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 مقدمة
 

هذا الكتاب عبارة عن جمموعة من األسئلة واألجوبة التي وّجهت يل يف 

 العراق، ولبنان،: من أشخاص متعّددين من بلدان خمتلفة أبرزها فرتات متعّددة

وسلطنة عامن، والكويت، وإيران، وباكستان، ومرص، واملغرب، والسعودية، 

رشت يف قسم ون   نها،وقد كنت أجبت ع واليمن، وأملانيا، وبريطانيا و...

 ة.من موقعي الشخيص املتواضع عىل الشبكة العنكبوتيّ  (األسئلة واألجوبة)

والتعليقات، قوم باستمرار بجمع هذه األسئلة واملداخالت أوقد رأيت أن 

، عّله يكون فيها أجزاءمن عّدة كتاب يف سلسلة بشكل تدرجيي  كي يتّم نرشها

 النفع إن شاء اهلل تعاىل، وذلك هبدف تعميم الفائدة أكثر فأكثر.

األسئلة واألجوبة، هلذا راعيت أن وحيث كان ما يف هذا الكتاب جمموعة من 

ملوضوعات حتتاج ملزيد من ّن بعض اأمع  ،قدر اإلمكان ةخمترصوبة األجكون ت

البحث والتفصيل، لكن ولكي ال نخرج عن دائرة احلوار والتساؤالت 

 باملضمون إن شاء اهلل. واإلجابات حاولت قدر اإلمكان أن أخترص بام ال خيّل 

كام أّن هذه األسئلة واألجوبة تتنّوع بحسب مستوياهتا، فبعضها فيه طابع 

ص العلمي يف جمال الفلسفة أو من التخّص ختّصيص وقد يشعر اإلنسان فيه بيشء 
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الكالم والعقيدة أو الفقه أو األصول أو التاريخ أو غري ذلك، وبعضها اآلخر 

يص، هلذا فإّن هذا الكتاب يمكن مفتوح عىل قضايا يقّل فيها اجلانب التخّص 

ة وغريها، وإن ويّ اعتباره مزجيًا من املوضوعات املتنّوعة التي جتمع بني النخب

ستطيع تبسيط البحوث واملوضوعات بحيث تصل ألكرب عدد أقدر ما  حاولت  

 ء الكرام.اقرممكن من ال

ل اهلل تعاىل أن يوفقنا مجيعًا لكّل خري، وينري بصائرنا وهيدينا أأس ويف اخلتام،

 سبلنا، إّنه ويّل قريب.

ِه ﴿: قال تبارك وتعاىل ُسوُل بََِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ َواْْلُْؤِمنُوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاَّللَِّ َآَمَن الرَّ

ُق َبْْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِِه َوَقاُلوا َسِمْعنَا َوَأَطْعنَا  َكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه ََل ُنَفرِّ
َوَمََلئِ

ا َما َكَس  نَا َوإَِلْيَك اْلَِْصرُي ََل ُيَكلُِّف اَّللَُّ َنْفًسا إَِلَّ ُوْسَعَها ََلَ بَْت َوَعَليَْها َما ُغْفَراَنَك َربَّ

ْلتَ  ا َكََم ََحَ ِمْل َعَلْينَا إِْْصً نَا َوََل ََتْ نَا ََل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِسينَا َأْو َأْخَطْأَنا َربَّ ُه اْكَتَسَبْت َربَّ

ْلنَا َما ََل َطاَقَة َلنَا بِِه َواْعُف َعنَّا َواْغفِ  مِّ نَا َوََل َُتَ نَا َعََل الَِّذيَن ِمْن َقْبلِنَا َربَّ ْر َلنَا َواْرََحْ

َنا َعََل اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ   (.582ـ  582: )البقرة ﴾َأْنَت َمْوََلَنا َفاْنُُصْ

 

 حيدر حمّمد كامل حّب اَّلل

 هـ4141ـ شعبان ـ  7

 م5144ـ  2ـ  42

 

  



 

 

 

 

 

 التغيري اجملتمعي، مراحله ومعامله وأدبّياته

 مطالعة يف ضوء القرآن الكريم

 

 متهيد

ـ مقّدمًة هلذه السلسلة تقوم هذه الكلامت التي سأكتبها اآلن إن شاء اهلل تعاىل 

عىل مصادرة رمزية تقول بأّن من األسئلة واألجوبة الفكرية والدينية والثقافية ـ 

كل حركة دعوة وتغيري وإصالح وإيامن متّر بمرحلتني، وهاتان املرحلتان 

رحلة املكية  واملرحلة امل: حّمدية، وماالتجربة النبوية امل تسميتهام منسأستعري 

 املدنية.

ة هي ضعف احلركة اإليامنية، وعدم امتالكها امليزة العامة يف املرحلة املكيّ 

عنارص القّوة  مواقع القّوة، أو عدم قدرهتا ـ لسبب أو آلخر ـ عىل توظيف كّل 

قّلة يف التي متلكها، فهي مقهورة مظلومة مقصاة، يامرس ضّدها اإلرهاب، وهي 

 العدد والعّدة، وهي وحشة ووحدة..

                                           
أضع هذا البحث املتواضع متهيدًا هلذا الكتاب )السلسلة( الذي نأمل أن يقع يف سبيل ( 1)

 التغيري املجتمعي نحو األفضل.
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 أما امليزة العامة يف املرحلة املدنية فهي القّوة والرهبة والرصامة واملواجهة..

الرمزية هنا يف إسقاط التجربة التارخيية النبوية عىل الواقع ـ كّل واقع ـ 

الدعوي والتغيريي واإلصالحي والتقّدمي، ألخذ احِلَكم القرآنية يف تلك 

 ة يراد لسائر التجارب أن تأخذها.لتجربة  هبدف جعلها نامذج مثاليا

وألجل هذه الرمزية من املمكن أن ال تصدق األمور دومًا، ومن املمكن أن 

راد  تكون هناك خصوصيات يف التجربة الرمز )النبوية(، أو يف التجربة التي ي 

 نحت رمز هلا هتتدي هبديه.

 نا سنأخذ بعض التوجيهات القرآنية  ألنّ كام هيّمني أن أشري أيضًا إىل أن

املجال يضيق وال يسع، وإال فهذا البحث يصلح بسطه ليصبح حتت عنوان 

كام ال تعني اآليات التي سنأخذها «. التغيري املجتمعي يف القرآن الكريم»

الرتميز أكثر من البحث للمرحلة املكية مثالً أهنا آيات مكية، فنحن هنا نستخدم 

 التارخيي.

 

 ةاملرحلة املكّية يف املشروع التغيريي، توجيهات قرآنّي: أواًل

 سأبدأ هنا باملرحلة املكية  تبعًا لتقّدمها زمنًا وطبيعًة عىل املرحلة املدنية.

 : اْلكية ألية دعوة صاحلة ما ييل من أبرز التوجهات القرآنية للمرحلة

فقد يواجه اإلنسان  بقّوة اآلخرين وَل الذهول أمامهم.ـ عدم الغرور 4

الداعية إىل اهلل أو اجلامعة العاملة ذهوالً يسيطر عىل أنفسهم من قّوة اآلخرين 

التي يملكوهنا يف املجتمع. إّن اآلخر يملك املال والقّوة والنفوذ والرجال 

والصوت العايل )وسائل اإلعالم( وغري ذلك فيام حركة التغيري اإليامين ال متلك 

ن الرجال والنساء املستضعفني الذين ال يملكون اإلمكانات سوى حفنة قليلة م
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املالية الالزمة، وال عنارص القّوة والنفوذ. إنه شعور يتملَّك املؤمن العامل يف 

سبيل اهلل، فيحبطه ويكرس عنفوانه... ويف هذا السياق جاء القرآن الكريم ليصنع 

نََّك َتَقلُُّب الَّ ﴿: الفعل الرتبوي فقال َمَتاٌع َقلِيٌل ُثمَّ  *ِذيَن َكَفُروْا يِف اْلبََِلِد َلَ َيُغرَّ

 (.191ـ  196: )آل عمران ﴾َجَهنَُّم َوبِْئَس اْلَِْهادُ  َمْأَواُهمْ 

هنا حتّل يف روح املؤمن صورة أخرى للمشهد. إن هذا التقّلب ليس هو 

الصورة الكاملة، بل إذا وضعنا اآلخرة أمامه لن يظهر سوى نفوذ بسيط حلركة 

الكفر أو االنحراف بقدر حجم الدنيا أمام حجم اآلخرة. إن اآلية ـ كام هي 

القاعدة يف الرتبية القرآنية ـ تبعث عىل األمل  بتصحيحها املشهد عرب إدخال 

احلدث الدنيوي  جزء هاّم من اللوحة، أال وهو اآلخرة، هناك سريى املؤمن أنّ 

ساحات أخرى تقف لصاحله ليس هو هناية املطاف وخامتة الطريق، بل هناك م

 .عند اهلل تعاىل

املؤمن ال خياف من ضجيج اآلخرين، وال يسكته رعب أصواهتم، إنه يريد أن 

يغرّي جمتمعه نحو الصالح، وال هيّمه حجم القّوة املنافسة يف املبدأ، وإن كان 

احلجم مهاّمً يف تفاصيل إدارة املعركة، وأكرب خلل حيدث عندما تتحّول قواعد 

 اتيجي، فتنقلب املعايري وتتقّلب.صيل إىل أصول العمل االسرتالتفا

. إّن املرحلة املكّية ليست رضورة موضوعية لتحقيق ـ اَلمتحان واَلختبار5

الدخول يف هذه املرحلة هو  التغيري فحسب، بل هي رضورة ذاتية أيضًا  ألنّ 

 الذي سيوّلد النفوس الصافية التي تستطيع أن تنجح يف االمتحان.

بِيَث ِمَن ﴿: ال تعاىلق ا َكاَن اَّللُّ لَِيَذَر اْْلُْؤِمنَِْي َعََل َمآ َأنُتْم َعَلْيِه َحتََّى َيِميَز اخْلَ مَّ

 .(119: )آل عمران ﴾الطَّيِِّب 

َثُل الَِّذيَن َخَلْوْا ِمن ﴿: وقال تعاىل نََّة َوْلََّا َيْأتُِكم مَّ َأْم َحِسْبُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْْلَ
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ُسوُل َوالَِّذيَن آَمنُوْا َمَعُه  َقْبلُِكم اء َوُزْلِزُلوْا َحتَّى َيُقوَل الرَّ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساء َوالَّضَّ سَّ مَّ

 .(412: )البقرة ﴾َمَتى َنُْصُ اَّللِّ َأَل إِنَّ َنُْصَ اَّللِّ َقِريٌب 

ُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم ﴿: وقال سبحانه  ﴾ْفَتنُونَ يُ  َلَأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْْتَ

 (.4: )العنكبوت

فهذا االختبار سيكون قاسيًا جدًا يف هذه املرحلة، فهناك الذين سيامرسون 

من العذاب ضّد املؤمنني بالسجن أو القتل أو التعذيب البدين، فيعاين املؤمنون 

 اخلوف، ويلزمهم حينئٍذ الصرب.

فيقطع  وهناك من يصادر أموال املؤمنني، أو يضّيق عليهم يف معيشتهم،

رواتبهم مثاًل، أو يمنع عنهم حقهم يف األموال العامة  بحّجة أن بيده الترّصف 

م أن ، وهنا أيضًا جيب عليه«الوالءات قبل الكفاءات»فيها، مستخدمًا منطق 

 يصربوا ويتحّملوا املعاناة.

وهناك من سيضّيق عليهم يف مكانتهم االجتامعية، فال يسمح هلم بالوصول 

ن من مناصب اجتامعية يف الدولة أو العشرية أو احلزب أو اجلامعة إىل ما يستحقو

هم الطبيعي يف أن يأخذوا أو النقابة أو اجلامعة أو املدرسة أو.. وحيرمهم من حقّ 

 م، وهنا أيضًا عليهم أن يصربوا.ما يستحقون، وما يتناسب مع إمكاناهت

هلم ما مل وهناك أيضًا من سيشّوه صورهتم، ويفرتي عليهم الكذب، ويقوّ 

يقولوا، أو يفّعلهم ما مل يفعلوا  ليسقط احرتامهم بني الناس. وقد ينطلق اخلصم 

هذه املرة من دوافع دنيوية يف فعله هذا، وقد يغّلف فعله هذا ـ معتقدًا بجّد أو 

هازئًا بنفسه ـ بأغلفة عقدية، كمحاربة أهل البدع والضاللة الذين جيوز غيبتهم 

لك كام يّدعي، هنا لن يكون اغتياٌل جسدي، بل سيكون وهبتاهنم عىل إطالق ذ

 االً اجتامعيًا وسياسيًا حينئٍذ.اغتي
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وال تقف أشكال االمتحان الذي جيب الصرب أمامه ـ وسنوضح أشكال 

الصرب ومعانيه هنا قريبًا إن شاء اهلل ـ عند هذه احلدود، بل تتعّداها إىل االستهزاء 

ارًا، فهذه احلركة التغيريية املؤمنة ستتعرض الذي حتّدث عنه القرآن الكريم مر

للسخرية واالستهزاء بأشكاهلام. قد يكون ذلك بالضحك، لكنه قد يكون 

بمامرسة مواقف ال تعرّب يف مدلوهلا االجتامعي إال عن استهزاء باآلخر، وحتقري له 

وجتاهل. سريوج الكالم حول سخافة الفكر التغيريي للمؤمنني وضحالته 

هي : ون هناك استهزاء باجلهود املبذولة عند هذا الفريق. سيقالوضعفه. سيك

كلامت صحافة، ال كلامت فكر وعلم. لن يسمح هلؤالء أن يتصّورهم أحد 

بوصفهم علامء أساسًا وأصحاب وجهة نظر. هنا أيضًا جيب الصرب أمام هذه 

 ، والتحّمل، والرتحيب باملعاناة.الفتنة، وسعة الصدر

فقد يواجه املؤمنون  ،أيضًا احلجر االجتامعي ومن مظاهر االمتحان

الصادقون قطيعًة اجتامعية شديدة، قد ال يلقى عليهم السالم، وقد ال جياب 

سالمهم، قد ال يزارون يف بيوهتم وأماكن عملهم، قد ال يتم التواصل معهم 

والتعاون لغرٍض أو آلخر، وقد ال يدعون إىل املجالس العامة يف مدهنم وقراهم  

ًة يف استبعادهم، رغم أن إمكاناهتم قد تعود باخلري الوفري عىل اآلخرين لو رغب

أرشكوا يف قضايا جمتمعهم. وهنا أيضًا جيب الصرب، ال بل جيب مؤاخاة الصرب 

 أشكال العالقات الوطيدة. ومصاهرته والزواج منه وكّل 

ؤمن هذه الظواهر أو املؤثرات اخلارجية مجيعًا ستكون بالنسبة للداعية امل

فرصًا تتوّفر له لرتبية نفسه وإثبات مدى قدرته عىل حتّمل املصاعب ومديات 

صدقه يف ما يعتقد به، فبعض الناس قد يشرتكون يف التصديق بيشء واإليامن به 

درجة التفاعل الروحي والعاطفي مع هذا اليشء قد خيتلف بينهم، فرتى  لكنّ 
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يؤمن به، فيام نجد بعضهم اآلخر بعضهم مستّعدًا للتضحية يف سبيل املبدأ الذي 

ـ رغم إيامنه احلقيقي بذلك املبدأ السامي ـ غري مستعّد لالحرتاق يف سبيله أو 

 التضحية أو جعله يف األولويات األساسية يف حياته.

إّن املصاعب واملشاكل التي تواجه العامل املؤمن تستطيع صقل نفسه ورفع 

ختبار هذه املبادئ يف وجودها النفيس ا: درجة إيامنه بمبادئه، أي بتعبري آخر

عنده.. إّن هذا االختبار تطهرٌي للذات وتساٍم هبا وتفاٍن  هلذا قلنا إّن االختبار 

واالمتحان يف املرحلة املكيّة هلام دور ذايّت أيضًا يف تكوين اجلامعة الصاحلة، 

 وصنع عنارصها الروحية الصادقة واملخلصة.

رون، بل املهم ما هي ردود أفعال املؤمنني عىل لكن ليس املهم ما يفعله اآلخ

 ما يفعله اآلخرون؟

إنه رّدة الفعل هنا يف هذه املرحلة. إنه قيمة عظيمة يف مواجهة  .ـ الصرب4

َلُتْبَلُونَّ يِف َأْمَوالُِكْم َوَأنُفِسُكْم َوَلتَْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا ﴿: البالء، قال تعاىل

ُكوْا َأذَقْبلُِكْم وَ اْلكَِتاَب ِمن  وْا َوَتتَُّقوْا َفإِنَّ َذلَِك  اً َكثرِي ىً ِمَن الَِّذيَن َأْْشَ َوإِن َتْصرِبُ

 (.186: )آل عمران ﴾ِمْن َعْزِم األُُمورِ 

املؤمنني سيبتلون يف املال، حيث قد تصادر أمواهلم، أو  فهذه اآلية ختربنا أنّ 

متنع عنهم األموال العامة التي  قد يضّيق عليهم يف وظائفهم ورواتبهم، أو قد

تشملهم بطبيعتها، وسيبتلون يف األنفس، فقد يقتلون يف سبيل قضيتهم، وقد 

يتساقط بعضهم يف اهلاوية فيخضع للطرف اآلخر فيقّل عدد نفوس املؤمنني 

باملرشوع التغيريي اإليامين، وقد يكون ابتالؤهم بأنفسهم باغتياهلا اجتامعيًا 

 .وسياسيًا ونحو ذلك

إّن هؤالء املؤمنني الصادقني سيسمعون الكثري من األذى، حّتى من بعض 
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أتباع الدين )أهل الكتاب(، سيفرتى عليهم ويكذب، سيظلمون بغيبتهم 

وهبتاهنم وتتبع عثراهتم وتنايس حسناهتم وتشويه صورهتم وتضخيم سلبياهتم 

 كام وصفته وتقزيم إجيابياهتم وغري ذلك. إن األذى ليس بقليل، إنه أذى كثري

 : له؟ إنه خطوتان هامتان هنا، مااآلية، لكن ما هو املفرتض فع

الصرب والتحّمل إىل جانب التقوى، كام قالت اآلية املتقّدمة، وعدم االنفعال 

 واخلروج عن قواعد اهلدوء والسكينة اللتني يتصف هبام املؤمن التقّي.

قال  ،يف هذه املواقع لقد عّلم اهلل سبحانه رسوله أن ال يستدرج ويستخّف 

 (.61: )الروم ﴾نََّك الَِّذيَن َل ُيوقِنُونَ َيْسَتِخفَّ  َلَفاْصرِبْ إِنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ وَ ﴿: تعاىل

ملاذا الصرب؟ كي ال تكون أفعال اآلخرين وترّصفاهتم السلبية جتاه الدعوة 

فًا ال وزن له، الدينية استفزازًا خيرج اإلنسان عن حالته الطبيعية، فيصرّيه خفي

فينفعل ويضطرب ويغضب، وتصدر منه الترّصفات املشينة، فيفقد التقوى، 

 فيكون احلّق معه ثم ينقلب عليه.

فيا حممد، انتبه من أن جيعلك هؤالء يف ترصفاهتم الصبيانية والسفهية خفيفًا 

ال تزن كلامتك أو أفعالك. فهذه هي قيمة الصرب هنا، يف أنه ال يسقط حركة 

ري يف االنفعال الذي يشّوه صورهتا، وهيبط هبا إىل مستوى خصومها التافهني التغي

 من مرشكي قريش وأنصارهم.

َْحَ ﴿: ومن هنا أيضًا نفهم معنى قوله تعاىل ِن الَِّذيَن َيْمُشوَن َعََل َوِعَباُد الرَّ

اِهُلوَن َقاُلوا َس  اً ْرِ  َهْوناألَ  (، فإّن هذا 61: )الفرقان ﴾اً مَلَوإَِذا َخاَطَبُهُم اْْلَ

الفعل اهلادئة واملتعالية يف الوقت عينه عن  ةاجلواب )السالم( تعبري آخر عن ردّ 

نمطهم السفهي يف مواجهة اآلخرين، وذلك أّن واحدًة من أخطر مظاهر العداء 

مع اآلخر هي أن يتأثر اإلنسان بخصمه، فيجّره خصمه لكي يفعل أفعاله وينزل 
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عقلنا بخّفة عقله، ويفقدنا اتزاننا بفوضويته وعبثيته،  إىل منزلته، فيستخف العدوّ 

هنا البّد أن يكون اجلواب )سالم(، أي ال حرب بيننا باملعنى الذي تريده أنت، 

 بل نحن من يصنع قواعد احلرب بصربنا.

لكن كيف يكون الصرب؟ هل هو املذّلة عينها؟ كيف يمكن حتصيله يف هذه 

تطبيقه؟ وكيف يمكن لإلنسان أن يبني شخصيته احلاالت؟ وكيف يمكن إدارة 

 العصامية املؤمنة وسط كّل هذا الظلم واجلور واإلجحاف واالستهزاء؟

للجواب عن هذه األسئلة، وعن كيفّية الصرب يف املرحلة املّكّية، جيب أن 

عنٌي لإلنسان، وليس ي ستعان  نستذكر أّن الصرب يملك يف حّد نفسه قيمًة، وأّنه م 

 له فقط.

ق الصرَب يف  ففي املراحل األوىل حيتاج اإلنسان إىل ما يدفعه للصرب، وحيقِّ

عانًا عليه.  حياته، لكّن الرتبية الروحّية والنفسّية جتعله يأخذ الصرب معينًا له، ال م 

رْبِ ﴿: ولعّل هذا بعض أوجه قوله تبارك وتعاىل ا الَِّذيَن آَمنُوا اْسَتِعينُوا بِالصَّ َ َيا َأُّيُّ

ابِِرينَ َوالصَّ   (.151: )البقرة ﴾ََلِة إِنَّ اَّللََّ َمَع الصَّ

فالصرب معنٌي لإلنسان عىل مواجهة شدائد األمور. وهذا معناه أّن اإلنسان 

ن من مواجهة عظائم املصائب والباليا، بل  غري الصابر يف املرحلة املّكيّة لن يتمكَّ

ر تارًة، أو يف االنسحاب و الرتاجع أخرى. وهذا سيسقط يف االستعجال والتهوُّ

 معنى أّن الصرب يساعدنا عىل حتقيق ما نصبو إليه، ونأمل حتقيقه.

 لكْن كيف يمكن أْن نمتلك َمَلكة الصرب يف مواقعه؟

غ الضغط  سات الروحّية التي تفرِّ إّن القرآن الكريم يشري لنا إىل بعض املتنفَّ

ح  أّن الرسول الناجم عن مواجهة الواقع القايس من حولنا. فاهلل تعاىل ال

قد ضاق صدره ممّا فعله الكافرون معه، وممّا ظلموه به، وأراد أن يضع له  األكرم
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َك  َنْعَلمُ  َوَلَقْد ﴿: احللول الروحّية التي ختفِّف عنه ضغط الواقع املّر، فقال  َأنَّ

اِجِديَن  ِمنَ  َوُكنْ  َربَِّك  بَِحْمدِ  َفَسبِّْح  *َيُقوُلوَن  بََِم  َصْدُركَ  َيِضيُق   َواْعُبْد  *السَّ

 (.99ـ  91: )احلجر ﴾اْلَيِقْيُ  َيْأتَِيَك  َحتَّى َربََّك 

إّن ضيق الصدر تعبرٌي آخر عن شعور اإلنسان بالضغط واإلرشاف عىل عدم 

ل. واهلل هنا يعلِّم نبيَّه وكلَّ العاملني يف خّطه بأّنكم إذا واجهتم كّل الظلم  التحمُّ

خرين، وضاق صدركم من قوهلم ومن كذهبم واالعتداء والتهمة من اآل

وافرتائهم، فإّن احلّل لضيق الصدر يكمن يف اللجوء الروحّي إىل اهلل تعاىل. إّنه 

التسبيح بحمد اهلل واستذكار نَِعمه وفضله وعلّو مقامه وجالله  إّنه السجود هلل 

يف ما يريد  يف ما يعربِّ السجود عن التسليم هلل ومنحه السلطنة املطلقة عىل حياتنا

 .أن يضعنا أو أن يقسم لنا يف الرزق بأنواعه

: إّنه السجود يف ما يعنيه من أرفع درجات التعبُّد هلل واللجوء إليه، قال تعاىل

(. فليس 44: )اجلن ﴾ ًُمْلتََحدا ُدونِهِ  ِمنْ  َأِجَد  َوَلنْ  َأَحٌد  اَّللَِّ ِمنَ  ُُيرَِيِّن  َلنْ  إِّنِّ  ُقْل ﴿

 إالّ اهلل ملجًأ يلجأ إليه، ويميل إليه، ويستجري به.هناك يف روح املؤمن 

واللجوء إىل اهلل ليس فقط بدعوته يف حلظات الشّدة  لكي يدفع اهلل عنه 

يف العادة، بل هو اللجوء الروحّي إليه،  ّي ويدافع، كام يفعل الطبع البرش

 والدخول يف كهفه، والعيش معه. هنا يتداخل البعد الروحّي يف حياة اإلنسان

مع البعد العميّل، ويصبح اللجوء إىل اهلل هو نفس عيش القرب له سبحانه، 

تهم هم وأذيَّ  ُأوِحَي  َما َواْتُل ﴿: فيكون اهلل ملجًأ من الغري، يدفع عن املؤمن رشَّ

َل  َل َربَِّك  كَِتاِب  ِمنْ  إَِلْيَك  : )الكهف ﴾ ًُمْلَتَحدا ُدونِهِ  ِمنْ  ََتَِد  َوَلنْ  لَِكلََِمتِهِ  ُمبَدِّ

(، وهو يف الوقت عينه ملجٌأ من النفس، حيميها من االنحراف والزيغ يف 41

 حلظات العرسة التي قد تفقد اإلنسان ضبطه لقواعد اإليامن يف الروح.
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وهذا لوٌن آخر ممّا قلناه سابقًا من أّن املرحلة املّكّية هلا جانبها الذايّت يف بناء 

 الشخصّية الصاحلة.

مة املشار إليها باملطالبة بالعبادة حّتى املوت )اليقني(  وهلذا تستمّر اآلية الكري

ألّن هذه العالقة مع اهلل سبحانه، والتي أريد هلا أن ترفع ضغط الواقع عن 

اإلنسان الصالح، ال تنتهي بارتفاع هذا الواقع  ألهّنا عالقة غري نفعّية بشكٍل آيّن، 

لم يطلب اهلل من املؤمنني وإّنام هي املبدأ واألصل يف حياة اإلنسان املؤمن، ف

اللجوء الروحّي إليه لتنفيس االحتقان إالّ بقدر ما أراد أن جيعل هذا اللجوء هبذا 

 الغرض ترسيخًا للعالقة معه سبحانه إىل ما هو أبعد من هذه الدائرة.

لقد عرفنا كيفّية الصرب ومنشأه يف هذه اْلرحلة، لكْن أَل يكون الصرب ُذَلًّ 

 هنا؟! وجبنًا وختاُذَلً 

لقد واجه املسلمون األوائل هذه الظاهرة، فطالب الكثريون منهم باحلرب 

واجلهاد يف العرص املّكّي وبدايات العرص املديّن. كام واجه أنصار اإلمام عيّل يف 

عرصه وبعده هذه الظاهرة أيضًا، فكان بعضهم هيدف التصعيد عىل الدوام يف 

. وقد أّدى هذا األمر إىل اهّتامهم مواجهة الطرف اآلخر يف الداخل اإلسالمّي 

 .اإلمام احلسن باهّتامات قاسية )مذّل املؤمنني(

فات التي  بل هناك َمْن يستصعب سكوت اإلمام عيّل عن بعض الترصُّ

صدرت ضّده وأهل بيته، وهو املعروف بالشجاعة واجلرأة. وهذه ظاهرٌة غري 

 خاّصة باملناخ الدينّي.

هذا نوٌع آخر من البالء الذي يواجهه املؤمنون يف املرحلة املّكّية. ولعّله من 

أصعب األنواع. وحلُّه يكون بالصرب  فإّن الصرب كام ذكر علامء األخالق عىل 

م من الصرب عىل ظلم اآلخرين وأذاهم، لكّن نوعه  أنواع، وأحد أنواعه هو ما تقدَّ



 11 .................................................. التغيري اجملتمعي، مراحله ومعامله وأدبّياته

ليأخذ  ،نفس قد تدفع باإلنسان لينفعلاآلخر هو الصرب عىل مطالب النفس. فال

بثأره أو ليحصل عىل حّقه، فيام الصالح العاّم يتطلَّب منه أن يسكت حينًا عن 

 حّقه املهضوم، أو يكتفي ببعض أنواع االحتجاج حينًا آخر.

وهنا يمكن أن نفهم سكوت عيّل واحلسن وغريما من أئّمة أهل البيت، 

صلحني يف املصلحة العاّمة عىل رغبتهم ويمكن أن نفهم مدى تأثري حرص امل

الذاتية البرشّية الطبيعّية يف القيام برّد فعل. فالصرب عىل النفس كالصرب عىل الغري 

كالما حيتاج إىل االرتباط باهلل سبحانه لتعميق العالقة وهتدئة الروح، ليواجه به 

 َوَيْدعُ ﴿: الشعور بالعجلة املجبول عليها اإلنسان بشكل أو بآخر، قال سبحانه

ِّ  اإِلْنَسانُ  رْيِ  ُدَعاَءهُ  بِالّشَّ  (.11: )اإلرساء ﴾َعُجوَلً  اإِلْنَسانُ  َوَكانَ  بِاخْلَ

فقبل احلصول عىل احلّق املسلوب قد متّر أوقاٌت وأوقات، وتطول املدد 

ها الطويل هذا الكثرَي من املؤمنني، قال سبحانه  َأمْ ﴿: أحيانًا، لي ْتِعَب امتداد 

ْتُهمُ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخَلْوا الَِّذينَ  َمَثُل  َيْأتُِكمْ  َوْلََّا اَْلنَّةَ  َتْدُخُلوا َأنْ  َحِسْبُتمْ   الَبْأَساءُ  َمسَّ

اءُ  َّ ُسوُل  َيُقوَل  َحتَّى َوُزْلِزُلوا َوالَّضَّ  َنُْصَ  إِنَّ  َأَل اَّللَِّ َنُْصُ  َمَتى َمَعهُ  َآَمنُوا َوالِذينَ  الرَّ

(. فالرسول نفسه هنا ـ وهو الذي عاش الطمأنينة مع 412: )البقرة ﴾َقِريٌب  اَّللَِّ

متى نرص  اهلل؟ أي إّن املرحلة بلغت من الصعوبة والضغط : اهلل سبحانه ـ ينادي

 مبلغًا عظياًم.

. وأقصد به أّن املرحلة املّكّية تستدعي يف بعض األحيان أن ـ اإلعرا  1

لذايّت، واإلعراض عن اآلخرين، يقوم العاملون يف سبيل اهلل بالرتكيز عىل البناء ا

ُمْ  َواْنَتظِرْ  َعنُْهمْ  َفَأْعِرْ  ﴿: وعدم االهتامم هبم والتأثُّر بام عندهم، قال تعاىل  إَِّنَّ

 (.11: )السجدة ﴾ُمنَْتظُِرونَ 

ر  ففي بعض األحيان نحن نحتاج إىل َقْدٍر من اإلعراض  إّما لغاية عدم التأثُّ
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ذات وترك اآلخر وما يقول وما يفعل  ألّن باآلخر  أو لغاية االشتغال عىل ال

البقاء يف َأرْس اآلخر أحيانًا ـ أخذًا ورّدًا ـ قد يضعف الوعي العاّم، تبعًا لضعف 

ل له.  وعي اآلخر الذي قد يفرض التنزُّ

فالبّد للعاملني يف اخلّط اإلسالمي من أن يشتغلوا عىل بناء الذات، وليس 

ت ـ علمّيًا وعملّيًا ـ هدٌف أصيل، كام أّنه شكٌل عىل حماربة اآلخر فقط. فبناء الذا

من أشكال مواجهة اآلخر، الذي قد ال يريد لنا أن نبني ذواتنا، ونصنع من 

أنفسنا أنموذجًا صاحلًا يف العلم والعمل. ولعّله يناسبه أحيانًا أن ن ستهَلك يف 

فس السلبّي مواجهته، وال سّيام أّن بعض اخلصوم ال يظهرون إالّ يف حاالت التنا

هذه، أّما يف احلاالت اهلادئة فإّنك ال جتد هلم رصيدًا. فالدخول معهم يف مواجهٍة 

 وتكوين.
ٍ
 قد يؤّدي إىل منحهم فرصَة وجود، وفقدان حركة الوعي فرصَة بناء

إّن أمام العاملني الكثري من املسؤولّيات. وال تقف هذه املسؤولّيات يف 

ع. ففي العرص احلارض تواجه حركة  الوعي حركَة مواجهٍة هنا أو هناك، بل تتنوَّ 

اخلرافة والتهريج. وهذه املواجهة جّيدة ما دامت منضبطًة للقواعد الرشعّية 

واألخالقيّة، لكّن استنزاف حركة الوعي نفسها يف هذا املوضوع، وكأّنه ال يوجد 

ّد بديٌل عنه أو ملفٌّ آخر رضورّي جيب االشتغال عليه، هو خطٌأ فاضح. فالب

من توزيع األدوار والنشاطات  ليواجه اخلرافة فريٌق  فيام يشتغل فرقاء آخرون 

عىل سائر امللّفات  لتقديم حلوٍل ملشاكل الشباب اليوم، لقضايا األرسة 

ك االجتامعّي واألزمات التي خلقتها ثورة املعلوماتّية يف العالقات،  والتفكُّ

لشباب يف اجلامعات، لقضايا وقضايا اجلنس والعالقات اخلاّصة، ملشاكل ا

االغرتاب، لقضايا الصدق واألمانة، للقضايا املالّية، لقضايا الصداقة وبناء 

اللحمة، لبناء رصوٍح فلسفيّة ومعرفّية للفكر اإلسالمّي، وملواجهة سيول النقد 
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ضّد الدين كلِّه مع حركة اإلحلاد اجلديدة التي ظهرت يف الغرب بعد احلادي 

رًا، لقضايا 4111 عرش من سبتامرب م، وبدأت باالنتشار يف العامل العريّب مؤخَّ

 العنف واإلرهاب واملواطنة، وملواجهة الكثري الكثري من القضايا األخرى.

أّما لو استنزفت احلركة التوعوّية نفسها يف ملفٍّ واحد ألّدى ذلك إىل ضعفها 

 وتالشيها، وإىل استيقاظها بعد فرتٍة عىل خواء وفراغ.

و معنى اإلعراض، أي أن ال تعيش احلركة  الواعية يف مدار رّدة الفعل هذا ه

عىل ما يأيت به اآلخر، بل تسعى لكي تصنع الواقع بأسباب الصنع التي خلقها 

اهلل تعاىل يف احلياة، وأن تصرب وتصرب  ألّن هذه األمور قد حتتاج إىل أجيال كي 

ديكايّل أن يغريِّ األمور يف حلظاٍت تكتمل، وليس دائاًم يستطيع املنطق الثورّي الرا

 قصرية.

وإذا ما عاشت أّمتنا اإلسالمّية منذ قرٍن عىل ثقافة الثورات فإّن وعَيها بات 

يقول هلا بأّن األمور تتغريَّ برسعة، فيام كثرٌي من األمور حتتاج إىل زمٍن طويل حّتى 

اخلاّص الذي ال  تكتمل، وليس يمكن القيام بثورٍة يف كّل حلظة  فللحياة منطقها

 حيمل شكاًل واحدًا من العمل واألداء.

أكتفي هبذا القدر من اإلشارة الرسيعة إىل بعض خصائص املرحلة املّكّية 

)عدم الغرور بقّوة اآلخرين وال الذهول أمامهم، االمتحان واالختبار، الصرب 

ل مع التقوى، اإلعراض(.  والتحمُّ

 : سلم يف هذه املرحلة بأهّناويمكننا أن نستخلص شخصّية الداعية امل

شخصيّة قوّية ال ختاف اآلخر، وال هيّمها ما يملكه من مال وعّدة وعتاد،  أـ

ده ووعيده. وهذا هو عنُص الشخصّية  وال يغريِّ من قناعاهتا قّوته وهتديده وتوعُّ

 القوّية الشجاعة.
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ؤ االستعداد للدخول يف مرحلة االختبارات واالمتحانات، عرب التهيُّ  ب ـ

عنُص البناء النفيّس لذلك، ليكون هذا تربيًة روحّيًة للفرد واجلامعة. وهذا هو 

 .الروحيّ 

ثنائّي الصرب والتقوى، ومحل النََفس الطويل إزاء مواجهة املصاعب  ج ـ

 .عنُص القدرة عَل اَلستمرار بشكٍل سليمواألحداث. وهذا هو 

اإلعراض، بأْن ال يستهلك نفسه يف املساجلة واخلوض يف ما خيوضون  د ـ

دة. وهذا هو  عنُص البناء الذايّت، فيه، بل يصنع الواقع بنفسه عرب أسبابه املتعدِّ

 .واَلنتقال من رّدة الفعل إىل الفعل

 

 يف املشروع التغيريي، تعاليم فرقانّية ةاملرحلة املدنّي: ثانيًا

بعض ميزات املرحلة املكية نّعرج بنحو االختصار أيضًا بعد أن حتّدثنا عن 

 : عىل املرحلة املدنّية. وهلا ميزاهتا وخصائصها، وأبرزها

فعندما ينتقل املؤمنون إىل املرحلة : ـ فر  منطق القّوة وإُياد التوازن4

املدنّية يف التغيري فإّن عليهم أن يفرضوا قواعد جديدة للعبة، وهي القائمة عىل 

 توازن القوى.منطق 

إّن القّوة معياٌر رئيس هنا. فاحلّق ال ينترص بحّقّيته فقط، بل حيتاج إىل القّوة 

كي تشّكل ضامنًا له ومحاية، وإال اهنار حتت أقدام اآلخرين، ومن هنا ف رض يف 

اإلسالم اجلهاد تعبريًا عن منطق فرض التوازن ومحاية اجلامعة، وجاءت األوامر 

ين  ألّن الكافرين هم رمز االعتداء والعدوان عىل الدعوة بالِغْلظة مع الكافر

اإلسالمية  حيث حارصوها منذ انطالقتها، وأعملوا كّل وسائل القتل 

والترشيد، ومصادرة األموال، وتسقيط األشخاص، وتأليب الناس عىل الداعني 
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 إىل اهلل تعاىل.

املواجهة، وليس فقط إّن الكفر يف املنطق املديّن تعبرٌي عن اآلخر الذي يقف يف 

تعبريًا عن اعتقاد أو وجهة نظر، وهذا هو واقع الكافرين يف املرحلة املدنّية. 

واالنحراف الفكرّي عندما حيارب حركة اهلداية والرشاد يصبح معاديًا، وخيرج 

عن كونه جمّرد وجهة نظر، فيحتاج إىل القّوة التي تردعه، وليس فقط إىل احلوار 

 .الفكرّي الذي يقنعه

اِر ﴿: نجد قوله تعاىل ،من هنا اء َعََل اْلُكفَّ ُسوُل اَّللَِّ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ ٌد رَّ َمَّ حمُّ

ار املواجهة (، والشّدة عىل الكّفار تعني الشّدة عىل كفّ 49: )الفتح ﴾ُرََحَاء َبْينَُهمْ 

يِن َوََلْ َل َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ﴿: واحلرب، وإالّ فإّن اهلل يقول ََلْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِليِْهمْ  َياِرُكْم َأن َترَبُّ
ن دِ فإّن الرّب هنا . (8: )املمتحنة ﴾ُُيِْرُجوُكم مِّ

 رضب من الرمحة.

عى نسخ الثانية، كام قال بعض  دَّ وال تنايف بني اآليتني الكريمتني، حّتى ي 

ألّن الكافر يف مجلة من النصوص القرآنية هو ما املفرّسين وعلامء القرآنيات  

أسّميه )كافر املواجهة(، وليس )كافر املعتقد(. وال أريد أن أدخل يف ثنايا البحث 

 التفسريي والقرآين هنا، وإنام أكتفي بإجياز وجهة نظري هذه.

َيا ﴿: )فكافر املواجهة( يستحّق الِغْلظة، وال يستحّق الرمحة، وهلذا قال تعاىل

اِر َولَِيِجُدوْا فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموْا َأنَّ أَ  َن اْلُكفَّ ا الَِّذيَن آَمنُوْا َقاتُِلوْا الَِّذيَن َيُلوَنُكم مِّ َ  ُّيُّ

(. فالغلظة رضورٌة ضّد َمْن يستخدمها ضّدك  141: )التوبة ﴾اَّللَّ َمَع اْلُْتَِّقْيَ 

 حّتى يقف عند حّده، وكذلك الشّدة واحلزم.

هبت اآليات القرآنية إىل تأسيس منطق القّوة  هبدف إجياد التوازن ومن هنا ذ

م ﴿: والردع واملنع، املعرّب عنه يف القرآن الكريم بإجياد الرهبة، قال تعاىل وْا ََلُ َوَأِعدُّ
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ُكمْ  ْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعْدوَّ اَّللِّ َوَعُدوَّ َباِط اخْلَ ٍة َوِمن رِّ ن ُقوَّ ا اْسَتَطْعُتم مِّ : )األنفال ﴾مَّ

61.) 

إّن منطق القّوة هو منطق أن خيشاك اآلخر، فال يعتدي عليك، وال يفّكر يف 

التطاول عىل دينك ومقّدساتك وذاتك وأّمتك. ومن هنا يلتقي )مبدأ اإلعداد 

واالستعداد(، وهو أحد مبادئ املرحلة املدنّية، بمبدأ )القّوة(، الذي هو مبدأ 

قًا لل ثاين، وليكون هدفهام مبدأ ثالثًا، هو مبدأ )التوازن آخر  ليكون األّول حمقِّ

 ومحاية اجلامعة املؤمنة من العدوان، وحف  الدين، وتأمني مسريته(.

وما من أعظم : ـ مبدأ )حّب اْلهاد واْلواجهة( أو مبدأ )حّب التضحية(5

فيها املبادئ يف الفرتة املدنية  ألّن حركة الدعوة واهلداية يف هذه املرحلة ال يكفي 

أن جتاهد ولو باإللزام، بل املطلوب صناعة حالة احلّب والعشق للتضحية 

 ونكران الذات.

إّن هذا جزٌء من عقيدة املواجهة يف منطق القّوة اإلسالمي، قال سبحانه 

ُقْل إِن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَاُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم ﴿: وتعاىل

َن َوَأمْ  َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساكُِن َتْرَضْوََّنَا َأَحبَّ إَِليُْكم مِّ اَرٌة خَتْ ْفُتُموَها َوَِتَ َواٌل اْقَْتَ

بَُّصوْا َحتَّى َيْأيِتَ اَّللُّ بَِأْمِرِه َواَّللُّ َلَ َُّيِْدي اْلَقْوَم  اَّللِّ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيلِِه َفَْتَ

 (.42: )التوبة ﴾اْلَفاِسِقْيَ 

فاجلهاد واملواجهة ناجتان يف الرتبية الدينّية عن عشق اهلل وحّبه وحّب رسوله، 

وعن عشق التضحية يف سبيلهام، وليسا ناجتني عن مصالح أخرى، فكّل املصالح 

حّي والتغيريّي تصبح ال يشء يف سبيل مصلحة الِقَيم الدنيوّية عند اإلصال

 .واملبادئ التي يؤمن هبا

وص القرآن الكريم عىل خطورة أن يتحّول اجلهاد يف عامل وهلذا رّكزت نص
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مقاصده من ساحٍة للعشق اإلهلّي وتفضيل اآلخرة عىل الدنيا إىل ساحة لطلب 

ل يف املفهوم والظاهرة، قال تعاىل َوإِنَّ ِمنُكْم ْلََن ﴿: الدنيا نفسها، فيحصل حتوُّ

ِصيَبٌة َقاَل  َعُهْم َشِهيدًا * َوَلئِْن لَُّيَبطَِّئنَّ َفإِْن َأَصاَبْتُكم مُّ َقْد َأْنَعَم اَّللُّ َعيَلَّ إِْذ ََلْ َأُكن مَّ

ٌة َيا َليَتنِي ُكنُت َمَعُهْم  ْ َتُكن َبْينَُكْم َوَبْينَُه َمَودَّ َن اَّلل َلَيُقوَلنَّ َكَأن َلَّ َأَصاَبُكْم َفْضٌل مِّ

ْنَيا بِاآلِخَرةِ  َفَأُفوَز َفْوًزا َعظِيًَم * َفْليَُقاتِْل يِف َسبِيِل اَّللِّ َياَة الدُّ وَن احْلَ  ﴾الَِّذيَن َيّْشُ

 (.12ـ  14: )النساء

إّن هذه اآلية الكريمة تريد أن حترص القتال تقريبًا بأولئك الذين يبيعون الدنيا 

مقابل أن حيَظْوا باآلخرة، هؤالء هم الذين ينبغي أن يقاتلوا، ال أولئك الذين إنام 

 صيل املكاسب الدنيوية.يقاتلون ألجل الغنائم وحت

وهكذا جتد يف حركة اإلصالح والتغيري بعض األشخاص الوصولّيني 

االنتهازّيني الذين يريدون أن ينضّموا إىل املسرية هبدف حتقيق بعض املكاسب 

م هذا الفريق يف  التي جيدوهنا عند هذا الفريق، وال سّيام عندما يالحظون تقدُّ

 .زاتمواقع القّوة وحتقيقه بعض املنج

وهلذا مل يساِو القرآن الكريم بني أنواع املقاتلني أنفسهم، فضاًل عن عدم 

َوَما َلُكْم َأَلّ ُتنِفُقوا يِف ﴿: مساواته بني القاعدين واملجاهدين، فقال عزَّ من قائل

ََمَواِت َواألَْرِ  َل َيْسَتِوي ِمنُكْم َمْن َأنَفَق  ِمن َقْبِل اْلَفتِْح َسبِيِل اَّللَِّ َوَّللَِِّ ِمرَياُث السَّ

َن الَِّذيَن َأنَفُقوا ِمن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكَلًّ َوَعَد اَّللَُّ  َك َأْعَظُم َدَرَجًة مِّ
َوَقاَتَل ُأْوَلئِ

ْسنَى َواَّللَُّ بََِم َتْعَمُلوَن َخبرِيٌ   (.11: )احلديد ﴾احْلُ

اجهوا هذه اآلية الكريمة تؤّكد أّن املقام األسمى يكون ألولئك الذين و

وحتّملوا يف مواقع الشّدة  ألّن هذا العنرص يكشف عن درجٍة إيامنّية عالية عندهم 

وجهاٍد حقيقّي خملص، حيث مل يكن يرجو صاحبه شيئًا وهم القّلة الضعيفة، أما 
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بعد الفتح فإّن اإلسالم صار قوّيًا، وصار االنضامم إليه شأن املخلص وغريه، 

ت اإليامن، ويشوبه حينئٍذ متازج املصالح وشأن املؤمنني عىل اختالف درجا

 الدنيوّية واألخروّية.

إن االختبارات واالمتحانات جهاٌز لتصفية املقاصد وكشف األغراض 

ْن يقف معك يف موقع  والغايات، وَمْن يقف معك يف موقع الشّدة خيتلف عمَّ

 الضعف، حيث سيكلِّفه الوقوف معك كثريًا.

ط الدينّية حيكم هذا املنطق أيضًا. فكم من ونحن نرى كيف أنه داخل األوسا

أشخاص يصدق عليهم ما صدق يف حّق كثري من الناس زمن اإلمام 

فأنَت ترى الكثريين يتفاعلون «. قلوهبم معك، وسيوفهم عليك» ×احلسني

مع حركة الوعي والبصرية واهلداية مقابل حركة الغلّو واخلرافة والتهريج من 

قزيم واملحاربة للدين من جهٍة ثانية، لكْن عندما جهٍة، وحركة التمييع والت

تتطلَّب األمور منهم موقفًا فإّنك ال جتد أحدًا، وال ترى نفسك إالّ شبيهًا ـ يف 

الصورة ـ ملشهد مسلم بن عقيل، فإذا قوي عودك سمعَت ثناءهم ومدحهم 

 وإطراءهم.

اضل هنا أّمّية احلفر يف املقاصد  لتكون مقاصد سليمة وصحيحة، فين

اإلنسان ألجل اهلل تعاىل، ويستعّد للتضحية، فإذا بني هذا القصد يف الروح 

 اإلنسانّية فسوف جتد مع مسلم بن عقيل الكثريين.

فعندما تدخل حركة الدعوة والتغيري مرحلة : مبدأ الوحدة والتعاضد ـ1

القّوة املدنية تظهر االنقسامات الناجتة عن اإلحساس بطمأنينة األقّلية عند قّوهتا 

النسبية عىل األكثرية. إّن اإلحساس بالقّوة واملنعة، واخلروج من مرحلة الضعف 

ضاياهم إىل مرحلة العّزة والكرامة، يمكن أن يدفع العاملني إىل االشتغال بق



 45 .................................................. التغيري اجملتمعي، مراحله ومعامله وأدبّياته

 الداخلية، بعد شعورهم براحٍة نسبّية إزاء اخلطر اخلارجي.

وهنا قد تربز التاميزات بينهم يف الطبائع والسليقة واملزاج وطريقة العمل، 

فيحدث االختالف بينهم. فإذا مل يكونوا ليستشعروا اخلطر اخلارجي ومل يديروا 

موا منطقية هذا االختالف، فسوف حتدث تّيارات  متعارضة فيام بينها. ويتفهَّ

 َوَأطِيُعوا اَّللَ ﴿: وهنا يشتّد التأكيد عىل منطق الوحدة والتعاضد، قال تعاىل

وا إِنَّ اَّللَ ابِِرينَ  َوَرُسوَلُه َوَلَ َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرحُيُكْم َواْصرِبُ  ﴾َمَع الصَّ

ر والطغيان، وال (. فقد خيتلفون، حّتى يف أسلوب مواجهة الكف26: )األنفال

ينبغي هلذا االختالف أن يفيض إىل عكس املطلوب، وهو الضعف أمام الكفر 

 والطغيان، وأمام حركة اجلهل واخلرافة، وأمام منطق االستغالل والتسلُّط أيضًا.

إّن الوحدة هذه املّرة هي وحدة املجاهدين الذين جياهدون العدّو اخلارجي، 

ة والتخلُّف واالستبداد يف األّمة. إّن خروجهم أو أولئك الذين جياهدون الرجعيّ 

أفرادًا ومجاعات ممّزقة يمكنه أن يضيِّع قّوهتم، وي ذهب هيبتهم، أمام اخلطر 

 اخلارجي والداخيل.

وقد بتنا نرى أّن حركة الوعي صار حاهلا كهذه احلال. فكلُّ واحٍد يعمل 

كبري. وهذا ما أضعف حلسابه الشخيص، أو حلساب مجاعٍة معّينة داخل اإلطار ال

 هذه احلركة، وأوقع ألوان التحاسد حّتى داخل رجاالهتا ورموزها.

إّنني أدعو إىل يقظٍة أخالقّية داخل حركة الوعي، تزيد من الضّخ الروحي 

لصالح نجاح املنجزات املتوقَّعة، وكّلام ابتعدنا عن هذا الزخم اإليامين 

يغ احلركة التوعوية من أهدافها واألخالقي والروحي صارت هناك إمكانية لتفر

د جديدة، تتساقط فيها منجزات بدٍر أمام املصالح  السامية  كي ال نكون أمام ا ح 

 الشخصّية والفئوّية للمجاهدين أنفسهم.
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عندما خترج حركة الوعي والتغيري من : ـ الصرب وحساب اْلعادَلت اإلَلّية1

اهتا، فمن الطبيعي أن يقوم مّكيتها، لتعلن املواجهة، وتدافع بقّوة عن قناع

اآلخرون برّد فعل أشّد رشاسة ممّا كانوا يفعلون  ظنًّا منهم أّن إعالن هذه احلركة 

عن نفسها، وانطالقها يف عنفواهنا، سوف يوفِّر الظروف للقضاء هنائّيًا عليها 

 وهي يف مهدها.

. هنا تبدأ هنا من الطبيعي أن يكون املؤمنون قّلًة نسبّية. وهنا تقع معركة بدر

طبول احلرب ت عَلن من كّل مكان، ويشهد الواقع مزجيًا من بدٍر واألحزاب.. 

هتويٌل، وتسقيط، وهجوم من مجيع اجلهات، وتآمر بني املتناقضات ضّد حركة 

مات، وحتشيد مدهش ضّد احلركة  سات واحل ر  اإليامن، وسقوط كّل املقدَّ

 ًا.التوعوّية اإليامنّية يريد إهناء وضعها متام

ل، لكنّه ليس صرب سكوت، إّنه صرب  وهنا يكون املظهر الثاين للصرب والتحمُّ

مواجهة  لي علم َمْن سيرصخ أّوالً. قد يرتفع الغبار والضجيج يف البداية حّتى 

عنان السامء، ويفّر من حول املرشوع بعض الضعفاء  هربًا بنفسه ليحيا كام 

 وخادعة. يراها، ويسيّل نفسه بعناوين ومّية كاذبة

يف هذه اللحظة، أعني هبا حلظة االنطالق القوّي للمرشوع  واستعدادًا 

للمواجهة، حتتاج احلركة إىل ِقَيم ومفاهيم إيامنّية تساعدها عىل االستمرار. إّن 

الرضبة األوىل يف املرحلة املدنّية مهّمة  ألهنا إذا كرست الظهر أجهضت 

ْت  ه قوَّ احلركة كلَّها، وأطلقتها نحو األمام بطريقة  املرشوع، لكنّها إذا مل تكرِسْ

 : عجيبة. هنا يأيت القرآن الكريم ليؤّكد جمموعة مفاهيم

ا النَّبِيُّ َحْسُبَك اَّللُ﴿: قال تعاىل َ َبَعَك ِمَن اْلُ  َوَمنْ  َيا َأُّيُّ : )األنفال ﴾ْؤِمنِْيَ اتَّ

طلِقوه عليهم أن يعلموا أّن ما يكفيهم هو اهلل 64 (. فقادة املرشوع ورّواده وم 
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الكايف، وَمْن معهم ممَّْن تبّقى من املؤمنني واملخلصني. فالعدد القليل من املؤمنني 

كاٍف، وال هتّم الكثرة، التي لطاملا عشقها اإلنسان ومشى خلفها  لتمنحه 

 الطمأنينة والسكون.

ثقة القادة بالقاعدة املؤمنة وقعت املشكلة الكبرية، وإذا فقد  نعم، إذا ضعفت

اجلميع الثقة باهلل سبحانه تالشت القّوة اإليامنية، التي متثِّل حاجًة بالغة األمّية 

ح ذلك إن شاء اهلل  دومًا، وال سيّام يف مثل هذه اللحظات احلرجة، كام سنوضِّ

 تعاىل.

: واإليامن العميق بأّنه الكايف، قال تعاىلإّن نقطة االنطالق هي الثقة باهلل، 

ُفوَنَك بِالَِّذيَن ِمن ُدونِِه َوَمن ُيْضلِِل  اَّللَُأَلْيَس ﴿ َفََم َلُه ِمْن  اَّللُبَِكاٍف َعْبَدُه َوُُيَوِّ

(. إّن الشعور بكفاية اهلل هو إيامٌن عميق ورضوريٌّ جّدًا 16: )الزمر ﴾َهادٍ 

ففقدان  الثقة باهلل وبالقّلة املؤمنة ال جيّر إالّ  ملواجهة غزوة بدر واألحزاب، وإالّ 

والرتاجع. وسيجد اإلنسان الكثريين ممَّْن يعملون عىل التخويف،  إىل اخلسارة

لكنَّ قّوة اإليامن والثقة باهلل تعاىل جتهض عنارص التخويف هذه، وتفشل 

ده األسباب ـ يرى مؤثِّريتها وفاعلّيتها، ألّن املؤمن بثقته باهلل سبحانه ـ مع اعتام

ر هلا أن تسري إىل مكاٍن غري حممود فإّنه  أّن وظيفته قد أنجزت، وأّن األمور لو ق دِّ

يكون قد أراح ضمريه أمام نفسه وأمام األّمة والتاريخ، واألهّم أمام اهلل 

 سبحانه.

ِ  اْلُ ﴿: وقال تعاىل ا النَّبِيُّ َحرِّ َ وَن نْ مِ  َيُكنْ  ْؤِمنَِْي َعََل اْلِقَتاِل إِنْ َيا َأُّيُّ ُكْم ِعّْشُ

ُْم َقْوٌم مِ  َئٌة َيْغلُِبوا َأْلفاً مِ  ُكمْ نْ مِ  َيُكنْ  َصابُِروَن َيْغلُِبوا ِمَئَتْْيِ َوإِنْ  َن الَِّذيَن َكَفُروا بَِأَّنَّ

(  إذ القّوة املاّدية تعادل نسبة الواحد إىل العرشة، لكّن 65: )األنفال ﴾َل َيْفَقُهونَ 

القّوة اإليامنية يمكن أن تضاعف من القوة املاّدية، ليساوي الواحد  العرشَة. 
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وهذا رقٌم كبري جّدًا يف حساب املعادلة. فلو كان اآلخر أقوى منّي بعرشة 

 أضعاف فإّن اإليامن يمكنه أن يبلغ يب قدرة التساوي معه.

ولكْن ملّا كانت هذه احلالة ـ رغم إمكانّيتها ـ بالغة الصعوبة، وحتتاج إىل إيامن 

َف ﴿: عميق واستثنائي جّدًا، فإّن النص القرآين حياول التخفيف، فيقول اآلَن َخفَّ

 َيُكنْ  ْْيِ َوإِنْ َئٌة َصابَِرٌة َيْغلُِبوا ِمَئتَ مِ  ُكمْ نْ مِ  َفإِن َيُكنْ  َعنُكْم َوَعلَِم َأنَّ فِيُكْم َضْعفاً  اَّللُ

ابِِرينَ  َواَّللُ اَّللُِكْم َأْلٌف َيْغلُِبوا َأْلَفْْيِ بِإِْذِن نْ مِ   (.66: )األنفال ﴾َمَع الصَّ

وهذا كلُّه يعني أّن القّوة اإليامنية والصرب عنرصان رضورّيان لتحقيق التوازن 

املاّدي، وإغفال املفقود عىل املستوى املاّدي، فال يصّح قرص النظر عىل العنرص 

«. عقيدة اجليش»: العنارص املعنوّية األخرى، والتي يطلق عىل بعضها اليوم اسم

متامًا كام ال يصّح حساب العنرص املعنوي دون العنرص املادي. فباجتامعهام يكون 

 الصحيح  من احلساب، والسليم  من التفكري.

ث عن تأييد ويف هذا اإلطار أيضًا تأيت النصوص القرآنّية التي تتحدَّ 

نَّ ُقُلوُبُكم ...﴿: املجاهدين باملالئكة، ليكون ذلك
ى َلُكْم َولِتَطَْمئِ . إّن هذا ﴾ُبّْشَ

األمر باعٌث عىل الطمأنينة، التي جتعل العاملني يف موقع الفعل والتأثري 

 واإلمساك باألمور.

ق املؤمنون نجاحات، وتكون هل: ـ عدم الغرور بالقّوة اْلاّدية2 م القّوة فقد حيقِّ

االجتامعية أو السياسية أو املالية أو الفكرية والثقافية أو غريها من عنارص القّوة 

شى أن حتّل بدياًل عن اهلل سبحانه   يف املجتمع واحلياة. وعندما تأيت القّوة فإّنه خي 

ألّن اإلنسان يشعر هبا َعْونًا له، ويرى أّن اجلمهور الواسع الذي يملكه مع املال 

ح أو غري ذلك هو َعْونه عىل حتقيق مطالبه، متناسيًا ـ يف غمرة املاّديات ـ والسال

 أّن اهلل تعاىل هو الذي جيب االّتكال عليه دومًا.
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ُكُم ﴿: قال تعاىل يِف َمَواطَِن َكثرَِيٍة َوَيْوَم ُحنَْْيٍ إِْذ َأْعَجَبْتُكْم  اَّللَُلَقْد َنَُصَ

 َوَضاَقْت َعَلْيُكُم األَْرُ  بََِم َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتمْ  ئاً َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشيْ 

ّدة، واملديح والثناء، وحاجة 45: )التوبة ﴾ْدبِِرينَ مُ  (. إّن االغرتار بالَعَدد والع 

اخللق لنا.. عنارص  َخطِرٌة جّدًا، قد تفّك عالقتنا باهلل سبحانه، لتحّل حمّلها، فيقع 

لذريع. وقد ال يكون فشاًل ماّديًا، بل يكون عبارة عن السقوط املدّوي والفشل ا

د  ل إىل جمرَّ فراغ املرشوع واحلركة من الب ْعد الِقَيمي والفكري والرسايل، لتتحوَّ

 نشاٍط فارغ سلطوي مصلحي توازين، ال أكثر وال أقّل.

نعم، قد حتصل هفواٌت وأخطاء ال تدعو إىل اإلحساس بالفشل، والتخيّل عن 

 اَّللُُثمَّ َأَنزَل ﴿: فبعدما حصل للمؤمنني يف حنني ما حصل قال تعاىلاملرشوع. 

ْ  ْؤِمنَِْي َوَأنَزَل ُجنُوداً َسكِينََتُه َعََل َرُسولِِه َوَعََل اْلُ  َب الَِّذيَن َكَفُروا ََل  َتَرْوَها َوعذَّ

ات عندما (. فاهلل دائاًم يغفر مثل هذه السقط46: )التوبة ﴾اْلَكافِِرينَ  َوَذلَِك َجَزاءُ 

ل إىل ثقافة مهيمنة )والثقافة املهيمنة تعني مفهومًا قريبًا من فكرة  ال تتحوَّ

 اإلرصار عىل الصغائر أو الكبائر(، فتحرف املسرية كلَّها عن اهلدف.

ق النجاحات املتتالية، وإذا بالضعيف : ـ حذر التعملق والعدوانّية2 وقد تتحقَّ

وبالصغري يصبح كبريًا و... هنا أكرب يصبح قوّيًا، وباحلقري يصبح عظياًم، 

األخطار، وهي أّنه عندما كنّا ضعافًا فنحن أصحاب أخالق ورؤية ودين، أّما 

عندما تقوى حركة الوعي والتغيري فهي تتخىلَّ عن ذلك كّله، إالّ حلسابات 

مصلحّية دعائّية فقط. وكأنَّ الدين واألخالق والفكر وسائل لبلوغ السلطة، فإذا 

 فال قيمة هلذه الوسائل، وإّنام نستثورها عادًة وقت احلاجة. ب لَِغت

ر لنا ذلك العدوان عىل اآلخرين   فعندما نجاهد ونصارع للحّق فال يربِّ

: بحّجة أّنني أصارع الباطل، أو لديَّ مرشوٌع صحيح ورشعي، قال تعاىل

 ﴾ْعَتِدينَ اْلُ  َلَ حُيِبُّ  اَّللََتُدوا إِنَّ الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَل َتعْ  اَّللَِوَقاتُِلوا يِف َسبِيِل ﴿
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 (.191: )البقرة

ليس ألّنك يف معركٍة كربى جيوز لك أذّية وظلم اآلخرين  فإّن الظلم عندما 

يرتاكم يغريِّ الصورة كاملًة. وليس ألّنك حتمل اهلّم اإلسالمي أو التغيريي جيوز 

هم!! هذا أكرب اخلطأ، لك االعتداء عىل اآلخرين، والتضحية بحرماهتم وحقوق

أعني خطأ الشعور بدونّية اآلخرين أمام عظمة أهدايف ومرشوعي وعميل 

 )وعظمة األنا(.

