نسق تعليمي تقوم عليه امللّسسة العلمية.

احلوزات العلمية واملعاهد الدينية عند املسلمني ختضع ملا أرشنا يليه، فهي تعتمد 

ع زمني تراكمي حفرته السنني منهجًا يف التعليم والتعّلم يغلب عليه أّنه وليد وض

واأليام، ونحن من هنا ال نوافق عىل أّن احلوزة العلمية ال يوجد فيها منهج  دريس؛ 

فإّن هذه املقولة غري صحيحة، ويّنام هلا منهج مسترت، بحسب التعيري املعارص يف علم 

، فاألصّح أن نناقش يف منهجها الدريس املعتمد ـ ولو نتيجة وضع املناهج

                                           

انظر: حممود العيدا ي، تأمالت يف هندسة التعليم احلوزو،، جمّلة فقه أهل الييت، العدد  (1)
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 اكمي غري واع  باملعنى السابق ـ ال أن ننكر أصل وجوده.تر

 ما نريد أن نطالعه يف هذه األوراق املتواضعة يرجع يف روحه:

يىل عملية توصيفية ـ حتليلية للمناهج املعتمدة يف احلوزات العلمية يف  أوالً:

 )اليحث اخلارج قضايا الرتبية والتعليم عىل مستوى حقل الدراسات العليا خاّصة

، وقد نضطّر لإلشارة يىل املراحل الدرسية السابقة عىل والدراسات االجتهادّية(

 هذه املرحلة، وهذا بدوره سوف يطّل بنا عىل:

ما يتصل بمناهج التدريس والتعليم التي اتيعت حتى اآلن يف احلوزات  أ ـ

 الدينية )أ، وظائف األستاذ وطرائق عمله(.

املعرفة )وظائف الطالب أو التلميذ  ما يتصل بأساليب التعّلم وكسب ب ـ

 وطرائق عمله(.

ما يتصل باجلوانب الرتبوية عند الطالب واألستاذ، والتي حتيط أو ترافق  ج ـ

 العملية التعليمية والتعّلمية.

: كسب املعرفة،  د ـ ّ ما يرتيط أيضًا بالرتبية والتعليم عمومًا عىل مستوى غريض 

 وينتاج املعرفة معًا.

ّلق بدور اإلدارة احلوزوّية يف قضايا التعّلم والتعليم وتوفري املناخات ما يتع هـ ـ

 املناسية لذلك لكّل من األستاذ والتلميذ.

يىل عملية تقويمية حتاول أن تقرأ هذه املناهج املّتيعة وفق الصورة أعاله يف  ثانيًا:

، وتسعى احلوزات الدينية )الشيعية اإلمامية باخلصوص( وتشيعها نقدًا أو تأييداً 

 للكشف عن عنارص قّوهتا وضعفها.

رصد املقرتحات املناهجية الرئيسة التي قّدمت حتى اآلن بوصفها بدائل  ثالثًا:
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 عن املنهج األّم املتيع، وحتليل جدوائّيتها وعنارص استحكامها أو ضعفها.

ج حماولة تقديم أطروحة بديلة ممكنة تقوم عىل مجع عنارص القّوة يف املناه رابعًا:

كّلها من جهة وطرح عنارص الضعف كذلك من جهة ثانية، ويضافة عنارص جديدة 

 تساعد يف رقّي الرتبية والتعليم يف امللّسسة الدينية ثالاة.

 

 أواًل: الدراسات ما قبل مرحلة البحث اخلارج

أوّد أن أشري يف اليداية يىل عّدة نقاط متهيدية فرعية عامة تتصل بمرحلة ما قيل 

ارج، ويمكن أن تشّكل بنية حتتية هلذه األوراق ين شاء اهل تعاىل، وهي اليحث اخل

 نقاط متعّددة، نقترص منها عىل ما نراه األهم، كام ييل:

 

 ـ التدوين الفقهي، مطالعة تارخيّية موجزة1

يساعد رصد تطّور وسائل تدوين الفقه اإلسالمي عىل استكشاف طرائق 

الغري، وربام يمّكننا ـ بشكل  من األشكال ـ من الفقهاء يف تناول الفقه ونقله يىل 

 اإلطاللة عىل أسالييهم الييانّية يف العلوم الرشعية.

ويذا أردنا يجياز طرائق الفقهاء يف الييان الفقهي أمكننا وضعها ضمن جمموعات 

ـ جمموع 7ـ جمموعة األساس املنهجي. 3ـ جمموعة األساس املوضوعي. 1 ثالث:

 ك عىل الشكل التايل:األساس الييا ي. وذل
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 التدوين الفقهي

 

 العرض والييان                       املنهج                   املوضوع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ التدوين وفقًا للموضوع )األساس املوضوعي( 1ـ  1

 يتنّوع التدوين عىل أساس املوضوع يىل:

يف كتب احلديث، حيث أّلف ويقصد به ذلك الفقه املستيطن  ـ الفقه املنقول، 1

أصحاب أئمة أهل الييت الكاري  من الكتب احلدياية التي حتمل عناوين فقهية، مال 

كتب احلسني بن سعيد األهواز،، دون أن يكون هناك بالرضورة ملرش عىل 

 نصوص يفتائية منهم فيها.

ويقصد به الكتب الفقهية املتضّمنة نصوص األحاديث مع  ـ الفقه املأثور، 2

حذف األسانيد والطرق واختيار النصوص احلدياية املعتمدة لإلفتاء عند الفقيه، 

 املنقول ـ الفقه1

 ـ الفقه املأثور3

 ـ الفقه التفريعي7

 ـ القواعد الفقهية6

 ات األحكامـــــفقه آي ـ5

 )الفقه القرآ ي(

 ـ التدوين احلكمي8

 ـ التدوين يف العويص3

 ـ التدوين العليل واحلكمي6

 ـ فقه اخلالف0

 ـ فقه الوفاق11

 ـ األشياه والنظائر11

 ـ الفقه املوسوعي13

 ـ الفقه املعجمي17

 ـ الفقه القامويس16

 ـ الفقه االستداليل15

 

 

 ـ الفقه املنظوم18

 ـ التدوين العدد،13

 ـ التدوين الوقتي16

 ـ تدوين القسمة واحلرص10

ـــــــوايش والتعليقات ـ احل31

 والرشوح

 ـ التقريرات31

 ـ املخترصات33

 ـ املفّصالت واملطّوالت 37

 ـ السلال واجلواب36
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مال كتايب: املقنع واهلداية للصدوق، وكتاب النهاية للطويس. وييدو أّنه قد طويت 

 هـ(.681صفحة هذا الفقه تقرييًا بوفاة الشيخ الطويس )

تشقيقها، واخلارج عن وهو الفقه القائم عىل تفريع املسائل و ـ الفقه التفريعي، 3

االلتزام بالنصوص احلدياية احلرفية. ومن مصنّفات هذا الفقه: كتاب امليسوط 

للطويس، واملقنعة وأحكام النساء للمفيد، وهذه املصنّفات قد ال نجد فيها 

استدالالً يال قلياًل كاملقنعة، وقد نجد فيها استدالالً موّسعًا كجواهر الكالم للشيخ 

 النجفي.

وهو الفقه الذ، يدرس الرشيعة من خالل حتويلها ـ  ه القواعد الفقهية،ـ فق 4

حيث أمكن ـ يىل جمموعة من القواعد، ولعّل أّول ظهور بارز هلذا الفقه ـ يمامّيًا ـ 

هـ( يف )القواعد والفوائد(، ثم تلته جهود املقداد 368كان مع الشهيد األول )

الشيخ و (،امعوائد األيّ )نراقي الالشيخ و السيور، )نضد القواعد الفقهية(،

غي )العناوين(، والسيد اليجنورد، يف جهده القّيم )القواعد الفقهية(، وصوالً املرا

يىل املشايخ: نارص مكارم الشرياز،، والفاضل اللنكرا ي، وباقر اإليروا ي، 

 وغريهم.

وهو فقه  متخّصص يف دراسة آيات  ـ الفقه القرآين أو فقه آيات األحكام، 5

ألحكام املختلف يف عددها، وكان من أبرز من كتب يف هذا الفقه: الراوند، يف ا

)فقه القرآن(، وابن شهر آشوب يف )متشابه القرآن وخمتلفه(، وابن املتّوج اليحرا ي 

يف )النهاية يف تفسري مخسامئة آية(، واملقداد السيور، يف )كنز العرفان(، واملحقق 

غريهم من العلامء، وقد رّتب هلالء العلامء كتيهم تارًة األردبييل يف )زبدة الييان(، و

بشكل موضوعي وفقًا ألبواب الفقه، وأخرى بشكل قرآ ي وفقًا لرتتيب آيات 

 األحكام يف القرآن الكريم.
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وهو التدوين الذ، يدور حول بيان احلكم فقط وال هيّمه  ـ التدوين اَلكمي، 6

يكون مأثورًا وقد ال يكون، ومن أبرز التفريع وال االستدالل وال غري ذلك، وقد 

مصاديق هذا النوع من التدوين: الرسائل العملية، وهي ظاهرة عرفت يف القرن 

احلاد، عرش اهلجر،، وين كان هلا وجود بصيغها القديمة يف مصنّفات املاضني، 

ر كانت مع الرسالة العملية للشهيد نور اهل لكّن بدايات ظهورها بشكلها املتأّخ 

هـ(، وهي خمطوطة، وكذلك مع )جامع عيايس( للشيخ اليهائي 1110، )التسرت

 وغريهم، يىل يومنا هذا.

ويقصد به التدوين يف املسائل املشكلة والعويصة واملعّقدة  ـ الفقه العويص، 7

التي حتتاج يىل جهود ضخمة للخروج منها، ويسّمى بالعويص أو املسائل 

هـ( يف كتابه )مسائل 617يخ املفيد )العويصة، ولعّل أّول من أّلف فيه الش

هـ( فصاًل يف )جواهر الفقه(، 661العويص(، ثم أفرد له ابن الرباج الطرابليس )

وقد يذهب بعض  يىل  .هـ(661) ثم )املسائل العويصة( البن أيب مجهور األحسائي

يلزم ينيغي جتاهله اليوم، ولعّله هلذا قّل التصنيف فيه جدًا أو صار  أنه فقه  فرضيات  

ثات العويص  .، أو عويص املستحدثاتاستيداله بمستحد 

ها، مال علل  ـ التدوين العليل، 8 م  ك  وهو الفقه الراصد لعلل األحكام وح 

الرشائع للصدوق وكتب أرسار العيادات، يذا جاز اعتيار هذه الكتب من 

بارتياطها  املصنّفات الفقهّية، يال أّن كاريًا من الكتب املساّمة بالعلل يصعب اجلزم

هبذا اليحث، وقد شاع هذا املوضوع، املعروف اليوم بفلسفة األحكام، يف القرن 

 العرشين نتيجة النزعة العقالنية.

 

 )األساس املنهجي( التدوين على أساس املنهجـ  1ـ  2

 ام ييل:ك انطالقًا من األساس املنهجي، وذلكتعّددت ألوان التدوين 
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يعتمد الكشف عن نقاط  وهو منهج   ،اْلالف(منهج الفقه املقارن )فقه ـ  1

أو داخل املذهب الواحد ، كاًل أو بعضًا، االختالف بني املذاهب اإلسالمية تارةً 

ولعّل أقدم كتاب يف  .أو املقارنة بني الفقه اإلسالمي والفقه الوضعي ثالاة ،أخرى

الذ، و ،ايفسكالبن اجلنيد اال (هتذيب الشيعة)هو كتاب عند اإلماميّة فقه اخلالف 

بأنه استعرض مسائل اخلالف فيه. ـ  كام نقل العالمة احليّل ـ حممد بن معد  قال عنه

بني  اً فقهًا مقارن (ياترصالنا)يف هـ( 678)وهكذا جاءت كتابات السيد املرتىض 

يقّدم ل (اخلالف)يف كتابه املهم هـ( 681)وجاء الشيخ الطويس  .اإلمامية والزيدية

تذكرة ) هـ( يف338)ثم العالمة احليل  ،يف فقه اخلالف كاملة جمموعة فقهّية

ـ يف فقه اخلالف الداخل  (خمتلف الشيعة)ويف  ،يف فقه اخلالف املذهييالفقهاء( 

 .مذهيي

احليل العالمة بعد )عىل املذاهب اإلسالمّية( وقد توقف الفقه اخلاليف املذهيي 

حمّمد جواد مغنية، والشيخ خ حيث جاءت كتابات الشي ة،رتقرييًا يىل الفرتة املتأّخ 

وسوعة الفقه املقارن التي يرشف عليها الشيخ نارص وم ،حممد يبراهيم اجلنايت

مكارم الشرياز،، وكذلك موسوعة الفقه املقارن األخرى التي يرشف عليها السيد 

حممود اهلاشمي، وتصدر عن دائرة معارف الفقه اإلسالمي، وكتاب )األصول 

 ن( للسيد حمّمد تقي احلكيم يف أصول الفقه املقارن.العاّمة للفقه املقار

يال عند  دهاظاهرة جديدة مل نجـ الوضعي، فهو أما فقه اخلالف اإلسالمي 

، ثم مع (حترير املجّلةكتابه )يف هـ( 1737)الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء 

سني ، والسيد حممد ح(فقه العقود)مال السيد كاظم احلائر، يف  ،بعض املعارصين

 ( وغريهم من الفقهاء.فقه اإلجارة)يف م( 3111)فضل اهل 

 ،قليلة جدًا أيضاً  املوضوعوقد كانت الكتابات يف هذا  ،منهج فقه الوفاقـ  2
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 (الم فيام اتفقت عليه اإلمامية من األحكامعاإليمكن أن ندرج هنا كتاب )ه لعلّ و

امللتلف من املختلف )ذا يف فقه الوفاق املذهيي وغريه، وكهـ( 617)للشيخ املفيد 

ي للقمّ  (جامع اخلالف والوفاق)ألمني اإلسالم الطربيس، و (يف فقه السلف

 السيزوار،.

وهو منهج يعتمد رصد عنارص الشيه بني عّدة  ،األشباه والنظائرـ  3

موعة أعامل فريبط بينها لتكون يف سيك واحد، كالربط بني جم ،موضوعات فقهية

واهلدف هو حتصيل صورة  ،ال واحدة أو يف مكان واحدتقع يف وقت واحد أو يف ح

 860ابن سعيد احليل )عىل هذا املنهج ف ل من ألّ وأوّ  .متكاملة عن املشهد الفقهي

ثم جاء ابن  ئر(،نظالشياه واالناظر يف اجلمع بني األ يف كتابه )نزهة( ـه801وأ

 .ر(ئظالنشياه واعقد اجلواهر يف األ)يف كتابه هـ( 313)داوود احليل 

رتتيب لوهو الذ، يعتمد املصطلح الفقهي وفقًا ل عي،املنهج املوسوـ  4

فيوسعه بحاًا يف املوضوعات واآلراء واملناقشات الفقهية الواردة حوله،  ،األلفيائي

 (موسوعة الفقه اإلسالمي طيقًا ملذهب أهل الييت)ف يف هذا السياق وأبرز ما ألّ 

للشيخ حممد  (ةاملوسوعة الفقهية امليرّس و)جملدًا،  30والتي صدر منها حتى اآلن 

، وكذلك )موسوعة أصول دات حتى اآلنجملّ  0صدر منها والتي  ،عيل األنصار،

 الفقه املقارن( والتي تصدر عن جممع التقريب بني املذاهب.

 عرض املصطلح يفيعتمد الطريقة القاموسية منهج  وهو  ،املنهج املعجميـ  5

مة له عادة، ومن بل هو مقدّ  ،يعقياسًا باملنهج املوسو جداً  ويقع خمترصاً  ،الفقهي

( يف ستة جملدات، معجم فقه اجلواهر) :الظهور حديث  هذا املجال  أبرز الكتب يف

 .( يف ثامنية جملدات.املعجم الفقهي لكتب الشيخ الطويسو)

وتوضيح  ،ويعتمد تعريف الكلامت واملصطلحات ،مويسااملنهج القـ  6
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 (معجم ألفاظ الفقه اجلعفر،)ومن أهم ما أّلف:  .موجزة جداً  العناوين بطريقة

للشيخ ياسني  (االصطالحات يف الرسائل العملية)للدكتور أمحد فتح اهل، و

 حسني مرعي و..للشيخ  (القاموس الفقهي)العاميل، و

وهو املنهج املتيع يف املجموعات الفقهّية اليحاية عند  ـ املنهج االستداليل، 7

هـ(، وجمموعة أعامل 1388لكيار، مال )جواهر الكالم( للشيخ النجفي )الفقهاء ا

هـ(، و)املكاسب(، للشيخ مرتىض األنصار، 1617السيد أبو القاسم اخلوئي )

هـ( و.. ويستند هذا املنهج عىل االستدالل فريصد األدلة ويناقشها، 1361)

كرًا أدّلته ويعرض النظريات ويفنّدها، ويسعى الختيار قول  من األقوال، ذا

 ومستنداته.

 

 )األساس البياني( ـ التدوين وفقًا لألسلوب والبيان 1ـ  3

 واألساليب الييانية يىل: قيتعّدد التصنيف واالشتغال الفقهي وفقًا للطر

ما لتسهيل احلفظ ي ،وهو الفقه الذ، يصاغ يف قوالب شعرية ،الفقه املنظومـ  1

منظومة  331ـ حسب بعض اإلحصاءات  ـوقد دّونت يف هذا املجال  ،أو للتفنّن

هـ( املعروفة بـ 1317)بحر العلوم السيد من أشهرها منظومة  ،وقصيدة ةوأرجوز

ع الفقه حوهلا رشوح وتعليقات كارية. وقد تنوّ  تكتي التيو (ة النجفيةالدرّ )

 كية.ربية والفارسية والرتعاملنظوم بني اللغة ال

 ألفيةواحلفظ، مال  للحرص دمد األعداوهو الفقه الذ، يعت ،الفقه العدديـ  2

ثني عرشية يف الصالة لصاحب املعامل لف واجب يف الصالة(، واالأالشهيد األول )

 وهكذا..

عمل اليوم )مال كتاب  ،وهو الفقه الذ، يعتمد الزمن ،الفقه الوقتيـ  3
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 ليهائي،لشيخ ال (مفتاح الفالح يف عمل اليوم والليلة)لطويس، ولشيخ ال (والليلة

 للسيد ابن طاووس. (اإلقيال باألعامل احلسنة فيام يعمل مرًة يف السنة)وكتاب 

وهو الذ، يعتمد خارطة احلرص  الفقه عىل أساس القسمة واَلرص،ـ  4

بطريقة مضيوطة تستوعب  ، لتعالجوالقسمة للموضوع وضّم أبعاده املختلفة

 سماملرا)كتاب الصور واحلاالت، وقد برز يف هذا األسلوب سالر الديلمي يف 

 ( و..يلةضالوسيلة يىل نيل الف)وابن محزة الطويس يف كتاب  (،العلوية

ز احلاشية والتعليقة بمعنى واحد، وقد يميّ   والتعليقات والرشوح:َشاَلواـ  5

لية أو بعدم استخدام قبني احلاشية والتعليقة باختصاص التعليقة بالعلوم الع بعض  

 ،ّيز بأّن التعليقة تنرصف يىل ما يتضّمن رأيًا شخصياً ، وقد يمتلك العلوم احلاشية يف

التوضيحات  وة بالرشح واإليضاح. أما الرشح فهأو خاّص  واحلاشية أعمّ 

 لة امليسوطة.واليحوث املفّص 

واهلدف من كتابة احلوايش والتعليقات اختزال الوقت واجلهود عىل الكاتب 

النهاية )تعليقة فقهية هو كتاب ولعّل أقدم  ،واختصار األمور وعدم التكرار ،نفسه

يف ثالثة أجزاء، ثم  ،للطويس (النهاية)هـ( عىل كتاب 838للمحقق احليل ) (ونكتها

 كإيضاح الفوائد لفخر املحققني وغريه. الرشوحقات ويتتالت بعده التعل

الت:ـ  6 لة املستدّلة ي الكتب الواسعة املفّص هو املوسوعات الفقهية أو املطو 

ولعّل أقدم كتاب فيها هو  .تها الساحقةفقه واملستوعية أبوابه أو أغلييّ الشاملة يف ال

سكايف، ومتال كتب الشيخ البن اجلنيد اال (هتذيب الشيعة ألحكام الرشيعة)

وأمااهلم عمدة كتب والسيد اخلوئي ق النجفي الطويس والعالمة احليل واملحقّ 

 املطّوالت عند اإلمامية.

كتاب ثم  لخذقع عىل العكس من املطّوالت، فيي صنيفوهو ت املخترصات:ـ  7
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لتداوله، ومن  تسهيالً حفظًا له أو  ؛ده أو تعاد صياغته بشكل خمترصئزوا فحتذ

بن املتوج اليحرا ي، وخمترص خمتلف الشيعة كرة الذأشهر املخترصات خمترص الت

 النياطي و.. للشيخ زين الييايض

لطلية دروس أساتذهتم العليا يقصد بالتقريرات تدوين بعض ا التقريرات:ـ  8

، وقد ظهر كام يقول العالمة الطهرا ي ،ام يشيه األمايل يف احلديث عند القدماءب

ودّونت به  ،يىل يومنا هذاوما زال مستمّرًا خر القرن الاا ي عرش ااألسلوب أو هذا

 كتب كارية جدًا يف الفقه واألصول، ويف األصول أكار.

يمكن و ، عن أسئلة دّون الفقيه أجوبتهاتعرّب وهي كتب  سؤال وجواب:ـ  9

يسأل  أحياناً يدراج نمط االستفتاءات املعارص يف هذا النوع من التدوين الفقهي، و

 أيضًا. هاً يه وجييب، وأحيانًا يكون السلال من غريه له وقد يكون الغري فقيالفق

ليوم والتي غري كتب االستفتاءات املشهورة اـ  هذا املجال يفف ومن أبرز ما ألّ 

وكتب العالمة فضل للسيد اخلوئي والشيخ جواد التربيز،  (رصاط النجاة) يعدّ 

للسيد حمسن  (السلال واجلواب عن املسائل الفقهية) ـ من أكربهااهل املعروفة 

 ( وغريها.رسائل السيد املرتىض)لقمي، ولمريزا ال (جامع الشتات)األعرجي، و

 

 اسية يف الفقه واألصولالتطّور التارخيي للكتب الدرـ  2

من الطييعي أن يلثر مرور الزمن وتطّور الدرس األصويل والفقهي عىل الكتب 

اه مع كتب الفقه حظنيف التدريس يف احلوزات العلمية، وهذا متامًا ما ال ةاملعتمد

هذه أهّم واألصول منذ زمن الشيخ املفيد ويىل يومنا هذا، وسوف نحاول رصد 

                                           

 .788: 6الطهرا ي، الذريعة  (1)
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ويف مرحلة  ر الدروس احلوزوية يف املراحل األوىللت حموالكتب التي شكّ 

 عىل الشكل التايل:، الدراسات العليا أيضًا يف مجلة من األحيان

 

 هـ(413لشيخ املفيد )ل ،التذكرة بأصول الفقهـ  2ـ  1

لعّله يمكن عّد هذا الكتاب من أقدم الكتب الدرسية يف ماّدة أصول الفقه عند 

الياحاني يف تاريخ العلوم، وهذا الكتاب أّلفه الشيخ  الشيعة اإلمامية كام يرى بعض

العه الواسع عىل منجزات طّ ااملفيد املعروف بنزعته العقلية يف الفكر اإلسالمي وب

ـ ب وكذلك املذاهب املتعّددة عند أهل السنّة، هلذا يرتقّ  ،املعتزلة والفرق الكالمية

والطروحات األصولية حتى عىل النظريات  يطاللة أن يكون يف الكتابميدئّيًا ـ 

 .كاّفة عرصه عند املذاهب اإلسالمية

الذ، أورده الشيخ  هوينام وصلنا خمترص ،الكتاب مل يصلنا امللسف أنّ  يال أنّ 

أصول فقه موجز جدًا  ههـ( تلميذ املفيد، واملخترص يشري يىل أنّ 660الكراجكي )

املرتىض  ألنّ  ؛ الكتابيف ي سهباملفيد مل  فيه بعض اإلشارات اخلفيفة. ويرّجح أنّ 

ني يليه ومل ينقال أفكارًا عنه، مما كتابيهام األصولي   انّفعندما ص اوالطويس مل يشري

 عتقد أنّ أو، يىل اختصار الكتابقد أشار الطويس و ،اً يشري يىل أنه مل يكن أساسيّ 

حمّل  الفرتة مل تكن طويلة حتى ظهرت كتب الطويس واملرتىض األصولية لتحّل 

 ، فإذا كان كتابًا درسيًا فربام اعتمد فيام بعد للمراحل األوىل.(تذكرةال)

 

 هـ(464لشيخ الطوسي )، لالعّدة يف أصول الفقهـ  2ـ  2

وييدو أنه أخذ كاريًا مما ، وهو كتاب أصويل موّسع اعتمدته احلوزات العلمية

                                           

 .6ـ  7: 1يس، العّدة يف أصول الفقه انظر: الطو (1)
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شيعة يف أصول زًا عند ال، وقد احتّل موقعًا متميّ (الذريعة)كتيه السيد املرتىض يف 

 .ضامروكان حمورًا يف هذا امل ،ني من الزمننطيلة قرـ يىل جانب الذريعة ـ الفقه 

ـ 7 .اليعد العقيل التحلييلبـ 3املقارن.  باليحثـ 1 :بـ العدةويمتاز كتاب 

هجيًا نم اً ويييتيويب األصول تبـ  6 .ة ومناقشاهتابالتفصيل يف ذكر الوجوه واألدلّ 

 .قة املعتزلة يف التنظيمييشيه طر ،غري فوضو،

 

 هـ(464للشيخ الطوسي ) ،النهاية يف جمرد الفقه والفتاوىـ  2ـ  3

متاز ، واحمورًا للتدريس الفقهي يف احلوزات العلمية ل هذا الكتابشكّ 

قربه من النصوص ، وكذلك بته للحفظ والتعليق والرشحباختصار عيارته وقابليّ 

، حيث غلب عليه استخدام ي للمسائلتنظيم فنّ  ، لكنّه كان يفتقر يىلاحلدياية نفسها

األسلوب الرسد، يف عرض املسائل الفقهية الواحدة تلو األخرى، من هنا وجدناه 

فكان شييهًا بنمط التدوين الفقهي  ،النمط التقعيد، يف الفقه يال نادراً بعيدًا عن 

 املعتزيل. النمط التدوينيأكار من احلنييل 

 

 هـ(676للمحّقق احللي ) ،معارج األصولـ  2ـ  4

تاز مت ،خمترصة منضيطة األلفاظ مكافة يف معانيهاأصولّية  يعّد هذا الكتاب دورةً 

 ترص مياحث أصول الفقه حتى القرن السابعختو ،الرتتيب ةبسهولة العيارة، وجود

عن مرحلة ـ من حيث املضمون ـ زيادات كارية هذا الكتاب  ليس يفو اهلجر،.

 ر يف هذين القرنني كاريًا.أصول الفقه اإلمامي مل يتطوّ  ألنّ الطويس واملرتىض؛ 

 

 هـ(676حللي )اللمحّقق  ،شرائع اإلسالم واملختصر النافعـ  2ـ  5

 اموقد ظّل األول منه ،الكتب الدرسية عند الشيعة من أهمّ  نالكتابا نيعّد هذا
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حتى يومنا مات والسطوح، وكذا يف دورات اليحث اخلارج معتمدًا يف تدريس املقدّ 

 .اإلسالم عىل رشائع )املعترب( يمال توسعةً  األّول، فيام كتابهذا، والاا ي خمترص 

ـ ترتيب 7ـ بيان موجز لألقوال. 3 .ـ ضيط متقن للعيارات1: بـ يمتاز الرشائع

 .خفيفة ليعض األدّلة اتشاريـ 6 .ق اجلودة لألبواب واملسائل واملوضوعاتئفا

 .ّدد أحيانًا أخرىـ حسم الفتوى أحيانًا والرت5

 

 هـ(726للعالمة احللي ) ،فات األصولية والفقهيةّناملصـ  2ـ  6

 :احتّلت بعض كتب العالمة احليل حمور الدرس احلوزو،، فإّن كتيه عىل نوعني

الت1 مال: تذكرة الفقهاء، وخمتلف الشيعة، ومنتهى املطلب، وناية  ،ـ مطو 

 الوصول يىل علم األصول.

ل: قواعد األحكام، ويرشاد األذهان، وهتذيب الوصول، ما ،ـ وَمترصات2

 ومياد  األصول.

فاعتمدت يف  ،متونًا ملطّوالته يذ جاز التعيري العالمة احليّل  شّكلت خمترصات

خذت بمعونة املطّوالت مواّد ا  املراحل األوىل من الدرس احلوزو، يف نفسها، فيام 

 للدراسات العليا.

 .ج ـ سهولة التعيري .ب ـ الي عد املقارن .شمولية التتيع أ ـ بـ: كتيه عموماً تاز متو

هـ ـ تطييق القواعد األصولية يف الفقه  .براز فّن املناقشة الفقهية وطريقتهايد ـ 

وـ وجود اضطراب يف  .بشكل أوضح أو ظهور األصول يف الفقه يف مراحله األوىل

 .نسيّيًا يف اآلراء األفكار وتذبذب وتغيري كاري

 

 هـ(1411معامل الدين ومالا اجملتهدين، للشيخ حسن العاملي )ـ  2ـ  7

 يف الفقه محلت عنوان فقه آل ياسني، لكنّ جمموعة غري كاملة هذا الكتاب يعّد 
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أ  :بـ ومتتاز ،ينيعن كتب الطويس واحللّ  األصولية هي التي اعتمدت بديالً  تهمقّدم

وأّن صاحيها عاش السيام الييان. ب ـ عكسها آلخر التطّورات األصولية  ةـ جود

يف بدايات احلقية اإلخيارّية وتلّمذ عىل املحقق األردبييل. ج ـ عمق املطالب 

ـ عرض اآلراء  ـزًا. همتميّ  اً د ـ ترتيب األصول ترتيي .مقارنًة بام سيقواملضامني 

ـ ظهور النزعة  و .الييان والرصدن حيث م تهمع جامعي ومناقشاهتا باختصار

 بشكل  أّويل جّدًا.صول الفلسفية يف األ

واعتمد متنًا  ،واحلوايش حعرشات الرشو هذا الكتاب عىل تكتيوقد  ،هذا

وقد شهد ناياته يف  ،يزال يف بعض احلوزات معتمداً ، وما لدراسات بحث اخلارج

 .ةالعقود األخري

 

 هـ(965، للشهيد الثاني )الروضة البهّيةـ  2ـ  8

الكتب التي  من أهمّ اللمعة الدمشقّية(  يف رشحة الروضة اليهيّ )كتاب  يعدّ 

 (اللمعة الدمشقية)لكتاب  عليها املدار فقهيًا يف مرحلة السطوح، وهو رشح  

 .للشهيد األول

ـ بيان 3ـ سهولة العيارة وفصاحتها. 1بـ:  الروضة مع اللمعةكتاب يمتاز و

دورة  ـ6 .ةـ عدم وجود بحوث ذات نزعة فلسفية حتليليّ 7 .بعض القواعد الفقهية

ـ رصد 5 .بغري العيادات أكار من العيادات هتتمّ  ،النسية ةكاملة يف الفقه متساوي

ـ عدم حضور اليحث الرجايل أو 8 .ناقشاتاملط لألقوال ويبراز اآلراء ومتوّس 

 .األصويل بقّوة

 

 هـ(1434) ء الدين العامليللشيخ بها ،زبدة األصولـ  2ـ  9

ول الفقه عىل طريقة خمترص ابن احلاجب، يعّد هذا الكتاب متنًا خمترصًا ألص
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ة العيارات وحتليل كالطالب عىل السعي لفكف معهوينشأ  ،سم بالتعقيديتّ  هاختصارو

اب بنزعة ذات طابع فلسفي تيتسم الككام  .فاّ ة يف النّص املكثاوياإلشارات امل

بعًا يف األمور املنطقية متا األصويل من العقليات، وقد وضع مقّدمةً اليحث تقّرب 

 هـ(.515الشيخ أبا حامد الغزايل )يف ذلك 

 

 هـ(1471للفاضل التوني ) ،الوافية يف أصول الفقهـ  2ـ  14

وقّدم  ،يذ جاء يف العرص اإلخيار، من جهة ؛يعّد هذا الكتاب بالغ األمهية

صاحيه تيوييًا خمتلفًا لألصول من جهة ثانية، وقد امتاز بنمط جديد من اليحث 

ريات جديدة، لكنه ظّل مرجع األصوليني يف عرص ضعفهم وطرح نظاألصويل 

 أمام اإلخياريني.

 

هـ(، والفصول 1232ـ القوانني احملكمة يف أصول الفقه، للمريزا القمي ) 2( ـ 12ـ  11)

 هـ(1261الغروية لإلصفهاني )

ـ مليئان بدقائق األبحاث 3ـ موّسعان جدًا. 1يمتاز هذان الكتابان بأّنام: 

ـ فيهام 5ـ حيمالن نزعة نقدية واسعة. 6ـ جاءا يف عرص االنسداديني. 7األصولية. 

ـ معّقدان من حيث العيارة وصعيان من 8متابعات كارية لآلراء واألدّلة واألقوال. 

 ـ حيتويان أفكارًا غزيرة.3حيث الييان. 