إّننا أمام حتدٍّ كبري واختبار عظيم. وقد قال النبّي موسى عليه السالم لقومه ـ 

ثنا القرآن الكريم ـ كالمًا رائعًا، قال سبحانه وا أ وِذينَا ِمن َقبْ ﴿: كام حدَّ  ِل َأنْ َقال 

ْم يِف  َتْأتِينَا َوِمنْ  ْم َوَيْسَتْخلَِفك  ك  وَّ َك َعد 
ْلِ ْم َأن هي  َبْعِد َما ِجْئتَنَا َقاَل َعَسى َربُّك 

َر َكْيَف َتْعَمل ونَ  (. إّن اجلملة األخرية هي مركز 149: )األعراف ﴾األَْرِض َفيَنظ 

مون. فهل لديكم اجلديد أم ستعيدون  التحّدي. فأنتم البديل، وسريى اهلل ما تقدِّ

إجراء جتربة املايض وأخطاءه، فتفعلون ـ بوجٍه آخر ـ نفس جرائم َمْن سبقكم 

وأنتم تشعرون أو ال تشعرون؟! إّن اخلروج من الضعف إىل القّوة، ومن 

 املعارضة إىل السلطة، هي بداية الطريق، وليست هنايته.

أكتفي هبذا القدر من اإلثارات، و نسأل اهلل لنا مجيعًا االستمراَر يف حركة 

الوعي والتغيري يف األّمة نحو األفضل، هَبْدِيه وَمنِّه، إّنه عىل كّل يشء قدير، 

 وباإلجابة جدير.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األّول القسم

 والعقائد والعرفانة الفلسف
  





 

 

 

 

 

هل من دليل عقلي على وجود الشيطان أم أّن الدليل منحصر   ـ 1

 بالنصوص الدينّية؟

 الشيطان؟ فهل يوجد دليل عقيل عَل وجوده أم ما هو دليلنا عَل وجود : لسؤالا

فقط الدليل هو كَلم اَّلل، بمعنى أّن اَّلل صادق فأنا أعتقد بوجود الشيطان؛ ألّن اَّلل 

 صادق؟

  إذا فرّسنا الشيطان بمعنى املخلوق املختلف عن اإلنسان، والذي يقوم

ـ عىل ى اآلن دليل عقيل ـ غري ديني ونيّص يقم حتّ  ، فلمبفعل الوسوسة له

بذلك من وجهة نظري املتواضعة. وكون امليل أو  وجوده، يمكن أن يعطينا قناعةً 

الفكرة احلاصلة يف الذات اإلنسانية معلوالً حادثًا البّد له من عّلة ال يكفي 

إلثبات كون العّلة هي ذات أخرى خملوقة ـ جسامنّية لطيفة كام ذهب إليه بعض 

 ينقل عن كلامت صدر املتأهّلني ـ مغايرة لذات املتكّلمني أم روحانية ظلامنّية كام

اإلنسان، هلا نحو إدراك ووعي عقيل وتقوم بفعل الوسوسة، فإّن إثبات العّلة ال 

تها دائاًم، ومثل هذه الرباهني ال حتّصل املطلوب. يساوق تعنّي نوعها وهويّ 

دور وإثبات وجود اجلّن ال يساوق بالرضورة إثبات وجود الشيطان الذي يقوم ب

 الوسوسة، ما مل نعتمد عىل مستندات من النصوص الدينية.
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هل حنتاج لدراسة املنطق األرسطي )منطق املظفر مثاًل( لدراسة كتاب   ـ 2

 )األسس املنطقية لالستقراء(؟

 هل يمكن دراسة كتاب )األسس اْلنطقيّة لَلستقراء( دون كتاب اْلنطق : السؤال

 للمظّفر؟

 ثقافة منطقّية قبل الرشوع يف كتاٍب مثل يستحسن أن يكون الطالب عىل 

)األسس املنطقيّة لالستقراء(، فإّن ذلك يسّهل عليه االستيعاب ويبعده أكثر عن 

التباس الفهم واملفاهيم. لكن ليس من الرضوري أن يكون متخّصصًا يف املنطق 

وكذلك يلزمه أن تكون لديه ثقافة )رياضّيات(، وإن مل يلزمه أن  .األرسطي

متخّصصًا يف هذا العلم وفروعه، وكّلام كان درس األستاذ جيدًا وموفقًا  يكون

 سّهل ذلك األمر عىل الطالب.

 

 العقل ضرورّيوالدين  ضرورّيبني   ـ 3

 ما معنى أّن رضوري الدين كَّضورّي العقل؟: السؤال 

  يستخدم بعض العلامء هذا التعبري ويقصدون منه أّنه كام أّن رضورّيات

حتتاج إىل برهان، فرضورّيات الدين ال حتتاج إلقامة الدليل إلثباهتا، العقل ال 

ومعنى الرضورّي يف الدين هو الواضح البنّي نسبته إىل الدين والرشع بحيث ال 

حيتاج إىل برهاٍن لتأكيد ذلك، فيتشابه الرضورّيان يف قاسٍم مشرتك، وهو شّدة 

يساوي البداهة مطلقًا،  الوضوح وعدم احلاجة لإلثبات، لكّن رضورّي العقل

فيام رضورّي الدين يساوي البداهة بالقياس إىل إثبات كونه من الدين ال يف 

 .العقل بل حيتاج الستدالل نفسه، فقد يكون يف نفسه نظرّيًا غري بدهيّي 

 العقل والدين معًا، أّما رضورّي  العقل هو رضورّي  رضورّي : واخلالصة 
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لرضوة هو من رضورّيات العقل  فوجوب الدين فهو رضورّي الدين، وليس با

ة من الركعات من رضوريات الدين، لكنّه ليس من الصالة هبذه الكيفيّ 

رضوريات العقل، بحيث لوال الدين ألدركه العقل بالبداهة مثاًل، أّما 

ـ رضوريات العقل ـ مثل استحالة اجتامع النقيضني ـ فهي بالتأكيد مفروضة 

البناء الديني  إذ لوالها ملا قام الدين نفسه أيضًا، ومن هنا من أساسّيات ـ بداهًة 

عىل الدين فال معنى  ات العقل يعني أّنه سابٌق ييقال بأّن جعل يشء من بدهي

العتباره بدهييًا دينّيًا خاّصة  ألّن بداهته أسبق وأوسع من الدين، وكّل يشء 

رضوريات العقل فهذا يعني أّنه ليس من  ،ات الدين خاّصةنجعله من رضوريّ 

 لزومًا.

 

أال تثبت قّصة اخلضر علَمه بالغيب وتشريعه لألحكام، فيثبت ذلك   ـ 4

 ألهل البيت باألولوّية؟

 حينَم نحّلل النّص القرآّن الذي يتمحور حول قّصة العابد وموسى بن : السؤال

إن َل  عمران عليه السَلم، نجد أّن هذا العابد ـ وهو ليس نبّيًا أو رسوَلً، لعّله مساوٍ 

نقل أقّل رتبة من األنبياء والرسل، فضًَل عن األئّمة اْلعصومْي عليهم السَلم. إّننا 

نجد أّن من مجلة اخلصائص الرّبانية التي اتصف هبا هذا العبد الصالح، وكَم نفهمه 

 : من السياق القرآّن، ما ييل

ألحكام الواقعّية، ـ إّنه كان مّّشعاً لألحكام الدينية، بل لنوع من األحكام، وهو ا 4

وهي عَل مستوى خطري جدًا، مثل قتل الغَلم، بناء عَل جريمة الكفر اْلستقبليّة، 

ولعّل ذلك األب اْلؤمن والد الغَلم لو قّدر له أّنه شاهد اخلَّض يقتل ولده، لقطّعه 

بأسنانه وْشب من دمه، دون أن تكتب عليه زّلة أو إثم؛ ألّنه ويّل الدم. هذا من 
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جانب آخر، إّن هذا التّشيع يتقاطع مع ما جاء يف صحف إبراهيم  جانب، ومن

وموسى وتوراهتم، وهذا ما يكشفه اعْتا  موسى شديد اللهجة عَل العبد 

 الصالح.

ـ إّن هذا العبد الصالح كان حيوي يف قلبه علًَم يفوق العلم بَم كان أو بَم هو كائن  5

كيف يكون ـ وهذا العلم يكشف  أو بَم سوف يكون، وهو علم ـ ما َل يكن لو كان

عنه التعليل الذي قّدمه العابد لكليم اَّلل. إّن الغَلم الذي قتله وانتهى أمره إذا عاش 

 وبقى حّيًا سوف يكون طاغيًة كافرًا يرهق أمه وأباه.

عد َلهويت، وإَل كيف تعّلم العلم اللدّن، وهو ليس نبيّاً ـ إّن اخلَّض كان عنده بُ  4

إذا كان هذا كّله ثابت للعبد الصالح أوليس ـ ومن باب : ايل هووَل رسوَلً؟ وسؤ

أوىل ـ وكَم يقول األصولّيون من باب القياس باألولوية، يكون ثابتًا لعيّل بن أيب 

طالب عليه السَلم الذي هو أفضل من العبد الصالح؛ ألّنه نفس النبي سّيد األنبياء 

ائص ثابتة له، وهي أحقّيته والرسل بنّص القرآن الكريم؟ وستكون هذه اخلص

بالتّشيع، ولو عَل ذلك النحو من التّشيع الذي هو أخطر من التّشيع الظاهري؛ 

ألّنه ناظر للعلل الواقعّية، ومن كان عَل اّطَلع بالعلل الواقعّية أو بالتعبري األصويل 

مَلكات احلكم الّشعي الواقعي، فمن باب أوىل يكون مّّشعًا لألحكام الظاهرية؛ 

بنى عَل أساسها أحكام نه مهيمن عَل منظومة العلل الواقعّية والظاهرية التي تُ أل

اَّلل. كَم أّن علمه بَم َل يكن لو كان كيف يكون، وهذا العلم وكَم هو واضح، 

يستبطن العلم بَم هو كائن وبَم سوف يكون. وكذلك البعد الَلهويت يف شخصّية 

 عيل عليه السَلم. كيف تعّلقون؟

من قال لنا بأّن العبد الصالح رّشع احلكم من نفسه؟ هذه جمّرد مصادرة : وَلً أ

ال دليل عليها، فلعّل اهلل أوحى إليه هبذا احلكم من قبل، وكان موجودًا فيام 
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أعلمه اهلل به، متامًا كام أوحى اهلل األحكام الرشعّية لألنبياء اآلخرين، وقد بلغ 

هلل هذا احلكم، ومل يكن قد أوحى مثله إىل العبد الصالح من املرتبة أن أوحى إليه ا

موسى، فأعلمه هبذا احلكم عرب العبد الصالح ال عرب الوحي املبارش، ما النايف 

: هلذا االحتامل؟ بل ما يعّزز هذا االحتامل قول العبد الصالح يف آخر احلوار

يكن شيئًا  ، أي إّن هذا الذي فعلته أمامك يا موسى مل﴾َوَما َفَعْلُتُه َعْن َأْمِري﴿

من عندي، بل كان شيئًا من اهلل سبحانه وتعاىل، فهذا يعّزز أّن العبد الصالح كان 

مأمورًا بمثل هذه األمور، وكانت مرّشعًة بالنسبة إليه، ال أّنه هو الذي رّشعها 

 وأّن اهلل فّوض إليه أمر ترشيعها.

عبد الصالح كيف عرفنا أّن هذا احلكم يتقاطع حال إعالنه من قبل ال: ثانياً 

مع رشيعة موسى وتوراته؟ فهل نحن نعرف أّن موسى يف هذه الرحلة قد كانت 

نزلت عليه التوراة بعد  أم ال؟ هذا كّله جمّرد افرتاض، بل يمكن أن نقول بأّن 

موسى قد انطلق يف رّدة فعله من احلالة الطبيعية لإلنسان الذي يستنكر قتل 

كام يقول الفقهاء، ما مل يكن هلا  العقل أيضاً اإلنسان اآلخر، فحرمة القتل ثابتة ب

مرّبر، وموسى مل يكن ملتفتًا للمرّبر الذي كان يملكه العبد الصالح. ولعّل 

موسى مل يكن نبيًّا مرساًل مبعوثًا للناس بدعوٍة بعد  عندما ذهب هبذه الرحلة، بل 

غ رتبة النبّوة كان يوحى إليه كام يوحى إىل مريم ولو مل تكن نبيّة، ثم بعد ذلك بل

فب عث لبني إرسائيل. فبأّي دليل قرآين يمكننا نفي هذه االحتامالت؟ وأنتم 

تتكّلمون عن دليل قرآين يثبت الب عد الالهويت وعلم الغيب، إذًا فيجب أن نثبت 

 هذا كّله بالدليل القرآين حتى يصدق أّن ما قلتموه هو دليل قرآين رصف.

عبد الصالح بمآل حال الغالم هو من نوع علم لقد افرتضتم أّن علم ال: ثالثاً 

الغيب الذي أدرجتموه يف العلم بام مل يكن لو كان كيف سيكون، مع أّن النص 
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القرآين ال يفيد علم العبد الصالح بمثل هذا الشخص، بل يفيد خشيته من أن 

هلام  يلحق بالوالدين املؤمننَي كفٌر وطغيان من هذا الغالم، إّما بظلمه هلام أو بجّره

هام له، عىل احتاملني يف تفسري اآلية الكريمة. إىل الكفر الذي هو عليه  لشّدة حبّ 

واخلشية ليست علاًم بالرضورة، فالغالم ـ وهو شاٌب يافع ـ كانت تظهر عليه 

أمارات االنحراف، فحصلت اخلشية للعبد الصالح أن يضّل والديه أو يظلمهام، 

الغالم طاغيًة كافرًا، وهذه اخلشية سمحت فأريد احلفاظ عليهام، يف حني كان 

 للعبد الصالح أن يقتله، وليس يف اآلية أّنه علم أّنه سيحصل هذا من هذا الغالم.

 فكيف جاز له قتله مع أّنه مل يَر يف نفسه سوى اخلشية دون العلم؟: فإن قلت

إّن قتله إذا كان جائزًا يف رشيعة العبد الصالح بحسب ما أوحى اهلل : قلُت 

تعاىل إليه، فيجوز لو حتّققت اخلشية وجيوز لو حتّقق العلم، ففي حالة العلم يبقى 

هذا السؤال أيضًا، وهو أّنه كيف قتله مع أّنه سوف ي لحق الرضر بوالديه؟ أي إّنه 

، فاإلشكال يأيت عىل افرتايَض  اخلشية والعلم معًا، : قتله عىل جرٍم مل يقع منه بعد 

يعة العبد الصالح جيوز قتل الشاب اليافع للعلم بأّنه وما دام حيتمل أّنه يف رش

سيفسد والديه الحقًا، فمن املمكن إذًا أن جيوز يف رشيعة العبد الصالح قتله مع 

 احتامل ذلك احتامالً قوّيًا موجبًا للخشية، فام املانع إذًا من ذلك؟!

حال الغالم لو سّلمنا أّن هذه اآليات تفيد أّن العبد الصالح كان يعلم ب: رابعاً 

كان كيف سيكون، لكّن هذه القّصة ال تفيد علمه بالغيب بنحو مطلق، بل تفيد 

علمه ببعض الغيب، وهو غيب النفوس ومستقبل األشخاص، إن مل نقل بأّنه 

يعلم بخصوص غيب نفوس األشخاص الذين يلتقي هبم، فهذا هو أبعد مدى 

ن قّصة العبد الصالح إثبات يمكن توسعة داللة اآليات إليه، لكن هل يمكننا م

أّنه كان يعلم كّل الغيب بام يف ذلك ما جيري يف كّل العوامل أو أّنه كانت له الوالية 
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التكوينية؟! فهذا قفٌز من اخلاص إىل العام ومن األضيق دائرًة إىل األوسع دائرة، 

حّق وحيتاج إىل دليل، فإن قصدتم أّنه يعلم بعض الغيب فهذا ال يناقش فيه أحٌد ب

األنبياء واألئّمة، بل بحّق بعض األولياء أيضًا، وإّنام مركز النقاش هو قاعدة أّن 

املعصوم هل يعلم الغيب إال ما خرج بالدليل أم ال يعلمه إال ما خرج بالدليل؟ 

عليه الصالة  لح؟! بل غاية ما يثبت أّن علّياً وأين هذا من قّصة العبد الصا

األشخاص الذين يلتقي هبم عندما يراهم، والسالم سيكون له العلم بنفوس 

وأين هذا من فكرة العلم بالغيب بمعناها اإلطالقي الواقع حماًل للتنازع بني 

 علامء الكالم؟

ماذا ي قصد من الب عد الالهويت يف شخصية العبد الصالح، والذي : خامساً 

مرتبطًا افرتضتم وجوده من حيث إّنه ليس بنبّي وال رسول؟ فإّن ق صد أّنه كان 

باهلل تعاىل يلقي اهلل يف روعه اإلهلام الصادق، أو يوحي إليه، كام حصل مع مريم 

الصّديقة الطاهرة، فال أدري من هو الذي ينكر هذا النوع من الب عد الالهويت 

عندما يثبت بدليل؟! بل بإمكاننا مبارشًة أن نذهب إىل قّصة مريم، فلعّلها تكون 

ة أّم موسى مثاًل. وأّما إذا ق صد من البعد أوضح يف الداللة، وكذلك قّص 

الالهويت معنى آخر، وهو العلم بالغيب باملعنى الوسيع والوالية التكوينيّة 

والترشيع الذايت والواسطة يف الفيض، فكيف نثبت ذلك من قّصة العبد الصالح 

بعد الذي تقّدم؟ ثم هل هناك أحٌد ينكر البعد الالهويت يف أشخاص األنبياء 

ألئّمة؟! فمن يقول بعصمتهم فهو يرى نفوسهم غري عادية  إذ كيف يكون وا

شخٌص معصومًا عن الذنوب )أو حتى لو قلنا شخص معصوم عن الذنوب إال 

مّرة أو مرتني يف حياته(، كيف يكون هذا إنسانًا عاديًا؟ أليس يف تكوينه تدّخٌل 

ندما نوّسع الب عد إهلي؟ هل هي صدفة؟ فمن ينكر البعد الالهويت إذًا؟ نعم ع
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الالهويت ونجعله يف أوسع مدياته فسنجد من ينكر هذه التوسعة، ال من ينكر 

 أصل البعد الالهويت، األمر الذي يقتيض منّا الدّقة يف استخدام املصطلحات.

افرتضتم أّن كل يشء حظي به شخص يف العامل فالبّد أن حيظى به : سادساً 

ة، وبرصف النظر عن وجود من يناقش يف اإلمام عيل عليه السالم باألولويّ 

مسألة تفضيل أهل البيت عىل األنبياء وليس مسألًة إمجاعية عند الشيعة، كام 

القول يف املفاضلة بني »: هـ( ـ عىل سبيل املثال ـ فيقول211يذكر الشيخ املفيد )

 قوم من أهل اإلمامة بفضل األئمة قد قطع: األئمة واألنبياء ـ عليهم السالم ـ

عىل سائر من تقّدم من الرسل واألنبياء، سوى  |من آل حمّمدليهم السالم ع

، وأوجب فريٌق منهم هلم الفضل عىل مجيع األنبياء سوى أويل |نبّينا حمّمد

العزم منهم ـ عليهم السالم ـ وأبى القولني فريٌق منهم آخر، وقطعوا بفضل 

باٌب ليس للعقول يف إجيابه . وهذا عليهم السالم األنبياء كّلهم عىل سائر األئمة

 |واملنع منه جمال، وال عىل أحد األقوال فيه إمجاع، وقد جاءت آثار عن النبي

يف أمري املؤمنني عليه السالم وذّريته من األئّمة، واألخبار عن األئّمة الصادقني 

أيضًا من بعد، ويف القرآن مواضع تقّوي العزم عىل ما قاله الفريق األّول يف هذا 

(، 11ـ  11: )أوائل املقاالت «عتصم من الضاللأه، وباهلل نى، وأنا ناظر فياملع

أّنه مل حيسم خياره، فهذا سيعني أّن الشيخ  «وأنا ناظر فيه»بل لو فهمنا من مجلة 

 املفيد نفسه مل يتبّن رصاحًة تفضيل األئّمة عىل كّل األنبياء.

ء حصل عند األنبياء برصف النظر عن هذا كّله، ال يعني التفضيل أّن كّل يش

السابقني فالبّد له من أن يكون ألهل البيت، بل غايته أهّنم أفضل عند اهلل تعاىل 

من غريهم، فقد ال يمنحون بعض األمور لعدم رضورهتا بالنسبة إليهم، متامًا كام 

يقول العرفاء بأّن رؤية املالئكة أو عامل املثال ال قيمة له عند العارف، بل لو كان 
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لكًا ال ينبغي له ذل ك لكان ذلك حجابًا، فهذا سليامن النبي عليه السالم قد حاز م 

ألحد من بعده، واستجاب اهلل له، ومعنى االستجابة ـ بحسب سياق اآليات ـ 

أّنه لن حيظى أحد بمثل ملك سليامن. بل األئّمة أنفسهم لو حازوا كّل ما حيوزه 

ّوة من أعظم ما حازه األنبياء أيضًا، مع األنبياء السابقون للزم كوهنم أنبياء، فالنب

أّن األئّمة ليسوا أنبياء، فمعنى التفضيل أّن هلم عند اهلل درجًة أرفع، وهم أقرب 

إليه من غريهم، وأصفى روحًا وأطهر رسيرًة، وأهّنم أوكلت إليهم املهّمة 

العظمى، وهي وصاية النبّوة اخلامتة )وما أدراك ما وصايتها(، لكن ليس معنى 

ذلك بالرضورة أّن كّل ما عند غريهم فهو عندهم، حتى لو كان النبي سليامن 

 غنيًا يف املال فالبّد أن يكون عيلٌّ مثله، وإال كان أنقص منه.

نعم من املمكن أن نقول بأهّنم لو أرادوه مثاًل لصار عندهم لكنّهم مل يريدوه، 

؟ وما رّضه لو كان فقريًا فام رّض علّيًا لو مل يعلم بصنعة إصالح أعطال السيارات

أو ليس له سلطان يامرسه عىل اإلنس أو اجلّن؟ هل هذا يؤثر يف مكانته عند اهلل 

تعاىل؟ ولعّله هلذا هو ال يطلبه من رّبه، وال يعري له باالً، ولو طلبه الستجاب له 

 سبحانه.

إّن الصفات والفرص التي تتوّفر للمعصومني ال ترجع كّلها إىل أشخاصهم 

ورة، بل بعضها يرجع للظروف املوضوعية يف حاجة هذا املعصوم ألن بالرض

يكون غنّيًا، وحاجة ذاك ألّن يكون عاملًا بام يف النفوس، وحاجة ثالث ألن يكون 

والبنيان، وحاجة رابع ألن يكون زعياًم يف قومه، فلو كان كّل واحد  اجلسمقوّي 

 ألولوّية كام هو واضح.منهم عىل عكس اآلخر يف هذا، فهذا ال يوجب سقوط ا

يشء لزم التسليم به، أّما حيث يدّل  لو دّل النّص احلّجة عىل علمه بكّل  ،نعم

النّص القرآين عىل عدم علم األنبياء بالغيب إال بعضه مما حيتاج لدليل إلثباته له 
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يف هذا الدائرة أو تلك، فإّن إثبات التوسعة حيتاج لدليل أوسع حيّل إشكالّية 

 القرآنية.الدالالت 

 

وقفة مع العالمة الشيخ حممد جواد مغنّية يف إثبات نبّوة النيب   ـ 5

 |حمّمد

 طُّه ﴿: عن تفسري اآلية الكريمة: السؤال َوَما ُكنْت َتْتُلو ِمْن َقْبله ِمْن كَِتاب َوََل خَتُ

اتفق »: ، يقول العاَل اإلسَلمي حمّمد جواد مغنية﴾بَِيِمينِك إًِذا ََلْرَتاَب اْلُْبْطُِلونَ 

َل ُيتلف إىل معّلم صغريًا وَل كبريًا، ومع هذا جاء  |اْلؤّرخون عَل أّن حمّمداً 

بالقرآن معجزة اْلعجزات يف عقيدته وْشيعته ومجيع مبادئه وتعاليمه، ويف إخباره 

عن األنبياء السابقْي، وغري ذلك، وهذا دليٌل كاٍف واف عَل أّنه وحٌي من اَّلل، َل 

ن إشكاَلت. أَل يكن (. وهذا الكَلم َل ُيلو م448: 2ف )الكاش «من صنع البّش

يسمع؟ فلقد عاش النبي أربعْي سنًة قبل نزول الوحي، فهل ُيعقل أن  النبي حمّمد

يعيش كّل هذه السنْي من دون أن يسمع عن قصص األنبياء ويعرف بعض التعاليم 

 باستخدام السمع؟!

 ها العلامء املسلمون برصف النظر عن مدى صّحة الطريقة التي استخدم

لتقرير هذا املوضوع، وأّنه هل يمكن تطوير هذه الطريقة أم ال؟ وكيف؟ فإّن 

إشكالكم هبذه الطريقة ال يرد عىل العالمة مغنيّة وغريه، والسبب يف ذلك أّن 

الشيخ مغنّية ال يريد أن ينفي أّن النبي سمع بعض القصص، بل يريد أن ينفي 

شخص ال يعرف القراءة وال الكتابة، ومل ي عهد عنه  إمكانّية أن يأيت بالقرآن

: التعّلم والتلّمذ عند أحد، وهلذا قال مغنية بعد املقطع الذي نقلتموه مبارشةً 

سن القراءة والكتابة، أو اختلف إىل معّلم، لقال  |ولو كان النبي» حي 
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 .«القرآن من صنع حمّمد، ال من وحي اهللَّ: املفرتون

إشكالكم يكمن يف أّنك عندما تريد أن حتاكم نسبة كتاب ومركز املناقشة يف 

مثاًل إىل شخص، فأنت ال تأخذ كّل سطر يف الكتاب، وتقول حيتمل أّنه له، بل 

تأخذ جمموع معطيات الكتاب أو أغلبها، ثم تتحّدث عن نسبتها إىل هذا 

الشخص ومديات احتامل كون الكتاب له. وهذا أمٌر يصبح بعيدًا يف حّق 

د، مثاًل لو فتحت اآلن كتاب رأس املال ملاركس، وهو يف عّدة ل حممّ شخص مث

جمّلدات، أو فتحت كتاب قّصة احلضارة لويل ديورانت، وهو يف عرشات 

املجلدات املليئة بالقصص واألخبار والوقائع، فمن املمكن أن تأخذ قّصًة 

 وتقول بأن ديورانت قد سمعها بشكل عفوي من جمتمعه، وكذلك من املمكن

أن تضع يدك عىل قّصة أخرى وتقول بأّنه من املمكن أّنه سمعها من جّده نقاًل 

عن األجيال السابقة، لكن عندما تأخذ كتابًا كاماًل مثل هذا، ثم يقال لك بأّنه 

أّلفه شخص أعرايب قبل مائتي سنة، وكان يعيش يف منطقة خالية يف وسط 

و، وأّنه ال يعرف القراءة والكتابة، الصحراء يف اجلزيرة العربية مع أمثاله من البد

وأّنه مل يتلّمذ عند أحد، وأّنه وإن كان من املمكن أّنه التقى يومًا بشخص مسيحي 

هنا وآخر هناك أو نقل له شيوخ عشريته من البدو بعض القصص، لكّن احتامل 

 أّنه مجع كّل هذا يف ظّل هذا الوضع يغدو احتامالً ضئياًل جّدًا.

لعلامء تقريرًا هلذه اآلية الكريمة وأمثاهلا. وأهل مّكة مل يكن هذا ما يريده ا

لدهيم علم بعلم أهل الكتاب، وال يوجد بينهم وبينهم احتكاك  ألّن ثقافة املّكي 

واملرشك عمومًا ليست ثقافة تارخيية نبوّية، بل ثقافة تارخيّية عربية قبليّة، وهذه 

وث شعبي يتصل بتاريخ ديني نقطة مهّمة للغاية، فلم يكن لدى املّكي مور

باستثناء احلّج ومظاهره، عىل خالف احلال مع أهل املدينة الذين عرفوا اليهود 
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من شخص من أهل  مثاًل، ومن املمكن أّن تاجرًا مكّيًا سمع يومًا قّصة نبّي 

الكتاب بالصدفة أو آخر سمع قّصة معينة، لكن أن جيتمع كّل هذا مع منظومة 

زي يف قّوهتا ما يملكه أهل الكتاب آنذاك، فهذا بحاجة إىل عقدّية وأخالقية توا

شخص تفّرغ يف مّكة للقراءة والكتابة أو تعّلم عند علامء أهل الكتاب كي يرّتب 

 .هذا املجموع

وهلذا لو تالحظون رّكز بعض املسترشقني عىل إثبات تواصل النبّي مع بعض 

من احتامل االرتباط الغيبي ضعف علامء أهل الكتاب، فإّن إثبات هذا التواصل ي  

، وكّلام ضعف احتامل هذا التواصل ازداد منطقّيًا احتامل االرتباط مبنظره

الت امبمصدر غري برشي، وكثري من األدّلة يف القرآن الكريم تعتمد تفتيت االحت

عتمد إقامة براهني عقلية عىل الطريقة األرسطية، وهذا الذي نحن تاملقابلة وال 

 بيل.فيه من هذا الق

هذا هو ما يريده مغنيّة، ال قصص األنبياء فقط أو بعضها أو هذا املفهوم هنا 

أو ذاك، فأن يمكن لشخص أن يبني حجرين فوق بعضهام ال يعني أّنه يمكنه بناء 

 قرص.

 

 االجتاهات املعاصرة يف فهم نظرّية اإلمامة عند الشيعة  ـ 6

 ؟ أَل تعطي #ْلهديما هي تصّوراتك اخلاّصة حول فكرة اإلمام ا: السؤال

ُبعدًا َلهوتّيًا لشخصّية األئّمة عليهم السَلم، من حيث  #غيبة اإلمام اْلهدي

اَلّدخار والقيمومة عَل القواعد الشعبّية وحجّيته عَل الناس طوال عمره الّشيف، 

 والتي ـ فكرة البعد الَلهويت ـ َتاول إنكارها وعدم إثباهتا يف كتاباتك ومقاَلتك؟

  سيام اليوم ـ ثالثة اجتاهات الوسط الشيعي ومنذ قديم األيام ـ واليوجد يف
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 : اة يف التعاطي مع موضوع اإلمامة وتفاصيلها وفهمها وتفسريهرئيس

ويميل إىل أخذ احلّد األعىل لإلمامة، وهم الذين يذهبون ـ : اَلَتاه األّول

وسائط يف الفيض  إضافًة إىل ما يقوله االجتاه الثاين اآليت ـ إىل اعتبار األئّمة

اإلهلي، وأهّنم مظهر األسامء والصفات اإلهلّية، وأّن هلم الوالية عىل عامل الوجود 

وهم سالطينه الذين يديرون الوجود كّله، وأهّنم يعلمون الغيب وما كان وما 

سيكون إىل يوم القيامة، وأهّنم يعلمون كّل يشء بام يف ذلك اللغات وكّل صغرية 

ون، وأهّنم مستقّلون بالترشيع حتى بعد وفاة النبّي، وأهّنم عني وكبرية يف هذا الك

ثون وتنزل عليهم املالئكة وت عرض عليهم  القرآن وليس شيئًا غريه، وأهّنم حمدَّ

أفعال العباد دومًا، وأّن اإلمامة حلقٌة يف سلسلة نظام الوجود كّله، وأهّنم مذ 

ن الذنب مطلقًا وعن اخلطأ كانوا أجنًّة يف بطون أّمهاهتم كانوا معصومني ع

مطلقًا وعن النسيان مطلقًا، وأّن األئّمة خلقوا قبل خلق العامل وكانوا أنوارًا، 

وأهّنم الذين حياسبون الناس يوم القيامة بأمر من اهلل تعاىل وترجع إليهم الناس 

 ويكون بعثها هلم، وأّن حياهتم حمكومة لنظام الكرامات والنشاط الغيبي الدائم

، وأّن من املستحيل فهم حقيقتهم، وأّن الصحابة وأّمهات املؤمنني غالبأو ال

ارتّدوا وكفروا إال القليل النادر، وأّن أهل السنّة كفار حقيقًة وإن تعاملنا معهم 

معاملة ظاهر اإلسالم يف الدنيا.. وهذا الفريق يوجد بعض االختالفات يف 

 بعض التفاصيل املشار إليها بني أنصاره. 

د هذا الفريق إىل عدٍد كبري من األدّلة ذات الطابع الفلسفي حينًا، ويستن

والصويف العرفاين حينًا آخر، وكذلك إىل عدد كبري من النصوص احلديثية 

املوجودة يف خمتلف مصادر احلديث عند اإلماميّة وغريهم، وهلم أيضًا تفسرياهتم 

وأنصار هذا الفريق ليسوا للقرآن الكريم التي يستندون إليها يف إثبات مقاالهتم. 
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من أصاغر العلامء، بل بينهم الكثري من كبار العلامء واملتكّلمني والفالسفة 

 ء.والعرفاء والفقها

ىل أخذ احلّد األوسط )وهذه التسمية نسبيّة إوهو الذي يميل : اَلَتاه الثاّن

واستمرار  فقط(، حيث يرى هؤالء أّن اإلمامة امتداٌد للرسالة النبوّية، ومحاية هلا،

ملرشوعها، وأهّنا رضورة وليست خيارًا، وأهّنا إدارة شؤون الناس يف  رضورّي 

الدنيا والدين عىل مستوى االجتامع البرشي ال عىل مستوى التكوين، وأّن 

 : املطلوب منّا هو

االعتقاد بإمامتهم املنصوص عليها من اهلل تعاىل بوحي أنزله عىل رسوله، ـ  1

 نب مطلقًا وعن اخلطأ يف الدين.رون من الذوأهّنم معصومون مطهّ 

اعتبارهم مرجعًا يف أخذ الدين الذي نزل عىل حمّمد، فالبّد من الرجوع ـ  4

، وهذه هي إىل سنّتهم الرشيفة التي هي رشٌح معصوم للكتاب والسنّة النبوّية

 ة(.)املرجعية العلميّ 

لزوم طاعتهم وثبوت واليتهم عىل الناس، فهم احلّكام احلقيقّيون لألّمة ـ  1

وهذه هي بعد وفاة الرسول، واألّمة ملزمة بإطاعتهم فيام يأمرون وينهون، 

 (.واإلدارية )املرجعّية السياسية

وأن تعيش األّمة معهم  ،لزوم حمبّتهم وموّدهتم بمقتىض مثل آية املوّدةـ  2

ّية، وهو ما يتجىّل يف مثل شعائر عاشوراء احلسني وزيارة حالًة عاطفّية وعشق

 مراقدهم وبيان مظلومّيتهم، ويمكن أن نسّمي هذه بــ )املرجعّية الروحيّة(.

وهذا كّله معناه أهّنم يرون أّن الرسول قد نّصب عليًا إمامًا من بعده يتلوه 

ين ويف أحد عرش إمام، وأّن هؤالء األئّمة معصومون يف جمال تبليغ الد

ة، وأّن األّمة قرّصت باستبعادهم عن املرجعيّة العلمّية سلوكّياهتم األخالقيّ 
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 واألخذ منهم، وأهّنم أفضل رّشاح القرآن والسنّة و..

أحيانًا االعتقاد بأهّنم حمّل رعاية اهلل وتسديده، وأّنه قد تصدر منهم ـ  5

بحّقهم وحّق األنبياء مجيعًا، الكرامات والربكات، وأّن العباد تسأل اهلل وتدعوه 

تها الساحقة ـ عىل وفق النظام الطبيعي ومل ولكّن حياهتم كانت جتري ـ يف غالبيّ 

تكن جتري عىل أساس قوانني الغيب املتعالية عن قانون الطبيعة، فهم برش كسائر 

 الناس هلم فضلهم وبركتهم ومقامهم عند اهلل تعاىل.

 ،هل البيت التكوينية وال بعلمهم بالغيبال يؤمن هؤالء بوالية أ ،ومن هنا

وال بكوهنم أنوارًا وال بعلمهم املطلق، وال بحساهبم للناس أو كوهنم املعاقب 

واملثيب، وال بكوهنم جتلّيًا للصفات واألسامء اإلهلّية، وال بكوهنم من يوّجه إليه 

 .دعاء املؤمنني، بل الدعاء هلل وحده، وغري ذلك مما قاله الفريق األّول

الذهاب إىل أّن ما حصل بعد وفاة الرسول كان غصبًا للخالفة، لكّن ـ  6

ة أهل البيت العلمية والروحّية يف األّمة، وترك املهم اليوم هو الرتكيز عىل مرجعيّ 

احلديث )إال يف جمال البحث التخّصيص( عن التاريخ واالستغراق فيه، وعدم 

أحد من السابقني، بل يقولون  الدخول يف مشاحنات طائفّية، وال سّب أو لعن

بأّن )تلك أّمة قد خلت هلا ما كسبت ولكم ما كسبتم(، وأّننا نتربأ منهم برتكهم 

 وعدم األخذ بأفعاهلم وال االقتداء هبم فيام أقدموا عليه...

وكام االجتاه األّول كذلك احلال يف هذا االجتاه، حيث خيتلف أنصاره يف بعض 

د هؤالء يف مقاالهتم إىل النصوص القرآنية واحلديثية التفاصيل هنا وهناك. ويستن

الكثرية التي يروهنا لصاحلهم، وأّن األحاديث التي لصالح الفريق األّول إّما 

 خ.جمعولة أو ضعيفة السند أو معارضة للقرآن والتاري

، (علامء أبرار)وهو الذي يرى أّن أهل البيت ليسوا سوى : اَلَتاه الثالث
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ى به، لكنّهم ليسوا منصوصًا عليهم باالسم، وال معصومني، وأهّنم مرجع هيتد

 ل.وال غري ذلك ممّا قاله الفريق األوّ 

وأمام هذه االجتاهات الثالثة، نجد االجتاه األّول يّتهم الفريق الثاين والثالث 

بالتقصري يف حّق أهل البيت، وبرفض البعد الالهويت يف شخصيّتهم، وبالتأثر 

ب السلفي خاّصة. فيام يرى بعض أنصار الفريق الثاين وكّل بأهل السنّة وباملذه

أنصار الفريق الثالث، أّن الفريق األول مغاٍل يف حّق أهل البيت، وأّن أهل البيت 

حاربوا هذا الغلو، وأّن الغلّو الذي حاربوه ليس هو تأليه أهل البيت يف عرض 

ا الذي يّدعيه الفريق اهلل، حيث مل يقل أحد بذلك يف التاريخ، بل الغلّو هو هذ

األول. بل قد جتد هنا وهناك كلامت يطلقها بعض أنصار الفريق الثاين والثالث 

يف حّق الفريق األول معتربين أّن بعض ما يقولونه أو يفعلونه رشك. ويرى 

الفريق الثاين أّن االجتاه الثالث أخطأ يف نفيه النّص عىل أهل البيت والعصمة، 

موجودان يف الرتاث والتاريخ واحلديث، فيام يرى الفريق ويرى أهّنام صحيحان و

 األّول أّن الفريق الثالث ليس من الشيعة أساسًا  ألّن كّل من ينكر النّص 

 ًا.والعصمة ال يمكن أن يكون إمامّيًا مطلق

انطالقًا من هذا كّله، ينبغي أن نفهم االجتاهات واملنطلقات الفكرّية لكّل 

لثاين، وأن نعرف أّن الكثري من هذه األبحاث ليست فريق، السيام األّول وا

بدهيّية، كام يريد شخٌص هنا أو آخر هناك أن يصّورها لنا، فمن الرضوري أن ال 

نستعجل يف احلكم عىل الناس وكأّن األمور واضحة جلّية، فاملسائل حمّل خالف 

ء اإلمامّية بني العلامء منذ قديم األّيام، وال يسعني الوقت أن أستعرض آراء علام

املختلفة يف الكثري من هذه التفاصيل، رغم اتفاقهم تقريبًا عىل األساسّيات التي 

يطرحها الفريق الثاين هنا. وهذه التفاصيل ـ إذا استبعدنا الفريق الثالث ـ ال 
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ينبغي اعتبارها أساسًا يوجب اهتام الناس يف تدّينها وعقيدهتا، فلكّل شخص 

اآلخرين نقده ومن حّقه الدفاع عن نفسه، ذلك كّله  اجتهاده الكالمي، ومن حّق 

 ة.بطريقة علمّية وأخالقية هادئ

 

هل الرجعة من ضروريات الدين؟ وهل هناك مشكلة يف عدم االعتقاد   ـ 7

 بها؟

 هل الرجعة من رضورّيات الدين أم َل؟ يقولون لنا بأننا ُيب أن : السؤال

فنقوم بسؤاَلم )أي اْلشايخ( عن األمور  ،نحّصل أمورنا العقائدية بطريقة ذاتية

فيأتيك اْلواب بسيٍل من أدّلة الرجعة، ويتبع ذلك أّن  ،العقائدية مثل الرجعة

الرجعة من رضورّيات الدين. وَل يأتون عَل ذكر أّي رأي آخر! من قال بأّنني ُيب 

من أن أعتقد هبذا الرأي؟! أليس من اْلمكن أن أقتنع بالرأي اآلخر؟! وحتى من آ

بذلك ـ كائنًا من كان حتى لو كان اإلمام اخلميني ـ من اْلمكن أّن عقيل القاْص َل 

تقنعه أدّلة اإلمام اخلميني، أو عَل األقل َل يستطيع استيعاهبا. أليس من حّقي ذلك 

سَمحة الشيخ؟! فهل الرجعة من رضوريات الدين؟ وهل أكون مقُّصًا بحّق 

 أكون قد ارتكبت حمّرمًا بعدم اَلعتقاد؟! األئّمة إذا َل أعْتف برجعتهم أو

  ًثبوت يشء اعتقادي ال يعني أّنه من الرضوريات ولو كنّا عىل يقني : أوَل

به، والرجعة ما دامت قد قامت عليها األدّلة اليقينيّة فتكون أمرًا اعتقاديًا، لكّن 

ي عن هذا ال يعني أهّنا من أصول املذهب أو رضورّياته، وقد سئل السيد اخلوئ

ليست من أصول »: هذا األمر وأهّنا من أصول املذهب أم ال، فأجاب ما نّصه

املذهب، ولكنّها ثابتة يقينًا، لورود أخبار معتربة فيها، وال يبعد تواترها إمجاالً، 

(، ومل يعّلق عليه الشيخ التربيزي ممّا يفهم 241: 1)رصاط النجاة  «واهلل العامل
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 منه املوافقة.

خ جواد التربيزي رمحه اهلل عن ذلك، وهذا نّص السؤال وقد سئل الشي

وهل يوجد رجعة ألهل  ؟لقد كثر احلديث عن الرجعة وما هي»: واجلواب

وما هي األحاديث  ؟البيت )عليهم الّسالم(؟ وما هي طبيعة الرجعة وكيفيتها

وهل الرجعة من األمور  ؟التي تنّص عىل الرجعة إذا كانت بالفعل موجودة

ا عند العلامء؟ ومن هم الذين يرفضوهنا؟ وما هي الكتب التي جيب أن املسّلم هب

إّن الرجعة حّق، وليس من : نرجع هلا حلسم هذا املوضوع؟ باسمه تعاىل

الرضورّيات، بل من املسلَّامت عند العلامء يف اجلملة، وال خيرج الشخص بجهله 

(. 491: 5)رصاط النجاة  «كوهنا من املسلَّامت عن اإليامن واإلسالم، واهلل العامل

: نعم السيد الكلبايكاين ال يستبعد كوهنا من رضوريات املذهب )إرشاد السائل

(، وال نقاش يف أهّنا من القضايا التي اّدعي عليها اإلمجاع الشيعي منذ قديم 411

 م.األّيا

نعم، هناك من تأّول الرجعة برجوع الدولة مع ظهور اإلمام املهدي، كام نقله 

ملرتىض ورّده، وهناك علامء أنكروا الرجعة واعتربوها خمالفًة للقرآن السيد ا

م  املَْْوت  ..»: الكريم، كالشيخ حمّمد جواد مغنّية حيث يقول )َحتَّى إِذا جاَء َأَحَده 

وِن... يطلب الرجعة عند انتهاء األجل! وهيهات قد فات ما  (قاَل َربِّ اْرِجع 

َو قاِئل ها( وكفى أي ال تغني عنه شيئًا، ألّن من مات فقد  ا َكلَِمٌة ه  فات )َكالَّ إهِنَّ

ْبَعث وَن( أي يوم القيامة، والربزخ  قامت قيامته )وِمْن َوراِئِهْم َبْرَزٌخ إىِل َيْوِم ي 

وأيضًا معنى هذا أّن  إىل الدنيا مانٌع بإرادة اهلل.تى دون رجعة املو: احلائل، واملعنى

من  111الروايات الواردة يف الرجعة خمالفة لظاهر هذه اآلية، ويف اخلطبة 

فال رجعة »188 ، واخلطبة«حيث ال إقالة وال رجعة»خطب هنج البالغة 
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 (.252: )مغنّية، التفسري املبني «..«تنالون، وال عثرة تقالون

يل األمور االعتقادّية ال جيب البحث فيها، وليس فيها تقليد، إّن تفاص: ثانياً 

بل جيب االعتقاد اإلمجايل عىل ما هي عليه األمور يف الواقع. لكن إذا قامت 

األدّلة أمام اإلنسان فعليه االعتقاد والتسليم، وال يكفي جمّرد أّنه ال ينسجم 

ترويض أنفسنا للتسليم  نفسّيًا معها فهذا كالم غري علمي إطالقًا، وعلينا دوماً 

بالدليل عندما تتوّفر فيه رشوط املنطقية والعلمّية. ونحن ال نطالب باالقتناع بام 

يقوله العلامء قهرًا وجربًا، لكن نطالب باالستامع إليهم، وتقّبل احلقيقة عندما 

يكون الدليل صحيحًا، وأّما إذا مل يكن الدليل مقنعًا لك وكنت غري مقرّص يف 

اإلجيايب مع األدّلة، فال يثبت حتريٌم أو عقاب يف هذه احلال، كائنًا من  التعاطي

كان القائل هبذا الرأي، مع االحرتام والتقدير للجميع. كام أّن عدم ذكر بعض 

العلامء للرأي اآلخر أمٌر بل عادٌة غري صحيحة عندما يكون اجلّو جّوًا علمّيًا يراد 

 ة.لمّية موضوعيّ من خالله إيصال اآلخرين إىل نتيجة ع

 

بالغيب فضائَله يف الشجاعة ومبيته يف علي أال ُيبطل علم اإلمام   ـ 8

 ؟!فراش الرسول

 ذكر بعض العلَمء اْلعاْصين ـ يف مقام اْلواب عن سؤال يتعّلق بأّنه : السؤال

إذا كان اْلعصوم يعلم باحلادثة قبل وقوعها فهذا يبطل بعض الفضائل اْلنسوبة 

إليه، كَم يف مبيت اإلمام عيل عليه السَلم يف فراش النبي صَل اَّلل عليه وعَل آله 

لتي خاضها.. وغري ذلك، فكيف يتّم وسلم، أو يف مشاركته واستَمتته يف اْلعارك ا

التوفيق بْي علمه بعدم إصابته بسوء وبْي عّد تلك األمور من الفضائل؟ ـ قال 

هذا العاَل اْلليل بأّن علم اإلمام باحلادثة قبل وقوعها ما هو إَل مؤْش عَل سمّو 
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ورقي ورفعة شخصية اإلمام من الناحية الروحية واْلعنوية، وهذا ـ السمو 

والرفعة ـ يعني اختيار اإلمام سابقًا للسلوك األفضل واألقرب إىل اَّلل من والرقي 

إننا لو حّللنا )علم( : سخاء وكرم وشجاعة وعّفة.. وغري ذلك. وبعبارة أخرى

اْلعصوم لوجدنا أنه حصل عليه تبعًا ْلا تضّمنت ذاته من )سمّو روحّي(، وهذا 

يف أّي واقعة قّدرت له إَل ما هو  األخري يبتني يف مرحلة سابقة عَل أنه لن ُيتار

خري وفضيلة، سواء كان سخاء أو كرمًا أو صربًا أو إقدامًا عَل التضحية بنفسه يف 

سبيل اإلسَلم أو غري ذلك، وبالتايل فإّن علمه مدين َلختياره اْلسبَّق الذي يعلمه 

هذا اَّلل تعاىل منه، وعندما َتْي الواقعة وُيتار ما هو األفضل يكون اختياره 

تطبيقًا لتلك اْللكة الروحية السامية التي ولدت العلم وليس فرعًا للعلم ذاته. 

وهو نظري ما لو َتنّبت ْشب سائل ما نتيجة لعلمك بأنه سام فهل يمكن أن يقال 

َل فضيلة لك يف عدم تعاطيك هذا اْلصداق من السّم؛ ألنك كنت تعلم : لك

لك؛ ألّن نفس علمك هو عبارة عن مسبقًا أّنه سام؟.. َل يمكن أن يقال لك ذ

تفّحصك السابق ألنواع السموم واجتهادك يف عدم تعاطيها، وبالتايل فإّن 

امتناعك يف هذا اْلصداق كان تطبيقًا إلجتهادك اْلذكور الذي ولَّد العلم لديك، 

وكذلك علم اْلعصوم. يضاف إىل ذلك ـ ثانيًا ـ أّن اْلعصوم يعلم بعض 

نحو قابل للتغيري. ألّن القضاء منه حمتوم ومنه غري حمتوم، األحداث قبل وقوعها ب

ومن هنا نعرف أن علم اْلعصوم ليس مجيعه عَل نمط واحد، فمنه ما َل يتغرّي 

ومنه ما يتغرّي، وليس لدينا اّطَلع عَل أّن األحداث التي تعّد فضائل له مما َل 

عّدها فضائل له. ولو  ُيري فيها التغيري حتى نطلق احلكم بأّن علمه هبا يمنع من

عدنا مثًَل إىل حادثة مبيت اإلمام أمري اْلؤمنْي عليه السَلم عَل فراش النبي، وهي 

إحدى فضائله الشاخمة، ْلا عرفنا، نحن عَل األقل، طبيعة علم اإلمام هبا، وهل 

أَّنا مما يقبل التغيري أو أَّنا من القضاء اْلحتوم؛ وعليه فليس بوسعنا نكران كوَّنا 
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ة له عليه السَلم بمجّرد احتَملنا علمه بعدم إصابته بمكروه دون أن نحّدد فضيل

طبيعة هذا العلم وإىل أّي قسم من القسمْي السابقْي ينتمي، وهو ما َل سبيل لنا 

حلسم تصنيفه. كَم يمكن اْلواب ـ ثالثًا ـ بَم يتناسب مع بعض النظريات حول 

ض إىل أّن علم اإلمام ليس )علم اْلعصوم( وليس مجيعها، حيث يذهب البع

مجيعه علًَم فعليًا باألشياء، وإنَم هو تابع ومتوّقف عَل إرادة اْلعصوم نفسه، فمتى 

شاء علم ومتى َل يشأ َل يعلم، وهو ْصيح الكثري من الروايات الواردة عن أئمة 

. ومن هنا «أّن اإلمام إذا شاء أن يعلم علم»أهل البيت عليهم السَلم الناّصة عَل 

و عدنا إىل موضوع فضائل اْلعصوم يمكننا القول بأّنه َل يوجد لدينا قطع بأّن ل

اإلمام يعلم بنتيجة األحداث التي تعّد فضيلة له، بل إّن من اْلمكن أن تكون مما َل 

 .يشأ اإلمام علم نتيجته، وبالتايل فَل وجود لعلم يتناقض مع نسبة الفضيلة إليه

 اإلشكال صحيح من وجهة نظركم؟هل هذا اْلواب عن : السؤال

 لدّي بعض التعليقات هنا، وهي : 

إّن كون النبي أو اإلمام بمرتبة جعلته حماًل للعلم املذكور ال يلغي أّن : أوَلً 

نفس جلوسه عىل الفراش ال فضيلة فيه، فالسائل مل ينكر أصل أّن اإلمام علّيًا 

خصوصّية الفضيلة يف املبيت عليه السالم حيوز عىل فضيلة ومكانة، ولكنّه أنكر 

بعد كونه يعلم بعدم موته، فال يوجد يف اجلواب األّول أعاله أّي مؤرش عىل نقد 

اجلهة التي يسأل عنها السائل  ألّننا نسّلم بأّن علمه جاء عن كامله وسمّو نفسه، 

لكن بعد هذا األمر لو بات وهو يعلم بأّن املبيت ليس فيه خطر، فأّي قيمة ملبيته 

حيث رشف التعّرض للموت يف سبيل اهلل؟ حتى لو كنّا نعلم افرتاضًا أّنه لو من 

مل يكن يعلم فإّنه كذلك سوف يبيت، فإّن هذا رشٌف تقديري مرتبط بالفعل، 

وإن كان رشفًا فعلّيًا مرتبطًا بامللكة  ألّن سؤال السائل عن الرشف الفعيل للفعل 

املثال الذي ق ّدم معكوس  ألّن املثال واحلادثة ال عن امللكة والتقدير. كام أّن 
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الذي ينسجم مع الصورة التي نحكي عنها هو لو علم اإلمام أّن ما يف الكأس 

، وأقدم عليه، فسوف تعّظمه الناس، لكنها لو  ليس بسّم، والناس ظنّته ساّمً

علمت أّنه كان عاملًا بعدم كونه ساّمً  خلربته بالسموم، فسوف يلغون فضيلته 

 ذ.حينئ

لنفرض أّن القضاء حمتوٌم وغري حمتوم، وأّن اإلمام يعلم بالقضاء، لكنه : انياً ث

ال يعلم بأّنه حمتوم أم ال. ولنسّلم بأّن هذا ال يرّض بعلمه، لكن إذا شككنا أّن 

علمه بعدم موته لو دخل الفراش، هل كان بالنسبة إليه من العلم بالقضاء 

عجزنا ويثّبطنا عن إثبات الفضيلة له  املحتوم أم ال؟ فإّن شّكنا هذا بنفسه ي  

وذلك ألّنه لو كان علمه من العلم بالقضاء املحتوم مل يكن فضيلة، ولو كان من 

العلم بالقضاء غري املحتوم كان فضيلة، وحيث إّننا نشك بأّن علمه هل هو من 

العلم بالقضاء املحتوم أم ال، فهذا يعني أّننا نشك يف أّن ما صدر منه فضيلة أم 

هل له : ال، وهذا ال يثبت له الفضيلة بل يثبت احتامل الفضيلة  ألنه جيعلنا نشّك 

فضيلة أم ال؟ وما دمنا ال نعرف أّنه من العلم باملحتوم أو ال، فال نحرز الفضيلة  

فاالستدالل املشار إليه أعاله يف جواب السؤال مقلوٌب  ألّن الكالم يف إحراز 

هو عدمها، وهبذه الطريقة ال حترز الفضيلة، بل الفضيلة التي يفرتض أّن األصل 

نحرز احتامهلا، فغاية ما نثبته بطالن نفي الفضيلة، ال إثبات واقع الفضيلة، 

 فليتأّمل جّيدًا.

ولعّله لذلك جاء يف عبارات املجيب أعاله أّنه ال يصّح إنكار الفضيلة، مع أّن 

 ا.ارهال يف قضيّة إنك ،ة تكمن يف إثباهتااملشكلة األصليّ 

يبدو يل أّن اجلواب الثالث املشار إليه أعاله غري نافع أيضًا يف رّد سؤال : ثالثاً 

السائل  ألّننا نشّك يف أّنه هل أراد العلم هبذا األمر وأّنه سيقتل أم ال؟ فإن أراد 
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اإلمام أن يعلم نتائج ما سيحصل معه، فقد علم وال فضيلة، وإن مل يرد ذلك، مل 

ة  وحيث إّننا نشّك يف أّنه أراد أن يعلم أو مل يرد؟ فنحن ـ يعلم فتثبت الفضيل

إذن ـ نشّك يف أنه ثبتت له الفضيلة أم ال. نعم يمكن جتاوز هذه املشكلة بتطبيق 

قواعد باب االستصحاب يف أصول الفقه، فيتّم هذا اجلواب لو صّح هذا 

وضوع حتّقق اإلجراء  ألّنه يقال باستصحاب عدم إرادته العلم  فينّقح بذلك م

 ة.الفضيل

، وهو إّما إنكار بناًء عىل ما تقّدم، فاجلواب عن السؤال أعاله مبنائّي : رابعاً 

العلم املطلق بالغيب أو إثبات العلم بالغيب لو أراد مع إحراز عدم إرادته هنا 

من خالل النّص القرآين نفسه  ألّن اآلية الكريمة التي نزلت يف املبيت كام هو 

املعروف، جتعل عليًا ـ سالم اهلل عليه ـ ممّن يرشي نفسه ابتغاء مرضاة اهلل، أي أّنه 

ٌع لنفسه بمبيته يف الفراش، مقابل أن يأخذ مرضاة اهلل تعاىل، ومع حصل منه بي

بل ظاهر سؤال اإلمام عيل للنبي يف أّن ذلك علمه باملآالت أّي بيٍع حتّقق؟! 

سيكون موجبًا لسالمة النبي يف رحلته إىل املدينة املنّورة أّنه ما كان عىل علم 

لنظرية العلم الفعيل التام وال أجد إلشكال السائل هنا جوابًا وفقًا بذلك. 