وقد سيطر هذان الكتابان عىل احلوزات العلمّية، وظاّل حتى زمن قريب ماّدًة 

 العليا.السطوح مراحل ام يعرف بفي للتدريس

 

 هـ(1281ـ فرائد األصول واملكاسب، للشيخ األنصاري ) 2( ـ 14ـ  13)

ـ بسط مطّول يفوق 1هلا يف األصول والاا ي يف الفقه( بـ: يمتاز الكتابان )وأوّ 
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التصّور لألبحاث واألقوال واألدّلة واملناقشات، ربام تأثرًا بصاحب اجلواهر 

ـ توثيق لآلراء بشكل موّسع لكن أكاره بالواسطة. 3ني والفصول. وصاحيي القوان

ـ دورة غري كاملة للفقه؛ ألنه يف املكاسب والييع فقط، مع أنه يف أصول العقود، 7

ودورة غري كاملة يف األصول أيضًا؛ ألنه ال حيو، مياحث األلفاظ، بل يقترص عىل 

ّد ذلك نق طة نقص عىل املستوى احلجج واألصول العملية والتعارض، وقد ع 

ـ عدم وجود تنظيم ممّيز لألبحاث، بل هناك بعض الفوىض يف 6. التعليمي

ـ عدم وجود تسلسل 5الرتتيب، وكذا يف بيان تصميم اليحث قيل الرشوع فيه. 

ووضوح يف نظر املصنّف، بل يقوم بشكل أكرب عىل األخذ والرّد والدفاع ثم التينّي، 

ـ حيو، نقاًل للنصوص  8ب أحيانًا تشويشًا يف الذهن. ثم النقد، األمر الذ، يسيّ 

ـ العيارات عمومًا واضحة 3احلرفية؛ وهلذا فهو يشتمل عىل الكاري من املنقوالت. 

ـ سيطرة كاملة ملدرسة 6نسييًا مقارنًة بكتب أخرى كالقوانني والفصول وغريمها. 

ب معايري العمق الكتابني عىل احلوزات العلمّية يىل يومنا هذا، حتى أّن أغل

االجتهاد، توضع يف ضوء هذين الكتابني، حتى اعتقد الشيخ املطهر، بتشابه 

هـ( والشيخ 681عرصنا مع فرتة الركود التي فصلت بني عرص الشيخ الطويس )

 هـ(.506ابن يدريس احليل )

 

 هـ(1329ـ كفاية األصول، لآلخوند اخلراساني ) 2ـ  15

ـ خمترص، وغري مطّول 3ورة كاملة يف األصول. ـ يّنه د1يمتاز هذا الكتاب بـ: 

حتى أنه ينقل عنه أنه بّدل ثالثني سنة كان يقضيها الطالب مع رسائل الشيخ 

األنصار، باالث سنوات يقضيها يف دراسة كفاية األصول، وأّن بعض تالمذته 

                                           

 .103: 75انظر: باقر اإليروا ي، يف حوار أجر، معه، ونرش يف جملة فقه أهل الييت، العدد  (1)
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ها الطالب يف تفكيك أجابه يف حينه عن ذلك بأّن السيع وعرشين سنة الياقية يقضي

ـ يعتمد اجتاه هتذيب األصول فيحذف عادًة  7. !ويرجاع الضامئرالكفاية ارات عي

ـ جييل حمّل 6مياحث التعريفات، وكاريًا من األقوال، وكاريًا من األدّلة واملناقشات. 

ـ يمتاز بعجمة لفظية  5النزاع ويوضح الفرق بني املسائل وجهات اليحث فيها. 

امء يف تفسري عياراته، مال بحث وحدة القضية ، حتى تاه العلوتعقيد يف الييان

ـ يرّكز  8املتيّقنة واملشكوكة ومسألة اتصال زمان الشك باليقني يف االستصحاب. 

ـ اجلزء  3عىل يبداء رأيه أوالً ثم التعريف بغريه، بعكس منهج الشيخ األنصار،.

يذا جاز  األول منه ناظر  يف الغالب يىل الفصول والقوانني، فهو تعليقة عليهام

 التعيري، فيام اجلزء الاا ي ناظر يىل فرائد األصول للشيخ األنصار،.

 

 هـ(1381ـ أصول الفقه، للشيخ حمّمد رضا املظفر ) 2ـ  16

ـ سهولة التعيري ومجالّيته  1هذا الكتاب دورة أصولية غري كاملة، ومتتاز بـ: 

ـ اإلطاللة عىل 6اث. ـ ترتيب املطالب واألبح7ـ حترير حمّل النزاع.  3وفصاحته. 

ـ التطعيم بأمالة وحاالت تطييقية. 5بعض أبحاث األصول السنّي كالقياس و.. 

 ـ أكاره انعكاس ملدرسة املحقق اإلصفها ي.8

 

 هـ(1444ـ دروس يف علم األصول، للشهيد حممد باقر الصدر ) 2ـ  17

ـ متتاز 3 ـ تطرح منهجيًة وتقسياًم جديدًا لعلم األصول.1دورة أصولية كاملة: 

                                           

أشار ملسألة التعقيد العديد  من العلامء، أذكر منهم: حممد سعيد الطياطيائي احلكيم، يف ( 1)

عددها اخلاص حول النجف حوار أجرته معه جملة )حوزة وبجوهش( الفارسية، يف 

 .111ـ  111األرشف: 
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ـ تالحظ تطّورات الدرس األصويل ما بعد 7بصياغات جديدة وتعابري حدياة. 

 5ـ متال برناجمًا للسطوح كّلها عىل خالف أصول املظفر. 6األنصار، واخلراسا ي. 

 ـ يوجد ارتياك أحيانًا يف بياناته وتعقيد أحيانًا أخرى عىل خالف أصول املظفر.

ذج ومشاريع مناهجية وأّلفوا كتيًا لتكون هذا، وقد حاول كاريون تقديم نام

بدياًل عن كتب موجودة داخل احلوزة العلمية أو يىل جانيها، لكنّها مل حتظ بالرواج، 

أو حظيت بشكل حمدود، مال اليداية والكفاية للشيخ حممد تقي الفقيه، وأصول 

لشيخ الفقه يف ثوبه اجلديد للشيخ حممد جواد مغنية، واملوجز يف أصول الفقه ل

جعفر السيحا ي، ودروس متهيدية يف الفقه االستداليل للشيخ باقر اإليروا ي، 

وأعامل الشيخ عيد اهلاد، الفضيل، واألصول العاّمة للفقه املقارن للسيد حممد تقي 

 احلكيم، والكايف يف أصول الفقه للسيد حممد سعيد الطياطيائي احلكيم و..

 

 ملواّد الدرسّية، استنتاجات ومالحظاتـ أشكال االشتغال الفقهي وتنّوع ا 3

 يمكن من خالل ما تقّدم اخلروج بجملة من النتائج املفيدة، وأمّهها:

 

 ـ تنّوع أشكال البحث االجتهادي 3ـ  1

يّن أشكال اليحث والفهم والتدوين الفقهي واألصويل ظّلت خمتلفًة عرب 

واألصويل، ال من التاريخ، وال يمكن احلديث عن نمط واحد من النشاط الفقهي 

حيث املنهج وال من حيث املوضوعات وال من حيث األسلوب والييان، وهذا 

 األمر يفتح عىل تنّوع يار، علمي: الفقه واألصول.

 

 ـ ضرورات املناهج غري االستداللّية يف الفقه 3ـ  2

رغم أمهية النمط االستداليل التفريعي يف حياة الفقه اإلسالمي وتطّوره، يال أّن 
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ا ال يلغي دور أشكال أخرى من تناول املسألة الفقهية، مال فقه الوفاق هذ

واخلالف، والفقه املوسوعي، أو فقه آيات األحكام، والقواعد الفقهية وغري ذلك، 

بل ربام يكون تواصل اليحث الفقهي واألصويل ذ، النمط االستداليل التفريعي 

نسييًا يف احلوزات واملعاهد  دون سائر أشكال املعاجلة الفقهية مما يقّل حضوره

الدينية.. ربام يكون ملرشًا عىل أمهية زمنية اليوم إلقحام سائر أشكال الفقه 

واألصول يف مناهج الرتبية والتعليم يف هذه املعاهد؛ فإّن غياب هذه الفروع 

يستدعي اليوم استحضارها جمّددًا وعدم اإلحياء لطالب العلوم الدينية بأنا أقّل 

أقّل عمقًا، واألخطر هو القول بأّنا األقل تعيريًا عن اخلربوية الفقهية  أمهية أو

 واألصولية.

يّن لكّل شكل من أشكال الدراسة الفقهية واألصولية األربعة والعرشين 

املتقّدمة ميزاته اخلاّصة، فدراسة قواعد الفقه تستدعي ذوقًا خاصًا وسليقة خاصة 

 تتحّدد أشكال التناول هذه أو تتحّجم يف واحد ونمطًا معينًا من تناول األمور، وال

منها، وهذا يعني أّن من يملك ثقافًة ميدانية يف جمال األنامط مجيعها، يكون قد 

أخذها من مراحل الرتبية والتعليم، ثم عاش ممارستها التجرييية ولو فرتة وجيزة يف 

ذاك الذ،  مراحل الدراسات العليا، سوف يملك خربًة فقهية وأصولية أكرب من

 تنحرص جمال معرفته بشكل واحد من املعاجلة الفقهية.

يّن القاعدة تقول: كّلام تعّددت زوايا نظرك يىل اليشء امتلكت عنه صورًة 

أوضح. وهذه القاعدة تصلح هنا فكّلام نظرت يىل الفقه من زوايا قواعدية وآيات 

نية( و.. ارتفع أحكامية وموسوعية ومقارنة واستداللية ومواّدية )مواد قانو

 مستوى وعيك احلقيقي بالفقه ومل ينخفض.
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 ـ عدم استجماع أمناط االشتغال االجتهادي لزوايا النظر العلمي كاّفة 3ـ  3

عن واقع متامًا يّن األنامط األربعة والعرشين املتقّدمة يف الرصد التارخيي ال تعرّب 

ايا أخرى قّلام تناوهلا الفقهاء زوايا النظر يىل علوم الرشيعة اإلسالمية؛ ألّن هناك زو

واألصوليون أو مل تظهر يال ملخرًا، أو عاشوها بوجدانم دون أن ينّظروا هلا 

تدوينًا. وفتح  باهبا يف جمال الرتبية والتعليم أمر  بالغ األمهية، وسأعطي بعض 

 النامذج عىل ذلك:

لرشيعة ذو فإّن هذا اجلانب من تناول علوم ا أ ـ تاريخ علم الفقه واألصول،

أمهية فائقة يف توسعة أفق املتعّلم ورؤيته الشمولية لواقع العلوم الرشعية، ونظرته 

الواقعية حلركة هذه العلوم بام يسقط الصور اخليالية املوهومة عن بعض األفكار 

والشخصيات أو املراحل الزمنية، ولعّل أهم علم يمكنه أن يمنح الطالب ب عدًا 

فقه ويصّوب للياحث دعاوى اإلمجاع والشهرة وغري ذلك، موسوعيًا يف قراءته لل

هو علم تاريخ العلوم الذ، ظهر بشكله احلقيقي منذ القرن التاسع عرش امليالد،، 

السيام يف ظّل نظريات هيجل يف فلسفة التاريخ وكانط يف املعرفة الذاتية 

 واملوضوعية أو اليشء يف نفسه واليشء يف مدركاتنا.

 األصول والفقه من جهة وبني القاعدة الفقهية واملسائل ب ـ علم الربط بني

يّن واحدة من أصعب جتارب طالب العلوم الرشعية هي  القانونية من جهة أخرى،

جتربة الدرس األصويل؛ ألّن طريقة تدوين الكتاب األصويل الدريس أو دراسة 

ية األصول يف مراحل اليحث اخلارج، تقوم عىل الفصل شيه التام بني النظر

والتطييق، والذ، خيّفف الوطأة يىل حّد ما هو التجربة الفقهية التي تستحرض علم 

األصول أو القاعدة الفقهية أثناء ممارسة العملية االجتهادية يف مرحلة اليحث 

اخلارج أو الدراسات العليا، لكن مع ذلك تظّل أكار املسائل األصولية بعيدة عن 
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وجه يما يىل أن يكون نمط تدريس األصول احلّس التجريب عند الطالب، ما حي

خمتلفًا أو يىل تأسيس ماّدة درسية عىل األقل تعنى بمالحظة جوانب االرتياط بني 

العلوم الرشعية، السيام األصول والقواعد الفقهية مع املسائل واملوضوعات 

 الفقهية.

واليشء الذ، يراكم املشكلة أّن بعض الكتب الفقهية املعتمدة يف الدرس 

احلوزو، تعود يىل قرون سيقت، مما يعني أّن مجلة وافرة من النظريات واملقوالت 

األصولية لن جتد هلا عند الطالب ظهورًا يف املامرسة الفقهية طيلة سنوات درسه يف 

 املقّدمات والسطوح.

ومها من العلوم املهّمة التي تعّد غري حارضة يف حياة  ج ـ علم الرجال واَلديث،

ء ممارسته الفقهية، وال يشعر باستخدام األستاذ هلا كاريًا يف الدراسات الطالب أثنا

العليا، وجيب اإلذعان بأّن السيد الربوجرد، والسيد اخلوئي قد أعادا احلياة جمّددًا 

يىل علم الرجال، وأّن مدرستيهام فّعلتا من نشاط هذا العلم نسييًا، وين كان علم 

 املطلوب حتى اآلن.احلديث ما زال ال رواج له بالشكل 

مياحث الربط بني علم األصول من جهة والعلوم العقلية مال املنطق  د ـ

والفلسفة والكالم من جهة ثانية، وكذا بني علم األصول وعلم اللغة وفلسفتها، يّن 

حجم التداخل بني األصول وهذه العلوم كيري  جدًا، وطالب العلم يأخذ املسائل 

قد ال تكون مربهنًة له، حتى لو صار جمتهدًا أو حتى ربام األصولية مينيًة عىل أصول 

غري واضحة له، ولعّل أبرز ماال عىل ذلك مسألة احلقيقة واالعتيار يف الفلسفة 

 اإلسالمية وتأثريها عىل جممل دراسات علم أصول الفقه.

 

 ـ رصد حتليلي ونقدي للمتون الدرسّية عرب التاريخ 3ـ  4

ي للكتب الدرسية املعتمدة، سنالحظ جمموعة نتائج لو رصدنا التطّور التارخي
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 أبرزها:

مع كتب: الذريعة والعّدة وناية  أ ـ تناٍم ِّمتاز لألصول املقارن يف السابق

الوصول وغريها، وتراجع واضح يف هذا املجال الحقًا، السيام بعد القرن العارش 

ندر أن يعتمد كتاب  اهلجر،، أما الفقه املقارن، فعىل صعيد املقارنة بني املذاهب

دريس يف هذا املجال، بل غاب هذا امللّف متامًا عن الدراسات العليا، وأما عىل 

صعيد املقارنة بني الفقه والقانون فإّن املسألة تيدو منعدمة متامًا، وهذه نقطة ضعف 

كيرية يف عرصنا احلارض حيث يراد للفقه واألصول أن يايتا حضورمها يف الساحة 

ويسّجل هنا للعالمة الفضيل اهتاممه باليعد املقارن وتنظريه هلذا  .العاملالفكرية يف 

 .االهتامم

السّيام بعد القرن العارش اهلجر،، ب ـ ظهور أو تنامي التعقيد اللفظي، 

وباألخص يف جمال أصول الفقه، وقد أّدى هذا التعقيد يىل الكاري من هدر الوقت 

لذ، يكون عادًة عىل حساب عمق التفكري يف والطاقات يف فضاء األلفاظ، األمر ا

املعنى، كام أّدى يىل غياب علوم االجتهاد اإلمامي عن احلضور يف الساحة الفكرية 

وعجز كاريين عن التعّرف عليها، وصعوبة يدخاهلا يف الدرس اجلامعي، بل حتى 

 التجربة املعارصة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية واجهت هي األخرى مشكلةً 

يف اجلامعات، حيث مل حيصل نجاح ممتاز يف الربط بني الفقه والقانون يف ذهنية 

، وفقًا الطالب اجلامعي يف جمال اختصاص احلقوق والقانون والقضاء وغري ذلك

 .إلقرار كيار الشخصيات يف املجال احلقوقي والقضائي

                                           

راجع: الفضيل، احلوار الذ، أجراه معه حسني منصور الشيخ، والذ، نرش يف كتاب  (1)

، نرش اللجنة الدينية بالقاّرة، األحساء، الطيعة 311قراءات يف فكر العالمة الدكتور الفضيل: 

 م.3116األوىل، 
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سيام يف أصول رة، الج ـ تأثَي أساليب البيان يف َجلة من الكتب الدرسية املتأخ  

لطالب العلم، كام حتّدثنا عن هذا املوضوع يف  الفقه عىل الثقافة بل واَلياة اللغوية

، حيث أّدى األمر يىل تشّوه نسيي للذوق اللغو، عند طالب مناسية أخرى

الرشيعة، وهو الذوق العمدة يف فهم بيانات اللغة العربية يف الكتاب والسنّة، وهلذا 

الدينية ال متّت بأّ، صلة للفهم العريب، كام رأينا تراجعًا  ظهرت فهوم للنصوص

كيريًا يف قدرة طالب العلم يف احلوزات عىل التعاطي بعفوية مع اللغة العربية لتكون 

 ذوقًا وأسلوبًا وبيانًا له.

ومن أهّم من رصد هذا املوضوع وأبدع فيه، العالمة الشيخ عيد اهلاد، 

بية والنقدّية اللغوّية، وأّلف يف هذا املضامر جمموعة الفضيل، الذ، عرف بنزعته األد

من الكتب الدرسية املعنيّة بقضايا اللغة والرصف واليالغة، ورّكز كاريًا عىل هذا 

املوضوع يف جهوده وممارساته العلمّية، واهتّم باللغة والتاريخ كاريًا يف تعريف 

معتمدًا يف ذلك عىل املوضوعات الرشعّية كام كانت طريقة ابن يدريس احليل، 

 .أّمهات املصادر اللغوّية

، د ـ تعاين أغلب الكتب الدرسية من مشكلة أهنا مل تكتب لتكون منهاجًا درسياً 

وينام دّونا أصحاهبا لغري هذا الغرض، واعتمدت بتأثري  من شخصيات ملّلفيها يىل 

يف التنظيم جانب امتيازات يجيابية موجودة. ومن الطييعي أن يكون هناك فارق 

واألسلوب والييان بني كتاب ي كتب ليكون درسيًا وآخر يكتب لغرض ثان  فيصري 

                                           

 .76ـ  38: 1 فقه اإلسالمي املعارصدراسات يف النظر: حيدر حب اهل، ا (1)

راجع: عيد الغني العرفات، فّن ومنهج الكتابة عند العالمة الفضيل، وهو مقال منشور يف  (3)

؛ ومقال: جتربة املنهجة يف ميادى 183ـ  188كتاب قراءات يف فكر العالمة الدكتور الفضيل: 

 .367ـ  361علم الفقه، للشيخ جعفر الشاخور،، املصدر نفسه: 
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درسيًا، حيث سيفقد الاا ي الكاري من اخلصائص التي لو كان درسيًا الحتواها، مال 

مراعاة ذهن الطالب، ومرحلته، والتدّرج يف بيان املسائل له، وتوضيح املصطلح 

قات بني اليحوث واألبواب، ووضع خرائط سري وحمّل النزاع، ويجالء العال

منتظمة وسهلة، وتيسري العيارات، وذكر مقّدمات يف اليدايات وخالصات يف 

النهايات، واسترشاف للمستقيل، ورصد اجلانب الرتبو، يف املراحل األوىل ثم 

، رفع مستوى اجلانب العلمي كلام تقّدمت املرحلة، وبيان الفائدة من اليحث

 الة وتطييقات حيث حيتاج وغري ذلك.وعرض أم

هـ ـ ونتيجة للنقطة السابقة، تم  يف بعض الكتب استخدام أسلوب اجلدل 

لة،  وأبرز ماال كتاب املكاسب، فإّن أسلوبه يناقض أساليب الرتبية واملامحكة املطو 

والتعليم من زاوية أّنه خيرج الطالب يف كاري من األحيان بطريقة ال حتسم األمور 

بل ييقى متذبذبًا تائهًا بني املسائل، وكذلك بعض املواضع من كتاب )دروس  معه،

يف علم األصول( للسيد الصدر؛ يذ ألنه مل يكن يريد أن حيسم األمور يف احللقة 

األوىل والاانية عىل األقّل، عّلق بعض املسائل، مع أّن الرتبية والتعليم يستدعيان 

الطوباوية ـ يف الطالب؛ ليشعر بأنه مطمئن يف  بعث الطمأنينة ـ وليس الدوغامئية أو

رؤيته لألمور أو عىل األقّل وضعه مع نتائج متعّددة وفقًا ليناءات متعّددة، فتحسم 

 له النتائج ولو انطالقًا من بناءات تيحث يف مكان آخر.

ويف هذا السياق، ال يصّح أن يعرّب الكتاب الدريس عن مدرسة واحدة من 

                                           

راجع حول بيان الفائدة واسترشاف املستقيل والتدّرج يف الييان: العالمة الفضيل، حوار  (1)

أجراه معه حسني منصور الشيخ، ونرش يف كتاب قراءات يف فكر العالمة الدكتور الفضيل: 

، دار 111ـ  00؛ وانظر: عيد اجليار الرفاعي، جدل الرتاث والعرص: 317، 108ـ  105

 م.3111ودار الفكر، بريوت ودمشق، الطيعة األوىل، الفكر املعارص 



 4ج /مي املعاصر دراسات يف الفقه اإلسال ....................................... 631

ام هي احلال ـ نسييًا ـ مع )أصول الفقه( للشيخ املظفر، بل مدارس االجتهاد، ك

املفرتض أن يعرض املشهد بشكل أوسع للطالب، كام فعل السيد الصدر يف 

 احللقات.

فنحن ال نرى  و ـ غياب البحث الرجايل أو األصويل عن بعض الكتب الدرسية،

ملقّدمات حضورًا للدراسات الرجالية والنقد السند، والتارخيي يف مراحل ا

والسطوح مع الروضة واملكاسب، كام ال نرى حضورًا متمّيزًا لألصول يف اللمعة 

أو الرشائع، مع أّن من الرضور، أن يعيش الطالب هذه العلوم يف مراحل السطوح 

حتى يتهيأ هلا عىل املستوى امليدا ي يف مرحلة الدراسات العليا، بل كاري  من دروس 

 سمة أيضًا.اليحث اخلارج يتسم هبذه ال

يعا ي كتابا الرسائل واملكاسب، وقيلهام الفصول والقوانني، من التوسعة  ز ـ

الشديدة غري املتناسية مع املستوى الذهني واملرحلة التعليمية للطالب، فاإلفاضة يف 

بيان األقوال الكارية وتعدادها، وذكر أغلب األدّلة والوجوه واملناقشات يشء هو 

أكار  منه مصادقًا ملرحلة الدراسات األوىل أو املتوّسطة، لليحث اخلارج مصداق  

وهلذا السيب تعّد بعض دروس اليحث اخلارج أدنى من مستوى املكاسب مااًل، 

 بل سيأيت أّن بحث اخلارج أيضًا ال يقوم عىل هذا االستقصاء املذهل.

وقد انتقد السيد حمسن األمني ظاهرة التطويل العجيب يف الدروس، والتي 

هـ(، حتى أنه بقي ـ كام قيل ـ 1713ت رائجة عند املريزا حييب اهل الرشتي )كان

 .شهورًا يف تعريف الييع، واعترب السيد األمني ذلك مضيعًة للعمر

ة مشكلة اليوم تعاين منها أغلب الكتب الدرسية، وهي أهنا ال تراعي  ح ـ ثم 

                                           

 .631: 5أعيان الشيعة حمسن األمني، نظر: ا (1)
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رات الفقه واألصول خالل اْلمسني سنة األخَية، حني يفرتض بالكتاب يف  تطو 

الدريس أن يكون مواكيًا لتطّور العلم نفسه، فمااًل يف ظّل احلركة اإلسالمية ظهرت 

الكاري جدًا من األفكار املتصلة بوالية الفقيه وفقه الدولة، وفقه النظرية، وفقه 

املجتمع، وقضايا الاابت واملتغري ومنطقة الفراغ، وأصول الفقه واهلرمنوطيقا 

ويف حجية احلديث والسنّة، وتارخيّية الترشيع، ودور الزمان واملكان  واللسانيات،

يف االجتهاد و.. وقّدم عرشات العلامء نظريات وأفكار مفيدة، لكنّها مجيعًا ال 

تنعكس يف الكتب الدرسية، بل وحتى يف بحث اخلارج يال قلياًل، فتظّل عىل هامش 

حث فيها واتسع وصارت معطياهتا العلوم الرشعية، مع أنا لو أدخلت لتعّمق  الي

 أكار نضجًا وفائدة.

وهذا ما أشار يليه السيد حممد باقر الصدر، من أّن كتب املعامل والكفاية 

والقوانني والرسائل ال ختتزن تطّورات الدرس األصويل خالل القرن األخري، مما 

لب يوقع فجوًة بني مراحل السطوح العليا ومرحلة اليحث اخلارج، فيظّل الطا

 .أسريًا هلذه الفجوة

وهذه املالحظة نفسها يمكن استخدامها باملطالية بتطوير حتى مرشوع السيد 

الصدر نفسه يف )احللقات(، أو حتى مرشوع الشيخ اإليروا ي يف )دروس متهيدية(؛ 

ألّن هناك الكاري من املستجّدات التي صار يلزم أن يتلّقفها الدرس الفقهي 

صميم أبحاثه ال عىل هامشها، ممّا ال نجد له حضورًا حتى واألصويل ويضعها يف 

 يف مال هذين الكتابني.

ج   ج الكتب الدرسية يف أصول الفقه هو تدر  ط ـ يشَي السيد الصدر إىل أن تدر 

                                           

، دار الكتاب اللينا ي ودار 13ـ  11الصدر، دروس يف علم األصول، احللقة األوىل:  (1)

 م.1036تاب املرص،، الطيعة األوىل، الك
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جًا يف الكم  والكيف تستدعيه الرضورات التعليمية والرتبوية،  تارخيي، وليس تدر 

ثم القوانني ثم الرسائل ثم الكفاية، والتدّرج  فاملعامل يدّرس أوالً؛ ألنه األقدم،

التارخيي يساعد عىل دراسة علم األصول من مراحله اليسيطة يىل املعّقدة؛ يذ بمرور 

الزمن حصل تطّور يف هذا العلم وتعّقد، لكّن هذا التدّرج يفرض عىل الطالب 

 علم رضييًة أخرى، وهي دراسة أفكار أو موضوعات مل يعد هلا اليوم موضع  يف

األصول، من هنا يستيدل الصدر ذلك بطريقة التدّرج الكّمي والنوعي، ففي احللقة 

األوىل يضع دلياًل، ويف الاانية دليلني، ويف األوىل يضع فكرًة ميّسطة، ويف الاانية 

 .يطرح الفكرة نفسها بشكل أكار عمقًا وهكذا

 وما أثاره السيد الصدر جي د، ويمكن أن نعل ق هنا:

يّن سالمة األسلوب الذ، استخدمه السيد الصدر رهينة بأن ال تتجّزأ فكرة   ـ 1

واحدة عىل مراحل درسية ثالث، مما قد يفقد الطالب قدرة استيعاب الفكرة أو 

النظرية من متام زواياها بعد مرور فرتة زمنية عىل دراسته جلزئها األول، فالبد أن 

 (احللقات)األمر، وربام وقعت جتربة  تكون عملية التقسيم بحيث ال ترتك مال هذا

 أحيانًا قليلة يف مشكلة من هذا النوع.

يّن نفس املرّبر الذ، ذكره السيد الصدر يدعو اليوم لتعديالت حتى يف  ـ 2

املشاريع التجديدية يف الكتب الدرسية؛ ألّن بعض املوضوعات يف أصول الفقه مل 

وحقيقة االستعامل، بل وحتى  تعد هلا حاجة  عظيمة، مال مياحث حقيقة الوضع

غريها وفق بعض اآلراء، مال املعنى احلريف ومطّوالته عىل رأ، السيد عىل 

 اخلامنئي، كام سوف نشري الحقًا بعون اهل.

                                           

 .13ـ  11املصدر نفسه:  راجع: (1)
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ـ عىل  ، ـ تقوم كّل هذه الكتب الدرسية ـ بام فيها )احللقات( بإقرار الصدر

ّص أو املتن الدريس، بمعنى أنه ال مفهوم عدم االكتفاء بالكتاب أو نظرية حمورية الن

يوجد كتاب دريس يمكن أن يفهمه الطالب من دون حاجة يىل األستاذ؛ ألّن هذا 

معناه ـ يف الاقافة احلوزوية ـ أنه كتاب مطالعة وليس كتابًا درسيًا، وهلذا السيب 

 ترى الذهنية السائدة يف احلوزات العلمية أّن بعض العلوم ال تصح مواد  درسية يف

احلوزة، مال علم التفسري والقرآنيات واحلديث والتاريخ والسرية واألخالق ونحو 

م للطالب ضمن متن  ذلك، وأحد أسياب ذلك ـ يف تقدير، ـ أّن هذه العلوم مل تقد 

دريس ال يقدر عىل فهمه دون أستاذ، بعد ترّشب الطالب بالفكرة املتقّدمة، مما جعله 

 م املطالعة دون علوم الدراسة.يصنّف هذه العلوم يف عداد علو

وقد رست ظاهرة املتن حتى يىل مجلة من دروس بحث اخلارج، حيث نجد 

األستاذ يرشح متن الكفاية ثم يقوم بالتعليق، يىل حّد أن كتاب )حمارضات يف 

أصول الفقه( للسيد اخلوئي، حيو، يف حّد نفسه رشحًا لكفاية األصول يف القسم 

 تّل من املحارضات لكان رشحًا مستقاًل نسييًا.األول منها، وربام لو اس

 وحمورية املتن يف الدرس اَلوزوي تقع عىل مرتبتني:

ما هو السائد يف غري كتاب )أصول الفقه( و)دروس يف علم األصول(  األوىل:

وأمااهلام، حيث حيتاج لألستاذ يف مرحلتني: رشح املعنى، ورشح اللفظ، فلو رشح 

لن يكون ذلك كافيًا، بل جتده بعد رشح املعنى خيّصص  األستاذ الفكرة واملضمون

وقتًا لترشيح اجلمل والعيارات بغية يرجاع الضمري أو اكتشاف خرب امليتدأ أو غري 

 ذلك.

                                           

 .33، احللقة األوىل: نفسه انظر: املصدر (1)
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من كفاية رشح املعنى، فقيل  ما هو السائد يف هذين الكتابني وأمااهلام الثانية:

لكن بعد رشح املعنى يمكنه الرشح يصعب الفهم عىل الطالب من جمّرد املطالعة، 

 باملطالعة أن يفهم، حيث ال جيد حينئذ  تعقيدًا أساسّيًا يف الييان والعرض.

ومن الواضح أن املرتية الاانية أفضل من األوىل كام بيّنا سابقًا، لكن مع ذلك 

نرى أّن قراءة املتن من قيل األستاذ أو حمورية املتن تظّل هلا سليياهتا، يذ تدفع 

يىل االرهتان للغري يف فهم الكتاب األصويل أو الفقهي. فيدل أن يكون دور الطالب 

األستاذ رشح العيارة عرب رشح املعنى للطالب، فليكن دوره ترشيح املعنى 

وتوسيعه بحيث عندما يقرأ الطالب النّص يفهمه فهاًم أعمق، دون أن يعني ذلك 

 ن دون أستاذ.بالرضورة عدم يمكان فهمه يف احلّد األدنى لو قرأه م

نعم، تظّل هنا مشكلة، وهي الكتب الرتاثية ـ غري الدرسّية ـ التي لو اعتمدنا 

الطريقة املقرتحة لن يتدّرب الطالب عىل فهمها وفهم لغتها، ومن ثم ستكون هناك 

قطيعة بني الطالب وبني املوروث الفقهي واألصويل، وهذا ما سيخلق له يرباكات 

جهة، ويف جمال اليحث والتحقيق والتأليف فيام بعد  يف مرحلة اليحث اخلارج من

من جهة ثانية، فام هو احلّل الذ، جيمع بني حداثة الكتاب الدريس ومرجعّية الرتاث 

الفقهي بعد كون الفقه من العلوم التي ال يمكن يف العادة ترك موروثها جانيًا، 

 ريخ متامًا؟خالفًا ملال اهلندسة والرياضيات والطب و.. فهو مال علم التا

نقرتح هنا حاًل يقوم عىل وضع ماّدة يف الدرس احلوزو، نسّميها: دراسة املتون 

الرتاثية أو نصوص الرتاث، ويكون هلا أساتذهتا الكفوئني، وختتّص هذه املاّدة التي 

تكون يف أواخر مرحلة السطوح، برصد النصوص الرتاثية يف مراحلها التارخيية 

                                           

كان السيد الصدر قد حاول أن  بني هاتني املرتيتني، وين وسط   »احللقات« اعتقاد، أنّ  (1)

 .يف املتن من املرتية الاانية بحسب ترتيينا هجيعل
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، وبيان مناهج مللفيها، ويجراء مترينات تطييقية عليها. وترشيح مجلة  من مقاطعها

وهذه املاّدة يذا انضمت يىل ماّدة تاريخ العلوم بام فيها علم الفقه واألصول، فسوف 

 تذّلل هذه العقيات أمام الطالب بنسية كيرية فيام نرى.