بالغيب للمعصومني، ولعّل مثل هذه اإلشكاالت منّبهاٌت وجدانية لبطالن 

نظرية علم النبي واألئمة بالغيب بالطريقة السائدة اليوم بنحو الفعلية. واهلل 

 مل.العا

 

هل هناك تفسري عقالني لظاهرة توارث اإلمامة عند الشيعة؟ وهل   ـ 9

 حصل مثل هذا يف التاريخ؟

 يشكل البعض عَل هذا الْتتيب اْلخصوص لألئمة اَلثني عّش، فهل : السؤال
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حصل مثل هذا يف التاريخ؟ ثم كيف يمكننا عر  عقيدة توارث األئمة لإلمامة 

 بطريقة عقَلنيّة؟

  ًهذا الرتتيب اخلاّص لألئّمة هو ـ من وجهة نظر املذهب اإلمامي ـ : أوَل

ع هذا الرتتيب فينبغي أن يكون حول األدّلة منصوٌص عليه، فإذا أريد النقاش م

واملعطيات التي دفعت اإلمامّية هلذا االعتقاد. وهذا يشبه متامًا أّي اعتقاد آخر يف 

أّي مذهب شيعي آخر أيضًا كاإلسامعيلّية، بل يف أّي مذهب ولو سنّي، فهذا 

ـ وهو الرتتيب الذي جاء للخلفاء األربعة األوائل أو ترتيب األفضليّة بينهم 

موضوع شديد اخلالف حتى يف الداخل السنّي، وإن حاول بعض أهل السنّة أن 

يطمر هذا اخلالف الداخيل فيه ويرسل األمور إرسال املسّلامت ـ كّله خيضع 

للمنطق نفسه، فام هو الدليل عىل أفضلية أيب بكر، ثم عمر، ثم عثامن، ثم عيل؟ 

يث الفضل واملنزلة بينهم؟ وكذلك ما هو الدليل عىل أّي ترتيب آخر من ح

 ا.وهكذ

مل أفهم ما الربط بني فكرة األئّمة االثني عرش وبني حصول ذلك يف : ثانياً 

التاريخ؟! لعّلكم تقصدون أّنه إذا حصل ذلك يف التاريخ يكون دلياًل أو يشّكل 

مهّدئًا نفسّيًا، مع أّنه ربام يقول بعضهم بأّن اإلشكال يرسي أيضًا عىل ذاك الذي 

يف التاريخ. علاًم أّن الثقافة القرآنية حتّدثت عن توارث النبّوة بمعنى كوهنا  حصل

أحيانًا يف بيت واحد، وأّنه تّم االصطفاء اإلهلي ألرس وعوائل، وليس فقط 

ألشخاص، فكام ال نعرف ملاذا اختري حمّمد بن عبد اهلل من بني كّل الناس قبل ما 

عرف ملاذا اختريت أرسته أو بعض يزيد عن ألف وأربعامئة عام، كذلك ال ن

َل َهَذا اْلُقْرءاُن َعََل َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْْيِ َعظِيٍم ﴿: أرسته، قال تعاىل َوَقاُلوا َلْوََل ُنزِّ

ْنَيا َوَرَفْعنَا  َياِة الدُّ َة َربَِّك َنْحُن َقَسْمنَا َبْينَُهْم َمِعيَشَتُهْم يِف احْلَ َأُهْم َيْقِسُموَن َرَْحَ
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َّا َبْعَض  ُة َربَِّك َخرْيٌ مِم ا َوَرَْحَ ُهْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّ

(، فكام مل يمنعنا ذلك عن االعتقاد بنبّوته كذلك 14ـ  11: )الزخرف ﴾َُيَْمُعونَ 

: احلال يف أرسته، رشط قيام الدليل عىل نبّوته وعىل اصطفاء أرسته. قال تعاىل

ًة َبْعُضَها ﴿ يَّ إِنَّ اَّللََّ اْصَطَفى َآَدَم َوُنوًحا َوَآَل إِْبَراِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعََل اْلَعاْلََِْي ُذرِّ

 (.12ـ  11: )آل عمران ﴾ِمْن َبْعٍض َواَّللَُّ َسِميٌع َعلِيمٌ 

وهكذا نجد املصطفى من األنبياء واألخيار يكون أبوه أو عّمه أو ولده أو 

ُه َقاَل َربِّ َهْب يِل ِمْن ﴿: وهذا كثري، قال سبحانهأخوه مثله،  ا َربَّ ُهنَالَِك َدَعا َزَكِريَّ

َعاِء َفنَاَدْتُه اْلَََْلئَِكُة َوُهَو َقائٌِم ُيَصيلِّ يِف اْلِْْحَراِب  ًة َطيَِّبًة إِنََّك َسِميُع الدُّ يَّ َأنَّ َلُدْنَك ُذرِّ

ًقا َك بَِيْحَيى ُمَصدِّ ُ َْي...  اَّللََّ ُيَبّشِّ احِلِ بَِكلَِمٍة ِمَن اَّللَِّ َوَسيًِّدا َوَحُصوًرا َوَنبِيًّا ِمَن الصَّ

َرِك َواْصَطَفاِك َعََل نَِساِء  َكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اَّللََّ اْصَطَفاِك َوَطهَّ
َوإِْذ َقاَلِت اْلَََْلئِ

َكُة َيا َمْرَيُم إِنَّ اَّللََّ
ِك بَِكلَِمٍة ِمنُْه اْسُمُه اْلَِْسيُح ِعيَسى اْلَعاْلََِْي... إِْذ َقاَلِت اْلَََْلئِ ُ  ُيَبّشِّ

ُم النَّاَس يِف اْلَْْهِد َوَكْهًَل  بَِْي َوُيَكلِّ ْنَيا َواآْلَِخَرِة َوِمَن اْلَُْقرَّ اْبُن َمْرَيَم َوِجيًها يِف الدُّ

َْي.. احِلِ َأْنَعَم  ُأوَلئَِك الَِّذينَ ﴿: (. وقال تعاىل26ـ  18: )آل عمران ﴾َوِمَن الصَّ

ِة إِْبَراِهيَم  يَّ ْلنَا َمَع ُنوٍح َوِمْن ُذرِّ َّْن ََحَ ِة َآَدَم َومِم يَّ اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيَِّْي ِمْن ُذرِّ

ًدا َوُبكِيًّا وا ُسجَّ َْحَِن َخرُّ َّْن َهَدْينَا َواْجَتَبيْنَا إَِذا ُتْتََل َعَلْيِهْم َآَياُت الرَّ يَل َومِم
ائِ  ﴾َوإِْْسَ

 (، فلامذا كانت اإلشارة بمفهوم الذرّية يف هذه اآليات؟ 58: )مريم

وهكذا كان يعقوب نبّيًا وولده يوسف، وكان إبراهيم نبّيًا وولده إسحاق 

واسامعيل ويعقوب )عىل اخلالف يف أّن يعقوب ابن إبراهيم أم ابن إسحاق(، 

نبّيًا وأخوه  ، وهكذا كان موسىكام هو املعروف ومن نسل إسامعيل كان حمّمد

هارون، وكذلك أبو زوجته شعيب، وكان داوود نبّيًا وكذلك ابنه سليامن، وقال 

تَبِيَك َربَُّك َوُيَعلُِّمَك ِمْن َتْأِويِل اأْلََحاِديِث َوُيتِمُّ ﴿: تعاىل عن يوسف َوَكَذلَِك َُيْ
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ََّها َعََل َأَبوَ  ْيَك ِمْن َقْبُل إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق إِنَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َوَعََل َآِل َيْعُقوَب َكََم َأََت

(. فنامذج األرس واألقارب الذين حظوا بنبّوة 6: )يوسف ﴾َربََّك َعلِيٌم َحكِيمٌ 

 .واصطفاء ليس قلياًل فيمن مىض

مل أفهم أّي معنى للعقلنة هو الذي قصدمتوه يف السؤال؟ ألهّنا حتتمل : ثالثاً 

 : نٍ عّدة معا

ن التعقيل أن يكون ذلك أمرًا معقوالً، مقابل استحالته أو فقد تقصدون م أ ـ

ب عده عن الواقع، بحيث ال يرتضيه العقل وال يقبل به املنطق، ومن الواضح أّن 

العقل غري قادر عىل نفي هذا الرتتيب، واعتباره مستحياًل أو غريبًا، السيام بعد 

ة أيضًا يف النصوص النامذج التي ذكرناها من قبل، وهي ـ باملناسبة ـ موجود

الدينية عند غري املسلمني كاملسيحيني واليهود. فالتعقيل بمعنى اإلمكان وعدم 

 ك.إباء العقل حاصٌل، ومن يّدعي االستحالة فليذكر منطلقه يف ذل

وقد تقصدون من التعقيل اجلواب عن سؤال )ملاذا(، أي ملاذا كانت  ب ـ

سري ذلك ومرّبراته ودوافعه عند اهلل اإلمامة هبذه الطريقة؟ وكيف لنا أن نفهم تف

تعاىل؟ وهنا حاول الكثري من العلامء واخلطباء احلديث عن هذا، ولكّن رأيي 

الشخيص أّن ما اّطلعت عليه من مقوالهتم ليس سوى رضوب من التخمني 

والظّن الذي ال يغني من احلّق شيئًا، فمن الصعب لنا التكّهن باملرّبرات هبذه 

علن لكم برصاحة بأّنني عاجٌز عن تقديم جواٍب تفصييل هلذه البساطة، لذلك أ

الطريقة اخلاّصة وهلذه األسامء اخلاّصة لإلمامة. وكّل ما يمكن اجلواب عنه 

ينطلق من ذهنية عقلّية، أي إّن اهلل حكيم، ومن ثم فمقتىض حكمته أّن ما يفعله 

احلسنة واملرّبر املعقول البّد له من مرّبر وغاية حسنة، وهلذا فإّنني أفرتض الغاية 

يف هذا الرتتيب، ولكن من الصعب عيّل أن أكتشفه بالتفصيل هبذه البساطة ما مل 
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يرد نّص مؤّكد. وليس يف حدود علمي أّن هناك نّصًا معقلنًا هبذا املعنى الذي 

إّن التعقيل : تريدون. ولعّل عند غريي جوابًا مل يبلغه عقيل املحدود. واخلالصة

 ب.، أّما التعقيل اجلزئي التفصييل فصعالكيّل ممكن

وقد تقصدون من التعقيل أّن هذا الرتتيب َقَبيل عشائري، ومن ثّم فالعقل  ج ـ

يرى فيه موجبًا للتشكيك يف صّحة إمامتهم، وأّنه من املحتمل أّن هذا الرتتيب 

ي تارخييٌّ عشائري، ألقي عليه ثوب القداسة والنسبة إىل اهلل سبحانه. وهنا يمكنن

القول بأّن هذا الكالم صحيح، بمعنى أّن هذا االحتامل ينبغي أخذه بعني 

االعتبار عندما ندرس قضّية اإلمامة، وينبغي أن يكون حارضًا عند معاجلة أدّلة 

التنصيص عىل هؤالء األئمة االثني عرش عليهم الصالة والسالم، ومن ثّم فإذا 

ي قوّية، فسوف يتضاءل احتامل كانت أدّلة إمامتهم الكاشفة عن التنصيص اإلهل

املنطلق البرشي هذا، وكّلام مل تكن قوّية ارتفع مثل هذا االحتامل، فمرجع 

مطالبتكم بالتعقيل هنا هو أّنكم وضعتم افرتاضًا تفسرييًا لظاهرة اإلمامة 

الشيعية يغاير منطلقها الديني، وهذا جّيد يف مراحل البحث األوىل، ومن ثم 

يقوم بتحليل أدّلة اإلمامة، مفرتضًا عّدة فرضيات تشّكل  جيب عىل الباحث أن

هذه واحدًة منها، وكّلام ساقته األدّلة إىل مكان معنّي بدأت إحدى الفرضيات 

بالرتاجع، لتقوى فرضّيٌة أخرى، كام هو منطق التحليل العقالين لألمور، فبهذا 

 هنايته، ما مل ترتّجح املقدار أنا أقبل منكم جعل هذا فرضّية يف بداية البحث، ال يف

 ه.هذه الفرضية عند الباحث نتيجة ضعف أدّلة التنصيص اإلهلي من وجهة نظر

 

ما رأيكم بالقول بأّن مولوية اهلل مولوية أخالقية، ال مولوية   ـ 11

 قانونّية، لذا فهي ال تعرف العقاب أساسًا؟

 ما هو رأيكم يف هذه العبارة التي طرحها بعضهم يف حمارضته ْشيعة اَّلل : السؤال
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أم ْشيعة الفقهاء، حيث قال بأّن ْشيعة اَّلل تقوم عَل اْلولوية األخَلقّية، أّما ْشيعة 

الفقهاء فتقوم عَل اْلولوية القانونّية واْلولوية العرفّية، وأّي خمالفة َلذه الّشيعة 

نرى أّن رجال الدين يكّرسون يف الناس خوفًا من النار، فالعقوبة موجودة. من هنا 

فيجب علينا أن نصيّل وأن َل نصلِّ فإّن اَّلل سيضعنا يف النار، وهكذا مجيع التُّصفات 

اْلحّرمة، وما ُيب أن نؤّكد عليه هو عدم اخلوف من النار أو من اَّلل، وذلك بأن 

َلقة األّم بطفلها، فاألم تقول إّن عَلقتي بكم كع: إّن اَّلل يقول لنا: نقول للناس

يا ولدي اْشب من لبني، من أجل أن يقوى عودك وتنضج، لكن يف حال َل : للطفل

يستجب فإّن األّم لن تضع طفلها يف النار أو تضعه يف ماٍء مغيّل! إذًا إّن أوامر اَّلل 

 تعاىل هي نصائح تقوم عَل ْشيعة أخَلقية. ما هو تعليقكم عَل هذا الكَلم؟

 الكالم فيه الكثري من املقّدمات املطوّية املختزلة، وبعضها مل يقم عليه  هذا

 : نبرها

إّن جممل اخلالصة التي يريد هذا الكالم أن يقّدمها جمّرد اّدعاء، فكام : أوَلً 

حّق لصاحب هذا الكالم أن يّدعي بأّن مولوية اهلل هي مولوّية أخالقّية، كذلك 

وّية اهلل هي مولوّية قانونية، كيف وظاهر اآليات حّق لآلخرين أن يّدعوا بأّن مول

القرآنية يقف لصالح الدعوى الثانية، فيام دعوى املولوّية األخالقية خاّصة مل يقم 

عليها شاهٌد يف الكتاب أو السنّة، وهلذا نحتمل أّن صاحب هذا الكالم قد 

عىل استدّل عىل مّدعاه هنا ببحٍث قد يكون عقده يف مكان آخر، محاًل له 

األحسن، فال نتهمه بأّنه يطلق الكالم جزافًا. مع أّنه كان من املطلوب منه أن 

إّن عالقتي بكم هي عالقة األم فقط، وليست : أين ومتى قال اهلل لعباده: يبنّي لنا

 عالقة األم واألب معًا؟

إّنني أوافق املحارض املوّقر عىل قوله بأّن هناك دومًا ثقافة ختويف من : ثانياً 
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النار عند بعض علامء الدين ورجاله، ولكن ليس رجال الدين هم الذين 

يكّرسون مبدأ ثقافة اخلوف من النار، بل هو القرآن الكريم نفسه الذي كّرس 

هذه احلال، ومعه مجلة من الكتب الساموية السابقة، واضعًة ـ إىل جانب مبدأ 

نّتهم رجال الدين بدل اخلوف ـ مبادئ الرجاء واألمل والشوق واملحبّة، فلامذا 

أن نّتهم القرآن نفسه؟! وإذا اهتمنا القرآن مفرتضني أّنه ليس وحيًا إهلّيًا، فهذا 

يعني أّن اكتشاف طبيعة عالقة اهلل معنا، وهل هي عالقة أّم بأوالدها بالطريقة 

التي ذكرها املحارض الكريم، لن يتسنّى لنا إال بكشف شهودي عرفاين أو بدليل 

فقدان النّص الديني لقيمته العلمّية، ويف هذه احلال يمكن القول بأّن عقيل، بعد 

كّل كشف شهودي هو جتربة ذاتية للعارف ال ترقى إىل مستوى أن تكون معيارًا 

علمّيًا يطرح للتداول العاّم، كام أقّر بذلك الكثري من العرفاء، ما مل ينضّم إىل هذه 

 التجربة عنرص إضايف آخر.

لعقيل ـ مع أّنه مل يبنّي يف النّص املنقول عن املحارض املحرتم ـ وأّما الدليل ا

فيمكن يف تقديري أن يكون عبارة عن بعض األمور التي أكتفي منها هنا 

بافرتاض قبح التخليد يف النار  لعدم تناسب التخليد مع طبيعة الذنب، األمر 

فضاًل عن مستندات  الذي جيعل من القبيح عقالً أن خيّلد اهلل  الكافَر يف جهنّم،

أخرى لبطالن اخللود األبدي يف جهنّم تعّرض هلا غري واحد من الفالسفة 

واملتكّلمني املسلمني، كام هو معروف. ويف هذه احلال، لو كان هذا هو املنطلق 

العقيل للمحارض املوّقر فسوف نكون قد قفزنا من نقطة إىل نقطة أخرى بطريقة 

ته اإلشكاليات التي أثريت عىل مسألة اخللود يف النار غري علمّية  ألّن غاية ما تثب

هو استحالة اخللود فيها، وهذا ال يثبت استحالة أصل العقاب وقبحه، فلعّل 

نظام التكوين خلقه اهلل لكي يعّذب الكافر والفاسق يف جهنّم بشكل يكون هذا 
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نظام  العذاب هو طريق التكامل له ليدخل بعد ذلك إىل اجلنّة، متامًا كام هو

التكوين يف عامل الدنيا حيث يعّذب اإلنسان وتالحقه الضغوط واملصائب 

والرشور واآلالم، لكي يكون ذلك هو السبيل لتكامله ونضجه، ومتامًا كام 

يؤّدب القانون املجرمني ليكون ذلك يف سالمتهم املستقبلّية وسالمة أبناء 

ور هذا العامل؟ ولو نوعهم، فإذا قبح عىل اهلل ذلك هناك فكيف جاز عليه رش

جازت عليه رشور هذا العامل، فلامذا مل جتز عليه رشور ذلك العامل بالطريقة 

 ؟!عينها، بعد استبعاد فكرة اخللود

ليسمح يل املحارض املوقر بمداخلة تنتمي منهجيًّا إىل طريقة معاجلة : ثالثاً 

فكر الديني من الكثريين اليوم ـ ومنهم هو أيضًا ـ لقضايا الدين، وهي قراءة ال

زاوية سيكولوجية وسيسيولوجية. إّنني أقّدم مقاربة متواضعة هنا، وهي أّن هذا 

النمط من التفكري يمكن إرجاعه إىل رغبة اإلنسان العريب بالرمحة، بعد أن عانى 

من القمع والظلم، وانعدام الشفقة واإلنسانية، والقهر والتعذيب واإلقصاء 

لطات السياسية والعسكرية واألمنية والدينية بمختلف أنواعها، من قبل الس

واملالية واإلعالمية يف عاملنا العريب واإلسالمي. إّن هذه الرغبة تشبه متامًا ما 

حصل يف الغرب عقب احلروب الكونّية، رغبة يف إنتاج نظام فكري ال يفيض إىل 

امل إحسايس باألمل النفيس واجلرح العاطفي. إهّنا صناعة متمّيزة لثقافة اجل

والتذّوق، والتي جتعل من رؤية العقاب أمرًا سلبّيًا. ما أقّدمه يف هذه املقاربة 

املفرتضة هو أّن الكثري من هذه األفكار ـ السيام عندما ال نراها مرفقًة بدليل أو 

معطى أو شاهد ـ ناتج عن رغبة اإلنسان العريب يف الفرار من األمل، وتوقه إىل 

والعطف، وهلذا بات يتذّمر من اإلله القوّي  ألّنه يذّكره الرمحة واحلنان والرّقة 

بالسلطان املستبّد، ويتذّمر من اإلله املعاِقب  ألّنه يذّكره بالسلطة الديكتاتورّية، 
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ويتذّمر من الدين كّله السيام الفقه منه  ألّنه يضع أمامه قيودًا، وهو تّواٌق لكرس 

 وٍد وقرون.القيود املزروعة فيه وحوله عىل امتداد عق

إّنني أدعو إىل معاجلة قضايا الدين بعيدًا ـ قدر اإلمكان ـ عن هذه التيارات 

النفسية والروحية التي تسحبنا هنا وهناك كتّيارات املياه يف أعامق البحار، وأن 

نفّكر من األعىل. كام أدعو بصدق لكي ندرس قضايا الدين وغريه من زاوية 

من زاوية مجالّية فقط  ألّن الزوايا اجلاملية  عقالنّية خارجّية وداخلّية، ال

تصطنعها لنا وسائل اإلعالم منذ طفولتنا، فتدفعنا حلّب أشياء وتذّوق مجاهلا 

والنفور من أشياء وتذّوق مرارهتا. أهيب باملفّكرين املسلمني والعرب أن 

نتخّطى مجيعًا هذا السياق للتفكري بطريقة أكثر عمقًا وجّدية، مع احرتامي 

 ه.تقديري لكّل اجلهود النقدية واجلريئة يف فهم الدين وتقديم قراءات متعّددة لو

 

كيف حتتاج السعادة االجتماعية إىل معصوم، ودولة اإلمام علي مل   ـ 11

 قتها اليابان؟قها فيما حّقحتّق

 إّن البّشّية َل َتتاج إىل اْلعصوم لكي حيّقق »: قال أحد العقَلنيْي: السؤال

اَلجتَمعيّة، فاليابان مثًَل حّققوا السعادة من دون احلاجة إىل اْلعصوم، بل العدالة 

العكس يف ذلك، أي مع وجود اْلعصوم ضاعت احلقوق، كَم يف َتربة اإلمام عيل يف 

سنوات حكومته، بمعنى أّن األمن اَلجتَمعي يف اليابان أفضل من جمتمع اإلمام 

 كيف نحاكم مثل هذه األفكار؟ .«عيل

 مثل هذا النقد هو يف تقديري هشاشة اخلطاب الديني العام تارًة،  سبب

 : وعدم فهم حمّدد لغاية الدين وهدف البعثة أخرى، وذلك

ر ـ وّ لعام عندنا، فريجع إىل أّننا نتصأّما عن هشاشة اخلطاب الديني ا: أوَلً 
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 عىل رضب من املبالغة ـ أّن نفس وجود املعصوم فيه حّل لكّل مشاكلنا، وننسى

أو نتناسى أّن اهلل سبحانه قد أخضع األنبياء والرسل ملنطق األشياء، وأّن 

املعجزات التي أتوا هبا كانت إلثبات دعوهتم أو ألغراض دعوية ال لتحقيق 

الرسالة الساموية عىل األرض مبارشًة، فلم يشأ اهلل سبحانه أن حيّقق الرسالة 

ْلنَا ﴿: ال تعاىلالساموية عىل األرض عرب قانون ما فوق طبيعي، ق ُسُل َفضَّ تِْلَك الرُّ

َم اَّللَُّ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوَآَتْينَا ِعيَسى اْبَن  َبْعَضُهْم َعََل َبْعٍض ِمنُْهْم َمْن َكلَّ

ْدَناُه بُِروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َما اْقَتَتَل الَِّذيَن ِمْن بَ  ْعِدِهْم ِمْن َمْرَيَم اْلَبيِّنَاِت َوَأيَّ

ُم اْلَبيِّنَاُت َوَلكِِن اْخَتَلُفوا َفِمنُْهْم َمْن َآَمَن َوِمنُْهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َشاَء اَّللَُّ  َبْعِد َما َجاَءهْتُ

َوَأْنَزْلنَا ﴿: (، وقال سبحانه451: )البقرة ﴾َما اْقَتَتُلوا َوَلكِنَّ اَّللََّ َيْفَعُل َما ُيِريُد 

ًقا ْلَِا َبْْيَ َيَدْيِه ِمَن اْلكَِتاِب َوُمَهيِْمنًا َعَلْيِه َفاْحُكْم َبْينَُهْم  إَِلْيَك الْكَِتاَب  قِّ ُمَصدِّ بِاحْلَ

َعًة  قِّ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم ِْشْ بََِم َأْنَزَل اَّللَُّ َوََل َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم َعَمَّ َجاَءَك ِمَن احْلَ

ًة َواِحَدًة َوَلكِْن لِيَْبُلَوُكْم يِف َما َآَتاُكْم َفاْستَبُِقوا  َوِمنَْهاًجا َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َعَلُكْم ُأمَّ َْلَ

تَلُِفونَ  اِت إىَِل اَّللَِّ َمْرِجُعُكْم مَجِيًعا َفُينَبُِّئُكْم بََِم ُكنُْتْم فِيِه خَتْ رْيَ  .(28: )املائدة ﴾اخْلَ

ْعَراُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن َتْبَتِغَي َوإِْن َكاَن َكرُبَ َعَلْيَك إِ ﴿: وقال عّز من قائل 

َدى فَ  َمَعُهْم َعََل اَْلُ ََمِء َفَتْأتِيَُهْم بَِآَيٍة َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َْلَ ًَم يِف السَّ ََل َنَفًقا يِف اأْلَْرِ  َأْو ُسلَّ

اِهلِْيَ  بِْع َما ُأوِحيَ ﴿: (، وقال تعاىل15: )األنعام ﴾َتُكوَننَّ ِمَن اْْلَ إَِلْيَك ِمْن  اتَّ

ُكوا َوَما َجَعْلنَاَك  كَِْي َوَلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْْشَ َربَِّك ََل إَِلَه إَِلَّ ُهَو َوَأْعِرْ  َعِن اْلُّْْشِ

: (، وقال سبحانه111ـ  116: )األنعام ﴾َعَلْيِهْم َحِفيًظا َوَما َأْنَت َعَليِْهْم بَِوكِيلٍ 

ُهْم مَجِيًعا َأَفأَْنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوا  َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلََمَن َمنْ ﴿ يِف اأْلَْرِ  ُكلُّ

(، وغريها من اآليات الصادحة بأّن اهلل لو أراد آلمن 99: )يونس ﴾ُمْؤِمنِْيَ 

الناس، لكنّه إّنام يبعث الرسل والنذر، فوظيفة املعصومني ليس حتقيق التغيري يف 
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يتحّقق لفشلوا، بل وظيفتهم الدعوة إىل التغيري األرض كيفام كان بحيث لو مل 

وحماولة فعل التغيري يف األرض، وإال فمن يصنع التغيري هم الناس أيضًا، 

الداعي : فصالح احلياة اإلنسانية ال تكون بطرف واحد، بل بطرفني، ما

 .واملدعوّ 

 إّن النصوص القرآنية واضحة يف حتديد وظيفة النبي من حيث إّنه مل: ثانياً 

دث التغيري والصالح والسعادة بالقّوة أو بفعل املعجزة، بل وظيفته  يأِت لكي حي 

الدعوة لذلك والتوجيه وباقي األمور عىل الناس، فلنالح  معًا اآليات التالية، 

ٌر ﴿: حيث قال تعاىل ََم َأنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ  إَِلَّ َمن َتَوىلَّ * لَّْسَت َعَليِْهم بُِمَصْيطٍِر  *َفَذكِّ

ُبُه اَّللَُّ اْلَعَذاَب اأْلَْكرَبَ  *َوَكَفَر  (، فليس النبي سوى 42ـ  41: )الغاشية ﴾ َفُيَعذِّ

َنْحُن َأْعَلُم بََِم َيُقوُلوَن َوَما َأنَت ﴿: مذّكر وداعية هلم بام هو نبي، وقال تعاىل

ْر بِاْلُقْرآِن َمن َُيَاُف َوِعيدِ  ليس النبي جّبارًا (، ف25: )ق ﴾َعَلْيِهم بَِجبَّاٍر َفَذكِّ

: عليهم يقهرهم عىل الصالح، بل هو يذّكر الناس بالقرآن الكريم، وقال سبحانه

ُسوِل إَِلَّ اْلَبََلُغ َواَّللُّ َيْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما َتْكُتُمونَ ﴿ ا َعََل الرَّ (، 99: )املائدة ﴾مَّ

يَن ِعنَد اَّللِّ اإِلْسََلمُ ﴿: ومثله قوله تعاىل َوَما اْخَتَلَف الَِّذيَن ُأْوُتوْا الْكِتَاَب  إِنَّ الدِّ

يُع  إَِلَّ ِمن َبْعِد َما َجاءُهُم اْلِعْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم َوَمن َيْكُفْر بِآَياِت اَّللِّ َفإِنَّ اَّللِّ َْسِ

َساِب  َبَعِن َوُقل لِّلَّذِ  *احْلِ وَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي َّللِِّ َوَمِن اتَّ يَن ُأْوُتوْا َفإْن َحآجُّ

ََم َعَلْيَك اْلَبَلَ  إِن َتَولَّْوْا َفإِنَّ يَِّْي َأَأْسَلْمُتْم َفإِْن َأْسَلُموْا َفَقِد اْهتََدوْا وَّ ُغ اْلكَِتاَب َواألُمِّ

ُقْل َأطِيُعوا ﴿: (، وقوله تبارك اسمه41ـ  19: )آل عمران ﴾َواَّللُّ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد 

ْلُتْم َوإِن ُتطِيُعوُه اَّللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ  ا َُحِّ ََم َعَلْيِه َما َُحَِّل َوَعَلْيُكم مَّ ُسوَل َفإِن َتَولَّوا َفإِنَّ

ُسوِل إَِلَّ اْلَبََلُغ اْلُْبِْيُ  َتُدوا َوَما َعََل الرَّ : (، وقوله عز من قائل52: )النور ﴾هَتْ

ن َقْبلُِكْم َومَ ﴿ َب ُأَمٌم مِّ ُبوا َفَقْد َكذَّ ُسوِل إَِلَّ اْلَبََلُغ اْلُْبِْيُ َوإِن ُتَكذِّ  ﴾ا َعََل الرَّ
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ُكوْا َلْو َشاء اَّللُّ َما َعَبْدَنا ﴿: (، وقوله سبحانه18: )العنكبوت َوَقاَل الَِّذيَن َأْْشَ

ٍء َكَذلَِك َفَعَل الَِّذيَن  ْمنَا ِمن ُدونِِه ِمن ََشْ ٍء نَّْحُن َوَل آَباُؤَنا َوَلَ َحرَّ ِمن ُدونِِه ِمن ََشْ

ُسِل إَِلَّ اْلَبَلُغ اْلُْبِْيُ  ِمن ََم ﴿: (، وقوله تعاىل15: )النحل ﴾َقْبلِِهْم َفَهْل َعََل الرُّ إِنَّ

ٍء َوُأِمْرُت َأْن َأُكوَن ِمَن  َمَها َوَلُه ُكلُّ ََشْ ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلَبْلَدِة الَِّذي َحرَّ

ََم َأَنا َوَأْن َأْتُلَو اْلُقرْ  *اْلُْْسلِِمَْي  َتِدي لِنَْفِسِه َوَمن َضلَّ َفُقْل إِنَّ ََم َُّيْ آَن َفَمِن اْهَتَدى َفإِنَّ

(. فهذه اآليات مجيعها واضحة يف أّن هدف 94ـ  91: )النمل ﴾ِمَن اْلُْنِذِرينَ 

بعثة الرسل أن يذّكروا الناس وأن هيدوهم إىل احلّق، ولكّن املسؤولية التطبيقية 

فخطابنا الديني غري السليم يوحي للناس بأّن ظهور  تقع عىل الناس أيضًا.

املعصوم يف حياهتم سوف يغرّي كّل يشء بشكل تلقائي، وأّن بيده العصا السحرّية 

التي ستغرّي كّل يشء دون أن تكون هناك ظروف موضوعّية ـ وفقًا لنظام 

 األسباب واملسّببات بشكله العادي ـ لفعل التغيري.

عجزة أو الكرامة وإّنام يعني أّن إدارة األمور مل تكن وهذا ال يعني إنكار امل

باملعاجز والكرامات، بل كانت املعاجز والكرامات حالة طارئة عىل الوضع 

الطبيعي، بل هي حالة خادمة للدعوة ال متخّطية هلا بحيث تلغي املنطق القرآين 

 املشار إليه أعاله.

َوإِْذ َقاُلوا ﴿: س، قال تعاىلنعم وجود النبي حيول دون نزول العذاب عىل النا

ََمِء َأِو اْئتِنَا  قَّ ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن السَّ ُهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو احْلَ اللَّ

ْم َوهُ  هَبُ ْم َوَأْنَت فِيِهْم َوَما َكاَن اَّللَُّ ُمَعذِّ هَبُ ْم بَِعَذاٍب َألِيٍم َوَما َكاَن اَّللَُّ لُِيَعذِّ

(. وهل أّن الدولة املهدوية يف آخر الزمان 11ـ  14: )األنفال ﴾َيْسَتْغِفُرونَ 

 .سيكون هلا منطقها اخلاص؟ هذا موضوع آخر ال نخوض فيه الساعة

إّن السعادة الدنيوية أمٌر له عنارص متعّددة، وواحد منها هو العنرص : ثالثاً 
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انة املعارصة، التي سّهلت الديني، فليس الدين مسؤوالً عن التكنولوجيا والتق

للناس أمورًا كثرية، بل وظيفته الروح وتنظيم أمورهم يف ظّل حياٍة، زراعية 

كانت أم صناعية أم ما بعد صناعية، وهذا يعني أّن السعادة هلا عنارص متعّددة 

بعضها ليس بيد األنبياء أساسًا، وإّنام هو جهد برشي. وخطابنا الديني ـ وبعض 

إلسالمّية ـ عندما يتحّدث عن السعادة وكأهنا حكر ديني فإّنام خطاب احلركات ا

يقصد ـ لو أردنا أن نجد له تربيرًا ـ أعىل مراتب السعادة وهي السعادة الروحية 

 .واألخروّية

طبيعة السؤال ناجتة ـ إذا سمح يل السائل املوّقر ـ عن ذهنية إنسان : رابعاً 

رين ليست لدهيم مشاكل. إّنني عريب منهزم روحيًا، بحيث يشعر بأّن اآلخ

أرفض هذا املنطق، وأرى فيه تسطيحًا للوعي وتبسيطًا لألمور، أراه غري 

موضوعّي، بل هو خيايل ما فوق واقعي، إّن الفرق بني مشاكل عاملنا اإلسالمي 

ومشاكل اآلخرين يف العامل األّول، هو الفرق بني أنواع األمراض، فهناك 

مل  .اض أفرزها العرص احلديث وتتسم بظرافة أعىلأمراض تقليدية، وهناك أمر

به كان ينِه العرص  احلديث األمراض، بل تغّلب عىل التقليدي منها، ولكّن تغلّ 

بواسطة نظام حياة متكامل أفرز بدوره أنامطًا جديدة من األمراض، حتتاج 

 بدورها مرًة أخرى جلهود علامء الطّب. 

تمعاتنا العربية واإلسالمية إذا أردت هذا هو أيضًا واقع احلال يف أمراض جم

أن أشّبه األمور بنحو التقريب، فمجتمعاتنا ما تزال تعاين من أمراض تقليدية 

عتيقة مل تستطع أن تتخّطاها، ومل تتمّكن من احلصول عىل عالجها، كاالستبداد، 

وقمع احلريات، والديكتاتورية، وهيمنة األيديولوجيا عىل العلم وأمور كثرية 

ًا، لكّن الغرب الذي ختّطى الكثري من هذه األمراض بدرجة معّينة، وقع هو جدّ 
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اآلخر يف أمراضه اخلاّصة، والفرق بني نوَعي املرض أّن بعض األمراض غلي  

وبعضها ظريف رقيق، فيخّيل لك أّن الثاين مرٌض خفيف، فهناك من يشّكل 

واضعًا ربطة عصابة رسقة بسطو مسلح، وهناك من جيلس خلف مكتبه الفاخر 

عنقه ومرتديًا أفخم الثياب ومتأنقًا ومؤّدبًا يف الكالم، لكنّه يقوم ـ بطرق معّقدة ـ 

 برسقة املليارات التي تفوق ما رسقته العصابات املسلحة.

ال أريد أن أقول بأننا أحسن حاالً من الغرب كام يقول بعض رجال الدين يف 

أريد قوله لشبابنا العريب هو أّنه ليس خطاباهتم الدوغامئية والطوباوية، ولكن ما 

املهم أن تفّكر يف أن تفّر من مرضك، بقدر ما املهم يف أن تفكر إىل أين تذهب، 

وهل إذا مل يكن عند اآلخر أنواع األمراض التي عندي فهو سليم الب نية، أم أهّنا 

عيد عن اهلزيمة النفسية التي نعاين منها؟! أترك هذا األمر للتفكري املوضوعي الب

طوباوية بعض رجال الدين ودعاة القومّية واحلركات اإلسالمّية، وبعيدًا أيضًا 

عن دعاة االهنزامية النفسّية والشخصيات السلبيّة التي ال تتكّلم إال عن نواقص 

األمور، واهلدف يل هو أن نحّقق روحية سليمة يف النظر إىل الغرب والتعامل 

 .معه

دم احلاجة للمعصوم يف حتقيق العدالة يفرتض السؤال أّن ع: خامساً 

االجتامعية تعني االستغناء عنه مطلقًا، وهذه قفزة غري صحيحة من الناحية 

املنطقية، فاملعصوم حتى لو فرضنا أّننا لسنا بحاجة إليه لتحقيق السعادة 

االجتامعية لكّن هذا ال ينفي احلاجة إليه ألمور أخرى كتحقيق السعادة 

يشء يف حياة البرش هو السعادة  السعادة الروحّية، فليس كّل  األخروية أو حتقيق

 االجتامعية.

املصلحة واحلّق، فلنفرض أّنه ال : كام أّن مفهوم احلاجة خيتلف عن مفهومي
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توجد حاجة للمعصوم أساسًا، لكّن هذا ال يعني أّن ما أتى به يصبح بال معنى، 

يف حتقيق املصالح النوعية، بل يمكن أن يكون معينًا ومساعدًا وعنرصًا جيدًا 

فهناك فرق بني عدم احلاجة ليشء وبني بطالن هذا اليشء وعدم صدقه أو صوابه 

 .أو كونه أحد البدائل النافعة، فليالح  ذلك جّيداً 

 

ما هو الدليل على ما يقوله املناطقة، من أّن )النتيجة تتبع أخّس   ـ 12

 املقّدمات(؟

 النتيجة تتبع أخّس اْلقّدمات»: سفة عبارةكثريًا ما نقرأ يف كتب الفَل: السؤال» ،

 فَم هو الدليل العقيل عَل هذا اْلّدعى؟

  ألّن املنهج العقيل يف منطق أرسطو يرى أّن الطريقة الصحيحة لالستنتاج

هي النزول من العام إىل اخلاّص، بعكس طرائق االستقرائّيني الذين يتحّركون 

راء تتابع بعض الظواهر )املالحظة(، أو من اخلاّص إىل العام، فأنت يف االستق

تقوم بإجراء بعض االختبارات )التجربة(، وعندما تالح  يف احلالتني )التجربة 

أو املالحظة( أّن )أ( عندما كانت توجد كانت )ب( توجد وراءها، فإّنك تعّمم 

)كّلام( وجدت )أ( وجدت )ب(، وهذه قفزة من اخلاّص : األمور، وتقول

 .د إىل العام والكيّل والقاعدةواجلزئي واملفر

د لنا اليقني  وهنا يعيب املنطق األرسطي بأّن هذه الطريقة ال يمكن أن تولّ 

ألّنه ال يوجد مرّبر منطقي موضوعي يسمح بالقفز من اخلاص إىل العام ما دام 

أّن هناك احتامالً يف أّن األفراد التي اختربناها صادف أّن )ب( فيها أعقبت وجود 

نتج ـ إىل )أ(. وهل ذا يقول املناطقة األرسطيون هنا بأّن االستقراء حيتاج ـ لكي ي 

قياٍس خفي، ويقولون بأّنه عندما تتبلور عنارص هذا القياس، يتحّول االستقراء 
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إىل )جتربة( باالصطالح املنطقي، ال باصطالح العلم احلديث، وهناك فقط 

 .يمكن اخلروج بنتيجة

الفالسفة العقليني كانوا ال يؤمنون بالتجربة بام هلا وهلذا من اخلطأ القول بأّن 

من معنى يف العلم احلديث وأهّنم كانوا ضّد العلوم الطبيعية، بل هم كانوا 

نتج، وقد  يؤمنون هبا غري أهّنم كانوا يرون أّن التجارب حتتاج لقياس خفي كي ت 

الطبيعية من ذكروه يف أبحاثهم، وكفى بابن سينا شاهدًا عىل اهتاممهم بالعلوم 

 الطّب وغريه.

إذن، فاألرسطيون يرون طريقة االستدالل املوصلة لليقني هي السري من 

حممٌد إنسان، : العام إىل اخلاص، فأنت تعلم مسبقًا أّن كّل إنسان فاٍن، وهنا تقول

ثم تضيف القاعدة العاّمة التي تشّكل باالصطالح املنطقي ما يسّمى بكربى 

إنسان فان، وهنا خترج بالنتيجة، وهي أّن حمّمدًا فان، ففي وكّل : القياس، فتقول

هذه العملية املساّمة بالقياس، أنت تأخذ قاعدة مسبقة وهي فناء كّل إنسان، ثم 

تطّبق هذه القاعدة عىل هذا اإلنسان أو ذاك اإلنسان، فتخرج بنتيجة تتعّلق هبذا 

 .وذاك

يف املنطق األرسطي تابعًة إذا فهمنا هذا األمر، نعرف ملاذا تكون النتيجة 

ألخّس املقّدمات  ألّن أخّس املقّدمات تؤثر يف النتيجة، فلو كانت هناك مقّدمة 

جزئّية فال يمكن أن تكتسب نتيجًة أوسع منها  ألّن هذا معناه القفز من اخلاّص 

إىل العام، ومن الضيّق الدائرة إىل األوسع دائرًة، ومن األضعف لونًا إىل األقوى 

، فتبعّية النتيجة للمقّدمات من هذه الناحية مرّده إىل النظام البنيوي للمنطق لوناً 

حممد إنسان، وكّل إنسان فان، فال تستطيع أن : األرسطي، وهلذا أنت عندما قلت
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حممد وسعيد فان  ألّن هذه النتيجة ولو كانت يف نفسها صحيحة، لكنّها : تقول

من حمّمد إىل ما هو أوسع منه دائرًة،  بالنسبة ملقّدمات هذا القياس تشّكل قفزةً 

احليوان فان  ألّن : وهلذا أيضًا ال تستطيع أن تقول )من خالل هذا القياس بعينه(

فعقلّية القياس  ،هذه النتيجة أوسع من الصغرى والكربى معًا يف هذا القياس

اع هي عقلّية السري من األوسع إىل األضيق، وهي ال تتناسب أبدًا مع عقلّية اّتب

 أقوى املقّدمات.

وبناًء عليه، فمن يريد أن يسّجل نقدًا عىل هذه القاعدة يف املنطق األرسطي 

عليه الذهاب نحو قضيّة القياس واالستقراء، فإذا أثبت أّن االستقراء يوصل إىل 

يقني من دون حاجة لقياس خفي، فتكون هذه القاعدة عنده قد اهنارت هبذا 

 .د متّكنت من تبسيط املوضوع لكماملعنى هلا. أرجو أن أكون ق

 

كيف جنيب عن إشكالية أّن القرآن لو كانت له نفس فسيموت، وإال   ـ 13

 فهو مّيت؟

 إّن القرآن إّما له »: يقول بعض الكّتاب اْلعاْصين، وهو السيد....: السؤال

)كّل نفٍس ذائقة : نفس أو ليس له نفس، فإن كان له نفس فسيموت؛ ألّنه يقول

 . ما هو تعليقكم شيخنا عَل هذا الكَلم؟«َل يكن له نفس فهو مّيتاْلوت(، وإن 

 يمكن التعليق بعّدة أمور : 

وهو إشكال ذو طابع نقيض، حيث نسأل السؤال عينه عن اهلل تبارك : أوَلً 

وتعاىل، فإّما له نفس، فسيموت، أو ال نفس له فهو مّيت! فبامذا جييب صاحب 

: الكالم؟ وهل حيتمل أّن القرآن الكريم عندما قالهذه اإلشكالّية عن مثل هذا 

قد قصد اهلل سبحانه أيضًا؟! وهل تصّح مثل هذه  ﴾ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة اْلَْْوِت ﴿
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النسبة لكاتب القرآن كائنًا من كان هذا الكاتب واملختلق، أهو اهلل أم الرسول أم 

 !غريما؟

نريد من وراء هذه الفكرة؟  سّلمنا بأّن القرآن سوف يموت، ما الذي: ثانياً 

فإّن إثبات عروض املوت عليه ال يعني أّنه مات اليوم، بل يعني أّنه سيموت، 

وقد يكون ذلك يوم القيامة، فالتسليم بعروض املوت عليه وقابليته لذلك ال 

يساوي التسليم بتعيني زمان موته، ومن ثم إثبات فقدان القرآن لقيمته يف العرص 

 .عامل الدنيا احلارض أو حتى يف

وهذه مصادرة حتتاج  ،تيفرتض اإلشكال أّن ما ال نفس له فهو ميّ : ثالثاً 

إلثبات  إذ ما هو املراد من النفس هنا؟ وما هو املراد من املوت؟ فإن أريد من 

احلياة الوجود ومن املوت العدم، فكّل الكائنات حّية، بام فيها القرآن اليوم  ألّنه 

ياة العلم واإلرادة، فإّن فقدان القرآن هلذين ـ بمعنى أّنه موجود. وإن أريد من احل

ال يدرك بحيث يكون عاملًا ويريد بحيث يكون قادرًا ـ ال يساوق بطالنه اليوم، 

فكّل الكتب الفكرية والعلمية واألدبيّة تصبح ميتًة اليوم، بل كّلام كتب شخٌص 

ريات املوجودة يف الكتب نظرية فهي ميتة وينبغي إماهلا بناًء عليه  ألّن النظ

ليست سوى ورقًا جامدًا ميتًا ال علم فيه يف حّد نفسه وال إرادة، وليست فيه 

حياة نباتية وال حيوانية وال إنسانّية، ويلزم أن تكون هذه اإلشكالية نفسها أمرًا 

ميتًا ال قيمة له. وإن مل يكن امليت ال قيمة له بحيث جيتمع املوت مع القيمة، 

قرآن ميتًا ـ لو سّلمنا بالتعبري ـ ويف نفس الوقت له قيمة وموضوعية فسيكون ال

فلامذا يشمله اإلشكال وال يشمل  ،ودور وريادة متامًا كسائر العلوم والنظريات

 غريه؟

إّن هذه اإلشكالّية مل تستطع ـ بحسب فهمي املتواضع ـ تفسري اآلية : رابعاً 
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حة، فنحن لو استقرأنا آيات بطريقة صحي ،التي أخذت شاهدًا هنا ،الكريمة

القرآن الكريم التي وردت فيها كلمة النفس واشتقاقاهتا، فسوف لن تعني سوى 

النفس اإلنسانية، وعىل أبعد تقدير النفس املالئكّية ـ إذا صّح التعبري ـ والنفس 

تدّل  فاآلية يف أقىص ما ﴾ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة اْلَْْوِت ﴿: احليوانية واجلّن، فعندما نقول

عليه تعني نفوس البرش وأمثاهلم، فال يعلم أّن املراد كّل ما هو نفس، حتى لو مل 

يكن إنسانًا أو حيوانًا أو ملكًا أو ما شابه ذلك، ويمكنكم مراجعة اآليات 

القرآنية هبذا الصدد لرتوا أّنه ال يمكن ـ من الناحية الداللية ـ اّدعاء إطالق كلمة 

، فالنباتات مل يطلق عليها القرآن عنوان النفس مع أّنه النفس لكّل ما ليس بمّيت

تعرضها احلياة واملوت، وعلينا اتباع الداللة اللغوية ملعرفة ماذا يريد النّص 

من  املؤّكدالقرآين من النفس هنا، حتى نتمّكن من إلزامه بام يقول، والقدر 

أهّنا مشمولة هلذه الداللة هو ما أرشنا إليه، فلو كانت للقرآن نفٌس ملا أحرزنا 

اآلية الكريمة، ولو كانت هناك آية هلا داللة عمومّية لكان ذلك نتيجة عنرص 

شاهد يف النّص نفسه، وإال فمن يقرأ القرآن بعرشات اآليات التي وردت فيها 

اشتقاقات كلمة النفس، سيجد أّن املراد هو الكائنات احلّية التي لدهيا نوع من 

ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة ﴿: ّم ال يكون القرآن مشموالً لقولهاإلدراك واإلرادة، ومن ث

 .  النرصاف كلمة النفس هنا ملا هو مثل اإلنسان واجلاّن وأمثال ذلك﴾اْلَْْوِت 

 

ما هو املعيار يف اعتبار أمٍر ما من أصول الدين؟ وهل أصول الدين   ـ 14

 مسألة اجتهادّية؟

 ما هو منشأ التقسيم اخلَميس اْلعهود ألصول الدين؟ وهل هذا التقسيم : السؤال

اجتهادي؟ ومن أّول من اعتمد هذا اْلعنى؟ وهل صحيح ما ينقل من أّن السيد 
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اخلميني يذهب إىل أّن اْلعاد ليس من أصول الدين عَل نحو اَلستقَلل، عَل اعتبار 

ذا ُيري عَل أصل العدل أيضًا، أّنه من إخبارات النبّي األكرم؟ وإذا كان كذلك فه

 فلَمذا هذا الْتجيح؟

  ًالتقسيم اخلاميس ألصول الدين ليس سوى اجتهاد برشي يف فهم : أوَل

النصوص الدينية من حيث داللتها عىل ما هو املعيار يف االنتامء لإلسالم أو 

 اخلروج منه، متامًا كتقسيم بعضهم فروع الدين إىل عرشة، فإذا كان الباحث يرى

أّن نصوص الكتاب والسنّة تدّل عىل أّن معيار االنتامء لإلسالم هو عبارة عن 

الشهادتني، فهذا معناه أّن أصل التوحيد وأصل النبّوة ما أصول الدين فحسب، 

أصل املرِسل وأصل الرسول وأصل : أو بحسب تعبري السيد حمّمد باقر الصدر

(، وهلذا 491: 1وة الوثقى االلتزام اإلمجايل بالرسالة )بحوث يف رشح العر

يعتقد السّيد اخلوئي ـ كام جاء يف أبحاثه )التنقيح يف رشح العروة الوثقى، كتاب 

( ـ بأّن اإليامن باملعاد عنرص مقّوم له موضوعّية واستقالل يف 59: 4الطهارة 

دخول اإلنسان يف اإلسالم، وذلك انطالقًا من فهمه لطبيعة النصوص الدينية 

 القرآن الكريم والسنّة الرشيفة مسألة املعاد، عىل خالف ما كان التي تناولت يف

(، 491ـ  494: 1يراه السيد حممد باقر الصدر )بحوث يف رشح العروة الوثقى 

وهذا ال يعني أّن املعاد ليس جزءًا من العقيدة الدينية اإلسالمّية عند السيد حمّمد 

ن به، لكن لو أنكره شخص باقر الصدر مثاًل، بل يعني أّنه جزء عند من يؤم

معتقدًا عدم ثبوته وعدم داللة النصوص عليه ـ بحيث مل يكّذب النبي صىل اهلل 

عليه وعىل آله وسلم يف رسالته ـ مل خيرج بذلك عن االنتامء لإلسالم والعقيدة 

 الدينية.

وهكذا احلال يف مسألة اإلمامة، فإّن هذه املسألة إذا ب ني عىل كفر من ال يعتقد 
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رهيم، فسوف باإلمامة، كام ذهب إليه مجٌع من متقّدمي علامء اإلمامّية ومتأّخ 

تصبح اإلمامة أصاًل دينيًا، وإال كانت أصاًل مذهبّيًا، بمعنى أهّنا تشّكل معيارًا 

 .لالنتامء للمذهب الشيعي بحسب النصوص الدينّية يف هذا املذهب

عددها ونوعها ـ مسألٌة وهذا كّله يؤّكد أّن مسألة أصول الدين ـ من حيث 

اجتهادّية هبذا املعنى، واحلكم فيها هو موقف صاحب الدين نفسه أي اهلل 

سبحانه وتعاىل، فإذا وجدنا يف كلامته أو من يتكّلم باسمه أّن من يقول بكذا 

فليس بمسلم، أصبح هذا القول كفرًا، وعكسه أصاًل ومعيارًا يف االنتامء، وإذا 

ر إنكار هذا اليشء ـ ولو كان هذا اليشء يف حّد نفسه وجدناه ال يقول هذا، صا

أمرًا دينّيًا واقعًا ـ غري موجب للكفر وارتفاع االنتامء. فاملعتزلة مثاًل مل يدرج كثرٌي 

منهم النبّوة يف أصول الدين، معتربين أهّنا مندرجة يف أصل العدل، يف حني 

نزلة بني املنزلتني وجدناهم يدرجون األمر باملعروف والنهي عن املنكر وامل

والوعد والوعيد يف أصول الدين، فيام ينكر هذا اإلدراج سائر املسلمني. وهكذا 

احلال مع األشاعرة، حيث حرص أكثرهم أصول الدين بالتوحيد والنبّوة، 

وهي : واختلفت اإلمامّية فيام بينهم يف عدد أصول الدين، فجعلها بعضهم ثالثة

األلوهيّة والتوحيد والنبّوة، فيام جعلها : و ثالثة هيالتوحيد والنبّوة واملعاد، أ

 بعضهم مخسة بإضافة العدل واإلمامة.

ووضع العدل يف أصول الدين هو ـ يف تقديري ـ ناتج عن العنارص التارخيّية 

التي جتّلت يف أزمة اخلالف بني العدلية واألشاعرة عرب التاريخ، فامتازت 

 .رتب من املعتزلةاإلمامية بالعدل عن اإلشاعرة، لتق

وعليه، فإذا كنتم تقصدون من اجتهادية أصول الدين هذا املعنى فهو 

ويل احلّق يف  ،صحيح، أّما إذا كنتم تقصدون أّن أصول الدين هي اثنني مثالً 
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إنكار الباقي كيفام أشاء فهذا ليس صحيحًا، إال عند من ثبت لديه عدم وجود 

 .هذا األمر جّيداً معتقد آخر غري هذين االثنني، فليالح  

إّن ظهور فكرة أصول الدين هو أمر طبيعي تلقائي يف صريورة املعرفة : ثانياً 

الدينية، فإّن األمور التي يأيت هبا األنبياء ـ متامًا كأّي شخصيات أخر ذات 

مشاريع كربى يف احلياة اإلنسانّية ـ تنقسم، بعد مالحظتها، إىل ما هو عنرص 

عنه، وإىل عنارص من الدرجة الثانية، وهنا عندما رئيس وجوهري وال يستغنى 

حتصل االنقسامات بني أتباع الدين الواحد، وال سيام عندما تظهر ثقافة التكفري 

والتبديع، يصار إىل حتليل العنارص األصلية يف الدين والعنارص الفرعية، فتظهر 

بياء، بشكل تدرجيي تقسيامت وتنويعات للقضايا الدينية التي أتى هبا األن

فنقّسمها مثاًل إىل أحكام وعقائد وأخالق، وقد جتد من يقّسمها إىل جوهر الدين 

، وقد جتد من يقّسمها إىل عىل حّد تعبري الدكتور عبد الكريم رسوش وقشوره

أصول الدين وفروعه، وهكذا، فالسبب يف ظهور هذه الفكرة واالختالف حول 

 .صريورة الوعي الديني أصول الدين هو سبب تارخيي تلقائي وطبيعي يف

: إّن السيد اخلميني يذهب ـ ثبوتًا ـ إىل أّن أصول الدين ثالثة، وهي: ثالثاً 

ومن ثّم ال يصّح  (،225: 1كتاب الطهارة : األلوهيّة والتوحيد والنبّوة )انظر له

ّنه ملاذا رّجح العدل عىل املعاد  ألّنه أيضًا مل جيعل العدل من أاإلشكال عليه ب

ين، والسبب يف إخراج العدل من أصول الدين، أّنه ال ميزة للعدل من أصول الد

بني الصفات اإلهلّية إال قدرته عىل إثبات مقوالت أَخر يف االعتقادات كالنبّوة 

واإلمامة واملعاد وغريها، وجمّرد أّن فكرًة ما هلا دور رئيس يف إثبات اعتقاٍد ما ال 

، وإال لزم أن نجعل قواعد علم املنطق جيعل هذه الفكرة نفسها أصاًل اعتقادياً 

 .من أصول الدين  ألّن عليها تنبني االستدالالت العقدّية، وهذا واضح الفساد



 11 ...................................................... القسم األول: الفلسفة والعقائد والعرفان

كام مل يتضح يل املرّبر يف فصل السيد اخلميني األلوهّيَة عن التوحيد، فام دام قد 

ة متعّلقة   ألّن الوحدانيقلنا بالتوحيد، فهذا يعني ـ ضمنًا ـ ألوهّية اإلله الواحد

 فال حاجة هلذا التثليث بعد ذلك.باإلله ال بغريه، وعليه 

إّن مسألة أصول الدين ال ترتبط ـ يف حّد نفسها ـ باجلانب االعتقادي : رابعاً 

اجلانب العميل، فلو دّلت النصوص ـ من الناحية األولّية ـ فقط، بل تستوعب 

ن االنتامء للدين الدينية عىل أّن من يرتك الواجب الفالين فهو خارج ع

اإلسالمي، صار هذا الفعل من أصول الدين، ففكرة أصول الدين وإن التصقت 

تارخييًا بالبعد العقدي، إال أّن هذا االلتصاق ليس بنيوّيًا وذاتّيًا، وربام هلذا نجد 

بعض االجتاهات الفكرّية عند بعض املسلمني متيل للتكفري برتك واجٍب من 

 .اد بكّل املعتقدات الدينيةالواجبات حتى مع االعتق

 

ما مدى صّحة قصص الكرامات عند قرب اإلمام اجلواد؟ وملاذا ال يّدعي   ـ 15

 الشيعة مثلها عند قرب الرسول؟

 يقال بأّن سبب إطَلق باب احلوائج عَل اإلمام اْلواد عليه السَلم بعد : السؤال

يطلبون َتّققها عند وفاته هو كثرة قضاء احلاجات وَتّققها عندما كان اْلؤمنون 

القرب الّشيف، حتى أطلق عَل أحد مداخل احلَّضة الّشيفة اسم )باب اْلراد(، 

فهل هناك تتّبع َلذه الظواهر يف كتبنا اْلعتربة؟ وْلاذا نحن الشيعة َل نّدعي َتّقق مثل 

هذه الظواهر عند قرب الرسول صَّل اَّلل عليه وعَل آله وسّلم أو عند الكعبة اْلّّشفة، 

نَم فقط عند قبور األئّمة عليهم السَلم؟ وهي ظاهرة نجدها بشكل أكرب يف مشهد وإ

اإلمام عيل بن موسى الرضا عليه السَلم، حيث يربط الناس أنفسهم باحلبال وألّيام 

 .عّدة حتى تتحّقق مراداهتم
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  ًمل أعثر ـ يف حدود تتّبعي الرسيع عىل وجه العجلة ـ عىل نصوص : أوَل

تحّدث عن خصوصّية لإلمام اجلواد بعد وفاته وعند قربه وهي دينية معتربة ت

قضاء احلاجات، وال عىل تسمية دينية لباب املراد، وإذا كان هناك يشء فهو 

 .^بشكل عام لألنبياء واألئّمة

ال ينبغي االستعجال ـ كام يفعل بعضنا ـ يف تكذيب هذه القصص أو : ثانياً 

هلل عىل كّل يشء قدير، وهؤالء األولياء اهتام أصحاهبا باخلرافة والتهريج، فا

 .عزيزون عند اهلل، ويمكن أن تكون لقبورهم مقامات وكرامات

هناك كتب كثرية تتّبعت األحداث التي تقع عند قبور األولياء واألئّمة، : ثالثاً 

سواء عند الصوفّية أم عند الشيعة، بل وكذلك نجد هذا األمر بقّوة عند الكثري 

يحية، لكّن أغلب هذه الكتب تقّدم املواّد اخلام، بمعنى أهّنا من املذاهب املس

 .تذكر القّصة التي حصلت نقاًل عن مصدرها

وبرصف النظر عن مديات دّقة املصدر أو السند، فليست هذه الكتب مما 

يقوم بتحليل املواّد القصصية املنقولة ودراستها للتأّكد ممّا حصل أو للتأّكد من 

حب القرب، ففي املرحلة األوىل ينبغي مجع القصص التي نسبة ما حصل إىل صا

حتكي عن كرامات وقعت عند هذا القرب الرشيف أو ذاك، وبعدها يصار إىل 

التدقيق يف صدقّية القّصة ومصدرها وانسجامها الداخيل وغري ذلك، عرب ممارسة 

نقد تارخيي ومضموين عليها، وإذا ثبت عدم وجود عيب يف هذه القّصة أو تلك 

من هذه النواحي يصار إىل االنتقال إىل املرحلة الثالثة، وهي دراسة القّصة من 

زاوية ارتباطها بالقرب أو الشخص  إذ قد تكون هذه القّصة التي حتكي عن شفاء 

مريض ناجتًة عن حالة نفسية تؤثر ـ علمّيًا ومنطقّيًا ـ يف املرض الذي يعاين منه 
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في هناك، كأن تك ون لديه مشكلة عصبيّة، ثم ونتيجة هذا املريض الذي ش 

التفاعل النفيس الشديد حال الزيارة هلذا املرقد أو ذاك، حيصل حدٌث عصبي 

معنّي، وهذه املرحلة من البحث حتتاج لدراسة من جانب املختّصني بعلم النفس 

واألعصاب والطّب وغريها من العلوم، رشط أن ال يستبعد هؤالء من البداية 

 املوضوع. العنرص الغيبي يف

إذن، فنحن أمام مراحل ثالث لكي تصبح هذه القصص ذات مضمون 

مرحلة اجلمع والتقيّص، ومرحلة : علمي ومنطقي يمكن االتكاء عليه، وهي

التثّبت والتوثيق، ومرحلة التفسري والتحليل ودراسة العنارص املحتملة يف أن 

 تكون سببًا للذي حصل.

ملرحلة األوىل ونرتك املراحل ومع األسف فنحن يف الغالب نكتفي با

الالحقة، السيام املرحلة الثالثة، أو نتعاطى معها بطريقة غري علمّية وإّنام عاطفّية 

محاسّية. وما أقوله ليس مشكلًة شيعّية، بل هي مشكلة عاّمة عند الشيعة 

 .واملتصّوفة والسنّة واملسيحيني وغريهم

القصص عند قرب الرسول صىل أّما عن السبب يف عدم ظهور مثل هذه : رابعاً 

اهلل عليه وعىل آله وسّلم، فمع وجود بعض القصص يف الكتب التي ال ينبغي 

إنكارها من حيث أصل وجودها يف الرتاث، إال أّن أحد أسباب ذلك ربام يعود 

إىل عنرص يف املتلّقي، بمعنى أّن الشفاء من بعض األمراض يمكن أن حيتاج لفعل 

ى فيه يضًا، وعندما يكون املريض يف وضع ال يتلقّ الطبيب ولوضع املريض أ

العالج فإّن فعل الطبيب ال يؤثر، إّن هذا الذي ذكرمتوه دليل عىل أّن حالة الزائر 

 .عالج يتخّطى احلالة النفسّية النفسية هلا دور يف العالج، وليس كّل 
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املعارصين ومن املناسب هنا االنتباه ألمر سبق أن أشار إليه بعض العلامء 

وبعض املشتغلني بالبحث الفلسفي، وهو أّن اجلهاز املفاهيمي يف الذهن 

اإلنساين يلعب دورًا يف خلع لباٍس ما عىل صورة مسبوقة عند العقل، فمثاًل نحن 

نجد أّن املسيحيني يرون يف منامهم السيد املسيح أو السيدة العذارء، فيام نجد 

ة، ونجد اليهودي جيد أمرًا آخر. إّن هناك املسلم يرى رسول اهلل أو بعض األئمّ 

تفسريًا ـ أدعو للتفكري فيه ـ ال يذهب إىل أّن هذا الذي جاءك يف املنام هو رضب 

من الوهم أو أضغاث أحالم بالرضورة، وإّنام قد يكون حقيقة، ولكّن الذهن 

املسيحي مشبع بصور معّينة لشخصيات، يقوم العقل بخلعها عىل حالة الرؤية يف 

املنام، فيتصّور ما رآه أّنه املسيح وحيّس أّنه املسيح، ولو كان شيعّيًا لربام أحّس بأّنه 

املهدي املنتظر، أو لو كان سنّيًا لربام أحّس بأّن الذي رآه يف املنام هو عمر بن 

اخلطاب مثاًل. إّن تسمية األمور التي شوهدت يف عامل الرؤية هي تسمية تنتمي ـ 

مل املفاهيم واملقوالت، وال تنتمي لنفس حدث الرؤية املنامّية، فلسفّيًا ـ إىل عا

وهذا ما يفرّس انحياز املنامات هنا وهناك ملن كان الشخص نفسه عىل صلة به أو 

معرفة من قبل نتيجة العنرص الرتبوي. ويمكن هلذا املوضوع أن يساعد يف 

 .اجلواب جزئّيًا عن سؤالكم

 

نسان؟ وهل يتلّبس اجلّن ما هي حدود سلطة الشيطان على اإل  ـ 16

 باإلنسان ويتحّكم به؟

 رجو منكم إفادتنا حول حدود سلطة الشيطان عَل اإلنسان. وهل أ: السؤال

صحيح أنه يستطيع )أي الشيطان( أو اْلّن أن يتلّبسوا اإلنسان، أي أن يدخلوا 

 جسده ويتحّكموا يف تُّصفاته؟
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 ّنه يأمر بالفحشاء، مقابل اهلل عندما حتّدث القرآن الكريم عن الشيطان ذكر أ

َوإَِذا َفَعُلوْا َفاِحَشًة َقاُلوْا ﴿: الذي ال يأمر بالفحشاء، كام دّل عىل ذلك قوله تعاىل

ا ُقْل إِنَّ اَّللَّ َلَ َيْأُمُر بِاْلَفْحَشاء َأَتُقوُلوَن َعََل اَّللِّ  َما َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا َواَّللُّ َأَمَرَنا هِبَ

 ،(، وأمر  الشيطان بالفحشاء بّينته لنا اآليات األَخر48: )األعراف ﴾َتْعَلُمونَ َلَ 

وأوضحت أنه ليس عىل نحو السلطنة عىل املأمورين أو القهر أو إعامل القّوة أو 

الغلبة، وإنام عمدة أساليب الشيطان يف األمر بالفحشاء واالنحراف هو ما ذكرته 

 : اآليات القرآنية عىل الشكل التايل

ُف َأْولَِياءُه َفََل ﴿: التخويف وخلق القلق، قال تعاىل أ ـ يَْطاُن ُُيَوِّ ََم َذلُِكُم الشَّ إِنَّ

ْؤِمنِْيَ  اُفوُهْم َوَخاُفوِن إِن ُكنُتم مُّ  (.115: ﴾ )آل عمرانخَتَ

يَْطانُ ﴿: الوعد وخلق األماين، قال تعاىل ب ـ  َيِعُدُهْم َوُيَمنِّيِهْم َوَما َيِعُدُهُم الشَّ

 (.141: ﴾ )النساءإَِلَّ ُغُروراً 

ُم : تزيني األفعال القبيحة يف نظر اإلنسان، قال تعاىل ج ـ َن ََلُ ﴿.. َوَزيَّ

ْيَطاُن َما َكاُنوْا َيْعَمُلونَ  ُم : (، وقال سبحانه21: ﴾ )األنعامالشَّ َن ََلُ ﴿َوإِْذ َزيَّ

ْم..﴾ ْيَطاُن َأْعََمََلُ ن ﴿تَ : (، وقال تعاىل28: )األنفال الشَّ اَّلِل َلَقْد َأْرَسْلنَا إىَِل ُأَمٍم مِّ

ْم َفُهَو َولِيُُّهُم الَيْوَم..﴾ يَْطاُن َأْعََمََلُ ُم الشَّ َن ََلُ  ..( و61: )النحل َقْبلَِك َفَزيَّ

فليس أمر الشيطان بالفحشاء عن سلطنة وترّصف يف اإلنسان املأمور 

ْيَطاُن ْلََّ ﴿: واملوسوس له، وقد قال تعاىل ا ُق ََِ األَْمُر إِنَّ اَّللَ َوَعَدُكْم َوَقاَل الشَّ

ن ُسْلَطاٍن إَِلَّ َأن َدَعْوُتُكْم  ُكْم َفَأْخَلْفتُُكْم َوَما َكاَن يِلَ َعَليُْكم مِّ َوْعَد احَلقِّ َوَوَعدتُّ

(. فالشيطان دعا 44: )إبراهيم َفاْسَتَجْبُتْم يِل َفََل َتُلوُموِّن َوُلوُموْا َأنُفَسُكم..﴾

للضالل متامًا كام يدعو الصديق صديقه لذلك، وخيلق له األماين ويبث  اإلنسان

يف ذهنه أّن اختالس هذا املال يشء جّيد وحيّقق لك طموحاتك، وأّن دفع 
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احلقوق الرشعية من أموالك ومساعدة الفقراء واملحتاجني سوف جيعلك فقريًا 

مع اإلنسان هي  واملستقبل سيكون قامتًا أمامك. إّن جهود الشيطان يف احلديث

نفس جهود اإلنسان املنحرف أخالقيًا مع صديقه الذي يريد منه أن ينحرف 

مثله، والفرق هو أّن طريقة بث الشيطان للفكرة املنحرفة وللميل االنحرايف عند 

اإلنسان فيها يشء من اخلفاء أو الصمت التكويني، وهلذا سّميت بالوسوسة  

 .مس يف األذن وما شابه ذلكي واهلفإّن الوسوسة هي الكالم اخلف

وهناك بعض العلامء يذهبون إىل أّن الشيطان خملوق غيبي غري ماّدي، لكّن 

علامء آخرين ـ مثل العالمة الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي حفظه اهلل تعاىل ـ 

يرون أّنه موجود مادي، غاية األمر أّنه من املواّد التي ال ترى بالعني املجّردة يف 

هي أشبه يشء باألثري وما تبثه أجهزة االتصاالت واألقامر الصناعية،  العادة، بل

فتكون قدرته عىل بّث الفكرة فيها نحٌو من التطّور التقني إذا صّح التعبري. وال 

تعني قدرته التقنية املتطّورة هذه أّنه يسيطر عىل اإلنسان أو يتحّكم يف ترّصفاته، 

ة التي نّصت عىل خماطبة الشيطان فإّن هذا خالف اآليات القرآنية الكريم

للكافرين يوم القيامة بأّنه مل يكن له عليهم من سلطان، وتعبري )من سلطان( ـ 

مستخدمًا أسلوب التنكري يف كلمة )سلطان( ـ يعني أّنه مل يكن يملك أّي سلطنة 

 .عليهم

أّما بالنسبة إىل اجلّن، برصف النظر عن الشياطني منهم، فهم خملوقات ثبت 

وجودها بنّص القرآن الكريم، وهم يقدرون عىل التواصل مع اإلنسان بمقداٍر ال 

نعرف حدوده، فقد حتّدث القرآن الكريم عن عالقتهم بالنبي سليامن عليه 

علَم اجلّن بالغيب، خالفًا ملا  السالم وأّنه كان زعياًم عليهم، ونفى القرآن الكريم

يعتقده الكثري من الناس، فقال تعاىل ـ متحّدثًا عن خدمة اجلّن لسليامن وعن 
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َها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهٌر َوَأَسْلنَا َلُه ﴿: قّصة وفاته أمامهم ـ يَح ُغُدوُّ َولُِسَلْيََمَن الرِّ

نِّ َمْن َيْعَمُل َبْْيَ  ِه َوَمْن َيِزْغ ِمنُْهْم َعْن َأْمِرَنا ُنِذْقُه َعْْيَ اْلِقْطِر َوِمَن اْْلِ  َيَدْيِه بِإِْذِن َربِّ

َواِب  ِعرِي َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَاِريَب َوََتَاثِيَل َوِجَفاٍن َكاْْلَ ِمْن َعَذاِب السَّ

ُكوُر َفَلَمَّ َقَضْينَا َوُقُدوٍر َراِسَياٍت اْعَمُلوا َآَل َداُووَد ُشْكًرا َوَقلِيٌل ِمْن ِعبَادِ  َي الشَّ

ُة اأْلَْرِ  َتْأُكُل ِمنَْسَأَتُه َفَلَمَّ َخرَّ َتَبيَّنَِت اْْلِ  ْم َعََل َمْوتِِه إَِلَّ َدابَّ نُّ َأْن َعَلْيِه اْْلَْوَت َما َدَلَُّ

 .(12ـ  14: )سبأ ﴾َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلبُِثوا يِف اْلَعَذاِب اْلُِْهْيِ 

حيث ذكر  |كام حتّدث القرآن عن اتصال من طرف اجلّن مع النبي حممد

ُه اْسَتَمَع َنَفٌر ِمَن ﴿: أهّنم سمعوا رسول اهلل يقرأ القرآن، قال تعاىل ُقْل ُأوِحَي إيَِلَّ َأنَّ

ْشِد َفَآَمنَّا بِ  ا َسِمْعنَا ُقْرَآًنا َعَجًبا َُّيِْدي إىَِل الرُّ نِّ َفَقاُلوا إِنَّ
نَا اْْلِ َك بَِربِّ ِه َوَلْن ُنّْشِ

نِّ ﴿: (. وقال سبحانه4ـ  1: )اجلن ﴾َأَحًدا ْفنَا إَِلْيَك َنَفًرا ِمَن اْْلِ َوإِْذ َْصَ

وُه َقاُلوا َأْنِصُتوا َفَلَمَّ ُق ََِ َولَّْوا إىَِل َقْوِمِهْم ُمنِْذِريَن  َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرَآَن َفَلَمَّ َحََّضُ

ًقا ْلَِا َبْْيَ َيَدْيِه َُّيِْدي إىَِل َقاُلوا َيا َقْوَمنَا  ا َسِمْعنَا كِتَاًبا ُأْنِزَل ِمْن َبْعِد ُموَسى ُمَصدِّ إِنَّ

قِّ َوإىَِل َطِريٍق ُمْسَتِقيمٍ  (، وهذا يعني أّن لدهيم ـ من 11ـ  49: )األحقاف ﴾احْلَ

ثري حيث املبدأ ـ فرصًا للتواصل مع اإلنسان، وإذا كانوا خملوقات مادّية مثل األ

، وال يوجد يشء يمنع عن أن يرتكوا أثرًا يف ةً طبيعيّ ّن هذا األمر يصبح أكثر فإ

املحيط الذي يعيش فيه اإلنسان، بأن حيدثوا صوتًا أو يصدروا حركًة ما توجب 

خوف اإلنسان أو فرحه، أو يؤثروا يف طاقات اجلسد وما شابه ذلك ما دامت 

وقوانني الطبيعة حتى لو مل يستطع  خملوقات مادّية ختضع ملنطق الوجود املادي

 .العلم احلديث اكتشافهم بعد

نعم، يوجد حديٌث مروّي عن اإلمام عيل عليه السالم، يف حديث قديس 

..وأنقل مردة اجلّن العصاة عن برّيتي »: يتكّلم فيه اهلل سبحانه وتعاىل فيقول
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نسل  وخلقي وخرييت، وأسكنهم يف اهلواء، ويف أقطار األرض، ال جياورون

خلقي، وأجعل بني اجلّن وبني خلقي حجابًا، وال يرى نسل خلقي اجلّن وال 

)الشيخ الصدوق، علل الرشائع  «يؤانسوهنم، وال خيالطوهنم، وال جيالسوهنم...

(، فهذا احلديث يدّل عىل انقطاع الصلة بني اإلنس واجلّن، حتى أّن 115: 1

ألرضيّة، وإذا صّح هذا احلديث بينهم حجابًا، رغم وجود اجلّن عىل وجه الكرة ا

 .فإّنه ينفي كّل أشكال االرتباط بني اجلّن واإلنس

لكّن هذا احلديث ال يمكننا االعتامد عليه وال الوثوق بصدوره عن اإلمام 

كونه خربًا آحاديًا ال يوجد ما يقّويه من عيل عليه السالم  لعّدة أمور منها 

احلديث جاء عمرو بن أيب املقدام، أّن سنده ضعيف، ففي سند األخبار، ومنها 

 .وهو رجل مل تثبت وثاقته وال صدقه وال عدالته

ومن املمكن أن تقول بأّن نفي اهلل سبحانه لسلطنة الشيطان عىل اإلنسان 

يعني أّن اجلّن ال يقدرون عىل التلّبس باإلنسان والسيطرة عليه  ألّن الشيطان من 

َوإِْذ ُقْلنَا لِْلَمََلئَِكِة اْسُجُدوا آِلََدَم ﴿: تعاىلاجلّن، بشهادة القرآن الكريم يف قوله 

َتُه َأْولَِياَء مِ  يَّ ِه َأَفَتتَِّخُذوَنُه َوُذرِّ نِّ َفَفَسَق َعْن َأْمِر َربِّ ْن َفَسَجُدوا إَِلَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْْلِ

 (.51: )الكهف ﴾ُدوِّن َوُهْم َلُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّاْلَِِْي َبَدًَل 

ولكّن هذا التحليل غري صحيح  ألّن الشيطان سلبت عنه قدرة الترّصف يف 

البرش يف اإلطار الذي يؤّدي إىل جربهم عىل املعايص، بحيث تصبح مجيع 

انحرافاهتم الدينية واألخالقية ناجتة عن عملية جرب شيطانية متفّرعة عىل سلطانه 

يف عملية الوسوسة عىل  الثابت عليهم، واآليات القرآنية تنفي سلطان الشيطان

الناس، وهذا غري وجود خملوقات جنّية غري شيطانية قد يكون لدهيا قدرة 

السيطرة ـ أو أن يكون للشيطان نفسه قدرة السيطرة ـ من غري ناحية فعل 
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املعايص واخلروج عن السلوك السوّي  ألّن اآليات التي تنفي سلطنة الشيطان 

وال تنظر إىل سائر القضايا التكوينية،  تنظر إىل موضوع الوسوسة واالنحراف

فقد يسيطر اجلّن أو الشيطان عىل بدن اإلنسان فيحدث فيه مرضًا، وهذا اجلانب 

مل تتعّرض له تلك اآليات املتحّدثة عن نفي سلطنة الشيطان عىل بني آدم، وهلذا 

ْبُتْم يِل َفََل إَِلَّ َأن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَج ﴿: ملّا نفى الشيطان سلطانه عىل الناس قال

، فاحلديث عن دائرة السلطنة يف إطار العالقة مع اهلل ﴾َتُلوُموِّن َوُلوُموْا َأنُفَسُكم

 .ةواالنحراف عن هذه العالقة ال يف كّل األطر التكوينيّ 

ومن هذا املنطلق، فكام تسيطر الظروف التكوينية يف اجلسد اإلنساين نتيجة 

ه قدرة السيطرة عىل نفسه وكأّنه حمكوم لنظام عوامل قهرّية عىل اإلنسان، فتفقد

قهري، كام لو وقع صوت انفجار ضخم بالقرب منه فأصيب بمرض عصبي 

مزمن، كذلك يمكن أن يكون للجّن مثل هذه التأثريات، لكن ال يوجد عندنا 

أّي دليل ديني عىل إثبات وقوع مثل هذا اليشء، كام ال يوجد ـ بحسب قراءيت ـ 

 .في وقوع هذا اليشءدليل ديني عىل ن

عندما نواجه ظواهر اّدعاء قضايا من هذا النوع، فليس من جييبنا  ،ومن هنا

عن هذا املوضوع هو عامل الدين فقط  ألّن هذه األمور ليست دينيًة فقط، بل هي 

مما يستطيع الدين والعلم معًا أن يعطيا تصّورًا فيها، فربام كانت الكثري من هذه 

يّة، وربام استطاع علامء النفس واملعاجلون النفسّيون األمور أمراضًا عصب

واألطباء أن يفرّسوا بعض هذه الظواهر بطريقة عادية دون حاجة الفرتاض 

 .وجود جّن، لكن ينبغي أن ال نكّذب األمر ملجّرد أّنه مل يثبت لدينا

إّنني ال أرى دلياًل ـ عىل املستوى الديني ـ يثبت أو ينفي : وخَلصة القول

أشكال تأثري أو تلّبس اجلّن باإلنسان وأمثال ذلك، فالبّد من الرجوع إىل  مطلق
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العلوم األخرى لكي تساعدنا يف حتصيل املزيد من املعلومات حول عالقة اجلّن 

 .باإلنسان سلبًا أو إجيابًا. والعلم عند اهلل تعاىل

 

الديين عن الفلسفة وبني  كيف يوفق التفكيكيون بني فصل النّص  ـ 17

 وص دينية فلسفية؟وجود نص

 تتحّدثون يف بعض كتاباتكم وحمارضاتكم عن مدرسة التفكيك : السؤال

اخلراسانية، وأَّنا َل تقبل بتدّخل العناْص الفلسفية والعرفانية يف فهم النّص الديني، 

ولكن من اْلَلحظ أّن النصوص الدينية نفسها َتمل عناْص فلسفية، بل إّن بعضها 

العرفانية الفلسفية، وهي ُتنسب لألئمة، وكَم فهمنا فإّن مشبٌع باْلصطلحات 

تفكيكية خراسان شكٌل من اإلخبارية، فكيف يوّفق اإلخباريون اْلدد بْي التفكيك 

 وبْي الروايات ذات النفس الغنويص الفلسفي؟

  هناك فرٌق بني أن نقول بأّن النصوص الدينية ال عالقة هلا بالقضايا

ول بأّن فهم النصوص الدينية ال حيتاج آلليات فلسفية الفلسفّية، وبني أن نق

ارات فلسفية نرى معاين النصوص من خالهلا، فال أحد يناقش يف أّن ونظّ 

النصوص الدينية تتحّدث عن بعض القضايا الفلسفية، سواء بمصطلحات 

فلسفية أم بغري ذلك، فاحلديث عن املبدأ، وهو اهلل وصفاته وأسامؤه وأفعاله، 

ديث عن املعاد واآلخرة وهناية اخللق ونوع احلرش والبعث وغري وكذلك احل

بمباحث اإلهليات باملعنى  ذلك، هو من قضايا الفلسفة التي تسّمى اليوم

 .األخّص 

وال يرى التفكيكيُّ أّن القرآن والسنّة مل يتعّرضا لقضايا فلسفية أو توجد 

النصوص الدينية مشكلة من تعّرضهام لقضايا فلسفية، وإّنام يرى أّن فهم 
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وتفسريها ينبغي أن يعتمد املنظومة الداخلية للنصوص نفسها، بحيث ال نأيت 

عىل النّص الديني حمّملني باإلرث الفلسفي، ثم نقوم بتفسري النّص الديني عىل 

ة تلك القضايا الفلسفية، فنفهم النّص أساس تلك القضايا الفلسفية أو عىل خلفيّ 

  (نوالتفكيكيّ )طويعّية، وهلذا أطلق عليهم اسم بطريقة مشّوهة وتأويلية وت

ألهّنم يفّككون بني العقل والنقل والقلب، ال أهّنم يرفضون العقل والقلب، وإال 

لتسّموا باسٍم آخر يفيد طرحهم للعقل والقلب ال تفكيكهم بني املصادر الثالثة 

للمعرفة، فال تناقض ـ من وجهة نظرهم ـ بني وجود نصوص فلسفية ونفي 

 .الفهم الفلسفي للنص

 

هل ميكن حتصيل التزام أخالقي من دون الدين وبعيدًا عن الرقابة   ـ 18

 اإلهلّية؟

 أنا أرى أناسًا، وإن كانوا قليلْي، ولكن عَل قدر عاٍل من اخللق : السؤال

واَللتزام األخَلقي، مع أّن خّطهم الفكري خطٌّ علَمّن، فهل يا ترى من اْلمكن أن 

ذا القدر الكبري والعايل من اَللتزام اخللقي، ويكون بعيدًا عن يتحَّل اإلنسان هب

 الدين، وَل يشعر بالرقابة اإلَلية، وَل يؤمن بالقيامة واليوم اآلخر؟

  ال مانع من ذلك عىل اإلطالق  ألّن الكثري من القيم األخالقية يمكن

ـ لتعبري بإرجاعها إىل الفطرة اإلنسانّية، وربام لذلك جاء يف احلديث النبوي ا

، فهناك نظم «إّنام بعثت ألمتّم مكارم األخالق»: املكارم، وذلك يف قوله (إمتام)

ة غري دينية يمكنها أن متنح اإلنسان أحيانًا ضبطًا أخالقّيًا، لكّن قيمة أخالقيّ 

 : الدين تكمن يف أمور عديدة أبرزها

منحه ضّخًا قيميًا كبريًا وتوفريه بيئة حاضنة لتنامي اإلحساس األخالقي، ـ  1
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حتى لو كان أصل هذا اإلحساس موجودًا عند اإلنسان يف أعامق نفسه، كام 

 .يقول بذلك العدلية الذاهبون إىل التحسني والتقبيح العقليني

ّس قدرته عىل التأثري األكرب عىل خمتلف رشائح املجتمع، عرب خلق حـ  4

أخالقي عام وشعور قوّي بالرهبة والرغبة إزاء اليوم اآلخر، فيام احلاالت التي 

تشريون إليها قد ترتبط ببعض الطبقات االجتامعيّة أو ببعض النخب. وأكرب 

األخطاء التي حتدث عند القارئني للموضوع الديني أهّنم يتصّورون أّنه خياطب 

 .وّجه إىل اجلميعالنخب فقط، ويغفلون عن أّن الدين خطاب يت

وال يعني ما نقول ـ من أّن الدين يشكل ضامنًا للقيم األخالقية من جهة، 

ويساعد عىل توسعة دائرة التأثري األخالقي عىل خمتلف طبقات املجتمع من جهة 

ثانية ـ أّن املتدّين أكثر أخالقّيًة من غريه، فنحن هنا ال نتحّدث عن التدّين 

ث عن هذه القناعات العامة واملشاعر املنترشة بني وااللتزام الديني، بل نتحدّ 

مليارات البرش، والتي تربط )ال شعورهم( بقضايا ما فوق طبيعيّة، بحيث 

حيّسون برعشة الضمري متصلًة بمفاهيم دينية مثل اهلل واألنبياء واآلخرة، فإّن هذا 

ى لو األمر يساعد بشكل كبري عىل توفري بيئة مناسبة للموضوع األخالقي، حت

كانت هناك تطبيقات كثرية غري أخالقّية هلذا املتدّين أو ذاك، وهناك فرٌق بني 

 .األمرين

والدين الذي نتحّدث عنه هنا ال هيّمنا مقدار احلّق فيه والباطل  ألّن القضية 

هنا ترصد تأثريات املقوالت الدينية الكربى عىل الشعور األخالقي عند 

اإلنسان، برصف النظر عام لو كانت هذه املقوالت الدينية صحيحًة أو غري 

نا  ألّن القضّية أوسع صحيحة، وهلذا ال يصّح هنا أخذ اإلسالم فقط يف حسابات

دائرًة من ذلك، بل تستوعب ـ يف كثري من األحيان ـ حتى الديانات الوضعّية 
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ة، وإن كان يمكن احلديث عن كالبوذية، فضاًل عن الساموّية كاليهودية واملسيحيّ 

 .مفاضلة بني الديانات من ناحية تفاصيل املنظومات األخالقّية

 

ه لو عّمر النيب أكثر من هذا لزاد ما رأيكم بقول الدكتور سروش بأّن  ـ 19

 حجم القرآن؟

 ٌل للزيادة؛ فإّنه يقول الدكتور عبد الكريم ْسوش بأّن القرآن الكريم قاب: السؤال

أكثر من هذا العمر، لنزل عليه قرآٌن آخر، أي آيات أَخر من  |لو عّمر النبي

القرآن الكريم، وهذا يعني أّن حجم النّص القرآّن تابٌع للوضع التارُيي الزمني 

 حلياة النبي، األمر الذي يعطي جماَلً لبسط التجربة القرآنية. ما هو تعليقكم؟

  غري دقيقة من هذا تبدو يل هذه املقاربة من املفّكر عبد الكريم رسوش

املدخل الذي ولج عربه هذا املوضوع  ألّنه تعامل مع مصدر الوحي بمعزل عن 

كونه مصدر التكوين، فعندما نفرتض أّن مصدر النص القرآين شخٌص آخر 

خمتلف عن مصدر التكوين الذي يتحّكم بعمر النبي أو بأّي حدث تارخيي أو 

ه، فسيكون افرتاض الدكتور رسوش زمني آخر، أو عىل األقّل يعلم به قبل وقوع

معقوالً. لكن توجد فرضّية غابت عن كالم رسوش، وهي أّن الذي ي نزل 

الكتاب الكريم هو نفسه املتحّكم والعامل مسبقًا بعمر النبي وبكّل الظروف 

التارخيية، األمر الذي جيعل من املمكن للغاية أن يكون قد نّظم القرآن الكريم 

مة الكّل وأّنه ال زيادة لديه بعد( تنظياًم مسبقًا متناغاًم مع ما كّله )وأؤّكد عىل كل

يعرفه من الوضع التارخيي وعمر النبي، فيكون ما أراده من القرآن قد صاغه 

 متناسبًا مع العمر النبوي، فالفصل بني التكوين والترشيع أوقعنا يف هذا اخلطأ.

ٌي آخر فال مانع ـ إذا كان يقصد رسوش أّنه من املمكن أن ينزل وح ،نعم
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برصف النظر عن قضّية ختم النبوة ـ لكن افرتاض أّن الوحي اآلخر هو إضافة 

مضمونية للدين ليس عليه شاهد، فهناك فرق بني اإلضافة املضمونية للدين 

وبني جمّرد نزول الوحي  ألّن النبّوات نفسها تنقسم إىل نبّوات رشائع ونبوات 

س هلا دور إضايف سوى دعوة الناس إىل ديانة نبّي قد تبليغ، والنبّوة التبليغّية لي

سبق وكانت نبّوته نبّوة ترشيع، ومن هنا ففرضيّة الدكتور رسوش مبنيّة عىل 

منطق القطع بني التكوين والوحي، فيام واقع األمور قائم عىل أّن مصدر الوحي 

ة والتكوين واحد، وأّن املنطق هو منطق الوصل، هلذا لن تكون هذه الفرضي

صحيحة هبذه الصيغة، ولن حتظى ببنيات حتتية تساعد عىل ترجيح افرتاضها 

 .هبذه الطريقة

 

 كيف يكون القرآن العربي معجزًا لغري العرب؟  ـ 21

 كيف يكون القرآن العريب معجًزا لغري العريب؟ فُرّب أعجمي يسمع عن : السؤال

جمة واختَلف وأين يعجزّن؟ إنَم عجزي عنه ْلكان الع: إعجاز القرآن فيتساءل

 اللسان؟

  ليس املهم يف املعجزة ـ وال هو بالرشط الالزم فيها ـ اإلحساس الذايت

الفردي بالعجز عن اإلتيان هبا، بل املهم هو إدراك العجز اإلنساين والبرشي عن 

اإلتيان هبا، ولو كان هذا اإلدراك عرب مقّدمات عقلّية وفكرّية، ومن هنا قال 

أّن إدراك غري العريب عْجَز العرب عن اإلتيان بالقرآن املتكّلمون املسلمون ب

سوف يفضيان به إىل قناعة تاّمة بأّن  يم، ومعرفته بظروف النبي حمّمد|الكر

هذا الكتاب مل يأِت يف ظروف طبيعيّة، بل البد من وجود تدّخل لقّوة غري عادية 

 .فرضت وجوده، وهذا كاٍف يف إثبات اإلعجاز عندهم
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شيء البد له من شيء يوجد منه  لو كان كّل»: قول الفالسفةما هو مرّبر   ـ 21

 ؟«ملا وجد شيء

 هل يمكن أن توضحوا لنا الفكرة التي يذكرها الفَلسفة، والتي تقول: السؤال :

لو كان كّل َشء َلبّد أن يوجد من َشء، فلم يكن ليوجد َشء. فَم معنى هذا 

 الكَلم؟ وما هو وجه منطقّيته؟

 كم أن تقلبوا تصّوركم هلا فسرتون أهّنا من األمور هذه الفكرة يمكن

الواضحة، وسبب وضوحها أّنك أخذت كلمة )يشء( فيها. لنأخذ اليشء )أ(، 

البّد هلذا اليشء من أن يوجد من يشء، فهذا معناه أّنه لن توجد )أ( إال : ونقول

بعد وجود )ب( مثاًل، ولنعطف النظر مّرًة أخرى عىل )ب(، ونطّبق عليها 

ألّن )ب( يشء أيضًا، ستكون النتيجة أّن )ب( لن توجد إال إذا   قاعدة نفسهاال

فرتض أن توجد )ب( منه، ولنسّمه )ج(، فحتى اآلن مل توجد نوجد يشء آخر 

)أ( وال )ب( ونحن بانتظار وجود )ج(. حسنًا لو أخذنا أيضًا )ج(، وقلنا متى 

 وجود )د(  ألّن كّل  لن حتظى )ج( بالوجود إال مع: ستوجد؟ فسيكون اجلواب

يشء )ومنه ج( ال يوجد إال من يشء، وهكذا لن تكون )ج( موجودة إال بعد 

 فرض وجود )د(، ونفس األمر نطّبقه عىل )د(، وهكذا إىل ما ال يتناهى.

وهذا معناه أن )أ، ب، ج، د، هـ...( لن يكون هلا وجود إال بعد وجود اليشء 

هلا هو أيضًا يشء، فالبّد من فرض عدم  الذي هو عّلة هلا، وهذا الذي هو عّلة

وجوده إال أن يوجد ما فوقه، فال تنتهي السلسلة، وهبذا لن يوجد اجلميع  ألن 

لن يوجد إال من يشء فوقه، فوجوده منتظٌر : أّي واحٍد تضع يدك عليه ستقول

لوجود ما فوقه، وتأخذ ما فوقه وتقول نفس اليشء، فإذا مل يكن هناك يشء يف 

تشمله هذه القاعدة فسوف تبقى كّل حلقات هذه السلسلة تنتظر  الفوق ال
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وجودها، فالبد من فرض يشء يف األعىل نستطيع أن نقول يف حّقه أّنه يوجد 

بدون يشء فوقه، وإذا فرضنا هذا األعىل الذي يوجد بدون يشء فوقه فسوف 

ِجَد ال من يشء فوقه.  تبطل هذه القاعدة  ألننا حصلنا عىل يشء و 

ا قال الفالسفة بأّن فرض احتياج كّل يشء وكّل موجود إىل عّلة فرٌض وهلذ

لن يوجد : يساوي عدم إمكان وجود يشء، فإّن أّي يشء تضع يدك عليه ستقول

إال بوجود عّلته، وهكذا نتصاعد إىل ما ال هناية، وحيث مل نحسم شيئًا تأّكدنا من 

)لن : التي ستحكمنا هي وجوده بدون تعليق وجوده عىل يشء فوقه، فإّن اجلملة

 .يوجد إال بوجود اليشء الذي فوقه

لن : لن أدخل الدار إال إذا دخلها عمرو، وقال عمرو: لو قال زيد: خذ مثاالً 

لن أدخل الدار إال إذا دخلها خالد، : أدخل الدار إال إذا دخلها بكر، وقال بكر

لن أدخل الدار : لن أدخل الدار إال إذا دخلها سعيد، وقال سعيد: وقال خالد

إال إذا دخلها مجيل، وكّلام أخذنا شخصًا فسنجده يقول نفس الكالم، فهل 

كال  ألّن كّل شخص فرضناه سيدخل الدار، : سيدخل أحٌد الدار؟ اجلواب

 .سوف يعّلق دخوله عىل آخر، وحيث ال تنتهي السلسلة فلن يدخل أحد

كّل : لقاعدة، وقالواهذه هي خالصة فكرهتم، ومن هنا غرّي بعضهم يف صياغة ا

 فوقه، بتغيري كلمة )يشء( إىل كلمة 
ٍ
ممكن الوجود البد من أن يوجد من يشء

)ممكن(، وهبذه الطريقة مل يفرضوا حاجة كّل يشء وكّل موجود إىل عّلة، بل فرضوا 

من القاعدة، وهبذا حتّقق )اهلل( حاجة كّل ممكن إىل عّلة، فأخرجوا واجب الوجوب 

حيتج ملا فوقه لكي يوجد، فانقطعت السلسلة وحتّقق. وهذا وجود طرف أعىل مل 

، وهو من البحث عندهم يطرح بوصفه نقاشًا حول الصياغة الدقيقة لقانون العلّية

 عندهم. أبحاث بطالن التسلسل العيّل والسببي، وله تفصيالت كثرية
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 مشهد اخلالف حول علم املعصوم بالغيب  ـ 22

 بَّضورة أن يكون اإلمام عاْلًا باألمور الغيبية، هل من دليل عقيل حيكم : السؤال

مع العلم أّن األئمة عليهم السَلم َل يستعملوا هذا العلم يف كثرٍي من ممارساهتم، بل 

ما هي احلكمة أو الفائدة التي تعود : تُّصفوا وفقًا لطبيعتهم البّشية؟ بعبارة أخرى

باألمور الغيبية سواء عَل اْلجتمع اإلنساّن الذي يقوده إمام يكون عَل علم 

اْلستقبلية أم اْلاضية أم احلارضة؟ وما هو دور هذا العلم الذي حيمله اإلمام يف 

تكامل اْلجتمع اإلنساّن؟ وما هي صورة اآلراء يف اْلوضوع؟ وما هي أبرز أدّلة 

 النافْي للعلم بالغيب؟

 ذلك. األوىل يف رضورة : البحث يف علم املعصوم بالغيب يقع يف مرحلتني

 : والثانية يف وقوع ذلك

فال يوجد دليل عقيل مقنع يفرض رضورة علمهم  ،أما من الناحية األوىل

بالغيب باملساحة التي يتداوهلا بعض اإلمامية يف عرصنا مثاًل. وأما من الناحية 

الثانية فإّن املرجع هنا هو النّص والتاريخ لتأكيد هل يعلمون هبذا الغيب أم ال؟ 

 يقدر عىل معرفة واقع علمهم يف هذه احلال إال بناًء عىل نظريات ألّن العقل ال

ات غري مقنعة من بعض املتصّوفة والعرفاء يف مسألة اإلنسان الكامل، وهي نظريّ 

وجهة نظري املتواضعة. إذًا فاملرجع هنا هو النصوص الدينية، وأهنا هل تدّل 

رضورًة لعلمهم بالغيب ال عىل علمهم الوسيع بالغيب أم ال؟ وجمرد أّننا مل نجد 

 .ينفي علمهم بالغيب، إذ ربام تكون قد خفيت علينا أمور يف أرسار هذا العامل

وتوجد هنا وجهتا نظر، فاألوىل تثبت العلم بالغيب بناًء عىل وجود بعض 

 : الروايات، وهذا الفريق ينقسم إىل مجاعتني تبعًا النقسام الروايات إىل جمموعتني

وهي القائلة بأهنم يعلمون الغيب علاًم مطلقًا وفعلّيًا، فاإلمام  :اْلَمعة األوىل
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اآلن يدرك كّل ما حيدث يف العامل وكّل حركة ذّرة من حركات ذرات هذا الكون 

إدراكًا فعلّيًا مبارشًا. ومن الواضح أّن القائلني بالوالية التكوينية ـ بمعنى 

 .الواسطة يف الفيض ـ يعتقدون هبذا الرأي تلقائّياً 

وهي القائلة بأّن املعصوم ال يعلم ذلك فعاًل، لكنّه لو أراد  :اْلَمعة الثانية

 .لعلم مبارشًة، فعّلقوا العلم عىل اإلرادة من جانب املعصوم

ويف مقابل وجهة النظر األوىل هذه بجامعتيها، توجد وجهة نظر ثانية تنفي 

ّص باخلصوص يف حادثة العلم الغيبي املطلق عن املعصومني، إال فيام وردنا فيه ن

هنا أو هناك أو جمال هنا أو هناك. وينطلق هذا الفريق من أدّلة قرآنية ومن السنّة 

الرشيفة عىل نفي الوالية التكوينية ونفي العلم املطلق للنبي وأهل البيت، أو ال 

أقّل من أّن أدلتهم قد تعارض أدّلة الوالية التكوينية، مما يعيق قدرة استنتاج 

لوالية التكوينية والعلم املطلق منها، ومن هؤالء ـ يف مسألة الوالية نظرية ا

التكوينية ـ سامحة السيد كاظم احلائري، حيث توّصل بعد فحص األدلة املتقابلة 

إىل عدم ثبوت الوالية التكوينية، لكنّه مل ينفها أيضًا، بمعنى مل يقم الدليل عليها 

 .وال عىل عدمها عنده

َّْن ﴿: ملعارضة عند هذا الفريق، قوله تعاىل خماطبًا نبّيهومن هذه األدّلة ا َومِم

َن األَْعَراِب ُمنَافُِقوَن َوِمْن َأْهِل اْلَِْدينَِة َمَرُدوْا َعََل النَِّفاِق َلَ َتْعَلُمُهْم َنْحُن  َحْوَلُكم مِّ

وَن إىَِل َعَذاٍب َعظِ  َتْْيِ ُثمَّ ُيَردُّ رَّ هُبُم مَّ ، فإذا كان ال يعلم بعض ﴾يمٍ َنْعَلُمُهْم َسنَُعذِّ

املنافقني من حوله فكيف يكون عنده علم العامل كّله ويدير الكون وله الوالية 

 التكوينية الكاملة عليه؟

ُقل َلَّ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن اَّللِّ َوَل َأْعَلُم اْلَغْيَب َوَل َأُقوُل ﴿: وقوله تعاىل

بِ  ُع إَِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ ُقْل َهْل َيْسَتِوي األَْعَمى َواْلَبِصرُي َأَفََل َلُكْم إِّنِّ َمَلٌك إِْن َأتَّ
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ُرونَ   ، هل هذه اآلية تنسجم مع العلم الغيبي املطلق؟!﴾َتَتَفكَّ

ا إَِلَّ َما َشاء اَّللُّ َوَلْو ُكنُت ﴿: وقوله تعاىل ُك لِنَْفِِس َنْفًعا َوَلَ رَضًّ
ُقل َلَّ َأْملِ

وُء إِْن َأَنْا إَِلَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِّقْوٍم َأْعَلُم اْلَغيْ  نَِي السُّ رْيِ َوَما َمسَّ َب َلَْسَتْكَثْرُت ِمَن اخْلَ

، فهل هناك يف هذه اآلية قيد االستقالل عن اهلل، فهو ينفي علمه ﴾ُيْؤِمنُونَ 

بالغيب معّلاًل ذلك بأّنه لو كان يعلمه الستكثر من اخلري وما مّسه سوء، فهل 

مّس السوء له متوقف عىل العلم بالغيب مستقاًل عن اهلل أم أّن العلم عدم 

 بالغيب ولو غري املستقل حيّقق أيضًا عدم مّس السوء له؟

َوَيا َقْوِم َل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َماَلً إِْن َأْجِرَي إَِلَّ َعََل اَّللِّ َوَمآ َأَنْا ﴿: وقوله تعاىل

َهُلوَن  ِْم َولَكِنَِّي َأَراُكْم َقْوًما ََتْ ََلُقو َرهبِّ ُم مُّ َوَيا َقْوِم َمن  *بَِطاِرِد الَِّذيَن آَمنُوْا إَِّنَّ

ْم َأَفَلَ  ُ ِّن ِمَن اَّللِّ إِن َطَردهتُّ ُروَن َينُُصُ َوَلَ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآئُِن اَّللِّ َوَلَ  * َتَذكَّ

ِذيَن َتْزَدِري َأْعُينُُكْم لَن ُيْؤتِيَُهُم اَّللُّ  َأْعَلُم اْلَغْيَب َوَلَ َأُقوُل إِّنِّ َمَلٌك َوَلَ َأُقوُل لِلَّ

ا اَّللُّ َأْعَلُم بََِم يِف َأنُفِسِهْم إِّنِّ إًِذا ْلََِّن ا ، فهل هذا اللسان من النبي نوح ﴾لظَّاْلِِْيَ َخرْيً

 عليه السالم ينسجم مع شخص له الوالية التكوينية عىل العامل والعلم املطلق؟

ُسِل َوَما َأْدِري َما ُيْفَعُل يِب َوََل بُِكْم إِْن ﴿: وقال تعاىل ْن الرُّ ُقْل َما ُكنُت بِْدًعا مِّ

بُِع إَِلَّ َما ُيوَحى إيَِلَّ َومَ  بٌِْي َأتَّ ُقْل َأَرَأْيُتْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد اَّللَِّ * ا َأَنا إَِلَّ َنِذيٌر مُّ

ُتْم إِنَّ اَّللََّ ََل  يَل َعََل ِمْثلِِه َفآَمَن َواْسَتْكرَبْ
ائِ ن َبنِي إِْْسَ َوَكَفْرُتم بِِه َوَشِهَد َشاِهٌد مِّ

يناسب أّنه يعلم علم الغيب ، فهل هذا النوع من اخلطاب ﴾َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاْلِِْيَ 

كّله، بل هو يّدعي هنا بأّنه ال خيتلف حاله عن بقية الرسل وليس سوى نذير 

وبشري وليس له علم بام سيحصل ونحن نقول إّن عنده علم املنايا والباليا وما 

هو كائن وما يكون إىل يوم القيامة، فهل هذه املفاهيم تنسجم مع روح هذه 

 اآليات الكريمة؟!
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تِْلَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَها إَِلْيَك َما ُكنَت َتْعَلُمَها َأنَت َوَلَ ﴿: ل تعاىلوقا

َبَة لِْلُمتَِّقْيَ 
، فقبل نزول هذه اآليات مل يكن ﴾َقْوُمَك ِمن َقْبِل َهَذا َفاْصرِبْ إِنَّ اْلَعاقِ

يعرف حتى بعض قصص األنبياء فكيف يكون هو الصادر األول الذي أفاض 

لوجود والصور النوعّية عىل العامل منذ بدء اخلليقة، وهو ال يدري بعض أحداث ا

األنبياء قبله؟! وكيف يكون عاملًا بالغيب املطلق وهو جننٌي يف بطن أّمه كام 

يقولون؟! وكيف يمكن أن يكون املراد غريه عىل طريقة إّياك أعني واسمعي يا 

 علم قومه معًا؟ جارة وهو يرّصح له بالنفي لعلمه وأيضًا نفي

إّن الفريق الثاين هنا ينطلق من مثل هذه اآليات وبعض الروايات ليقول بأّن 

الروايات املثبتة للعلم إّما موضوعة من الغالة فتطرح  ملخالفتها لكتاب اهلل، أو 

يرّد علمها إىل أهلها، فيام يفرّس الفريق األّول هذه اآليات بأهّنا تنفي علمه 

تعاىل ال مطلقًا. هذا هو مشهد الرأي املنقسم حول هذا املستقّل عن اهلل 

 .املوضوع، وقد عرضت لك تصّورات الفرقاء هنا والرأي يرجع لكّل ناظر

 

َما ﴿: املعراج بني الرؤية احلسية واملعرفة الشهودية يف قوله سبحانه  ـ 23

 ﴾َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى

 َأَفُتََمُروَنُه َعََل َما  *َما َكَذَب اْلُفَؤاُد َما َرَأى ﴿يقول اَّلل تبارك وتعاىل : السؤال

فأثبت للقلب رؤيًة ختّصه، وليست هي الفكر؛ »: )...(اْلعاْص ، يقول السيد ﴾َيَرى

فإّن الفكر إّنَم يتعّلق بالتصديق واْلرّكب الذهني، والرؤية إّنَم تتعّلق باْلفرد العيني، 

؟ ما هو «ليست باحلّسية اْلادية وَل العقلية الذهنية فيتبّْي بذلك أَّنا توّجه من القلب

اْلقصود بالتصديق واْلركب الذهني واْلفرد العيني؟ وما هو تعليقكم؟ كَم أّنني 

أفهم التقسيم والفرق بْي العلم احلضوري واحلصويل، ولكن َل أستطيع أن أمّيز أو 
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خلوف وبْي يقيني أشعر هل هناك حقًا فرق يف درجة اليقْي بْي يقيني وشعوري با

أليس اْلعراج حصل للرسول ببدنه : من الشخص اْلالس جنبي؟ كَم أود أن أسأل

أّكد لنا ما  |وروحه، وبالتايل حصلت له الرؤية احلسّية من خَلل البُص وهو

شاهده من خَلل بعض األحاديث الّشيفة مشاهدًة حسّية بُصية، فَم هو السبب 

 حي؟الذي أْلأ بعضهم إىل التفسري الرو

  امليزان للعالمة )هذا النص الذي نقلتموه هو نّص حريف منقول عن كتاب

، ويقصد به أّن لدينا فكرًا ورؤية حسّية ورؤية قلبية، (22ص  ،1، ج الطباطبائي

والعالمة يرى أّن الرؤية يف هذه اآلية ليست حسّيًة، إذًا فالبد أن تكون رؤيًة 

بال رؤية قلبية حضورية، كام حيصل  قلبية، وليست جمّرد علم وتصديق حصل له

 لنا علم بيشء من خالل دليل فلسفي أو كالمي.

ويستدّل العالمة الطباطبائي عىل هذا األمر بأّن الفكر واالستدالل واجلهاز 

العقيل يعمل ويتعّلق بالتصديق، والتصديق عبارة عن احلكم بنسبة يشء إىل 

بانتساب القيام إليه، وهذا يعني أّن يشء، فأنت تصّدق بقيام زيد، إذًا فأنت حتكم 

التفكري يدور مدار التصديق، ويدور مدار األمور املرّكبة الذهنية  ألننا اآلن يف 

املوضوع وهو زيد، واملحمول وهو القيام، : هذه القضية كانت لدينا أربعة أجزاء

ي والنسبة بني القيام وزيد وهي عبارة عن حلول القيام بزيد مثاًل، واحلكم الذ

هو اعتقادي بانتساب القيام لزيد. فنحن أمام كلٍّ مرّكٍب من أجزاء. هذه هي 

 .العمليات الفكرية عادًة ختضع لعنارص تركيبية

وهلذا ذكروا يف الفلسفة واملنطق أّن العلوم احلصولية علوم تركيبية بام يف ذلك 

لنقيضني، النقيضان ال جيتمعان، وهذه فكرة مرّكبة من ا: البدهييات، فأنت تقول

 ومن االجتامع، ومن النفي عىل رأي، وغري ذلك.
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أما الرؤية فإهنا تتعّلق بأمر بسيط ومفرد وخارجي، أي بمفرد عيني، أي أمر 

بسيط خارجي، وهذا هو العلم احلضوري  فإّن العلم احلضوري للنفس بذاهتا 

 مثاًل علٌم بسيط ال يوجد فيه تركيب، فأنت تشعر بذاتك وأنك موجود، ونفس

أنا موجود  ألّن : هذا الشعور هو شعور بسيط إحسايس، وهو غري أن تقول

نفس اإلحساس  أنا موجود، هو علم حصويل وليس حضوريًا، لكنّ : قولك

الباطني بوجود ذاتك هو علم حضوري، وهو بسيط  هلذا أراد الطباطبائي أن 

رجي وجودي، يمّيز بني الرؤية والفكر، بأّن الرؤية تتعّلق بمفرد بسيط عيني خا

وهلذا يقولون بأّن العلم احلضوري يقوم عىل مبدأ الوجود  ألّن املعلوم حيرض 

بوجوده عند العامل، أما العلم احلصويل فيقوم عىل مبدأ املاهية  ألّن اليشء ال 

 .حيرض عنده فيه، وإنام تأيت صورة ذهنية عنه

ثبت الع لم احلضوري يف فبالتمييز بني الفكر والرؤية أراد الطباطبائي أن ي 

املعراج، ليقول بأّن هذه التجربة التي حصلت مع النبي هي من نوع التجارب 

 العرفانية، بل األرقى منها.

وهذا كّله مبنيٌّ عىل أّن كلمة )ما رأى( فاعلها هو القلب، أي ما كذب الفؤاد 

 ـ وهو القلب ـ يف اليشء الذي رآه القلب. أما لو قلنا بأّن فاعل رأى هو النبي

مل يكّذب فؤاد  حممد ما رأته عيناه، وهذه الكلمة : حمّمد بحواسه، فيكون املعنى

تعني يف اللغة العربية أنه مل يتخّيل، وأّن ما رآه كان حقيقًة، وأنه مل يشّك يف حّقانية 

 .ما اّطلع عليه

وأّما قضيّة الروح واجلسد، فإّن اإلرساء حصل بالروح واجلسد، أما املعراج 

فيه، ولعّلني أذكر أّن العالمة الطباطبائي يرى أّن العروج امللكويت  فهناك خالٌف 

كان بالروح، وأما هذه األشياء التي رآها فهي من متثالت عامل املثال عندهم  ألّن 
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الطباطبائي من العرفاء، والعرفاء يقولون بمقولة اإلرشاقيني بأّن العامل ينقسم إىل 

املثال وعامل املجّردات، عىل خالف املعروف بني  ثالثة أقسام، هي عامل املادة وعامل

الفالسفة املشائني الذي كانوا يقولون بأّن العامل إما مادي أو جمّرد، فعامل املثال 

 .وسٌط بني املاّدة والتجّرد

وأّما الفرق بني شخٍص بجانبك واملعرفة احلضورية فكبري  فإّن الشخص 

ّن العني وسائر احلواس ترسل لك الذي بجانبك معلوٌم لك بالعلم احلصويل  أل

معلومات عنه، فيحصل لك يقنٌي كبري بوجوده، لكن عرب صورٍة ذهنية عنه. أّما 

العلم احلضوري فهو مثل علمك بذاتك وعلمك بحالة اخلوف أو احلّب التي 

تعرتيك. وعلمك بمن هو خارج ذاتك ممّن هو إىل جانبك حمكوٌم حلواسك، 

طأ، كام أّن الواسطة بينك وبني املعلوم وهي الصورة وهم يقولون بأّن احلواس خت

الذهنية يمكن أن تنتاهبا مشاكل من حيث تأثرها باجلهاز العصبي وغري ذلك، 

الصورة وهي هلذا يعتربون أّن املعرفة بال واسطة أقوى من املعرفة مع الواسطة )

حلصولية، الذهنية اآلتية من خالل احلواس(، فهم ال ينكرون اليقني يف العلوم ا

 .عن الشك والريب لكنّهم يقولون بأّنه يف العلوم احلضورّية أكثر استحكامًا وأبعد

 

 االستدالل على الوالية التكوينية مبسألة االسم األعظم  ـ 24

 يستدّل بعضهم عَل ثبوت الوَلية التكوينية ألهل البيت عليهم السَلم : السؤال

 صحيحاً أم َل؟ بمسألة اَلسم األعظم، فهل ترون هذا اَلستدَلل

  إّن االستدالل بمسألة االسم األعظم عىل ثبوت الوالية التكوينية ألهل

الوالية التكوينية ـ إلثبات  تهمالبيت عليهم السالم ـ برصف النظر عن سائر أدلّ 

إذا أريد به كلامت العرفاء وبعض الفالسفة فلم ي ذكر يف كلامهتم دليل عىل ذلك 
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البيت، وأّما إذا أريد به ـ كام هو املتداول عادًة ـ وارتباطه بالوالية ألهل 

الروايات الواردة يف هذا املجال، فإّن هذه الروايات ورد أغلبها يف كتاب بصائر 

الدرجات ملحمد بن احلسن الصفار، وبرصف النظر عن صّحة نسبة نسخة 

 : الكتاب املوجود بني أيدينا اليوم للصفار، فإّن مهّم هذه الروايات كالتايل

حدثنا أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن حممد بن الفضل : الرواية األوىل

أخربين رضيس الوابيش، عن جابر، عن أيب جعفر عليه السالم : )الفضيل( قال

إّن اسم اهلل األعظم عىل ثالثة وسبعني حرفًا، وإّنام كان عند آصف منها »: قال

وبني رسير بلقيس، ثم تناول  حرٌف واحد، فتكّلم به فخسف باألرض ما بينه

الرسير يده، ثم عادت األرض كام كانت أرسع من طرفة عني، وعندنا نحن من 

االسم اثنان وسبعون حرفًا، وحرف عند اهلل استأثر به يف علم الغيب عنده وال 

 .«حول وال قّوة إال باهلل العيّل العظيم

، وبرضيس وهذا اخلرب ضعيٌف بمحّمد بن الفضيل الذي رموه بالغلوّ 

 .)رشيس( الوابيش، وهو جمهول احلال عند علامء الرجال

حّدثنا أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن حممد بن : الرواية الثانية

خالد، عن زكريا بن عمران القمي، عن هارون بن اجلهم، عن رجل من 

ليه سمعت أبا عبد اهلل ع: أصحاب أيب عبد اهلل عليه السالم مل حيف  اسمه، قال

إّن عيسى بن مريم أعطي حرفني وكان يعمل هبام، وأعطي »: السالم يقول

موسى بن عمران أربعة أحرف، وأعطي إبراهيم ثامنية أحرف، وأعطي نوح 

مخسة عرش حرفًا، وأعطي آدم مخسة وعرشون حرفًا، وإّنه مجع اهلل ذلك ملحمد 

ة وسبعون حرفًا، أعطى صىل اهلل عليه وآله وأهل بيته، وإّن اسم اهلل األعظم ثالث

 .«اهلل حممدًا صىل اهلل عليه وآله اثنني وسبعني حرفًا وحجب عنه حرفًا واحداً 
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وهذا اخلرب مرسل  إذ رواه ابن اجلهم عن رجل، كام أّن زكريا بن عمران 

 .جمهول احلال عند علامء الرجال

يب عبد اهلل عن أيب عبد اهلل الربقي يرفعه إىل أ ،أمحد بن حممد: الرواية الثالثة

إن اهلل عز وجل جعل اسمه األعظم عىل ثالثة وسبعني »: عليه السالم، قال

حرفًا، فأعطى آدم منها مخسة وعرشين حرفًا، وأعطى نوحًا منها مخسة عرش 

حرفًا، وأعطى منها إبراهيم ثامنية أحرف، وأعطى موسى منها أربعة أحرف، 

ى ويربؤ هبام األكمه واألبرص، وأعطى عيسى منها حرفني، وكان حييي هبام املوت

وأعطى حممدًا اثنني وسبعني حرفًا، واحتجب حرفًا لئال يعلم ما يف نفسه ويعلم 

 .«ما نفس العباد

وهذا اخلرب ال يدّل سوى عىل أّن االسم األعظم عند رسول اهلل، وال يشمل 

 يف نفسه أهل البيت سالم اهلل عليهم، وأّما من حيث السند فهو مرفوع مرسل ال

 .سند بني الربقي واإلمام كام هو واضح

حدثنا حممد بن عبد اجلبار، عن أيب عبد اهلل الربقي، عن : الرواية الرابعة

: فضالة بن أيوب، عن عبد الصمد بن بشري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال

كان مع عيسى بن مريم حرفان يعمل هبام، وكان مع موسى عليه السالم أربعة »

ن مع إبراهيم ستة أحرف، وكان مع آدم مخسة وعرشون حرفًا، أحرف، وكا

وكان مع نوح ثامنية، ومجع ذلك كّله لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله. إّن اسم اهلل 

 .«ثالثة وسبعون حرفًا وحجب عنه واحداً 

وهذا اخلرب من حيث السند صحيح عند السيد اخلوئي، وهو عندي ضعيف 

فيه إشارة ألهل  تخالد الربقي، كام أّن احلديث ليسبعدم ثبوت وثاقة حممد بن 

د صلوات اهلل عليهم، أضف إىل ذلك البيت، بل يتحّدث عن األنبياء والنبي حممّ 
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أّن هذا احلديث يعارض ـ من حيث عدد األحرف املعطاة لألنبياء ـ ما جاء يف 

 ما إما احلديثني السابقني كام يالح  بمراجعة متنه، وهذا معناه أّن هناك مشكالً 

 .يف هذا احلديث أو يف الذي سبقه

متنها متحد مع سابقتها فتقع فيها نفس املشاكل، وأّما  والرواية اخلامسة

سندها فهو ضعيف بعدم ثبوت وثاقة حممد بن حفص فهو جمهول، أو مرّدد بني 

 .الثقة وغريه

حّدثنا حممد بن عيسى، عن عيل بن احلكم، عن حممد بن : الرواية السادسة

قلت : لفضيل، عن رضيس الوابيش، عن جابر، عن أيب جعفر عليه السالم، قالا

: فقال: جعلت فداك، قول العامل أنا آتيك به قبل أن يرتّد إليك طرفك؟ قال: له

يا جابر، إّن اهلل جعل اسمه األعظم عىل ثالثة وسبعني حرفًا فكان عند العامل »

الرسير حتى التقت القطعتان منها حرف واحد، فانخسفت األرض ما بينه وبني 

وحول من هذه عىل هذه، وعندنا من اسم اهلل األعظم اثنان وسبعون حرفًا، 

 .«وحرف يف علم الغيب املكنون عنده

وهذا اخلرب سنده مطابق تقريبًا لسند اخلرب األّول، وفيه حممد بن الفضيل 

 .املتهم بالغلو والذي ضّعفوه، كام أّن فيه الوابيش املجهول احلال

حّدثنا إبراهيم بن هاشم، عن حممد بن حفص، عن عبد : الرواية السابعة

إّن اسم اهلل األعظم عىل »: الصمد بن بشري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال

ثالثة وسبعني حرفًا كان عند آصف منها حرف واحد، فتكّلم به فخسف 

عادت األرض كام  باألرض ما بينه وبني رسير بلقيس، ثم تناول الرسير بيده ثم

كان أرسع من طرفة عني، وعندنا من االسم اثنان وسبعون حرفًا، وحرٌف عند 

 .«اهلل تعاىل استأثر به يف علم الغيب املكتوب
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وهذا اخلرب فيه نفس الراوي الذي تقّدم يف اخلرب اخلامس، وهو حممد بن 

 .حفص، ومل تثبت وثاقته

عيل بن احلكم، عن حممد بن  حّدثنا أمحد بن حممد، عن: الرواية الثامنة

إّن »: الفضيل، عن سعد أيب عمرو اجلالب، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال

اسم اهلل األعظم عىل ثالثة وسبعني حرفًا، وإنام كان عند آصف منها حرف 

واحد، فتكّلم فيه فخسف باألرض ما بينه وبني رسير بلقيس، ثم تناول الرسير 

 كان أرسع من طرفة عني، وعندنا نحن من االسم بيده، ثم عادت األرض كام

اثنان وسبعون حرفًا، وحرٌف عند اهلل تعاىل استأثر به يف علم الغيب املكنون 

 .«عنده

وهذا اخلرب فيه حممد بن الفضيل الذي تقّدم يف أكثر من رواية سابقة، وهو 

 .حلالمتهم بالغلو، وقد ضّعفوه، كام أّن فيه أبا عمرو اجلالب وهو جمهول ا

 .هي مثل الثامنة متامًا فال نعيد والرواية التاسعة

حدثنا احلسن بن عيل بن عبد اهلل، عن احلسني بن عيل بن : الرواية العاْشة

: فضال، عن داود بن أيب يزيد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن حنظلة، فقال

: ، قال«أجل»: إيّن أظّن أّن يل عندك منزلة، قال: قلت أليب جعفر عليه السالم

تعّلمني االسم األعظم، : قلت: قال «وما هي؟»: فإّن يل إليك حاجة، قال: قلت

فدخل البيت، فوضع : ، قال«فادخل البيت»: نعم، قال: قلت «وتطيقه؟»: قال

ما تقول »: أبو جعفر يده عىل األرض فأظلم البيت فأرعدت فرايص عمر، فقال

 البيت كام كان.فرفع يده، فرجع : ال، قال: فقال «أعّلمك؟

وهذه الرواية مرسلة كام هو واضح، كام أّن عمر بن حنظلة جمهول احلال، 

 .وفاقًا للسيد اخلوئي
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حّدثنا أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن شعيب : الرواية احلادية عّشة

كان »: العقرقوقي )العقرقويف( عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال

سم اهلل األكرب الذي إذا سأله أعطى وإذا دعا به أجاب، ولو كان سليامن عنده ا

 .«اليوم الحتاج إلينا

وهذه الرواية صحيحة السند، لكنّنا نالح  من متنها أهّنا تقّدم لالسم 

األعظم مفهوم الدعاء، فهي تقول بأّن سليامن لو دعا به أجاب ولو سأل به 

امن هو الذي يفعل أو يرتك، وأّنه أعطي، وال تقول بأّن االسم األكرب جيعل سلي

يدير العامل وأّنه واسطة يف الفيض. واجلدير ذكره أّن بعض الروايات األخرى 

عن أهل البيت صلوات اهلل عليهم ترشح االسم األعظم بأّنه مقام لو دعا اهلل به 

هو حرف  "أمل"»: ألجاب، مثل خرب أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال

اسم اهلل األعظم، املقّطع يف القرآن، الذي يؤّلفه النبي صىل اهلل عليه  من حروف

 .«..وآله واالمام، فإذا دعا به أجيب

حّدثنا احلسني بن حممد بن عامر، عن معىّل بن حممد، : الرواية الثانية عّشة

عن أمحد بن حمّمد بن عبد اهلل، عن عيل بن حممد النوفيل، عن أيب احلسن 

اسم اهلل األعظم ثالثة وسبعون حرفًا، وإنام »: سمعته يقول :، قال×العسكري

كان عند أصف منه حرف واحد، فتكّلم فانخرقت له األرض فيام بينه وبني سبأ، 

فتناول عرش بلقيس حتى صرّيه إىل سليامن، ثم انبسطت األرض يف أقّل من 

ه يف علم طرفة عني، وعندنا منه اثنتان وسبعون حرفًا، وحرف عند اهلل استأثر ب

 .«الغيب

وهذه الرواية صّحتها موقوفة عىل وثاقة عيل بن حممد النوفيل، ومل تثبت 

 رأيهوثاقته إال عىل مبنى كامل الزيارة غري الثابت حتى عند السيد اخلوئي يف 
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 .األخري

وهبذا ظهر أّن هناك اثنتي عرشة رواية كّلها ضعيفة السند عدا واحدة 

ائر الدرجات يف نسخته الواصلة إلينا، وهذا )برصف النظر عن صّحة كتاب بص

بحث آخر يبحثونه يف حمّله، والكليني روى ثالثة من هذه الروايات فقط، وليس 

بينها الرواية الصحيحة السند(، وبينها مخس روايات يف سندها شخص متهم 

بالغلو ومضّعف، كام أّن ثالثة منها أخرى ال تتحّدث سوى عن النبي وال إشارة 

هل البيت، وتوجد روايتان تعارض روايات أَخر يف عدد األحرف التي فيها أل

عند األنبياء، كام أّن الرواية الصحيحة السند ال تدّل عىل أكثر من أّن هذا االسم 

 : األكرب عندما يبلغه العبد يكون بحيث لو دعا اهلل ألجابه، فهنا

من يقول بنظرية الوثاقة وكفاية خرب واحد صحيح السند يف األمور  أ ـ

العقائدية، يمكنه األخذ بالرواية الصحيحة املؤّيدة ببعض الروايات األخرى، 

إذا جتاوز إشكالّية أّن مضموهنا حيّول فكرة االسم األعظم إىل مقام يستجاب به 

 .الدعاء

وق بصدوره، فتحصيل الوثوق أما من يقول بعدم كفاية غري اخلرب املوث ب ـ

من مثل هذه الروايات مشكل حينئٍذ، ألهّنا قليلة جدًا، فإّن الروايات اخلمس 

التي ورد فيها حممد بن الفضيل مثاًل كّلها تصبح يف قّوة رواية واحدة  ألّن 

التعّدد مرشوط بعدم وجود اسم متكّرر يف السند، هذا فضاًل عام لو اشرتط يف 

ة حتصيل اليقني، هذا فضاًل أيضًا عن أّن الرواية التاّمة سندًا ال املسألة العقائدي

إشارة فيها إىل الوالية التكوينية، بل هي دعاء يستجيبه اهلل. وعليه فإثبات الوالية 

 .التكوينية بمثل هذه األدّلة غري دقيق، بل البّد من اتباع أدّلة أخرى يف املقام
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 ّر يف العامل؟كيف تفّسر النصوص الدينية ظاهرة الش  ـ 25

 يطرح بعض الفَلسفة يف مبحث الّشور ـ للرّد عَل بعض اإلشكاَلت : السؤال

الواردة يف هذا اْلقام ـ دليًَل يعتمد عَل كون الّّش أمرًا عدميًّا، ومن ثّم يكون الّّش ـ 

عَل حّد قوَلم ـ معدومًا، قد يقال بأّن هذا الكَلم غري مقنع، ما هي الصورة التي 

 قرآن الكريم والنصوص الدينية عن ظاهرة الّشور يف العاَل؟قّدمها ال

  الذي يظهر بمراجعة الكتاب الكريم، أّن ما يسّمى بالرّش خيضع لقانونني

 : أساسيني بني عليهام نظام العامل، وما

قانون العقاب واالنتقام اإلهلي، الناشئ عن استحقاق الطرف : القانون األول

يف الكثري من اآليات الكريمة، ممّا أنزله اهلل عىل اآلخر لذلك، وهذا واضح 

الكثري من األقوام واألشخاص جزاء أعامهلم، فكام أّن من حّق اهلل تعاىل أن 

 ..يعاقب يف اآلخرة، كذلك من حّقه العقاب يف الدنيا

البالء واالمتحان، فالدنيا ـ وفقًا لفلسفة القرآن وهو قانون : الثاّنالقانون 

ُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنَّا ﴿: دار امتحان، قال تعاىلالكريم ـ هي  َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْْتَ

، فاهلل تعاىل يريد أن يرى صرب املؤمن وحتّمله املشاّق وجيازيه ﴾َوُهْم ََل ُيْفتَنُونَ 

عىل رّدة فعله، بل يريد أن خيضع اإلنسان عمومًا ملنطق االبتالء واالختبار، 

تنّوعة عىل الناس بطريقة متنّوعة.. ومن اجليّل أّن البالء ال فيوّزع االبتالءات امل

خيتص بالرّش، فقد يكون البالء باخلري أيضًا، حيث قد يعطي اهلل البرش نعمه 

ابتالًء.. والنصوص تدّل عىل أّن اإلنسان يعطى املزيد من الثواب كّلام أبدى 

 .ه وفقدهاستعدادًا أكرب وحتّماًل أعظم، ليكون ذلك تعويضًا عن صرب

 

 برهان الفطرة على وجود اهلل تعاىل، إشكال وتعليق  ـ 26

 أين يمكن لنا أن نرى مناقشات لفكرة أّن الدين وليد اخلوف أو اْلهل؟ : السؤال
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بعض الناس يوّجه نقدًا لفطرية الدين إىل درجة ختطئة اْلعصوم يف قّصة الغرق، 

َل ينادي اَّلل أو يشعر بيشء تعّلق إّن الطفل الصغري )إذا َل يلّقن فكرة اَّلل( : فيقولون

 به قلبه )كَم ورد عن أحد األئّمة(، بل ينادي أّمه مثًَل، ما هو تعليقكم؟

  املسألة ليست مسألة من هو الشخص الذي نتوّجه إليه، وما هي التعابري

التي نطلقها عندما نشعر باخلوف وانعدام األمل. فالفالسفة املسلمون 

رف بربهان الفطرة يف إثبات الباري تعاىل ـ بصيغة واملسيحّيون الذين  اعتنوا بام ع 

األمل أو احلاجة، ال بصيغة احلّب للمطلق  إذ هي صيغٌة أخرى هلذا الربهان 

استخدمها بعض فالسفة الغرب املؤمنني ـ كانوا يقصدون أّن اإلنسان يف 

لشهودية حاالت اخلطر واخلوف وفقدان فرص النجاة يشعر باألمل أو باحلاجة ا

ـ وليس الفكرّية ـ إىل يشء ما حيّس هو أّن هذا اليشء قادر عىل ختليصه من 

مشكلته، وعندما يمثلون بحالة السفر يف البحار فهم يأخذون هذا املثال تعبريًا 

عن حالة فقدان األمل بأّي قدرة حمدودة عىل إنقاذهم ـ وأرّكز عىل كلمة 

ن األمل بكّل القدرات املحدودة يبقى )حمدودة( ـ وأّن اإلنسان يف حاالت فقدا

لديه أمل بقدرة تستطيع مهام كانت الظروف أن ختّلصه من مشكلته، أّما ماذا 

نسّمي هذه القدرة؟ وهل نسّميها اهلل أو نصطلح عليها باسٍم آخر؟ فهو موضوع 

 ثاٍن.

إهّنم يرون أّن اإلنسان يف البحر يتطّلع لقدرة غري حمدودة، وحيّس بالوجدان 

ألمل بقادٍر استثنائي، ال بنجاة اتفاقية صدفتية حمتملة بدرجة ضئيلة، فالقضية با

من وجهة نظرهم ليست يف األمل بحصول النجاة صدفًة، مع كون احتامل 

حتّققها يف غاية الضآلة، وإّنام يف انبعاث هذا الشعور العميق يف النفس اإلنسانية 

ئي، وهذا الشعور ال خيلو منه إنسان، بطرف آخر ا سّميه هنا اآلن بالقادر االستثنا
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 .وهو يستدعي طرفًا آخر يعّد متعّلق األمل، وهو ما نسّميه باهلل تعاىل

هذه هي صيغتهم لربهان الفطرة، فهذا اإلشكال الذي ذكرمتوه ال يكفي 

لوحده يف هدم صورة برهان الفطرة بصيغته القائمة عىل األمل أو عىل احلاجة، 

أخر عىل برهان الفطرة، لكنّني أردت أن أؤّكد عىل عدم وطبعًا هناك إشكاالت 

قّوة اإلشكال الذي ورد يف سؤالكم، وإال فالبحث يف برهان الفطرة له أشكال 

ومظاهر ومنعطفات ومشاكل، تعّرض هلا الفالسفة واملتكّلمون املتأّخرون 

 .املسيحيون وكذلك املسلمون

قد اهتّم هبذا املوضوع ـ نسبّيًا أّما بخصوص من َكَتَب يف مسألة منشأ الدين، ف

ـ الشيخ املطهري يف بعض كتاباته العقائدّية، السيام ما كتبه حول الفطرة، 

والشيخ حممد تقي جعفري يف كتابه حول فلسفة الدين، والشهيد البهشتي يف 

كتابه حول املعرفة الفطرية، والشيخ عيل رّباين الكلبايكاين، وكذلك أستاذنا 

وادي آميل يف مباحثه يف التفسري املوضوعي، ويف إثبات اخلالق، العالمة الشيخ ج

 .ويف املبدأ واملعاد أيضًا، وغريهم

 

السّيد الصدر ونقد منطق أرسطو وتأثري ذلك على منظومة الفكر   ـ 27

 الديين

 يقول بعض الناس بأّن السيد الشهيد حممد باقر الصدر قد نقد منطق : السؤال

احلالية كّلها تقوم عَل منطق أرسطو، وهذا يعني أّن أرسطو، وأّن العلوم الدينية 

نظرية السيد الصدر سوف تؤّدي إىل اَّنيار العلوم الدينية احلالية، وهذا نقد كبري 

 للدين توّصل إليه السيد الصدر دون أن يشعر! ما هو رأيكم وتعليقكم؟

  هذا الكالم غري دقيق  فإّن السيد حممد باقر الصدر مل ينِف املنطق
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ألرسطي، ومل يقل بأّن معطياته غري صحيحة بالكلّية، وإّنام اختلف مع هذا ا

املنطق يف بعض األساسّيات، وَقبَِل به يف جماالت كثرية أَخر، فالسيد الصدر ال 

يرفض القياس، ومل يرفض مباحث التصّورات وكثري من مباحث التصديقات يف 

يّة يف احلقيقة عىل الذهنية علم املنطق، وهلذا كتب الكثري من الدراسات املبن

األرسطية، بل إّنه هو بنفسه يعترب أّن مرشوعه يف املنطق الذايت للمعرفة ليس 

هندف من »: سوى مكّمل ملرشوع املنطق األرسطي  حيث نجده يقول ما نّصه

وراء هذا البحث إىل التأسيس ملنطق جديد نطلق عليه حاليًا اسم املنطق الذايت، 

ن املنطق العقيل األرسطي، وعن املنطق التجريبي. وما دفع بنا وذلك متييزًا له ع

إىل هذا البحث هو أّن املقدار الذي حتّقق وبنّي من هذين املنطقني ال يكفي ألداء 

الرسالة الكاملة الشاملة لعلم املنطق، فالبّد ـ هبدف تكميلها ـ من إضافة املنطق 

ة، ومفلسفًا للمنطق التجريبي الذايت  ليكون مكّماًل للمنطق األرسطي من ناحي

من ناحية أخرى. ومن هنا، فإّن وظيفة املنطق الذايت بالنسبة إىل املنطق األرسطي 

هي وطيفة التكميل، بينام وظيفته بالنسبة إىل املنطق التجريبي هي التأسيس 

من جمموعة  41)حممد باقر الصدر، حمارضات تأسيسّية، ج «العقيل والفلسفي

 (.11، صاألعامل الكاملة

فهو هنا يرّصح بوظيفة التكميل التي تستدعي اإليامن باملنطق األرسطي 

 .وحاجته يف الوقت عينه إىل إصالح وإضافة ومزيد حتقيق وبلورة

نعم، إّن األخذ بمرشوع الصدر الفكري يف االستقراء سوف يفيض ـ لو 

تفكري الديني، استمّرينا معه ـ إىل جمموعة ال بأس هبا من التغرّيات يف منظومة ال

كام أّن األخذ بمرشوعه سوف يغرّي طريقة إثباتنا  .وهذا غري اهنيار الدين نفسه

لبعض القضايا الدينية، فالصدر برهن عىل وجود اهلل تعاىل بالطريقة االستقرائّية، 
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وجعل معطيات طريقته مثبتة للدين ال نافية، فكأنه أبطل بعض طرق اإلثبات يف 

طرٍق أخرى، وهذا ممّا ال ضري فيه، بل هو سنّة البحوث  البحوث الدينية لصالح

العلمّية والفلسفّية. كام أّن طريقة الصدر تغرّي من تفسري بعض القضايا يف 

الدراسات الدينية، فهو يؤمن ـ مثاًل ـ بالتواتر، لكنّه يفرّسه بطريقة أخرى، ويرّبر 

 واملحّدثني يف تكّونه بشكٍل آخر، فيلتقي مع األرسطيني ومشهور األصوليني

 النتيجة، وخيتلف عن بعضهم يف التكييف والتخريج والبلورة، وهكذا.