ك ـ الحظنا يف الكتب الدرسي ة األصولية عمومًا يف القرون األخَية، حضورًا 

وهذا يعني أّنه من الرضور، أن يكون  لمصطلح واملفهوم الفلسفي واملنطقي،ل

الطالب يف هذه املرحلة من السطوح العليا ـ فضاًل عن مرحلة اليحث اخلارج ـ قد 

استوعب الدرس الفلسفي بطريقة مقيولة، حتى ال يقع يف فهم سطحي 

 للموضوعات.

س يف احلوزات العلمية يف مر وعلم املنطق ر  د  احل املقّدمات، هلذا تقّل املشكلة ي 

من ناحية فهم ما يرتيط به أو يقوم عليه يف علمي الفقه واألصول، وين كنّا نرى 

رضورة أن يكون الدرس املنطقي مستوعيًا للمنطق االستقرائي أيضًا باخلصوص 

وأن ال يقف عىل املنطق األرسطي، السيام بعد ظهور مدرسة السيد حممد باقر 

هـ( التي اعتمدت ـ يف غري موضع من الفقه واألصول واحلديث 1611الصدر )

رف باملذهب الذايت للمعرفة  .والرجال والكالم ـ عىل املنهج االستقرائي فيام ع 

من هنا نقرتح لكي يفهم الطالب تطّورات الدرس األصويل واملنطقي معًا أن 

ء( للسيد الصدر، يصار ـ يف احلّد األدنى ـ يىل تدريس )األسس املنطقية لالستقرا

بوصفه ماّدة املنطق يف مرحلة السطوح العليا، بعد دراسة )املنطق( للشيخ املظفر، 

بوصفه ماّدة املنطق يف مرحلة املقّدمات أو السطوح الدنيا، ين مل نذهب ـ كام هو 

األرجح ـ يىل رضورة وضع كتاب منطقي دريس جديد، جيمع يف احلّد األدنى بني 

 مني.هذين الكتابني القيّ 

فهي رضورية جدًا يف مرحلة السطوح املضارعة لدراسة أصول  أما الفلسفة،
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الفقه، ولكن مع األسف الشديد نحن نشهد يف العقد األخري عودًة يىل نيذ الفلسفة 

يف األوساط احلوزوية، ورجوعًا يىل ما كانت احلال عليه قيل انطالقة النهضة 

ت تراجع املّد العقال ي لصالح املّد النيص اإلسالمية احلدياة، وهذا ملرش عىل بدايا

 احلريف يف املحافل العلمية.

ـ أن  كيف يمكن لعلم األصول ـ وقد تعّرضنا هلذا املوضوع يف مناسية أخرى

حيارب الفلسفة وهو يقوم اليوم عىل نظرياهتا؟! بل لقد اهّتم بعض األصوليني 

يقة خاطئة تنّم عن عدم بارتكاب أخطاء نتيجة توظيف القواعد الفلسفية بطر

 ختّصصهم يف الدرس الفلسفي.

هذا كّله يعني رضورة دراسة املنطق والفلسفة يىل جانب الفقه واألصول؛ 

 لتأمني فهم أفضل للموروث األصويل املتأّخر.

 

 ـ اجلدل واملواقف من إصالح الكتب الدرسّية، عرض وتقويم 3ـ  5

حول اهل تعاىل ـ يتضح أّن الكتب من جمموع املالحظات السابقة ـ وما سيأيت ب

الدرسية يف احلوزات واملعاهد الدينية تعرّب عن مراحل تارخيية من تطّور أو سريورة 

علمي الفقه واألصول، ومن ثم فهذه الكتاب كام تشتمل عىل نقاط قّوة كذلك 

حتو، نقاطًا من الضعف، األمر الذ، يعني أّن الدعوة يىل استيداهلا أو تطويرها 

دعوًة يىل التخيّل عن نقاط قّوهتا بقدر ما هي دعوة يف واقع األمر لتجاوز  ليست

نقاط ضعفها، وهي نقاط ضعف ال ترجع كّلها بالرضورة يىل ضعف كّتاهبا بل قد 

 ترجع ألسياب حاّفة كام تقّدم، كعدم كون هذه الكتب قد وضعت للتدريس.

ترفض يجراء تعديل  ورغم ما تقّدم، ظّلت بعض األوساط يف احلوزات العلمية

                                           

 .30ـ  33: 3 حيدر حب اهل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص (1)
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يف الكتب الدرسية، وترى ذلك دعوًة يىل تراجع املستوى العلمي يف احلوزات 

الدينية. ولعّل التأّمل يف األسياب الداعية يىل حتّفظ بعضهم عن تغيري الكتب 

 الدرسية يوصلنا يىل أمور أمهها:

ل: ّرجت ، من أّن هذه الكتب قد خما أشار يليه السيد عيل اخلامنئي األو 

العلامء والفقهاء واألصوليني الكيار، وهذا يعني أنا قد أثيتت جدارهتا وفعاليتها، 

ومن ثم ال يصّح لنا أن نستيدهلا بأّ، كتاب قيل يثيات جدوائّية هذا الكتاب اجلديد. 

ويذهب الشيخ بشري النجفي املعارص يىل أّن كتب الفصول والقوانني والرسائل 

 .ا حتى اآلنوالكفاية مل يأت بديل هل

وقد أجاب السيد اخلامنئي عن هذا التصّور بأّن وصول هلالء العلامء يىل ما 

وصلوا يليه مل يكن نتيجة هذه الكتب وحدها، وينام كانت له عوامله وملثراته 

 األخرى أيضًا.

وكأّن السيد اخلامنئي يريد أن ييّدد تصّور أّن هذه الكتب وحدها هي التي 

فقد يشكل املدافعون عن هذه الكتب بأنا أثيتت جدارهتا يف صنعت هلالء، ويال 

اإلسهام النسيي يف ظهور شخصيات رفيعة من هذا النوع، األمر الذ، ال نتأّكد من 

 توّفره يف غريها.

وهنا يمكن القول بأّن العقلّية املسيطرة عىل ذهنية هذا الدفاع عن هذه الكتب 

                                           
احلوزة العلمية، خطاب اإلمام اخلامنئي نموذجًا:  نظر: مشاريع التجديد واإلصالح يفا( 1)

، تدوين مراجعة وترمجة: معهد الرسول األكرم العايل للدراسات اإلسالمّية، 135ـ  136

 .نرش مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بريوت، الطيعة األوىل

ا اخلاص حول راجع احلوار الذ، أجرته معه جمّلة )حوزة وبجوهش( الفارسية، يف عدده (3)

 .136النجف األرشف: 
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ابية ـ كام كان يسّميها السيد الصدر هي العقلية االحتياطية من جهة واالستصح

ـ من جهة ثانية، أّما أنا استصحابية فألّنا تريد اليقاء عىل ما كان حتى  ويئّن منها

 .يأيت قاطع الربهان بخالفه، فيصدق عليها أنا تريد أن تلّسس أصالة عدم التغيري

أوىل من جلب وأما أنا احتياطية فألنا تنطلق من أّن دفع املفسدة املحتملة 

املصلحة املحتملة، وهي قاعدة ماّيطة يف املجال التطّور، والتغيري، واملجتمعي، 

وتساعد عىل فشل املشاريع التنموية؛ ألنا دائاًم تعيش حّس القلق واخلوف من 

اآليت بدل أن تستشعر األمل منه، يف ملرش عىل فقدانا الروح الشيابية يف العمل 

 والصريورة.

ساس، فإننا نوافق عىل رضورة عدم التخيّل عن كتاب قيل يثيات وعىل هذا األ

جدوائّية بدائله، لكّن السلال: كيف نايت جدوائية اليديل ما دمنا ال نسمح له 

بخوض التجربة؟ لقد عارنا عىل مشاكل يف الكتب القائمة نريد تفادهيا: كيف 

 يمكن أن يقع ذلك؟

ته جلدوائّية نفسه، ثم توقف يثياته يّن توقف القيول بالكتاب الدريس عىل يثيا

جلدوائيّة نفسه عىل القيول به، يلزم منه الدور، فاملفرتض وضع معايري جلدوائّية 

كتاب دريس، ثم عرض هذه الكتب اجلديدة عىل هذه املعايري لقياس درجة 

، ثم تينّيها. أما اختاذ موقف سليي مسيق نجاحها، ثم يحالتها يىل فرتات جترييية

ّ، ميادرة تغيريية بحّجة أنه مل يعرفها السابقون فهذا هو اجلمود عينه، فمن قال من أ

                                           

من موسوعة اإلمام الشهيد السيد حممد  13، ج656ـ  653حممد باقر الصدر، ومضات:  (1)

 هـ.1671باقر الصدر، نرش مركز األبحاث والدراسات التخّصصية، ييران، الطيعة األوىل، 

 منصور حول اإلخضاع للتجربة، راجع: الفضيل، يف احلوار الذ، أجراه معه حسني (3)

 .315الشيخ، ونرش يف كتاب قراءات يف فكر العالمة الدكتور الفضيل: 
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 بأنه لن يظهر كتاب أفضل؟ وما هو الدليل عىل ذلك؟

هذا كّله، فضاًل عن أّن السابقني أنفسهم مل يكن عندهم هذه الكتب الدرسية 

الدرسّية، فقد ومع ذلك بلغوا ما بلغوا، يضافة يىل أنم خاضوا جتربة تغيري الكتب 

رأينا كيف كانت هناك كتب درسّية هجرت يف عصور الحقة كالفصول والقوانني 

والرياض وزبدة األصول والعّدة وغريها، فلنقتد  هبلالء العلامء يف تغيريهم املتكّرر 

 ملا اعتمدوه من كتب درسية.

كالية كانت اإلشكالية األوىل يف أصل وجود اليديل، أما اآلن فإّن اإلش الثاين:

تكمن يف العجز عن التوّفر عىل علامء مال الشهيد الاا ي والشيخ األنصار، والشيخ 

اخلراسا ي والسيد الصدر و.. فمن يريد التصّد، عليه أن يكون أفضل من هلالء 

ل. ل ال يف اليديل أو امل ي د 
 مجيعًا، ومن أين نحصل عليه؟! فاملشكلة يف امل ي د 

النظر يىل هذه املسألة، وأجاب عنها بأّن كاريًا من  وقد ألفت اإلمام اخلامنئي

املتأّخرين قد يكون أفضل حاالً ـ من الناحية العلمية ـ من املتقّدمني، وذو ثقافة 

 أوسع وأشمل؛ ألنم علموا ما علمه السابقون وزيادة.

وهذا حّق، لوال جمّرد اهلالة القداسية والصور اخليالية السوريالّية التي ينسجها 

لطالب بمساعدة كاري من األساتذة حول العلامء السابقني، حتى جتد الطالب قد ا

يّب  تربيًة انزامية استسالمية أمام هلالء العلامء، وهناك من يرغب عىل الدوام يف  ر 

عدم كشف نقاط ضعف العلامء والتعمية عليها، فينشأ الطالب عىل التعّرف عىل 

لديه صورًا غري واقعيّة، ولعّل هذا ما جيعل  عنارص القّوة فقط، األمر الذ، يكّون

األموات عندنا أفضل وأعظم من األحياء، فال نتعّرف عىل عظمة املصلحني 

                                           

 .135مشاريع التجديد واإلصالح يف احلوزة العلمية:  (1)
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ـ يال بعد وفاهتم، كام حصل مع  واملجّددين ـ كام يقول بعض الياحاني املعارصين

 غري واحد من كيار العلامء املتأخرين كالسيد الصدر والعالمة الطياطيائي.

أحد أسياب ذلك غياب الدرس التارخيي الراصد لتطّورات العلوم و

والنظريات، والذ، يكشف عن احلجم احلقيقي لإلضافات التي قّدمها هذا العامل 

 .أو ذاك، وما أخذه ممّن سيقه، وقد فّصلنا الكالم يف هذا األمر يف موضع آخر

بعضهم يمتاز بعمقه  وبناًء عليه، يمكن أن نقوم بإعداد فريق عمل من العلامء،

ودّقته يف املياحث الفقهية واألصولية، وبعضهم يمتاز بجودة بيانه وسهولة تعيريه، 

وبعضهم بروعة تنظيمه للموضوعات وتنسيقها بام جيعلها كتابًا درسيًا، وبتعاضد 

هذا الفريق ثم مراجعة مجلة من كيار العلامء اآلخرين ملا قّدم، نحصل عىل درجة 

 وثوق أكرب.

ما يمكن عّده يشكاالً أساسيًا، أطلق قيل مرشوع تطوير الكتب  ثالث:ال

الدرسية األخري يف حوزة قم، وتعّمق بعد خوض هذا املرشوع، وهو ما أشار يليه 

، حيث ذكر أّن هناك من خيشى من مرشوع تطوير الكتاب السيد اخلامنئي

ت هذه اإلشكالية الدريس حتى ال نصنع علامء سطحيني غري متعّمقني، وقد تأّكد

عند كاريين بعد جتربة العقدين األخريين، يذ ذهيوا يىل أّن ما سّمي بخطوات تطوير 

املناهج اعتمد املنهج العريض دون الطويل، بحيث زاد من عدد املواّد الدرسية بغية 

                                           
راجع: خالد توفيق )جواد الكسار(، كتاب األسيوع )دروس يف فقه اإلمامّية(، وهو مقال  (1)

 .38: منشور يف كتاب: قراءات يف فكر العالمة الدكتور الفضيل

، 136ـ  01راجع: حيدر حب اهل، مسألة املنهج يف الفكر الديني، وقفات ومالحظات:  (3)

 م.3113سة االنتشار العريب، بريوت، الطيعة األوىل، ، ملّس 118ـ  117وباخلصوص: 

 .133مشاريع التجديد واإلصالح يف احلوزة العلمية:  (7)
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توسعة أفق الطالب، عىل حساب العمق الذ، تأخذه كّل مادة، ويقال لك هنا بأنه 

فاية األصول لصالح كراريس صغرية سطحية، ال تنتج اجتهادًا تّم حذف كتاب ك

 وال عمقًا علميًا.

لقد أجاب السيد اخلامنئي هنا ـ قيل خوض جتربة تطوير املناهج األخرية ـ 

بعيارة متايلية بالغة اجلودة، وهي أّن ما نريده هو صنع صفائح معدنية أرّق من 

وجّيد، كام أن تطييقه صعب؛  الورق لكن أقوى من احلديد. وهذا الكالم مهم

حيث يالحظ أّن جتربة العقدين األخريين توّرطت ـ بعض اليشء ـ يف هذه 

املشكلة، لكّن هذا ال يعني صّحة أصل اإلشكال أو االستسالم للواقع، بل يفرض 

 تفاد، هذه املشكالت لتحقيق الغايات املنشودة.

لعيارات مااًل وتسطيح يضاف يىل ذلك، أّنه ال تالزم بالرضورة بني تيسيط ا

املعنى، نعم يذا ظّل العقل احلوزو، يربط بني تعقيد اللفظ وعمق املعنى ـ كام يشري 

 ـ فلن يمكن يصالح مناهج الدراسة. بعض العلامء

يّن أحد أسياب بعض أشكال الفشل الذ، حصل يف مرشوع تطوير املناهج 

امهة يف هذا املرشوع، فلو أّنم األخري يف حوزة قم، هو ختيّل كيار العلامء عن املس

سامهوا وتدّخلوا وآمنوا هبذه الفكرة ملا تركت املناهج الدرسّية يف يد أشخاص غري 

 قادرين ـ بحسب وجهة نظر العلامء ـ عىل تقديم بدائل قوّية ومناسية.

 

 ـ وقفات عامة مع مرحلة السطوح )الدراسات املتوّسطة( 4

ملالحظات عىل املناهج العامة يف مرحلة ال بأس أن نشري أخريًا يىل بعض ا

                                           

أجر، معه، ونرش يف جملة فقه أهل الييت، انظر: نارص مكارم الشرياز،، احلوار الذ،  (1)

 .136: 75العدد 
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وتلثر عىل طالب العلوم الرشعية يف عرصنا، أغلب السطوح، والتي تواجه 

 وهي:دراستهم يف مرحلة اليحث اخلارج، 

ة الطويلة: 1 ففي اجلامعات تستغرق مراحل الليسانس واملاجستري أزمنة  ـ املد 

وزة فتختلف وتتخّلف ـ حمدودة وواضحة ومعقولة، أما يف درس السطوح يف احل

تيعًا لظروف الطالب ـ بني مخس سنوات يف احلّد األدنى يىل عرش سنوات، فهل 

يعقل أن يقيض الطالب ـ مع املقّدمات ـ عرش سنوات يىل ثالثة عرش عامًا يف دراسة 

 املراحل السابقة عىل الدراسات العليا؟

لمي للطالب يف شيابه يظّل يّن مسألة الوقت مسألة مهّمة جّدًا؛ ألّن اإلنتاج الع

رضورة، فال يمكن أن نرصف وقته كاماًل يف التلقي يف فرتات ازدهار شيابه، السيام 

 ضمن مّدة مفتوحة غري حمدودة املعامل قّلًة وكارة.

وقد تعّمدت استيدال عنوان الفقه واألصول  ـ مركزية الفقه واألصول: 2

حن نجد أّن مركزية الفقه واألصول قد بعنوان العلوم الرشعية ألّن الاا ي أوسع، فن

غّييت علومًا بأكملها عن مجلة وافرة من الطالب، مال علوم القرآن والتفسري 

واحلديث والرجال والتاريخ والسرية والكالم واألخالق وامللل والنحل واألديان 

واملذاهب والفلسفة واملنطق واللغة بفروعها و.. يّن تضّخم مادة الفقه واألصول مل 

يرتك أثرًا سلييًا عىل املنهج الدريس يف مرحلتي السطوح واخلارج فحسب، بل ترك 

أثرًا عىل العقل الديني عمومًا حتى صار عقاًل فقهيًا، فصار الفقه يشغل من عقولنا 

% فيام ال يشّكل يف كتاب اهل تعاىل أزيد من نصف السدس عىل املعروف 01مساحة 

 من آيات األحكام.

مع أّن هذا املجال  لطالب يف هذه املرحلة جمال كسب املهارات،ـ عدم دخول ا 3

رضورّ، يف هذه املرحلة، كون الدراسات العليا سوف تفّرغه ملجال التخّصص يف 
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دائرة اختصاصه، ومن أبرز جماالت كسب املهارات، ما هو يف جمال: اإلعالم 

التعليم  والظهور التلفزيو ي، وسائل التخاطب، الربجمة الدماغية، أساليب

والتدريس والرتبية احلدياة، فنون املهارات االجتامعية، فّن العمل القضائي وفّض 

فّن الكتابة واليحث، فّن فّن بناء الذات، النزاعات، املجال اإلدار، والتنظيمي، 

اجلدل واحلوار، فّن حتقيق الرتاث وتصحيحه، فّن الرتمجة، فّن اإلعالم الفكر، 

جالت والندوات وامللمترات و.. وخوض جتارب حمدودة كالصحافة الاقافية وامل

 فيها لتوسيع أفقه وثقافته العامة.

بأن ي طلب منه  ـ إدخال الطالب يف سياق تعليمه يف جمال التمرين التطبيقي، 4

كتابة أبحاث أو حتقيق موضوعات، أو يعطائه متارين تطييقية حلّلها وفقًا للقواعد 

ملرحلة التلقي ورشح معا ي اجلمل والكلامت. وبذلك العلمية، بدل أن يظّل حييسًا 

 يعيش مع األمالة والشواهد والتطييقات ليعينه ذلك عىل مراحل الدراسات العليا.

ىل طريقة التوّصل يىل نتائج وامليش معه بخطوات يي ضاف يىل ذلك، ترشيده 

عملية لفهم كيف وصل ملّلف الكتاب يىل هذه النتيجة أو تلك، فيدل نقل 

 علومات يىل الطالب جيب تعليمه بالتدريج كيف نصل يىل املعلومات.امل

ـ التمرين عىل النقد العلمي وفسح املجال أمامه لنقد ما يف الكتب الدرسية  5

بل منحه الاقة مع ترشيد وتوعية متواصلة، أما األساليب  وعدم ختويفه من ذلك،

كيرية، فهي تناقض التخويفية التي يامرسها بعض األساتذة، ومنهم شخصيات 

 خلق حّس اإلبداع يف األجيال الالحقة.

عرب  ـ خوض بعض األساتذة، بل كثَي منهم، جمال إبراز مهاراته الذاتية، 6

يغراق الطالب بام يأتيه من احلوايش والرشوح والكتب املطّولة، مع أّن مراحل 

لطالب باليسط املقّدمات والسطوح ال حتتاج يىل كاري من هذا، بل ينا تشّوش ذهن ا
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والتوسعة، حتى يفقد السيطرة عىل األفكار واملعلومات، فاملفرتض باألستاذ 

 مراعاة حال متوّسط الطالب ومراحلهم.

ـ إن  أساليب التدريس السائدة تساعد ـ بسبب تعقيد الكتب ـ عىل قدرة  7

بسيب تركيز  الطالب عىل فهم النصوص، لكن ها تضعف من قدرته عىل اَلفظ

، واحلفظ ـ غري النيّص ـ رضور، يف هذه املرحلة لتكون عنده ىل الفهمطاقته ع

أرضية جيدة ملرحلة الدراسات العليا )اخلارج(؛ ألّن تلك املرحلة حتتاج يىل ذهنيّة 

 جّوالة يف املياحث واملوضوعات الفقهّية.

ون  8 ة مشكلة ظهرت يف العقد األخَي، وهي أن  الطالب باتوا ُّيتم  ـ ثم 

ل عىل الدرجات املقبولة يف االمتحانات أكثر من هضم املباحث العلمية عن باَلصو

فيدرسون قيل أيام قليلة من االمتحانات، ثم هيجرون املاّدة الدرسية  رغبة وعشق،

بعد ذلك. وهذه ظاهرة هلا أسياهبا املتعّددة، وال بّد من مواجهتها، وهي من 

التعليم يف احلوزات العلمية واملعاهد اإلفرازات السليية لظواهر التجديد يف مناهج 

 الدينية.

 

 ثانيًا: الدراسات العليا يف احلوزات العلمية )البحث اخلارج(

 مدخل إىل التعريف بدرس البحث اخلارج

مرحلة الدراسات العليا )اليحث اخلارج( يف احلوزات واملعاهد واجلامعات 

ان حول متن حمّدد وكتاب الدينية هي املرحلة التي ينتقل فيها الطالب من الدور

معنّي كان ي قرأ ثم ي رشح ويوضح وتفّكك عياراته ومجله.. يىل مرحلة الدراسة 

                                           

: 75حممد عيل رضائي، أساليب الدراسة يف احلوزات العلمية، جملة فقه أهل الييت، العدد  (1)

 م.3116، عام 381
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املتحّررة من الكتاب، فيدل أن يضع أمامه كتاب )املكاسب( أو )الكفاية( أو 

)احللقات( أو.. ليدرسه صفحًة تلو األخرى، ها هو اليوم ال يضع أمامه يال قلمه 

م خارج الكتاب، وهلذا سّمي باليحث اخلارج، أ، خارج ودفرته ليأخذ العل

الكتاب، وقيل: ينه سّمي بذلك ألّن بعض العلامء الكيار، وهو رشيف العلامء أستاذ 

هـ( كان ياري بعد درسه موضوعات متفّرقة جتّر يىل جدل 1361الشيخ األنصار، )

خارجًا  وبحث مع الطالب فتطول، فسّمي هذا اليحث يف هذه املوضوعات بحااً 

 عن الدرس األصيل.

وييدو أّن مرحلة اليحث اخلارج ـ بصورهتا املتعارفة اليوم ـ ال تعود يىل أكار من 

قرنني من الزمان، وهي الفرتة نفسها التي عرفت ما سّمي بعد ذلك بـ 

)التقريرات(، وهي دروس أساتذة اليحث اخلارج التي يدّونا الطالب يف جملس 

س أستاذهم، وقد اشتهر السيد أبو القاسم اخلوئي الدرس ويصوغون هبا درو

هـ( بكارة ما دّون له من تقريرات، فيام كان بعض الفقهاء أكار مياًل لتدوين 1617)

 هـ(.1701أبحاثهم بأنفسهم، وهو ما عرف به السيد حمسن احلكيم )

وتعرف مرحلة البحث اْلارج يف اَلوزات العلمية بجملة عنارص، يمكن أن 

 ييل: نوضحها كام

نا تشتهر يف جمال دراسات الفقه من ناحية وأصول الفقه من ناحية أخرى، ـ إ 1

وقّلام نجد مرحلة اليحث اخلارج ـ بشكلها املتعارف ـ يف سائر العلوم، كالقرآنيات 

 والتاريخ واحلديث والرجال والفلسفة والكالم.

االجتهاد بشكلها  ينا سعي  ملامرسة األستاذ ـ عمليًا ـ أمام الطالب عملية ـ 2

امليدا ي، فكأّن األستاذ جيتهد بصوت مرتفع وخيرب طالبه عن عملية االجتهاد هذه، 

 وأنه كيف متّت وجرت.
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؛ ألنه يذا مل يكن جمتهدًا فكيف يتمّكن  ـ 3 ينا تفرتض ـ تيعًا ـ أّن األستاذ جمتهد 

اخلارج يف  من ممارسة االجتهاد أمام طالبه؟ وهبذا يعّد التصّد، لتدريس اليحث

 احلوزات العلمية شكاًل من أشكال اّدعاء االجتهاد ولو املتجز .

نعم، قد حيدث أن يكون املدّرس أستاذًا فاضاًل قادرًا عىل مجع مقوالت العلامء 

وتنظيمها وترتييها بطريقة جديدة غري موجودة يف كتاب بعينه، مما يعطيه ميزة 

نظرية ال يشرتط بالرضورة أن يكون التدريس خارج كتاب حمّدد، فمن الناحية ال

 األستاذ جمتهدًا، وين كان طيع اليشء يستدعي ذلك.

ينا مرحلة غري حمصورة بكتاب حمّدد، بل هي متحّررة منه، تعتمد ـ يف  ـ 4

تنظيمها وترتييها ووضع تصميامت بحاها ـ عىل جهود األستاذ نفسه، فهي 

 حمارضات حّرة.

لكشف عن يمكاناته االجتهادية أمام الطالب، يذا كان هدف األستاذ هنا ا ـ 5

وتدرييه عىل االجتهاد بخلق أنموذج حّي أمامه، فإّن هدف الطالب هنا ليس هو 

فهم ما يقوله األستاذ فحسب، وينام حماولة التامهي معه وحماكاته ليصري ماله، فهو 

 درس  ال هيدف يىل تعّلم الفقه وينام يىل تعّلم االجتهاد فيه.

مرحلة غري منضيطة بوقت حمّدد حتى اآلن يف احلوزات العلمية، فهي  ينا ـ 6

مفتوحة زمنيًا، فقد يظّل بعض الطالب عرشين سنًة يف هذه املرحلة، فيام ال يشارك 

آخرون يف أكار من ثالث سنوات، والسيب يف ذلك يرجع يىل أّن معيار االنتهاء من 

ض، وهذا األمر عندما ال يكون هذه املرحلة هو بلوغ مرتية االجتهاد أو اإلعرا

مربجمًا مسيقًا سوف خيتلف من شخص آلخر. نعم، سيأيت بعون اهل احلديث عن 

 طرح التحديد الزمني هلذه املرحلة أيضًا.

رف احلوزات العلمّية شيئًا اسمه )االمتحان أو  ـ 7 ال تعرف هذه املرحلة يف ع 
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امج ـ مال ما يف احلوزة العلمية االختيار(، لكن يف الفرتة املتأخرة، قامت بعض الرب

يف مدينة قم، السيام جامعة املصطفى العاملية ـ بإخضاع الطالب لربامج امتحانية 

 سنوية أو أكار من مّرة يف السنة.

وأحيانًا وبميادرة من الطالب نفسه، يقوم بعرض ما كتيه عىل أستاذه ليقّوم له 

ي ات فهمه للدروس وهضمه هلا، أو يشارك الط د  الب ـ عن اختيار منه وميادرة ـ م 

يف النقد عىل أستاذه حال الدرس أو بعده، األمر الذ، يمكنه أن يشّكل ملرشًا عىل 

 مدى فهمه وطييعة استيعابه ومتّرسه يف جمال الفهم والنقد االجتهاد، معًا.

تعتمد هذه املرحلة غاليًا ـ بسطًا واختصارًا وتوّسطًا ـ عىل مركزّية األستاذ  ـ 8

سه، فحيث كان هو املركز كانت منهجيته ـ يف الغالب ـ هي اإلطار الذ، حيكم نف

املّدة الزمنية، بمعنى أنه قد ينهي دورًة أصولية كاملة خالل مخس سنوات وقد 

ينهيها خالل ستة عرش عامًا، فإذا اختار الطالب األستاذ األّول أمكنه يناء دورة 

رصة لو اختار الاا ي أن حيّقق هذا الغرض، أصولية كاملة، لكن ربام ال تسنح له الف

األمر الذ، حيدث فوارق بني الطالب يف املوضوعات التي حرضوها أو حجم 

 التفصيل واالختصار فيها.

كذلك األمر يف اختيار األبواب الفقهية، فقد خيتار الطالب أستاذًا يدّرس يف 

تختلف املواّد التي يدرسها العيادات فيام خيتار اآلخر أستاذًا يدّرس يف املعامالت، ف

الطالب يف هذه املرحلة تيعًا لألستاذ الذ، خيتارونه، لكّن اجلامع هنا هو أنم مجيعًا 

يكتسيون من الدرس خربة ممارسة العملية االجتهادية بشكل  ما، وسوف يأيت 

 التعّرض ألساليب التدريس يف اليحث اخلارج ين شاء اهل تعاىل.

يف احلوزات عادًة وح كذلك يف مرحلة اخلارج، يتعارف كام يف مرحلة السط ـ 9

العلمية أن تكون للطالب حرية اختيار األستاذ الذ، يريد التلّمذ عىل يديه، يما من 



 4ج /مي املعاصر دراسات يف الفقه اإلسال ....................................... 676

خالل مرّجحات يف األستاذ نفسه عند الطالب كأسلوبه، أو وضوحه، أو عالقته 

تّيعه، أو.. أو الشخصية به، أو انسجام أفكاره، أو عمقه ودّقته، أو شمولّيته وت

ملرّجحات يف ماّدة الدرس نفسها، ككون املوضوع يف فقه العيادات مااًل والطالب 

 يرغب يف مال هذا العنوان أو نحو ذلك.

واالختيار هنا ال يقف عند الطالب، بل يمتّد يىل األستاذ نفسه، فإنه حّر أيضًا يف 

يرى نفسه فيه أكار قدرًة اختيار املوضوع الذ، يدّرسه والذ، يراه أكار فائدًة أو 

 ومكنة.

وال تقف احلرية عند هذ احلّد، بل توقيت الدرس وزمانه يمكن أن يكون بيد 

األستاذ أو بيده مع الطالب، وال توجد جهة تلزمهم بوقت معنّي عادة، عىل خالف 

 اجلامعات واألكاديمّيات املعارصة.

ات مسألة احلرية ـ أّن من سامت اليحث اخلارج أيضًا ـ وهو ناتج عن تأثري ـ 11

الطالب قد يداوم عىل حضور درس أستاذ  واحد يف الفقه واألصول طيلة فرتة 

دراسته يف اليحث اخلارج، وقد جيعل لكّل ماّدة درسًا، وقد يتنّقل بني األساتذة كل 

عام أو أقّل أو أكار، وهكذا قد يتغرّي طالب األستاذ الواحد خالل السنوات، وربام 

 موعة مداومة لفرتة طويلة..بقي منهم جم

يقيم بعض الطالب أحيانًا جلسات مياحاة فيام بينهم فيام أخذوه من  ـ 11

األستاذ؛ ليتداولوه ويتدارسوه ويتقّووا عىل فهمه أو ابتكار اإلشكاالت عليه، 

وقدرة النقد  وهذه املياحاات تعطي الطالب قدرًة أكرب عىل الفهم والتعّمق

 .والتحليل

د صيغة رسمية للتخّرج من مرحلة اليحث اخلارج، ألنه يما أن ال يوج ـ 12

يرتك الطالب احلضور ويعود يىل بلده أو يتفّرغ للتدريس أو التيليغ أو غري ذلك، 
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ويما أن يتقّرب أكار ـ علميًا ـ من األستاذ وتكون له يمكاناته اخلاّصة فيحصل بعد 

 فرتة معّينة عىل يجازة اجتهاد من أستاذه.

االجتهاد قضّية معّقدة بعض اليشء؛ حيث ختتلف من أستاذ آلخر،  ويجازات

فيعضهم متساهل يف األمر وبعضهم حمتاط جدًا جدًا، وليست هناك صيغة موّحدة 

كم له بإجازة االجتهاد، بل القضية تتيع شخصية األساتذة  لو وف هبا الطالب ح 

ناحية أخرى، فلو وسليقتهم وقناعاهتم من جهة ومديات عالقات الطالب هبم من 

 كان شخصًا انعزاليًا مااًل لربام مل يعرفوه فال يمنحونه يجازة اجتهاد وهكذا.

 تقّسم مرحلة الدراسات العليا عامليًا يىل ثالثة اجتاهات:ـ  13

االجتاه الذ، يرى أّن مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة بحاية خالصة،  األول:

التعليمي، وهلذا ال يطلب من طالب مرحلة بمعنى أنا خالية متامًا من اجلانب 

الدكتوراه أّ، حضور ألّ، درس يف اجلامعة، وينام تقترص مرحلتهم هذه عىل تقديم 

أطروحة الدكتوراه التي تعرّب عن اجلانب اليحاي. وقد اختارت الكاري من الدول 

 هذه السياسة يف مرحلة الدراسات العليا.