وهنا من اجلّيد أن أشري إىل أّن بعض الناس تلتبس عليهم بعض األمور، 

فاملناقشة يف دليٍل ما لنظرّيٍة ما ال يعني أّن املناِقش قد رفض النظرّية، فقد يناقش 

قرآن الكريم، ويراه غري صحيح، لكنّه شخٌص يف دليل معنّي عىل إعجاز ال

يستبدله بدليل آخر قد تراه أنت غري صحيح، وهذا ال يعني أّنه يرفض اإلعجاز 

القرآين، وهكذا يف سائر القضايا، فالبّد من التنّبه ملثل هذا األمر، ومسألة السيد 

الصدر جزٌء منها من هذا النوع. كام أّن تركيز بعض الشخصيات عىل بعض 

ال يعني بالرضورة نفيها ألمور أخر، كام يتصّور بعضنا، فرتكيز السيد  األمور

الصدر عىل فقه النظرية أو عىل التفسري املوضوعي أو عىل االستقراء ال يعني نفيه 

لفقه املسائل أو للتفسري التجزيئي أو القياس بالصورة السائدة، وإّنام يعني 

 .تطويره أو اإلضافة عليه

 

جيب حتصيل العلم به يف العقائد وما جيب عقد القلب ما الفرق بني ما   ـ 28

 عليه؟

 ذكرتم يف بعض حمارضاتكم أّن السيد اخلوئي ـ رَحه اَّلل ـ ميَّز بْي : السؤال

اعتقادات ُيطلب اْلعرفة هبا، وأخرى يراد عقد القلب : نحوين من اَلعتقادات
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 عليها.. والسؤال هنا عن اْلائز اْلنهجي بْي هذين النحوين؟

  يذهب السّيد اخلوئي يف دراساته يف حجّية الظّن يف األمور العقائدّية إىل

 : التمييز بني نوعني من االعتقادات

القضايا التي جيب معرفتها عقاًل، كمعرفة الباري، أو رشعًا : النوع األول

كاملعاد اجلسامين، ويف هذا النوع ال يكفي الظّن أبدًا  ألّن املطلوب يف هذه 

صيل العلم، والظّن ـ مهام كان ـ ال يغدو علاًم، وعىل تقدير عجز القضايا حت

 .اإلنسان عن الوصول إىل العلم ال يكّلف به  الستحالة التكليف بغري املقدور

القضايا التي جيب فيها التسليم وعقد القلب عليها، كتفاصيل : النوع الثاّن

نتيجة فيه عىل بناءين يف الربزخ واملعاد، وهذا النوع من العقديات يبني اخلوئي ال

 .أصول الفقه، يمكن مراجعتهام يف أبحاثه

ويفّرق اإلمام حمسن احلكيم ـ تبعًا للشيخ اخلراساين ـ بني العلم واالعتقاد 

وجحدوا هبا واستيقنتها : وعقد القلب والتسليم، ويستدّل عىل ذلك بقوله تعاىل

اليقني القلبي إال  أنفسهم ظلاًم وعلّوًا..  حيث ال معنى للجحود مع حصول

: 4حقائق األصول : التمييز بني االعتقاد واليقني، أو بني العلم والتسليم، )انظر

  واملشكيني، حوايش 169ـ  168:   ودرر الفوائد يف احلاشية عىل الفرائد411

 (.116 ـ 111: 4  واإلصفهاين، هناية الدراية 291ـ  296: 1الكفاية 

عقائدّية الفالنية ممّا جيب حتصيل العلم به أو مما أّما كيف نعرف أّن املسألة ال

يكفي عقد القلب عليه ولو عقدًا إمجالّيًا، فهذا من املوضوعات التي ترجع لعلم 

الكالم، ويّتبع فيها الدليل العقيل أو السمعي، فلم يقم دليل من العقل أو النقل 

كون قد أخّل عىل وجوب معرفة تفاصيل القيامة، فلو مل يعرفها اإلنسان ال ي

بفروض الطاعة للموىل سبحانه، وهنا بإمكانه أن يسّلم بام هي عليه ولو مل 
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يعرفها تفصياًل مثاًل، أّما وجود اهلل تعاىل فقد علمنا بحكم العقل رضورة 

عقاًل، أو دفع الرضر املحتمل حتصيله، ولو بناء عىل القول بوجوب شكر املنعم 

، وهكذا، فاملسألة تابعة لدفع الرضرأو  فيجب معرفته لتحقيق شكره مثالً 

 .للدليل الذي يبنّي لنا األمور

 

 ؟﴾ِإنِّي َجاِعُلَك ِللنَّاِس ِإَماًما﴿: معنى اإلمامة يف قوله تعاىل  ـ 29

 َقاَل إِّنِّ ﴿: ما هي اآلراء التفسريّية يف اْلقصود من اإلمامة يف قوله تعاىل: السؤال

تِي َقاَل َلَ َينَاُل َعْهِدي الظَّاْلِِْيَ َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماًما َقاَل  يَّ (؟ 451: )البقرة ﴾َوِمن ُذرِّ

هل اْلقصود من اإلمامة مرتبة ومقام أعَل من النبّوة؟ وهل هذه اْلرتبة التي ناَلا 

النبي إبراهيم هي بعد نجاحه يف مجيع اَلبتَلءات التي تعّر  َلا أم أّن هناك تفسريًا 

 العلَمء؟ أرجو بيان التفاسري اْلقْتحة منهم هنا.آخر لآلية الكريمة طرحه 

 لعّل أبرز التفاسري املحتملة يف هذا الصدد ثالثة : 

وهو التفسري الذي اختاره مجٌع من علامء أهل السنّة، : التفسري األّول

ويذهبون فيه إىل أّن اإلمامة التي تتحّدث عنها اآلية الكريمة هي مقام النبّوة، 

زلت تبنّي كيف صار إبراهيم نبّيًا من األنبياء، ومن ثم فال عالقة وأّن هذه اآلية ن

 إضايف اسمه اإلمامة  ألّن النبّوة هي يف حّد نفسها إمامٌة للناس
ٍ
 .هلا إطالقًا بيشء

وهو الذي طرحه مشهور علامء اإلمامّية، حيث يذهبون إىل أّن : التفسري الثاّن

يم، أي بعد أن كان نبيًا بفرتٍة طويلة، اآلية الكريمة تتحّدث عن أواخر حياة إبراه

وأّن االبتالءات التي حتّدثت عنها اآلية الرشيفة هي تلك املسرية الطويلة من 

بعد أن بعث نبّيًا، كقّصة أمره بذبح ولده،  ×التحّديات التي واجهت إبراهيم

وقّصة وضع أهله يف بلد غري ذي زرع وغري ذلك، وهذا معناه أّن إبراهيم اخلليل 
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د حظي بمقام أعىل من مقام النبّوة الذي كان عنده قبل هذه املرحلة، وأّن هذا ق

املقام هو مقام اإلمامة، ممّا يشري إىل أّن اإلمامة هلا مقام أرفع من مقام النبّوة. 

واآلية الكريمة حيث نفت شمول هذا العهد اإلهلي ـ الذي هو اإلمامة ـ 

عاٍص، فالبد من  ي أّن مقام اإلمامة ال ينالهيعن للظاملني، وكلُّ معصيٍة ظلٌم، فهذا

فرضه معصومًا  ألّن العصمة هي عدم الوقوع يف الذنب، وإذا صدق عنوان 

الظامل لنفسه عىل من وقع يف الظلم ولو انقىض العصيان منه بعد ذلك ـ بناء عىل 

بعض النظرّيات يف مباحث املشتّق من علم أصول الفقه ـ فهذا معناه أّنه جيب أن 

حلظة من حلظات حياته. وهبذا يتّم من خالل هذه  يكون اإلمام غري عاٍص يف أّي 

نفس اإلمامة، وكوهنا مقامًا أعىل من مقام النبّوة، : اآلية الكريمة استنتاج كلٍّ من

واشرتاط كون اإلمام معصومًا عن الذنب، وهي ثالثة أمور أساسية يف املذهب 

 .منهااإلمامي تثبتها هذه اآلية املباركة، وال أقّل من األّول والثالث 

ويدعم هذا التفسري لآلية الكريمة بعض الروايات الداّلة عليه أو املفيدة أو 

قال أبو عبد اهلل عليه : املشرية له، مثل خرب درست بن أيب منصور، عنه، قال

األنبياء واملرسلون عىل أربع طبقات... وقد كان إبراهيم ـ عليه السالم »: السالم

ومن ذريتي، : إين جاعلك للناس إمامًا قال: ـ نبّيًا وليس بإمام، حتى قال اهلل

)الكايف  «ال ينال عهدي الظاملني. من عبد صناًم أو وثنًا ال يكون إماماً : فقال اهلل

(، وغري ذلك من الروايات واألحاديث املروّية التي يمكن 115ـ  112: 1

 .مراجعتها يف كتب احلديث والتفسري

ىل ما ذكره التفسري السنّي، وال عىل ما ذكره إّن اآلية ال تدّل ع: التفسري الثالث

التفسري الشيعي، بل غايتها أّن إبراهيم كان نبّيًا، وأّنه يف فرتٍة ما من عمره أراد اهلل 

أن جيعله إمامًا، واملراد باإلمامة هنا هو معناها اللغوي، أي جيعله إمامًا عىل 
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من أّنه بعد أن آتيتك النبّوة  الناس وزعياًم عليهم، فكأّنه يقول له ما قاله لسليامن

سأستجيب لك بأن أجعلك ملكًا عىل الناس، فهناك أنبياء عاشوا وماتوا 

منبوذين ومظلومني، وهناك أنبياء حظوا يف الدنيا بمقام الرئاسة عىل الناس، كام 

هي احلال مع النبي داوود والنبي سليامن والنبي حممد عليهم مجيعًا أفضل 

 جعل اهلل داوود خليفة يف األرض بعد أن كان نبّيًا، وكان الصالة والسالم، فكام

معنى خالفته أّنه سيملك الرئاسة واإلمرة واّتباع اجلامهري له واالنقياد املجتمعي 

له، كذلك احلال يف إبراهيم النبي، فمقام اإلمامة هنا ثابت، لكنّه ال يفيد أّنه أعىل 

اك املعنى العقدي عند الشيعة، بل من مقام النبّوة، وال يعني مقام اإلمامة بذ

باملعنى اللغوي العادي، كام هي احلال مع داوود النبي الذي جعل خليفة يف 

: األرض بعد أن كان نبّيًا فصار حيكم بني الناس بالعدل كام دّلت اآلية الكريمة

ا َجَعْلنَاَك َخلِيَفًة يِف اأْلَْرِ  َفاْحُكْم َبْْيَ النَّا﴿ َوى َيا َداُووُد إِنَّ قِّ َوََل َتتَّبِِع اَْلَ ِس بِاحْلَ

ْم َعَذاٌب َشِديٌد بََِم َنُسوا  َفُيِضلََّك َعْن َسبِيِل اَّللَِّ إِنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسبِيِل اَّللَِّ ََلُ

َساِب   (.46: )ص ﴾َيْوَم احْلِ

ب وعندما نربط الظلم بمقام الرئاسة واإلمامة واخلالفة هبذا املعنى، فإّن العر

إمام املسلمني ظامل، : تفهم من ذلك الظلَم مقابل العدل بني الناس، فإذا قلت

فإّن املعنى املنرصف عرفًا هو ظلمه للرعّية، ال أّنه ظامل لنفسه بفعل معصيٍة ما، 

يا إبراهيم، لقد : كالنظر غري احلالل أو الغيبة، ويكون معنى اآلية الكريمة كالتايل

ونجحت، وسوف يمّن اهلل عليك بأن يرفع مقامك  كنت نبّيًا وابت ليت وصربت

بني الناس، فيّتبعوك وينصاعوا لك، وتكون لك ـ عماًل وتكوينًا ـ اإلمرة 

وهل يكون ذلك ألحد من : الرشعّية عليهم والنفوذ واملرجعّية، فقال إبراهيم

لناس، نعم، إّنني أعطي اإلمامة الرشعيّة ملن ال يكون ظاملًا ل: ذرّيتي؟ فقال له اهلل
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بل يكون عادالً. ومعه فتدّل اآلية عىل اشرتاط العدل يف رشعّية حكومة 

 .وحاكمية إمام املسلمني

هذا، والبحث يف هذه التفاسري الثالثة حيتاج لبسط كالم  كي يتّم الرتجيح، 

 .األمر الذي نوكله إىل مناسبة أخرى

 

على أّن الرسول حمّمدًا من ﴾ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم﴿هل تدّل آية   ـ 31

 أولي العزم؟

 َفاْصرِبْ َكََم َصرَبَ ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن ﴿: |قال اَّلل تعاىل خماطبًا نبّيه حممداً : السؤال

ُسلِ  من أويل  |(. هل هذه اآلية تدّل عَل أّن النبّي حمّمداً 42: )األحقاف ﴾..الرُّ

 العزم؛ ألنه لو َل يكن منهم ْلا طلب اَّلل منه أن يصرب صربهم؟

  لو تأّملنا اآلية قلياًل ـ برصف النظر عن الروايات والقرائن اخلارجة من

 : مثلها ـ لرأينا أّن هناك احتاملني فيها

أن تؤخذ كلمة )أولو العزم( بمثابة صفة عاّمة، ويكون معنى : اَلحتَمل األّول

يا حمّمد، اصرب كام صرب أهل العزم والصرب واإلرادة القوّية، وال يكون : اآلية

عنوان )أولو العزم( مشريًا إىل مخسة أو أربعة بأعياهنم، ويف هذه احلال يمكن أن 

اصرب كام صرب أصحاب : )من الرسل( بيانيّة، بمعنى: تكون )من( يف قوله تعاىل

 تدّل اآلية أساسًا عىل وجود مجاعة اإلرادة القوّية الذين هم الرسل، وعليه فال

خاّصة من الرسل يتصفون هبذه الصفة دون غريهم من سائر الرسل. كام ومن 

اصرب كام صرب أولو العزم الذين هم : املمكن أن تكون تبعيضّيًة، فيكون املعنى

منهم،  |بعض الرسل. وعىل أّي تقدير فاألمر ال يفيد اإلخبار عن صريورته

ل العصمة وأّن الرسول حيّقق كّل األوامر اإلهلّية التي وّجهت لكن مع ثبوت دلي
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إليه، نعلم أّنه قد صرب كصرب هؤالء، فيمكن عّده حينئٍذ من أويل العزم من 

 .الرسل، بام للكلمة من توصيف، ال بام هلا من عنواٍن اسمي

أن تؤخذ كلمة )أولو العزم( بوصفها عنوانًا مشريًا إىل : اَلحتَمل الثاّن

وعة خاّصة من األنبياء، صارت هذه الكلمة علاًم فيهم أو اساًم، كام هو جمم

احلاصل اليوم يف وعي املترّشعة واملتدّينني، حيث يفهمون من )أويل العزم( 

جمموعًة خاّصة من األنبياء هم مخسة، ويف هذه احلال، فإّن اآلية الكريمة تصف 

بأن يصرب كصربهم ال يدّل  |أربعًة منهم بأهّنم من أويل العزم. وأمرها النبّي 

ألّن جمّرد أن   والً اسمّيًا ال دخوليًا وصفّياً عىل أّنه دخل يف هذه املجموعة دخ

يطلب منه أن يصرب كصرب أويل العزم ال يدّل عىل أّنه منهم، فقد ا مرنا أن نتخّلق 

رنا بأخالق األنبياء ولسنا منهم، وأمرنا أّن نعبد اهلل كام عبدوه ولسنا منهم، وأم

أن نطّهر النجاسة عن ثوبنا قبل الصالة كام أمروا ولسنا منهم، وحتى لو طّبقنا 

هذا ال نصبح منهم، فال تالزم بني األمر بصرب أويل العزم وبني أن يكون املأمور 

 .منهم

 

يف الكتاب والسّنة؟ وما العالقة بينه وبني  «امللكوت»ما هو املراد من   ـ 31

 املصطلح الفلسفي؟

 يفّّس اْللكوت الوارد يف القرآن الكريم واألحاديث الّشيفة عَل أّنه : السؤال

باطن العاَل، وأّن هناك ملكًا وملكوتًا، وقد رأيت هذا التفسري يف الكثري من كلَمت 

: اْلفّّسين والفَلسفة والعرفاء، وأيضًا علَمء الكَلم، ويمكن أن يراجع قوله تعاىل

ََمَواِت َواألَْر ِ َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهيَم َملَ ﴿ ، فَم معنى اْللكوت الذي هو ﴾ُكوَت السَّ

 باطن العاَل؟ وكيف ترتبط هذه الفكرة بالقضايا العقائدّية والفلسفّية األخرى؟
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  إّن دعوى أّن امللكوت الوارد يف القرآن هو باطن العامل وما أشبه ذلك، تعرّب

سفي والعرفاين عىل ـ من وجهة نظري املتواضعة ـ عن إسقاط املصطلح الفل

اللغة العربية، وال عالقة هلذه الكلمة هبذا املعنى بحسب ورودها يف القرآن 

الكريم  ألّن العرب مل تطلق الكلمة عىل باطن العامل كام اصطلحه الفالسفة 

والعرفاء واملتصّوفة فيام بعد، وهذه من املشاكل العظيمة يف إسقاط املصطلح 

فامللكوت يف اللغة يعني امللك بعينه وليس شيئًا احلادث عىل املعنى اللغوي، 

آخر، فملكوت زيد يعني ملكه وعّزه، وال فرق بني الكلمتني، ونصوص 

اللغويني تشهد عىل ذلك، وال أقّل من عدم وجود شهادة لغوية بالتفسري الصويف 

 : هلذه الكلمة

كوت له مل: امللكوت من امللك، كالرهبوت من الرهبة. يقال»: قال اجلوهري

وهو امللك والعز. فهو مليك، : العراق وملكوة العراق أيضًا، مثال الرتقوة

وملك وملك، مثل فخذ وفخذ، كأّن امللك خمّفف من ملك، وامللك مقصور من 

 «مالك أو مليك. واجلمع امللوك واألمالك، واالسم امللك، واملوضع مملكة

 (.1611: 2)صحاح اللغة 

وف، وهو يذّكر ويؤنث كالسلطان، وملك معر: وامللك»: وقال ابن منظور

سلطانه وعظمته. ولفالن ملكوت العراق أي عّزه وسلطانه : اهلل تعاىل وملكوته

وملكه، عن اللحياين، وامللكوت من امللك كالرهبوت من الرهبة، ويقال 

له ملكوت العراق وملكوة العراق أيضًا مثال الرتقوة، : للملكوت ملكوة، يقال

: وقوله تعاىل»: (. وقال أيضاً 294: 11)لسان العرب  «وهو امللك والعزّ 

ملكوت كل يشء، أي القدرة عىل كّل يشء، وإليه ترجعون، أي يبعثكم بعد 

)لسان  «ما لفالن موىل مالكة دون اهلل أي مل يملكه إال اهلل تعاىل: موتكم. ويقال
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قراءة (. وكّل من راجع كتب العربية يعرف أّن ملكوت هي 294: 11العرب 

 .يف ملك، وليس هلا أّي ارتباط بجانب باطن األشياء

قال : قيل يف معنى امللكوت أقوال»: أبو جعفر الطويساملفرّس وقال الشيخ 

إّن امللكوت : الزجاج والفراء والبلخي واجلبائي والطربي، وهو قول عكرمة

زادان بمنزلة امللك غري أّن هذه اللفظة أبلغ من امللك، ألّن الواو والتاء ي

للمبالغة. ومثل امللكوت الرغبوت والرهبوت ووزنه )فعلوت(، وىف املثل 

)رهبوت خري من رغبوت(، ومن روى )رهبويت خري من رمحويت(، معناه أن 

)ملكوت الساموات : يكون له هيبة يرهب هبا خري من أن يرحم. وقال جماهد

ال ابن عباس، يعني خلقهام، وبه ق: واألرض( ملكهام بالنبطية. وقال الضحاك

وقتادة. وروي عن جماهد أيضًا أّن معناه آيات الساموات واألرض. وروي عن 

جماهد وابن عباس أيضًا أنه أراد بذلك ما أخرب اهلل عنه أّنه أراه من النجوم 

املعنى إّنا : والشمس والقمر، حني خرج من املغارة، وبه قال قتادة. وقال اجلبائي

اموات واألرض واحلوادث الداّلة عىل أّن اهلل مالك كنّا نري إبراهيم ملكوت الس

هلا، ولكل يشء بنفسه، ال يملكه سواه، فأجرى امللكوت عىل اململوك الذي هو 

الطربيس، :   وانظر111ـ  116: 2)تفسري التبيان  «يف الساموات واألرض معاً 

 .(91: 2جممع البيان 

لسنّة شيئًا من هذه املعاين فال تعرف العربية التي نزل هبا الكتاب وجاءت هبا ا

التي قام بعض الفالسفة والعرفاء واملتصّوفة واملتكّلمون فيام بعد بإسقاطها عىل 

اآليات والروايات، وقد نّبه العلامء إىل هذه املشكلة العويصة يف فهم النصوص 

الدينية، من حيث إّنه قد ينساق إىل الذهن املعنى املصطلح، فيام تريد النصوص 

املعنى اللغوي، فنقع يف اإلسقاط املخّل بدالالت النصوص، ويف هذا  القديمة
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: يقول اإلمام اخلميني رمحه اهلل متحّدثًا عن العلوم التي هتّم عملية االستنباط

األنس باملحاورات العرفية وفهم املوضوعات العرفية، مما جرت حماورة : ومنها»

بني دقائق العلوم والعقليات الكتاب والسنّة عىل طبقها، واالحرتاز عن اخللط 

الرقيقة وبني املعاين العرفية العادية  فإنه كثريًا ما يقع اخلطأ ألجله، كام يتفق كثريًا 

لبعض املشتغلني بدقائق العلوم ـ حتى أصول الفقه باملعنى الرائج يف أعصارنا ـ 

يها الكتاب اخللط بني املعاين العرفية السوقية الرائجة بني أهل املحاورة املبنّي عل

والسنّة، والدقائق اخلارجة عن فهم العرف. بل قد يوقع اخللط لبعضهم بني 

االصطالحات الرائجة يف العلوم الفلسفية أو األدق منها، وبني املعاين العرفية، 

 (.11ـ  9: االجتهاد والتقليد: )انظر له« يف خالف الواقع ألجله

 

لفرق بني العرفان الفرق بني املدرسة اإلشراقّية والعرفان، وا  ـ 32

 واألخالق

 اْلدرسة : بعد تقسيمهم العرفان إىل نظري وعميل، ما هو الفرق بْي: السؤال

 اإلْشاقية والعرفان النظري؟وما الفرق بْي علم األخَلق والعرفان العميل؟

  املعروف يف التفرقة بني املدرسة اإلرشاقيّة والعرفان بفرعيه، أّن املدرسة

اإلرشاقّية مدرسٌة فلسفّية، وليست مدرسًة عرفانية فقط، وهلذا عندما يصنّفون 

املدارس الفلسفّية فإهّنم يضعون فالسفة اإلرشاق يف عرض فالسفة املشاء، 

املشائني يعتمدون العقل أساسًا يف والفرق بني اإلرشاق واملشاء والعرفاء، هو أّن 

الوصول إىل احلقيقة، ومن ثّم فاحلقيقة عندهم تدرك بالعلم احلصويل عرب العقل 

املعتمد عىل القياس األرسطي بصيغته الربهانّية، أّما العرفاء فهم يعتمدون 

القلب والعلم احلضوري والكشف والشهود أساسًا يف الوصول إىل احلقيقة، 
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لم احلصويل ال يوصل اإلنسان إىل املعرفة احلقيقّية، بل لدهيم أحيانًا ويرون أّن الع

انتقادات عىل العقل وجدوائّية عمله يف معرفة احلقائق، ولطاملا وصفوا 

اًل خشبّية، كام عرّب جالل الدين ْج االستدالل واملنهج الربهاين والعقيل بأّن له رِ 

عقل هبذا املعنى، ويرون معرفته الرومي، فالعرفاء يتخذون موقفًا نقدّيًا من ال

احلصولّية صورة معرفة، وليست معرفًة حقيقّية  ألّن املعرفة احلقيقيّة لليشء هي 

باالحتاد معه، فاملعرفة عندهم تقوم عىل الوجود عرب حضور املعلوم عند العامل، 

 ال عىل املاهية واملفاهيم عرب حصول التصّورات الذهنيّة يف العقل.

ون فهم حياولون الدمج بني االجتاهني منهجّيًا، وهم بذلك أّما اإلرشاقيّ 

يسبقون مدرسة صدر املتأهّلني الشريازي يف التوفيق بني النّص والعقل والقلب، 

غاية األمر أّن هناك نقاشًا يف مدى نجاح هذه املدرسة اإلرشاقيّة يف حتصيل 

واالستدالل، فهم  املصاحلة الثالثّية هذه، ومنهجهم يقوم عىل اجلمع بني السلوك

يعريون للمنهج الربهاين اهتاممًا ويرونه صحيحًا ومفيدًا، عىل خالف العرفاء بام 

هم عرفاء. وهم ـ أي اإلرشاقيون ـ يعتقدون أّن العلم احلصويل كامٌل، عىل 

خالف العرفاء الذين يرونه تافهًا، بل يرتّقى أنصار حكمة اإلرشاق فيقولون ـ 

ه ـ بأّن فهم حكمة اإلرشاق والوصول إىل غايتها كام ينّص السهروردي نفس

املنشودة، ال يكون إال باملراس واخلربة يف العلوم الربهانية االستداللّية، فمن مل 

يكن خبريًا هبذه العلوم ال يستطيع السري والسلوك، وهذا عىل خالف منهج 

بًا عن السري وال ج   سلوك.العرفاء الذين قال بعضهم بأّن هذا العلوم متثل ح 

والعرفان النظري ليس سوى صياغة حلصيلة جتارب العارف، ال حماولة 

فلسفّية برهانيّة استداللّية، كام نشهده مع السهروردي، وإذا ما فعلوا ذلك فإهّنم 

يفعلونه بام هم فالسفة ال بام هم عرفاء، متامًا كام حصل مع الشريازي. وبعبارة 
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سالمّية التي سعت للتوفيق بني موجزة إن حكمة اإلرشاق هي املدرسة اإل

العرفان والفلسفة، معتقدًة بدور العقل والقلب معًا يف الوصول إىل احلقيقة، وأّن 

للكشف العقيل وليس نقيضًا له، ومن هنا يمكن  وتعالٍ  رقٍّ الكشف القلبي هو ت

التعبري عنهم بأّن لدهيم فلسفة عرفانية، وهذا غري العرفان النظري الذي يعرّب عن 

اغة الكشف القلبي يف قالب منظم ومرتبط األجزاء بطريقة يمكن من خالهلا صي

نقل صورة معرفّية لآلخر عن رؤية العارف للوجود، وهذا ما كان تتوجيه عىل يد 

ابن عريب يف كتاب )فصوص احلكم( مثاًل، بينام جاء ابن تركة اإلصفهاين 

ويربهنوا عىل صّحة ما والقونوي وأمثاهلم ليقّدموا فلسفًة لعرفان ابن عريب، 

 .صاغه يف عرفانه النظري يف هذا الكتاب أو غريه

وأّما الفرق بني العرفان العميل واألخالق، فهو أّن األخالق مفهوٌم يرتبط 

تارًة باجلانب االجتامعي املعروف، وأخرى يتصل باجلانب الروحي، فهناك 

التصّدق عىل الفقري، أخالق جوارح وأخالق جوانح، ففي أخالق اجلوارح يأيت 

وإلقاء السالم عىل الناس، والنظر إىل املتخاصمني يف القضاء، واالبتسامة 

لآلخرين، وزيارة املرىض وغري ذلك، وأّما يف أخالق اجلوانح فهناك التطّهر من 

احلسد واحلقد والضغينة، وهناك جماهدة النفس يف مواجهة املحّرمات، وهناك 

صالة، وحّب اهلل تعاىل، وهناك حّب الغري حّبًا يف الصرب، وهناك اخلشوع يف ال

 اهلل، وغري ذلك.

فهو مرحلة الحقة عىل هذين الفرعني من علم األخالق  ،أّما العرفان العميل

عندهم، ألّنه ينطلق يف رحلة روحية سلوكّية لالتصال بالعامل العلوي، والسفر 

هبذا ميّز الغزايل بني ما عرب العوامل للوصول إىل اهلل تعاىل بالقلب والشهود، و

أسامه علم املعاملة وعلم املكاشفة، وأدرج كّل مباحثه األخالقية تقريبًا ـ والتي 
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ذكرها يف كتابه )إحياء علوم الدين( ـ يف قسم علم املعاملة، أّما علم املكاشفة 

فهو مرحلة الحقة تسّمى بالسري والسلوك، يرتّقى فيها العارف عندهم يف رتب 

 .لكامالت بلوغًا إىل الغاية القصوىالوجود وا

 

كيف كانت الرياضيات وامليتافيزيقيات جزمّية، فيما الطبيعيات   ـ 33

 غري جزمّية معرفّيًا؟

 دروسكم يف ْشح نظرّية اْلعرفة يف كتاب  كنت استمع إىل: السؤال

الرياضيات  )فلسفتنا(، وقلتم هناك ـ عن السيد الشهيد الصدر ـ بأنّ 

علوم جزمّية، أما الطبيعيات فليست جزمية وإن كانت قريبة من واْليتافيزيقيات 

اْلزم؛ ألَّنا ترتبط بالتجربة اْلحدودة، مع أننا لو أوصلنا طوابق اَلرم فنحن 

: نضطر للرجوع إىل أساسيات اَلرم أو البناء التحتي والذي هو يقيني. والسؤال

جربة؟ وكيف يتّم ربط أَل َترب هذه اليقينيات والبدُّييات النقص اْلوجود يف الت

 اْليتافيزيقيات بأسفل اَلرم اْلعريف بحيث تكون جزمّية؟

  يذهب الكثري من الفالسفة املسلمني وغري املسلمني، إىل أّن العلوم الطبيعية

ليست جزمّية هنائية قاطعة باملعنى الفلسفي للجزم، ويطرحون لذلك أسبابًا 

الفرضيات، فنحن نشاهد ظاهرًة ما،  عديدة، منها أّن العلوم الطبيعية تقوم عىل

اآلثار والنتائج العملّية عىل  فنفرتض أّن سببها هو )أ( مثاًل، ونبدأ بدراسة كّل 

أساس افرتاض أّن الظاهرة ناجتة عن العّلة )أ(، فنالح  أّن كل التجارب كانت 

تت نتائجها تنسجم مع افرتاض أّن العّلة هي )أ(، فنقول بأّن النظرية العلمّية أثب

 .بعد التجارب الكثرية أّن عّلة الظاهرة الفالنية هي )أ(

وهناك بحث طويل جّدًا يف الدراسات االستقرائّية والعلمّية حول أزمة 
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الفرضيات يف العلوم، فكيف أضع الفرضيات للظاهرة املعّينة؟ ولو غمضنا 

 الطرف عن هذه املشكلة، فإّنه من املمكن أن تنسجم التجارب مع )أ(، لفرتة

معينة، ولكنّها ال تنسجم معها لفرتة أخرى، فالعلامء أقاموا تصّوراهتم الفلكية 

ملئات السنني وفقًا لنظريات بطلميوس، ووجدوا دائاًم أّن نظريات بطلميوس 

تفرّس لنا الظواهر الفلكّية املستجّدة، لكن مع ذلك رأينا بعد مئات السنني بطالن 

 .باتت واضحة اليومفلكيات بطلميوس، لصالح نظريات أَخر 

ومن األسباب األخرى التي طرحوها لعدم جزميّة الطبيعيات، ما يذكره 

)فيلسني شاله( من أّن مرجع النظريات الطبيعية إىل احلّس، واحلّس عرضة 

للخطأ، فال يمكن جعل الطبيعيات يف عرض الرياضّيات التي ال تنطلق من 

 .احلّس أساسًا، بل من العقل نفسه

ي ـ من وجهة نظر مجع من الفالسفة ـ أّن العلوم الطبيعية تظّل إّن هذا يعن

دائاًم مفتوحة عىل احتامالت تشّكل الفرضيات. والعقل اإلنساين ال يمكنه حرص 

الفرضيات التفسريية والتعليلّية لكّل ظاهرة من ظواهر الكون والوجود، بل هو 

ة ذهنّيًا عنده، انطالقًا دائاًم يتعاطى مع الفرضيات التي تكون قريبة منه ومتصّور

 .من نطاقه املعريف وخلفّياته العلمّية

وأّما يقينية الرياضيات، فهي ـ عند الفيلسوف األملاين عاّمنوئيل كانط ـ ناجتة 

: عن أّن قضايا الرياضّيات قضايا حتليلية ليس فيها أّية إضافة معلوماتّية، فقولنا

دة أضيفت إىل العقل، وإّنام هي ليس فكرًة جدي واحد زائد واحد يساوي اثنني،

إّن تناول قرص االسربين يساعد عىل الشفاء، : ، عىل خالف فكرة4حتليل لرقم 

فإّن هذه الفكرة ليست حتلياًل لقرص االسربين، وهلذا قّسم كانط القضايا إىل 

 .تركيبية وحتليلية، والتحليلية حيث إهّنا ال تزيد عن الطرف اآلخر كانت يقينية
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الفالسفة اإلسالمّيون تفسري يقينية الرياضيات عند كانط، بأّن وقد حاول 

مرجعها إىل قياس املساواة األرسطي، فإّن هذا القياس هو الذي تعرّب عنه 

املعادالت الرياضّية، فإّن املعادلة تعبري آخر عن وضع يشء وافرتاضه مساويًا 

اويًا للثالث، وهذا ليشء آخر، ثم افرتاض الثاين مساويًا لثالث، فيكون األول مس

هو عني قياس املساواة األرسطي، فمنشأ يقينّية الرياضّيات هو القياس، وحيث 

إّن منشأ يقينّية امليتافيزيقيا عندهم هو القياس نفسه، فالبد أن حتظى امليتافيزيقيا 

 .بنفس القّوة اليقينّية التي كانت حتظى هبا القضايا الرياضّية

لتحتي للبدهييات جيرب النقص احلاصل يف الطبيعيات، وأّما قولكم بأّن البناء ا

فهذا ال يصّح منطقّيًا  ألّن النتائج تتبع أخّس املقّدمات، كام هي القاعدة املقّررة 

 .يف العلوم املنطقّية

 

كيف ننقد فلسفة الغرب دون معرفة بلغته؟ وما قيمة تدريس كتب   ـ 34

 الصدر والطباطبائي الفلسفّية؟

 ـ يا سَمحة الشيخ ـ من مفّكرين كبار كالسيد الطباطبائي كيف يصّح : السؤال

والشهيد الصدر و.. أن يتناولوا فلسفات فَلسفة كبار باْلناقشة والنقد والتمحيص، 

من دون الرجوع إىل اللغة األصلية لكتابات هؤَلء الفَلسفة، وكذلك من دون 

؟! هل يصّح اَلعتَمد الرجوع إىل العلوم التي تتناول سري عملّيات اإلدراك والتفكري

أو تدريس كتاب )فلسفتنا( أو كتاب )أصول الفلسفة واْلنهج الواقعي( للعَلمة، 

بعد كّل هذه التطّورات واَلنقَلبات التي حصلت وَتصل َلذه العلوم؟ هل هناك 

ْي من تناول هذه الكتب والكتابات بالنقد والتقويم أم أّن يمن اْلفّكرين اإلسَلم

فقط نقد اآلخر وفكر اآلخر من غري اإلسَلميْي أو من مذهب  مهّمة اإلسَلمّيْي
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 ؟!آخر

  إّن نقد الفلسفات األخرى من دون االعتامد عىل مصادرها األّم، ال شّك

أّنه نقطة ضعف أساسّية يف املرشوع النقدي للفالسفة اإلسالمّيني املتأّخرين، 

حوايل العرشة  وقد أرشت  شخصّيًا إىل هذه املالحظة يف مقاٍل يل نرش قبل

)علم الكالم املعارص، قراءة منهجّية يف التجربة الكالمية : سنوات، حتت عنوان

للشهيد الصدر(، وقد ذكرت هناك أّن اعتامد اللغة الوسيطة يف معرفة اآلخر، أي 

الرجوع إىل املصادر املرتمجة يف الغالب أو دائاًم، هو نقطة ضعف، وأّن هذا هو ما 

وحتى أواخر الثامنينيات، فاملصادر إما كّلها مرتمجة إىل  نالحظه منذ األفغاين

اللغة العربية أو إىل اللغة الفارسية، وحتى بني الفارسية والعربية كانت املصادر 

ختضع أحيانًا للرتمجة، واعتامد اللغة الوسيطة ظاهرٌة شملت العديد من نشاطات 

عالمة الطباطبائي والشيخ الفالسفة واملتكّلمني يف الفرتة األخرية، من بينهم ال

 .املطهري والسيد الصدر والشيخ عبده والشيخ مغنية وغريهم

والرتمجة ال تشّكل عيبًا  إذ يصعب إلنسان أن يتعّرف عىل الفكر املاركيس من 

مصادره ما مل يتقن اللغات الصينية والروسية واألملانية والفرنسّية واإلنجليزّية، 

م أو الفيلسوف املسلم به، لكّن الرتمجة مهام بلغت وهو ما ال يمكن إلزام املتكلّ 

إّن املرتجم : من الدّقة ينتاهبا يف الكتب احلّساسة نوٌع من اخلطر، فاملعادلة تقول

يقف عىل مفرتق طرق، فإما أن حياف  عىل األصل فيتوّرط يف رداءة النّص يف 

للغة الثانية مع لغته الثانية  انطالقًا من أزمة احلرفيّة، أو جييد عرض النص با

االعتذار عن بعض اخلصوصيات يف اللغة األّم، هذا إضافة إىل أّن الرتمجة ليست 

نقاًل للكلامت بقدر ما هي نقل للفكر والثقافة وأنامط التعاطي املنعكسة يف 

تراكيب اجلمل، والرتمجة العربية للفكر الغريب عمومًا ـ عىل حّد رأي أمثال 
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األيديولوجيا العربية كتاب ترمجة رديئة وناقصة )الدكتور عبداهلل العروي ـ 

املعارصة، املقّدمة(، ومن هنا تقتيض األمانة من املتكّلم والفيلسوف املسلم أن 

يقرأ اآلخر من موقعه، ولو بقدرة املتكّلم عىل لغة جديدة واحدة عىل األقل 

ت التي كاإلنجليزية يف حياتنا املعارصة اليوم، وهو ما خيّفف من بعض املشكال

قد تنجم عن اللغة الوسيطة، واألصعب من ذلك أحيانًا تعّدد اللغة الوسيطة، 

 .وهو ما خيلق مشاكل مضاعفة

لكن من الرضوري أن نتفّهم احلالة التي كان عليها الفالسفة املسلمون يف 

القرن العرشين، كام أّن اعتامد نّص الرتمجة وإن كان عماًل من الدرجة الثانية لكنّه 

ال يسمح لنا بالتشكيك يف النتائج التي وصل إليها هؤالء الفالسفة أو  لوحده

املتكّلمون، وأعتقد أّن الظروف القاهرة التي كان يعيشها هؤالء العلامء وحداثة 

املواجهة مع الغرب عىل مستوى الفكر اإلسالمي أو عىل مستوى انفتاح الشيعة 

فتاح حديث العهد.. أعتقد ومدرستي النجف وقم عىل اآلخر احلضاري  ألّنه ان

أّن ذلك كّله يدفعنا اللتامس العذر هلم، وقد شهدنا أّن املرحلة الالحقة قد تّم 

فيها جتاوز الكثري من هذه املشاكل، فاألجيال الفلسفّية املعارصة اليوم، وأعني 

بالتحديد تلك التي تدرس الفكر الغريب، غالبًا ما صارت مّطلعًة عىل لغٍة أجنبّية 

ة عىل األقل ومعتمدًة بشكل جّيد عىل املصادر األّم بلغتها األوىل، كام نشهد واحد

ذلك يف اجليل اجلديد من الناشطني الفلسفّيني يف املؤّسسة الدينية، والذين اعتنوا 

بدراسة فكر بعض املفّكرين اجلدد من أمثال الدكتور رسوش والدكتور ملكيان 

 .الساحة الشيعية والشيخ جمتهد شبسرتي وغريهم، عىل صعيد

وأّما حديثكم عن التخّصص يف العلوم ذات الصلة بقضايا اإلدراك، كبعض 

العلوم الفسلجّية والعصبيّة والنفسّية، فإّنني ال أوافقكم عىل ذلك، فحتى 
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الفالسفة الغربّيون مل يكونوا مجيعًا متخّصصني يف هذه العلوم  فالفيلسوف ـ 

يستفيد من منجزات العلوم األخرى، وليس  مثل أي عاملٍ يف علٍم من العلوم ـ

من الرضوري أن يتخّصص فيها، وهذا ما حاوله الفيلسوف املسلم يف القرن 

العرشين، حيث وجدنا يف تراثه حماولة للتعّرف عىل هذه العلوم وأخذ نتائجها ـ 

وليس عني دراساهتا وبحوثها واختباراهتا ـ بوصفها ماّدة مفيدة لبحثه، ويمكن 

تراجعوا ـ بمستوى تلك املرحلة ـ ما عاجلوه يف قضايا ماّدية اإلدراك لكم أن 

 .وجتّرده

وأّما مسألة تدريس منَجزات تلك املرحلة من عمر الفلسفة اإلسالمّية، فإذا 

أريد من التدريس تدريس الفلسفة الغربية، فهذا خطأ  ألّن هذه الرتكة التي 

اإلسالميني من أمثال الصدر ومطهري أبقاها لنا اجليل األخري من الفالسفة 

والطباطبائي، ليست فلسفًة غربّية، لكن عندما نقرأ املوضوع من زاوية أخرى، 

وهي زاوية تدريس الفلسفة اإلسالمّية، فإّن تركة هؤالء هي النسخة األخرية من 

دراسات الفلسفة اإلسالميّة يف شّقها املعارص لنا واملهم، وهو الب عد املعريف 

بستمولوجي، من هنا فنحن نشّجع يف األوساط احلوزوية ملن يريد التعّرف واالي

عىل الفلسفة اإلسالميّة، ال عىل الفلسفة بمساحاهتا الواسعة، نحن نشّجعه ـ ولو 

يف املراحل الدرسّية األوىل واملتوّسطة ـ عىل االهتامم هبذا اللون من املنَجز 

من املنَجز الفلسفي هو الذي  الفلسفي، وهبذه الشخصّيات  ألّن هذا اللون

يعالج قضايا الفلسفة يف نسختها األخرية، أو عىل األقل ما قبل األخرية، وهذه 

ارس الفلسفة يف احلوزات الشخصّيات الثالثة هي التي متلك اآلن زمام مد

 .العلمّية

فبدل أن نشتغل فقط عىل فلسفة املال صدرا وابن سينا وهبمنيار والطويس 
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. علينا أن نطالع النسخة األخرية من جهود الفالسفة والسهروردي و.

اإلسالميني، والتي تتجىّل يف هؤالء الثالثة وأتباع مدارسهم، وهبذه الطريقة 

ن حِدث قفزًة داخلّية يف الدرس احلوزوي الفلسفي، بدل االقتصار عىل الكتب 

سلوب ـ إىل املعنّية بفلسفة الوجود، واملنتمية ـ من حيث املاّدة والذهنيّة واأل

عصور مضت، مع تقديرنا هلا واهتاممنا هبا، وهذا هو الغرض من االهتامم 

بتدريس هذه الكتب بوصفها فلسفًة إسالمّية، السياّم بعد أن رأينا أّن الدرس 

الفلسفي يف املعاهد الدينية واحلوزات العلمّية مل يعتِن هبذا املنَجز كام يستحّق، مع 

وير مثل بحث احلقيقة واالعتبار الذي عاجله العالمة أّن فيه أبحاثًا حتتاج لتط

الطباطبائي يف املقالة السادسة من كتاب أصول الفلسفة، حيث مل نجد تطويرًا 

هلذا البحث الذي يعّد من أهم قضايا الفلسفة، ومل يسبق أن ط رح من قبل 

باعرتاف الشيخ املطهري يف تعليقته هناك، باستثناء بعض الكتابات أو 

رضات املحدودة هنا وهناك، ونادرًا ما ترى تدريسًا لكتاب األسس املنطقية املحا

لالستقراء أو أصول الفلسفة واملنهج الواقعي، وغالبًا ما ترى الدرس يتمحور 

حول بداية احلكمة وهناية احلكمة، وحول منظومة السبزواري، رغم أّن البداية 

ث عنه، حيث بعثر العالمة والنهاية ال بأس هبام نسبّيًا عىل صعيد ما نتحدّ 

الطباطبائي يف ثناياما بعض القضايا املرتبطة بالفلسفة املعارصة، والتي غالبًا ما 

هي معنّية بقضايا املعرفّيات. وهلذا السبب ال نجد حركة نقدّية بنّاءة وجاّدة هلذه 

 .الكتب تستطيع أن تنقلنا إىل مرحلة جديدة، إال بشكل حمدود نسبّياً 

ووجهة نظري الشخصيّة أّن دراسة هذا املنجز الفلسفي هلؤالء احلكامء الثالثة 

هو مرحلة أوىل، يتلوها يف مرحلة درسّية أعىل دراسة قضايا فلسفة الدين وعلم 

الكالم اجلديد، ليستكمل الطالب دراسة القضايا الفلسفّية يف املشهد اإلسالمي 
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دراسة فلسفة الوجود بكتبها القديمة،  حتى اللحظة احلارضة. وأخريًا إّنني أقّدر

وال أمانع من ذلك هنا، وإّنام أقصد رضورة االنفتاح عىل النسخة األخرية ممّا 

 .قّدمه الفالسفة املسلمون

 

 انتقادات الشيخ األحسائي على املالصدرا الشريازي  ـ 35

 ما هو رأي سَمحتكم بانتقادات الشيخ أَحد بن زين الدين األحسائي : السؤال

َل صدرا الشريازي، من خَلل كتابيه ْشح اْلشاعر وْشح العرشّية؟ وهل تعترب للم

 هذه إشكاَلت عَل فلسفة احلكمة اْلتعالية؟

  من الصعب تقويم كّل هذه اإلشكاالت نظرًا لإلطالة، لكنّني أعتقد بأّن

مجلة ممّا سّجل عىل مدرسة احلكمة املتعالية من اإلشكاالت صحيح، وجيب 

أّن تصوير هذه املدرسة ـ كام يفعل بعٌض ـ متعاليًة عىل النقد غري القبول به، و

صحيح، وال خيلق ذهنّيًة فلسفّية متحّررة، وال يريّب طالب الفلسفة عىل عقل 

فلسفي حقيقي، كام أّن استبعاد بعض نّقاد هذه املدرسة عن ساحة اجلدل 

ينبغي أن يكون  الفلسفي بحّجة أهّنم مل يفهموا مرادها ليس باألمر احلسن، بل

هناك استحضار للحركة النقدّية هلذه املدرسة الفلسفّية، بغية تأمني تطّور سليم 

للفكر الفلسفي عمومًا، وعملّية االستحضار هذه ال تعني قبول احلركة النقدّية 

بمجمل أضالعها بقدر ما تعني أّن يف بعض إشكاالهتا ما هو مصيب، ويف 

حصل فيه خلط والتباس أو عدم إدراك بعضها اآلخر ما ليس بمصيب، بل 

 .للمصطلح واملفهوم

 

اجلمع بني مرجعّية احلّس يف التصورات وعدم مرجعّيته يف   ـ 36

 التصديقات

 استمعت إىل دروسكم يف نظرية اْلعرفة من كتاب فلسفتنا للسيد : السؤال
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 الشهيد الصدر ـ أعَل اَّلل مقامه ـ واستوقفتني نقطة طاْلا تكّررت، أَل وهي أنّ 

اإلدراكات التصّورية ليس فيها أّي كشٍف عن الواقع اْلوضوعي اخلارجي، وإنَم 

هي حمض مرتسَمت ذهنية َل تفيد اليقْي بأّن الواقع اْلوضوعي موجود. ولكنّي أجد 

نفِس عاجزًا عن التسليم هبذا الكَلم؛ لكون مصدر التصّور األساس هو احلّس؛ 

ّس هو اْلصدر األّول للمعرفة التصّورّية، وفقًا ألّن ما أفهمه هو أّن اإليَمن بكون احل

للنظرية اإلسَلمية للمعرفة، هو فرع كونه حاٍك عن اخلارج، وَلزمه كون الواقع 

اْلوضوعي متحّققًا، وإَل كان القول بأّن احلّس مصدر اْلعرفة كَلمًا َل معنى له، 

 أرجو إفادتنا.

 عن مدى موافقتهم عىل  يعتقد الكثري من فالسفة املسلمني ـ برصف النظر

ذلك ـ أّنه عندما يمنحنا احلّس صورًة عن الواقع اخلارجي، يبدأ الذهن 

باإلحساس بالصور ألّول مّرة، ويصاحب هذه الصور إدراك تصديقي بالواقع 

 .اخلارجي

ما الذي حصل يف : وهنا يأيت الفيلسوف املعريف )االيبستمولوجي( ليحّلل

إّن جهازنا اإلدراكي تعّرف أو شهد ظاهرتني يف : إّنه يقول لنا ؟جهازنا اإلدراكي

الظاهرة األوىل هي : داخله مندجمتني، بحيث خّيل إلينا أهّنام ظاهرة واحدة

التصّور، بمعنى حصول صورة يف الذهن، برصف النظر عن استحضار فكرة 

بمعنى  حكاية هذه الصورة عن اخلارج أو عدمه، والظاهرة الثانية هي التصديق،

أّننا بتنا ندرك ونعتقد بأّن ما يف ذهننا حاٍك عن الواقع اخلارج عن ذواتنا، إّن ما 

حيدث يف الذهن البرشي عندما نفتح أعيننا عىل اخلارج هو ظاهرة ملتحمة، لكّن 

تصّور اليشء : الفيلسوف يقوم بتحليلها وتفكيكها ليكتشف أهّنا ختتزن ظاهرتني

رته، ومن الطبيعي أّن التصديق مبنّي عىل التصّور، والتصديق باليشء الذي تصوّ 
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وهلذا يقولون يف الفلسفة بأّن التصور هو الذي يمنح التصديق وجودًا وجودًة 

 .كام حيلو لبعضهم أن يعرّب 

حسنًا، عندما أتى الفيلسوف للتصّور، رأى أّنه مل يكن ليحصل لديه لوال 

لتي أتتني من اخلارج، وأّن احلّس، فاحلّس كان املصدر األصيّل للتصّورات ا

الذات املدِركة مل يكن هلا سوى دور التلقي ملا أتاها عرب احلّس، فانتقشت الصورة 

يف الذات املتلقّية انتقاشًا قهرّيًا، لكن عندما نظر الفيلسوف إىل التصديق، رأى أّن 

احلّس بنفسه ال يعطي تصديقًا، إّنه فقط يلقي صورًة من اخلارج، وهناك يشء 

ر دخل عىل اخلّط عندما انفتحت عينّي عىل اخلارج، وهذا اليشء اآلخر هو آخ

العقل وقضاياه، فلوال العقل ـ بام حيمله من خمزون ـ ملا أمكنني بمجّرد متاّس 

احلّس مع اخلارج أن حيصل يل تصديق باخلارج، فإّن كّل ما حصل لدّي هو أّن 

ذه الصورة حتكي عن يشء صورًة ارتسمت يف ذهني حلظة فتح عينّي، لكن هل ه

خارجي أم ال؟ فهذا موضوع آخر ال يفي به احلّس الذي كان دوره إلقاء الصورة 

 .يف اجلهاز اإلدراكي

وإذا كنّا نحن نشعر ببداهة هذا األمر وأّن ما حكت عنه الصورة موجوٌد يف 

اخلارج، فإّن هذا الشعور ـ من وجهة نظر الفيلسوف ـ جاء نتيجة تراكامت، أو 

جة دليل عقيل خمتزن مستكّن يف الذهن البرشي، أو نتيجة مفهوم بدهيي كان نتي

حيمله العقل وتبلور حلظة حصول التصّور، والسبب يف قناعتهم هذه هو أّن جمّرد 

حصولنا عىل صورة وشعورنا هبا حلظة فتح عيننا عىل يشء ال يدّل بالرضورة عىل 

 معطى عقيل يفيض بنا إىل وجود يشء غري هذه الصورة، هلذا فنحن بحاجة إىل

بوجود حماٍك هلذه الصورة يف اخلارج، مثالً )الذي هو فعل نفساين( التصديق 

بعضهم يستدّل ـ برصف النظر عن صّحة هذا االستدالل ـ بأّن الصورة حدث 
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ممكن، فالبّد له من عّلة أوجدته يف الذهن، وهذه العّلة إما من داخل الذهن، 

قرارًا بخلق هذه الصورة يف ذهننا، أو من خارج الذهن، واملفروض أّننا مل نتخذ 

فيثبت أّن هناك شيئًا خارج الذهن حكت عنه الصورة، وهذا يثبت الواقع 

اخلارجي، وأّما تطابق الصورة مع الواقع اخلارجي بالدّقة فله بحثه اآلخر أيضًا 

 يف قيمة املعرفة.

احلّس : بارة هنائيةهذه هي طريقتهم يف التفكري بشكل مبّسط وخمترص. وبع

يأيت بصورٍة من اخلارج ويلقيها يف اجلهاز اإلدراكي، فيام العقل يتلّقى هذه 

 .الصورة وخيلع عليها تصديقاً 

 

تفسري النبّوة باإلهلام املباح للجميع والقول بالنزول املعنوي للوحي   ـ 37

 القرآني

 النبّوة بالعرفان ُتتهمون ـ شيخنا الفاضل ـ بأّنكم تقولون بتفسري : السؤال

واإلَلام اْلباح للجميع، وأّنكم تقولون بأّن القرآن َل يوَح باللفظ بل أوحيت معانيه، 

وَل أجد لكم كَلمًا منشورًا يف هذا اْلوضوع، فهل هذا صحيح؟ ومن أين يمكن أن 

 .يكون مصدر القائلْي هبذا القول عنكم، أرجو إرشادي إىل ذلك ألطالعه بنفِس

  ًبأّن النبّوة جمّرد عرفان أو إهلام متوّفر للجميع، وقد بحثت قبل  مل أقل يوما

ثالثة أعوام ـ يف درويس يف البحث اخلارج يف األصول ـ ألكثر من ثالثني 

حمارضة يف نقد نظرّية الدكتور عبد الكريم رسوش حول أّن النزول القرآين 

النزول لفظّي  للمعنى دون اللف ، واخرتت  مقالة مشهور علامء اإلسالم، وأنّ 

 .ومعنوّي معاً 

: ولعّل منشأ مثل هذا النقل أّن الكثريين يظنّون أّن كل ما ننرشه يف جمّلَتي
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)نصوص معارصة( و )االجتهاد والتجديد( فنحن نتبنّاه أو نميل إليه، وهذا 

التصّور ال أساس له من الصّحة إطالقًا، فنحن ننرش الرأي والرأي اآلخر، 

اجلديدة ولو كنّا نعتقد بخطئها، ونعتقد بأّنه من ونحرتم وجهات النظر 

الرضوري تناوهلا بعقلّية منفتحة غري معّقدة أو خائفة أو مهتّزة، ونرى أّن من 

حّق كّل مفّكر أن يطرح نظرّياته بطريقة علمّية وأخالقّية وأّن من حّق اآلخرين 

جمتمعاتنا أن ينتقدوه كذلك، كام نرى أّنه بذلك حتصل التنمية الفكرّية يف 

رف النرشيات والدوريات الفكرّية والثقافية هو أّن ما تنرشه  .اإلسالمّية كام أّن ع 

ليس معرّبًا عن آرائها الشخصّية بالرضورة، وقد ب نّي هذا العرف يف الصفحة 

 األوىل من كلتا املجّلتني، ممّا يمكن مراجعته.

 

 ما معنى مراتب الوجود يف مصطلح الفلسفة اإلسالمّية؟  ـ 38

 ما معنى اْلقولة التي يطلقها الفَلسفة وتتداول اليوم بكثرة عَل ألسن : السؤال

اْلشتغلْي بالفلسفة واْلهتّمْي بالعرفان َتت عنوان )مراتب الوجود(؟ أرجو أن 

توضحوها لنا بطريقة مبّسطة. وتوضحوا لنا ربطها بَم ذكره العَلمة الطباطبائي من 

 ها الوجود احلقيقي، وهو يف أّم الكتاب.أهّ : أّن القرآن له وجودات ثَلثة

  هلذه الفكرة صلة بموضوعات متعّددة يف الفلسفة والعرفان، لكنّني

سأحاول تبسيطها بلغة عرفيّة وعادية كي تكون واضحة، وهلذا سوف أتسامح 

 يف بعض التعابري للتوضيح.

حسب يسّمي العرفاء وفالسفة احلكمة املتعالية أنواع التحّقق املحاكي )ب

تعبريي الشخيص( بمراتب الوجود، وسأوضح لكم ذلك بمثال تقريبي لنعود 

فنطّبق الفكرة، فإذا أخذنا زيدًا من الناس مثاالً، فيمكن أن نفرتض له أربعة 
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 : وجودات، نبدأ بالعايل منها وننتهي بالداين، وهي

أي هو وجود زيد يف اخلارج، وهذا هو  هو الوجود احلقيقي،: الوجود األول

 .الوجود األصل الذي حتاكيه سائر الوجودات، كام سيظهر

التي أملكها أنا عن زيد يف عقيل، وطبعًا ليس  الصورة الذهنية: الوجود الثاّن

املقصود بالصورة الذهنية بالرضورة العنرص اخليايل، بل املعلومة التي أملكها، 

ذا وكذا، وهي أّن هناك شخصًا اسمه زيد موجوٌد يف اخلارج وله مواصفات ك

زيٌد : وهذه يسّموهنا بالوجود الذهني، ولنالح  هنا كيف يعرّبون، فهم يقولون

 .له وجود خارجي، وله وجود ذهني

وهو كلمة زيد التي ننطق هبا وما حتكيه عن  الوجود اللفظي،: الوجود الثالث

 .احلقيقي والذهني واللفظي: زيد باللسان، فهنا زيد صارت له ثالثة وجودات

لمة زيد التي أكتبها اآلن، وال أنطق هبا يف فكالوجود الكتبي، : الرابع الوجود

 .لساين، هي موجودة يف عامل الكتابة، وهذا هو الوجود الكتبي لزيد

خارجي، وذهني، ولفظي، وكتبي، : إذن، فقد صارت لزيد أربعة وجودات

ن كام برصف النظر عن النقاش يف هذا املثال من حيث جمازية الوجودين األخريي

قيل  ألّننا أخذناه بوصفه مثاالً فقط، وعليه فهكذا يعرّب كثرٌي من املشتغلني 

بالفلسفة. لكّن العرفاء وأتباع احلكمة املتعالية إذا أرادوا أن يعرّبوا عن نفس 

إّن لزيد أربع مراتب وجودية، : الفكرة رأينا هلم أسلوبًا آخر، فهم يقولون مثالً 

ا وأكملها هي الوجود احلقيقي له، ثم الوجود فأعىل هذه املراتب وأوسعه

 الذهني، ثم.. وهكذا.

إّن التعبري عن هذه املفاهيم األربعة بأهّنا مراتب للوجود جاء ـ يف حقيقة 

األمر ـ من نظرية التجيّل  ألّن العرفاء، وباألخص بعد الشيخ ابن عريب 



 115 .................................................... القسم األول: الفلسفة والعقائد والعرفان

 العيني سوى اهلل، هـ(، يرون أّنه ال يوجد يشء يف الواقع والتحّقق والعامل618)

وال يشء غريه يف هذا العامل، وهذا هو ما أنتج يف تقديري القوَل بأصالة الوجود 

 هـ(.1151التي ظهرت بقّوة ـ بوجهها الفلسفي ـ مع املال صدرا الشريازي )

حسنًا فإذا كان هناك يف اخلارج يشٌء واحد هو الوجود )أصالة الوجود(، 

، مثل الشجر واحلجر وزيد وعمرو، مع أّنكم نا أشياء كثريةنفكيف نرى بأعي

ليس للامهيات حتّقق وأصالة، وإّنام التحّقق هو للوجود وحده، : تقولون

 التي صيغت فلسفيًا بعد والوجود يشء واحد؟ هنا خيرج العرفاء بنظرّية التجيّل 

ذلك حتت عنوان )التشكيك اخلايّص للوجود(، ومعنى ذلك أّن هذا الوجود 

التحّقق وبرز ـ ما شئت فعرّب ـ وكان حتّققه الكامل يف الذات االهلية، ظهر يف عامل 

التي هي الوجود املحض كام يسّميها الفالسفة، واهلوية املطلقة كام يسّميها 

العرفاء، ثم بدأ بالتجيّل، لكن كّلام نزل يف التجيّل ظهرت أشياء تبدو لنا خمتلفة!! 

هر عىل شكل حجر، لكن عندما تضع ملاذا؟! ألّن احلجر الذي تضعه للبناء يظ

فوقه حجرًا ثانيًا يظهر عىل شكل حتجري مثل حتجري السطح، ثم ملا تضع عرشة 

أحجار يظهر احلائط. هنا نجد أّن احلجر األول يتأّلف من عني ما تأّلف منه 

احلجران معًا، واحلجران معًا يتأّلفان من عني ما تأّلف منه احلائط، فاحلائط ليس 

احلجر، بل هو حجر وزيادة، فهو خيتلف عن احلجر األول بيشء هو  شيئًا غري

من سنخ احلجر األول  هلذا قالوا بنظرّية الوحدة يف عني الكثرة، أي أّن ما يمتاز 

به احلائط عن احلجر األول هو باحلجر، فنقطة االختالف هي عينها نقطة 

 التوافق.

ركة، فإّنك عندما لمزيد من التوضيح، خذ احللوسأعطي مثاالً مشهورًا 

تتحّرك بحركة )أ(، فإّن هذه احلركة تأخذ وضعًا، ثم ملا تضاعف من حركتك، 
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ما الذي حصل من فرٍق بني حركتك األوىل اخلفيفة وحركتك الثانية : نسألك

إّن املائز بني احلركة األوىل واحلركة الثانية : الشديدة؟ وسوف يكون اجلواب هو

حلركة الشديدة عن احلركة اخلفيفة هو احلركة  فإّن هو احلركة  ألّن الذي مّيز ا

شديدة وخفيفة، فنقطة االختالف : احلركة الزائدة هي التي كّونت حركتني

)احلركة( هي بعينها نقطة االتفاق، وهي احلركة أيضًا، فقد اختلفت احلركة مع 

رة احلركة يف احلركة واتفقت معها يف احلركة  ألّن كليهام حركة، وهذه هي الكث

يف عني الوحدة والوحدة يف عني الكثرة، فضوء الشمس ملّا ينطلق منها نحونا ال 

خيتلف الواصل إلينا عن الصادر منها إال بالشّدة والضعف. والشّدة والضعف 

 يف الضوء مثل الشّدة والضعف يف احلركة.

اهلل  إنّ : وإذا طّبقنا هذه املفاهيم عىل اهلل تعاىل يقول لك الفالسفة الصدرائّيون

ملا أطلق جتّليه وشعاعه يف العامل، ظهر بظهورات متعّددة مثل ضوء الشمس، 

ومثل أمواج البحر التي هي مظاهر متعّددة ليشء واحد هو البحر نفسه، وكّلام 

نزل )وهذا هو قوس النزول( بدأ الظهور يأخذ شكاًل أضعف، إىل أن وصل إىل 

واملطلوب من اإلنسان اليوم أن  .عامل املادة، فظهر هذا العامل الذي هو الكون

يتحّرر من الظهور األدون ليعرج إىل اهلل )وهذا هو قوس الصعود(، واإلنسان 

الكامل عرج ـ وهو يف الدنيا ـ فعاد إىل أصله )وإليه املصري، إليه راجعون( الذي 

هو اهلل، واحتد معه يف مقام الفعل ال الذات  ألّن مقام الفعل هو بداية ظهور 

 وإال فمقام الذات هو منطقة الكمون، إذا صّح التعبري، وهلذا عرّبوا عنها التجيّل 

 .بغيب الغيوب

إذن، لو وضعنا نظرية أصالة الوجود، ثم أضفنا إليها نظرية التشكيك، 

سنفهم بالضبط ماذا يريد العرفاء بالتجيّل، وندرك معنى كلمة مراتب الوجود، 
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مل مراتب وجودية، ويرجعونه إىل هذه ونعرف أهّنم يرون لكّل يشء يف هذا العا

 .املراتب

من هنا، يفرتض العرفاء وفالسفة احلكمة املتعالية ـ إذا جاؤوا إىل القرآن 

الكريم ـ أّن وجوده املادي هنا البد أّن له وجودًا فوقّيًا علويًا  ألّن القرآن الكريم 

العزيز، وهذا هو صادٌر من الذات اإلهلّية ومن مقام العلم الذي نتج عنه الكتاب 

مقصود العالمة الطباطبائي، جرّيًا عىل نظرّيتي أصالة الوجود وتشكيك الوجود 

من جهة )وطبعا هناك الكثري من املقّدمات املطوية التي يصعب بياهنا يف هذه 

العجالة، مثل البساطة والرتكيب والقضايا املتصلة بالوجود عمومًا(، 

 .يةوأساسيات نظرية التجيّل من جهة ثان

لكن يف مقابل هؤالء يأيت القائلون بأصالة املاهّية، وهم يقولون بأّن املتحّقق 

يف اخلارج هو املاهيات، أي الشجر واحلجر، ونظرّيتهم هذه تنسجم مع الذهن 

العريف لإلنسان العادي  ألّننا نقول بأّن الشجرة موجودة، واإلنسان موجود، 

ي املتحّققة يف اخلارج، أّما القائلون فننسب الوجود للامهية، ونجعل املاهية ه

بأصالة الوجود فال يرون أّن هناك ماهيًة هلا حتّقق، وإنام املتحّقق هو الوجود 

فقط، ونحن ننتزع الشجرية واحلجرية واإلنسانية من ألوان ظهور الوجود 

وجتّليه ومتظهره، ومن الطبيعي هنا أّن الذهن العريف ال قيمة له، فنحن ال نتحّدث 

فهم النصوص حتى نجعل العرف حّجًة ومعيارًا، وإّنام نتحّدث عن حقائق  عن

تكوينية ومنهج فلسفي دقيق، وهلذا قال املحّقق اإلصفهاين بأّن أصالة املاهية 

هذه خالصة عن الفكرة وأّما  أصالة عقالئّية وأصالة الوجود أصالة عقلّية.

 .تقويمها فله جمال آخر
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 مات املذهب اليوم؟الشيعي من مسّلكيف أصبحت مسائل الغلّو   ـ 39

 ذكر العَلمة اْلامقاّن أّن ما كان يعّد عند القدماء ـ وباخلصوص : السؤال

: القمّيْي ـ من الغلو، فإّنه يعّد اليوم من مسّلَمت العقيدة. هنا يطرح سؤال وهو

هل العقيدة قابلة للزيادة والتغرّي؟ وهل يلتزم العلَمء بذلك؟ أوليس هذا نوعًا 

 من تعّدد القراءات اْلرفو  لدى التيار التقليدي؟

  وفقًا ألساسيات الفريق الذي وصفتموه بالتقليدي، فإّن إشكالكم ال يرد

عليهم  ألّن غاية ما يف األمر أّن املتقّدمني مل يكونوا يملكون الوعي الكايف بفهم 

لسفي اإلمامة، وأّن املتأّخرين وعوا ـ بعد تطّورات الدرس الكالمي والف

، ومكذوبة والعرفاين ـ األحاديث الرشيفة التي ظنّها املتقّدمون موضوعةً 

وأدركوا صدقيّة حمتواها بعد أن ب رهن عليها عقلّيًا أو تّم فهمها واستيعاب 

مقصدها بام ال يناقض القرآن والسنّة بحسب وجهة نظرهم، فهذه ختطئة وليست 

هجرها املتأّخرون، مثل منزوحات  تصويبًا، متامًا كبعض فتاوى املتقّدمني التي

البئر يف باب الطهارة، فليس هناك تعّدد قراءات مرشعنة من وجهة نظرهم، بل 

هناك تعّدد قراءات بينها واحدة فقط صحيحة، ومن ثّم ال يوجد تناقض أو 

مفارقة يف نظريتهم وفقًا لبناءاهتم املعرفيّة، وهبذا يفهم أّن العقيدة يمكن حصول 

ّية )يف العمق( يف فهمها، كام أّن التفاصيل العقدّية يمكن أن تكون تطّورات طول

 .قضايا اجتهادية تتعّدد فيها اآلراء

 

 استنصاح يف موضوع دراسة الفلسفة  ـ 41

 سَمحة الشيخ، إّّن طالب فلسفة، فهل تنصحني بإكَمل دراسة : السؤال

لعلم يف النجف اْلاجستري والدكتوراه، مع ما نَلقيه هنا من شّحة يف دراسة هذا ا
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األْشف، ومع وجود معارضْي َلذا العلم فيها؟ ويف أّي بلد تنصحني بإكَمل 

 الدراسة؟ هذا مع العلم بأّّن حاصل عَل اَلندسة أيضًا. مع جزيل الشكر.

  من وجهة نظري الشخصّية املتواضعة، فإّنني أشّجع عىل دراسة الفلسفة

ا كفلسفة صدر املتأهّلني مثاًل، بمعناها العام، وليس فقط دراسة فلسفة بعينه

وجمّرد وجود موانع أو عقبات ال يلغي هذه الرضورة، بل عليك السعي ـ قدر 

اإلمكان ـ لتحصيل هذا العلم، إذا كنت مّياالً للتخّصص فيه، وال أقّل من 

 االطالع عليه.

وأّما عن وجود معارضني فهذا أمٌر طبيعي، وينبغي تفّهم وجهة نظر 

طالقهم يف كثري من األحيان من موقع احلرص عىل الدين يف املعارضني وان

معارضتهم هذه، مع كامل احلّق لآلخرين يف الدخول يف نقاش معهم حول هذا 

 .املوضوع

وأّما عن البلد، فهذا خيتلف تبعًا الختالف طبيعة التخّصص الفلسفي، 

لوفرة الفروع  ففلسفة املالصدرا مثاًل يفّضل التخّصص فيها يف إيران حاليًا  نظراً 

املتخّصصة فيها عىل مستوى اجلامعات واحلوزات ووفرة األساتذة، ما مل حيصل 

وأّما الفلسفة الغربّية فلها بالدها التي يستحسن  .اإلنسان عىل بديل يف بلد آخر

دراستها فيها ملعرفتها من مصادرها األصلّية وبلغتها األم. وإذا مل يكن يمكن 

الكثري من الدروس الفلسفّية صارت متوفرًة اليوم سمعيًّا السفر فال أقّل من أّن 

 .وبرصّيًا، فيمكن االستفادة من هذه الطريقة إىل أن تتخذوا قراركم

 

 املعصوم بني الدور املعريف اإلرشادي والدور القيادي السياسي  ـ 41

 هل دور اْلعصوم األسايس هو تزويد الناس باْلعرفة واإلرشاد؟ : السؤال

وهل هذه القيادة اْلعرفّية تستلزم دائًَم إىل جانبها قيادًة سياسّية؟ حسب معرفتي 
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فإّن دور اْلعصوم هو دور معريف بالدرجة األوىل لألخذ بيد اْلجتمع اإلنساّن 

َلم يف بيان وظيفة األنبياء وإيصاله إىل كَمله، كَم ورد عن اإلمام عيل عليه الس

 . فَم هو رأيكم؟«ويثريوا َلم دفائن العقول»: عليهم السَلم

 ديني ودنيوي، أو فلنقل: ليس هناك مانٌع من أن يكون للمعصوم دوران :

معريف وسيايس، فإّن السياسة تساعد أحيانًا عىل نرش القيم الدينية، فكيف إذا 

فة السياسية أو مستندها، فهذا ما نحتاج كانت بيد املعصوم؟! وأما رضورة اخلال

فيه إّما إىل الرصد التارخيي للظروف املحيطة هبذا املعصوم أو ذاك ممّا قد يفرض 

تصّديه وواليته السياسية أو إىل النصوص التي نّصت عىل رسالة الرسل أو 

 خالفة األئّمة، فهل كان ظاهرها الب عد السيايس أم مطلقًا؟ مثاًل حديث الثقلني

ربام يّدعي شخٌص أّنه ظاهٌر يف املرجعية الدينية والعلمية، أّما حديث الغدير 

فربام يّدعى ظهوره يف املرجعية السياسية، فاملسألة تابعة ملراجعة هذا النّص أو 

ذاك، لنرى كم هي درجة اإلمامة ومساحتها التي أعطيت لإلمام من قبل اهلل 

 ورسوله.

ملرجعية الدينية والعلمّية ألهل البيت حاجًة نعم، بالنسبة لنا اليوم متثل ا

مبارشًة وفاعلة  ألّن املرجعيّة السياسية هلم غري منّشطة اآلن بشكل كامل، ولعّله 

هلذا ينقل عن السيد الربوجردي أنه كان يفّضل يف هذا العرص حماورة أهل السنّة 

لسالم، وختّطي يف حديث الثقلني  لتأكيد املرجعية املعرفّية ألهل البيت عليهم ا

حديث الغدير كونه يعالج ـ إىل جانب ب عده العقدي ـ حدثًا تارخييًا سياسيًا، قد 

يفتح النقاش فيه الباَب عىل تأّزم العالقات بني املسلمني، فوجهة نظره هذه رمحه 

اهلل ـ وفقًا ملا ينقل عنه ـ حتاول أن تتخذ طريقًا أقرب لتكريس مرجعّية أهل 

 .البيت يف األّمة
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 إدارة احلوار حول مدرسة الشك ومسألة الثواب والعقاب  ـ 42

 هناك حديث اليوم عن نظرية األرجحيات يف الطبيعة، وأّنه َل َشء : السؤال

يقينّي، خصوصًا بعد دخول الفيزياء الكّمية إىل ساحة الوجود، وقد كنت يف 

فانربى مكان وَتّدث أحد اإلخوة عن عدم وجود أشياء مؤّكدة ويقينية يف احلياة، 

إذًا، َل نحتاج إىل حساب وعقاب وفق هذه النظرّية مادام َل َشء : آخر ليقول

، ﴾َوَجَحُدوا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُفُسُهمْ ﴿: إّن القرآن يقول: مؤّكد. فقلت له

فالعقاب للذي يعلم وُيالف، فرّد عيّل بأّن هذه اآلية تشري إىل الُصاع بْي العقل 

مودعان يف اإلنسان، فلَمذا ترّجح هذا عَل ذاك. فَم هو رأيكم واَلوى، والشيئان 

 وكيف يكون احلوار هنا؟

  إذا كان املقصود أّنه ال يوجد يشء مؤّكد إطالقًا، بمعنى الشك املطلق أو

بمعنى إنكار الواقع مطلقًا، فالسبيل الوحيد للحوار هو البحث الفلسفي 

 .املعريف، وليس املعاجلات القرآنية

كان منشأ ذلك هو جمّرد التحّوالت املدهشة يف العلوم الطبيعية بشكل وإذا 

كبري ممّا حيدث اهتزازًا يف النظريات السابقة، كام حصل مع نظريات كوبرنيكوس 

وأمثاهلا التي أطاحت بطبيعيات أرسطو وفلكيات بطلميوس، فهذه حالة نفسّية 

 جيب معاجلتها بدراسة متأّنية.

التي أرشتم إليها فهي تثبت ما قلتموه أنتم، وهي ال حتكي وأّما اآلية القرآنية 

عن قيمة يقينهم، وإّنام عن خمالفتهم ليقينهم برصف النظر عن مدى قيمته 

املوضوعية. وإذا كان الفيلسوف أو السفسطائي ال يقني لديه هنا أو هناك، نتيجة 

فيمكن حماسبته التعقيدات العلمّية، فإّن اإلنسان العادي يعيش اليقني، ومن ثّم 

 .عليه وفق قواعد العقل العميل، ال وفق الرشيعة فقط
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 العصمة وبكاء املعصوم خوفًا من الذنوب  ـ 43

 شيخنا، إذا كان النبي أو اإلمام معصومًا من مجيع النواحي، يف : السؤال

الصغرية والكبرية، من اخلطأ واَلشتباه والنسيان، َل يْتك مستحبًا وَل يفعل 

إىل الناس نذيرًا وبشريًا وهادياً وْساجًا منريًا، وَل يمكن أن مكروهًا، وأرسل 

يرتكب اخلطأ وإَل انتفى الغر  من بعثته كَم نّدعي، وهو يعرف ذلك قطعًا، إذًا 

ْلاذا ُياف من ارتكاب الذنوب، ويبكي خوفًا من ذلك؟ وإذا كانت ذنوهبم 

ه عن نفس ذنوبنا، وَل ليست كذنوبنا، مع أّن اإلمام عليه السَلم يتكّلم يف أدعيت

يشري إىل موضوع اَللتفات إىل الكثرة، فَم الداعي إىل هذا البكاء الطويل عَل 

ذنوب ليست بذنوب؟ إَل عَل طريقة اْلتفّوقْي دائًَم َل يقبلون أقّل ممّا هم 

حاصلون عليه، وهم دائًَم يف حالة تكامل وَل تراجع حتى يف التكامل، ولكّن 

هذا البكاء الطويل من الليل وحتى الصباح!! من اْلمكن  هذه احلالة َل تستدعي

هم يف حالة َتدٍّ دائم وشوٍق عارم للقاء اْلحبوب وبكاء دائم شوقًا : أن نقول

ثم شيخنا بغّض النظر عن عاَل اْلاّدة واخليال واْلثال، هل ثّمة  .للقاء اْلحبوب

 نصل إليها؟أناس وصلوا إىل هذه اْلقامات؟ وهل اْلطلوب منّا أصًَل أن 

  من حيث املبدأ ومن الناحية النظرّية، ال مانع من البكاء الطويل والشديد

عىل ذنوِب مراحل الكامل العالية، أو خوفًا من الوقوع فيها، واإلنسان الطموح 

يدرك ذلك ويعرفه، وجّرب ذلك من نفسك بحسب شّدة طموحك لليشء 

 ٌء ال كبقية األشياء.الذي تقصده، علاًم أّن املقصود واملنشود هنا يش

اإلشكال الرئيس يف كلامتك هو أّن األدعية ال تشري ـ غالبًا ـ إال إىل  ،نعم

نفس الذنوب التي نعرفها نحن، ال إىل ذنوٍب من نوٍع خاص، وهنا ال مفّر ـ بعد 

إثبات العصمة إثباتًا حاساًم ـ من أن يّدعي القائل بالعصمة بوجود افرتاض 
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اًل ـ كام يكون للفعل املعروف، يكون للعني ويكون للقلب، املجاز، فالزنا ـ مث

وهكذا.. أو يفرتض أّن هذا ليس من املجاز اللفظي، بل هو من باب وجود 

 .مصاديق متعّددة للكالم وجتلّيات خمتلفة له

هذا، والعرفاء يقولون بأهّنم سلكوا هذا الطريق وعربوه، ولكنهم مل يصلوا 

ا املعصومون. وال حيكم الرشع بوجوب طّي هذه إىل كّل املقامات التي بلغه

 .املقامات، لكنّه حيّبذها بالتأكيد بناء عىل واقعيّتها

 

 التوحيد بني اإلدراك الفطري واحلاجة للمعصوم  ـ 44

 إّن اإلنسان يبدأ باإليَمن باَّلل، أي مبدأ التوحيد، ومن ثم : نحن نقول: السؤال

اإلمام عليه السَلم، وعرب اإليَمن  إّن حق معرفة التوحيد َليتم إَل عرب: نقول

 باإلمامة، أَل ُيتزن ذلك الدور؟ وأَل تكفي اْلعرفة والثقافة القرآنية يف ذلك؟

  ال يأيت اإلشكال الذي ذكرمتوه هنا  ألّن الدور إّنام يكون عندما نقصد

بالتوحيد األّول عني املعنى الذي نقصده بالتوحيد الذي يعرفه اإلمام ونعرفه 

واحلال أّن األمر ليس كذلك، فاملقصود بالتوحيد األّول أصل التوحيد عربه، 

الذي ندركه بالعقل والربهان، وربام أدركناه أيضًا بالقرآن، أما املراد بالتوحيد 

الذي يكون عرب اإلمام أو النبّي فهو حّق التوحيد، أي اإلدراك املعّمق للتوحيد 

مرًا واحدًا بسيطًا، بل هو أمر نسبي بأعىل مستوياته  ألّن التوحيد وفهمه ليس أ

طولّيًا أيضًا، بمعنى أّن البرش خيتلفون يف وعي التوحيد، فاملتكّلمون مثاًل قالوا 

بالتوحيد العددي، أي أّن اهلل واحٌد مقابل اثنني وثالثة وأربعة، أما مدرسة صدر 

من  املتأهلني الشريازي الفلسفّية فقالت بالوحدة احلّقة الرصفة، وهي أعمق

 التوحيد العددي.

فتارًة يكون اإلنسان موّحدًا هلل نظرّيًا، وأخرى  ،ةوحتى من الناحية العمليّ 
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يقع يف الرشك اخلفّي، ففهم التوحيد له مراتب، وأوىل مراتبه تدرك قبل معرفة 

 .النبّي واإلمام، لكّن مراتبه العليا تدرك بمعرفتهام ومن خالهلام

 مانع من ذلك من حيث املبدأ، لكن قد يقال وأما كفاية القرآن الكريم، فال

لك بأّن فهم القرآن فهاًم معّمقًا ألعىل مراتب التوحيد أمٌر يف غاية الع رس 

 .والصعوبة، فنحتاج للمعصوم كي يوضحه لنا، من نبيٍّ أو إمامٍ 

 

 «بسيط احلقيقة كّل األشياء»: معنى القاعدة الفلسفّية  ـ 45

 التي يطرحها الفَلسفة؟« احلقيقة كّل األشياءبسيط »ماذا تعني قاعدة : السؤال 

 أّن ما كان  «بسيط احلقيقة كّل األشياء وليس بيشء منها»ة تعني قاعد

واحدًا من اجلهات مجيعًا بالوحدة احلّقة التاّمة ال بالوحدة العددية فقط، وليس 

 إال اهلل سبحانه وتعاىل هو الواحد بالوحدة احلقة التاّمة، فهو كّل األشياء

واألشياء كّلها تكون هو، ال كل يشء عىل حدة يكون هو اهلل فكّل األشياء هي 

 اهلل ال أّن هذا اليشء أو ذاك هو اهلل.

وقد استدّلوا لذلك بأّن اهلل تعاىل بسيط ال يوجد فيه أّي نوع من أنواع 

الرتكيب عىل اإلطالق، فإذا فرضنا أّنه واجب الوجود وفرضنا أّنه ليس العاملَ، 

األوىل من إثبات اهلل له أي إثبات ذاته له، : يكون مرّكبًا من جهتني فسوف

والثانية من نفي العامل عنه، وهذا الرتكيب وإن كان عقلّيًا إال أّنه حيكي عن واقع 

 خارجي، فأّي يشء يتأّلف من ذاته ومن سلب الغري عنه ففيه جهة تركيب، وكّل 

أنه ذاته والسالب هو أنه ليس يشء منّا مؤّلف من سالب وموجب، واملوجب هو 

 غريه، واهلل ال تركيب فيه فالبد أن ال يكون هناك غريه أبدًا حتى يكون بسيطًا.

ومعنى أّنه ليس هناك غريه ال أّنه هو الشجر واحلجر، بل بمعنى أّنه الوجود 
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الواحد الذي يعرفه العامل  ألّن احلجرية والشجرية ليست وجودات وإنام 

، ومن هنا كانت نظرية بسيط احلقيقة وثيقة الصلة بنظرية أصالة ةماهيات اعتباريّ 

 الوجود.

وقد نّظر هلذه القاعدة الفلسفية )بسيط احلقيقة( صدر الدين الشريازي بشّدة، 

واعترب أنه مل يفهمها عىل وجه الكرة األرضية سواه وسوى أرسطو عىل حّد 

ال صدرا أنه حاول تقويتها تعبريه، ولكنها موجودة يف كلامت الفالسفة، وميزة امل

واالهتامم هبا يف األبحاث الفلسفية، وهي تثبت وحدة الوجود بمعنى من املعاين. 

 .واهلل العامل

 

 اجلدوى من الرجعة يف آخر الزمان  ـ 46

 يستدّل بعض العلَمء عَل إبطال عقيدة الرجعة بعدم ظهور الفائدة : السؤال

مهزومون بظهور اإلمام اْلهدي عّجل  منها؛ ألّنه إذا أراد اَّلل هزيمة هؤَلء فهم

اَّلل تعاىل فرجه الّشيف، وإذا أريد تعذيبهم فهم اآلن معّذبون عند رهّبم، فَم قيمة 

 الرجعة إذًا؟ هل ترون هذا اَلستدَلل عَل إبطال الرجعة صحيحًا؟

  هذا النوع من النقاش ال يبدو يل صحيحًا  ألّن جمّرد عدم ظهور فلسفة هذه

كفي لنفيها، فهناك ما ال يعّد وال حيىص من الظواهر الكونية التي مل الظاهرة ال ي

سن الظّن  نفهم بعد  املصلحة فيها إال بشكل كيّل عام، وذلك عرب إرجاعها إىل ح 

باهلل واعتقاد احلكمة بالباري تعاىل، وهناك فرق بني إقامة الدليل عىل عدم 

ا األمر، ففي احلالة األوىل يكون ة هذمنطقّية أمٍر ما وبني عدم ظهور مرّبر منطقيّ 

الدليل كافيًا لنفي هذا األمر، عىل خالف احلالة الثانية، فإذا صّحت أدّلة عقيدة 

 .الرجعة، فال تكون مثل هذه املناقشة واردًة عليها
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 غياب الفلسفة والدوران حول املوروث  ـ 47

 ذكرتم يف دراسة لكم حول الدرس الفلسفي أّن غياب هذا الدرس: السؤال 

هل أّن شيوع ظاهرة الدوران : أّثر يف ظاهرة الدوران حول اْلوروث، وسؤايل

 حول اْلوروث معلول حُصًا لغياب الدرس الفلسفي؟

  من الطبيعي أّنه ليس معلوالً بشكل حرصي لغياب الدرس الفلسفي، فإّن

بقدر هذه الظواهر العاّمة غالبًا ما تكون هلا أسباب متعّددة، وال هيّمنا احلرص هنا 

ما هيّمنا التأكيد عىل أّن حضور الدرس الفلسفي من شأنه ـ اقتضاًء ـ املسامة يف 

تقليل حالة الدوران حول املوروث، وقد سبق أن أرشت  يف حمّله إىل أّن الواقع 

الفلسفي يف احلوزات الدينية واملعاهد العلمّية اليوم يعاين من مشاكل كثرية ليس 

 .روثه الفلسفيآخرها دورانه بنفسه حول مو

 

 بني نفي حجّية العقل ونفي احلاجة إليه  ـ 48

 حاولتم يف كتاباتكم احلديث عن رضورة الدرس الفلسفي، أليس : السؤال

هناك فرق بْي نفي احلجية عن العقل ونفي احلاجة إليه، فننتُص للثاّن ونرفض 

 األّول؟

  ونظامنا العقل حّجة ونحن بحاجة إليه، وإال فكيف نثبت جهازنا املعريف

املنطقي؟! وكيف نثبت ما يسبق النّص من املبدأ والنبّوات وغري ذلك؟! بل كيف 

تقوم عملّية فهم النّص نفسها دون بناءات فلسفّية مسبقة؟! علاًم أّن البحث 

الفلسفي ال خيتّص بالقضايا الدينية إال يف بعض املوارد حيث يتداخل مع ما 

العلوم تبحث يف قضايا مستقّلة حول  يقّدمه النص، وإال فالفلسفة مثل سائر

الوجود وظواهره العاّمة، فإذا كنّا بحاجة لفهم ما جيري يف املجّرات البعيدة 
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ونمتدح مثل هذه العلوم، فلامذا ال نمتدح البحث الفلسفي الذي حياول دراسة 

ظواهر الوجود العاّمة التي تقوم عليها الكثري من العلوم، وكذلك ظواهر املعرفة 

 ّمة؟!العا

وهيّمني أن أشري إىل أّنني ال أقصد من الفلسفة مدرسًة بعينها، ولست مدافعًا 

عن اجتاه بخصوصه، وإّنام احلديث هنا عن جممل النشاط الفلسفي اإلنساين يف 

 .الرشق والغرب عاّمًة يف جمايل الوجود واملعرفة معاً 

 

 الفلسفة وتنشيط الفكر اإلنساني  ـ 49

 َلزم لتنشيط الفكر؟ يعني أَل يوجد بديل أو هل الفلسفة ْشط : السؤال

 بدائل عنها؟

  إذا كان احلديث عن جمّرد تنشيط الذهن فإّنه ال الفلسفة وال العلوم الدينية

يمكن عّدها رشطًا الزمًا، حيث يتسنّى تنشيط الذهن بالكثري من العلوم 

املتعّلقة األخرى، كالرياضيات وغريه، إال أّننا عندما نقارن البحوث الدينية 

بالنقليات نجد أّن الفلسفة يمكنها أن متّد العقل اإلنساين والديني بذهنيّة جديدة 

معّمقة ونشطة، وهذا املقدار كاٍف المتداح الدرس الفلسفي يف األوساط 

 ة.الديني

 

 ترك األوىل وعدم نيل منزلة اإلمامة  ـ 51

  سوًة يف اْلجاَلت هناك رأي يقول بأّن النبيَّ اإلمام هو الذي يكون أ: السؤال

ترك )الثَلثة )القول، الفعل، التقرير(، ومن ثّم فإّن اَلنبياء الذين وقعوا يف 

 َل ينالوا مرتبة اإلمامة، ما مدى صّحة هذا الرأي؟ (األوىل
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  ال يبدو يل هذا الرأي صحيحًا عىل إطالقه  ألّن ترك املستحّب ال يرّض

عىل عدم استحبابه كام أّن فعل املكروه  بحجية السنّة  إذ إّن ترك املستحب ال يدّل 

ال يدّل عىل عدم كراهته حتى يؤثر الفعل أو الرتك يف اتباع املعصوم واالحتجاج 

بسنّته، السيام إذا كان ترك األوىل حمدودًا من حيث العدد واملّرات، كيف ويف 

ثر، بعض األحيان قد ي طلب من النبي أن يرتك أمام الناس املستحبَّ ملّرٍة أو أك

 .لكي يعرفوا أّنه ليس بواجب، وذلك يف حالة توّمهم وجوبه

 

 هل يكون الرسول خاضعًا حلكم اإلمام؟  ـ 51

 يستدل بعضهم عَل أن ليس كل إماٍم نبّيًا، بطالوت الذي جعله اَّلل : السؤال

، يقول سبحانه وتعاىل إمامًا فنال احلكم والقيادة يف حْي أّن نبي زمانه َل يكن إماماً 

ْم َنبِيُُّهْم إِنَّ اَّللَّ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َملِك﴿: حانه اَّلل سب .. مع العلم أّن ﴾اً َوَقاَل ََلُ

زمن طالوت كان نفس زمن داوود عليه السَلم، فهل النبّي اْلقصود يف اآلية هو 

غري داوود عليه السَلم؟ مع أّن داوود عليه السَلم كان نبيًا وحاكًَم، أي إمامًا، 

كون هناك إمامان يف زمن واحد؟ أرجو التوضيح فقد حصل لدّي لبس فكيف ي

 يف هذه اْلسألة.

  من املمكن أن يقول اآلخرون بأّن داوود يف زمن طالوت مل يكن إمامًا، وأّنه

قد جعلت اإلمامة لطالوت، ثم بعد ذلك جعل داوود خليفًة يف األرض حيكم 

َفَهَزُموُهم بِإِْذِن اَّلّلِ ﴿: قّصة جاء فيهز ذلك أّن آخر البني الناس باحلّق، وقد يعزّ 

َّا َيَشاء َوَلْوَلَ َدْفُع اَّللِّ النَّاَس  َمُه مِم ْكَمَة َوَعلَّ
َوَقَتَل َداُوُد َجاُلوَت َوآَتاُه اَّللُّ اْلُْْلَك َواحْلِ

: )البقرة ﴾َبْعَضُهْم بَِبْعٍض لََّفَسَدِت األَْرُ  َوَلكِنَّ اَّللَّ ُذو َفْضٍل َعََل اْلَعاْلَِْيَ 

(، حيث توحي اآلية الكريمة بأّن إعطاء داوود للملك كان عقب مقتل 451

 جالوت، يف حني كانت إمامة طالوت قبل ذلك يف القدر املتيقن منها.
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كام ومن املمكن أن جييبوا بأّن اآلية الكريمة دّلت عىل أّن طالوت قد جعله اهلل 

جعل ملكًا بالنسبة إىل نبّيهم نفسه، )هلم( ملكًا، ومل ترش اآلية إىل أّن طالوت 

فيمكن أن يكون ذلك بتفويض من اهلل لإلمامة لشخص معارص لزمن النبي مع 

 .جتميد إمامة النبي لفرتة

يضاف إىل ذلك أّنه ال رصاحة يف اآلية عىل أّن النبي هو داوود نفسه، فلعّله مل 

شار إليها تساعد عىل يكن نبّيًا حينها بل كان النبي شخصًا آخر، ولعّل اآلية امل

 .هذا االفرتاض

 

 العالقة بني مفهوم الرسول ومفهوم الطاعة  ـ 52

 جاء يف بعض الكتب العقائدّية أن مَلك اإلمامة هو افْتا  الطاعة، : السؤال

وأن ليس كّل نبي أو رسول إمام بحيث يكون مفْت  الطاعة فالرسول بَم هو 

الناس ليس له أمر وَّني حتى  رسول وبَم هو واسطة إلبَلغ كَلمه سبحانه إىل

ُتفْت  له الطاعة.. لكن كيف يمكننا أن نفصل بْي كون الرسول ُمبّلغًا عن اَّلل 

وبْي كونه مفْت  الطاعة؟! فالعقل حيكم بَّضورة طاعة من كان متصَلً باَّلل 

ٌر ﴿: ومبّلغًا عنه.. وقد استدّلوا باآلية الكريمة ََم َأنَت ُمَذكِّ ْر إِنَّ َت َعَليِْهم لَّْس  *َفَذكِّ

وهو إمام  |ية هو الرسول حممد.. لكن أليس اْلُخاطب يف هذه اآل﴾بُِمَصْيطِرٍ 

مفْت  الطاعة وليس فقط ُمذّكر؟! نعم ليس مطلوباً من الرسول أن ُيكره 

ة هذا الناس وُيربهم، لكن حتى اإلمام ليس مطلوبًا منه هذا األمر.. فَم مدى دقّ 

 تدَلل؟الكَلم؟ وما مدى صّحة هذا اَلس

  الرسول بام هو رسول ليس سوى ناقل للرسالة، ووجوب طاعته تارًة ننظر

إليه بوصف ذلك طاعًة ملضمون الرسالة فيكون طاعًة للمرِسل ال للرسول، 
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وأخرى ننظر إليه بوصفه طاعًة للرسول نفسه برصف النظر عن مضمون 

الرسول بام هو هو. الرسالة، وهنا ال دليل عىل التالزم بني الرسولّية وطاعة 

وحكم  العقل برضورة الطاعة راجع إىل املوىل سبحانه فكّل أمر يرجع اىل تكليف 

من املرِسل وهو اهلل تعاىل جيب طاعته، أّما الرسول فليس كل ما يقوله هو من 

املرِسل بالرضورة عقاًل انطالقًا من عني كونه رسوالً، وإذا ثبت هذا األمر فيثبت 

أّن كل ما يقوله هو وحي مثاًل بناء عىل داللة هذه اآلية عىل  من دليل آخر، مثل

 .ذلك، أو مثل ما دّل عىل عصمته املطلقة أو غري ذلك

 

 اجلزاء من جنس العمل  ـ 53

 بالنسبة ْلقولة أن اْلزاء من جنس العمل .. هل اْلزاء اْلقصود : السؤال

ثَل األقوام التي بالعبارة هو اْلزاء األخروي فقط أم أيضًا اْلزاء الدنيوي؟ فم

كّذبت بالرسل جازاهم اَّلل سبحانه بالعذاب األليم يف الدنيا أيضًا.. فهل هذا 

اْلزاء الدنيوي هو من جنس عملهم؟ ألننا لو قلنا نعم هو من جنس عملهم 

؛ |لكان َلزمًا أن ُُيزى كل من عمل عملهم حتى لو كان بعد بعثة الرسول

ْم ﴿: أّن اَّلل سبحانه يقول ألّن اْلزاء َل ينفصل عن العمل، إَل هَبُ َوَما َكاَن اَّللُّ لُِيَعذِّ

فهذه اآلية توحي بأّن العذاب الدنيوي منفصل عن العمل بحيث  ﴾َوَأنَت فِيِهمْ 

 ؟!يمكن رفعه

  اجلزاء يمكن تصويره وكأّنه معلول له عّلة، والعّلة هلا أجزاء ثالثة كام عرفنا

يف الفلسفة، فهناك املقتيض وهو ارتكاب الذنب، وهناك الرشط وهو العمدية 

والعلم مثاًل حال ارتكاب الذنب، وهناك عدم املانع وهو االستغفار، واحلالة 

جعة إىل وجود املانع عن نزول التي جاءت يف اآلية الكريمة املشار إليها را
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العذاب الدنيوي، وهذا املانع هو وجود الرسول فيهم أو استغفارهم، وهلذا كان 

يطلب من بعض األنبياء قبل نزول العذاب أن خيرجوا من القرية، ولعّل هذا 

الطلب ليس لتجنيب الرسل نزول العذاب عليهم فحسب، بل لرفع املانع عن 

اصني والذي قىض به الرّب تعاىل، وفكرة أّن اجلزاء نزول هذا العذاب عىل الع

.من جنس العمل ختتلف عن فكرة حتمية اجلزاء يف الدنيا بمجّرد حتّقق العمل
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 ؟﴾ِإلَّا اْلُمَطهَُّروَن لَّا َيَمسُُّه﴿: ما هو معنى املّس واملطهرون، يف قوله تعاىل  ـ 54

 يذكر العَلمة الطباطبائي أّن القرآن له وجود يف العاَل األرقى وأّن : السؤال

ُرونَ ﴿لوجوده مراتب، ويستدّل بآية  ُه إَِلَّ اْلَُْطهَّ ، فإّنه يفّّس اْلّس بالعلم به ﴾َلَّ َيَمسُّ

كتاب اْلكنون، ويمكن َل يمّسه إَل اْلطّهرون، صفة ال: وقوله»: يف ذلك العاَل، يقول

أن يكون وصفًا ثالثًا للقرآن، ومآل الوجهْي ـ عَل تقدير كون َل نافية ـ واحد. 

َل يمّس الكتاب اْلكنون الذي فيه القرآن إَل اْلطّهرون، أو َل يمّس القرآن : واْلعنى

الذي يف الكتاب إَل اْلطّهرون. والكَلم عَل أّي حال مسوٌق لتعظيم أمر القرآن 

إّنا جعلناه : وَتليله، فمّسه هو العلم به، وهو يف الكتاب اْلكنون، كَم يشري إليه قوله

. 1: قرآنًا عربّيًا لعّلكم تعقلون وإنه يف أّم الكتاب لدينا لعيل حكيم الزخرف

واْلطّهرون ـ اسم مفعول من التطهري ـ هم الذين طّهر اَّلل تعاىل نفوسهم من 

ب، أو مما هو أعظم من ذلك وأدّق، وهو تطهري أرجاس اْلعايص وقذارات الذنو

قلوهبم من التعّلق بغريه تعاىل، وهذا اْلعنى من التطهري هو اْلناسب للمّس الذي هو 

العلم دون الطهارة من اخلبث أو احلدث كَم هو ظاهر. فاْلطّهرون هم الذين 

 من البّش، أكرمهم اَّلل تعاىل بتطهري نفوسهم كاْلَلئكة الكرام والذين طّهرهم اَّلل

إنَم يريد اَّلل ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطّهركم تطهرياً. : قال تعاىل

، وَل وجه لتخصيص اْلطّهرين باْلَلئكة كَم عن جّل اْلفّّسين؛ 44: األحزاب
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(.. ما هو تعليقكم عَل استدَلل 447: 41)اْليزان  «لكونه تقييدًا من غري مقّيد..

حسب مراتب الوجود، وعَل القول بأّن اْلّس هو العلم البعض بأّن القرآن له بطون ب

 احلضوري هبذا القرآن عَل الطريقة العرفانية؟

  ًإذا مشينا مع العالمة الطباطبائي، فإّن املّس عنده يعني العلم، وتكون : أوَل

النتيجة أّن هذا الكتاب الكريم املوجود يف اللوح املحفوظ ويف أّم الكتاب ال 

رون، لكّن اآلية الكريمة ال تفيد كيفية العلم، فقد تكون باإلهلام يعلمه إال املطهّ 

وقد تكون بالوحي، وقد تكون بإلقاء األفكار والتفاسري يف العقل عند التأّمل، 

وقد تكون من خالل املنهج اللغوي الذي يرتّقى تدرجيّيًا يف اكتساب املعاين، 

آنية بالطريقة السائدة يف الفهم فليس يف اآلية الرشيفة أّي إشارة إىل البطون القر

الصويف، حتى بناء عىل نظرّية العالمة الطباطبائي يف تفسريه هذا. فإذا كان القرآن 

الكريم له أصٌل يف اللوح املحفوظ الذي هو العلم اإلهلي، فإّن العلم هبذا القرآن 

يف حقيقته وروح مضمونه املوجود يف اللوح املحفوظ يكون بتطهري النفس 

ادًا لكي يلقي اهلل فيها املعاين بحيث تعلم حقيقة القرآن، أّما كيف يلقي؟ استعد

وهل اإللقاء هو بالعلم احلضوري؟ فهذا ال يدّل عليه يشء هنا. واآلية تريد أّن 

تربط بني الطهارة واملعرفة، من حيث إّن طهارة القلب جتعل اإلنسان مستعدًا 

هلام واإللقاء يف الّروع أو بإلقاء لتلقي معاين جديدة للقرآن الكريم ولو باإل

الفكرة يف الذهن عند التأّمل. وهذا أمٌر يقبل به اجلميع، لكن ال بمعنى أّن غري 

الطاهر ال يفهم شيئًا منه، بل بمعنى أّن بعض أعامقه حتتاج إىل صفاء روحي لكي 

عىل يتفاعل اإلنسان معه، فيلتفت إىل األرسار التي فيه. وهذا املفهوم ليس حكرًا 

العرفاء كام هو واضح، بل يكاد يكون متفقًا عليه بني املسلمني بمذاهبهم 

 ومشارهبم.
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وعليه فاآلية ـ وفقًا لتفسري الطباطبائي ـ تفيد العلم بالقرآن، أّما كيف؟ فال 

حتكي عن ذلك، فقد يكون حصولّيًا وقد يكون بالشعور والوجدان وعيش 

ين العرفانية اخلاّصة، وهذا كّله يفي القرآن الكريم بالروح لكن من دون املعا

 باجلانب املجازي من كلمة )املّس(.

هناك وجهة نظر يف تفسري هذه اآلية، ذكرها بعضهم ـ وأشار لذلك : ثانياً 

العالمة نفسه ـ ال بأس بالتأمل فيها )وال أجزم بكوهنا صحيحة، لكنّها إذا كانت 

آلية، ومل يتم االستدالل هبا ال عىل حمتملًة احتامالً قوّيًا أوجب ذلك اإلمجال يف ا

رأي العالمة وال غريه(، وهي أّن هذه اآليات جاءت للرّد عىل الكافرين 

املشّككني بصدقّية القرآن الكريم، حيث أقسم اهلل بمواقع النجوم بأّن هذا 

القرآن كتاٌب كريم رشيف منّزه عن النقائص، وأّنه مأخوذ من مصدر رفيع 

وهو اللوح املحفوظ والكتاب املكنون وأّم الكتاب، وأّن  حمفوظ ال يتالعب به،

هذا القرآن ليس من اخرتاع النبي بل هو ممّا له مصدر موثوق، وهلذا قال بأّنه ال 

أّن عىل يصل إليه إال املطّهرون، وقد فرّسها العلامء باملالئكة، يف تعبرٍي داّل 

ون وال يزّورون، فهم املالئكة يف الوعي العريب مطّهرون منّزهون ال يتالعب

ِديِث َأنُتم ﴿: املسؤولون عن الوحي، وهلذا أعقبت اآلية الكريمة بقوهلا َأَفبَِهَذا احْلَ

ْدِهنُونَ  أي مكّذبون، فال حيّق لكم التكذيب به  ألّنه من مصدٍر رفيع، أي  ﴾مُّ

علم اهلل تعاىل، وهو حمفوٌظ عن تالعب أّي أحد، وال يمّسه أو يصل إليه إال 

ئكة املعروفون بالطهارة يف الثقافة العربّية ويف اإلسالم أيضًا، وهلذا عرّب املال

ال يصل إليه أحٌد حتى حيّرفه أو يتالعب به أو يكذب : باملّس  ألنه يريد أن يقول

فيه، بام يف ذلك النبي حمّمد، بل هو بيد املالئكة الذين يمّسونه وحيفظونه، وال 

 يؤمرون.يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما 
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ال عالقة لآليات كّليًا بام ذكره العالمة الطباطبائي،  ،وبناًء عىل هذا التفسري

عىل  رون( الم العهد، وليست الم اجلمع املحىّل الداّل وتكون الالم يف )املطهّ 

لو ربطناها باملالئكة بال دليل االستغراق، حتى يقول العالمة بأّن ذلك ختصيص 

 خاّصة.

العالمة هو أّن املّس يف اللغة ال يأيت بمعنى العلم إال ولعل ما يضّعف كالم 

برضٍب شديد من املجاز، فناسب أن ي قصد منه وضع اليد واالتصال والوصول 

إّن الكنز موجوٌد يف اخلزينة ال يمّسه إال زيد األمني عليه، : إليه، فهذا مثل قولك

ّس  ألّن فيه متام إال إذا قيل بأّنه قصد العلم احلضوري فيناسبه التعبري بامل

 .االلتصاق

من املمكن أن يكون املعنى هو أّنه ال ي سمح ألحد أن يمّسه، إال إذا كان : ثالثاً 

من املطّهرين، وهبذا ال معنى للتكذيب به ودعوى عدم أمانته عن اهلل تعاىل، لكنّه 

ء ال يدّل عىل أّن كل املطّهرين قد مّسوه فعاًل، وإال لزم أن يكون مجيع األنبيا

واملالئكة عىل علم بجميع القرآن الكريم، وال أظّن القائل هبذا القول يلتزم هبذا 

 االلتزام مع قوله بعصمة مجيع األنبياء. فالح  جّيدًا.

إّن اآلية تفيد أّن القرآن ال ينبغي لكم التكذيب به  والسبب هو أّنه : والنتيجة

الئكة كي تتالعب به، أو يف لوح حمفوظ يف كتاب مكنون وال تصل إليه يد غري امل

ال تصل إليه يد غري املطّهرين كي تتالعب به، أّما أّن كّل املالئكة وصلت أيدهيم 

إليه أو كّل املطّهرين كذلك، أو أّن الوصول إليه كان بالعلم احلضوري أو 

 .ال تفيده اآلية الكريمةما احلصويل، فهذا 

 

 !اثنان؟ما هو املوقف من حديث صحيح يفيد بأّن اهلل   ـ 55

 لو وردت رواية سندها صحيح وأعَلئي من الرتبة األوىل ـ عَل فر  : السؤال
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ورود ذلك ـ تقول بأّن اَّلل )اثنان(، فهل يؤخذ هبا أم تَّضب عر  اْلدار، وعَل 

فر  أخذك هبا ْلاذا؟ وعَل فر  عدم أخذك هبا أيضا ْلاذا؟ ثم ْلاذا َل يؤخذ هبا 

 ن اآليات والروايات؟عَل فر  ذلك، وَل َشء يعارضها م

  إذا أنا فهمت سؤالكم جيدًا، فإّن هذا اخلرب ـ مهام كان صحيحًا من ناحية

املصدر والسند ـ ال يؤخذ به  ألّنه يعارض القرآن الكريم والسنّة الرشيفة فضاًل 

عاّم ذكروه من دليل العقل عىل التوحيد  فاحلديث الذي يقول بأّن اهلل غري واحد 

اثنان، يعارض كّل اآليات والروايات الصادحة والصارخة بإعالن وإّنام هو 

وحدانية اهلل وأّنه ال رشيك له تعاىل وال مثيل، بل هذا هو شعار اإلسالم األّول 

الذي جاء به النبي حمّمد وكتاب القرآن الكريم، فكيف ال يكون هناك ما 

الكم؟ وإذا يعارض هذا احلديث يف اآليات والروايات كام جاء يف مفروض سؤ

كان هذا احلديث ال يعارض القرآن والسنّة القطعية فأّي حديث بعد ذلك سوف 

 !يعارض الكتاب والسنّة؟

 

تفسري حديث شيعي عن اإلمام الباقر، يصف أبا بكر بالصّديق   ـ 56

 ويشّدد على ذلك

 سألت أبا جعفر حمّمد بن : جاء يف احلديث عن عروة بن عبد اَّلل، قال: السؤال

َل بأس به، قد حيل أبو بكر الصّديق »: السَلم عن حلية السيوف، فقالعيل عليه 

فوثب وثبًة، واستقبل : الصّديق؟! قال: فتقول: ، قلت«ريض اَّلل عنه سيفه

يق، نعم الصّديق، فمن َل يقل له نعم، الصّديق، نعم الصّد »: القبلة، وقال

. وقد جاء هذا احلديث «الصّديق، فَل صّدق اَّلل له قوَلً يف الدنيا وَل يف اآلخرة

(، 421)ويف نسخة أخرى ص 417، ص5الغمة لإلربيل، ج  يف كتاب كشف
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باب ذكر ولد أيب جعفر حمّمد بن عيل عليه السَلم. كيف نجيب عن هذه الرواية، 

 فإّن علَمء السنّة يطعنون عَل الشيعة هبا وأَّّنا موجودة يف كتبنا؟

  ّه ليس كّل حديث يف مصادر هذا احلديث ليس شيعيًا بل هو سنّي، فإن

الشيعة هو حديث شيعي، وال كّل حديث يف مصادر السنّة هو حديث سنّي، 

وهذه قضية يغفل عنها غري املختّصني بتاريخ احلديث ومساراته، فقد دخلت 

، والعكس هو الصحيح، وسبيل ذلك أن ديث شيعّية يف بعض الكتب السنّيةأحا

لرواة وخمرج احلديث، ويف تاريخ الكتاب ننظر يف مصدر املعلومة، ويف هوّية ا

الكتب التي نقلتها، فنقارن  يف عدداألّول واألقدم هلذه الرواية عند الشيعة، و

 .وسوف أطّبق لكم ذلك هنا، ّله بام عند السنّة، ويظهر األمرذلك ك

هـ( يف تاريخ دمشق مسندًة إىل عمرو، 511فهذه الرواية رواها ابن عساكر )

(. ونقلها الذهبي 481: 52، و255ـ  252: 5دمشق عن جابر )تاريخ 

(، بالسند إىل عروة بن عبد اهلل، كام 218: 2هـ( يف )سري أعالم النبالء 128)

(، وذكرها 121: 9هـ( يف )البداية والنهاية 112ونقلها هبذا السند ابن كثري )

: هـ( يف )مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول654حمّمد بن طلحة الشافعي )

(. ومصدر 895: 4هـ( يف )الفصول املهّمة 855(، وابن الصباغ املالكي )248

ـ  182: 1)حلية األولياء : احلديث هبذا السند املنتهي إىل عروة يرجع إىل كتب

هـ(، بل نقل 591( و)صفوة الصفوة( البن اجلوزي )161: 1(، و)املنتظم 185

إّياه ممّا أخرجه هو ابن حجر اهليثمي هذا احلديث عن الدارقطني معتربًا 

(، ولعّل احلديث يرجع أيضًا إىل فضائل الصحابة البن 51: )الصواعق املحرقة

 هـ(.421حنبل )

ينتهي أحدما إىل جابر، ومصدر هذا : هذا كّله يعني أّن احلديث له سندان
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احلديث ـ بحسب ما وصلنا ـ هو ابن عساكر، وثانيهام ينتهي إىل عروة، ومصدره 

الدارقطني وابن حنبل ـ هو ابن اجلوزي، ولو قارّنا هذا املشهد  ـ إذا جتاوزنا

باملشهد الشيعي سنجد أّن هذا احلديث ال ذكر له إطالقًا يف كتب الشيعة إىل 

زمان اإلربيل، وليس له ذكر بعد اإلربيل أيضًا، عىل خالف احلال عند أهل السنّة، 

احلديث والرجال وغريها. فهو مذكور قبل اإلربيل، ومتداول بعده أيضًا يف كتب 

هـ( بقرابة قرن، 591هـ، أي بعد وفاة ابن اجلوزي )691فاإلربيل تويف عام 

هـ( بأكثر من قرن أيضًا، وحيث إّن اإلربيل ذكر هذا 511وبعد وفاة ابن عساكر )

احلديث عن عروة دون أن يبنّي أّي طريق أو سند أو مصدر )بغض النظر عاّم 

ز احتامل أّنه استعان يف بعض معلوماته بمصادر أهل سيأيت قريبًا(، فهذا يعزّ 

 .السنّة، وجمّرد ظهور حديث هبذه الطريقة ال يعني أّنه حديث شيعي

بل لو رجعنا إىل سلسلة سند احلديث يف مصدريه األساسينّي، لوجدنا أّن 

أغلب رواته ال ذكر هلم أساسًا عند الشيعة ال يف كتب احلديث وال يف كتب 

ح والتعديل، بينام نجد هلم بعض التداول عند أهل السنّة، فطبيعة الرجال واجلر

الرواة تساعدنا أيضًا عىل معرفة هل هم رواة متداولة أسامؤهم عند الشيعة 

ويشّكلون أسانيد عند الشيعة يف كتب احلديث أم أّن هذه األسامء عرفت هبا 

 .كتب احلديث السنّية فقط

من احلديث الذي حتّدث به لنا اإلربيل، هذا كّله لو أخذنا فقط هذا املقطع 

لها عن ملكنّنا لو أردنا أن نتأّمل أكثر يف كتاب اإلربيل لوجدناه ينقل نصوصًا بأك

كتب غريه، ثم يقول يف آخر الكالم بأّن هذا آخر ما أردت أن أنقله من كتاب 

فالن وفالن، وعندما ننظر يف هذه الصفحة التي ورد فيها هذا احلديث بعينه، 

...آخر ما نقلته من كتاب قطب الدين الراوندي »: جد أّنه قال النّص التايلن
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رمحه اهلل تعاىل. وقال الشيخ أبو الفرج عبد الرمحان بن عيل بن حممد بن اجلوزي 

أبو جعفر حممد بن عيل بن احلسني بن عيل بن : رمحه اهلل يف كتاب صفوة الصفوة

بنت احلسن بن عيل بن أيب طالب، واسم أيب طالب عليه السالم، أّمه أم عبد اهلل 

ولده جعفر وعبد اهلل وأّمهام أم فروة بنت القاسم بن حممد بن أيب بكر الصّديق 

ريض اهلل عنه، وإبراهيم وعيل وزينب وأّم سلمة... ـ إىل أن قال ـ أسند أبو 

جعفر عليه السالم عن جابر بن عبد اهلل وأيب سعيد اخلدري وأيب هريرة وابن 

أنس واحلسن واحلسني، وروى عن سعيد بن املسيب وغريه من عباس و

أربع عرشة، : ثامين عرشة، وقيل: التابعني، ومات يف سنة سبع عرشة ومائة، وقيل

ثامن ومخسني، وأوىص أن يكّفن يف قميصه الذي : وهو ابن ثالث وسبعني، وقيل

ه اهلل يف كتابه كان يصيّل فيه. آخر كالم ابن اجلوزي يف هذا الباب. وقال اآليب رمح

 (.161ـ  159: 4)كشف الغّمة  «نثر الدر...

وهذا يعني أّن اإلربيل كان ينقل نصوص العلامء، فنقل كالم الراوندي أوالً، 

ثم ختمه مبّينًا أّن هذا هناية كالم الراوندي، ثم نقل مضمون كالم ابن اجلوزي، 

ابن اجلوزي، ثم نقل كالم  وملّا انتهى ممّا اختاره من كالمه بنّي أّنه انتهى كالم

اآليب وهكذا، والنّص املنقول أعاله يف سؤالكم جاء ضمن املقطع الذي نقل فيه 

كالم ابن اجلوزي، وهذا يؤّكد أّنه أخذ هذا الكالم من مصدره، وهو صفوة 

 .الصفوة البن اجلوزي، فال يكون احلديث شيعّيًا، بل يكون سنّيًا نقله عاملٌ شيعي

وكيف  ؟كيف نقل اإلربيل هذا الكالم: أن يقول شخصنعم، من املمكن 

عرّب بنفسه عن أيب بكر بالصّديق وأّنه ريض اهلل عنه؟! ولكّن هذا الكالم ليس 

بالغريب، فغاية ما فيه أّن بعض العلامء الشيعة كان هلم رأي يف عملية تقويم 

عليهم، جتربة الصحابة أو علامء ورموز أهل السنّة، وكانوا يستخدمون الرتيّض 
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مثل السيد عبد احلسني رشف الدين الذي كان يرتىّض عىل أئمة املذاهب الفقهّية 

األربعة السنّية، وربام فرّس بعض الشيعة ذلك تقيًة )ولعّل احتامل التقّية يتعّزز هنا 

إذا عرفنا أّن اإلربيل كانت له صالت بالدولة، كام نقل عن الفوطي يف احلوادث 

أّية حال فهذا غري نسبة الرواية إىل اإلمامّية، فليالح  اجلامعة وغريه(. وعىل 

 .ذلك جّيداً 

 

مدى صّحة خطبة لإلمام علي، وهل أراد بفرعون وهامان فيها أبا بكر   ـ 57

 وعمر؟

 هل هذا احلديث صحيح سندًا ومتنًا؟ هل اْلقصود بفرعون وهامان يف : لسؤالا

ويعقوب الّساج، عن أيب عيل بن رئاب : هذا احلديث أبو بكر وعمر؟ واحلديث هو

: ، ْلّا بويع بعد مقتل عثَمن، صعد اْلنرب، فقال×، أّن أمري اْلؤمنْي×عبداَّلل

احلمد َّلل الذي عَل فاستعَل، ودنا فتعاىل، وارتفع فوق كّل منظر، وأشهد أن َل إله »

إَل اَّلل، وحده َل ْشيك له، وأشهد... وقد قتل اَّلل اْلبابرة عَل أفضل أحواَلم، 

ما كانوا، وأمات هامان وأهلك فرعون، وقد قتل عثَمن، أَل وإّن بلّيتكم قد وآمن 

عادت كهيئتها يوم بعث اَّلل نبّيه ـ صَل اَّلل عليه وآله ـ والذي بعثه باحلّق لتبلبلن 

 .«بلبلة ولتغربلّن...

  ـ  61: 8أهّم مصدر هلذا احلديث هو الشيخ الكليني يف كتاب )الكايف

أّن أمري املؤمنني عليه »: ... عن أيب عبد اهلل عليه السالم :(، ونّصه كام ييل68

احلمد هلل الذي عال فاستعىل، : السالم ملّا بويع بعد مقتل عثامن، صعد املنرب، فقال

ودنا فتعاىل، وارتفع فوق كّل منظر، وأشهد أن ال إله إال اهلل، وحده ال رشيك 

، وحّجة اهلل عىل العاملني، له، وأشهد أّن حمّمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيني
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مصدقًا للرسل األّولني، وكان باملؤمنني رؤوفًا رحياًم، فصىّل اهلل ومالئكته عليه 

وعىل آله. أما بعد، أهيا الناس، فإّن البغي يقود أصحابه إىل النار، وإّن أّول من 

ها بغى عىل اهلل جّل ذكره عناق بنت آدم، وأّول قتيل قتله اهلل عناق، وكان جملس

جريبًا ]من األرض[ يف جريب، وكان هلا عرشون إصبعًا يف كّل إصبع ظفران، 

مثل املنجلني، فسّلط اهلل عز وجل عليها أسدًا كالفيل، وذئبًا كالبعري، ونرسًا مثل 

البغل، فقتلوها، وقد قتل اهلل اجلبابرة عىل أفضل أحواهلم، وآمن ما كانوا، 

ثامن، أال وإّن بلّيتكم قد عادت وأمات هامان، وأهلك فرعون، وقد قتل ع

كهيئتها يوم بعث اهلل نبّيه ـ صىّل اهلل عليه وآله ـ والذي بعثه باحلّق لتبلبلن بلبلة 

ولتغربلّن غربلة، ولتساطّن سوطة القدر، حتى يعود أسفلكم أعالكم وأعالكم 

أسفلكم، وليسبقّن سابقون كانوا قرصوا، وليقرصن سابقون كانوا سبقوا، واهلل 

كتمت وشمة، وال كذبت كذبة، ولقد نّبئت هبذا املقام وهذا اليوم، أال وإّن  ما

اخلطايا خيل شمس محل عليها أهلها وخلعت جلمها فتقّحمت هبم يف النار، أال 

وإّن التقوى مطايا ذلل محل عليها أهلها وأعطوا أزّمتها، فأوردهتم اجلنّة، 

ادخلوها بسالم آمنني، : هلم وفتحت هلم أبواهبا، ووجدوا رحيها وطيبها، وقيل

أال وقد سبقني إىل هذا األمر من مل أرشكه فيه، ومن مل أهبه له، ومن ليست له منه 

أرشف منه عىل شفا | نوبة )توبة( إال بنبي يبعث، أال وال نبّي بعد حممد

جرف هار فاهنار به يف نار جهنّم. حّق وباطل ولكّل أهل، فلئن أمر الباطل 

ن قّل احلّق فلربام ولعّل، ولقّلام أدبر يشء فأقبل، ولئن رّد عليكم لقدياًم فعل، ولئ

أمركم أنكم سعداء وما عيّل إال اجلهد، وإين ألخشى أن تكونوا عىل فرتة ملتم 

عفا اهلل عاّم : عنّي ميلة، كنتم فيها عندي غري حممودي الرأي، ولو أشاء لقلت

بطنه، ويله لو قّص جناحاه  سلف، سبق فيه الرجالن، وقام الثالث كالغراب ّمه
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وقطع رأسه كان خريًا له، شغل عن اجلنّة والنار أمامه، ثالثة واثنان مخسة ليس 

ملك يطري بجناحيه، ونبّي أخذ اهلل بضبعيه، وساع جمتهد، وطالب : هلم سادس

يرجو، ومقرّص يف النار، اليمني والشامل مضّلة، والطريق الوسطى هي اجلاّدة، 

اب وآثار النبّوة، هلك من اّدعى وخاب من افرتى، إّن اهلل أّدب عليها يأيت الكت

هذه األمة بالسيف والسوط، وليس ألحد عند اإلمام فيهام هوادة، فاسترتوا يف 

بيوتكم، وأصلحوا ذات بينكم، والتوبة من ورائكم، من أبدى صفحته للحّق 

 «.هلك

من خطبة وهذا احلديث معترب من حيث السند عىل املشهور، وهو قريب 

الشقشقّية، وقد وردت ـ بدون سند خمتلف ـ بعض مقاطعه التي ليس فيها 

: 1(، ويف الكايف نفسه )ج21: 1حديث عن فرعون وهامان يف )هنج البالغة 

 (، وغريها من املصادر.419: (، وعند النعامين يف )الغيبة169

فإّن هذا ومن غري املعلوم أن يقصد من فرعون وهامان هنا أبا بكر وعمر، 

  581: 49جمّرد استنساب ذهب إليه أمثال العالمة املجليس يف )بحار األنوار 

(، وحبيب اهلل اخلوئي يف كتاب )منهاج الرباعة يف رشح 154: 45ومرآة العقول 

(. وهلذا مل يفرّس غري واحد من رّشاح الكايف )مثل 448: 1هنج البالغة 

هذا التفسري، بل فهموا ذلك ربطًا  (216: 11املازندراين يف رشح أصول الكايف 

بني أحداث األمم السابقة وما جرى عىل املسلمني، السيام وأّن احلديث ابتدأ 

بابنة آدم. كام أّن )قتل عثامن( ال يعلم أهّنا مبنية للمعلوم حتى يستفاد منه أّن اهلل 

قتل عثامن بن عفان، بل حيتمل فيها البناء للمجهول، رشوعًا يف احلديث عن 

 املرحلة احلارضة، بعد أن كان احلديث عن السابقني يف اخلطبة نفسها.

وقد احتمل البناَء للمعلوم واملجهول معًا العالمة  املجليس نفسه، مرّجحًا 
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األّول، وهذا الرتجيح يأيت يف سياق تفسريه لفرعون وهامان باخلليفة األّول 

ن التأّكد من النسبة والثاين، وحيث ال دليل يفرض هذا التفسري، مل يعد يمك

للمعلوم، السيام وأّنه لو كان السياق كام ذكره العالمة املجليس، لربام كان 

: )وأمات هامان وأهلك فرعون وقتل عثامن(، بينام املوجود: األنسب أن يقول

 )وأمات هامان وأهلك فرعون. وقد قتل عثامن(.

لنقد عليهم وعىل نعم، اخلطبة واضحة يف الغمز من قناة اخللفاء الثالثة وا

 الناس يف تركهم ألمري املؤمنني عليه السالم وما فعلوه معه.