ة الدراسات العليا هي مرحلة تعليمية بامتياز االجتاه الذ، يرى أّن مرحل الثاين:

وخالية من أّ، جانب بحاي، متامًا كمرحلة الليسانس واليكالوريوس، وقد يقوم 

الطالب فيها بكتابة بعض األبحاث الصغرية أثناء طيّه للفصول الدراسية، وقد 

 اختارت بعض الدول هذه السياسة يف مراحل التعليم العايل.

لذ، يرى أّن مرحلة الدراسات العليا هي مرحلة جامعة بني االجتاه ا الثالث:

اجلانب التعليمي واجلانب اليحاي، فيدرس فيها الطالب لفرتة، ثم ختّصص الفرتة 

األخرى لتدوين أطروحة الدكتوراه، وهذا ما ختتاره بعض الدول أيضًا مال 

 اجلمهورّية اإلسالمّية اإليرانيّة.



 4ج /مي املعاصر دراسات يف الفقه اإلسال ....................................... 661

ارج يف احلوزات العلمية، فإّننا نراها أقرب يىل ويذا أردنا أخذ دروس اليحث اخل

االجتاه الاا ي؛ ألّن الطالب يف هذه املرحلة يغلب عليه طابع أخذ الدروس وكسب 

املعلومات، وقّلام يكتب الطالب أبحاثًا مستقّلًة هلم، نعم يمكن أن نعّد مياحااهتم 

قد يقومون بتدوين  وتدوينهم للدروس جانيًا بحايًا خمترصًا. كام أّن بعض الطالب

 بعض األبحاث اخلاصة هبم يف هذه الفرتة، يما بالتنسيق مع األستاذ أو بدون ذلك.

هذا عرض موجز للتعريف اِّلَجايل بواقع الدراسات العليا يف اَلوزات 

م البحث إىل ثالثة حماور  العلمي ة، والبد  لنا هنا أن نبحث يف صلب املوضوع، ونقس 

 هي:

الذ، نتحّدث فيه عن التدريس وأسالييه ورضوراته  يـ املحور التعليم 1

ولوازمه من جهة، وعن املعّلم وسامته وخصائصه ووظائفه وواجياته من جهة 

 ثانية.

حيث نتحّدث عن أساليب الدراسة والتعّلم  ـ املحور الدريس التعل مي، 2

ولوازمه ومستلزماته تارًة، وعن وظائف الطالب واملتعّلم وخصائصهام تارًة 

 أخرى.

ة، 3 وهنا نتحّدث عن دور اإلدارة احلوزوية يف  ـ اِّلدارة التعليمية واَلوزوي 

تنظيم عملّية التعليم واالرتقاء بالطالب يىل مستوى أفضل، وتوفري املناخات 

 املناسية هلم لإلنتاج العلمي والفكر، واليحاي.

 

 التعليم والتدريس، األساليب والتصّدي: احملور األّول

احلديث عن التعليم يقع ضمن خطوتني: يحدامها يف األساليب  قلنا بأنّ 

والطرق واللوازم، والاانية يف األستاذ وسامته ووظائفه، ونذكر ذلك بإجياز عىل 

 الشكل التايل:
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 ـ أساليب التدريس يف مرحلة الدراسات العليا )البحث اخلارج( 1

يث الشكل تتنوع أساليب التدريس يف مرحلة اليحث اخلارج، تارًة من ح

، ونحاول هنا التعّرف عىل هذه واألسلوب، وأخرى من حيث املنهج واملضمون 

 األساليب باختصار.

 

 ـ أساليب التدريس يف مرحلة البحث اخلارج من حيث الشكل 1ـ  1

يمكن رصد أساليب التدريس يف مرحلة اليحث اخلارج وتنّوعها لنكتشف أنا 

ـ مركزية الطالب 1ساليب وطرق، هي: تقوم أو يمكن أن تقوم عىل أربعة أ

ـ اجلمع بني 7ـ مركزية األستاذ )املدرسة التقليدية(. 3)املدرسة السامرائية(. 

 ـ األسلوب اجلامعي.6املركزّيتني املتقّدمتني. 

 

 أ ـ مركزية الطالب )أو املدرسة السامرائية(

يري يعّد هذا األسلوب من األساليب التي اتيعها املريزا الشرياز، الك

هـ( فرتة تواجده يف سامراء، ويقوم عىل طرح املسألة الفقهية أمام الطالب، 1713)

ما  ثم يقوم الطالب معه باإلدالء بدلوهم يف هذه املسألة باحاني بشكل مجاعي كّل 

ع الوظائف يف هذا األسلوب بني الطالب واألستاذ، يرتيط هبا، من هنا تتوزّ 

ة أو اإلشكاليات وتتّيع النصوص واألسانيد فالطالب يقوم باليحث ويثارة األجوب

وحتليل األفكار والنظريات، فيام يقوم األستاذ يف اليداية بطرح املسألة، ثم يشارك 

بني الفينة واألخرى يف رأيه مال سائر الطالب، ثم يقوم يف ناية اجللسة 

                                           

رضائي، أساليب الدراسة يف احلوزات العلمية، عرض  ّمد عيل( راجع حول األساليب: حم1)

 .361ـ  353: 75لييت^، العدد وتقويم، جمّلة فقه أهل ا
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باستخالص النتائج ويعادة تنظيم املوضوع، ومن ثّم اخلروج باالستنتاجات 

 الصات.واخل

 وقيمة هذا األسلوب البحثي التدرييس أنه:

ينّمي الطالب ويعطيه الاقة بنفسه، ويشعره بأنه مساهم يف ينتاج األفكار،  أوالً:

ي املحض يىل حالة الفعل والتأثري، األمر الذ، ينقله من وخيرجه من حالة التلقّ 

سة، وهو ما باتت تلّكده رؤية املامرسة االجتهادية يىل مرحلة تنفيذه بنفسه هلذه املامر

 وحتث عليه الدراسات النفسية والرتبوّية.

يّن مشاركة عّدة أشخاص يف العملية اليحاية سوف تساعد يف التوّصل يىل  ثانيًا:

معطيات ونتائج أدّق، وسينمو احلجم الكّمي لألفكار أيضًا من خالل طرح 

يف تفسري نص  هنا أو فكرة األفكار املختلفة ومناقشاهتا وتعّدد االحتامالت املاارة 

 هناك.

يّن هذا األسلوب يساعد األستاذ عىل تقييم مستويات طالبه من خالل  ثالثًا:

مشاركاهتم؛ ألّن أسلوب التلقني ال يعطي األستاذ صورًة واضحة عن درجات فهم 

طالبه أو مستويات حتليلهم، عىل خالف هذا األسلوب هنا فإنه يساعد بشكل 

 أكرب.

األسلوب التدرييس ِيتاج ـ كي يرتك تأثَياته اِّلجيابية ـ إىل بعض  إال أن  هذا

التنظيم والضبط، وذلك أن  هناك مشاكل تنجم عن استخدام هذه الطريقة يف 

 التدريس:

ّن املوضوع الصغري عندما يدخل يف بحاه عرشون شخصًا قد يطول ـ إ 1

نقل أ ّن درس املريزا احلديث عنه عّدة ساعات قيل أن حتسم األمور، وهلذا ي 

الشرياز، كان يمتّد أحيانًا لسيع ساعات متواصلة، األمر الذ، يرهق احلضور 
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ويتعيهم، بل ربام يكون ملثرًا يف حدوث فوىض يف األفكار وعدم قدرة عىل ضيط 

التحليل يف خطوات حمّددة؛ ألّن طريقة عصف األفكار هذه قد حتكمها الفوىض يف 

 الطالب منهجية اخلطوات ووضوح الرؤية. بعض األحيان، األمر الذ، يفقد

يّن مال هذا األسلوب قد ينفع لو كان عدد طالب الدرس حمدودًا، أما لو  ـ 2

كان كاريًا بالعرشات أو املئات، فإّن هذا األمر سيحّول الدرس يىل فوىض عارمة 

 غري خالقة، فيصيح من العسري اخلروج بنتائج مفيدة فيه.

العليا قد يلتقي فيها ـ كام نعرف ـ أشخاص متعّددون  يّن الدروس احلوزوية ـ 3

وخمتلفون من حيث املستوى العلمي، فقد يشارك اليوم طالب  خرج للتّوه من 

مرحلة السطوح ومستواه العلمي متوّسط، ويىل جانية طالب يدرس اليحث 

اخلارج منذ ست أو سيع سنوات، وقد حيدث أن يلثر دخول طالب من النوع 

وط مستوى الدرس من خالل يثارة أفكار يعّد أمرها واضحًا لسائر األول يف هي

الطالب، أو قد تضطّر مشاركته لتوضيح قضايا كان يفرتض أن تكون واضحة يف 

مرحلة السطوح، كالفرق بني احلكومة والورود أو اإلطالق والعموم أو نحو 

ويظلم  ذلك، واحرتام وجود مال هذا الطالب قد يلثر عىل مستوى الدرس عموماً 

 سائر املشاركني.

يمكن أن يصار يىل تنظيم اجللسة العلمية الدرسية بحيث  ولتفادي هذه املشاكل

تدور الدائرة مّرتني عىل الطالب لكي يدلوا بدلوهم وتعليقاهتم، مع حتديد وقت 

معنّي للمداخلة واحلرص عىل عدم اخلروج عن املوضوع، وهنا أيضًا يمكن أن 

ساسيًا يف ضيط اجللسة الدرسية، كام يمكن مسيقًا وضع وقت  يلعب األستاذ دورًا أ

حمّدد تقّسم حصصه عىل املشاركني، ويمكن توزيع جوانب اليحث عىل الطالب 

 قيل يوم، فيتوىّل أحدهم اجلانب األصويل واآلخر الرجايل و..
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لت املالحظات عىل هذا األسلوب الدريس، إال أن فوائده تظل   ومهام سج 

نا مع ذلك ا جيربنا عىل التفكري يف طريقة جتمع يجيابياته وال ترّض مم تطالب به،

سلييات ه، وهذا ما حاول أن يفعله أصحاب األسلوب الاالث كام سيأيت ين شاء اهل 

 تعاىل.

 

 ب ـ مركزية األستاا )أو الطريقة املدرسّية(

امل، هذا هو األسلوب الذ، مازال سائدًا ومهيمنًا عىل احلوزات العلمية يف الع

ومنها مدينتي: قم والنجف، ويقصد به أّن حمور الدرس الذ، يتحّمل املسلولية 

الكربى هو األستاذ، حيث يقوم بنفسه بتنظيم الدرس وحتضري مقّدماته ويعدادها، 

حّرك وامللثر فيام الطالب هنا رس بأكمله، ويكون هو الفاعل واملتثم يتوىّل يلقاء الد

، وغاية ما يفعله الطالب أنه يستمع للدرس، ويكتيه هو املنفعل والساكن واملتأثر

 .أثناء يلقاء األستاذ له

وقد حيدث أن يشارك بعض  قليل من الطالب عادًة يف اإلشكال عىل األستاذ 

أثناء الدرس أو بعده ميارشًة، وهنا أيضًا ختتلف طرائق األساتذة وطيائعهم، 

بعضهم يتجاوب فيام فيعضهم جييب عىل يشكال الطالب وبعضهم ال جييب، و

بعضهم اآلخر ينهر ويقسو يف الكالم، وبعضهم يستجيب ويقّر باإلشكال 

 وبعضهم ليس كذلك وهكذا..

 ومن خصائص هذا الدرس وآثاره:

أّن الطالب مضطر  للتعامل والتكّيف مع طريقة األستاذ ولو مل تعجيه، فقد  ـ 1

املوضوعات، وليس أمامه سوى  يطيل أو خيترص أو يعّقد الييان أو ينّظم أو ال ينظم

 الرضا به أو االنتقال يىل أستاذ آخر.
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له لفهمها حمرجًا بالنسية يليه، قد ال يفهم الطالب بعض األمور، فيكون تدّخ  ـ 2

مما قد يلّد، يىل وجود ثغرات يف فهمه، وهذا ما قد يمكن جربه باملياحاات الطالبية 

 بعد ذلك.

الب بالنسية ألستاذهم، السيام يذا كان ة كاري من الطعدم وضوح شخصيّ  ـ 3

الدرس كيريًا، وعدم قدرة الطالب عىل الشعور بأّن األستاذ يرّبيه؛ ألن الغالب هو 

 أّن األستاذ يعطي الدرس وخيرج.

وهذه األمور يمكن تاليف بعضها عىل األقّل بتغيري بعض األساتذة لطرائقهم أو 

فه كل  فرتة، أو يفساح املجال استشارهتم لطالهبم يف نقاط قّوة الدرس وضع

لألسئلة االستفهامية بعد الدرس أو يف يوم حمّدد من األسيوع، أو االقرتاب يف 

 ة من طالبه.العالقات الشخصيّ 

ورغم بعض الاغرات يف هذا األسلوب ويمكان تاليف مجلة منها، يال أّن قيمته أّنه 

طيات، وقد يقوم األستاذ م اليحث ويقّدم كاّمً أوفر من املعخيترص الوقت وينظّ 

بتقديم خمترصات مطيوعة لدرسه كّل يوم أو أسيوع بام يساعد الطالب عىل فهم 

 الدرس بطريقة  أفضل.

 

 ج ـ أسلوب اجلمع بني املركزّيتني )األستاا والطالب(

يذهب هذا األسلوب يىل اجلمع بني مركزية األستاذ ومركزية الطالب معًا، من 

حصتني اثنتني، ففي الدرس األول تكون املحورية  خالل حتويل كّل درس يىل

لصالح األستاذ انسجامًا مع مركزّيته، وهنا يكون اهلدف استيداد األستاذ بالدرس 

رشحًا وتوضيحًا وتنظياًم دون أدنى تدخل من الطالب، بحيث يرتكون يشكاالهتم 

 أو مالحظاهتم للمرحلة الالحقة.
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قوموا بإبداء الدرس مرًة ثانية أما الدرس الاا ي فيخّصص للطالب كي ي

وتكراره أمام األستاذ، وهنا يتقّوى الطالب عىل الييان ويعّمق فهمه أمام األستاذ 

 وتنجيل الصورة له متامًا، السيام يذا كان حاله متوّسطًا.

وقد تّم تداول هذا األسلوب يف احلوزات العلمية عىل نطاق حمدود؛ يذ غاليًا ما 

عن اجللسة الاانية هذه بجلسة املياحاة التي كانوا كان الطالب يستعيضون 

يعقدونا فيام بينهم بحيث يستفيدون من بعضهم، السيام استفادة الضعفاء أو 

املتوّسطني من النخية املتمّيزة، ولعّل عدم رواج هذا األسلوب اجلامع هنا ناتج  عن 

ما ال تكون لدهيم  أنه يأخذ قدرًا أزيد من وقت األستاذ، واألساتذة الكيار غالياً 

الفرصة الكافية لذلك؛ نظرًا النشغاالهتم الكارية، السيام لو تصّدوا للشأن العام أو 

 ة الدينية.للمرجعيّ 

ة طرق استخدمت داخل  وعىل أي  حال، فإن  التتبع التارخيي يبني  لنا أن  هناك عد 

 هذا األسلوب فيام خيص  جلسته الثانية، وأهم هذه الطرق هي:

حيث كان الطالب املتمّيزون يكل فون من قيل  ة اآلخوند اْلراساين،ـ طريق1

األستاذ بإعادة يلقاء الدرس مّرًة أخرى عىل سائر الطالب واإلجابة عن أسئلتهم 

ويشكاالهتم، ويقال: يّن السيد الربوجرد، كان حيث عىل ترويج هذا األسلوب يف 

قًا متفّرقًا هلذه الطريقة، منها احلوزة العلمية يف مدينة قم، كام شهدت النجف تطيي

احلائر، كان يلعب هذا كاظم احلسيني درس الشهيد الصدر، حيث يقال بأّن السيد 

 الدور أحيانًا.

يف هذا األسلوب يمكن ختفيف الضغط عن األستاذ السيام املتصّد، لشلون 

 أخرى، بيد أّنه حيتاج يىل توّفر طالب متميزين حقًا يف الدرس كي يتوّلوا هذه

 املهّمة.
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حيث يقال: ينه كان يلقي الدرس صياحًا  ـ طريقة السيد حممد باقر الدرجئي، 2

 .يف )مسجد نو( يف يصفهان، ثم يعيده مّرًة أخرى يف املساء

لكّن هذا ليس مسامهًة من الطالب يال يذا جعل الدرس الاا ي مفتوحًا 

 للمناقشات أشيه بالطريقة السامرائّية.

حيث كان يقوم قيل أّيام من الدرس  هـ(،1361ِّلصفهاين )ـ طريقة املحق ق ا 3

بكتابته وتسليمه يىل الطالب، فيقرؤنه ويطالعونه ويفهمونه، ويكون ذلك بماابة 

الدرس األّول، ثم ملا حيني موعد الدرس يلقيه عليهم وهم فامهون له، ليكون ذلك 

 تعميقًا وترسيخًا للدرس يف أذهانم.

، حيث يأيت الطالب معها يىل الدرس وهو مهيأ وهذه الطريقة جيدة أيضاً 

للتعّمق فيه، فيدل أن ي ذهب طاقاته الذهنية يف التمّكن من فهم مطالب األستاذ 

أثناء الدرس، ها هو اآلن ييذهلا يف ابتكار اإلشكال عىل األستاذ أو فهمه فهاًم 

 أعمق.

هذا األسلوب  وقد سّميت هذه الطريقة هبذا االسم؛ ألنه يقال بأّن أّول من سنّ 

هو الشيخ اإلصفها ي يف حوزة النجف، وهناك بعض  قليل جدًا من األساتذة اليوم 

 يامرسون هذه الطريقة أيضًا.

قد  ولعّله يمكن أن ندرج طريقًة أخرى مقرتحة هنا من قيل بعض الياحاني

تكون شكاًل آخر من أشكال طريقة املحّقق اإلصفها ي، باتت ميسورًة اليوم، وهي 

أن يقوم الطالب باستامع أرشطة األستاذ التي ألقاها يف الدورة السابقة قيل الذهاب 

 يىل الدرس، فيكون مستعدًا لفهم املوضوع أكار واإلشكال عليه.

                                           

 .385 املصدر نفسه:( 1)
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لكّن هذه الطريقة قد تنفع يف األصول دون الفقه؛ لقّلة تكرار األساتذة أبحاثهم 

ثانية، أما من يعطي دورًة أوىل فيكون ر ملن يعطي اآلن دورًة الفقهية، كام أنا تتوفّ 

 من العسري توفري ذلك لطالبه.

 الحق لقاء   ـ طريقة السؤال واجلواب، 4
بحيث يعقد بعد الدرس أو يف وقت 

خمّصص لتساؤالت الطالب ويشكاالهتم، رشط أن يكون صدر األستاذ رحيًا 

ها الطالب، وكيريًا، ليجيب عن خمتلف أنواع الطروحات والتساؤالت التي يقّدم

 مهام كانت بالنسية يليه سخيفًة أو ضحلة.

وهي أن يطلب األستاذ من أحد الطالب  ـ ويمكن تصوير طريقة أخرى هنا، 5

بشكل متناوب أن حيرّض الدرس ويلقيه هذا الطالب، ثم يقوم األستاذ بإلقاء درسه 

 بعد ذلك أو يف وقت الحق، وين كان هذا األسلوب فيه بعض املصاعب من حيث

يّن بعض املوضوعات قد حيتاج يف نفسه لعّدة دروس حتى يكتمل، فلو اكتفى 

الطالب بدرس واحد لي رت اليحث ولظهر ما يعطيه األستاذ وفق ترتييه الشخيص 

 مغايرًا ملا يعطيه الطالب.

التي تعطي الطالب  وعىل أي  حال، فأسلوب اجلمع بني املركزي تني له فوائده

ًا من اإلشكال أو تدّربًا عىل الييان، بحيث يلّهله ذلك ملهنة وضوحًا يف الفهم ومتّكن

التدريس الحقًا، كام أّن هذا األسلوب يوضح ـ يف بعض طرقه ـ لألستاذ أيضًا 

 ات جديدة.طاقات تالمذته ويمكاناهتم، ويضع الطالب أمام مسلوليّ 

اجه يىل مال احتي إال أن  هذا األسلوب يعاين أيضًا من بعض املشاكل واملعوقات،

وقت يضايف حيو، تكرارًا، وربام ال تكون لألستاذ أو التلميذ الفسحة الكافية من 

الوقت لذلك، كام أنه جيعل الطالب املتوّسط يعتاد عىل تكرار املوضوع لفهمه 

 واستيعابه، فيام نحن بحاجة يىل تدرييه عىل الفهم من املّرة األوىل.
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 د ـ األسلوب اجَلَماعي

لوب أن يقوم جمموعة  من الطالب باليحث بشكل مج  اعي عن ويقصد هبذا األس

مسألة فقهية أو أصولية أو.. ويناقشوا أبحاث اآلخرين ويفنّدوا األقوال، ثم يتينّى 

كّل واحد منهم رأيًا، ثم ي صار يىل عرض ما أنتجوه يف هذه اللقاءات اليحاية عىل 

شادهم يىل نقاط ضعفهم األستاذ، لكي يقوم بتصويب ما حيتاج يىل تصويب، وبإر

 وقّوهتم. وربام يصار يىل استخدام أسلوب اليحث اجلامعي دون حاجة  يىل األستاذ.

 إال أن  هذا األسلوب يمكن التعليق عليه:

ينه ال يتوّفر يال للطالب الذين قضوا فرتًة من وقتهم يف دراسة اليحث  أوالً:

حاي أو تشكيل خلّية اخلارج، كي تكون لدهيم امللّهالت خلوض حوار علمي ب

عمل بحاية ناضجة. ومن الصعب أن ي طلب ذلك من الطالب الذين التحقوا للتّو 

ّيلوا من قيل  لذلك.  بمرحلة الدراسات العليا، يال يذا ه 

يّن هذا األسلوب قد خيرس الطالب معه الفوائد التي قد يكسيها من  ثانيًا:

يشاهد أمام ناظريه حركة  حضور درس األستاذ ومراكمة اخلربة بذلك، حيث لن

س بشكل  حّي أمامه من قيل أستاذه الذ، بلغ مرتية االجتهاد.  االجتهاد وهي متار 

ال خيتلف هذا األسلوب كاريًا عن أسلوب املدرسة السامرائية، بل يظهر  ثالثًا:

أّن األسلوب السامرائي أفضل منه؛ ألّن حركة اليحث يف األسلوب السامرائي تقع 

ألستاذ وتدّخله بني الفينة واألخرى وتصوييه األمور، أما يف األسلوب أمام مرأى ا

ب، ومن اجلامعي فإّن األستاذ غائب  عن احلضور، وهو ال يرى سوى أوراق الطال

ب أوراقهم بعد اليحث واملداولة، كام من املمكن أن يكون املمكن أن يكتب الطال

ال الييان التدويني فتختّل بعض الطالب أقدر من حيث الييان الشفاهي منه يف جم

 رؤية األستاذ له.
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كام أّن األسلوب اجلامعي يتطّلب من األستاذ مطالعة اليحث عينه مكّررًا مرات  

عديدة بعدد طالبه، وهذا ما قد يستهلك وقتًا كاريًا، السيام وأنه قد يكون من 

 األساتذة الكيار أو املتصّدين للشأن العام.

بني أسلويب املدرسة السامرائية واجلامعية يظّل هو  من هنا، ي عتقد أّن اجلمع

األفضل نسيّيًا، لكن دون حاجة يىل مراجعة األستاذ كّل األبحاث املكتوبة، فيجمع 

الطالب بني القدرة اليحاية الشفوية والتدوينية، ويأخذ بالتدّرب عىل التصنيف 

 الفقهي واألصويل بطريقة موّسعة واجتهادية.

 

 امع املختار )هل ميكن اجلمع بني األساليب؟(هـ ـ األسلوب اجل

ومن خالل ما تقّدم، أعتقد أنه يمكن اجلمع ـ يىل حّد ما ـ بني األساليب 

 املختلفة املشار يليها، ونقرتح هنا تقسيم مرحلة اليحث اخلارج يىل قسمني:

ويمكن أن تستمّر من عامني يىل ثالثة أعوام يف احلّد  ـ املرحلة التعليمية، 1

دنى، وتستخدم فيها الطريقة التقليدّية )مركزّية األستاذ(، رشط أن يطلب من األ

الطالب فيها ـ أوالً ـ التدّرب عىل صياغة األبحاث التي يلقيها األستاذ يف جملس 

الدرس، يىل جانب ـ ثانيًا ـ يلزامه بكتابة بحاني عىل األقّل سنويًا يف املجال األصويل 

ـ تعيني بعض فضالء الدرس العايل ـ ين مل يتمّكن  والفقهي، مع يضافة ـ ثالااً 

األستاذ نفسه ـ إلعطاء الطالب امليتدئني يف املرحلة العليا فرصًة أسيوعية لطرح 

 يشكاالهتم واستفهاماهتم ومالحظاهتم التي خطرت بياهلم أثناء األسيوع.

درس وتتلو تلك املرحلة، وال يلزم الطالب فيها بحضور  ـ املرحلة البحثية، 2

األستاذ عىل الطريقة املتقّدمة، وينام ي لزم بالطريقة السامرائية )مركزّية الطالب( ولو 

بدرس أسيوعي مطّول لألستاذ من جهة، يىل جانب طريقة اليحث اجلامعي من 
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 جهة أخرى كام رشحنا قيل قليل.

وتستمّر هذه املرحلة لعامني أو ثالثة، بحيث يصيح املجموع مخس يىل ست 

تتلوها أطروحة بحاية موّسعة ي لزم الطالب تقديمها وليس معها درس، سنوات، 

 ويرشف عليه فيها األساتذة اليارزون.

 

 ـ أساليب التدريس يف مرحلة البحث اخلارج من حيث املضمون 1ـ  2

وكام تتعّدد أساليب التدريس يف الدراسات العليا )اليحث اخلارج( من حيث 

ًا يف األساليب أيضًا من حيث املضمون الشكل والصورة، كذلك نجد تعّدد

واملحتوى، ويمكن تقسيم الدرس وفقًا لذلك يىل أقسام متعّددة كارية، لكنّنا سوف 

نشري يىل أّن الدرس اخلارج ينقسم من هذه الزاوية يىل قسمني: الشكل الصياغي 

 للمضمون، واملحتوى املنهجي له.

 

 ت التصميم والتنظيم البحثي(ـ الشكل الصياغي للمضمون )منهاجيا 1ـ  2ـ  1

ونقصد به طريقة تنظيم األستاذ ألبحاثه وأسلوبه يف تناول املوضوعات وتقديم 

 بعضها عىل بعض، وهنا نشاهد ـ استقراًء واقرتاحًا ـ عّدة طرق وأساليب، أمّهها:

ما يالحظ عند بعض السابقني، كام تكشفه كتيهم التي عرّبت عن عصارة  أ ـ

دون عىل حترير األصل يف املسألة، ثم يقومون بالتعّرض دروسهم، حيث يعتم

لألدّلة التي تقف عىل خالف األصل، فإذا بطلت كانت النتيجة عىل مقتىض 

 األصل، ويذا صّحت ولو بعضها كانت النتيجة لصالح ما صّح من األدّلة املحرزة.

ة املحرزة، واألصل هنا قد يكون أصاًل عمليًا أو عدميًا ال ينتمي يىل جمال األدلّ 

وقد يكون أصاًل لفظيًا، بمعنى أّن األصل  الاانو، يف العقود الصّحة  مااًل فننظر يف 

 أّن العقد الفال ي، هل هناك ما يوجب خروجه عن مقتىض األصل هذا أم ال؟
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ومن ميزات هذه الطريقة نزعتها التقعيدية وانطالقها من مقتىض القواعد للنظر 

م الذهن ويوضح له أكار فأكار جهة اليحث ومساراته، يف االستاناء، وهذا ما ينظّ 

ويمكن أن نصطلح عىل هذا املنهج يف تنظيم األبحاث وتناوهلا باملنهج الينيو،؛ 

 نيات التحتية للموضوع.ألنه ينطلق من الي  

ما يالحظ يف طريقة السيد الربوجرد، وغريه، وتقع عىل العكس متامًا من  ـب 

لق الفقيه من الزاوية التارخيية للمسألة، فيعرض مسارها الطريقة األوىل، حيث ينط

التارخيي واالجتاهات الفكرية التي فيها، ثم يذهب ناحية األدّلة االجتهادية 

سم املوضوع يف مرحلتها كان به، ومل تكن هناك حاجة لالنتقال يىل  املحرزة، فإن ح 

ول العملية واألدّلة املرحلة الالحقة، ويال تّم االنتقال يىل بحث مقتضيات األص

 الفقاهتية.

 وميزة هذه الطريقة:

يّنا ترّبى الطالب عىل التتّيع التارخيي لكّل مسألة، وتكوين وعي تارخيي  أوالً:

بتطّوراهتا ومالبساهتا، وتنّمي عنده حّس الرجوع يىل املصادر األصلية لآلراء 

واليحث التارخيي له  .والنظريات كام يتطّليه الدرس التارخيي يف العلوم والنظريات

 .قيمته اخلاّصة وفوائده اجلّمة الوافرة التي تعّرضنا هلا يف حمّله

عدم احلاجة لالرتياط قوله بمن هنا نختلف مع أستاذنا الشيخ باقر اإليروا ي يف 

بالكتب الرتاثية، وأّن مراجعة كتب السيدين اخلوئي واحلكيم كافية لتحقيق هذا 

عة املصادر ميارشة ختلق صورًة خمتلفة عن األمور وجتعلنا ، فإّن مراجالتواصل

 نتايت من واقع األفكار والنظريات.

                                           

 .136ـ  01( انظر: حيدر حب اهل، مسألة املنهج يف الفكر الديني، وقفات ومالحظات: 1)

 .163: 75راجع احلوار الذ، أجر، معه، ونرش يف جملة فقه أهل الييت، العدد  (3)
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ينا توّفر الوقت عىل عكس الطريقة األوىل؛ ألنه يذا كان الدليل  ثانيًا:

االجتهاد، متوّفرًا فسوف يكون اليحث التأسييس يف الدليل الفقاهتي تطوياًل 

ليحث يف الدليل االجتهاد، فإن مل يكن عدنا يىل للمسافة، وحيث ين املفرتض هو ا

الدليل الفقاهتي، كان األنسب بالدرس أن يكون عىل هذا املنوال أيضًا، مع اإلقرار 

 بأّن هلذا األمر بعض االستاناءات.

ينا تريّب العقل االجتهاد، عىل التعامل ميارشًة مع النصوص واألدّلة، أ،  ثالثًا:

 التعامل مع األصول العملية والعدمّية وحتليالهتا.مع الكتاب والسنّة، بدل 

ما يالحظ من طريقة الشيخ اخلراسا ي واإلمام اخلميني والعالمة  ـج 

الطياطيائي وغريهم، حيث يصار يف اليداية يىل معاجلة األدّلة ميارشًة برصف النظر 

ّون عن يقحام األصل العميل وعدمه، فإذا فرغ الياحث واألستاذ من نظرّيته وك

قناعاته، عاد هنا يىل آراء اآلخرين لكي يعّرج عىل أمّهها وال يضّيع الوقت فيها، 

فيسّجل عىل كّل رأ، يشكاالً أساسيًا، وغاليًا ما يأخذه من طييعة استنتاجاته التي 

 مّرت معه.

 وِتتاز هذه الطريقة:

كتاب باالختصار الشديد مقارنًة بغريها، وعليها بنى الشيخ اخلراسا ي  أوالً:

)كفاية األصول( واخترص فيه مجلة موضوعات، فهي ال تتعب نفسها بتتّيع كّل قال  

 وقيل، ثم الرّد عىل هذا وذاك، وينام ختتار الزبدة وتواجه األدّلة ميارشًة.

ينا متتاز بأّن األستاذ فيها حيمل صفة القاطعية واملوسوعيّة لو فرضنا أّن  ثانيًا:

صوله يىل الفكرة، بل هي ترّبى الطالب عىل ذلك، فهو بيان درسه مطابق  لكيفية و

أوالً يواجه األدّلة وحيسم موقفه حتى قيل مطالعة نظر اآلخرين، وهذه حالة ال 

تتوّفر للكاريين، كام أّن تنّقله بني األدّلة املحتملة حيتاج يىل ذهن جّوال يف الفقه 
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لو كانت من املستحدثات  ملعرفة ما يمكن أن يكون دلياًل يف هذه املسألة، السيام

 ومنتميًة يىل فقه النوازل.

واستتياعًا للنقطة السابقة، قد يكون من فوائد هذه الطريقة أّن األستاذ ـ  ثالثًا:

وكذلك التلميذ لو استخدم هذه الطريقة ـ ال يتأثر بأدّلة اآلخرين ووجهات نظرهم 

لتجّرد وفهمهم للنصوص والقواعد، وهذا يشء جيد يعطيه املزيد من ا

واملوضوعية وعدم التأّثر بقول زيد أو عمرو أو فهمهام أو حتى قول املشهور؛ ألنه 

 ييحث موضوعه حتى قيل مطالعة االجتاهات يف املسألة.