 

هل خمطوطة ابن مّحاد يف املالحم والفنت وأخبار آخر الزمان موثقة   ـ 58

 عند العلماء؟

 هل أّن خمطوطة ابن َّحاد من الكتب اْلوّثقة عند العلَمء؟ وأين أجد : السؤال

 نسخًة َلا؟

 أو  441لحاف  نعيم بن مّحاد اخلزاعي املروزي )يعرف )كتاب الفتن(، ل

هـ( املعروف بالفارض أو الفّراض، بأّنه من أقدم الكتب واملصادر 449أو  448

اإلسالمّية املتحّدثة عن املالحم والفتن، أو عالمات آخر الزمان وما شابه ذلك. 

 م بتصحيح وحتقيق وتقديم املؤّرخ1991وقد طبع الكتاب يف دار الفكر عام 

 الدكتور سهيل زكار.

، حيث مل يتعّرضوا له ـ منذ قديم األّيام ـ الذكر وابن مّحاد عند الشيعة مهمل

يف كتبهم الرجالية وال غريها بام حيّدد حاله، وهلذا ال نجده يف املوسوعات 

هـ( يف كتابه 1215الكبرية عندهم، وقد ذكره الشيخ عيل النامزي الشاهرودي )

(، مرّصحًا بأهّنم مل يذكروه ومل يتعّرضوا 85: 8ديث )مستدركات علم رجال احل
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له. كام مل يذكره السيد اخلوئي يف موسوعته الرجالّية، ممّا يكشف عن عدم عثوره 

عىل رواية له يف الكتب األربعة وعدم ترمجته من قبل علامء الرجال القدامى 

 الشيعة، فيكون مهماًل جّدًا عند اإلمامّية.

، 469: 5ذكره الشيخ األميني يف الوّضاعني يف موسوعته )الغدير  ،نعم

(، ناقاًل نصوص الطعن فيه من قبل علامء أهل السنّة دون الشيعة، بل يف 416

إّن نعيم بن محاد بمفرده يكفي يف املصيبة، ويستغنى به »: أحد املواضع قال فيه

كان يضع احلديث يف عن عرفان بقّية رجاله، وقد مّر يف سلسلة الكذابني أنه 

 (.151: 5)الغدير  «تقوية السنّة

املعروف وثاقة الرجل وتصديقه، لكّن بعض العلامء ف ،أّما عند أهل السنّة

ضّعفه مثل اإلمام النسائي، وبعضهم غمز فيه من ناحية كونه كثري الوهم يف 

ه ف فيه، وقد عرف عنلَ احلديث، وأّنه خيطأ، وعرّب عنه الذهبي بأّنه رجل خمتَ 

تقطيع األحاديث النبوّية التي يروهيا، حتى انتقده املحّدثون وعلامء اجلرح 

والتعديل عىل ذلك، كام اهّتم بأّنه وضع احلديث النبوي يف مهامجة أهل الرأي 

ومذهب أيب حنيفة  ألّنه كان شديد اخلصومة ألهل الرأي )انظر حوله مصادر 

  واملّزي، هتذيب الكامل 19 ـ 16: 1ابن عدي، الكامل : الرجال السنّية مثل

 (.142: 4وما بعد  والذهبي، الكاشف  216: 49

خمطوطة املتحف : اّما الكتاب نفسه، فاملعروف أّن له نسختني خمطوطتني ما

هـ، وخمطوطة اسطنبول التي ترجع إىل عام 116الربيطاين التي ترجع لعام 

 األوىل ـ حمذوفة هـ، لكّن املخطوطة الثانية ـ رغم تقّدمها الزمني عىل681

األسانيد. ويقال بأّن للكتاب خمطوطة أخرى يف دمشق، ورابعة يف حيدر آباد. ومل 

ونسخة كتابه أجد ترصحيًا واضحًا يوثق الكتاب عند علامء اإلمامّية الكبار، 
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نعم، مفصولة عن زمان املؤّلف بأربعة قرون ونصف القرن يف احلّد األدنى. 

صدر املشار إليه أعاله أّن نقل السيد ابن طاووس رمحه يعتقد الشيخ النامزي يف امل

 .اهلل عن كتاب الفتن البن مّحاد كثريًا، ي فهم منه أّنه كان يعتمد عليه. واهلل العامل

وعليه، فالنصوص التي تأيت يف مالحم ابن مّحاد املروزي إذا وجدنا هلا 

احلديثي مصدرًا آخر يؤّيدها، يمكن تعضيدها به وإعامل قواعد البحث 

والتارخيي، وإال فلو تفّرد بحديٍث فمن الصعوبة إمكان االكتفاء به قبل التثّبت 

 والتأّكد.

 

إّن على كّل حّق »: ما الفرق بني احلّق واحلقيقة؟ وما معنى احلديث  ـ 59

 ؟«حقيقة

 إّن عَل »: ما هو الفرق بْي احلّق واحلقيقة؟ وما معنى احلديث الّشيف: السؤال

 ؟«كّل حّق حقيقة

  احلقيقة ـ يف اللغة ـ هي الدليل والعالمة وما يشار به إىل اليشء أو يثبت به

الراية  ألّن الراية عالمة ودليل، ومنه قول : اليشء، وأصله يف لغة العرب

 أنا الفارس احلامي حقيقة جعفر.....: الشاعر

إّن عىل كّل حّق حقيقة وعىل كّل »: ومن ذلك ما جاء يف احلديث املشار إليه

، أي كّل أمر هو حّق وواقع، فإّن له دالئله التي تشري إليه وترشد. «صواب نوراً 

ومنه ما جاء يف احلديث اآلخر الذي جاء فيه شخص إىل النبي يتحّدث فيه أنه 

، أي ما عالمة هذا اإليامن الذي «فام حقيقة إيامنك؟»: بلغ اإليامن، فسأله النبي

 تّدعيه وما الذي يثبته لنا؟

ويعني اليشء الثابت والواقع  ،فهو ضّد الباطل والفاسد ،ّق أّما احل
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 والصحيح. هذا يف اللغة.

والكلمتان تستعمالن يف االصطالحات العلمية أحيانًا بمعاٍن خاّصة، فنقول 

: احلّق، ونقصد به اهلل تعاىل. ونقول يف الفلسفة العقلّية: يف العرفان اإلسالمي

ني أو اإلدراك احلاكي عن اخلارج، ونقصد احلقيقة واحلقيقي، وهو الواقع العي

)اللغة( من احلقائق، بل  ت والوميات، ومعه فال تكون مثلبه ما قابل االعتبارّيا

 ا.هي من االعتبارات عند الفيلسوف وهكذ

 

 !ملاذا تهميش حديث أهل البيت والتنظري ملرجعّية القرآن الكريم؟  ـ 61

 حمور هتميش النّص الوارد عن أهل ْلاذا نجد أكثر كتاباتك تدور حول : السؤال

البيت عليهم السَلم وجعل القرآن الكريم هو اْلرجع الوحيد أو شبه الوحيد يف 

انتزاع اْلفاهيم والنظريات، وثناءك عَل بعض الكّتاب مثل السيد فضل اَّلل، حينَم 

يستشهد بالقرآن الكريم فقط، وُيعر  عن ذكر األحاديث أو نادرًا ما يستشهد 

ليس هذا الرأي يتعار  مع مفهوم ومؤّدى حديث الثقلْي، وتَلزم بذلك؟ أ

مرجعّيتي النّص والقرآن، بل واستمرارّيتهَم أفقّيا وعامودّيًا، ويلتقي مع نظرّية 

 )حسبنا كتاب اَّلل( التي يؤمن هبا اْلخالفون خلّط الوَلية؟

  ًيوجب ثّمة دمج بني مفهومني ينتميان إىل سياقني فكرّيني خمتلفني: أوَل ،

 : التوّصل إىل النتيجة الواردة يف سؤالكم

فتارًة نتحّدث عن اجتاه فكري ال يؤمن بسنّة أهل البيت أو يقيص هذه السنّة، 

وال يرى فيها مرجعّية معرفيّة، أو إذا رأى فيها ذلك فال يراها ذات بال أو قيمة 

ا إىل عدم عالية، وهذا السياق هو سياق أصويل )أصول الفقه( كالمي، يرجع إمّ 

االعتقاد بإمامة أهل البيت أو عصمتهم، أو إىل االعتقاد بأّن سنّتهم ليست 
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 حّجة.

وتارًة أخرى يكون الباحث لديه وجهة نظر يف قيمة احلديث الرشيف  ألّن 

العلامء عرب التاريخ انقسموا يف قضيّة احلديث إىل متشّدد ومتساهل، دون أن نذّم 

يه حالة وثوق عاّمة أو غالبة باألحاديث أحد الفريقني، فبعضهم كانت لد

املنقولة، مثل حالة مجهور أهل السنّة مع صحيحي البخاري ومسلم، وحالة 

اإلخباريني من الشيعة مع الكتب األربعة عىل األقّل، وهناك من كان متشّددًا يف 

أمر احلديث يصعب أن يثق بحديث أو يصّحح سند خرٍب من األخبار، ومن 

هـ( صاحب 1111ا الفريق الشيخ حسن بن الشهيد الثاين )أشهر رجاالت هذ

كتاب )منتقى اجلامن(، فهذا الشخص وهو من كبار علامء اإلمامّية، كان يرى أّن 

ما ال يزيد عن ثالثة آالف حديث يف كتاب )الكايف( صحيٌح وحسن، والباقي 

يث يف كّله غري معترب من وجهة نظره، وهذا معناه أّن حوايل ثالثة عرش ألف حد

الكايف فقط سيسقط عن االعتبار عنده!! إّن منطلق الشيخ حسن ليس كالمّيًا أو 

ناجتًا عن موقف من سنّة أهل البيت أو رغبة يف هتميش نصوصهم والعياذ باهلل، 

بل ناتج عن منهج ورؤية يف قواعد التعامل مع احلديث. وهكذا احلال مع السيد 

يث يف كتاب الكايف  ليس ألّن لديه اخلوئي الذي ضّعف قرابة تسعة آالف حد

مشكلة أصولّية كالميّة مع سنّة أهل البيت، بل ألّن لديه منهجًا مربهنًا ـ من 

 وجهة نظره ـ عىل طريقة التعامل مع احلديث.

وقد ذكر علامء احلديث واألصول معًا أّن هناك فرقًا بني السنّة واحلديث، 

ا احلديث فهو اخلرب احلاكي لنا عاّم فالسنّة هي واقع ما صدر عن املعصوم، وأمّ 

صدر عن املعصوم، فمن ينكر احلديث ال ينكر السنّة، وأّما من ينكر السنّة 

وقيمتها فهو بالتأكيد ال يرى قيمة مرجعيّة ـ باملعنى األصويل ـ للحديث. وهذا 
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يعني أّن هناك سياقني منفصلني ينبغي حتديد أّن اإلطاحة باحلديث عند الباحث 

السياق الكالمي األصويل الذي يرجع إىل رفع : ىل أيٍّ من هذين السياقنيترجع إ

االعتبار عن سنّة أهل البيت وهتميشها، والسياق احلديثي الذي ال يناقش يف 

اجلانب األّول، وإّنام لديه منهج متشّدد يف اجلانب الثاين  فال يصّح اهتام مثل 

وامللفت  يش حديث أهل البيت!!السيد اخلوئي أو صاحب املعامل بأّنه يريد هتم

أّن ابن إدريس احليّل كان قد اهتم هبذه التهمة من قبل  ألّنه كان متشّددًا يف قبول 

 األحاديث.

وبالنسبة يل شخصّيًا فإّن منهجي املتواضع هو منهج التشّدد يف إثبات 

 احلديث، وهذا ال فرق فيه بني أن يتعامل اإلنسان مع احلديث الشيعي أو السنّي،

فلو أراد الباحث أن يتعامل مع احلديث السنّي، فإّن املنهج املتشّدد سيجّره هناك 

أيضًا إىل املناقشة يف الكثري من األحاديث، وهلذا بالنسبة يل شخصّيًا عندما بحثت 

فضاًل عن  ،يف درويس عن نظرّية عدالة الصحابة وعاجلتها وفق األصول السنّية

م مجيعًا، ال ألّن منهجي الكالمي هو منهج شيعي  الشيعية، مل أتوّصل إىل عدالته

ألّن املنطلق مل يكن كالمّيًا، بل ألّن املنهج الرجايل واحلديثي هو منهج متحّف  ال 

يثق كثريًا باألحاديث وبسهولة، منطلقًا يف ذلك ـ أي من التحّف  الشديد يف أمر 

األخبار وتدوين  احلديث ـ من مرّبرات تتعّلق باحلديث والرجال وتاريخ تناقل

املصنّفات. وهذا أمر لطاملا وجدناه بني علامء املسلمني بجميع مذاهبهم، كام 

 .يعرف ذلك املهتّمون بشأن احلديث الرشيف

 : إّن مناهج اْلحّدثْي يف التشّدد يف احلديث عَل ثَلثة اَتاهات: ثانياً 

والشيخ فهناك اجتاه التشّدد السندي، كام كانت احلال مع ابن إدريس  أ ـ

حسن صاحب املعامل والسيد جواد العاميل صاحب املدارك والسيد اخلوئي 
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 .وأمثاهلم

وهناك مناهج التشّدد يف املتن، كام هي احلال مع مثل السيد هاشم  ب ـ

 .معروف احلسني

 ، مثل الدكتور حممد باقر البهبودي.وهناك من يتشّدد يف االثنني معاً  ج ـ

لصحيح ـ إىل توسعة مفهوم معارضة القرآن وإذا ذهب اإلنسان ـ كام هو ا

والسيد الكريم ملعارضة الروح القرآنية، وفاقًا ملا ذهب إليه السيد الصدر 

، فإّن جمال النقد احلديثي متنّيًا سيصبح أكرب بشكل تلقائي، اوغريمالسيستاين 

التحتية  فالنقد احلديثي ليس أمرًا اعتباطّيًا دائاًم، بل مناهج النّقاد تتبع البنيات

آلرائهم األصولية من جهة وتوّجهاهتم اخلاّصة يف قراءة احلديث وتارخيه وعلم 

 الرجال أيضًا، وفهمهم للنّص القرآين كذلك من جهة ثانية.

وما يبدو يل صحيحًا هو أّن النقد احلديثي جيب أن يعتمد عىل النقد السندي 

ٍف يف األخذ باحلديث، وكذلك عىل النقد املتني  إذ ليس جمّرد صّحة السند بكا

بل ال ينعقد للحديث حجّية إذا مل نحرز أّنه موافق للكتاب بمعنى املوافقة 

املضمونّية العاّمة، بال فرق بني األحاديث املتعّلقة بالعقائد أو بالتاريخ أو 

 .بالتفسري أو بالفقه أو باألخالق أو بغري ذلك

إّن العالمة الفقيد السيد حمّمد حسني فضل اهلل رمحه اهلل ال يرتك : ثالثاً 

احلديث ويكتفي بالقرآن الكريم، كيف وهذه كتبه الفقهّية والتارخيّية وبحوثه 

وحمارضاته يف السرية وغريها واضحة يف أخذه باألحاديث الواردة من طرق 

املوضوعات ـ كقضايا اإلمامّية وغريهم، وجمّرد التشّدد احلديثي القائم يف بعض 

اإلمامة التفصيليّة ـ انطالقًا من وجهة نظر متنيّة، برصف النظر عن تصحيحها 

وعدمه، ال يعني قوله بكفاية القرآن الكريم، فهذه فتاويه الكثرية للغاية مرجعها، 
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بحسب أدّلته الفقهّية املسطورة يف كتبه االستداللية، هو أحاديث أهل البيت، مع 

 الهتا يف الكتاب العزيز، فينبغي الرتّيث يف اهتام اآلخرين.عدم وجود تفصي

من حّق أّي شخص أن يناقشه يف منهجه التشّددي والنقدي، لكن ليس  ،نعم

من الصحيح أن نقول بأّنه ال يأخذ باحلديث اإلمامي أو ال يعري له اهتاممًا، فهذا 

 .خالف ما تركه من تراث علمي وثقايف

 يثبت ـ كام يقول أستاذنا الشيخ عبد اهلل جوادي آميل إّن حديث الثقلني: رابعاً 

ـ املالزمة بني نفس أهل البيت والقرآن الكريم، وال ربط له بحجّية حديثهم 

الذي ال يصلنا بطريق معترب، فلو انعدمت كّل روايات أهل البيت من العامل مثالً 

والقرآن ربطًا  يبقى حديث الثقلني صحيحًا ونافذًا  ألّنه يربط بني اإلمام عيلّ 

واقعّيًا، سواء وصلني حديٌث علوي أم مل يصل، فال ربط حلديث الثقلني بمناهج 

قبول الروايات، وإّنام غايته أّن السنّة الواقعية الصادرة منهم عليهم السالم حّجة 

بمقتىض حديث الثقلني كام ذكرت  ذلك يف كتايب )حجّية السنّة يف الفكر 

هذا احلديث أو ذاك صدر منهم عليهم السالم أم ال؟  اإلسالمي(، وهذا غري أنّ 

فلو شّكك الباحث يف صدور هذا احلديث أو ذاك، ولو بلغ تشكيكه آالف 

األحاديث، إّما نتيجة دراسة سندّية قام هبا، كام فعل السيد اخلوئي، أو نتيجة 

دراسة نقدية متنّية نفى من خالهلا صدور هذه األحاديث عنهم، فإّن مثل هذا 

لشخص ال يقال له بأّنه ترك حديث الثقلني. ينبغي الرتكيز بطريقة علمّية عىل ا

 .املفاهيم  كي ال نخلط األمور ببعضها بطريقة خطابّية

ال أعرف أحدًا من العلامء عند اإلمامّية ـ إال أفرادًا معدودين عىل : خامساً 

هل البيت أصابع اليد من الباحثني اجلدد املتخّصصني ـ ينكرون حجية سنّة أ

ورسول اهلل حمّمد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، بل لقد بحثت  يف كتايب )حجّية 
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السنّة يف الفكر اإلسالمي( عن موضوع منع تدوين احلديث، وتوّصلت إىل أّن 

اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب مل يكن مؤمنًا بإسقاط حجّية سنّة النبي باملطلق، 

لعمل بسنّة النبي، كيف والشواهد ال تعّد وال حتىص حتى نقول بأّنه دعا لعدم ا

عىل روايته احلديث، وعىل أخذه احلديث من الصحابة ضمن رشوط، فهذه 

املقولة التي ت نسب إليه جاءت يف سياق خاّص، ومنعه التدوين جاء يف سياق 

موضوعات حمّددة، ال أّنه كان ينكر حجية سنّة النبي ويكتفي يف كّل يشء 

كريم. أليس اإلمام عيّل يف عرشات املوارد ـ كام تروي اإلماميّة وأهل بالقرآن ال

السنّة معًا ـ كان يذكر لعمر بن اخلطاب دلياًل عىل مسألة من غري القرآن الكريم، 

وبأّن الرسول قاهلا ويقيض عىل وفقها؟! لو كان هذا ابن اخلطاب فكان يقتنع هبا 

 معنى هذه النصوص؟!الشخص ال يؤمن بحجيّة سنّة النبي فام 

حسبنا كتاب اهلل، باملعنى الواسع الشامل الذي يرفض : إّن الذين يقولون

السنّة كّلها، نادرون جّدًا يف األّمة اإلسالميّة، فكيف نقول بأّن املخالفني لإلمامّية 

ـ كام جاء يف سؤالكم ـ يؤمنون بمقولة حسبنا كتاب اهلل؟! أمل يصنّفوا آالف 

! فلو كانوا يكتفون بكتاب اهلل ويرتكون السنّة النبوّية فلامذا الكتب يف احلديث؟

أن نتهم أهل السنّة بأهّنم  ّح لكتب واحتّجوا بأحاديثها؟! ال يصأّلفوا كّل هذه ا

يرتكون السنّة ويكتفون بكتاب اهلل! نعم من حّقك أن تتهم بأهّنم تركوا بعض 

كوا سنّة النبّي فيام أوىص به السنّة وتقيم عىل ذلك الشواهد، كأن تقول بأهّنم تر

من اتباع عرتته وتقّدم شواهدك عىل هذا املّدعى، ولكّن هذا غري مقولة )حسبنا 

 كتاب اهلل( التي يرّددها بعض اإلماميّة عىل إطالقها اهتامًا للناس صباحًا ومساًء.

نعم، الذين يتشّددون يف حجّية احلديث كثريون، وقد قلت  آنفًا بأّن هناك فرقًا 

 .بني شخص يرفض السنّة، وآخر يتشّدد يف أمر احلديث احلاكي عن السنّة الواقعّية
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هل سورة املسد فيها إعجاز قرآني باإلخبار بالغيب؟ وهل نزلت قبل   ـ 61

 وفاة أبي هلب وزوجته؟

 استدّل اْلفّّسون عَل اإلعجاز الغيبي يف القرآن الكريم بموارد : السؤال

موت أيب َلب عَل الكفر، ولكّن هذا اَلستدَلل إخباره تعاىل عن : عديدة، منها

 َل يثبت، إَل إذا قطعنا بأّن اآلية نازلة يف حياة أيب َلب، فهل ثبت ذلك؟

  هذا املوضوع تارًة نعاجله من داخل بنية نّص السورة نفسها، وأخرى من

 : الشواهد احلاّفة

فال يبدو يل أّن هناك شيئًا حاساًم يعنّي  أّما من داخل بنية السورة الّشيفة،ـ  4

نزول هذه السورة يف حياة أيب هلب أو بعد موته، إال ـ ربام ـ يف حالة واحدة، 

وهي أن نفرض ـ وهو موضوع حمّل بحث وجدل ـ أّن اإلنسان عندما يموت 

يذهب إىل جنٍّة برزخيّة أو ناٍر كذلك. وهذا معناه أّن أبا هلب لو كان ميتًا عند 

هو يصىل نارًا ذات هلب، كام : ول هذه السورة، لكان األنسب بالتعبري أن يقالنز

اَعُة ﴿: قال اهلل عن آل فرعون ا َوَعِشيًّا َوَيْوَم َتُقوُم السَّ النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَلْيَها ُغُدوًّ

شرية )سيصىل( امل: (، ال أن يقول26: )غافر ﴾َأْدِخُلوا َآَل فِْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذاِب 

حلالة مستقبلة، ما مل نقل بأّن النار التي تتحّدث عنها اآلية الكريمة هي نار 

 .خاّصة، وهي نار اآلخرة ال الربزخ

َسدٍ ﴿: وال ينايف هذا الكالم، قوله تعاىل ن مَّ ، حيث قد ﴾يِف ِجيِدَها َحْبٌل مِّ

نار، وهذا يقال بأّنه يدّل عىل أّن احلبل موجود اآلن يف جيدها، فتكون اآلن يف ال

يكشف عن موهتا عند نزول السورة ال عن حياهتا. ألّن اجلواب عن هذا هو أّن 

َطِب ﴿: قوله تعاىل اَلَة احْلَ َسدٍ  *َواْمَرَأُتُه ََحَّ ن مَّ ، إّما معطوف ﴾يِف ِجيِدَها َحْبٌل مِّ

عىل )سيصىل(، فيكون املعنى أنه سيصىل أبو هلب وامرأته نارًا ذات هلب، وبذلك 
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تفسري اآلية عىل أّن زوجة أيب هلب كانت ميتة عند نزول السورة. أو أّن  ال يصّح 

)امرأته( مبتدأ، وخربه )يف جيدها حبل من مسد(، وما بينهام هو حال منصوب 

أو نصب للذّم، فتكون اجلملة إسميًّة )وامرأة أيب هلب ـ تلك املرأة مّحالة احلطب 

تدّل عىل الزمان، حتى نقول  ـ يف جيدها حبل من مسد(. واجلملة اإلسمية ال

: بأهّنا كاشفة عن حتّقق مضموهنا اآلن عند نزول السورة، فهي مثل قوله تعاىل

، حيث ال يدّل عىل زمنية الفناء هذا، وأّنه اآلن، لتثبت ﴾ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفانٍ ﴿

نظرية وحدة الوجود واملوجود التي طرحها بعض املتصّوفة والعرفاء  ألّن 

إلسمية ال داللة فيها عىل الزمان، فهي تقّرر شيئًا وال تقّرر زمنه، إال اجلملة ا

بشاهد إضايف أو بقرينة، وعليه فال يكون يف السورة شاهد عىل نزوهلا بعد موت 

 .أيب هلب وزوجته، وال العكس، بشكل حاسم

وأّما عَل مستوى أسباب النزول والشواهد احلاّفة من خارج السياق ـ  5

فقد جاء يف بعض املروّيات أّن السورة نزلت عقب تسخيف أيب هلب  القرآّن،

ـ  54: النبّي عندما مجع عشريته األقربني يدعوهم إىل اإلسالم )روضة الواعظني

، 21: 1، ومناقب آل أيب طالب 181: 1، ومناقب اإلمام أمري املؤمنني 51

، 112: 1  وصحيح مسلم 118: 4  وصحيح البخاري 481: 1ومسند أمحد 

وغري ذلك الكثري(. وورد عن ابن عباس أّن زوجة أيب هلب جاءت بعد نزول 

ـ  118: 1السورة إىل النبي ممّا يعني أهّنا كانت حّية )مناقب اإلمام أمري املؤمنني 

 .، وغريما الكثري(115: 4  واخلرائج واجلرائح 119

مع أّن أبا هلب  ويذكر علامء القرآنيات أّن سورة املسد نزلت يف مّكة املكّرمة،

مات بعد أيام من واقعة بدر، وال أقّل من اليقني بموته بعد اهلجرة النبوّية إىل 

 .املدينة املنّورة
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إأل أّن هذه الشواهد احلاّفة إذا قصد منها االحتكام إىل نصوص آحادّية ولو 

كانت معتربة سندًا، فقد جيد اإلنسان حديثًا هنا وآخر هناك كذلك، لكن مّلا كان 

الصحيح ـ السيام يف مثل هذه املوضوعات ـ هو مرجعّية احلديث املعلوم 

الصدور، فقد يكون من الصعب هنا التأّكد عرب هذه الشواهد من نزول السورة 

قبل وفاة أيب هلب وزوجته. وجمّرد اشتهار مكّية السورة يف كلامت املفرّسين ال 

مثل املروّيات املتقّدمة التي  يعني صّحة ذلك، فإّنه من املمكن أهّنم اعتمدوا عىل

تكشف عن أّن السورة كانت يف حياة أيب هلب ويف مّكة املكّرمة. كام أّن جمّرد عدم 

ذكر رواية يف مصادر احلديث والتفسري عن نزوهلا يف املدينة املنّورة عقب وفاة أيب 

ملدينة، هلب ووصول خرب وفاته إىل املسلمني يف املدينة، ال يعني أهّنا مل تنزل يف ا

ولعّل ابن عباس وغريه ممّن  فهناك أمور كثرية مل تصلنا من وقائع التاريخ األّول.

ذكروا مكّية السورة اجتهدوا يف ذلك من خالل بعض القرائن التي قد ال تقنع 

 اآلخرين اليوم.

كام أّن حلن السورة وإن كان متناسبًا مع الفرتة املكّية، إال أّن تناسبه هذا يمكن 

و كانت السورة مدنّية  ألّن موضوع السورة عبارة عن شخصّيتني فهمه ول

ترجعان إىل جتربة املسلمني يف مّكة املكّرمة، فمن الطبيعي أن يكون تناول 

 املوضوع متناسبًا مع وقائع مّكة حتى لو كانت السورة مدنية.

 والنتيجة هي أّن حتصيل اليقني بأّن هذه السورة مكّية نزلت يف حياة أيب هلب

وزوجته يبدو يل عسريًا، فلو اقتنع شخٌص هبذه الشواهد وحصل له منها 

اطمئنان فبها، وإال فيصعب جعل هذه السورة من مصاديق اإلعجاز الغيبي يف 

جتعل الظّن داخل وخارج السورة القرآن الكريم، نعم جممل املعطيات املتقّدمة 

 .الغالب لصالح نزول السورة يف حياة أيب هلب وزوجته



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 118

ف خاف إبراهيم أن ميّس أباه عذاُب الرمحن مع أن فعَل اهلل حسن؟ كي  ـ 62

 وكيف تناسبت الرمحة مع العذاب يف اآلية؟

 َْحَن َفَتُكوَن ﴿: قال اَّلل تعاىل: السؤال َن الرَّ َك َعَذاٌب مِّ إِّنِّ َأَخاُف َأن َيَمسَّ

ْيَطاِن َولِيّ  ألّنه صادٌر منه تعاىل؟! ثم ، كيف خاف عليه العذاب مع أّنه َحَسٌن؛ ﴾اً لِلشَّ

كيف نسب العذاب إىل اسم الرَحن مع أّن العرفاء اتفقوا عَل أّن كّل اسٍم َلبّد أن 

 يتناسب مع مقتضاه؟!

  ًسنه بمالحظة : أوَل سن الفعل بمالحظة الصادر منه الفعل، ال يساوق ح  ح 

حسن من يصل إليه الفعل، فأن تدافع عن نفسك بقتل من يعتدي عليك فعٌل 

من طرفك، ولو كان سيئًا بالنسبة للمقتول. وسوء  اليشء بالنسبة للواصل إليه 

أثر  الفعل ال يعني عدم استحقاقه لذلك وعدم وجود مصلحة نوعيّة فيه، كام ال 

 يعني سوء صدور الفعل من الفاعل.

وهذا معناه أّن العذاب اإلهلي بمالحظة صدوره من اهلل تعاىل هو فعٌل حسن 

املعتدين املجرمني يف الدنيا، فإّن ما تفعله الدولة وأجهزة األمن كمعاقبة 

والسلطة القضائية أموٌر حسنة، أّما بمالحظة من وقع عليه الفعل فقد يكون 

 سيئًا يف حّد نفسه، وعن استحقاق منه ألخذ هذا األثر اليسء بالنسبة إليه.

اإلسالمي أّن  من هنا، ذكر بعض الفالسفة واملتكّلمني وعلامء أصول الفقه

احل سن والقبح يمكن أن يكونا نسبّيني، بمعنى أّن الفعل قد يكون حسنًا ولكّن 

سن فعيل  الفاعل قبيح، وقد يكون سيئًا والفاعل حسن  وهلذا قالوا بأّن هناك ح 

سن فعيل  ألّن  سن فاعيل، فأنت تعطي املال للفقري بقصد الرياء، فهذا ح  وح 

ن، لكنّه قبح فاعيل  ألّن اإلعطاء الذي يقصد منه إعطاء املال للفقري أمٌر حس

الرياء قبيح مثاًل، والعكس هو الصحيح، فقد يكون الفعل فيه ق بح فعيل مثل 
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سلب إنساٍن مساملٍ الروَح، ولكن ال يوجد قبح فاعيل، وذلك فيام إذا علم القاتل 

خمطئًا، فهنا مل  أّن هذا اإلنسان املسامل يريد قتله فقتله، وتبنّي بعد ذلك أّنه كان

 يصدر منه قبح فاعيل بل صدر منه قبح فعيل.

إّن الفعل بمالحظة صدوره من الفاعل ليس فيه سوء، حتى : وبتعبري آخر

سن، لكّن الفعل بمالحظة حال املفعول به ننسب السوء إىل الفاعل، بل فيه ح  

تحّمله فيه سوء، وهذا السوء يتحّمله املفعول به ألنه أخذه باستحقاقه، وال ي

سنه ثنائي  الفاعل. والنبي إبراهيم أراد ألبيه أن حيظى بفعٍل إهلّي يكون ح 

 .الطرف، فهو بالنسبة للفاعل حسن، وبالنسبة للمفعول به حسن أيضاً 

إّن اآلية الكريمة حتتمل وجهًا بليغًا يف التعبري، وهو أّنني أخاف عليك : ثانياً 

جمازي عن أّنك مستحّق هلذا العذاب  أن يلحقك عذاٌب ممّن هو رمحان، يف تعبريٍ 

وأّنك املتحّمل ملسؤوليته، فأن يصدر العذاب  من شخٍص عالمت ه الرمحة معناه 

أّن هذا العذاب حّق، وأّن من نزل عليه العذاب كان مستحّقًا له، فالشخص 

الغضوب اهلجومي العدواين لو عّذب شخصًا الحتملنا أن يكون عذابه هذا له 

ألّن طبعه العدوان، أّما لو صدر العذاب من شخص لطاملا بغري وجه حّق  

عهدناه رحياًم رؤوفًا عطوفًا متساحمًا صبورًا، فهذا معناه ـ بحسب ما يفهم 

العرف والعقالء ـ أّن من نزل عليه العذاب قد فعل فعاًل هو بالتأكيد يوجب 

استحقاقه للعذاب، لتضاؤل احتامل دوافع أخرى فيه، وهذا أمر منطقي 

معقول جّدًا  هلذا أحتمل جّدًا أن يكون هذا التعبري يف اآلية الكريمة بليغًا ذا و

معنى لطيف فليالح  ذلك، ومن ثّم فال يوجد تناٍف بني ما قاله العرفاء 

واملفرّسون وبني طبيعة الب عد الداليل والبالغي يف اآلية الكريمة، فهذا مثل 

عن عامل، يف إشارٍة بليغة لشّدة  إّن رأي فالٍن ال يقول به جاهل فضالً : قولك

 .ضعفه ووهنه ووضوح ذلك فيه



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 181

ما مدى صّحة حديث الريان بن شبيب مع اإلمام الرضا يف بداية دخول   ـ 63

 شهر حمّرم احلرام؟

 دخلت عَل : ما مدى صّحة سند حديث الريان بن شبيب حيث قال: السؤال

: فقلت «أصائم أنت؟يا ابن شبيب، »: يف أّول يوم من اْلحرم، فقال يل ×الرضا

)رّب : إّن هذا اليوم هو اليوم الذي دعا فيه زكريا رّبه عز وجل فقال»: ×َل. فقال

هب يل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء(، فاستجاب اَّلل له وأمر اْلَلئكة 

فنادت زكريا وهو قائم يصيّل يف اْلحراب أّن اَّلل يبّشك بيحيى، فمن صام هذا اليوم 

عليه  . ثم قال«عز وجل استجاب اَّلل له كَم استجاب لزكريا عليه السَلم ثم دعا اَّلل

يا ابن شبيب، إّن اْلحّرم هو الشهر الذي كان أهل اْلاهلية فيَم مىض »: السَلم

حُيّرمون فيه الظلم والقتال حلرمته، فَم عرفت هذه األّمة حرمة شهرها وَل حرمة 

وا نساءه وانتهبوا ثقلة، فَل غفر اَّلل َلم نبيها، لقد قتلوا يف هذا الشهر ذريته، وسب

ذلك أبدًا. يا ابن شبيب، إّن كنت باكًيا ليشٍء فابِك للحسْي بن عيل بن أيب طالب 

عليهم السَلم، فإنه ذبح كَم يذبح الكبش، وقتل معه من أهل بيته ثَمنية عّش رجَلً، 

له، ولقد نزل يف األر  شبيهون، ولقد بكت السَموات السبع واألرضون لقت َلم ما

إىل األر  من اْلَلئكة أربعة آَلف لنُصه، فوجدوه قد قتل، فهم عند قربه ُشْعٌث 

ُغرْبٌ إىل أن يقوم القائم، فيكونون من أنصاره، وشعارهم يا لثارات احلسْي. يا ابن 

شبيب، لقد حّدثني أيب، عن أبيه، عن جّده، أنه ْلا قتل جدي احلسْي أمطرت السَمء 

أَحر. يا ابن شبيب، إن بكيت عَل احلسْي حتى تصري دموعك عَل دًما وتراًبا 

خّديك غفر اَّلل لك كل ذنب أذنبته، صغرًيا كان أو كبرًيا، قليًَل كان أو كثريًا. يا ابن 

شبيب، إْن ّْسك أن تلقى اَّلل عز وجل وَل ذنب عليك، فُزر احلسْي عليه السَلم. يا 

، فالعن قتلة |نّية يف اْلنّة مع النبيرف اْلبابن شبيب، إْن ّْسك أن تسكن الغُ 
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احلسْي. يا ابن شبيب، إْن ّْسك أن يكون لك من الثواب مثل ما ْلن استشهد مع 

يا ليتني كنُت معهم فأفوَز فوًزا عظيًَم. يا ابن شبيب، : احلسْي، فقْل متى ما ذكرته

رح لفرحنا، إْن ّْسك أن تكون معنا يف الدرجات العَل من اْلنان، فاحزن حلزننا، واف

 .«وعليك بوَليتنا، فلو أن رجًَل توىّل حجًرا حلّشه اَّلل معه يوم القيامة

 ـ  194: أّما مصادر هذا احلديث، فقد أورده الشيخ الصدوق يف )األمايل

(، وسائر الكتب نقلت يف 469ـ  468: 1(، ويف )عيون أخبار الرضا 191

واحد، وهو حممد بن عيل الغالب عن هذين املصدرين، وليس للحديث إال سند 

ماجيلويه، عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن شبيب، والريان ثقة، 

ومشكلة السند هي حممد بن عيل ماجيلويه، حيث اختلفوا يف حكمه، فوثقه 

مجاعة، فيام ذهب مجاعة آخرون ـ منهم السيد اخلوئي ـ إىل عدم ثبوت وثاقته، 

قته. وأغلب مضمون هذا احلديث مؤّيد من والصحيح عندي هو عدم ثبوت وثا

 .نصوص أخرى معتربة، لكّن التصديق ببعض فقراته حيتاج إىل بحث وكالم

 

ِتْبَياًنا لُِّكلِّ ﴿: شيء يف القرآن الكريم، وهو يقول كيف بّين اهلل كّل  ـ 64

 ؟﴾َشْيٍء

 ءٍ تِْبَياًنا ﴿: قال اَّلل سبحانه وتعاىل متحّدثًا عن القرآن الكريم: السؤال ، ﴾لُِّكلِّ ََشْ

 كيف بّْي اَّلل تعاىل كّل األشياء يف القرآن الكريم؟: السؤال

  يذهب الذين خيتارون املعنى الشمويل هلذه اآلية إىل أّن طريقة بيان كّل يشء

يف القرآن الكريم طريقة ما فوق عرفّية، وتستخدم لغًة ما فوق لغة البرش 

قليلة من الناس عرب التاريخ هي التي والعقالء، وهم يذهبون إىل أّن القّلة ال

تستطيع فهم هذه اللغة وفّك هذه الشفرة، إال أّن الذي توّصلت  إليه يف أبحاثي 
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املتواضعة هو أّن هذه اآلية خاّصة بالدين، أي أنه يف القرآن الكريم توجد كّل 

ية، األمور الدينية، ثم رأيت بنظري القارص أّن املقصود من الكلّية هنا هو الغالب

وهلذا فإّنني أعتقد بأّن القرآن حيوي أغلب الدين الذي نزل عىل حممد صىل اهلل 

عليه وعىل آله وسّلم، وقد فّصلت ذلك يف كتايب )حجّية السنّة يف الفكر 

اإلسالمي، قراءة وتقويم(، وأعتقد بأّن هذه النتيجة هلا تأثري كبري عىل االجتهاد 

 .الديني

خمتّصة بالدين وال يعلم شموهلا لغريه، فقد ذكرت  أّما أّن هذه اآلية الكريمة

هناك أّن العموم الوارد يف اآلية ال يراد منه العموم التاّم، بل العموم يف قضايا 

اهلداية والدين وأمثال ذلك، وشاهد ذلك نابٌع من السياق العام  ذلك أنه لو كان 

متام األمور،  لقد استوعب هذا الكتاب: بني يديك كتاب يف الفيزياء وقيل لك

فال تتصّور أن يريد القائل أنه استوعب أحداث التاريخ، بل نفس كون الكتاب 

الذي جيري احلديث عنه يف الفيزياء يصلح قرينة عىل إرادة متام أمور الفيزياء، 

وهكذا لو محلت كتابًا يف التاريخ وقيل مثله فيه فال يفرّس إال عىل االستيعاب 

ان القرآن الكريم كتاب دين وهداية ورشاد يف العقل النسبي ال املطلق، وملا ك

البرشي والفهم العريف له والسياق التارخيي، فإّن احلديث عنه بلغة )كّل يشء( 

جيعل القدر املتيّقن من الداللة هو القضايا الراجعة إىل هداية الناس لسبيل اهلل 

ياق املقامي ودينه وما شابه ذلك ال مطلق األمور، وال أقّل من أّن هذا الس

 ومناسبات احلكم واملوضوع تعيقان حصول اطمئناٍن بالشمول التام املذكور.

وربام يكون هذا هو السبب الذي دفع بعض املفرّسين إىل تفسري الكلّية هنا 

  وتفسري 111: 2النحاس، معاين القرآن : بالدين أو باحلالل واحلرام )انظر

  واجلصاص، أحكام 215: 4   وتفسري ابن أيب زمنني481: 4السمرقندي 
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  145ـ  142: 14  وتفسري امليزان 11: 6  وتفسري الثعلبي 426: 1القرآن 

: 41  والتفسري الكبري 195: 1  وتفسري السمعاين 154: 1وتفسري الواحدي 

 (.115: 5  وتفسري إرشاد العقل السليم 511: 5  وتفسري البحر املحيط 99

هناك أّن  يمة يراد منها الغالبية، فقد ذكرت  وأّما أّن الكلّية يف اآلية الكر

يفيدنا تتّبعها يف أّن بعضها وارٌد عىل « كّل يشء»االستخدامات القرآنية لكلمة 

نحو الشمول احلقيقي كعلم اهلل بكّل يشء، وهو كثري جدًا يف القرآن الكريم، 

َفَلَمَّ َنُسوْا َما ﴿: قوله تعاىل: وأّن بعضها اآلخر ال يفيد هذا الشمول، ومن أمثلته

ٍء َحتَّى إَِذا َفِرُحوْا بََِم ُأوُتوْا َأَخْذَناُهم َبْغَتًة  ُروْا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلِّ ََشْ ُذكِّ

ْبلُِسونَ  (. إذ من الواضح أنه مل يفتح عليهم أبواب كّل 22: ﴾ )األنعامَفإَِذا ُهم مُّ

إن إغداق اهلل عليهم كان : ية ال تريد القوليشء باملعنى الشمويل للكلمة  إذ اآل

يف كّل يشء، واليشء يساوي املوجود، أفهل يغدق اهلل عليهم النبّوة؟ بل هل 

يشمل أبواب التكنولوجيا املعارصة وغريها؟.. وعليه فالظاهر من اآلية اإلشارة 

يانًا إىل اإلغداق وفتح أبواب العطاء بطريقة مذهلة وكثرية جدًا ال غري، فتكون ب

 باملبالغة.

ُثمَّ آَتْينَا ُموَسى الكَِتاَب ََتَامًا َعََل الَِّذَي َأْحَسَن َوَتْفِصيََلً ﴿: وكذلك قوله تعاىل

ِْم ُيْؤِمنُونَ  ُهم بِلَِقاء َرهبِّ ًة لََّعلَّ ٍء َوُهًدى َوَرَْحَ (. فهذه 152: ﴾ )األنعاملُِّكلِّ ََشْ

املسلمني من نقصان الكتب الساموية السابقة اآلية ـ طبقًا للعقيدة املعروفة بني 

عاّم يف القرآن وديانة املسلمني ـ رّصحت بالكلية رغم أهّنا غري مرادة، فهل كانت 

التوراة شاملًة لتامم ما اشتمله القرآن أم ال بّد من تقديٍر ما أو محٍل عىل املبالغة يف 

 الكثرة؟

ْوِعَظًة َوَتْفِصيََلً لُِّكلِّ َوَكَتْبنَا َلُه يِف األلوَ ﴿: وهكذا قوله تعاىل ٍء مَّ اِح ِمن ُكلِّ ََشْ
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ٍة َوْأُمْر َقْوَمَك َيْأُخُذوْا بَِأْحَسنَِها َسُأِريُكْم َداَر الَفاِسِقْيَ  ٍء َفُخْذَها بُِقوَّ ﴾ ََشْ

(. فهل كانت األلواح حاويًة عىل متام الدين مطلقًا؟! وهل 125: )األعراف

كم يمكن أن يكون عددها وهو راجع هبا إىل  اشتملت ألواح موسى ـ وال ندري

قومه ـ عىل متام قضايا الدين، بام يف ذلك ما جاء يف القرآن، وما حصل بعد ذلك، 

أو تكون الكّلية تعبريًا عن الكثرة « مما حيتاجون إليه»أم البّد من تقدير أمٍر مثل 

له موعظة البالغة؟! نعم، يمكن أّن تكون اآلية بصدد بيان أّن اهلل قد كتب 

مستخرجة من كّل يشء، ال أهّنا حتتوي كّل يشء، فيقترص االستدالل هنا عىل 

 تفصياًل لكل يشء.: قوله

ٍء ﴿: ومن هذا النوع قوله تعاىل نَّا َلُه يِف األَْرِ  َوآَتْينَاُه ِمن ُكلِّ ََشْ ا َمكَّ إِنَّ

 ّل بك لقرنني أسباب كّل يشء مطلقًا،(. فهل أعطي ذو ا82: ﴾ )الكهفَسَبباً 

أعطي السبيل : ؟ إال إذا قيلكام يقول عامل سبيط النييل تطّور العلوم وتقّدمها

 بحيث لو سلكه ألخذ كّل يشء.

ْمنَا َمنطَِق ﴿: ومثله قوله تعاىل ا النَّاُس ُعلِّ َ َوَوِرَث ُسَلْيََمُن َداُووَد َوَقاَل َيا َأُّيُّ

ٍء إِنَّ َهَذا   َوُأوتِينَا ِمن ُكلِّ ََشْ
َو الَفْضُل الطَّرْيِ (. فإذا بنينا عىل 16: ﴾ )النملاْلُبِْيُ  ََلُ

ليست للتبعيض، بل حتى لو بنينا، فهل يتصّور أهنم أوتوا من كّل يشء « من»أن 

 يف عامل الوجود بام هلذه الكلمة من سعٍة واستيعاب؟!

ا  إِّنِّ َوَجدتُّ اْمَرَأًة ََتْلُِكُهْم َوُأوتِيَْت ِمن ُكلِّ ﴿: ومثله قوله سبحانه ٍء َوََلَ ََشْ

(. فهل صحيح أن بلقيس كان لدهيا من كّل يشء كام 41: ﴾ )النملَعْرٌش َعظِيمٌ 

كان لسليامن، وحتى يف امللك هل كان لدهيا فعاًل كّل يشء متامًا؟! وكيف نقارن 

هذه اآلية بالتي سبقتها حول سليامن، هل حصلت بلقيس عىل ما حصل عليه 

  منها، وحصل عىل ما عندها وزيادة أيضًا؟سليامن أم أّنه كان أقوى بكثري
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تَّبِِع اَُلَدى َمَعَك ُنتََخطَّْف ِمْن َأْرِضنَا َأَوََلْ ﴿: وهكذا قوله تعاىل َوَقاُلوا إِن نَّ

ا َولَكِنَّ َأْكَثَرُهْم ََل  ٍء ِرْزقًا ِمن لَُّدنَّ ْم َحَرمًا آِمنًا ُُيَْبى إِلَْيِه َثَمَراُت ُكلِّ ََشْ ن َلَُّ ُنَمكِّ

(. فهل صحيح أن مّكة يف ذلك العرص كانت جتبى 51: ﴾ )القصصَيْعَلُمونَ 

إليها ثمرات العامل، أم أّن املراد ثمرات منطقٍة ما، أو أكثر الثمرات أو هو تعبري 

 للمبالغة أو..؟!

ِِذي ِمَن اِْلَباِل ُبُيوتًا َومِ ﴿: وكذلك قوله تعاىل َن َوَأْوَحى َربَُّك إىَِل النَّْحِل َأِن اختَّ

ِك ُذُلََلً َُيُْرُج  َّا َيْعِرُشوَن * ُثمَّ ُكيِل ِمن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلكِي ُسُبَل َربِّ َجِر َومِم الشَّ

ُرونَ  َْتلٌِف الَواُنُه فِيِه ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ يِف َذلَِك آلَيًة لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ اٌب خمُّ ﴾ ِمن ُبُطوَِّنَا َْشَ

إّن النحل يأكل من كّل الثمرات؟ وهل صحيح أّن (. فهل 69ـ  68: )النحل

 هذا الكالم يقع عىل إطالقه؟!

فجملة هذه اآليات ـ بضّمها إىل بعضها بعضًا ـ جتعلنا عىل دراية أكرب  ،وعليه

باالستخدام القرآين للتعميم، وهو ما يؤّكد ما قلناه مرارًا من أّن التعميم يف اللغة 

يف لغة الفلسفة أو املنطق، إّنام يراد به األكثرية، العربية ليس كالتعميم املستخدم 

أو بيان األعم األغلب، ما شئت أو يمكن عىل األقّل أن يراد به املبالغة يف اليشء 

فعرّب، وهو ما نسّميه املوجبة األكثرية يف لغة العرب، بل يف لغة العرف عاّمة. وال 

إن عدم داللتها عليه ليس : نقولال تدّل عىل العموم، بل « كّل »إّن كلمة : نقول هنا

أمرًا منافيًا ملعطيات اللغة، رشط حتقق مرّبر استخدامها، وهو الكثرة الكاثرة 

واألعم األغلب. وعليه فمعنى اآلية الكريمة أّننا قد بّينا لكم يف القرآن الكريم 

 .دينكم أغلب
 

ما مدى صّحة حديث صالة املتزّوج خرٌي من صالة األعزب؟ وكيف نفهم   ـ 65

 ذلك؟ وهل يشمل حالة تعّدد الزوجات؟

 ركعتان يصّليهَم »: روي عن اإلمام جعفر الصادق عليه السَلم أّنه قال: السؤال
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. ما مدى صّحة سند هذا احلديث؟ «اْلتزّوج أفضل من سبعْي ركعة يصّليها أعزب

تفّكر ساعة »: وهل األفضلية بغّض النظر عن النوعية؟ ثم هناك حديث آخر يقول

، وهو يشمل األعزب واْلتزّوج، إَل إذا قلت إذا تساوت «ن عبادة سبعْي سنةخري م

النوعية فهي أفضل من اْلتزّوج. وهل معنى ذلك أنه إذا تزّوج اْلتزّوج أربعًة؛ 

 َلستحباب التعّدد عند بعض الفقهاء، أن نَّضب أربعة يف سبعْي؟

  ًاألعزب حديث صالة املتزّوج أفضل من سبعني ركعة من صالة : أوَل

( للشيخ 148: 5وارد بعّدة أسانيد، بعضها صحيح، كالذي يف كتاب )الكايف 

 .حممد بن يعقوب الكليني

إّن املقصود من هذا احلديث بيان إحدى جهات التفضيل، بمعنى أّنه لو : ثانياً 

تساوت صالة متزّوج وأعزب يف كّل اجلهات، فإّن صالة املتزّوج تكون أفضل 

ليس املراد أّن صالة الفاسق الساهي القلب املتزّوج أفضل منها بسبعني مّرة، و

 !!من صالة النبّي األعزب احلارض القلب

إّن ظاهر احلديث هو بيان فضل اخلروج من العزوبة والعيش متأهاًل، : ثالثاً 

فهو بصدد بيان املائز بني صالة األعزب ومطلق املتزّوج، ال أّنه بصدد بيان 

يكن خروجًا من حّد العزوبة، كام هي احلال يف الزواج  قاعدة يف كّل زواج ولو مل

الثاين، وهلذا فإّنني شخصّيًا ـ وبحثه يف حمّله ـ أشّكك يف صّحة مقولة استحباب 

الزواج الثاين الدائم بعنوانه  ألّن أدّلة الزواج وفضله واحلث عليه، ظاهرة يف 

ل واالقرتان، وهذا ال جمملها العام يف الدعوة للخروج عن حّد العزوبة إىل التأهّ 

يفّرق فيه بني الزواج بإمرأة واحدة أو أكثر، وليس هناك نّص مبارش معترب السند 

يدعو وحيث عىل الزواج الثاين، واألمر يف اآلية القرآنية الكريمة الداّلة عىل 

 .التعّدد بياٌن للجواز ال االستحباب عىل بحٍث مطروق يف حمّله
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يف سياق فعل مستحّب آخر، وهو تكثري نسل  إذا وقع الزواج الثاين ،نعم

 املسلمني، وقلنا بذاك االستحباب اآلخر، فيمكن أن تلحقه مرغوبية بمعنى ما.

: 49وقد مال الشيخ االشتهاردي رمحه اهلل يف كتابه )مدارك العروة  ،هذا

( إىل القول بكراهة الزواج الثاين، إال أّن إثبات الكراهة بالعنوان األّويل 41

 .أيضاً  مشكل

 

 ما هو رأيكم بالتوثيق العام ملن ورد يف تفسري القمي وكامل الزيارة؟  ـ 66

 ما هو رأيكم بالتوثيق العام ْلن ورد يف أسانيد تفسري القّمي وكامل : السؤال

 الزيارة؟

  أّما تفسري القمي فلم يصّح بنظري القارص ما اّدعي من وجود توثيق عام

معتمد فيه، بل إّن أصل الكتاب املوجود بني أيدينا اليوم ال حيرز نسبته إىل الشيخ 

الثقة اجلليل عيل بن إبراهيم القمي. وحماوالت متييز تفسري القمي عام اختلط به 

لزيارة فالتوثيق العام صحيح، وهو من تفسري غريه غري نافعة، وأّما كامل ا

ملشاخيه املبارشين فقط، والذين يزيدون عن الثالثني شيخًا، وهبذا نحكم بوثاقة 

هؤالء املشايخ املبارشين نتيجة التوثيق العام الوارد يف املقّدمة. واهلل خصوص 

 .العامل

 

 ؟«ما أكثر الضجيج وأقّل احلجيج»: ما مدى صّحة احلديث القائل  ـ 67

 ما أكثر »: هناك كلمة نسمعها كثريًا، وخاّصة أيام احلج.. وهي: السؤال

، أليست هذه الكلمة تراجيدية جنائزّية؟ وإذا كانت رواية «الضجيج وأقّل احلجيج

 فهل هي صحيحة مضموناً؟



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 188

 هذا احلديث أهّم مصادره األصلّية ثالث، وهي : 

: بصري، قالعن أيب : كتاب بصائر الدرجات للصفار، قال: اْلصدر األّول

جعلت فداك، ما فضلنا عىل من : دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم، فقلت له

خالفنا؟ فواهلل إيّن ألرى الرجل منهم من هو أرخى باالً وأنعم رياشًا وأحسن 

فسكت عنّي، حتى إذا كنت باألبطح، أبطح مّكة، ورأيت الناس : حاالً، قال

، ما أكثر الضجيج والعجيج، وأقّل احلجيج. يا أبا حممد»: يضّجون إىل اهلل، فقال

والذي بعث حممدًا صىل اهلل عليه وآله بالنبّوة وعّجل روحه إىل اجلنة، ما يتقّبل 

يا أبا بصري، »: ، ومسح يده عىل وجهي، وقال«اهلل إال منك ومن أشباهك خاّصة

ر فإذا أنا باخللق كلٌب وخنزير ومحار، إال رجل بعد رجل )بصائ: ، قال«انظر

 (.491: الدرجات

: عن عبد الرمحن بن كثري قال: كتاب االختصاص، وجاء فيه: اْلصدر الثاّن

حججت مع أيب عبد اهلل عليه السالم، فإيّن معه يف بعض الطريق، إذ صعد عىل 

: فقال له داود بن كثري الرقي «ما أكثر الضجيج!»: جبل، فنظر إىل الناس، فقال

وحيك يا أبا »: هلل دعاء اجلمع الذي أرى؟ فقاليا ابن رسول اهلل، هل يستجيب ا

سليامن، إّن اهلل ال يغفر أن يرشك به، إّن اجلاحد لوالية عيل عليه السالم كعابد 

: جعلت فداك، هل تعرفون حمّبيكم من مبغضيكم؟ فقال: ، فقلت له«وثن

وحيك يا أبا سليامن، إنه ليس من عبد يولد إال كتب بني عينيه مؤمن أو كافر، »

مؤمن، : وإّن الرجل ليدخل إلينا يتوالنا ويترّبء من عدّونا فريى مكتوبًا بني عينيه

 «إّن يف ذلك آليات للمتوّسمني، فنحن نعرف عدّونا من ولّينا: قال اهلل عز وجل

 (.111: )االختصاص

: التفسري املنسوب لإلمام العسكري عليه السالم، وجاء فيه: اْلصدر الثالث
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ر كم تقدّ »: عليهام السالم، وهو واقف بعرفات للزهري قال عيل بن احلسني

ر أربعة آالف ألف ومخسامئة ألف كّلهم حّجاج أقدّ : قال «ههنا من الناس؟

يا زهري ما أكثر : قصدوا اهلل بآماهلم ويدعونه بضجيج أصواهتم. ]فقال له

: كّلهم حّجاج، أفهم قليل؟[. فقال له: الضجيج وأقّل احلجيج! فقال الزهري

. «انظر»: . فأدناه إليه، فمسح بيده وجهه، ثم قال«يا زهري أدن يل وجهك»

فرأيت أولئك اخللق كّلهم قردة، ال أرى فيهم : ]فنظر[ إىل الناس، قال الزهري

. «ادن منّي يا زهري»: إنسانًا إال يف كّل عرشة آالف واحدًا من الناس. ثم قال يل

. فنظرت إىل الناس، قال «نظرا»: فدنوت منه، فمسح بيده وجهي، ثم قال

. «ادن يل وجهك»: فرأيت أولئك اخللق كّلهم ]خنازير، ثم قال يل: الزهري

فأدنيت منه، فمسح بيده وجهي، فإذا هم كّلهم[ ذئبة إال تلك اخلصائص من 

بأيب وأمي يا ابن رسول اهلل قد أدهشتني آياتك، : الناس نفرًا يسريًا. فقلت

هري، ما احلجيج من هؤالء إال النفر اليسري الذين يا ز»: وحرّيتني عجائبك! قال

. «امسح يدك عىل وجهك»: . ثم قال يل«رأيتهم بني هذا اخللق اجلّم الغفري

من حّج »: ففعلت، فعاد أولئك اخللق يف عيني ناسًا كام كانوا أوالً. ثم قال يل

قف وواىل موالينا، وهجر معادينا، ووّطن نفسه عىل طاعتنا، ثم حرض هذا املو

مسلاًم إىل احلجر األسود ما قّلده اهلل من أماناتنا، ووفيًا بام ألزمه من عهودنا، 

فذلك هو احلاّج، والباقون هم من قد رأيتهم. يا زهري حّدثني أيب عن جدي 

ليس احلاّج املنافقني املعادين ملحمد وعيل : رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله أنه قال

وإنام احلاج املؤمنون املخلصون املوالون ملحمد وعيل  وحمبيهام املوالني لشانئهام.

وحمبيهام، املعادون لشانئهام، إّن هؤالء املؤمنني املوالني لنا، املعادين ألعدائنا 

)تفسري اإلمام  «لتسطع أنوارهم يف عرصات القيامة عىل قدر مواالهتم لنا..
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 (.611 ـ 618: العسكري

ا غري معتمدة عىل مستوى الصنعة وإذا أردنا دراسة هذه النصوص سنجد أهّن 

احلديثية والتوثيق التارخيي، فاحلديث األّول يوجد يف سنده مشاكل، منها وجود 

احلسني بن بّره، وهو رجل ال وجود السمه يف كتب الرجال واجلرح والتعديل، 

ويف بعض النسخ ورد احلسني بن بزه، وليس له ذكر يف أّي كتاب حديثي وال 

حاله، وحيتمل أن يكون احلسني بن بريده وهو رجل مهمل رجايل حتى نعرف 

 .أيضاً 

واحلديث الثاين ورد يف كتاب االختصاص الذي ال يعلم مدى صّحة نسبته 

للشيخ املفيد، وقد شّكك السيد اخلوئي نفسه يف نسبة هذا الكتاب للمفيد )انظر 

، 125، 111، 191، 111: 8معجم رجال احلديث : ـ عىل سبيل املثال ـ

(، علاًم أّن يف السند اثنني متهمني بالوضع والغلو، وما عيل بن حسان 155

وعبد الرمحن بن كثري حيث ضّعفهام العلامء جّدًا واهتموما بالكذب والوضع، 

 ومثل هذه الروايات تنسجم مع ثقافتهم.

فإّن تفسري اإلمام العسكري مل يثبت صّحة نسبته إليه،  ،وأّما احلديث الثالث

األعظم يف هذا التفسري أنه مروّي بسند ينتهي إىل كّل من أيب يعقوب  واملشكلة

يوسف بن حممد بن زياد وأيب احلسن عيل بن حممد بن سيار )يسار(، وما 

رجالن جمهوال احلال، بل مهمالن جدًا، وهذا القدر من اإلمال يسقط قيمة 

أمية، حيث محل عليه التفسري كّله  من هنا مل حيَ  هذا التفسري بني الشيعة بكثري 

إّن »: العديد من العلامء، بل ذهب بعضهم إىل أنه موضوع، يقول السيد اخلوئي

الناظر يف هذا التفسري ال يشك يف أّنه موضوع، وجلَّ مقام عامل حمّقق أن يكتب 

(. 151: 11معجم رجال احلديث : )انظر «مثل هذا التفسري، فكيف باإلمام
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 ابن الغضائري، والعالمة احليل، والتفريش، وممّن أسقط حجية هذا التفسري

واملحقق الداماد، واالسرتآبادي صاحب منهج املقال، واألردبييل، وحممد جواد 

والسيد هاشم اخلوانساري  البالغي، واملحقق التسرتي، واملريزا الشعراين،

 وغريهم.

زة هذا وقد ورد احلديث يف خمترص بصائر الدرجات أيضًا بسند فيه ابن أيب مح

 .البطائني وهو رجل ضعيف

ما أكثر : أّما من الناحية املضمونيّة، فلو اقترصت هذه النصوص عىل مجلة

الضجيج وأقّل احلجيج، لكان يمكن تفسريها بأهّنا رضب من التجّوز يراد به 

إّن أكثر املصّلني اليوم ال يستفيدون من صالهتم إال حركات : املبالغة، كام تقول

ما يصوم أكثر الناس حقيقة، بل ال يأتيهم من الصوم إال : جسدية، أو تقول

اجلوع والعطش، لكّن تكملة األحاديث تدّل عىل أهّنا جاءت يف سياق التمييز 

الطائفي بني الشيعة وغريهم، ويف سياق مسألة عدم قبول األعامل من غري 

اإلمامي، وهي وفقًا ألصول االعتقاد الشيعي منسجمة معها عىل ما هو 

، فرتتبط بتلك املسألة وبإشكالّياهتا ومعانيها والبحث فيها، وال نخوض وفاملعر

 الساعة يف هذا األمر.

 

من مات ال يعرف إمام زمانه مات ميتًة »: ما مدى صّحة حديث  ـ 68

 ؟«جاهلّية

 متناً  «من َل يعرف إمام زمانه مات ميتًة جاهلية»: ما مدى صّحة حديث: السؤال

 وسندًا، شيعّيًا وسنياً؟

  احلديث من طرق الشيعة له عّدة أسانيد، وبعضها صحيح معترب كالذي
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(، وقد ورد احلديث يف 111، ص1جاء يف كتاب الكايف للشيخ الكليني )ج

مصادر أهل السنّة بألفاظ خمتلفة أيضًا، وبعضها يمكن أخذ تفسري آخر له غري 

 متطابق مع بعض التفاسري املحتملة بالصيغة التي ذكرمتوها.

يبدو يل أّن يف احلديث مشكلة متنيّة، فهذا التعبري )ميتة اجلاهليّة( وارد يف وال 

غري هذا املوضوع أيضًا ممّا يعلم فيه عدم إرادة الكفر، وال يقصد منه الكفر 

تارك : واالرتداد بالرضورة، بل هو تعبري عن النكوص والرتاجع، متامًا كام نقول

 يف النصوص.الصالة كافر، حيث ورد مثل هذا كثريًا 

وأّما أّن هذا احلديث يرتبط باألئمة من أهل البيت خاّصة أم بمعنى أوسع له 

عالقة بالوالء السيايس للمسلم ولو يف غري عرص املعصوم، بحيث يكون النبي 

وأهل البيت أبرز أفراده وأكملها، فهذا بحث طويل نرتكه ملناسبة أخرى، 

حلديث عند املسلمني، فهناك ويمكن مراجعة كتب احلديث والكالم ورشوح ا

من يرى ـ ككثري من علامء اإلمامّية إن مل يكن مجيعهم ـ أّنه خاّص باإلمامة 

باملعنى العقدي، فيام يرى آخرون ـ وكثرٌي منهم من أهل السنّة ـ أّن مقصود 

احلديث هو االنتامء السيايس واالجتامعي للمسلم، بحيث ينتمي إىل اجلامعة 

عة أمري املسلمني وإمامهم ودولتهم الرشعّية، فيدخل يف املسلمة وينصاع لطا

عهدهم واجتامعهم السيايس ويف بيعة اإلمام الرشعي، وهبذا يكون املقصود من 

ميتة اجلاهلية أّن عدم معرفة إمام الزمان يعيد هذا الشخص إىل العرص اجلاهيل، 

هي الفوىض حيث مل يكن هناك رأٌس للدولة ومركزّية ينتمي اجلميع إليها، بل 

 والقبليات والترشذمات.