يعا ي هذا األسلوب من مشكلة يف بعض تطييقاته، فإنه حياول أن ييدأ من  رابعًا:

وجتاوزها لربام كان أفضل الصفر، واحلال أّنه لو أخذ جهود اآلخرين وبنى عليها 

حتى ال يرصف طاقاته يف ابتكار ما كان قد ابت كر من قيل، هذا لو فرضنا أّنه جتّرد 

 كليًا عن ما كتب قيل ذلك، وقلياًل ما حيصل.

كام أنه لو بني عىل دليل حجية الشهرة الفتوائّية أو موهنية اإلعراض أو جابرية 

ملراجعة اآلراء والنظريات واألدّلة، كي العمل، فإنه سيكون مضطرًا أثناء اليحث 

حيسم هذا الدليل أو ذاك نتيجة هذا التتّيع، ولعّله يمكنه تأخري هذا الدليل يىل آخر 

 األدّلة، فتنخفض حّدة املشكلة.

ما يتداول عند اليعض ـ وي عرف هبا يف غري مورد السيدان: اخلوئي وحممد  د ـ

 بمراحل هي:ـ من املرور  باقر الصدر يف بعض كتيهام

بيان موضوع املسألة، وتفكيك الصورة، وحترير حمّل النزاع ومتييزه عن  األوىل:

موضوعات ذات صلة، وربام أحيانًا التعرض لفروضها وحاالهتا، وهذا هو اليحث 

 التصّور، يف املوضوع.

ذكر األقوال يف املسألة وبيان االجتاهات، والنسية بني هذه األقوال،  الثانية:
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 ارص االشرتاك واالفرتاق بينها.ورشح عن

بيان األدّلة التي يذهب يليها كّل فريق، وكذلك مناقشاهتا وما قيل يف  الثالثة:

رّدها أو تأييدها، مع تأخري األستاذ القول  الذ، يراه هو بنفسه من بني األقوال أو 

 خيتّص به خارجها، سواء كانت هناك أقوال أو احتامالت.

دّلة واألصول التي استندت يليها األقوال املخالفة ملا يراه بعد تفنيد األ الرابعة:

األستاذ، يصار يىل ذكر القول املختار وبيان أدّلته، مع الرشوع ـ أحيانًا ـ بالضعيف 

 منها ورّده، ثم ختم ذلك باألدّلة القوّية املختارة.

د بيان اإلشكاالت الواردة عىل الرأ، املختار أو التي يمكن أن تر اْلامسة:

 عليه، ثم حماولة رّدها والدفاع عنه.

بيان الامرة العملية أو اآلثار التي قد ترتّتب عىل هذا الرأ، املختار يف  السادسة:

 موضوعات ذات صلة.

 تلخيص األبحاث واخلروج بنتائج ونائيات. السابعة:

 وِتتاز هذه الطريقة التي قد تستخدم كل  خطواهتا أحيانًا وبعضها أحيانًا أخر بام

 ييل: 

ينا تعتمد االستيعاب النسيي يف الرصد والتتيّع لألدّلة واألقوال واآلراء  أوالً:

وحتليلها ومناقشتها، مما جيعل اليحث طوياًل من حيث املّدة ومن حيث الكّم، وهذا 

كام يمكن اعتياره عنرصًا يجيابيًا من حيث الدّقة واملوضوعية والشمولية وعدم 

قد يعترب مرّضًا عىل مستوى التدريس؛ ملا فيه من تطويل العجلة وال االبتسار، 

ويرهاق للطالب، السيام يف بعض املوضوعات التي قد تطول كاريًا نتيجة غزارة 

 األفكار التي قّدمت فيها.

ينا ختلو من يجيابيات الطريقة الاانية املتقّدمة، عنيت الرصد التارخيي، فإّن  ثانيًا:
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يطابقه؛ ألّن املهم يف  من الرصد التارخيي لكنه ال رصد األقوال وين كان رضباً 

التتّيع التارخيي رصد السريورة والصريورة والتحّول زمنًا تلو اآلخر، ال عرض 

 األقوال يىل جانب بعضها برصف النظر عن مالحظتها وهي تتحّول تارخييًا.

 ها:من وجهة نظري الشخصية، أميل إىل اعتامد الطريقة الرابعة مع تعديل هـ ـ

 جلانب التارخيي، كام تقّدم.با ـ 1

بعدم التعّرض لألدّلة التي باتت واضحة الضعف أو للمناقشات أو الردود  ـ 2

ومن املعروف أّن الكاري  .التي يكون هذا حاهلا، دفعًا للتطويل والتكرار والعياية

سب اليوم واضحة الضعف، نظرًا لتطّور الفقه  جدًا من األدّلة القديمة باتت حت 

 اإلسالمي وعلومه.

وكذلك التخيّل عن الدخول يف الزوائد اليحاية غري الرضورية غاليًا، كالغرق يف 

التعريفات وما هو اجلامع واملانع منها كتعريف االستصحاب مااًل، وكذلك الغرق 

 يف الفروع اجلزئية غري املهّمة والتطويل فيها.

سن انتخاب املسائل واملوضوعات لليحث أو لل ـ 3 تدريس؛ فإّن هذا ما يفيد ح 

يف كسب الوقت واغتنامه وعدم تضييعه بموضوعات مل تعد هلا فائدة أو بلوى 

اليوم، بل ليس فقط ترك املوضوعات غري االبتالئية كمياحث الظهار والرقّية 

والعتق والكتابة والتدبري والتجارة بالعييد واإلماء أو أحكامهم وأحكام مناكحتهم 

أبوابه اخلاّصة ككتاب العتق عىل ّرض له يف املصنّفات الفقهّية مما ال يقترص التع

والتدبري، وينام توجد له مسائل كارية مياوتة يف ثنايا الكتب الفقهية األخرى مما 

ينيغي التنّيه له، ومياحث العييد يف كتاب املكاسب وفقه التجارات مااًل كارية جّدًا 

 ار، عىل سييل املاال..يمكن استخراجها من )املكاسب( للشيخ األنص

ليس هذا فقط، بل املطلوب هو حاكمية منطق األولويات أيضًا، فمياحث 
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الدماء الاالثة مهّمة وابتالئية، لكن األهم اليوم هو مياحث الفقه السيايس، وفقه 

األرسة، وفقه االجتامع، وفقه الدولة، ووفقه النظم االقتصادية واجلزائية واجلنائية 

 وغري ذلك.

احلال يف علم األصول أيضًا، فإّن بعض أبحاثه مل يعد حمّل ابتالء املجتهد  وهكذا

يف الفقه والرشيعة وين كان يف حّد نفسه مفيدًا، كاليحث عن حتديد هوّية الواضع 

للغة، وحقيقة الوضع وأنواعه، ومجلة من مياحث حجّية القطع، وموضوع علم 

تفويض واليداء والطلب األصول، ومياحث األمر بني األمرين واجلرب وال

 ، و..واإلرادة، وتعريف علم األصول، والتجّر،، واالنسداد

 ولو كان حمّل ابتالء فاملطلوب اليوم رصد ما هو حمّل أولوية، فإّن عنوان حمّل 

االبتالء حمكوم  لعنوان حمّل األولوية، مال: مياحث التعارض، وحجية األخيار، 

اجلديدة يف تفسري النص، وأصول فقه  ونظرية مقاصد الرشيعة، والنظريات

النظرية، ومياحث الاابت واملتغرّي، وقاعدة ما من واقعة يال وهلا حكم مع بيان 

 وغري ذلك.ودور العقل يف االجتهاد، شكل الشمول الترشيعي، 

كام أّن جزءًا من مشكلة هذه املوضوعات أّن الكتب األصولّية مااًل وقع فيها 

ها اليحث العلمي الرصني، عىل حّد تعيري بعض استطرادات، ينايف وجود

                                           

ال الشيخ حممد يسحاق الفياض، أشار لعدم رضورة اليحث يف االنسداد بعض العلامء، م( 1)

يف حوار أجرته معه جملة )حوزة وبجوهش( الفارسية، يف عددها اخلاص بحوزة النجف 

؛ كام جعل الشيخ حمّمد يبراهيم اجلنايت من املوضوعات التي ال فائدة منها أو 111األرشف: 

قة الرشعّية هي قليلة الفائدة، كاًل من مياحث الرشط املتأخر واملشتق واالشرتاك واحلقي

ومقّدمة الواجب وبحث الضّد واجتامع األمر والنهي وأحوال الوضع واعتيارات املاهّية 

واالنسداد والوضع للمرّكيات واملعا ي احلرفّية وغري ذلك، فانظر له: راهربدها وموانع 

 .67ـ  61: 65بيرشفت نظام آموزيش وبجوهيش حوزه، جملة فقه، العدد 
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 .العلامء

ة أمور:  ومعايَي األولوية عد 

ل:  أن يكون املوضوع حمّل ابتالء يف هذا العرص، مقابل ما ال ابتالء املعيار األو 

به، أو ميتىل به بشكل نادر جدًا كفروع العلم اإلمجايل امليحوثة يف الفقه يف كتاب 

 .نسيّياً  البتالء هبا، فهذه يندر االصالة

أن يكون املوضوع مهجورًا يف اليحث الفقهي منذ زمن طويل،  املعيار الثاين:

وقد طرأت عليه مصاديق ومستجّدات صارت تفرض يعادة النظر يف املوضوع 

 كّله، كفقه اجلهاد، وفقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وفقه القضاء.

يف نفسه جديدًا ومستحدثًا ومل يتم تناوله  أن يكون املوضوع املعيار الثالث:

مطلقًا أو تّم تناوله دون احلّد املطلوب، مال مياحث فقه الينوك والرصافة، وفقه 

اليورصة، وفقه املستحدثات الطيية، وفقه العالقات والقوانني الدولية، وفقه 

 الرشكات احلدياة و..

ديدًا وب حث فيه كاريًا، لكّن أن يكون املوضوع قدياًم أو يكون ج املعيار الرابع:

للياحث واألستاذ رأ،  جديد فيه خيالف اإلمجاع أو املشهور أو السائد أو يقّدم فيه 

يضافًة نوعيّة متمّيزة غري موجودة يف جهود من سيقه، يّن هذا ما يعطي هذا 

املوضوع أولوّيته يف أن يطرح يف األوساط العلمية، كي يتم تناوله باليحث 

 النقد واملراجعة، بام يوجب ثراء الدراسات الفقهية واألصولّية.والتقويم و

أن يكون املوضوع يشكالّيًا سّجلت فيه انتقادات عىل الرشيعة،  املعيار اْلامس:

مما يفرض يعادة تناوله جمّددًا مع استعراض هذه االنتقادات ضمن اليحث العلمي، 

                                           

، نرش دار جامعة الصدر، 31، املعامل املستقيلّية للحوزة العلمّية: حممد اليعقويب( انظر: 1)

 هـ.1630العراق، الطيعة األوىل، 
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 أو اخلطايب أو التعيو،.ليجاب عنها بطريقة علمية تتعاىل عن املنطق اجلديل 

وانطالقًا من ذلك كّله، يغدو من الرضور، يجراء حتّولني يف تدريس  ـ 4

 اليحث اخلارج:

ّر مجيع األبحاث النتهاج  أحدمها: عدم الدوران حول متن معنّي، بحيث جت  

تيويب واحد وتقسيم واحد ومسار واحد لكّل علم الفقه وأصوله؛ ألّن هذا يعّطل 

األساتذة يف جمال اهليكلة وتنظيم املوضوعات من جديد، آخذين  يمكانية يبداع

 بعني االعتيار تطّوراهتا يف ذاهتا وتطّورات علم املناهج وأسالييها كذلك.

عدم اليقاء أرسى مفهوم الدورة األصولية الكاملة فضاًل عن الدورة  ثانيهام:

ولية مهّمة اليوم الفقهية؛ ألّن منطق األولويات يستدعي يمكانية أخذ ملّفات أص

وتطويرها دون حاجة يىل تناول كّل األصول من قيل اجلميع عىل املستوى 

 التدرييس، بل توّزع امللفات عىل اهتاممات األساتذة.

تطعيم اليحث بعنارص املقارنة، ليس فقط عىل مستوى اآلراء الفقهية يف  ـ 5

ية املختلفة من جهة املذهب الواحد، بل لدى املذاهب الفقهية واألصولية اإلسالم

ومذاهب الفقه الوضعي والقوانني العرصية العلامنية من جهة ثانية؛ فإّن ذلك يفتح 

األفق أوالً، وقد جيّر يىل االستفادة مما طرحه اآلخر، أو يىل حضورنا يف أوساطه 

بتناولنا ما طرحه بالنقد والتحليل ثانيًا، مما يعيد الفقه يىل أروقة اليحث األكاديمي 

 مجيع مستوياته. عىل

 

 ـ الُبعد املنهجي للمضمون )املضمون من حيث احملتوى واملنهج( 1ـ  2ـ  2

نقصد هبذا العنوان املنهجية املّتيعة يف تدريس بحث اخلارج من حيث خلفّيتها 

املضمونية والفكرية، وقيامها عىل رؤية اجتهادية يف طريقة معاجلة املوضوعات، 
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 ّدة تقسيامت ال جمال حلرصها ونكتفي بأبرزها:ويمكن تقسيم الطرائق هنا بع

 

 التقسيم األول: املضمون بني املنهج الفلسفي واملنهج العريف

 تنقسم مباحث األصوليني والفقهاء باعتبار املنهج إىل قسمني:

فيعضهم يميل يىل النظر يىل املياحث ـ السيام األصولية ـ بعني  فلسفية عقلية  أ ـ

اهج اليحث الفلسفي والعقيل القائم عىل حماكمة األمور دقّية، ويطّيق فيها من

هـ( صاحب كتاب )مشارق 1100احلقيقية، ويعرف املحقق اخلوانسار، )

الشموس( بأنه من أوائل من أقحم القضايا الفلسفية والنزعة الفلسفية يف الدرس 

ر،، االجتهاد،، وقد شهد هذا االجتاه تطّورًا يف عهد الشيخني: اخلراسا ي واألنصا

 وبلغ ذروته مع املحّقق اإلصفها ي.

وقد تعّرض هذا املنهج النتقادات جوهرية عّدة لسنا بصددها اآلن، لكن من 

أبرزها ما طرحه العالمة الطياطيائي، من أّن الفقه واألصول من شلون عامل 

االعتيار، فيام القواعد الفلسفية من شلون عامل احلقائق، ومن اخلطأ املنهجي تطييق 

وكذلك االنتقادات التي سّجلها غري  .د أحد املدارين يف جمال املدار اآلخرقواع

م( والشيخ الدكتور عيد 3111واحد كالعالمة السّيد حممد حسني فضل اهل )

اهلاد، الفضيل والشيخ األستاذ باقر اإليروا ي عىل مياحث األلفاظ يف علم 

ال اللغة تطييق األصول وعىل الفهم اهلنديس للنصوص، حيث ال يمكن يف جم

 قواعد عقلية ورياضية.

وألجل هذا النقد وغريه، مال فريق  آخر يىل اعتامد املنهج العريف والعقالئي  ب ـ

يف معاجلة املوضوعات األصولية وفهم النصوص الدينية واالبتعاد عن التفكيكات 

 الذهنية الدقيقة.
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ىل نمط املعاجلة ونالحظ يف دروس بحث اخلارج تنّوعًا، ففيام نالحظ شوقًا ي

العقلية عند بعض األساتذة، نجد تأكيدًا عىل منهج الفهم العفو، والعريف عند 

 آخرين.

أن يصار يىل احتكار مفهوم  ومن أكرب األخطاء التي تعّرضت  يليها يف حمّله

الدّقة العلمية، حيث يصّور للطالب أّن املنهج غري الفلسفي هو منهج  سطحي 

يىل الدّقة والرتكيز، وأّن حمل اجتهاد الفقيه هو ممارسته هذه  وغري متعّمق ويفتقد

وليس  ،ال يامرسون املنهج الدقي قناعةً يّنام األساليب، مع أّن أنصار الفريق العريف 

 ضعفًا بالرضورة.

وهكذا احلال عىل املقلب اآلخر؛ حيث جير، التشكيك يف أعامل أنصار املنهج 

د اإلحساس بشكل من أشكال التدقيق فيها، مع الفلسفي، واختاذ موقف  منها ملجرّ 

 أّن يف جهودهم الكاري من الفوائد واإلجيابيات.

 التقسيم الثاين: املضمون بني املنهج القرآين واملنهج اَلديثي

تسود يف أوساط دروس اليحث اخلارج طريقة االجتهاد القائم عىل احلديث 

ة بقّوة وفاعلية عىل الدوام، الرشيف، حيث تكون الروايات هي املهيمنة واحلارض

 ة.ويذا مل تكن موجودة فإّن املهيمن هو األصول العملية والعدميّ 

وتستخدم بعض الدروس القليلة منهج االجتهاد القائم عىل القرآن الكريم، 

حيث حتاول أن حتصل عىل أكار املعطيات من النّص القرآ ي أو حتاول حتكيمه دائاًم 

 .يف اليحث الفقهي واألصويل

                                           

؛ وانظر: عيل املحمد 38ـ  16: 1حيدر حب اهل، دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص ( 1)

اب عيل، منهج التأليف األصويل عند العالمة الشيخ عيد اهلاد، الفضيل، مقال منشور يف كت

 .337قراءات يف فكر العالمة الدكتور الفضيل: 
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ويرجع هذا اخلالف يف احلقيقة يىل أواسط القرن العرشين، حيث ظهرت حركة  

فكرية تناد، باالهتامم املضاعف بالقرآن الكريم، وتتحّدث عن تغيييه يف أكار من 

جمال، وقد دعا هلالء العلامء يىل املزيد من تنشيط الدرس القرآ ي عمومًا يف 

لعالمة السيد حممد حسني الطياطيائي وممّن قاد هذه احلركة ا .احلوزات العلمية

م(، وكان هلذه احلركة أعالمها ورجاالهتا مال الشيخ حممد جواد مغنية 1061)

هـ(، والسيد حممود الطالقا ي 1611م(، والسيد حممد باقر الصدر )1030)

م(، والشيخ مرتىض مطهر، 3111م(، والشيخ الصادقي الطهرا ي )1061)

م(، والسيد عيل اخلامنئي، 3111فضل اهل ) هـ(، والسيد حممد حسني1700)

 .وغريهم م(، والشيخ حمسن قرائتي3111والشيخ حممد مهد، شمس الدين )

ونتيجة هذه النهضة العظيمة، بدأ الفقه يتأثر باملوضوع القرآ ي، وكانت هناك 

مطاليات باملزيد من استحضار النّص القرآ ي يف االجتهاد الفقهي، وباملزيد من 

 .بمجال فقه القرآن وآيات األحكام االهتامم

وقد كتيت يف الفرتة األخرية مجلة من الكتب يف جمال فقه القرآن، منها ما كتيه 

العلامء والياحاون: حممد اليزد،، وباقر اإليروا ي، وعياس عيل عميد الزنجا ي، 

وحممد باقر اليهيود،، وكاظم مدير شانه جي، وحممد سعيد الالهيجي، وحممد 

 ملكي امليانجي، وغريهم. باقر

                                           

ممّن انتقد غياب القرآن عن احلوزات العلمّية: العالمة الطياطيائي، واإلمام اخلميني،  (1)

والسيد اخلامنئي، والشيخ املطهر،، والشيخ الصادقي الطهرا ي، والشيخ السيحا ي، والسيد 

؛ وجملة فقه 338: 5: امليزان يف تفسري القرآن فضل اهل، وغريهم، فانظر ـ عىل سييل املاال ـ

؛ وده كفتار: 75ـ  77: 1؛ والفرقان يف تفسري القرآن 158ـ  155: 75أهل الييت، العدد 

 .705، 706، 36: 31؛ وصحيفه امام 331
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كام حاول بعض العلامء جعل الفصول األوىل من أبحاثهم الفقهية خمّصصة 

لرصد الفقه القرآ ي يف املوضوع الذ، ييحاونه، ليكون هناك يطاللة عىل املوقف 

القرآ ي والصورة القرآنية منذ اليداية بغية حتكيمها عىل سائر األدّلة من احلديث 

، ومن النامذج التي استخدمت هذه الطريقة ما جاء يف كتاب واإلمجاع ونحو ذلك

للسيد حممد حسني فضل اهل، وقد حاولنا فعل ذلك يف كتابنا  )فقه احلج(

 .املتواضع )فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر(

وأعتقد أّن املنهج القرآ ي هو الصحيح، انطالقًا من آراء جاّدة يف مرجعية القرآن 

جتهاد الفقهي، وضامنًا للمزيد من سالمة العملية االجتهادية، رشط عدم يف اال

اهلدر غري املرّبر لسائر املصادر االجتهادية من السنّة والعقل.. فال يفراط وال 

 تفريط.

 التقسيم الثالث: املضمون بني املسائل والقواعد والنظم واملقاصد

 ىل أربعة أنواع، هي:خيتلف منهج دروس البحث اْلارج ـ ولو نظريًا ـ ع

وهو املنهج الغالب يف دروس اليحث يف احلوزات  ـ منهج فقه املسائل: 1

العلمية منذ انطالقة هذا النوع من الدروس، ويعتمد هذا املنهج عىل معاجلة 

املوضوعات الفقهية بطريقة جتزيئية تالحق الفقه واألصول مسألًة مسألة، ومتتاز 

 اجلزئيات الصغرية، وتتّيع التفاصيل واإلحاطة هبا. هذه الطريقة بالدّقة ومالحقة

وباالرتفاع قلياًل، خيرج الفقيه من دائرة التفاصيل  ـ منهج فقه القواعد: 2

                                           

، بقلم: جهاد عيد اهلاد، فرحات، دار 86ـ  11: 1 فضل اهل، فقه احلجحممد حسني ( 1)

 م.3113عة األوىل، املالك، بريوت، الطي

، دار الفقه اإلسالمي 176ـ  71 ( حيدر حب اهل، فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر:3)

 م.3111املعارص، الطيعة األوىل، 
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املوردية يىل دائرة القواعد الفقهية التي تتسم بيشء من الكّلية واالنطياق يف احلاالت 

بطريقة مستقّلة مع مّيًا ـ ـ يماوكان أّول ما ظهر فقه القواعد  .واملوارد املتعّددة

الشهيد األول يف القرن الاامن اهلجر،، لكنه ظّل مهّمشًا لت يحث بعض قضاياه 

داخل الفقه التجزيئي للمسائل، يال أّنه ظهرت يف القرن األخري عالمات اهتامم 

جمّدد هبذا النوع من مطالعة الفقه، حيث رصد تدوين عدد ال بأس به من الكتب يف 

مال ما كتيه السيد اليجنورد،، والشيخ الفاضل اللنكرا ي، والشيخ  هذا السياق،

 باقر اإليروا ي، والشيخ نارص مكارم الشرياز،، والسيد املصطفو،، وآخرون.

يّن مقتىض هذا املنهج أن نفهم الفقه بوصفه قواعد عاّمة، وبعد تكوين جممل 

استاناءات أو حاالت  القواعد يصار يىل مالحقة بعض التفاصيل اجلزئيّة التي متال

منفردة، وهذه الذهنيّة ختتلف عن حالة فهم الفقه من اليداية بوصفه مسائل منفردة 

 متفّرقة أشيه بجزر منعزلة عن بعضها.

وهو املنهج الذ، اقرتحه السيد حممد باقر  ـ منهج فقه النظريات والنُُظم: 3

أكار ملطالعة الفقه وفهم الصدر، ومارسه يف كتاب )اقتصادنا(، يّنه منهج يرتفع بنا 

قضاياه، حيث يقوم بتجميع املسائل والقواعد معًا ليكّون منها كاًل له أجزاء؛ 

ويمكن تسمية هذا املنهج باملنهج التوحيد، واملوضوعي مقابل املنهج التفكيكي 

 والتجزيئي املعتمد يف فقه املسائل.

النظرية كام جيب يف ومما يلسف له أّن احلوزات العلمية مل تتلّق أطروحة فقه 

مستوى الدروس العليا، ولعّل من بني األسياب صعوبة تدوين هذا النوع من الفقه 

، وحاجته يىل ذهنية ابتكارية يف جمال  وتدريسه، وعدم تكّيف الطالب معه بعد 

كام أّن هذا  .التصميم اليحاي تعيد هيكلة املوضوع وربط أجزائه امليعارة يف الفقه
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عن  دة تقسيم الفقه كّله وتيوييه، وقد حتّدثنا يف مناسية أخرىالفقه يتطّلب يعا

رضورة التطوير يف تيويب الفقه والرسائل العملية تيعًا لتطّورات املعرفة والواقع 

معًا، فال يصّح جعل مستحدثات املسائل وقضايا الينوك مااًل عىل هامش الرسائل 

 !ةالعمليّ 

ه الذ، حياول أن ينطلق من حتديد وهو الفق ـ فقه املقاصد واألهداف، 4

األهداف واملقاصد التي وضعت هلا الترشيعات، ليحاكم سائر الينود الترشيعية 

وفقًا للفهم املقصد،، وهو يعتقد بأّن باإلمكان اكتشاف املصالح والغايات التي 

من أجلها رّشعت الترشيعات يف غري جمال العيادات، وأّن فكرة غياب املالكات 

طيق هبا يمكن تعّقلها يف املجال العياد، أكار منه يف جمال املعامالت واجلهل امل

وقضايا العالقات الشخصية والعامة، ويعّد العالمتان حممد مهد، شمس الدين 

م( من أبرز الداعمني هلذا الفقه يىل 3111م( وحممد حسني فضل اهل )3111)

حمدودة، كام أّنام مل  جانب سائر أشكال الدرس الفقهي، وين كانت تطييقاهتام له

يقّدما نظرّية شاملة يف هذا السياق، ويّنام مقرتح ورؤية أولّية حتتاج للمزيد من 

 التنظري.

ويذا أردنا اإلخالص هلذا املنهج الفقهي، فالبد يف كل باب  فقهي من مراجعة 

فهم منها الغايات التي جاءت النصوص القرآنية واحلدياية التي تتحّدث أو ي  

م هنا لييانا، أو حتليل ذلك حتلياًل عقالنيًا، لي صار بعد ذلك يىل االجتهاد يف األحكا

املسائل أو القواعد أو النظريات، فيكون اهلدف فكرًة حّيًة حارضة دومًا يف ممارسة 

 العملية االجتهادية.

وهناك جدل ويشكاليات فكرّية تواجه فقه النظرّية وفقه األهداف واملقاصد 

                                           

 .56ـ  57: 1دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص  ( انظر، حيدر حب اهل،1)
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ها ظهور بعض أشكال التنايف بني فقه النظرية وفقه املسألة؛ ألّن فقه معًا، من أبرز

النظرية حيتاج يىل نتائج فقه املسائل بحيث تكون منسجمًة مع بعضها، وقد يتوّصل 

دث خرقًا يف الصورة الكّلية التي يريد فقيه   فقيه  املسائل يىل نتيجة ـ تيعًا للدليل ـ حت 

تيه السيد الصدر يىل هذه املشكلة، وحاول ردم النظرية التوّصل يليها، وقد ان

الاغرات من خالل ـ مااًل ـ االعتامد عىل فتاوى الفقهاء اآلخرين ولو كانوا أمواتًا، 

 ألخذ ما يناسب سائر أجزاء الصورة الكيرية منها.

وبرصف النظر عن املشاكل التي تواجه مال هذه احللول عىل الصعيد 

 ازدواجية العمل النظر،، وأّن مال هذه احللول االجتهاد،، وتوّرط املجتهد يف

تنفع ويّل األمر أكار مما تنفع املجتهد املكتشف للنظرية اإلسالمية.. برصف النظر 

عن ذلك يال أّن هذا يكشف لنا عن أّن فقه النظرية عند السّيد الصدر جاء تاليًا لفقه 

ه النظرية، فيكون هذا الفقه املسألة، بمعنى أّنه من جتميع نتائج فقه املسألة يولد فق

 حمكومًا لذاك الفقه، ومن ثم ال ييتعد كاريًا عن أسلوب الفقه االجتهاد، السائد.

أما فقه األهداف فهو خيتلف هنا؛ ألنه حياول أن حيكم نفس عملية االجتهاد يف 

فقه املسألة وفقه القاعدة وفقه النظرية؛ ألنه يشّكل مساعدًا يف فهم النص واحلكم 

، وهلذا صاغ العالمة شمس الدين فقهه ـ نظريًا ـ بطريقة معاكسة لطريقة السيد معاً 

الصدر، حيث ذهب يىل أّن أدّلة الرشع عىل قسمني: أدّلة ترشيعية عليا، وأدلة 

تفصيلية عادية، وأّن األوىل حتكم الاانية، ففي املرحلة األوىل نحن نكتشف يف الياب 

احلاكمة املهيمنة ذات الطابع الكيّل غري املخّصص  الفقهي أو يف الفقه كّله األحكام  

أو املقّيد، وهي التي حتّدد أساسيات األهداف الضابطة حلركة الترشيع، مال 

مياد : األخّوة اإلسالمية، والعدل، والدفاع عن املجتمع اإلسالمي و.. ثم نجتهد 

األهداف،  يف سائر األبواب واملسائل مستحرضين تلك األدّلة العليا الكاشفة عن
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لتصويب حركة االجتهاد يف التفاصيل، فلو جاء االجتهاد التفصييل بترشيع عدم 

احلّق اجلنيس للزوجة أمكننا تصوييه بطرح مستنده عرض اجلدار؛ كونه خيالف 

األدّلة العليا للترشيع والتي تعلن العدل أساسًا، بعد فرضنا أّن هذا احلكم التفصييل 

 قالئّية والعقالنية للمرأة وهكذا.يعّد ظلاًم من الناحية الع

وهبذه الطريقة نحن نيط من األعىل يىل األسفل، عىل عكس طريقة السيد 

الصدر يف فقه النظرية، وهلذا ترتفع من أمام الشيخ شمس الدين مشاكل الاغرات 

 املشار يليها آنفًا، وذلك عرب ردمها هبذا األسلوب.

عليا مشكلة التمييز بني أنواع األدّلة لكن تيقى أمام فقه األهداف واألدّلة ال

احلاكمة واملحكومة، فام هي معايري التمييز؟ وكيف نعرف أّن هذه األهداف أو 

األدّلة غري قابلة للتخصيص أو التقييد؟ وما هي األسس التي نيني عليها ميدأ 

يمكانّية اكتشاف املالكات؟ وغري ذلك من اإلشكالّيات واملنزلقات التي حتتاج 

ة فقه األهداف ـ كام فقه النظرية من قيل ـ لتفادهيا، ووضع حلول علميّة نظري

 متوازنة هلا.
 

 التقسيم الرابع: املضمون بني الفقه املذهبي والفقه اِّلسالمي

الفقه السائد عند املسلمني ـ السنّة والشيعة ـ اليوم ومنذ زمن بعيد هو الفقه 

اخلارج أيضًا، ويعتمد هذا الفقه املذهيي، وهو الفقه املهيمن عىل دروس اليحث 

عىل رصد النظريات الداخل ـ مذهيية، وتتيع آراء علامء املذهب وأدّلتهم 

 ومناقشاهتم، وأحيانًا نادرة يعّرج عىل آراء فقهاء املذاهب األخرى.

وقد اقرتح بعض العلامء يف الفرتة املتأّخرة أن تصيح الدراسات الفقهية ـ ومن 

ـ أوسع نطاقًا، بحيث يعالج الفقيه أو األصويل أّ، مسألة ثم دروس اليحث اخلارج 

من املسائل واضعًا أمامه الرتاث اإلسالمي بمذاهيه. وكان من الرّواد الذين نّظروا 
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أو مارسوا هذه الطريقة، كل  من العالمة الشيخ حممد مهد، شمس الدين 

ر عيد اهلاد، م( والعالمة الشيخ حممد يبراهيم اجلنايت والعالمة الدكتو3111)

 الفضيل.

وال يعني هذا املنهج أو الطريقة قيول ما يف املذاهب األخرى، وينام يدخاهلا يف 

املضمون الرئيس للدرس الفقهي واألصويل، ومناقشتها وتقويمها وتصويب ما 

 صّح منها، ويبطال ما يراه الفقيه واألستاذ باطاًل.

لدروس اليحث اخلارج، ونحن بدورنا نرّجح هذه الطريقة لليحث العلمي و

وقد حتّدثنا عنها يف مناسية أخرى، ورأينا أنا ت ط ّور الفقه وتنّميه وتوّسع أفقه بشكل 

 جّيد.

ونكتفي هبذا القدر املخترص من احلديث عن أساليب التدريس يف مرحلة 

الدراسات العليا )اليحث اخلارج( يف احلوزات العلمية، سواء منها احلاصل 

 أم املرجّو واملنشود واملقرتح نظرّيًا. والواقع عمليًا،

 

 ـ وظائف أستاا البحث اخلارج، وأدواره وخصائصه 2

بعد أن انتهينا من احلديث عن أساليب التدريس يف مرحلة اليحث اخلارج، من 

س نفسه يف خصائصه وصفاته  الرضور، يكامل هذا السياق عرب احلديث عن املدرِّ

باجلانب التدرييس، وهلا تأثريها امليارش وغري وأدواره ووظائفه التي هلا عالقة 

 امليارش عىل الدرس والتدريس.

م وفقًا ملا ييل:  واَلديث عن صفات األستاذ ووظائفه يمكن أن يقس 

 

 ـ اخلصائص واملؤهالت 1ـ  2

ها:  البد  أن تتوف ر يف أستاذ الدراسات العليا بعض املؤهالت، وأمه 
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ذ غري املتمّكن من املاّدة التي يقوم بتدريسها فإّن األستا أ ـ الكفاءة العلمية،

سوف يسّيب رضرًا عىل طالبه، وعىل الطالب االنتياه لتوّفر هذا الرشط يف األستاذ 

ايت أّن األستاذ  الذ، يريدون اختياره، وجمّرد التصّد، لتدريس اليحث اخلارج ال ي 

ك، سواء كان اعتقاده ملّهل  لذلك، فقد يعتقد أّنه ملهل فيام ال يكون يف واقعه كذل

نامجًا عن مقّدمات تعذره فيام توّصل يليه وين كان خمطئًا أم عن غري ذلك بحيث ال 

يكون معذورًا، السيام يف ظّل حركة الفوىض النسيية املوجودة اليوم يف التصّد، 

لتدريس اليحث اخلارج، نتيجة فوىض التقويم ويشكاليات التقدير ويعطاء 

ث ال يوجد معايري واضحة ودقيقة وجمّزئة ومفروزة يمكن الشهادات الالزمة، حي

التقّدم من خالهلا لتحصيل شهادة امللّهلية العلمية للتدريس يف مرحلة اليحث 

 اخلارج.

وللخروج من هذا املأزق يف ظّل الوضع الراهن، يمكن اختيار أكار من أستاذ 

ي تسمح له باختيار ملدد زمنية بسيطة ومعقولة، ليتمّكن الطالب من املقارنة الت

األستاذ، مضافًا يىل استشارة أهل اخلربة من االجتاهات الفقهية املختلفة؛ ألّن 

استشارة من هم منتمون يىل اجتاه واحد قد ت فقد اإلنسان الوثوق؛ ألّن التقديرات 

والتقييامت تتيع يف بعض األحيان املوقف من الشخص نفسه، فإذا انتمى يىل تيار 

املمكن أن يتّم تشويه صورته أحيانًا قربًة يىل اهل تعاىل، ولعّل  فكر، معنّي فمن

 الطرفان يكونان معذورين أمام اهل سيحانه.

وهذه نقطة جديرة أيضًا؛ يذ قد يكون اإلنسان  ب ـ املهارة يف التعليم والتدريس،

ابه يف عاملًا يف نفسه لكّن أسالييه يف الرتبية والتعليم فاشلة متامًا، فقد يلّد، اضطر

الييان يىل تشويش الطالب، وقد تلّد، سليية أخالقه يىل تضعيف مّهتهم ويحياط 

وهنا عىل األساتذة اخلضوع باستمرار لدورات تأهيلية مفيدة،  .عنفوانم وهكذا
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 لألخذ بأسياب العرص يف طرائق نقل املعلومات لآلخرين وتربيتهم علمّيًا.

ال تكفي امللهالت العلمية  حيث ج ـ املؤهالت األخالقية والسلوكية:

والتدريسية، بل البّد أن يكون األستاذ ذا أخالق محيدة، ال أقّل بام يتصل بقضايا 

الرتبية والتعليم، من احللم وسعة الصدر مقابل الغضب واالنفعال، ومن املحيّة 

واملوّدة واالبتسامة مقابل العيوس وتقطيب احلاجيني، ومن منح الاقة لآلخرين 

م ثقتهم بأنفسهم إلبراز نفسه أو غري ذلك، وتقّيل النقد واالنفتاح عليه بدل حتطي

حتى لو كان من تالمذته بدل العناد والتعّصب واالستيداد بالرأ،، وأن يملك 

أخالقية اليحث العلمي من اإلنصاف واملوضوعية وعدم التحّيز السليي والعدل 

الغرور والعجب بالذات حتى يف احلكم والتامس العذر لآلخرين، وعدم التكرّب أو 

كأّنه ال يضاهى، فالبد أن يكون متواضعًا منكرًا لذاته، كام البّد أن ال يمّيز بني 

طالبه بطريقة غري موضوعية كاستخدام األساس األرس، أو العشائر، أو القييل 

أو املناطقي أو الوطني أو القومي أو املذهيي أو السيايس أو الاقايف أو غري ذلك، 

د منطق الكفاءة يف التقويم بدل منطق )الوالءات قيل الكفاءات(، الذ، واعتام

يفسد عالقات الطالب بيعضهم أيضًا وينّمي احلسد بينهم، بل عليه أن خيلق يف 

 وسطهم جّوًا من املشاركة يف قاعة الدرس وخارجها.

يىل غري ذلك من حماسن األخالق، كمصادقة طالبه ومساعدهتم خارج قاعات 

يث يمكن، وأن يكون رحياًم وال يكون جيارًا عنيدًا، حيّيه الطلية وال الدرس ح

خيشون منه يال خلشيتهم من احلّق، وعليه أن يدرك أّنه ـ بوصفه أستاذًا ـ للتالمذة، 

 ال أّن التالمذة له.

ومن املوارد األخالقية الالزمة، احرتام ما يطرحونه من أفكار أو تساؤالت، 

باالستهزاء بام يقولون أو تسخيفه، فإّن كّل سلال هو وعدم حتطيم معنوياهتم 
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 حماولة للتفكري تستحّق االحرتام والتقدير.

 

 ـ األدوار والوظائف 2ـ  2

مت اِّلشارة إليه ـ نذكر منها  د أدوار األستاذ ـ غَي دوره التعليمي وما تقد  تتعد 

 بإجياز:

 .ن حتقيقهاوهذه نقطة جديرة أيضًا حيث يمك أ ـ فهم الطالب وِتييزهم،

ونقصد هبا معرفة مستويات الطالب الذهنية والفكرية ومديات رشدهم ونقاط 

قّوهتم وضعفهم، لكي يتمّكن من خماطيتهم بالطريقة التي تستوعب اختالفهم أو 

 .ليتمّكن من مساعدهتم عرب كشف يمكاناهتم

جلمع والنقطة املفيدة هنا هي أّن يرشاك األستاذ للطالب يف الدرس عرب طريقة ا

بني مركزية الطالب واألستاذ معًا، ستوّفر له معرفة مزاياهم خالل فرتة الدراسة 

الطويلة، وعليه أن ينتيه يىل أّن الذكاء ليس له شكل  واحد  حمّدد يمكن اختياره فقط 

بعلوم مال الرياضيات أو أصول الفقه مااًل، بل لقد اكت شفت له أشكال متعّددة 

اء العاطفي، وعىل األستاذ احرتام هذا التنّوع، فقد جيد كالذكاء االجتامعي والذك

طاليًا قوّيًا يف اليحث الفقهي دون األصويل أو يف العقليات دون النقليات، 

والعكس صحيح، وهنا عليه أن يوّجهه بام ينّمي ويستامر طاقاته اإلبداعّية، وال 

 قًا.يرّص عليه يف أن ييدع يف غري اجلهة التي يملك فيها ذكاًء وشو

بمعنى أّن التدريس  ب ـ حتصيل االستعداد للتغيَي وامتالك جهوزية التجديد،

يتطّور مضمونًا وشكاًل، ويذا مل يواكب األستاذ هذا التطّور ومل تكن عنده جهوزية 

التغيري يف أسالييه، وكان متكرّبًا عىل ذلك، فإنه سوف يراوح مكانه وسيفرض عىل 

ّن التعليم ـ مال الطيابة والصناعة ـ مهنة  أو الذين حيرضون حلقة درسه ذلك. ي
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مهارة تتطّور باستمرار، وعىل األستاذ أن يسري مع هذا التطّور الصحيح والعقال ي، 

ويكّيف نفسه معه لينمو وينمو معه غريه، وال يعّطل حركة التقّدم والرقي، ومع 

قّدسون الطرائق األسف فامزال الكاريون يف معاهدنا الدينية يرفضون هذا األمر، وي

 القديمة، وحيكمون باملوت عىل اجلديدة حتى قيل أن يّطلعوا عليها.

نحن ال نّدعي رضورة اللحاق بكل أشكال التطّور، بل البد من درسه بتأنٍّ 

وعلمية، دون انحياز مسيق ال سليي وال يجيايب، لنتمّكن من تطوير ذواتنا نحو 

ّرف عىل كّل جديد وتطييقه حيث يمكن، األحسن دون تيعّية  ألحد، وهذا يتم بالتع

 واخلضوع لدورات املهارات وبناء الذات كّل فرتة؛ ملواكية ما يستجّد يف العامل.

 ج ـ إن ميزان نجاح األستاذ يمكن تتب عه فيام ييل:

 القدرة عىل جذب الطالب لشخصه ولفكره.ـ  1

 القدرة عىل يدارة الصّف وتوجيه التالمذة. ـ 2

يجياد القدرة لدى الطالب عىل السري يف خطى الوصول يىل  القدرة عىل ـ 3

 هدفهم.

 امتالك املهارات التعليمّية. ـ 4

 خلق السعادة والشوق يف نفوس الطالب بدل الكسل واليأس. ـ 5

أن يملك رؤية جامعة تطّل عىل الصف كّله، وتالحق الطالب فردًا فردًا،  ـ 6

 .لعلم وحسن الييان وبناء الذاتكام تقّدم هلم أنموذجًا جذابًا يف سعة ا

د ـ الرتكيز عىل صنع القدرة الفكرية عند الطالب أكثر من مراكمة معلوماهتم 

فاألستاذ األفضل هو من خيلق يف طالبه التفكري أكار مما يضع فيهم العلم أو  كميًا؛

                                           

ها   سازمان حوزه، نرش175ـ  110راجع: روش تدريس:  ،( حول النقطة األخرية1)

 م.3113، 1يران، طيومدارس علمية خارج از كشور، 
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 يفّكر عنهم، من هنا نحتاج يف مرحلة الدراسات العليا أن نفّكر يف يعطاء الطالب

مفاتيح االجتهاد وامتالك الرأ، واإلبداع يف املجال الذ، يتخّصص فيه، وهذا 

حيتاج يىل أسلوب خاّص جيمع بني تقديم الفكرة وتاوير ذهن الطالب للتفكري فيها، 

وال يصّح جمّرد اليحث النظر، هنا، بل حيتاج األمر يىل توّجه الطالب ناحية 

 لق يف ذاته وعيًا أكرب هبا.اجلوانب العملية لألفكار وتطييقاهتا ليخ

ع الطالب ويمنحه الثقة بنفسه، وأن  هـ ـ استخدام أسلوب املدح الذي يشج 

يكون هذا املدح منطلقًا من يدراك موضوعي لألمور ال من جمامالت خادعة قد 

ترّض بالطالب بدل أن تنفعه، وأما الذّم فهو رضور، لكن بطريقة خاّصة ظرفًا 

 ومكانًا وأسلوبًا.

هذا السياق تأيت يجازات االجتهاد، حيث البّد من ضابط موضوعي هلا ويف 

ييتعد عن التساهل وال يقرتب من التشّدد، فاالجتهاد مكانة  علمية مرموقة ومقّدرة 

لكنها ليست نيّوًة وال يمامة، فال يصّح الضّن هبذه الشهادات عن أهلها أو 

 فكرية واالجتامعية.يخضاعها لشيكات العالقات والتوازنات السياسية وال

 

 التعّلم والدرس، األساليب والوظائف: احملور الثاني

 ـ أساليب الدراسة يف مرحلة الدراسات العليا )البحث اخلارج( 1

الرتبية والتعليم عنوان  عام ال يقف عند فعل التدريس من قيل املعّلم، بل حيتاج 

تعّلم، وقد حتّدثنا فيام لكي يكتمل يىل فعل الدرس والتعّلم من جانب الطالب وامل

سيق عن التدريس واملدّرس، ونحاول هنا أن نتحّدث باختصار عن التعّلم 

واملتعّلم، ونرشع ـ بحول اهل تعاىل ـ باحلديث عن طرق الدرس وأساليب الدراسة 
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التي البّد أن يعرفها الطالب ويامرسها، ويمكن تقسيم أساليب الدراسة يىل أشكال 

 متعّددة، أبرزها:

 

 ـ الدراسة املسبقة القبلّية 1ـ  1

نقصد هبذا النوع من الدراسة أّن الطالب يرّكز جهوده قيل حضور الدرس، 

لكي يكون الدرس بالنسية يليه مساحًة للتفكري والتعّمق أكار منه للفهم 

 واالستيعاب فقط، وذلك كام ييل:

د أو يف املراجعة املسيقة للموضوع الذ، سوف يتداوله األستاذ يف الغ أ ـ

األسيوع املقيل، فيقوم الطالب بتتّيع املوضوع يف مصادره، السيام تلك التي 

يعتمدها األستاذ عادًة، وحياول فهم املوضوع واستيعابه لوحده، بل وتكوين قناعة 

 فيه.

يف بعض األحيان، قد ال يتمّكن الطالب من االكتفاء باملراجعة املسيقة،  ـب 

يومي ملدارسة ما سوف يأيت من الدروس، وتكون هذه  فيحتاج يىل عقد لقاء طاليب

 املياحاة املسيقة بماابة امل عني للطالب عىل املزيد من التعّمق يف املوضوع.

قد حيتاج الطالب حلرص املوضوع يىل تدوين ما توّصل يليه أو حّلله، ولو  ـج 

 عىل شكل )رؤوس أقالم(؛ كي يكون املوضوع حتت هيمنته.

بشكل واع  نتيجة املراحل الاالث املتقّدمة، أو ال أقّل  حضور الدرس د ـ

أوالها، ومن ثم سيكون الدرس بنفسه ماّدًة لتأّمل  جديد، فيسّجل فيه اإلشكاالت 

 وخيوض يف املناقشات مع أستاذه.

يعادة تقييم الذات بعد الدرس، عرب املقارنة بني ما كتيه الطالب مسيقًا وما  هـ ـ

 ك من عرض ونقد وحتليل.قّدمه األستاذ بعد ذل
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كتابة الدرس مدّونًا فيه رأ، األستاذ ويضافات الطالب أيضًا، سواء كان  و ـ

 متفقًا عليها بني الطرفني أم موضع خالف.

 هذه الطريقة يف الدرس يمكن تقويمها عىل الشكل التايل:

ام ينا قد تكون صعيًة لطالب السنة األوىل، لكنّها ستكون أكار سهولة في أوالً:

رب  كيفية اليحث واملراجعة واّطلع عىل املصادر  بعد؛ ألّن الطالب سيكون قد خ 

واملنجزات يف موضوعات اليحث، وهنا تظهر قيمة التطوير يف مرحلة السطوح، 

 فكّلام كانت مواكيًة للعرص استطاعت هتيئة الطالب ملال هذه املرحلة.

فعل اليحث والتحقيق قيمة هذه الطريقة أنا تدّرب الطالب عىل  ثانيًا:

واالجتهاد، دون أن يسيقه ما يراه من أستاذه، واألفضل يف األمر هو عنرص املقارنة 

حيث سيقارن الطالب بني ما أتى به بنفسه من مالحظات وحتليالت وفهوم 

وانتقادات، وما رآه بعد ذلك يف جملس درس األستاذ، فكّلام اقرتب من االنتياه 

ذ بعد ذلك ازداد يحساسه بالاقة بالنفس وتقديره إلمكاناته مسيقًا ملا أثاره األستا

 الذاتية.

التدّرب عىل الكتابة ويتقان أساليب التدوين الفقهي واألصويل و.. سواء  ثالثًا:

 ما يدّونه قيل حضور الدرس أم بعده.

تنشيط القدرة النقدية يف الدرس، بدل مخول الذهن باالعتامد عىل حالة  رابعًا:

لّقي، وهذا ما سريتّد يجيابًا عىل الدرس كّله وعىل سائر الطالب، بل يّن الفهم والت

الفائدة التي سوف جينيها األستاذ نفسه من قيل هذا الطالب قد ال تقّل أحيانًا عن 

الفائدة التي حيصل عليها الطالب من األستاذ. والقدرة النقدية أو مهارة النقد 

 .االجتهاد، بالغة األمهية، كام هو جيلّ 

ولعّل هذه الطريقة يف الدراسة هي أفضل الطرق أو من أفضلها، وقد نصح هبا 
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مجع  من العلامء، منهم اإلمام روح اهل اخلميني، حيث ينقل الشيخ حممد امللمن أّن 

اإلمام اخلميني كان يقول لطالبه يف درسه الذ، كان يلقيه يف مسجد )سلاميس( يف 

س عرشين عامًا هبذا الشكل فإنكم لن تصلوا مدينة قم: لو أنكم حترضون هذا الدر

 .يىل أّ، نتيجة، يال يذا طالعتم الدرس مسيقًا واخرتتم أحد اآلراء فيه

ويذا ما واجه الطالب اجلديد يف مرحلة الدراسات العليا صعوبًة يف اليداية، 

فياإلمكان أن يستعني بمياحاة مسيقة أو بأفاضل الطالب معه يف الدرس أو قد 

 باألستاذ نفسه، وبإمكان األستاذ هنا ـ بل من الرضور، له ـ أن يرشد يستعني

الطالب بداية  كّل حمور يىل مواضعه ومصادره وعناوين األبحاث القادمة، حتى 

 يتسنّى هلم تطييق هذا األسلوب يف دراستهم.

 

 ـ الدراسة املوازية 2ـ  1

اسات العليا، من نقصد هبذه الطريقة ما يامرسه بعض الطالب يف مرحلة الدر

عدم محلهم قيل رشوع األستاذ يف الدرس أّ، صورة ت ذكر عن املوضوع؛ ألنم مل 

حيرّضوا الدرس قيل احلضور يف جملس األستاذ، غاية ما يف األمر أنم حيرضون 

الدرس، وبعضهم قد يكتيه أثناء يلقاء األستاذ للدرس وبعضهم قد ال يكتب شيئًا 

 االستامع.أيضًا ويكتفي بالسامع أو 

وهذه الطريقة هي أسوأ الطرق يف دراسة اليحث اخلارج، ويامرسها بعض 

الطالب الذين يما أن يكونوا كسولني من اليداية أو يعانون من يحياط وفقدان 

الشهية يزاء الدرس عمومًا ألّ، سيب  كان. ومشكلة هذه الطريقة أنا تفتقر يىل 

                                           

 .335( انظر: حممد عيل رضائي، أساليب الدراسة يف احلوزة العلمية، مصدر سابق: 1)
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فهو ال يقوم بمراجعة ما كتب أو  متابعة من الطالب قيل الدرس وكذلك بعده،

املياحاة فيه أو نحو ذلك، وكأّن الدرس هو حلظة زمنية حمدودة تنتهي يف وقتها 

املعنّي، ولذلك ال ييقى يف ذاكرة الطالب هنا أّ، يشء يذكر، كام أّن الطالب ال 

 يستفيد هبذه الطريقة من فّن االجتهاد والنظر.

ر السنة مااًل، فإّن مراجعاهتم للنصوص وحتى لو قّدم الطالب امتحاناهتم آخ

التي كتيوها لن يكون هلا كاري فائدة؛ ألنا مراجعات مستعجلة هتدف لرتسيخ 

األفكار بشكل ملّقت، أ، يىل أن ينتهي موعد االمتحانات، ومن ثم ال ييقى يشء 

 ي ذكر بعد ذلك.

جلامعي وملواجهة هذا النمط املسترش، يف الوسط الطاليب احلوزو، ـ وكذلك ا

يف اليلدان اإلسالميّة عىل مستوى العلوم اإلنسانية عىل األقّل ـ يمكن االشتغال 

عىل رفع املعوقات أمام الطالب وتوفري سياسة تشجيعية أمامهم، ووضع مرشف 

أسيوعي ملتابعة دروسهم معهم، األمر الذ، يضطّرهم يىل أخذ األمور بجّدية أكرب، 

 هذا املجال. لكن األهم هو وضع سياسات واألستاذ هنا نفسه يلعب دورًا يف

 اسرتاتيجية لرفع محاسة الطالب للمشاركة يف الدرس وعشقه وامليل يليه.

 
 ـ الدراسة الالحقة الَبعدّية 3ـ  1

يكاد هذا األسلوب يف الدراسة يكون هو الشائع بني الطالب يف احلوزات 

يق الدرس، لكنّه أثناء العلمية، وهو يقوم عىل عدم وجود أّ، جهود من الطالب تس

 الدرس هيتّم به ويكتيه، ثم يكمل اهتاممه هذا بعد انتهاء الدرس.

 وختتلف طرق الطالب فيام يقومون به بعد انتهاء درس األستاذ، وذلك كام ييل:
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 فيعضهم يقوم بمراجعة ما كتيه يف املنزل كّل يوم، ويكتفي بذلك. أ ـ

راء  مياحاة طالبية يف متن الدرس وبعضهم اآلخر يضيف يىل املراجعة يج ـب 

املكتوب لدهيم والذ، أخذوه صياحًا مااًل، وغاليًا ما يكون اهلدف من هذه املياحاة 

تعميق الطالب لفهمهم ما جاء يف درس أستاذهم، ويف بعض األحيان يتعّدى 

 األمر يىل جمال النقد واإلشكال أو مراجعة بعض الكتب واملصادر حيث يلزم.

فريق  ثالث، فيضيف يىل املراجعة واملياحاة، رجوع الطالب يىل  ويرتقى ـج 

املصادر التي اعتمدها األستاذ وحتقيقه يف املوضوع، ووصوله يىل رأ، خيتاره يف 

 املسألة، قد يّدونه عىل هامش درس األستاذ الذ، كتيه.

وهذا األسلوب يف الدراسة أفضل بكاري من األسلوب الاا ي؛ لكّن مقارنته 

لوب األّول تلّد، يىل ترجيح ذاك عليه، والسيب يف ذلك أّن الطالب يف هذا باألس

األسلوب )الاالث( مهام فعل سيظّل غري قادر عىل التعّرف عىل ذاته من خالل 

املقارنات التي أرشنا يليها سابقًا، كام لن يعطي لنفسه فرصة اليحث والتنقيب دون 

ناك حضورًا واعيًا نّقادًا فيام معونة األستاذ، وكذلك سيكون حضوره للدرس ه

 سيظّل حضوره هنا للفهم واألخذ والتلّقي.

 ويمكن لنا اقرتاح طريقة جديدة تقوم عىل التفصيل، وهي:

 

 ـ الطريقة اجلامعة 4ـ  1

ونقصد هبا األسلوب الذ، خيتاره الطالب بام يتناسب مع ما اخرتناه يف 

 خلارج يىل مرحلتني:األسلوب األرجح يف التدريس، بأن نقّسم اليحث ا

يستخدم فيها أسلوب الدراسة الالحقة الي عدية بأعىل  املرحلة األوىل: تعليمية،



 630 ..... احلوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا، مطالعة عابرة يف أساليب التعلم و...

مراتيها، مع اإللزام بكتابة بعض األبحاث يف كّل سنة. وتستمّر هذه املرحلة يىل 

 ثالث سنوات كحّد أقىص.

ي يكون وتستخدم فيها الدراسة املسيقة القيلية، والت املرحلة الثانية: بحثية،

 الطالب قد تأّهل هلا، لتستمّر معه ما بني عامني يىل ثالثة أعوام.

 

 مستلزمات الطريقة اجلامعة

وحيث يّن أساليب الدراسة حتتو، ـ كام رأينا ـ عىل بعض الطرق املستخدمة يف 

مرحلة اليحث اخلارج، كان البّد لنا من تناول هذه الطرق، وهي: كتابة الدرس، 

 واملياحاة.

 

 تابة الدرس )أو التقرير(أ ـ ك

كتابة دروس أساتذة اليحث اخلارج من قيل الطالب من الظواهر املشهورة يف 

، وما مل  احلوزات العلمية، حتى عّدت ميدًأ يف حفظ الدروس، فقيل: ما كتب قر 

وهناك من يرى أّن أّول من استخدم هذه الطريقة هو السيد جواد  .ي كتب فر  

هـ، حيث قام بكتابة 1338فتاح الكرامة ـ واملتوف عام العاميل ـ صاحب كتاب م

 هـ(.1317أو  1313دروس أستاذه السيد بحر العلوم )

وتعّد طريقة التقرير هاّمة جدًا بالنسية للطالب يف املراحل األوىل ـ باحلّد األدنى 

ه ـ من دراسته العليا؛ يذ تنّمي فيه قدرة الييان الفقهّية واألصولّية، وتنّشط ذاكرت

ومتّكنه أكار فأكار من هضم املطالب الواردة يف الدرس. كام أنا مفيدة جدًا لألستاذ 

عندما ال تتوّفر له الظروف لكتابته ألبحاثه ونرشها، وهلذا يعود الفضل يف اشتهار 

هـ( يىل مجلة من أفاضل طالبه الذين 1617ة السيد اخلوئي )ونجاح وقّوة مرجعيّ 
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ات املجّلدات التي احتوت تقريرات درسه. نعم، سامهوا يف نرش فكره عرب عرش

بعض األساتذة حيّب أن يكتب بحوثه بنفسه، وقد اشتهر بذلك املغفور هلام السيد 

 هـ(.1633هـ( والشيخ جواد التربيز، )1701حمسن احلكيم )

ة طرق يف كتابة الدروس، أو ما يعرف بظاهرة التقريرات، وهي:  وهناك عد 

تب الطالب متام الدرس أثناء يلقاء األستاذ، وهنا يذا كان أن يكالطريقة األوىل: 

األستاذ بطيئًا يف الكالم أمكن للطالب تغطية درس األستاذ بأكمله عادًة فيكون 

أما يذا كان األستاذ  .أشيه بالرشيط )الكاسيت( الذ، يضيط كّل ما يقوله األستاذ

قوله األستاذ، فيستعجل يف رسيعًا فإنه يصيح من العسري عىل الطالب تغطية كّل ما ي

 الكتابة، وقد يوجب ذلك تشّوشًا يف تدوين الدرس.

هذه الطريقة غَي جمدية كثَيًا رغم أهنا الطريقة السائدة يف اَلوزات العلمية؛ 

 ألهنا:

 حتّول الطالب يىل متلقٍّ يستعجل لكي يضيط ما يقوله األستاذ. أوالً:

خطابيًا عندما تنقل بيانات األستاذ، وهذا ينا تقّدم لنا يف الغالب نّصًا  ثانيًا:

 النّص اخلطايب جيب أن نحّوله يىل نّص كتايب لكي يصيح وثيقة مدّونة.

ينا توجب االضطراب يف العادة، السيام يذا كانت لألستاذ استدراكات  ثالثًا:

 عىل ما مىض.

 هـ( االعتقاد1636ولعّله من هنا ينقل عن الشيخ حممد الفاضل اللنكرا ي )

 .بعدم جدوائّية هذه الطريقة، وكذلك هو رأ، الشيخ بشري النجفي

أن يقوم الطالب يف جملس الدرس بتدوين أساسيات األفكار  الطريقة الثانية:

                                           

راجع احلوار الذ، أجرته معه جمّلة )حوزة وبجوهش( الفارسية، يف عددها اخلاص حول  (1)

 .171النجف األرشف: 
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ورؤوسها التي يطرحها األستاذ، عىل شكل خالصات مكافة وموجزة، مما يسمح 

 له بالوقت الكايف للتفكري فيام يقوله األستاذ.

أفضل من سابقتها، غري أنا لوحدها تفقد الطالب قدرة صياغة  وهذه الطريقة

التقريرات واليحوث بشكل مدّون قابل للنقل يىل اآلخرين، مع أّن هذا األمر يظّل 

حاجة ماّسة عندما ال يتوفر لألستاذ جمال نرش دراساته، فيقوم الطالب بمساعدته 

ي معه مدّونات يف ذلك من خالل نرش تقريرات درسه، األمر الذ، ال تكف

 االختصار التي يكتيها الطالب أثناء الدرس.

نعم، هذه الطريقة تكفي إلجراء ما تقّدمت اإلشارة يليه من مقارنات بني ما 

 حّققه الطالب من بحوث قيل الدرس وما ألقاه األستاذ.

أن يقوم الطالب بكتابة الدرس كاماًل بعد عودته يىل املنزل،  الطريقة الثالثة:

 خالل طرق أربعة: وذلك من

االعتامد عىل حفظه فقط، فيقوم بإعادة تشغيل رشيط ذاكرته ليستذكر كّل ما  أ ـ

 جاء يف الدرس ثم يقوم بصياغته يف منزله.

ولكّن هذه الطريقة، التي سمعنا استخدامها من بعض تالمذة السيد الشهيد 

و عدم الدّقة الصدر ممّن كتب تقريرات بحوثه األصولية، تعا ي من خطر كيري، وه

وفوات بعض األفكار التي يمكن أن يكون قد أثارها األستاذ وحتظى بأمهّية فائقة 

 ال يذا كان الطالب فائق الذكاء وعجيب احلافظة.يرغم كونا جزئية وتفصيلية. 

االعتامد عىل اخلالصات التي كتيها يف الدرس، لتكون ماريًا لذاكرته يف  ـب 

 نائية تدوينية.يعادة صياغة اليحث صياغًة 

وهذه الطريقة من أفضل الطرق التي تسمح للطالب بكسب وقته ويمكاناته يف 

 الدرس وبعده.
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االعتامد عىل ما كتيه رفاق الدرس من خالصات أو مدّونات، ليعيد الطالب  ـج 

 صياغتها، دون أن يكتب شيئًا بنفسه من اليداية.

مل يرّصح باملصدر، السيام أيضًا وهذه الطريقة غري سليمة من ناحية األمانة ما 

عندما ال تكون تلك املدّونات مضمونة الدقة والوضوح، كام أّنا تفقد الطالب 

 قدرة ضيط أصول األفكار يف جملس الدرس.

االعتامد عىل وسائل ضيط الصوت التي تسمح بإعادة استامع الدرس مرًة  د ـ

 أخرى لتكون كتابة التقرير يف املنزل دون الدرس.

ذه الطريقة، رغم أنا توّفر الدقة حيث يمكن التحّكم، لكنها توجب اخلمول وه

للذهن والذاكرة حيث تعّودمها عىل االستامع مّرتني للفكرة بغية هضمها وتدوينها، 

كام أنا حتّول املتن املكتوب يىل أشيه بالنّص احلريف وين أمكن تفاد، املشكلة 

االستامع مّرتني للدرس، وين كانت جّيدة األخرية، كام أنا توجب تضييع الوقت ب

 يف املراحل األوىل حيث يشعر الطالب بصعوبة التقرير امليارش.

أن يقوم الطالب بتدوين خالصات الدرس يف املنزل دون  الطريقة الرابعة:

 تدوين أّ، يشء يف أثناء الدرس نفسه.

 وقد اتضح حال هذه الطريقة ممّا أسلفناه يف الطرق السابقة.

من هنا، فنحن نرّجح للطالب يف السنة األوىل أن  ريقة اْلامسة اجلامعة:الط

يستخدم الطريقة األوىل، مستعينًا بأدوات ضيط الصوت، ثم يعمد يىل اعتامد طريقة 

اخلالصات يف الدرس والتدوين الكامل يف الييت، ونرى أّنه يمكنه التحّرر من 

أثيتت نجاحها، ليكون تفّرغه الرئييس التقريرات نائيًا بعد جتربة أربع سنوات يذا 

 ملدّونات نفسه وبحوثه.

 هذا، والبد يف كتابة التقرير من االنتباه لبعض األمور:
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ختريط اليحث وتصميمه، حيث قد يتمّكن الطالب من هيكلة دراسة سنة ـ  1

كاملة هيكلة تقرتب من النمط التدويني عىل شكل فصول ومياحث، السيام عندما 

اذ عن ذلك باعتامده عىل متن ال يفي هبذه احلال، مال كاري من مواضع ييتعد األست

 هـ(.1773متن العروة الوثقى للسيد حممد كاظم اليزد، )

م تفكريه يّن ختريط اليحث وتصميم هيكل  جديد له يوّسع أفق الطالب وينظّ 

 وخيلق عنده قدرات يبداعية.

يل األستاذ، فلو ذكر التوثيق، فعىل الطالب أن يراجع املصادر حيث حي ـ 2

هـ( مااًل، فعىل الطالب اليحث للوصول يىل 1755األستاذ رأيًا للمريزا النائيني )

مظاّن هذا الرأ، ومطالعته بنفسه، ليقارن بني فهمه لنّص النائيني وفهم أستاذه، 

وقد ختتلف النتائج وقيمة اإلشكاالت تيعًا الختالف فهم نظريات اآلخرين. وهذا 

ن الطالب عىل الرجوع للكتب واملصادر واملراجع، وتوثيق مدّوناته ما سوف يمرّ 

 وتقريراته يف اهلوامش بشكل دقيق.

نقل بعض العيارات للفقهاء اآلخرين حيث حيتاج األمر، ولو مل يقم األستاذ  ـ 3

بذلك يف أثناء الدرس، لكن برشط عدم اإلكاار من ذلك، وعدم كون العيارة 

 ة صفحات.املنقولة مطّولة تيلغ عدّ 

الترّصف يف درس األستاذ بالتقديم والتأخري حيث حيتاج األمر؛ السيام  ـ 4

 عندما يقوم األستاذ باستدراكات عىل مطالب قاهلا قيل أّيام.

 حتويل اللغة اخلطابية لألستاذ يىل لغة كتابية، وهذه مسألة مهّمة جدًا. ـ 5

هامش الكتاب ـ التقرير، تدوين الطالب تعليقاته النقدية أو يضافاته يف  ـ 6

رشط اإلشارة يىل أّنا منه حتى ال حيدث خلط، كام حصل يف بعض تقريرات 

ل شفاهًا. نق   دروس السيد حمّمد باقر الصدر، عىل ما ي 
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ي نصح الطالب بتقديم تقريراته يىل أستاذه مّرًة كّل عام يف احلّد األدنى  ـ 7

عده ويرشده ألخطائه من أفاضل واالستفادة من مالحظاته، أو تقديمها ملن يسا

 الطالب واألساتذة، كام ينصح بأن ال يرتّدد يف نرشها عند موافقة األستاذ.

عىل الطالب، لو تقّرر نرش الكتاب ـ التقرير، أن يوّفر له مقّدمًة منه شخصيًا،  ـ 8

 وكذلك فهرسًا للموضوعات وآخر للمصادر يف احلّد األدنى.

يف العرض والييان، والتنظيم يف االنتقال من استخدام أساليب الوضوح  ـ 9

فكرة يىل فكرة، ووضع عناوين فرعّية لليحوث تساعد عىل فهم ما يف داخل 

 الكتاب بطريقة سليمة ومعرّبة.

 

 ـ املباحثة )العصف اجلماعي املنّظم لألفكار( ب

تتمّيز احلوزات العلمية برواج ظاهرة املياحاة فيها أكار من سائر امللّسسات 

واملراكز التعليمية التي تعرف أسلوب املياحاة، لكنه ال يعّد عندها أساسًا معموالً 

 به يف النظام التعليمي والتعّلمي.

وتعني املياحاة ـ بمعناها العام ـ يعادة دراسة الطالب معًا لدرس األستاذ 

وتداوله واحلديث فيه، وهو أسلوب قديم فيام ييدو عرفته امللّسسة الدينية 

 مّية.اإلسال

ها:  وللمباحثة فوائد كثَية، أمه 

ينا ترّسخ املعلومات يف الذهن نتيجة تكرارها وتداوهلا وسامعها أكار من  أ ـ

 مّرة.

ينا جتيل املفاهيم واملوضوعات، حيث يمكن رفع الكاري من نواقص الفهم  ـب 

م هبذه الطريقة، فعرب تداول الطالب هذا األسلوب تزول جمموعة يهبامات عنده
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 وتتضح الصور أكار.

ينا تنّمي يف الطالب القدرة عىل تقديم املواّد الدرسية العليا لغريه، وتلّهله  ـج 

بالتدريج ملامرسة التعليم يف هذا املضامر، فإذا انضّمت يليها طريقة كتابة الدرس 

 كانتا عونًا للطالب يف مرحلة االجتهاد وحتصيل ملكته.

التفكري وختلق فيه احلّس النقد،، وتدّرب املجموعة ينا تساعد الطالب عىل  ـد 

 عىل استخدام عصف األفكار وتنشيط القدرة التحليلية.

ينا تساعد عىل خلق اللحمة االجتامعية بني الطالب أو ترسيخ هذه  ـ هـ

العالقات االجتامعية، وما يرتكه ذلك من أثر يجيايب عىل اجلسم وامللّسسة التعليمية 

 عمومًا.

ة طرق مقرتحة ومستعملة للمباحثة يف مرحلة الدراسات العليا  وتوجد عد 

 أمهها:

 

 أواًل: طريقة املباحثة الالحقة

 واألشكال املتيعة يف هذه الطريقة هي:

وهذه الطريقة تقوم عمليًا بتحويل املياحاة يف هذه املرحلة يىل  ـ قراءة التقرير، 1

كأّن الطالب مل يستطيعوا اخلروج شكلها السابق يف مرحلتي املقّدمات والسطوح، ف

نفسيًا وذهنيًا من أجواء تلك املرحلة، هلذا يعمدون يىل حتويل ما كتيوه يف جملس 

 الدرس يىل متن، ليقوموا بمطالعته ورشحه واحلديث حوله.

وقد ذكر بعضهم أّنه أجرى يحصاًء لطالب احلوزة العلمية يف مدينة قم فرأى أّن 

، وال أدر، مدى دّقة هذا اإلحصاء واشتامله ريقة% منهم يعتمدون هذه الط65

                                           

 .333رضائي، أساليب الدراسة يف احلوزة العلمية، مصدر سابق: ( انظر: حممد عيل 1)
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 عىل الرشوط العلمية لإلحصاءات الصحيحة.

وهذا األسلوب ينّم عن ضعف أو عن عدم قدرة الطالب عىل االستقالل 

والنمّو؛ فهو يكّرس مفهوم مركزية املتن، وحيّول الطالب يىل مفّككني للجمل 

املياحاة معني  لفهم الدرس وعامل  هيدفون بشكل مرّكز عىل فهم الفكرة، وكأنّ 

 مساعد لتوضيح أفكاره ومعطياته.

وهذه الطريقة أفضل من سابقتها، لكن يمكن أن  ـ إعادة اِّللقاء مستقاًل، 2

 تظهر عىل شكلني:

أن يقوم أحد الطالب متناوبًا بإلقاء الدرس مرًة ثانية دون أن يستعني  أحدمها:

تمع بقية الطالب يليه. وهذا الشكل يقرتب بالنّص املكتوب بل يستقّل عنه، ويس

 من نمط املياحاة للفهم كالشكل السابق.

أن يصار يىل العملية نفسها، لكن ال يقترص عىل بيان الدرس، وال يكون  ثانيهام:

اهلّم هو الفهم فقط، بل يفرتض الياحاون أنم فهمو الدرس وراجعوه قيل اإلتيان 

د والتعليق والتحليل والتاّيث من كالم األستاذ، يىل املياحاة أيضًا، بل يقصد النق

فرتاجع املصادر هلذا الغرض، ويتّم التداول يف صّحة كالم األستاذ وعدمه، ويسعى 

الطالب ملحاولة التفكري والتحّرر من سطوة النّص أو اخلطاب الذ، تركه األستاذ 

االجتهاد، يف نفوسهم، وهذا كّله ينّمي يف ذهن الطالب قدرة النقد ويمكانية 

 ويعّمق يف الوقت نفسه الفهم ويوّسع نطاق االستيعاب.

 

 ثانيًا: طريقة املباحثة السابقة

وهذه الطريقة من أفضل الطرق وأحسنها، وهي تقوم عىل استياق الدرس 

بالقيام بتحضريه من قيل الطالب كاّفة، ثم تصّد، أحدهم باملناوبة إللقاء اليحث، 
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والً االجتهاد فيه، ثم يقوم اليقية بمناقشته والنقد عليه وكأّنه يلقي درس اخلارج حما

والتعليق ومراجعة املصادر وهكذا، ثم يذا حرضوا جملس الدرس كانت آفاقهم 

 الذهنية مفتوحة وقدرهتم االستيعابية والتحليلية أقوى.

وقد أجرى بعض الياحاني املوّقرين يحصاًء لطالب احلوزة العلمية يف مدينة 

، وهذه نسية جيدة يذا كانت % منهم يستخدمون هذه الطريقة76قم، فوجد أن 

دقيقة؛ ألّن االنطياع العام للمتابع ال ييلغ به حّد هذه النسية؛ لقّلة ما نصادف مال 

 هذا األسلوب يف املياحاة.

 

 ثالثًا: الطريقة اجلامعة التفصيلية )الطريقة املقرتحة(

فناه سابقًا عند احلديث عن أساليب ونقصد هبذه الطريقة ما يتناسب مع ما أسل

 الدراسة والتدريس، من تقسيم املياحاة يىل مراحل ثالث، هي:

وتستمّر منذ بداية االلتحاق بدرس اليحث اخلارج وحتى ثالثة  املرحلة األوىل:

أشهر أو ستة أشهر فقط، وتعتمد فيها طريقة املياحاة الالحقة بشكلها األول )قراءة 

الب مازال جديدًا عىل هذه املرحلة، وقد يتوه يف تفاصيلها، التقرير(؛ ألّن الط

فيحتاج يف اليداية يىل ضيط فهمه واإلحساس بالاقة بالنفس، وهذه الفرتة تعّد كافيًة 

 لتحصيل ذلك.

وتستمّر منذ انتهاء املرحلة األوىل يىل العامني األّولني من دراسة  املرحلة الثانية:

يقة املياحاة بشكلها الاا ي )يعادة اإللقاء مستقاًل(، اليحث اخلارج، وتعتمد فيها طر

 نقد، وتعليق.
 
 لتتحّول بالتدريج من جمّرد يعادة بيان يىل لقاء

                                           

 ( املصدر نفسه.1)
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وتستمّر بعد انتهاء املرحلة الاانية ملّدة عامني عىل األقّل، وتعتمد  املرحلة الثالثة:

 ذهنيًا وصار فيها طريقة املياحاة السابقة عىل الدرس؛ ألّن الطالب يكون قد نام

 مستعّدًا ملال هذه اخلطوة.

 

 اللوازم التنظيمّية للمباحثة

ثّمة توصيات رضورية للطالب يف هذا املجال، نجد أّن ذكر بعضها ال خيلو من 

 فائدة، وهي:

ة املباحثة، 1 فالعديد من الطالب عندما جيلسون للمياحاة قد تطول  ـ ضبط مد 

رًة ليلية كاملة، وهذا األفق املفتوح له هبم جلستهم هذه الساعات أو يقضون سه

سليياته وين كانت له بعض اإلجيابيات، هلذا فاملفرتض وضع وقت حمّدد تنتهي 

عنده املياحاة ليتدّرب امللقي وغريه عىل التكّيف مع الوقت، وكي يكون للطالب 

 ة.أنفسهم فسحة من وقتهم لسائر اهتامماهتم العلمية والشخصيّ 

حيث البّد أن يكون يف وقت  ال  باحثة وُحسن اختياره،ـ ضبط توقيت امل 2

يكون فيه املشاركون متعيني، بل تكون لدهيم حيوّيتهم الكاملة، وهو أمر نسيي  

 البد من االتفاق عليه بني املشاركني.

بمعنى أن ال يكون العدد بحيث تلزم الفوىض  ـ ضبط عدد املشاركني، 3

ارية قد تشّوش الذهن، وحتديد العدد قّلًة وضياع فائدة املياحاة يف مداخالت ك

 وكارة أمر  تابع لألمزجة وطرائق تنظيم جملس املياحاة.

حيث البّد من االنسجام الروحي والنفيس بينهم  ـ ضبط نوعية املشاركني، 4

ولو ضمن احلّد األدنى منه، كام البّد أن تكون شخصياهتم منسجمًة يف جمال أخذ 

ها نشاطًا علميًا جادًا ال جملسًا للتسلية وتناقل احلديث كيفام املياحاة بجّدية واعتيار
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ومن اجليد أن يكون املشاركون خمتلفني يف املزاج الفكر،  .كان أو متضية الوقت

واملنهجي، فيعضهم ذو نزعة عرفية وآخر ذو نزعة دقيقة حتليلية وبعضهم ذو ميول 

ع، حتى يكون يف وآخر مداف ناقدسندية وآخر صاحب ميول متنية، وبعضهم 

 تضارب الرأ، الناتج عن هذا االختالف فائدة للجميع.

ر املصادر عىل مقربة من املشاركني، 5 ولو عرب أجهزة الكمييوتر حيث  ـ توف 

 يسهل الوصول يليها إلنجاح خطوات املياحاة مجيعها.

 بمعنى أن ي صار يىل تقييم جملس ـ تقييم املباحثة دوريًا أو القيام بمراجعة، 6

املياحاة كّل ثالثة أشهر، أ، كّل فصل درايس، ملتابعة عنارص نجاحها وضعفها 

 هبدف تطويرها باستمرار.

يف خصوصيات يلقائه وطريقته يف العرض والييان،  ـ نقد املستمعني للُملقي 7

 هبدف تنمية قدراته الييانية يف هذا الصدد.

اء مالحظات أو يف جملس املياحاة؛ إلعط ـ مشاركة األستاذ حيث يمكن 8

 تقديم مقرتحات أو تشجيع أو نحو ذلك.

بحيث يعطي جماالً للرتكيز والتأّمل، وال  ـ تأمني املكان املناسب ماديًا ومعنوياً  9

يكون ـ مااًل ـ مليئًا بالضجيج وما يوجب تشويش الذهن وتشّتت العقل. ولو كان 

تراعى الضوابط  هذا املكان هو بيوت الطالب بنحو املناوبة فمن الرضور، أن

األخالقّية، وأن ال ياقل عىل زوجة صاحب الييت وأهله يف اإلعداد للوازم هذا 

األمر، أو جعل الوقت غري مناسب هلم؛ بل يستعان أيضًا بأخّف أنواع الضيافة 

حتى ال يشعر أحد املشاركني غري املتمّكنني ماديًا باحلرج أمام اليقية، أو جتهيز 

 ع.صندوق مشرتك بني اجلمي

حتى ال تقع فوىض تشّوش الذهن ويف الوقت  ـ تنظيم املشاركات يف املباحثة 11
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ي ل  عينه يصل التناوب للجميع، وهذه قضية ختتلف باختالف األمزجة، وهلا س 

 كارية.

هدفها تدوين تقرير  خمترص جدًا عن كّل لقاء مياحاة كي  ـ تشكيل أمانة ِس   11

عىل اجلهات اإلدارية والتعليميّة، حيث تضيط ييقى يف الذاكرة، وقد حيتاج لعرضه 

 فيه أعداد املياحاات وموضوعاهتا وبعض النقاط الرسيعة فيها.

 
 

 ـ الطالب )التلميذ(، مواصفاته ووظائفه 2

كام كانت لألستاذ واملعّلم خصائص وسامت ووظائف وواجيات، كذلك احلال 

صفات ويقوم بمجموعة  يف التلميذ ـ الطالب، حيث ينيغي له أن يتحىّل بمجموعة

 وظائف يف هذه املرحلة بالذات.

وأبرز ما يمكننا أن نشَي إليه هنا ِسيعًا؛ ألن  هذا املوضوع طويل  وأساس يف حد  

 نفسه، ما ييل:

حيث يكمن رصيد طالب العلوم الدينية يف تربيته  أ ـ البناء الذاِت األخالقي،

عىل املستوى العالئقي االجتامعي،  األخالقية والروحية، ين عىل املستوى الذايت أو

ومن أهم ما ينيغي أن يتحىّل به الطالب قصد القربة يىل اهل تعاىل فيام يفعل وييحث 

ويدرس ويدّرس وغري ذلك، وكذلك جتنّب كّل أشكال احلسد والضغينة والكيد 

سن الظن، واحلمل عىل األحسن، وجتنّب الغضب ورسعة االنفعال،  ألقرانه، وح 

العذر للمسلم، ورفع حّس التعاون بينه وبني أقرانه، واالعرتاف باخلطأ والتامس 

والنقص حيث يلزم، وعدم العناد عىل رأيه وفكره، وغري ذلك من حماسن األخالق 

 ومساوئها.

والناس هيمهم سلوك طالب العلم أكار ـ أحيانًا ـ من علمه، وحيسن هنا 
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يف  ق، السيام كتاب )منية املريدمراجعة ما كتب يف هذا املضامر عند علامء األخال

هـ(، وكتب: )اجلهاد األكرب(، 085أدب املفيد واملستفيد( للشهيد الاا ي )

هـ(، 1611و)األربعون حدياًا(، و)جنود العقل واجلهل(، للسيد اخلميني )

 وغريها من الكتب.

كام أملحنا سابقًا يف مرحلة السطوح، وذلك يف جمال  ب ـ كسب املهارات،

االسرتاتيجي، والتواصل، وبناء الذات، والنشاط اإلعالمي، واإلدارة،  التخطيط

وأساليب الرتبية والتعليم، واملهارات االجتامعية، وفّن الكتابة واليحث، وفنون 

 اجلدل واحلوار، وفّن الرتمجة، وفّن حتقيق الرتاث، وغري ذلك..

ي: الفقه بمعنى أن ال يكون الطالب أس ج ـ الربامج العلمي ة املساعدة، ري علم 

واألصول وين كانا ختّصصًا له، بل يضع لنفسه برناجمًا يوميًا لتنمية معلوماته يف 

جماالت مال: القرآنيات، والتفسري، واحلديث، والرجال، والتاريخ، والسرية، 

والعقليات كاملنطق والفلسفة بمعنامها العام، وعلم الكالم القديم واجلديد، 

ل والنحل واألديان واملذاهب، وتاريخ العلوم، وعلم والقانون الوضعي، واملل

االقتصاد، وعلم الفلك، وعلم النفس، وعلم االجتامع.. وال ي طلب منه أن يكون 

متخّصصًا فيها، بل أن يّطلع عليها. وكذلك أن يتابع جديد الفكر والاقافة ممّا خيّص 

لعلامنية النقدية، وأن الدين وقضاياه، مال ما يكتيه الغربيون والنّقاد والتيارات ا

يكون مواكيًا آلخر اإلصدارات يف جمال الكتب واملجالت والصحف الاقافّية وغري 

 ذلك.

ية يف طلب العلم، وأن ال يعيش اهلزال ومتضية الوقت فقط  د ـ اِّلحساس باجلد 

يف رحلته العلمية، وأن يدرك بالوجدان أّن العلم ال يعطيك بعضه يال أن تعطيه 

عطيته كّلك  فأنت من يعطائه لك بعضه عىل خطر، ومن مظاهر اجلّدية كّلك، فإذا أ
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 التزام احلضور للدرس واملياحاة، واإلحساس باملسلولية جتاه ذلك.

هـ ـ احرتام األستاذ وتقديره وشكره وذكر فضله عليه، والدعاء له باَلفظ أو 

ف بأخالقية كاملة معه، ، والترص  م عليه والرتّض   يعني التقديس لكّن ذلك ال الرتح 

أو أن يصيح الطالب فاقد الوعي أمام أستاذه يديره كيفام شاء، بل املطلوب أن 

 تكون للطالب شخصّيته التي متّيزه عن غريه ويينيها بنفسه.

ي للتدريس ولو أثناء الدراسة؛ لتقوية ذاته حيث يكون ملهاًل لذلك،  و ـ التصد 

ذاتية، رشط أن يملك احلّد األدنى من ألّن يف التدريس بناًء لشخصيته العلمية وال

الفهم والعلم واملهارة والييان، ويال شملته احلكمة التي تقول: من تصّدى قيل 

، مضافًا يىل تأثريه السليي عىل عملية نقل املعلومات أوانه فقد تصّدى هلوانه

 .واخلربات يىل اجليل الالحق

ية يف التحصيل الواقعي ال ا بمعنى أن ال يكون املهم  لظاهري،ز ـ التزام اجلد 

لديه حتصيل الدرجات العالية يف االمتحان فقط، أو احلصول عىل الشهادات 

واإلفادات الرسمّية، بل يّنه يقصد ـ يىل جانب ذلك ـ هضم املطالب واستيعاهبا 

وفهمها واقعًا، وأن يدرك أّن هذا هو املعيار يف صدق كونه طاليًا للعلم، فضاًل عن 

 ه عاملًا فيام بعد.صدق كون

يف براجمه العلمّية، وعدم ترك األمور مفتوحًة عىل  ح ـ وضع جدول زمني لنفسه

 املجهول.

ج البكالوريوس أو أطروحة  ط ـ اعتبار تدوين رسالة املاجستَي أو بحث ختر 

                                           

 .316: 13؛ والذهيي، سري أعالم النيالء 776: 8، و311: 1انظر: املناو،، فيض القدير  (1)

راجع: خمتار األسد،، اإلخفاقات يف الدراسات الفقهّية، األسياب العوامل واملعاجلات،  (3)

 م.3116، عام 133ـ  131: 13ـ  11والتجديد، العددجمّلة االجتهاد 
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ثمينة لتنمية طاقاته الذهنية والكتابية، وعدم التعامل معها  الدكتوراه فرصًة ذهبية

ّرد وظيفة يلتى هبا لكسب درجة معّينة، ثم وضعها يف أدراج مكتيه بال بوصفها جم

 نرش وال فائدة، هلذا عليه اختيار املوضوع املفيد واملنتج.

ي للشأن العام بشكل منظم وضمن حدود، وعدم الغياب لفرتات  ي ـ التصد 

طويلة عن الواقع، والعيش مع الناس ومهومهم وتساؤالهتم ويشكاالهتم؛ ألّن 

عزلة خماطرها اخلاّصة السيام الفكرية منها، واالندماج اإلجيايب باملجتمع يوضح لل

 الصورة ويرّكز االهتاممات الصحيحة عند طالب العلم.

ي للشأن العام قيل حتصيله حدًا متوّسطًا من  ك ـ عدم االستعجال يف التصد 

العاممة( قيل العلم والتجربة، وهلذا ال ينصح بليس اللياس الرسمي لعلامء الدين )

ذلك، السيام يف مال أعصارنا هذه، كام أّن ثقافة العقدة من اللياس الديني ليست 

 صحيحة، خالفًا ملا نراه عند اليعض، فال يفراط وال تفريط، وخري األمور أوسطها.

 

 اإلدارة احلوزوية والدراسات العليا )البحث اخلارج(: احملور الثالث

عن التعليم والتعّلم، وعن املعّلم واملتعّلم، من  ما أسلفناه سابقًا كان حديااً 

حيث األشكال واألساليب واألهداف واخلصائص والوظائف والواجيات 

واحلقوق وغري ذلك، لكّن النظام التعليمي ال يقوم عىل هذين الركنني فقط: املعّلم 

واملتعّلم، بل هناك ركن  ثالث رئيس، هو اجلّو واملحيط التعليمي الذ، متسك 

إلدارة التعليمية بزمامه؛ هلذا البّد لنا من أن نتحّدث باختصار شديد عن ا

الواجيات والرضورات التي تقع عىل كاهل يدارة احلوزات األم خصوصًا، وسائر 

 احلوزات الفرعية كذلك، ونشري هنا يىل بعض األمور:
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 ـ اإلشراف والرقابة 1

املراقية عىل سري العملية تلعب اإلدارة احلوزوية دورًا رئيسيًا يف اإلرشاف و

التعليمية، فرتصد أداء الطالب واألستاذ وتراقب نشاطهام يف امليدان التعليمي، 

لتقوم بدورها يف النقد والتقويم، ومالحظة عنارص القّوة والضعف، ووضع خطط 

 سنوّية لتنظيم الدروس واملواّد.

لطالب معًا، تأيت رضورة رصد احلضور والغياب لألستاذ وا ،ويف هذا السياق

ط ل الكارية التي ابتليت هبا بعض احلوزات العلمية؛ للوصول  والسعي لتخفيف الع 

يىل مستوى جّيد ومعقول من الدرس السنو،، حيث جيب يف تقدير، عىل يدارة 

احلوزة السعي ملحاربة ظاهرة العطل العشوائية واالستنسابية ووضع نظام واضح 

 وجيل يف هذا املضامر.

، مع ياق أيضًا، يأيت موضوع نظام القيول واالنتساب ورشوطهويف هذا الس

فتح املجال واسعًا للحوزات النسائّية، ومسألة االمتحانات التي ندافع عن 

وجودها وقوننتها ووضع معايري واضحة هلا، يف الوقت الذ، نرى أنه من اخلطأ 

 اعتيارها النهاية أو الغرض األقىص.

مسألة منح الشهادات ليكون للطالب املقدرة عىل  ويف هذا السياق كذلك، تأيت

 العمل يف بلده من موقع رسمي قوّ،.

ويف سياق اإلرشاف، هناك رضورة لإلرشاف النفيس والرتبو، عىل الطالب؛ 

ليكونوا يف وضع  نفيس وروحي سليم، وترويج ثقافة االهتامم هبذا اجلانب وعدم 

يّن اإلرشاف  .ا العامة يف بالد املرشقاخلجل منه، خالفًا ملا هو السائد يف ثقافتن

الرتبو، والنفيس منذ املراحل األوىل للدراسة يساعد عىل كشف امليول والطاقات، 

                                           

 .53، 70راجع: حممد اليعقويب، املعامل املستقيلّية للحوزة العلمّية: ( 1)
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 فريشد كّل طالب يىل حيث ينيغي أن يكون يف التخّصص والعمل.

 

 ـ اإلشراك يف القرار 2

فيام خيّص احلوزات الكربى التي ينضو، حتتها عدد  وافر من الطالب 

ساتذة من خمتلف اليلدان والدول، كجامعة املصطفى العاملية يف مدينة قم، واأل

واحلوزة العلمية يف مدينة النجف، من الرضور، يرشاك اجلاليات يف القرارات 

اإلدارية ذات الطابع االسرتاتيجي؛ ألّن ذلك حق  طييعّي هلم، ويوّفر الوقت يف 

 وضع اخلطط الناجعة.

 

 ي املناهجي والعامـ مبادئ التغيري احلوزو 3

، عىل تقوم عملية التطوير احلوزو، املناهجي العام، وكذلك التخطيط الكيّل 

 مياد  جيب أن تأخذها اإلدارة بعني االعتيار وأمهها:

حيث ينيغي وضع أهداف اسرتاتيجية واضحة، وأخرى مرحلية  أ ـ األهداف،

أم ال؟ وهل نريد دعاًة  كذلك، فهل نريد ختريج جمتهدين أم ال؟ وهل نريد فالسفةً 

وميّلغني أم ال؟ وهل نريد منتجني علميني أم مستهلكني ملنتج علمي ناجز يف مكان 

ما؟ وهكذا.. فهذه األسئلة جيب وضع أجوبة  واضحة جلّية فيها، وقد خيتلف 

جواهبا من جالية  يىل أخرى يف احلوزات الكربى كام يف قم والنجف، فقد حيتاج 

اجه العراقي والعكس قد يكون صحيحًا، كام البّد من رصد اإلفريقي ما ال حيت

مديات احلاجة، فإىل أّ، مدى نحن بحاجة يىل فقهاء أو يىل متكّلمني أو يىل دعاة أو 

                                           

انتقد السيد عيل اخلامنئي بشّدة غياب التخطيط عن احلوزات العلمية، فانظر له: احلوزات  (1)

 .153: 75الييت، العدد العلمية وتطوير الربامج واخلطط التعليمية، جملة فقه أهل 
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يىل فالسفة أو مفّكرين سياسيني أو اجتامعيني..؟ فتعيني األهداف ورصدها، 

للغاية ويف ناية  وترتييها وفق األولويات، وحتديد مدياهتا ومساحاهتا، رضور،  

 التأثري.

ففي اإلدارة احلوزوية جيب الكشف عن اإلمكانات التي  ـ اِّلمكانات،ب 

نملكها من الناحية املادية واملعنوية، وعىل مستوى الطاقات اليرشية، لنتحّرك واقعيًا 

وفقًا ملا يتوّفر لنا، لتكون األهداف متناسقًة مع اإلمكانات، فال نضع أهدافًا خيالّية 

نأرس أنفسنا فيها كدودة القز، فترتك فينا بعد العجز عن حتقيقها شعورًا باإلحياط 

 والفشل.

بل من الرضور، العمل عىل خلق يمكانات وتوفري طاقات يذا كان هناك نقص  

يف هذا املجال، ووضع خطط هلذا األمر بخصوصه، كتوفري عدد  من األساتذة يف 

 التخّصصات املختلفة.

انات جيب أن ندرك أّن رصد الواقع رضورة بالغة، فاملناهج ويف جمال اإلمك

واخلطط التعليمية ال توضع لألذكياء املتفّوقني فحسب، كام نجد يف بعض الكلامت 

هنا وهناك، بل توضع للحاالت دون املتوّسطة بقليل يف احلّد األدنى وصوالً يىل 

 .احلاالت املتفّوقة

ّد لنا أن نحّدد ما هي املشاكل التي تواجه حيث الب ـ العوائق والتهديدات،ج 

املرشوع احلوزو،؟ مااًل، هل تشّكل اجلامعة العرصية هتديدًا للحوزة العلمية؟ هل 

هل تشّكل األحزاب الدينية هتديدًا أم يشّكل الوضع السيايس هتديدًا كذلك؟ 

كيف يمكن التعاطي مع هذه التهديدات؟ وما هي األحجام التي تلعيها فرصة؟ 

                                           

أشار هلذه النقطة األخرية الشيخ حمّمد يبراهيم اجلنايت، فانظر له: راهربدها وموانع بيرشفت  (1)

 م.3115، عام 16: 65نظام آموزيش وبجوهيش حوزه، جملة فقه، العدد 
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ذه العوائق عىل مستوى اخلطورة؟ هل املناخات احلوزوية اخلاّصة واخلالفات ه

 الداخلّية تشّكل هتديدًا وكيف نتعامل معه؟

حيث البّد يف اإلدارة احلوزوية من التفكري بعقلية املدد الزمنية  د ـ املدد الزمنية،

فال يصّح فتح ألّ، مرشوع، بحيث يتّم اختياره وجتربته وفقًا هلذه املدد املعقولة؛ 

ساعة الزمان يىل ما ال ناية، بل يّن وضع يطار زمني معقول لكّل مرشوع ورصد 

النتائج بعد هذه املّدة الزمنية يظّل رضوريًا يف هذا املضامر، للكشف عن مديات 

 النجاح والفشل واستغالالً للوقت أيضًا.

وزة العلمية، وهذه من أعقد مشاكل احل ـ بناء الكادر اِّلداري والتعليمي، هـ

حيث يتوىّل اإلدارة فيها أحيانًا من ال خربة له باإلدارة وعاملها وفنّها وطرقها 

وأسالييها، فيقوم بالتدّرب عىل العمل اإلدار، ويتخذ غريه خمتربًا له يتدّرب به؛ 

ل كادر كيري فاهم  بالوضع احلوزو، وخصوصياته  هلذا من الرضور، أن ي رس 

عىل العمل اإلدار، وفنونه وأشكاله يف اجلامعات أو يف  ليدرس ويتدّرب ويتمّرن

أّ، بلد يسالمي وغري يسالمي، وبعد تكوينهم اخلربة الكافية يصار يىل اإلفادة منهم 

لوضع اخلطط والربامج وغري ذلك داخل احلوزة العلمية، بام يتناسب مع 

 خصوصياهتا ووضعها اخلاص.

عيدًا عن املوضوع، وهو أّن احلوزة ويف هذا السياق، ال بأس بذكر ماال ليس ب

العلمية يف مدينة قم يف ييران، ورغم دخوهلا مرشوع الرسائل اجلامعية وبحوث 

التخّرج )بكالوريوس ـ ماجستري ـ دكتوراه(، يال أّن الكادر املتوّفر من األساتذة 

و املرشفني أو املعاونني عىل هذه الرسائل، بعضهم يما ال يلمن بأصل هذا املرشوع أ

ال يملك خربة الكتابة األكاديمية، فيكون أستاذًا ملاّدة ال يعرف عنها الكاري، وهذا 

من الرسائل اجلامعية احلوزوية ليس بالقليل ما كان أحد األسياب يف خروج عدد 
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مما ال حيو، قيمًة هاّمة، أو يشتمل عىل رسقة فاضحة من نصوص ومقاالت وكتب 

ب لتجميع اليطاقات املقّمشة منه يىل صياغة موجودة، أو أغليه مجع ولصق هو أقر

علمية جامعة، وقد كان من الرضور، ـ لو أمكن ـ أن يصار يىل تدريب األساتذة 

 يف املرحلة األوىل، ليمكن هلم اخلدمة الفاعلة واملنتجة يف هذا املضامر فيام بعد.

ور يف والتي تقيض برضورة نقد الذات كّل مّدة، والتشا و ـ املراجعة الدائمة،

هذا األمر، وتفعيل هذا النقد عىل املستوى العام، وقيام عالقاته مع الكادر 

التعليمي عىل أساس االحرتام، ليشعر من هو يف يدارة احلوزة أّنه يف غري مأمن من 

الناس يذا أخطأ أو قرّص أو قرصت طاقته، مما يلزمه بتحسني وضعه أو التنّحي، 

فوذ وال ي زحزح من مقامه يال بام ال يرضاه له بدل أن ييقى يف موقع السلطة والن

 أحد.

يّن هذه العنارص الستة تظّل أساسيًة يف التخطيط العام، ومن ثم البّد من جتاوز 

املقولة املكرورة التي كانت تناد، بأّن نظم احلوزة يف عدم نظمها، أو أّن خراب 

مفارقة، مل يعد ينفع يف  احلوزة يف عامرها، فإّن هذا لو جتاوزنا تناقضه وما حيويه من

أّيامنا هذه، حيث صار تنظيم احلوزة رضورة ال ينيغي تركها، عىل حّد تعيري السيد 

 .الصدر

 

 ـ جماالت التغيري والتطوير 4

ال يمكن حتقيق املرشوع التغيري، يف احلوزات العلمية يال بإجراء تغيريات يف 

 الفرد واجلامعة، تشمل عّدة أمور أبرزها ما ييل:

                                           

من موسوعة اإلمام الشهيد السيد حممد باقر  13، ج768حممد باقر الصدر، ومضات:  (1)

 .الصدر
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فام مل تتغرّي القناعات والفهوم واألفكار، من الصعب يجراء  أوالً: القناعات،

تغيري عميل، مااًل جيب تغيري الفكرة التي تقول بأّنه ال مشكلة يف احلوزة، فلو بقيت 

وجيب تغيري الفكرة التي تقول بأّن  .هذه الفكرة فلن يمكن يجراء يصالح مناهجي

 .ية أخرى يف العامل بحيث ال حتتاج يىل أحداحلوزة أفضل من أّ، ملّسسة علم

وجيب تغيري الفكرة التي تقول بأّن كّل املشاكل يمكن حّلها بالرجوع فقط يىل 

اآليات والروايات دون مساعدة العقل اإلنسا ي يف وضع اخلطط والربامج، يىل 

غريها من عرشات األفكار التي تعشعش يف الوعي احلوزو، العام، رغم تراجع 

  منها يف العقود األخرية.الكاري

يّن الكاري من الفشل يكمن ـ أحيانًا ـ يف وجود مفاهيم معيقة للتقّدم، وهلذا 

يكون اإلصالح الفكر، مقّدمًة لزحزحة هذه املفاهيم، كي يمكن بعد ذلك السري 

وربام يكون هذا هو ما قصده الشيخ نارص مكارم  .يف خطى التقّدم والرقي

ىل أّن يصالح الاقافة احلوزوية الشائعة جيب أن يسيق يصالح الشرياز،، من ذهابه ي

 .النظام التعليمي

فام مل تصّوب اهتاممات الطالب واألساتذة والكادر العام،  ثانيًا: االهتاممات،

من الصعب يجراء تغيري حقيقي، مااًل االهتامم الفقهي واألصويل يذا سيطر عىل 

ه سوف يتسّيب بتاليش العلوم الدينية اهتاممات احلوزويني شّكل كارثة؛ ألن

واإلنسانية األخرى كالفلسفة والكالم واألخالق والعرفان والتاريخ والسرية 

واملنطق واحلديث والتفسري والرجال والقرآنيات، وغري ذلك، فضاًل عن 

الدراسات اجلديدة. كام أّن تركيز كّل االهتامم عىل الرصاع مع تّيار بعينه يف األّمة ـ 

علام ي يار السلفي مااًل ـ يوجب ضمور طاقاتنا يزاء سائر اجليهات كالتيار الكالت

                                           

 .133ـ  131: 75انظر: احلوار الذ، أجر، معه، ونرش يف جملة فقه أهل الييت  (1)
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مااًل، فمن الرضور، رفع مستوى االهتاممات والطموحات من جهة، ويجياد 

تنويع فيها وتوزيع لألدوار، بحيث تقدر احلوزة نتيجة ذلك عىل تغطية مساحة أكرب 

 من الواقع.

وهلا حساسيتها الداخلية. جيب أن نحّدد وهذه نقطة خطرية  ثالثًا: القدوات،

للطالب واألساتذة القدوة التي ينيغي العمل للسري خلفها ونحوها ـ ومن ثم 

ختّطيها ـ من العلامء عرب التاريخ، وين كان مجيعهم خريًا لنا ين شاء اهل، لكّن تعويم 

ّدد زاوية بعض خاص ليكون قدوًة لنا يف هذا العرص قد يشّكل خطرًا كيريًا ما مل نح

االقتداء ومركزه، فالقدوات املطلقة هم املعصومون ال غري، وكّل من سواهم يكون 

االقتداء به مقّيدًا، وال أريد أن أدخل يف أمالة هنا؛ ألّن ذلك قد يكون ماريًا 

لليعض، لكن ما أريده هو تعويم أكار لقدوات نافعة لنا يف هذا العرص، مال ـ من 

ميني، والسيد حممد باقر الصدر، والسيد حممد صادق وجهة نظر، ـ اإلمام اخل

الصدر، والشيخ حممد جواد مغنية، والشيخ مرتىض املطهر،، والدكتور عيل 

رشيعتي، والسيد حممد حسني اليهشتي، والعالمة حمّمد حسني الطياطيائي، والسيد 

حممد حسني فضل اهل، والشيخ حممد مهد، شمس الدين، والشيخ عيد اهلاد، 

يل، والشيخ أمحد الوائيل، والسيد موسى الصدر، و.. ألننا نحتاج هذا الفض

 األنموذج اليوم.

وال يعني جعله قدوًة أنه ال خيطئ، أو أّننا ال نختلف معه يف بعض أفكاره أو يف 

كاري منها، أو أّن ما أتانا به ـ علاًم وعماًل ـ صار كافيًا لنا، بل هذه من األفكار 

غيريها يف عقولنا، ويّنام نقصد اعتياره أساسًا صاحلًا لالنطالق اخلاطئة التي ينيغي ت

للمزيد من التطوير والتقديم. واخلطأ يف حتديد القدوة قد يوقع يف مشاكل بالغة 

 اخلطورة.
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ر أو سليها  كام ال يعني ما قّدمناه من ترجيح قدوات  بعينها يىل يهانة قدوات أخ 

العلمي والعميل، فاجلميع حمرتمون حّقها يف احلضور بام يتناسب مع حجمها 

 حمفوظة  حقوقهم علينا كاّفة.

كام أرشنا من قيل، يّن احلوزة اليوم بحاجة يىل ثورة يف املهارات  رابعًا: املهارات،

عىل خمتلف الصعد ذات الصلة بعملها ونشاطها، للخروج بجيل  فاعل ونشط 

ياد  التطوير ومن جماالته وحركّي وفّياض بالعمل واإلنتاج، فتغيري املهارات من م

 أيضًا.

حيث ينيغي يحداث تغيري يف شيكة العالقات، فيدل أن  خامسًا: العالقات،

تظّل عالقات الطالب منحرصًة بيعضهم، السيام يف مرحلة تصّدهيم لليحث 

والدراسة يف احلوارض العلمية الكربى التي يسافرون يليها مال مدينتي: قم 

ّد جسور العالقات مع رشائح علمية خمتلفة من والنجف، جيب عىل الدوام م

اجلامعيني وأهل الشعر واألدب والفّن والتجربة لتتسع مداركهم وعقوهلم، 

 وكذلك سائر احلوزات يف العامل.

وقد الحظنا يف الفرتة املتأخرة، ومع األسف الشديد، كيف أّن طالب العامل صار 

لسياسية والفكرية والاقافية، ييني شيكاته االجتامعية عىل أساس االنتامءات ا

فتقّلصت عالقاته حتى يف الداخل احلوزو،، وهذا ما يساعد عىل املزيد من ضيق 

 األفق و..

من هنا، من الرضور، لإلدارة احلوزوية أن توّفر للطالب واألساتذة عىل 

الدوام رحالت علمية وثقافية يسافرون فيها للتعّرف عىل حوارض علمية أخرى 

دون عليهم ـ عرب امللمترات ـ بشخصيات داخل العامل  ف  اإلسالمي وخارجه، أو ي 

من اخلارج ختتلف عنهم نمطًا وفكرًا وعلاًم، فتحصل أشكال التواصل االجتامعي 
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والاقايف الذ، يمكن أن يستمّر الحقًا من خالل وسائل االتصال احلدياة كالشيكة 

 العنكيوتية )االنرتنت( والتلفون وغري ذلك.

يىل خارج حميطنا رضورة  بالغة، فكم هي فائدة أن نوّفر للطالب  يّن السفر

أو جامعات ماليزيا أو تركيا أو  بشكل متناوب أسفارًا للتعّرف عىل األزهر

الشامل اإلفريقي وغري ذلك، فتتفتح األذهان ويتواصل املسلمون فيام بينهم، 

لطالب املزيد من املعرفة وهكذا يىل سائر مراكز العلوم الدينية يف الغرب، فيكتسب ا

 ويايت يف املقابل حضوره حيث يذهب.

صات واملواد  الدرسية، وذلك يكون عرب يضافة مواّد جديدة يىل  سادسًا: التخص 

الدرس احلوزو،، ال تقف عند الفقه واألصول، بل يضاف يليهام علوم القرآن، 

رية، وتاريخ واحلديث، وعلم التفسري، وعلم الرجال، وعلم التاريخ، وعلم الس

العلوم االسالمية، وعلم املنطق والفلسفة بمعنامها الواسع الشامل للفلسفة 

الوجودية واملعرفية وللفلسفة املطلقة واملضافة، وعلم الكالم والعقيدة اجلديد 

والقديم، وعلم امللل والنحل واألديان واملذاهب، وعلم األخالق، وعلم العرفان 

ذه املواّد الدرسية مع الطالب بحيث يمكن والتصّوف، وغري ذلك، لتكون ه

التخّصص فيها، وتقام هلا يف احلوزات مراحل الدراسات العليا واليحث اخلارج 

 أيضًا.

يّن فتح جمال التخّصص يف الدراسات الدينية بالغ األمهية، وقد أخذت احلوزة 

مشاكل العلمية منذ عقد من الزمن بالتوّجه نحو هذا املرشوع الكيري، وهي تواجه 

                                           

تيادل الزيارات بني النجف واألزهر فكرة  قّدمها قيل عقود الشيخ حمّمد حسني كاشف  (1)

الغطاء يف مرشوعه اإلصالحي لتنظيم احلوزة العلمية، فانظر امللحق الاالث من كتاب جدل 

 .161الرتاث والعرص: 



 517 ..... احلوزة العلمية ومناهج الدراسات العليا، مطالعة عابرة يف أساليب التعلم و...

متعّددة يف هذا السياق، كفقدان الكتب الدرسية املخّصصة هلذا العلم أو ذاك، 

وفقدان العدد الكايف من األساتذة لتغطية عدد الطالب املنتمني يىل هذا الفرع 

 الدريس أو ذاك.

يننا نلمن بالتخّصص أن يطال الفقه وعلومه أيضًا، فهناك جماالت يف الفقه نفسه 

وختّصص كالفقه السيايس، وفقه الدولة، والفقه االجتامعي، حتتاج يىل تعّمق 

والقواعد الفقهية، وآيات األحكام )الفقه القرآ ي(، وتاريخ علم الفقه واألصول، 

وعلم الفقه والقانون واحلقوق العرصية، والفقه واألصول املقارن داخل املذاهب 

 واألديان وبني اإلسالمي والوضعي، وغري ذلك.

يعني أن يصري اإلنسان جاهاًل باملجاالت األخرى، فهذا املفهوم والتخّصص ال 

نعارضه يف الدرس احلوزو،؛ خلصوصية امللفات اليحاية الدينية، بل يعني أن 

 حيمل اإلنسان يف حياته ملّفات يرّكز جهده عليها، ويتناول اليقية بطريقة أخّف.

من قيل، والتي تساعد  ويىل جانب ذلك، هناك املواّد املساعدة التي أرشنا يليها

الياحاني عىل حتقيق موضوعات األحكام وغريها، مال علوم الفلك، والطّب، 

والرياضيات، وقضايا الينوك، والييئة، وغري ذلك، ممّا كان العلامء املتقّدمون ـ كام 

ـ هيتّمون به ويدرسونه كاهليئة والرياضيات والطب  يقول بعض املعارصين

بعضه يىل دورات رسيعة وبعضه يىل برامج سنوّية أو نصف وغريها، ممّا حيتاج 

 سنوّية كاللغات.

 

 ـ مشاريع الدعم والتشجيع )خلق احلوافز وتوفري اإلمكانات( 5

الدعم والتشجيع وخلق الياعث وتوفري احلوافز من أوىل مهاّمت اإلدارة 

                                           

 .73، 30ـ  36حممد اليعقويب، املعامل املستقيلّية للحوزة العلمّية: ( انظر: 1)
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 صار:احلوزوية الناجحة، ويمكن أن يتّم ذلك عرب أمور كارية، نذكر منها باخت

كّل عام، لتكريم أفضل األساتذة،  أ ـ إقامة املؤِترات وامللتقيات التكريمية

وأفضل الكّتاب، وأفضل اخلطياء واملنربيني، وأفضل امليّلغني يف اخلارج، وأفضل 

التالمذة، وأفضل الناشطني الاقافيني و.. فإّن هذا التكريم عندما تتّم تغطيته 

فيه الدعم املاّد، للطالب عىل شكل جوائز  يعالميًا بالشكل املطلوب، ويقّدم

وهدايا، سوف ييعث عىل التشويق والتشجيع وخيلق الشعور بالرضا يف النفوس، 

 وكذلك يقامة املسابقات العلمّية.

وقد أجادت جامعة املصطفى العاملية واحلوزة العلمية يف مدينة قم خالل 

 .العقدين األخريين يف هذا املجال، فجزاهم اهل خرياً 

ـ دعم نرش الطالب ألعامَلم العلمية املرئية أو املسموعة أو املكتوبة.. يف ب 

حيث قد يصعب عليهم نرشها وتوزيعها، من هنا من املمّيز أن  بلداهنم وغَيها،

يصار كّل عام يىل انتخاب أفضل األطروحات يف مرحلة الدراسات العليا ماالً 

 جراء احتفاالت توقيع هلم.لتينّي طياعتها ونرشها وتكريم كّتاهبا وي

من خالل توفري املجال املناسب هلم  ـ التعريف بالطالب واألساتذة إعالميًا،ج 

للظهور يف وسائل اإلعالم أو عىل أوراق الصحف واملجالت، والسعي حلاهم 

 خلوض هذه املجاالت بجدارة.

 د ـ تسهيل مشاركة الطالب واألساتذة يف مؤِترات أو ملتقيات يف الداخل

 لكسب الفائدة ويثيات احلضور معًا. واْلارج؛

جيني بعد عودهتم إىل ديارهم؛ لدعمهم حيث يلزم  هـ ـ التواصل مع اْلر 

ويمكن، ويخيارهم بكّل املستجدات يف احلوزة العلمية التي درسوا فيها ولو عرب 
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نرشات خربية علمية ترسل عىل االنرتنت عىل شكل جمالت الكرتونية، لييقى 

 ىل صلة باملنجزات والوقائع يف احلوزة العلمية.الطالب ع

ة، بأن تتوىّل اإلدارة احلوزوية قدر استطاعتها توفري  و ـ توفَي اِّلمكانات املادي 

اإلمكانات للجسم احلوزو، للتقّدم واالستمرار يف اليحث والدرس والنهوض، 

تاجون، وذلك من خالل توفري اإلمكانات املادية: بمساعدة الطالب ماديًا حيث حي

وتأمني املكتيات العامة وشيه العامة هلم من ذات النسخ الورقّية يىل املرئّية 

وكذلك تأمني التقنيات العلمية احلدياة بني أيدهيم، مال الربامج  .واملسموعة

الكمييوترية العلمية واحلوزوية )بنوك املعلومات(. وكذلك توفري ما يمكن هلم؛ 

 الرتفيهية والربامج العائلية ونحو ذلك.لراحة نفوسهم من خالل الرحالت 

وهكذا احلال عىل خّط توفري اإلمكانات اليرشية، من خالل وضع برامج لتأمني 

األساتذة املختّصني باملجاالت املختلفة املشار يليها سابقًا، وكذلك الكادر اإلدار، 

 كام رشحنا من قيل.

ن، ومساندهتم يف ، عرب محلهم عىل األحسن حيث يمكز ـ الدفاع عن الطالب

مشاكلهم القانونية والقضائية، ومحاية حّقهم يف الرأ، والفكر ويبداء النظر 

واالختالف، والدفاع عن منجزاهتم من خالل منع رسقتها من قيل أّ، كان. وقيل 

كل يشء الدفاع عنهم أمام أنفسهم أيضًا ومحايتهم من االنحراف السلوكي 

.واألخالقي والروحي، ويصالح ذات ال  ي ني 

 

 ـ احلفاظ على كيان احلوزة العلمية 6

يمكن أن يتّم احلفاظ عىل كيان احلوزة العلمية، بوصفه ملّسسة تعليمّية وبحايّة 

 ينسانّية، عرب:

ال بمعنى عدم االستفادة من سائر  أوالً: استقالَلا الفكري وعدم تبعي تها،
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احلوزة أن ال جتعل من امللّسسات التعليمية واليحاية، بل بمعنى أن تسعى يدارة 

احلوزة جمّرد صدى لآلخرين، تتيع تطّورهم العلمي وتستنسخ جتارهبم، وهذا ال 

 يكون يال بتقّدم احلوزة علميًا ويداريًا لتيلغ هذه املرحلة ين شاء اهل.

فنحن وين  ثانيًا: ومن نتائج استقالَلا الفكري أن يصار إىل حفظ خصوصي تها،

خطط وبرامج هلا، لكن ينيغي أن ال يصار يىل التعامل كنّا ندعم تنظيمها ووضع 

معها دون أخذ بعني االعتيار خلصوصيتها وطييعة علومها وتراثها وتارخيها، ونرى 

أّن حتويلها يىل النمط اجلامعي متامًا واستعارة املناهج اجلامعّية استعارًة حرفّية، قد 

بني خصوصّياهتا وبني أثيت فشله خالل العقدين األخريين، فالبّد من اجلمع 

النمط اجلامعي السائد، حيث خيشى من أن يصرّيها التنميط اجلامعي أقّل عمقًا 

 ورسوخًا.

حلزب أو  ثالثًا: استقالَلا يف قرارها، بمعنى أن تكون متعاليًة عن التبعية السياسية

تنظيم أو دولة ولو كانت هذه الدولة هي الدولة اإلسالمية، كام يذهب يىل ذلك 

؛ ألّن ذلك ـ كام يرى السيد اخلامنئي ـ اإلمام اخلميني والسيد اخلامنئي حتى

 يرهن مصريها للحكومات، ويشّل من قدرهتا عىل حتقيق أهدافها.

لكّن هذا االستقالل ال يعني ـ بالرضورة ـ عزلة احلوزة عن احلياة االجتامعية 

لعب دور املرشد واملوايل والسياسية، أو جمافاهتا الدولة اإلسالمّية، بل يعني أن ت

والداعم والناقد حيث يتطّلب األمر، كام ال يعني معاداة الدولة اإلسالمية، بل هو 

 بعينه اخلدمة هلا يف تأمني احلرية الفكرية والدينية.

سواء لقّوة  رابعًا: استقالَلا يف قرارها، بمعنى أن تكون متعاليًة عن التبعية املالية،

                                           

 .118ـ  115( انظر: مشاريع التجديد واإلصالح يف احلوزة العلمية: 1)
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الناس أنفسهم بوصفهم امللّدين للخمس والزكاة، وهذه  سلطوية قائمة أم لسلطة

العالقة قد أفاض فيها املفّكران الشهيدان: مرتىض مطهر، وحممد باقر الصدر، فال 

 نطيل.

ونكتفي هبذا القدر من احلديث عن الركن الاالث )اإلدارة احلوزوية(؛ نظرًا 

 حلاجته يىل كالم طويل ومفّصل، ليس مقامه هنا.

من هذا العرض املوجز واملتواضع ملسألة التعليم والتعل م يف مرحلة  وَبذا ننتهي

الدراسات العليا وما يسبقها بقليل، وكذلك ما يتصل بذلك من قضايا إدارية 

م  وتربوية وغَي ذلك، سائلني املوىل تعاىل أن يوف ق القيمني لكل  ما فيه اْلَي والتقد 

 والنجاح، إن ه ويل  قريب.
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 27  ...................................................................... مقدمة

 28 ................  والدليل املستند ،(شلتوت الشيخ نظرية) االستخارة حرمة ـ1

ة وقفات  29 ........................... االستخارة حتريم نظرية مستندات مع نقدي 

 30  ........................... نقدّية حماوالت باألزالم، االستقسام آية مع وقفة ـ أ

 70  .................................. الغيب وعلم االستخارة سألةم مع وقفة ـ ب

 61  ............................ العقل وتعطيل االستخارة يشكالّية يف تأّمالت ـ ج

 45  ......... واملعطيات شواهدال ،(الفقهاء مشهور نظري ة) االستخارة رشعي ة ـ 2

 65  ............. االستخارة ممارسة يف والرتخيص الرباءة، قانون مقتضيات ـ 3 ـ 1

 68  ........................ عوالترّض  الدعاء نصوص ومرجعّية االستخارة ـ 3 ـ 3

 63   ........... االستخارة ترشيع يف الدعاء لعمومات االستناد مع نقدّية وقفات



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 511

 51  ........ بعاتومتا حماوالت خارجًا، عدمها مع الدعاء بإجابة الوعد مفارقة

 55  ..................................الدعاء يف املفارقة إلشكالية األفضل احلّل 

سن فكرة فهم يمكن كيف  53  ................. !باإلجابة؟ واليقني باهل الظنّ  ح 

 85  ... السائد التفسري سياق عن ماري خروج اإلجابة، آليات جديدة تفسريّية حماولة

 80  .................... االستخارة رشعّية وتأصيل القرعة، قاعدة مرجعّية ـ 3 ـ 7

 33  ....................... االستخارات يف القرعة قاعدة مرجعّية يف نقدّية تأمالت

 36 ..........................  االستخارة لرشعنة املترشعّية للسرية االستناد ـ 3 ـ 6

 36 ............................................  املترشعّية السرية دليل يف مناقشات

 61 ...........................  االستخارة بناء تأسيس يف التجربّية املرجعيّة ـ 3 ـ 5

 61 ....................  االستخارة لتأصيل التجرييي املنهج سالمة يف نقدّية مطالعة

 66 .........  العمدة الدليل االستخارات، باب يف اخلاّصة النصوص مستند ـ 3 ـ 8

 66  .................. خاصة االستخارات باب يف العاّمة النصوص ـ 3 ـ 8 ـ 1

 68 .........................  الدعائّية باالستخارة اخلاّصة النصوص ـ 3 ـ 8 ـ 3

 66  ..................... االستشارّية باالستخارة اّصةاخل النصوص ـ 3 ـ 8 ـ 7

 88  .............................. ..(و واَلىص السبحة) بالعدد االستخارة: أوالً 

 94 ..............................................  واملثالي ة اْلصوصية بني السبحة

 95 .........................................  الرشيف باملصحف االستخارة: ثانياً 

 111  ............ الروايات بني االشتياك فّض  ه،ب والتفأل باملصحف االستخارة بني

 122  ......................... الرقاع ذات االستخارة أو بالرقاع االستخارة: ثالثاً 

 163  ............... الرقاع استخارة من واحليّل  ادريس وابن املفيد: موقف مع وقفة

 169  ........................................... الرقاع استخارة يف الكالم نتيجة

 169  ..................................................... الطَي استخارة: رابعاً 

 182  .......................................... العزم أو القلب استخارة: خامساً 

 160  ............................. وردود تعليقات العزم، استخارة حول مناقشات



 511 .......................................................................... فهرس احملتويات

 193  ............................................ باالستشارة االستخارة: سادساً 

 196  ............................. االستشاري ة االستخارة ألنواع اِّلَجالية املقاربة

 199  ............................ االستشاري ة االستخارة تنامي لظاهرة عام حتليل

 215 ..............  والوظيفة والدور املوقع ستخارات،اال باب يف التسامح قاعدة

 

  الثالث املبحث
  وفروعها مدياتها حدودها أحكامها االستخارة،

 211  ................................................................................. ِتهيد

 211  ....................................... (له املستخار الفعل) االستخارة متعل ق ـ1

 313  ........................................... التكليفي احلكم حيث من: األّول املحور

 313  ............................................ وعدمها األمهّية حيث من: الاا ي املحور

 310  ............. الفردية واخلصوصيّة االجتامعية العمومّية حيث من: الاالث املحور

 222  ............................ َمالفتها من الرشعي واملوقف ستخارة،اال نتيجة ـ2

 225  ............................................. وموردها موقعها االستخارة، حمل   ـ3

 229  ............................................................ االستخارة يف النيابة ـ 4

 245  ............................................................... االستخارة إجازة ـ5

ر أو االستخارة بعد االستخارة ـ6  248  .............................. االستخارة تكر 

 251  ................................. االستخارة عىل واالستخارة الرتك، ارةاستخ ـ7

 253  ............................................. االستخارة كيفي ات خصوصي ات ـ 8

 257  ................................................... املستخَي و االستخارة آداب ـ9

 258  ................................................... االستخارة بحث نتائج يف خاِتة

 

  العقود يف الصّحة قاعدة

  والتخصيص التعميم بني الفقهية االجتاهات

مة  263  ................................................. واملناهج االجتاهات بيان يف مقد 



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 513

 265  .................................. املصطلح وتفكيك املعنى رشح العقود، تعارف

ر  267  .................................................. البحث عملوضو التارخيي التطو 

 275  ................................. واملعطيات والشواهد األدل ة الفقهية، االجتاهات

 285  ................................................................... واستنتاج خالصة

 

  العقيدة وحرّية االبتدائي اجلهاد

 الدعوي اجلهاد حظر نظرّية يف قراءة

 289  ................................................................................. ِتهيد

 291 ...............  الدينية اَلريات وتأسيس الدعوي اداجله َلظر التارخيي السياق

 291 ................................  الدعوة جهاد حظر لنظرية الرشعي املستند نوعية

 292 ....................  (الدين شمس العالمة حماولة) املبدأ وبلورة األصل تأسيس

ة تعليقات  294  ... (للمبدأ املختار التأسيس) الدين شمس العالمة حماولة عىل نقدي 

 298 ...........................  والشواهد دل ةاأل االبتدائي، اجلهاد رشعية عدم نظرية

 306 ........................................................  الدينية النصوص شواهد ـ 1

 306 ...........  االعتداء عدم عند القتال رفع ونصوص االبتدائي اجلهاد ـ 1 ـ 1

 713 ..............................  الدينية احلرية ونصوص االبتدائي اجلهاد ـ 1 ـ 3

 716 ...............................  النيي وظيفة ونصوص االبتدائي اجلهاد ـ 1 ـ 7

 713 .....................  الدين يف اإلكراه نفي ونصوص االبتدائي اجلهاد ـ 1 ـ 6

 771 .................  وحتليل مقاربة االبتدائي، اجلهاد وأدّلة القرآ ي النّص  جمموعات

 777 ......................................  وتعليق نقد والعقالنية، العقلّية املعطيات ـ 3

 334  ........................................................................البحث نتيجة

 

 والزكاة اخلمس استحقاق يف املذهيب اإلميان شرط

  استداللّية فقهّية مطالعة

 339  ................................................................................. ِتهيد



 517 .......................................................................... فهرس احملتويات

 341  ........................................... القرآين املستوى عىل اِّليامن رشط: أوالً 

 761  ..................................................... والصدقات الزكاة فريضة يف ـ 1

 765  ................................................................. اخلمس فريضة يف ـ 3

 345  ......................... الرشيفة السن ة نصوص مستوى عىل يامناِّل رشط: ثانياً 

 768  ....................................................... والصدقات الزكاة جمال يف ـ 1

 768 ......................  االستيصار بعد الزكاة يعادة نصوص: األوىل املجموعة

 766 ...............  الشيعي لغري الزكاة يعطاء عن املنع نصوص: الاانية املجموعة

 783  ... بعينها مذهيّية اجتاهات أو فرق يعطاء عن املنع نصوص: الاالاة املجموعة

 787  ..... امللمنني غري لألقارب الزكاة يعطاء من املنع نصوص: الرابعة املجموعة

 785  ................... امللمنني ألطفال الزكاة يعطاء نصوص: اخلامسة املجموعة

 788  ....................اجلملة يف الشيعي غري يعطاء نصوص: السادسة املجموعة

 737  .......... (الراجح الرأ،) احلدياية النصوص ملجموعات العام اإلمجايل التحليل

 766  ........................................................ ومصارفه اخلمس جمال يف ـ 3

 391  ........................................................................ ونتيجة خاِتة

 

 العليا الدراسات ومناهج ةالعلمي احلوزة

  التعليمية اإلدارة وقواعد والتعليم التعّلم أساليب يف عابرة مطالعة

 395  ................................................................................. ِتهيد

 397  ...................................اْلارج البحث مرحلة قبل ما الدراسات: أوالً 

 703  ......................................... موجزة تارخيّية مطالعة الفقهي، التدوين ـ1

 706  ....................... (املوضوعي األساس) للموضوع وفقاً  التدوين ـ 1 ـ 1

 611 .......................  (املنهجي األساس) املنهج أساس عىل التدوين ـ 1 ـ 3

 617  .................... (الييا ي األساس) والييان لألسلوب وفقاً  التدوين ـ 1 ـ 7



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 516

 615  ...................... واألصول الفقه يف الدراسية للكتب التارخيي التطّور ـ 3

 618  .................... (هـ617) املفيد للشيخ الفقه، بأصول التذكرة ـ 3 ـ 1

 618  .................. (هـ681) الطويس للشيخ الفقه، أصول يف العّدة ـ 3 ـ 3

 613  ......... (هـ681) الطويس للشيخ والفتاوى، الفقه جمرد يف النهاية ـ 3 ـ 7

 613  ........................ (هـ838) احليل للمحّقق األصول، معارج ـ 3 ـ 6

 613  ........ (هـ838) احليل للمحّقق النافع، واملخترص اإلسالم رشائع ـ 3 ـ 5

 616  ............ (هـ338) احليل للعالمة والفقهية، األصولية املصنّفات ـ 3 ـ 8

 616  ... (هـ1111) العاميل حسن للشيخ املجتهدين، ومالذ الدين معامل ـ 3 ـ 3

 610  .......................... (هـ085) الاا ي للشهيد اليهيّة، الروضة ـ 3 ـ 6

 610  .............. (هـ1171) العاميل الدين هباء للشيخ األصول، زبدة ـ 3 ـ 0

 611  .............. (هـ1131) التو ي للفاضل الفقه، أصول يف الوافية ـ 3 ـ 11

 ،(هـ1373) القمي للمريزا الفقه، أصول يف املحكمة القوانني ـ 3 ـ( 13 ـ 11)

 611  ................................(هـ1381) لإلصفها ي الغروية والفصول

 611  (هـ1361) األنصار، للشيخ واملكاسب، األصول فرائد ـ 3 ـ( 16 ـ 17)

 611  ................. (هـ1730) اخلراسا ي لآلخوند األصول، كفاية ـ 3 ـ 15

 613  .............. (هـ1761) املظفر رضا حمّمد للشيخ الفقه، أصول ـ 3 ـ 18

 613  .. (هـ1611) الصدر باقر حممد للشهيد األصول، علم يف دروس ـ 3 ـ 13

 617  .. ومالحظات استنتاجات الدرسّية، املوادّ  وتنّوع الفقهي االشتغال أشكال ـ 7

 617  .................................. االجتهاد، اليحث أشكال تنّوع ـ 7 ـ 1

 617  ........................الفقه يف االستداللّية غري املناهج رضورات ـ 7 ـ 3

 615  كاّفة العلمي النظر لزوايا االجتهاد، االشتغال أنامط استجامع عدم ـ 7 ـ 7

 618  .................. التاريخ عرب الدرسّية للمتون ونقد، حتلييل رصد ـ 7 ـ 6

 638  ...... وتقويم عرض الدرسّية، الكتب يصالح من واملواقف اجلدل ـ 7 ـ 5



 515 .......................................................................... فهرس احملتويات

 671  .................. (املتوّسطة الدراسات) السطوح مرحلة مع عامة وقفات ـ 6

 434  ............... (اْلارج البحث) العلمية اَلوزات يف العليا الدراسات: ثانياً 

 434 .................................  اْلارج البحث بدرس التعريف إىل مدخل

ل املحور ي األساليب والتدريس، التعليم: األو   441 .....................  والتصد 

 441  ......... (اْلارج البحث) العليا الدراسات مرحلة يف التدريس أساليب ـ 1

 661  ......... الشكل حيث من اخلارج اليحث مرحلة يف التدريس أساليب ـ 1 ـ 1

 661................................ (السامرائية املدرسة أو) الطالب مركزية ـ أ

 666...............................  (املدرسّية الطريقة أو) األستاذ مركزية ـ ب

 665.....................  (والطالب األستاذ) املركزّيتني بني اجلمع أسلوب ـ ج

عي األسلوب ـ د  660  ................................................... اجل ام 

 651..........  (األساليب؟ بني اجلمع يمكن هل) املختار اجلامع األسلوب ـ هـ

 651  ........ املضمون حيث من اخلارج اليحث مرحلة يف التدريس أساليب ـ 1 ـ 3

 651  .(اليحاي والتنظيم التصميم منهاجيات) للمضمون الصياغي الشكل ـ1ـ3ـ1

 650  .. (واملنهج املحتوى حيث من املضمون) للمضمون املنهجي الي عد ـ1ـ3ـ3

 468  ..................... وخصائصه وأدواره اْلارج، البحث أستاذ وظائف ـ 2

 686  ............................................... وامللهالت اخلصائص ـ 1 ـ 3

 631  .................................................. والوظائف األدوار ـ 3 ـ 3

 473  ....................... ئفوالوظا األساليب والدرس، التعل م: الثاين املحور

 473  .......... (اْلارج البحث) العليا الدراسات مرحلة يف الدراسة أساليب ـ 1

 636  ............................................... القيلّية املسيقة الدراسة ـ 1 ـ 1

 638  ..................................................... املوازية الدراسة ـ 3 ـ 1

 633  ............................................. الي عدّية الالحقة الدراسة ـ 7 ـ 1

 636  ..................................................... اجلامعة قةالطري ـ 6 ـ 1

 479  ............................................... اجلامعة الطريقة مستلزمات



 4ج /دراسات يف الفقه اإلسالمي املعاصر  ....................................... 518

 630  ................................................ (التقرير أو) الدرس كتابة ـ أ

 666  .............................. (لألفكار املنّظم اجلامعي العصف) املياحاة ـ ب

 665  ............................................. الالحقة املياحاة طريقة: أوالً 

 668  .............................................. بقةالسا املياحاة طريقة: ثانياً 

 663  ....................... (املقرتحة الطريقة) التفصيلية اجلامعة الطريقة: ثالااً 

 666  .................................................. للمياحاة التنظيمّية اللوازم

 491  ................................. ووظائفه مواصفاته ،(التلميذ) الطالب ـ 2

 493  ....... (اْلارج البحث) العليا والدراسات اَلوزوية اِّلدارة: الثالث املحور

 494  ..................................................... والرقابة اِّلرشاف ـ 1

 495  ..................................................... القرار يف اِّلرشاك ـ 2

 495  ............................... والعام املناهجي اَلوزوي التغيَي مبادئ ـ 3

 498  ............................................... والتطوير التغيَي جماالت ـ 4

 513 ............  (اِّلمكانات وتوفَي اَلوافز خلق) والتشجيع الدعم مشاريع ـ 5

 515  ....................................... العلمية اَلوزة كيان عىل اَلفاظ ـ 6

 519 .........................................................  ملحتوياتفهرس ا
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