ولكّل تفسري من هذين التفسريين وجهة نظره ومقاربته اخلاّصة للموضوع، 

 .تراجع يف حمّلها
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يا علي، كنَت مع األنبياء سّرًا، ومعي »: ما مدى صّحة احلديث النبوي  ـ 69

 ؟«جهرًا

 له ما مدى صّحة احلديث الذي يروى عن رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وآ: السؤال

 ؟«يا عيل، كنَت مع األنبياء ّْسًا، ومعي جهراً »: وسّلم

 مل أجد هلذا احلديث أصاًل بني أيدينا وال أّي سند عىل  ،بعد التتبّع املتواضع

اإلطالق، ال عند الشيعة وال عند السنّة، وقد نقله املال فتح اهلل الكاشاين 

يف نفحات األزهار عن  هـ( يف كتابه زبدة التفاسري، ونقله السيد امليالين988)

كتاب معارج العىل املخطوط من تأليف العامل السنّي الشيخ حممد صدر العامل 

بعث عيل مع كّل نبي رسًا »هـ. وقد ورد بصيغة 1126الذي كان حّيًا حدود عام 

ة وصوفية متأّخرة ، وأخذت هذه الصيغة من كتب أخالقيّ «وبعث معي جهراً 

هـ( يف كتاب جامع األرسار، كام 8اآلميل )ق كرشح دعاء اجلوشن، وذكره حيدر 

 .هـ( يف املراقبات1121أورده املريزا جواد ملكي التربيزي )

والذي يبدو يل أّن هذا احلديث ـ بحسب ما هو متوّفر بني أيدينا ـ يعود يف 

أقدم مصدر له إىل القرن الثامن اهلجري، وأّنه حرض بقّوة عند املتصّوفة 

ذكره يف حدود تتّبعي يف أّي مصدر حديثي سنّي أو شيعي وال والعرفاء، ومل يرد 

مصدر تارخيي قديم، فضالً عن أّن من أورده مل يذكر سنده إليه وال مصدره 

الذي يرجع إىل القرون األوىل، فال يمكن االعتامد عليه من زاوية الصنعة 

 احلديثية وال من زاوية التوثيق التارخيي.

يث يفرتض أّن اإلمام عليًا عليه السالم كان مع يضاف إىل ذلك أّن هذا احلد

كّل األنبياء، مع أّن رسول اهلل نفسه مل يكن له مثل هذه املنزلة، فاهلل يقول له 

َوَما ُكنَْت بَِجانِِب اْلَغْريِبِّ إِْذ َقَضْينَا ﴿: بعدما حيّدثه عن قّصة موسى عليه السالم
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اِهِديَن َوَلكِنَّا َأْنَشْأَنا ُقُروًنا َفتََطاَوَل َعَليِْهُم اْلُعُمُر إىَِل ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكنَْت ِمَن ال شَّ

َوَما ُكنَْت َثاِوًيا يِف َأْهِل َمْدَيَن َتْتُلو َعَلْيِهْم َآَياتِنَا َولَكِنَّا ُكنَّا ُمْرِسلَِْي َوَما ُكنَْت 

ًة ِمْن َربَِّك  لُِتنِْذَر َقْوًما َما َأَتاُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن  بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ َناَدْينَا َوَلكِْن َرَْحَ

ُرونَ  ُهْم َيَتَذكَّ (، وبعد حديثه عن قّصة مريم 26ـ  22: )القصص ﴾َقْبلَِك َلَعلَّ

َذلَِك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِليَْك َوَما ُكنَْت ﴿: وزكريا، قال سبحانه وتعاىل

َتِصُمونَ َلَدُّْيِْم إِْذ ُيْلُقوَن َأْقََل  ْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَْت َلَدُّْيِْم إِْذ َُيْ ُ )آل  ﴾َمُهْم َأُّيُّ

تِْلَك ِمْن َأْنَباِء اْلَغيِْب ﴿: (، وبعد حديثه عن قّصة نوح يقول سبحانه22: عمران

إِنَّ اْلَعاقَِبَة ُنوِحيَها إَِلْيَك َما ُكنَْت َتْعَلُمَها َأْنَت َوََل َقْوُمَك ِمْن َقْبِل َهَذا َفاْصرِبْ 

(، وبعد حديثه بالتفصيل عن قّصة يوسف خياطب اهلل نبّيه 29: )هود ﴾لِْلُمتَِّقْيَ 

َذلَِك ِمْن َأْنَباِء اْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِلْيَك َوَما ُكنَْت لََدُّْيِْم إِْذ ﴿: املصطفى، فيقول له

نسجم هذا اخلطاب (، أفهل ي114: )يوسف ﴾َأمْجَُعوا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرونَ 

 ؟!القرآين مع فكرة أّن الرسول أو أحد األئّمة كان مع كّل األنبياء رّساً 

 

 ؟!كيف أمتّكن ـ أنا السّني املذهب ـ من الوثوق بأحاديث الشيعة  ـ 71

 تباحثت مع أحد اإلخوة السنّة من التيار األشعري يف إحدى : السؤال

يستدّل أهل السنّة بأحاديث الكايف ْلاذا َل : اْلجموعات عَل شبكة الفيسبوك، فقلت

وبحار األنوار وغريها من كتب الشيعة احلديثية، كَم يستدّل بعض علَمء الشيعة 

َل توجد : بأحاديث صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن األربع وغريها؟ فقال

 1111وثاقة يف كتب احلديث عند اإلمامّية، حتى أّن اْلجلِس نفسه ضّعف حدود 

َل قواعد احلديث عند اإلمامّية، فكيف إذا أعملنا قواعدنا يف الباقي؟! حديث بناء ع

أريد منكم توضيح هذا اْلوضوع، مع العلم أّنني سنّي اْلذهب، ولكنّي أحّب أن 
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أتعّرف عَل مذاهب اآلخرين من خَلل كتبهم وقواعدهم وعلَمئهم، دمتم ذخرًا 

 .لألّمة اإلسَلمية والعاَل أمجع، وفتح اَّلل عليكم

  لقد كتبت  يف هذا املوضوع دراسة مفّصلة جّدًا مجعت الكثري من

اإلشكالّيات احلديثية السنّية عىل احلديث اإلمامي، لكن بالنسبة للنقطة التي 

أرشتم إليها، فإّن أهل السنّة حياكمون الطرف اآلخر بذهنية وجود كتب صحاح 

 اإلمامني مسلم بن عنده، فألهنم اعتادوا عىل مّر التاريخ أن يعتربوا كتايَب 

احلجاج وأيب عبد اهلل البخاري صحيحني، هلذا نظروا لغريهم أّنه إذا مل يكن عنده 

كتاب صحيح فهذا ضعٌف حديثي. وهناك فارق بني أن يكون لديك كتاٌب يف 

الصحيح كصحيح البخاري، وبني أن يكون لديك كتاٌب ليس مؤّلفًا يف 

 الصحيح، ولكنّه حيوي أحاديث صحيحة.

فرضوا ـ عىل سبيل املثال ـ أّن السنّة مل يعرفوا كتب الصحيحني، ومل يرتك هلم ا  

التاريخ أّي مصنٍّف يف الصحيح، مل يرتك هلم سوى معاجم الطرباين ومصنّف 

عبد الرزاق أو مصنّف الكويف وغري ذلك، وعندما بحثوا يف هذه الكتب وجدوا 

من الصحاح واحلسان، هل هذا  أّن سبعني يف املائة منها ضعيف السند، وثالثني

يشّكل معضلة توجب طرح األحاديث الصحاح عند الطرباين ولو كانت قليلة؟ 

برأيي الشخيص كال، فاملهم أّن هناك أحاديث صحيحة مقابل األحاديث 

الضعيفة، فأنت اآلن لو مجعت كتب احلديث كّلها عند السنّة، فستجد أكثر من 

مناهج التشّدد السندي كتلك التي مارسها  نصف األحاديث ضعيفًا، السيام عىل

 .العالمة املجليس، ولكّن هذا ال يرّض بقيمة احلديث الرشيف عند أهل السنّة

وخالصة ما أريد قوله هو أّن تضعيف بعض ـ وليس كّل ـ علامء الشيعة 

آلالف األحاديث التي وردت يف كتبهم ال يعني أنه ليس عندهم حديث، أو ال 
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ا جاء يف كتبهم  ألّن الشيعة مل يؤّلفوا يف الصحيح حتى نقول بأهنم قيمة حديثيّة مل

أّلفوا وتبنّي أّن صحاحهم غري صحيحة، بل هم أّلفوا يف اجلامع بني الصحيح 

وغريه، وجاء العلامء ونّقحوا ذلك، متامًا كام كانت احلال قبل البخاري ومسلم 

ّل أّول من أّلف يف حيث مل يكن قد ا ّلف يف الصحيح كام هو املعروف. ولع

احلديث الصحيح عند الشيعة هو العالمة احليل يف كتاٍب له مل يصلنا، ثم الشيخ 

هـ(، حيث أّلف كتاب )منتقى اجلامن يف 1111حسن بن الشهيد الثاين )

األحاديث الصحاح واحلسان(، ورأى أّن هناك ما يقرب من ثالثة آالف حديث 

ٌب من الروايات الصحيحة التي يف صحيح وحسن يف الكايف لوحده، وهذا قري

البخاري، بعد حذف املكّررات وأمثاهلا، فأّي ضري يف املسألة؟ فبإمكان الشيعة 

اليوم أن جيمعوا ما صّح من احلديث عند أغلبيّتهم كام فعل أهل السنّة يف القرن 

الثالث اهلجري، ويقّدموه بني يدي املذاهب األخرى، كام فعل الدكتور حممد 

هبودي حفظه اهلل يف كتابه )صحيح الكايف(، وليس املهم كم عندك من باقر الب

 .أحاديث صحيحة، بل املهم أّن عندك من صحاح احلديث وحساهنا ما ينفع

وكالمي هنا من زاوية الصنعة احلديثيّة، ال من زاوية أّن احلديث اإلمامي 

وعليه فال  يمكنه إثبات املعتقد اإلمامي لو أخذنا الصحيح منه فهذا أمر آخر،

أجد مرّبرًا لرفض السنّة جممل احلديث اإلمامي دفعًة واحدة، متامًا كام ال أجد 

مرّبرًا لطرح الشيعة كّل األحاديث السنّية حتت شعار واحد عند الطرفني يتفقان 

عليه هذه املّرة، وهو عدم الثقة باآلخر، وقد كنت يومًا سألت  أحد أساتذيت 

عرش عامًا عن السبب يف عدم اعتامد علامء اإلماميّة عىل الفقهاء قبل قرابة السبعة 

كلامت علامء الرجال واجلرح والتعديل عند أهل السنّة يف غري ما يكون فيه 

خالف كمسألة عدالة الصحابة، فتأّمل قلياًل، ثم أجابني بأّن املشكلة أّننا ال نثق 
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قة، فعندما تكون هبم فال يشملهم دليل حجية البّينة أو حجّية خرب الواحد الث

املشكلة ـ هنا وهناك ـ هي عنرص الثقة، وليس عنرص املعطيات العلمّية التي 

تؤّدي إىل فقدان الثقة، فلن نتمّكن من الوصول إىل قراءة علمّية موضوعية 

لبعضنا بعضًا، وأخال أّنك لو سألت علامء أهل السنّة نفس السؤال الذي سألته 

 .اهلل، لسمعت اجلواب عينهأنا هلذا األستاذ اجلليل رعاه 

وأخريًا، ألفت عنايتكم إىل أّن العالمة املجليس عندما ضّعف هذه 

األحاديث، فقد ضّعفها بناًء عىل نظرّية خاّصة يف حجّية احلديث هجرت اليوم 

عند اإلمامّية، وهي اشرتاط صّحة احلديث بأن يكون الرواة مجيعهم يف سلسلة 

لو حذفنا هذا الرشط لتغرّيت املعادلة التي اعتمدها السند من الطائفة اإلمامّية، ف

املجليس، علاًم أّن املجليس ال يؤمن هبذه النظرّية أساسًا، وإّنام اعتمدها يف مثل 

كتاب )مرآة العقول( من باب أهّنا تنفع عند تعارض األخبار، ال يف أصل حجّية 

روس متهيدية يف األخبار، وهذا موضوع مفّصل تعّرضت له يف كتايب املتواضع )د

تاريخ علم الرجال عند اإلمامّية(، ورأيت هناك أّن التعاطي مع املجليس عىل أّنه 

رفض هذه األحاديث وأّنه مل يكن يؤمن هبا، غري صحيح، بل هو خطأ يف فهم 

طريقة املجليس املعروف بإخبارّيته التي ال تنسجم مع هذا النوع من النقد 

 .احلديثي

 

 املوجودة اليوم؟ وكيف نتعامل معها؟ ما مدى صّحة األدعية  ـ 71

 ورد عدد كبري من األدعية اْلنسوبة إىل األئمة عليهم السَلم يف اإلقبال : السؤال

فهل هذه األدعية ثابتة ومعتربة؟ وهل ثبت  ،ومفاتيح اْلنان وغريها من الكتب

التوقيت اخلاّص هبا كدعاء كميل لليلة اْلمعة والعهد والندبة و.. كَم أننا نجد أّن 
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اْلستوى يف األدعية متفاوت من حيث اخلطاب، فهل يطالب اإلنسان العادي اْلبتَل 

عبانية إذا قرأها. أرجو باْلعايص مثًَل بكَمل اَلنقطاع إىل اَّلل، كَم ورد يف اْلناجاة الش

من سَمحتكم التوجيه يف كيفية التعامل مع األدعية، واإلجابة عَل ما سألت، ولكم 

 .الشكر اْلزيل

  ًإّن الكثري ـ وربام أغلب ـ األدعية الواردة يف مصادر احلديث : أوَل

واألدعية ـ عدا الصحيفة السجادّية التي يوجد جدل حول سندها ـ ضعيفٌة من 

د عىل مستوى البحث الرجايل والتوثيق التارخيي  نظرًا ملشاكل حيث السن

متعّددة ابتليت هبا بعض الكتب التي تشّكل مصادر لألدعية، وأهّم هذه املشاكل 

أّن هذه الكتب حذفت األسانيد واملصادر التي أخذت منها هذه األدعية ومل 

شيخ أيب جعفر تذكرها أساسًا، كام هي احلال مع مثل كتاب مصباح املتهّجد لل

 .هـ(261الطويس )

يمكن لإلنسان أن يدعو هبذه األدعية ال بقصد الورود، وال بنّية  ،ومن هنا

 : انتساهبا للنبي وأهل بيته، ويكون املنهج يف التعامل معها حينئٍذ هو التايل

كّل دعاء ال حيوي أّي مشكلة متنّية أو يف مضمونه، فيمكن الدعاء به  أ ـ

تفاعل دون نسبته ألهل البيت عليهم السالم، وال داعي لرتكه والتعامل معه وال

أو للدعوة لرتكه ملجّرد عدم صّحته السندّية ما دام مضمونه سلياًم، لكن ال يمكن 

االستناد إليه يف االحتجاجات الفكرية والدينية بوصفه مصدرًا مرجعّيًا يف 

 االجتهاد الفقهي أو العقدي أو غري ذلك.

نت هناك مشكلة متنيّة ومضمونّية ـ من وجهة نظر الباحث ـ وأّما إذا كا ب ـ

يف هذا الدعاء أو ذاك، بعد عدم ثبوته التارخيي أو السندي، فإّن من حّقه توجيه 

النقد وإبداء التحّف  عىل الثقافة التي يرّوجها هذا الدعاء أو ذاك، حتى لو مل تبلغ 
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 حلديث عىل تقدير صّحته السندّية.املشكلة املتنيّة املضمونّية حّد صالحيتها لرّد ا

هذا هو املوقف بشكل عام، وأّما إذا أردتم حتديد القيمة التارخيية هلذا الدعاء 

 .بعينه أو ذاك فيجب حتديد الدعاء حتى نجيب عن ذلك

ال يبدو يل أّن هناك ضريًا يف أن يدعو اإلنسان بكامل االنقطاع إىل اهلل : ثانياً 

الذنوب  فإّن ذلك من الطموح الرفيع الذي ينشده  تعاىل، ولو كان غارقًا يف

اإلنسان أيضًا، لكّن املنهج يف التعامل مع األدعية عىل هذا املستوى هو اختيار 

األدعية املتناسبة مع حاله والتي جيد نفسه متفاعاًل معها بشكل أكرب، فإّن امل ْقبِل 

اتذتنا فيام سمعناه عىل األدعية واملستحبات واملندوبات هو ـ كام يقول بعض أس

ىل إمنه، وهو املرجع املغفور له الشيخ حممد تقي الفقيه عىل ما أذكر ـ كاملدعّو 

وليمة فيها أصناف، فحيث ال يقدر عليها مجيعًا خيتار منها ما يناسبه ويتالءم 

معه. واملناسبة هنا يف تقديري هي التفاعل الروحي، فليس املهم كم تقرأ 

م تقرأ بقلبك ووجدانك. وإذا كان هناك دعاٌء ال ينطبق بلسانك، ولكّن املهم ك

عىل الداعي، كام لو كان اإلنسان عاقرًا وهو يدعو بيشء يتعّلق بأوالده، فيمكن 

قصد التقدير أو جتاوز هذا املقطع، ما مل يرد يف النصوص الصحيحة التعّبد بيشء 

 .يف هذا املضامر

 

 ؟«ضّيع احلقوق من أطاع التواني»: ما معنى قول اإلمام علي  ـ 72

 ؟ فإّنني َل «من أطاع التواّن ضّيع احلقوق»: ما معنى قول اإلمام عيل: السؤال

 .أفهم هذا اْلقطع

  أي أّنه من اّتبع سبيل التواين والتباطؤ والتساهل يف أخذ احلقوق، فإّن هذه

احلقوق سوف تضيع عليه، فاحلقوق البّد أن يسعى اإلنسان ألخذها، ال أن 
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تباطأ يف هذا املجال، وقد عرّب اإلمام عيل عليه السالم بكلمة )أطاع( يتساهل وي

ليفيد أّن اإلنسان ينقاد للتساهل والتواين، وخيضع هلذا النمط من التعاطي مع 

 .احلقوق

 

َوَمن َجاء ِبالسَّيَِّئِة َفاَل ُيْجَزى ِإالَّ ﴿: هل النار هي مثل املعصية يف قوله  ـ 73

 ؟﴾ِمْثَلَها

 يِّئَِة َفََل ُُيَْزى إَِلَّ ِمْثَلَها﴿: اَّلل سبحانه وتعاىليقول : السؤال  ﴾َوَمن َجاء بِالسَّ

(، كيف يكون اْلثل هو نار جهنم؟ وما هو اْلراد من هذه اآلية 421: )األنعام

 الّشيفة؟

  ليست اآلية الكريمة بصدد احلديث عن مماثلة العقاب للمعصية حتى

قارنة بني احلسنات والسيئات، قال تسّجلوا هذا اإلشكال، بل هي بصدد امل

يَِّئِة َفََل ُُيَْزى إَِلَّ ِمْثَلَها ﴿: تعاىل ا َوَمْن َجاَء بِالسَّ َسنَِة َفَلُه َعّْشُ َأْمَثاَِلَ َمْن َجاَء بِاحْلَ

(، ومعنى ذلك أّن اآلية تفرتض أّن احلسنة 161: )األنعام ﴾َوُهْم ََل ُيْظَلُمونَ 

اجلنّة )وهذا للتمثيل(، والسيئة تستحّق النار ملّدة تساوي مثالً مائة شجرة يف 

عرشة أيام مثاًل، فهنا اآلية بصدد القول بأّن هذا القانون اإلهلي سوف يكون 

لصالح املطيع ولن يظلم فيه العايص، أّما أّنه لصالح املطيع فإّنه لو فعل حسنًة 

له  فسوف يأخذ عرشة أضعافها وسيسّجل وكأنه فعل عرش حسنات، فسيكون

ألف شجرة، وأّما العايص فلو فعل فلن نزيد عليه شيئًا، وسيكون عليه مقدار 

عرشة أيام يف النار ولن نضاعف العذاب  ألّننا نحسب معصيته معصيًة واحدة 

 ال عرشة معايص.

إذا أطعتم أمري فسوف أضاعف : وهذا مثل أن يقول األب يف البيت
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لكن لو عصيتم وكان عقايب هو مرصوفكم اليومي عرشة أضعاف جزاًء حسنًا، و

احلبس يف البيت ملّدة يوم فلن أزيد مّدة احلبس، وسأحتف  هبذا القدر من 

العقوبة. فاآلية ال تريد أن تضع مقارنًة بني املعصية والعقوبة املتعّلقة هبا، بل بني 

املعصية وعقوبة املعصية الواحدة مقابل املعصية مع عقوبة عرش معاٍص، عىل 

ات فهي تريد أن جتعل ثواب احلسنة هو ثواب عرش حسنات، فال خالف احلسن

َمْن ﴿: ربط هلا باإلشكالية املثارة يف سؤالكم، وهلذا جاء يف آية أخرى، قوله تعاىل

يَِّئاِت إَِلَّ  يَِّئِة َفََل ُُيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّ َسنَِة َفَلُه َخرْيٌ ِمنَْها َوَمْن َجاَء بِالسَّ  َجاَء بِاحْلَ

 (.82: )القصص ﴾َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

 

 تعين الشهود )العرفاني( للنفس؟ ﴾َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأْنُفِسِهْم﴿هل كلمة   ـ 74

 َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي َآَدَم ﴿: يذكر بعض العلَمء أّن اْلراد من قوله تعاىل: السؤال

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم  يَّ َعََل َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا َبََل َشِهْدَنا َأْن ِمْن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِْيَ  (، هو أَّّنم حصل َلم 475: )األعراف ﴾َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّ

شهود أنفسهم، أي حصل َلم الكشف الشهودي ألنفسهم، وأّن هذه اآلية تدّل عَل 

هل توافقون عَل هذا  .تعني معرفة اَّلل سبحانه أو تؤّدي إليهاأّن معرفة النفس 

 التفسري؟

  هذه اآلية الكريمة ال عالقة هلا ـ يف تقديري املتواضع ـ ال من قريب وال

من بعيد بموضوع العلم الشهودي الذي يطرحه الفالسفة والعرفاء، والذي 

العرفانية التي ترى وجود جرى إسقاطه هنا عىل اآلية الكريمة، انتصارًا للنزعة 

ترابط بني معرفة النفس ومعرفة اهلل بمعنى خاّص، فمن عرف نفسه عرف رّبه، 

)أخذ منه : ومرّبر ما نقوله هو أّن تعبري )أشهده عىل نفسه( يعني يف لغة العرب



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 414

وأشهدهم : إقرارًا(، واإلقرار هو شهادة عىل النفس، واآلية الرشيفة ال تقول

وأشهدهم عىل أنفسهم، أي أخذ منهم إقرارًا بأّن اهلل رهّبم، : أنفَسهم، بل تقول

ُكْم َقاُلوْا َبََل ﴿: فإّن قوله بعد ذلك : رشٌح هلذا اإلقرار، فيكون املعنى ﴾َأَلْسَت بَِربِّ

 لقد أخذ اهلل من الناس إقرارًا أقّروه عىل أنفسهم بأّن اهلل رهّبم.

العرفية، وهذا التعبري  هذا هو معنى اآلية يف لغة العرب وبحسب الداللة

َيا ﴿: سائد جّدًا يف اللغة العربية، وقد استخدمه القرآن الكريم نفسه، حيث قال

وَن َعَلْيُكْم َآَيايِت َوُينِْذُروَنُكْم لَِقاَء  ْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ ْنِس َأََل نِّ َواإْلِ
َمْعَّشَ اْْلِ

ْنَيا َوَشِهُدوا َعََل َأْنُفِسِهْم َيْوِمُكْم َهَذا َقاُلوا َشِهْدَنا  َياُة الدُّ ُم احْلَ هْتُ َعََل َأْنُفِسنَا َوَغرَّ

ُْم َكاُنوا َكافِِرينَ  (، واملعنى نحن نقّر بأّنه قد جاءتنا الرسل، 111: )األنعام ﴾َأَّنَّ

 .وقد أقّروا أهّنم كفروا باهلل

ى َعََل اَّللَِّ ﴿: وقال تعاىل َِّن اْفَْتَ ْم فَمْن َأْظَلُم مِم َب بَِآَياتِِه ُأوَلئَِك َينَاَُلُ  َكِذًبا َأْو َكذَّ

ْوََّنُْم َقاُلوا َأْيَن َما ُكنُْتْم َتْدُعوَن  ْم ُرُسُلنَا َيَتَوفَّ َنِصيُبُهْم ِمَن اْلكَِتاِب َحتَّى إَِذا َجاَءهْتُ

 ُ  ﴾ْم َكاُنوا َكافِِرينَ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َقاُلوا َضلُّوا َعنَّا َوَشِهُدوا َعََل َأْنُفِسِهْم َأَّنَّ

 .(، أي وأقّروا بكفرهم11: )األعراف

كَِْي َأْن َيْعُمُروا َمَساِجَد اَّللَِّ َشاِهِديَن َعََل ﴿: وقال سبحانه ما َكاَن لِْلُمّْشِ

ْم َويِف النَّاِر ُهْم َخالُِدونَ  َك َحبِطَْت َأْعََمَُلُ
(، أي 11: )التوبة ﴾َأْنُفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأوَلئِ

ويعلنون أهّنم ال يؤمنون  ،صّح أن يأتوا إىل مساجد اهلل وهم يقّرون بالكفر ما

 .وهو اهلل سبحانه ،بصاحب املسجد

ومن أكرب األخطاء التي رأينا انتشارًا واسعًا هلا يف العقود األخرية يف وسط 

ك تشابه األلفاظ وفهم  املشتغلني بالدرس الفلسفي والعرفاين، هو الوقوع يف رَشَ

القرآين فهاًم فلسفّيًا أو عرفانّيًا نتيجة ذلك، فقد تّم هنا التقاط كلمة النّص 
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)أشهدهم(، وإجراء مقاربة بينها وبني مصطلح )الشهود( الوارد يف كلامت 

العرفاء، فكانت النتيجة أّن املقصود يف اآلية هو شهود النفس، بام هلذه الكلمة 

ه ملثل هذه األخطاء، كي ال نقع من معنى صويف معروف، وينبغي علينا دومًا التنبّ 

 .يف تفسريات غري عربية للنّص القرآين الكريم

 

ذا يتهم احلديث بالوضع جملّرد أّنه يثبت ثوابًا عظيمًا على أمر امل  ـ 75

 !بسيط؟

 ُيعل بعض العلَمء من شواهد وضع احلديث وكذبه أن يعطي ثواباً : السؤال

يعادل عمٌل صغري كذا وكذا من الثواب عظيًَم عَل أمر بسيط، ْلاذا نستغرب من أن 

 واألعَمل، مع أّن القرآن يُّصح بأّن ليلة القدر خرٌي من ألف شهر؟

  ًليس هناك مانع من أن يكون العمل الصغري موجبًا لثواب كبري عند : أوَل

اهلل، فاهلل هو املتفّضل عىل عباده بالثواب، لكّن املستغرب هو أن يكون العمل 

لثواٍب خيايّل، كأن موجبًا العمل الكبري أو ثواب ثواٍب يفوق الصغري موجبًا ل

من قال كذا وكذا، كان له أجر مجيع األنبياء، أو كان له ثواب مجيع : يقول

الشهداء، فكيف يعقل هذا دون استخدام تأويالت غري مستساغة؟ وكيف 

ام من ذكر هذا الدعاء بعد الصالة لعرشة أي: يفرّس؟ أو كأن يأيت حديث ويقول

 وجبت له اجلنة، فإّن ثبوت اجلنة له ألجل مثل ذلك أمٌر خيايل غري معقول.

وهلذا ال نجد مثل هذه النصوص يف القرآن الكريم، بل قارن بني هذا احلديث 

ُكوا َأْن ﴿: مثاًل وبني الثقافة التي يبنيها القرآن الكريم بقوله َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْْتَ

ْم ََل ُيْفَتنُوَن َوَلَقْد َفَتنَّا الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َفَليَْعَلَمنَّ اَّللَُّ الَِّذيَن َصَدُقوا َيُقوُلوا َآَمنَّا َوهُ 

َأْم َحِسْبُتْم َأْن ﴿: (، وبقوله سبحانه1ـ  4: )العنكبوت ﴾َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِْيَ 
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نََّة َوْلََّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَِّذيَن َخلَ  اُء َتْدُخُلوا اْْلَ َّ ْتُهُم اْلَبْأَساُء َوالَّضَّ ْوا ِمْن َقْبلُِكْم َمسَّ

ُسوُل َوالَِّذيَن َآَمنُوا َمَعُه َمَتى َنُْصُ اَّللَِّ َأََل إِنَّ َنُْصَ اَّللَِّ  َوُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ

 إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ ﴿: (، وبقوله عّز من قائل412: )البقرة ﴾َقِريٌب 

ا َبْْيَ النَّاِس َولَِيْعَلَم اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَيتَّخِ  اُم ُنَداِوَُلَ َذ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اأْلَيَّ

َص اَّللَُّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَيْمَحَق اْلَكافِِريَن  ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواَّللَُّ ََل حُيِبُّ الظَّاْلَِِْي َولُِيَمحِّ

ابِِرينَ َأْم َح  نََّة َوْلََّا َيْعَلِم اَّللَُّ الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ  ﴾ِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْْلَ

 .(124ـ  121: )آل عمران

ولو تأّملنا قلياًل يف الثقافة القرآنية فهي تريد أن ترفض أسلوب إعطاء القيمة 

املسجد احلرام وبني اجلهاد والقيام والدرجة الواحدة بني سقاية احلاّج وعامرة 

: بالواجبات الدينية العظمى التي حتمل معاين التحّدي يف احلياة، قال تعاىل

َراِم َكَمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم اآْلَِخِر َوَجاَهَد ﴿ اجِّ َوِعََمَرَة اْلَْْسِجِد احْلَ َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة احْلَ

ْسَتُووَن ِعنَْد اَّللَِّ َواَّللَُّ ََل َُّيِْدي اْلَقْوَم الظَّاْلَِِْي الَِّذيَن َآَمنُوا َوَهاَجُروا يِف َسبِيِل اَّللَِّ ََل يَ 

ْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَْد اَّللَِّ َوُأوَلئَِك ُهُم 
َوَجاَهُدوا يِف َسبِيِل اَّللَِّ بَِأْمَواَِلِ

ْم بِرَ  ُ ُهْم َرهبُّ ُ ُزوَن ُيَبّشِّ
ْم فِيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم َخالِِديَن اْلَفائِ َْحٍَة ِمنُْه َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت ََلُ

(، فالقرآن يف كّل تفاصيله 44ـ  19: )التوبة ﴾فِيَها َأَبًدا إِنَّ اَّللََّ ِعنَْدُه َأْجٌر َعظِيمٌ 

يقّدم التجربة االبتالئية التي متنح اإلنسان درجة اخلالص عىل أهّنا جتربة حتدٍّ 

ومثابرة وجهاد ومصاعب، أّما أولئك الذي يريدون نرش ثقافة الدخول للجنّة 

بمجّرد حّب النبي أو حّب الصحابة أو حّب أهل البيت فقط وفقط مهام فعل 

أموٍر أخرى، أو بمجّرد املحافظة عىل املراسم والطقوس التي تصدر  اإلنسان من

منهم بال صعوبة وإّنام عن طريق العادة االجتامعية، وقد خلقوا عىل ذلك كّله 

نتيجة وضعهم االجتامعي، دون أن يرّكزوا النظر عىل أدائهم الديني يف مواقع 



 415 ........................................................ القسم الثاني: علوم القرآن واحلديث

الكريم، ويتشّبثون  فإهّنم يبتعدون عن مقاصد القرآن ..االختبار واالمتحان

 بالنصوص احلديثية التي غالبها ضعيف ويقّدم ثقافًة تعطيلّية.

هذه األشياء هلا عند اهلل ثواب كبري جّدًا، لكّن وجود الثواب الكبري جّدًا  ،نعم

أمر خيتلف يف الثقافة القرآنية عن دخول اجلنّة والنجاح يف جتارب االمتحان 

بة وحتّد وابتالء، وكم رأينا من أشخاص حافظوا الدنيوية، فاحلياة يف القرآن جتر

عىل الشكلّيات لكنّهم سقطوا يف أبسط االمتحانات األخالقّية، وختّلوا عن كثري 

من واجباهتم الدينية، فإذا أريد تبنّي هذه النصوص احلديثية هبذه الطريقة فهذا 

ن كان عرفّيًا خالف املحتوى القرآين، وإذا أريد تقييدها فليبنّي هذا التقييد، فإ

أمكن األخذ باحلديث، أّما إذا كان غري عريف فإّن هذه األحاديث التي من هذا 

النوع ـ ال مطلق األحاديث التي تفيد الثواب العظيم ـ يصبح التأّكد من 

 .صدورها مشكاًل بحسب فهمي القارص

فهي تفيد إّن اآلية القرآنية التي أرشتم إليها ال عالقة هلا بموضوعنا هنا، : ثانياً 

أّن هذه الليلة تفوق تلك الليايل بكثري، ال أّن العمل يف هذه الليلة يفوق أعامل 

كّل يشء، فهذا ال تثبته هذه اآلية الرشيفة، فكأّن العامل ـ بغيبه وشهوده ـ يف هذه 

الليلة املباركة تعَلن فيه حالة الطوارئ وحيصل فيه ما ال حيصل يف ألف شهر، من 

الروح ومن أّنه يفرق فيها كّل أمٍر حكيم، وأين هذا من أّن املراد تنّزل املالئكة و

من اآلية أّن من يفعل فعاًل يف هذه الليلة يكون له أجر ألف شهر؟! فليالح  

 .جيدًا فإّن حديثنا خاّص باآلية الكريمة

 

)صدق اهلل العلّي : ما هو املستند يف ختم التالوة القرآنية بقول  ـ 76

  العظيم(؟العظيم(، وليس )صدق اهلل

 يؤخذ عَل الشيعة اليوم أَّّنم حياولون أن ُيتلفوا عن سائر اْلسلمْي يف : السؤال
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كّل َشء، ويذكرون مثاَلً عَل ذلك، وهو أّن اْلسلمْي يقولون يف ختام قراءة 

)صدق اَّلل العيّل العظيم(، فمن أين : )صدق اَّلل العظيم(، بينَم يقول الشيعة: القرآن

لعيل العظيم(؟ وهل صحيح أّن اْلراد بكلمة )العيّل( فيها هو جاءت )صدق اَّلل ا

 اإلمام عيل عليه السَلم، ولذلك اعتمدها الشيعة اليوم؟

  هـ )مستدرك 1215ورد يف احلديث الذي نقله الشيخ النامزي املتوىف عام

( عن مسائل عبد اهلل بن سالم، قال النبي ـ صىل اهلل عليه 285: 8سفينة البحار 

يا ابن سالم، ابتداؤه بسم »: فأخربين ما ابتداء القرآن وما ختمه؟ قال: آله ـوعىل 

 .«اهلل الرمحن الرحيم، وختمه صدق اهلل العيّل العظيم

بحار األنوار )واملصدر األقدم املتوّفر بني أيدينا اليوم هلذه الرواية هو كتاب 

ار الذي هـ(، لكن بمراجعة كتاب البح1111( للعالمة املجليس )421: 51

ينقل عنه النامزي نفسه، نجد أّن كلمة )العيّل( قد وضعت بني معقوفتني، مما 

يشري إىل أهّنا ليست من األصل ولو عىل بعض النسخ، وأصل احلديث الوارد يف 

: أقول»: بحار األنوار طويل، ومطلعه النّص التايل للعالمة املجليس، حيث يقول

اية، فأوردهتا بلفظها، ووجدهتا أيضًا وجدت يف بعض الكتب القديمة هذه الرو

مع اختالف يسري  (ذكر األقاليم والبلدان واجلبال واألهنار واألشجار)يف كتاب 

يف املضمون، وتباين كثري يف األلفاظ، أرشت إىل بعضها يف سياق الرواية، وهي 

 فساّمه النبي صىل اهلل عليه (اسامويل)مسائل عبد اهلل بن سالم، وكان اسمه : هذه

ملا بعث النبي صىل اهلل عليه وآله : وآله عبد اهلل، عن ابن عباس ريض اهلل عنه قال

أمر عليًا أن يكتب كتابًا إىل الكفار، وإىل النصارى وإىل اليهود، فكتب كتابًا أماله 

(، 421: 51)بحار األنوار  «جربئيل عىل النبي صىل اهلل عليه وآله، فكتب...

و هبذه الطريقة يكون قد عثر عليه املجليس بطريق واحلديث كام أرشنا طويل، وه
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جادة، بحسب اصطالح علامء احلديث، فاملجليس رأى الكتاب يف مكان ما الوِ 

وال ندري كيف حصل عليه، وهل النسخة التي حصل عليها موثوقة أم ال؟ ثم 

قام بنقل هذا النّص من الكتاب، وهبذه الطريقة التي يرّصح هبا هو نفسه، ومن 

يس للمجليس طريق هلذا املصدر أو ال أقّل مل يتبنّي لنا أّن له طريقًا معتربًا ثم فل

وبني املجليس  ،يعود إىل عبد اهلل بن سالم الذي يرجع إىل القرن األّول اهلجري

فمن الصعب للغاية االعتامد عىل حديث من هذا النوع وهبذه ، وبينه عرشة قرون

 ح وشموهلا ملثل هذه الروايات.الطريقة، ما مل يبَن عىل قاعدة التسام

وقد جاء يف بعض املروّيات أّن املسلمني قالوا هذه اجلملة )صدق اهلل  ،هذا

العظيم( يف معركة األحزاب، دون ارتباطها بذكر القرآن الكريم وختم  العيلّ 

هـ( عند بيانه آداب التالوة القرآنية ما 1419التالوة هبا. ويقول الشيخ النراقي )

أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم، : تتاح القراءة بقولهواف»: نّصه

صدق اهلل العيّل العظيم وبلغ رسوله : وأن يقول عند الفراغ من كّل سورة

)جامع  « رّب العاملنيالكريم، اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه، واحلمد هلل

ذا النّص اخلاّص خلتم (. لكّن النراقي ال يبنّي لنا مستنده يف ه492: 1السعادات 

وبناًء عىل هذا كّله، ال يمكن إثبات استحباب ختم التالوة  التالوة القرآنّية.

 .القرآنية هبذه اجلملة بعينها رشعاً 

بل إّن املتتّبع يف النصوص جيد أّن مجلة )صدق اهلل العظيم( وردت يف مصادر 

أقدم نسبّيًا من املصادر التي وردت فيها مجلة )صدق اهلل العيّل العظيم(، فقد 

(، ومثله الكفعمي يف 811: مصباح املتهّجد)هـ( يف 261أورد الشيخ الطويس )

ستحّب أن يدعو بدعاء أّم »: التايل (، يف أعامل أّم داوود، النصَّ 511: املصباح)

وإذا أراد ذلك فليصم اليوم الثالث عرش والرابع عرش واخلامس عرش، : داود
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فإذا كان عند الزوال اغتسل، فإذا زالت الشمس صىّل الظهر والعرص حيسن 

ركوعهّن وسجودهّن، ويكون يف موضٍع خال ال يشغله شاغل وال يكّلمه 

استقبل القبلة، وقرأ احلمد مائة مرة، وسورة إنسان، فإذا فرغ من الصالة 

اإلخالص مائة مرة، وآية الكريس عرش مرات، ثم يقرأ بعد ذلك سورة األنعام، 

وبني إرسائيل، والكهف، ولقامن، ويس، والصافات، وحم السجدة، وحم 

عسق، وحم الدخان، والفتح، والواقعة، وامللك، ون، وإذا السامء انشّقت وما 

صدق اهلل : القرآن، فإذا فرغ من ذلك قال ـ وهو مستقبل القبلة ـ بعدها إىل آخر

العظيم الذي ال إله إال هو احلّي القيوم ذو اجلالل واإلكرام الرمحن الرحيم 

 .«احلليم الكريم الذي ليس كمثله يشء وهو السميع العليم البصري اخلبري

استحباب قول لكّن هذا النّص ـ لو مل يكن له صيغة أخرى ـ ال يثبت أيضًا 

)صدق اهلل العظيم( بخصوصه بعد االنتهاء من قراءة القرآن الكريم، فهو ـ لو 

صّح سندًا ـ ال يثبت أكثر من استحباب هذه اجلملة يف أعامل أّم داوود فقط، 

 .وليس فيه عموم أو إطالق يشمل سائر موارد تالوة الكتاب العزيز

أو غريها تثبت صيغًة خاّصة وعليه، فليس بأيدينا نصوص قرآنية أو نبوّية 

للتصديق بعد تالوة الكتاب الكريم، فيمكن لإلنسان أن يقول الصيغتني املشار 

إليهام يف السؤال، بال فرق بني األوىل والثانية، نعم إذا التزم شخص برضورة 

التاميز ـ مهام أمكن ـ عن أهل السنّة، صارت صيغة )العيل العظيم( أرجح، ومع 

بل لكوهنا أحد مظاهر التاميز، فلو قال )العيل القدير( فقد حتّقق ذلك ال بنفسها، 

هذا التاميز أيضًا، أّما لو قال شخص بأّنه ليس لدينا مبدأ من هذا النوع يفرض 

احلّث عىل التاميز كّلام أمكن ما مل يقم دليل خاّص عىل هذا التاميز، كام هو 

ملناسب الدخول يف مزيد من األرجح عىل ما بحثناه يف حمّله، فقد ال يكون من ا
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تشّظي حال املسلمني لو كانت صيغة )صدق اهلل العظيم( هي الصيغة الرائجة يف 

 .املرحلة السابقة، ما مل تقّدم تربيرات عقالنية أو رشعّية لذلك

وأّما احلديث عن أّن الشيعة يقولون هذه الصيغة انطالقًا من قصدهم بكلمة 

سالم، فهذا ما مل يثبت من مصادرهم، وال من علامئهم )العيل( اإلماَم علّيًا عليه ال

ومرجعّياهتم، بل هي قضيّة توصيف اهلل تعاىل بالعلّو والعظمة، كام جاء هذا 

التوصيف عينه يف آخر آية الكريس وغريها يف القرآن الكريم، وإن كان التعبري بـ 

 .)العيل الكبري( أكثر ورودًا يف كتاب اهلل تعاىل

 

 ق بكتاب )صحيح الكايف( للدكتور البهبودي؟هل ميكن الوثو  ـ 77

 هل يمكن الوثوق بكتاب )صحيح الكايف( لألستاذ البهبودي. كذلك : السؤال

 كتبه احلديثية األخرى؟

  من الصعب احلديث بنحو مطلق عن وثوق بكتاب حديثي يف كّل ما

 احتواه، بل من وجهة نظري الشخصّية ـ وأوافق يف ذلك العالمَة الشيخ جعفر

السبحاين حفظه اهلل ـ ليس من اجلّيد وضع كتاب حديثي وتقديمه عىل أّنه كتاب 

موثوق به وال جدل فيه  ألّن ذلك سوف يكّرس الكتاب بطريقة غري علمّية، 

وسيحول دون فتح باب النقد العلمي للعلامء الالحقني ولألجيال اآلتية من نّقاد 

 .السنّة ، كام حصل مع الصحيحني عند أهلاحلديث الرشيف

لكن لو تأّملنا )صحيح الكايف( أو ما سّمي أيضًا بـ )منتخب الكايف( للدكتور 

البهبودي حفظه اهلل تعاىل، ألمكن القول بأّن نسبة املشاكل احلديثية ـ سندًا 

ومصدرًا وداللة ومتنًا ـ فيه أقّل بكثري من نسبتها يف أغلب الكتب احلديثية 

ابه قد خضع ألقىص درجات التشّدد السندي األخرى، بمعنى أّن ما جاء يف كت
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واملتني يف الغالب، ومن الطبيعي أّن شخصًا مسكونًا هباجس النقد عندما يمّر 

عليه خرب دون أن يعّلق عليه فإّن عنارص القّوة يف هذا اخلرب ستكون بالنسبة إلينا 

إذا كبرية، حيث سنقول بأّن هذا اخلرب قد نجا من نقد فالن الوسوايس يف نقده 

صّح التعبري والق، ولكّن هذا ال يعني أن نختم بالشمع األمحر عىل األحاديث 

التي مل يقم البهبودي باختيارها  ألّن القضّية ختضع لالجتهادات، ففي مسألة 

النقد املتني مثالً هناك موضوع الغلو، الذي يشّكل مفهومًا هالمّيًا لزجًا خيتلف 

عىل الفهم الذي قّدمه البهبودي للغلو،  الكثريون فيه، فقد ال يوافق بعضهم

وأطاح وفقًا له بالكثري من الروايات، ومن ثم فال نستطيع أن نعترب ما سوى 

روايات صحيح الكايف ضعيفًا باملطلق، متامًا كام ال نستطيع أن نعترب روايات 

 .باملطلقوصحيحة  صحيح الكايف معتربةً 

يوضع كتاب حديثي يكون إنني أوافق الدكتور البهبودي يف رضورة أن 

معتمدًا يف الوسط العام ومرجعًا أيضًا للخطباء واملنربيني وقّراء العزاء وأمثاهلم، 

ويكون حاويًا عىل القضايا التي يقّل اجلدل فيها ويغلب توافق األكثرّية عليها، 

لكن ال بوصف هذا الكتاب مرجعًا حرصّيًا يملك سلطًة نصّية تتعاىل عن النقد، 

ه مانعًا عن االنفتاح عىل كتب حديثية أخرى لو متّكنا من العثور فيها وال بوصف

عىل نصوص معتربة، بل بوصفه معينًا عىل احلّد من حالة الفوىض القائمة اليوم 

باخلصوص يف تناول األحاديث، فقد بات أّي شخص يأتيك بأّي حديث من أّي 

. ومن الرضوري للعلامء كتاب، ثم يقوم بالبناء عليه وتشكيل ثقافة جمتمعّية فيه

واملفّكرين واملرجعيات الدينية أن تفّكر يف وضع حّد هلذه الفوىض العارمة، 

وأحد أشكال ذلك هو اعتامد كتب يقّل الضعف السندي واملتني فيها، بدل 

 .اعتامد كتب يغلب فيها الضعف السندي واملتني، دون أن ندخل يف تسميات
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ّية ملشروع السيد الصدر يف إصالح هل ميكن إرشادنا إىل الوثيقة اخلط  ـ 78

 كتب األدعية والزيارات؟

 ذكرتم يف مقال لكم حول إصَلح كتب األدعية واألذكار والزيارات، : السؤال

يف العدد التاسع من جمّلة نصوص معاْصة، رسالًة وّجهها السيد حممد باقر الصدر 

ألدعية للسيد حممد الغروي، يتحّدث فيها عن مّشوع إلصَلحات يف كتب ا

والزيارات، وقلتم بأّن النسخة اخلّطية َلذه الرسالة موجودة عند اْلؤَتر العاْلي 

...مّشوع كان حيَّّض من طرف »: للسيد الشهيد الصدر، وهذا نّص كَلمكم حرفّياً 

هـ(، بوصفه من كبار رموز اإلصَلح 4111السيد الشهيد حممد باقر الصدر )

وّجهها الصدر إىل تلميذه اْلعاْص السيد حممد  الديني يف القرن العّشين، ففي رسالةٍ 

الغروي، بدا فيها راغبًا ـ بل ساعيًا ـ لتدوين كتاب يف األدعية والزيارات بدل كتاب 

هـ(، يتجاوز ما يثري 4421مفاتيح اْلنان للمحّدث الشيخ عباس القمي )

 اْلسلمْي، ويرّكز عَل النصوص الصحيحة السند، واْلشهورة الصحيحة اْلتن.

كان لدينا مّشوع كّلفنا به »... : يقول اإلمام حممد باقر الصدر يف هذه الرسالة

بعض تَلمذتنا، وهو كتاب تأسيِس يف األدعية، فإن هتيأ ذلك فهو، وإَل فَلبد يف 

نظري من إدخال تعديَلت عَل اْلفاتيح ]يقصد ـ حسب الظاهر ـ مفاتيح اْلنان[ 

تأسيِس تقوم عَل أساس مجع ما صّح سنده اْلوجودة، وكانت الفكرة يف الكتاب ال

من األدعية والزيارات، ويضاف إليه اْلشهور الصحيح اْلتن، وإن َل يكن صحيح 

السند، مع إجراء التهذيب بحذف بعض اْلمل إذا اقتىض األمر التهذيب 

أرشيف رسائل اْلؤَتر العاْلي لإلمام الشهيد الصدر، رسالة : ، )انظر«واحلذف

 .انتهى نّص كَلمكم «(21: خطية رقم

وقد قرأُت يف بعض مواقع األنْتنت تشكيكًا يف صّحة ما ذكرَتوه، ويف مدى دّقتكم 
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يف النقل، فهل لكم أن تؤّكدوا لنا هذا األمر، وهل هناك ما يثبت وجود مثل هذه 

 .الرسالة اخلطيّة؟ مع العذر منكم

  السيد الصدر ـ يف يمكنكم رؤية صورة النسخة اخلطّية هلذه الرسالة ـ بخّط

اجلزء اخلامس من كتاب )حممد باقر الصدر، السرية واملسرية يف حقائق ووثائق( 

ألخينا العزيز صاحب الفضيلة الشيخ أمحد عبد اهلل أبو زيد، وذلك يف الصفحة 

 .، بحسب ترتيبه221: ، والوثيقة اخلطّية رقم251رقم 

 

 !؟|حمّمد هل آدم عليه السالم هو شخص النيب  ـ 79

 َم آَدَم األَْسََمء ﴿: يقول بعض العلَمء ـ عندما كان يّشح قوله تعاىل: ؤالالس َوَعلَّ

َها ـ بأّن اْلقصود من آدم ليس النبّي آدم، وإّنَم النبي حمّمد صَل اَّلل عليه وعَل آله  ﴾ُكلَّ

باعتبار أّن التعليم اْلباْش أفضل من التعليم بواسطة الوحي، وبَم أّن النبّي  ،وسّلم

حممدًا أفضل األنبياء قاطبًة، فيلزم من ذلك أن يكون اْلقصود يف اآلية النبّي حممدًا، 

 ما تعليقكم فهل هذا الكَلم صحيح؟

 هذا الكالم ال يبدو يل واضحًا  وذلك : 

يات الكريمة املتحّدثة عن آدم يف عّدة مواضع إّنه عىل خالف رصيح اآل: أوَلً 

من القرآن الكريم، حيت تفيد املغايرة مع من اسمه حممد والذي ورد اسمه يف 

القرآن الكريم أيضًا، وال أدري بامذا سنفرس حينئٍذ زوجة آدم ومن تكون حواء؟ 

 .ألّن اخلطاب جاء يف مجلة من هذه اآليات لالثنني معاً 

التعليم املبارش يستدعي أن نفرّس آدم بأّنه حممد النبي، للزم  لو صّح أنّ : ثانياً 

)وكّلم : أيضًا أن نجعل موسى عليه السالم هو النبي حمّمدًا  ألّن اهلل تعاىل يقول

(، فلامذا ال يفهم التكليم هنا بأّنه مبارشة حيث 162: اهلل موسى تكلياًم( )النساء
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عىل األنبياء اآلخرين، فهل يصّح  أفرده بالذكر عن سائر أنواع الوحي النازل

 !د أيضًا؟تفسري موسى بأّنه حممّ 

ما حظي به األنبياء  لو ثبت أّن الرسول حممدًا جيب أن حيظى بكّل : ثالثاً 

السابقون، وال نريد أن نبحث يف هذه القضيّة اآلن، فإّن غاية ما تدّل عليه آيات 

آله وسّلم قد نال التعليم  قّصة آدم أّن رسول اهلل حممدًا صىل اهلل عليه وعىل

املبارش من اهلل سبحانه إىل جانب التعليم غري املبارش، وال يثبت ذلك أّن آدم هو 

حممد بام يفيض بنا إىل هدر داللة اآليات الكريمة، ومعه فتكون قّصة آدم داّلًة 

لِّم مبارشًة  بااللتزام عىل أّن النبي حممدًا صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم قد ك 

 !وخاطبه اهلل يف بعض املوارد مبارشًة، وأين هذا من كون آدم يف اآلية هو حمّمد؟

لو التزمنا أّن آدم يف القرآن الكريم هو النبي حممد، فعلينا االستمرار : رابعاً 

إِنَّ َمَثَل ِعيَسى ﴿: حتى النهاية يف هذا االفرتاض، وعليه فامذا نفعل يف قوله تعاىل

(، بناء 59: )آل عمران ﴾َكَمَثِل َآَدَم َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َقاَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ ِعنَْد اَّللَِّ 

عىل أّن املقصود يف اآلية أّن آدم قد ولد من الرتاب مبارشًة؟ فكيف نفرّس هذه 

اآلية؟ وهل ظهر النبي حمّمد ناسوتيًا مّرتني، مرة يف بداية اخللق اإلنساين ومّرة 

؟ وماذا سنفعل يف قّصة ابنَي آدم اللذين اختلفا فقتل أحدما أخرى بعد ذلك

اآلخر، وجاء ذكرما يف سورة املائدة؟ فمن يكون آدم هنا؟ وهل سنتوّرط يف 

افرتاض تأوييل هنا أيضًا؟! وما املراد من )بني آدم( يف القرآن الكريم، وهو تعبرٌي 

مد عىل تأويل جديد تكّرر عّدة مرات؟ هل سنكون نحن كّلنا أبناء النبي حم

: ألوالد آدم؟ وبعدما حتّدث اهلل عن األنبياء السابقني يف سورة مريم، قال

ْلنَا َمَع ُنوٍح َومِ ﴿ َّْن ََحَ ِة َآَدَم َومِم يَّ َك الَِّذيَن َأْنَعَم اَّللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَّبِيَِّْي ِمْن ُذرِّ
ْن ُأوَلئِ

ائِيَل  ِة إِْبَراِهيَم َوإِْْسَ يَّ وا ُذرِّ َْحَِن َخرُّ َّْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا إَِذا ُتْتََل َعَلْيِهْم َآَياُت الرَّ َومِم
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ًدا َوُبكِيًّا (، فهل هؤالء النبيني الوارد ذكرهم يف سورة مريم 58: )مريم ﴾ُسجَّ

 !هم أوالد النبي حممد؟

لعّل العامل الذي أرشتم إليه يقصد شيئًا آخر، فإّن احلمل عىل األحسن 

ن، وإال فإّن مثل هذه التفاسري للكتاب الكريم ال تبقي حجرًا عىل حجر يف أحس

 .حرمة اللغة العربية التي نطالب اجلميع باحرتامها

 

 «أّول ما خلق اهلل نور نبّيك يا جابر»: مدى صّحة حديث  ـ 81

 هل «أّول ما خلق اَّلل نور نبّيك يا جابر..»أريد أن أسأل حول حديث : السؤال ،

أصٌل عندنا نحن اإلمامّية؟ وهل له أصل عند أهل السنّة؟ ولكم  َلذا احلديث

 .جزيل الشكر والعرفان

  يبدو أّن املصدر الرئيس هلذا احلديث عند اإلمامّية هو كتاب رياض اجلنان

لفضل اهلل بن حممود الفاريس، وهو الذي نقل عنه العالمة املجليس هذا 

)كتاب يف احلديث، واشتهر من بعده. وقد ذكر العالمة آغا بزرك الطهراين 

مل عىل أخبار ( أّن كتاب رياض اجلنان هو كتاب يشت144ـ  141: 11الذريعة 

غريبة يف املناقب، وهو غري مطبوع إىل اآلن، وكان من مصادر البحار كام ذكر 

 .العالمة املجليس نفسه يف مقّدمات بحار األنوار

وأما مؤّلفه فكان معارصًا للشيخ الطويس، وكان من تالمذة أيب عبد اهلل 

. ويقول هـ161جعفر بن حممد بن أمحد الدوريستي الذي كان حّيًا قبل سنة 

فقيه حديث يروي عن أيب عبد اهلل جعفر »: السيد حمسن األمني العاميل يف ترمجته

بن حممد بن أمحد بن العباس بن حممد العبيس الدوريستي، له كتاب رياض 

: اجلنان يف األخبار، ذكر كتابه املجليس يف البحار وساّمه رياض األخبار، وقال
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أخرجنا منه ما وافق أخبار الكتب مشتمل عىل أخبار غريبة يف املناقب، و

األربعة، وعن صاحب رياض العلامء أنه يظهر من بعض أسانيده أّنه كان تلميذ 

: 8)أعيان الشيعة  «الشيخ أيب عبد اهلل جعفر بن حممد بن أمحد الدوريستي

218). 

أّما عند أهل السنّة، فقد نقل عن كتاب املصنّف لعبد الرزاق الصنعاين، 

ر بن عبد اهلل األنصاري، ونقل احلديث القندوزي يف ينابيع املوّدة بالسند إىل جاب

 عن ابن الصالح احللبي صاحب كتاب أبكار األفكار.

وقد صنّف العالمة املعارص حسن بن عيل السقاف كتابًا محل عنوان )إرشاد 

العاثر إىل وضع حديث أول ما خلق اهلل نّور نبّيك يا جابر(، يقول السقاف يف 

أّول ما خلق اهلل نور نبيك يا »وكذلك حديث »: العقيدة الطحاوّية صحيح رشح

 اهلل عليه وسلم حديث موضوع مكذوب، ليس له إسناد عن النبي صىّل  «جابر

وال هو يف يشء من كتب السنّة التي تروى فيها األحاديث بأسانيدها، وحماولة 

 مفقود من 
ٍ
 «عبد الرزاقمصنّف »اّدعاء بعض الناس بأّن له إسنادًا يف جزء

)صحيح رشح العقيدة  «تعّصب ال قيمة له يف املوازين العلمّية، فتنّبهوا لذلك!!

 .(419، هامش 214: الطحاوّية

ومل أعثر عىل نّص احلديث يف مصنّف عبد الرزاق، ويبدو أّن املصدر األساس 

هـ( 1164الذي نقل لنا هذا احلديث عن عبد الرزاق الصنعاين هو العجلوين )

أّول ما خلق اهلل نور نبيك يا جابر ـ احلديث. »: ب كشف اخلفاء حيث قاليف كتا

يا رسول اهلل، : قلت: قال: رواه عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد اهلل بلف 

يا جابر، إّن »: بأيب أنت وأمي، أخربين عن أّول يشء خلقه اهلل قبل األشياء. قال

وره، فجعل ذلك النور يدور بالقدرة اهلل تعاىل خلق قبل األشياء نور نبّيك من ن
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حيث شاء اهلل، ومل يكن يف ذلك الوقت لوٌح وال قلم وال جنة وال نار وال ملك 

 (.465: 1)كشف اخلفاء  ««..وال سامء وال أرض وال شمس وال قمر وال..

وبناًء عليه، فلاّم مل يعرف مصدر هذا احلديث، ومن أين حصل عليه عبد 

أّنه أورده يف كتبه، وكذلك من أين حصل عليه فضل  الرزاق الصنعاين لو ثبت

اهلل الفاريس لو ثبت يف كتابه وأحرزنا وثاقة الفاريس نفسه  ألّنني مل أعثر له عىل 

ترمجة يف مصادر الرجال القديمة، فيكون هذا احلديث ضعيف اإلسناد، فضاًل 

كتب عن عدم وجوده هبذا النّص يف كتب احلديث والتاريخ األساسّية من ال

األربعة وكتب الصدوق والطويس واملرتىض الشيعية، وكذلك الكتب التسعة 

 .احلديثية عند أهل السنّة، وغريها من املصادر

بمضمون هذا احلديث توجد نصوص أخر ينبغي متابعتها قبل  ،نعم

االستعجال برّد مضمون هذا احلديث، لكّن هذا احلديث بعينه مل يثبت له أساس 

 .يهيمكن االعتامد عل

 

حصَر الصادقني ﴾َوُكوُنوْا َمَع الصَّاِدِقنَي﴿: هل يفيد قوله تعاىل  ـ 81

 باملعصومني؟

 ا الَِّذيَن آَمنُوْا اتَُّقوْا اَّللَّ ﴿: يقول بعض اْلفّّسين بأّن قوله تعاىل: السؤال َ َيا َأُّيُّ

اِدقِْيَ  هنا  ، يدّل عَل أّن الصادقْي هم اْلعصومون؛ ألّن الصدق﴾َوُكوُنوْا َمَع الصَّ

مطلٌق، وَل يمكن ألحدنا أن يكون صادقًا بشكل مطلق إَل اْلعصوم، كَم أّن اآلية َل 

كونوا مع الصادقْي، فَم هو تعليقكم عَل : كونوا من الصادقْي، وإنَم قالت: تقل

 ذلك؟ وهل توافقون عَل هذه اْلداخلة التفسريّية؟

  هذه املقاربة التفسريّية غري صحيحة يف تقديري املتواضع، برصف النظر
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عن الروايات التفسريية يف هذا اإلطار  ألّن اآلية القرآنية ال يوجد فيها إطالق 

جيب يف إمام اجلامعة أن ال يرتكب : من هذه الناحية، فلو جاءت رواية تقول

 إمام اجلامعة القًا، فيشرتط يفإط افيه ويفعل الواجب، فهل هذا يعني أنّ  ،احلرام

 العصمة؟!

القضّية هي أّن جمال التوصيفات يكفي فيه صدق األوصاف صدقًا عرفّيًا، 

كونوا مع الصادقني، أي كونوا مع من يتصف بالصدق، واالتصاف : فقوله

بالصدق يصدق عىل املعصوم وعىل غريه، فالعادل صادق، وهم يقولون خرب 

: صادق يف قوله، فال معنى لإلطالق هنا. وأنت تقولالثقة حّجة، والثقة هو ال

يشرتط يف القايض : اتبع اإلنسان الورع، وال يعني ذلك اشرتاط العصمة، وتقول

واملفتي واملرجع وغريهم العدالة والتي هي االستقامة عىل جاّدة الرشع، وال 

هو يعني ذلك اشرتاط العصمة فيهم بحّجة إطالق االستقامة، وهذا الذي أقوله 

الذي يسري عليه الفقهاء واملجتهدون واألصولّيون عادًة يف دراساهتم وأبحاثهم 

 .ما مل تذكر قرينة خاّصة

وأما التعبري بكونوا مع، وليس كونوا من، فيعني أن تكونوا يف زمرة الصادقني 

ومنارصين هلم، وال يعني ذلك بالرضورة التمييز بني )مع( و )من(  ألّن )مع( 

كن مع املؤمنني وال تكن مع : غة بمعنى )من(، فأنت تقول لولدكتستخدم يف الل

الفاسقني، ومقصودك أن يصبح مؤمنًا مثلهم، وال يكون فاسقًا مثل أولئك، 

اِهِدينَ ﴿: ولعّله يشهد لذلك قوله تعاىل أي منهم، وقوله  ﴾َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ

ُسوَل َفُأْوَلئَِك ﴿: سبحانه َن النَّبِيَِّْي  َوَمن ُيطِِع اَّللَّ َوالرَّ َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اَّللُّ َعَلْيِهم مِّ

َْي َوَحُسَن ُأوَلئَِك َرفِيًقا احِلِ َهَداء َوالصَّ يِقَْي َوالشُّ دِّ ، فإّن من يطع اهلل ﴾َوالصِّ

 .والرسول هو من الصاحلني، وليس غريهم، وهكذا
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 عنى الوراثة يف زيارة وارث املشهورةم  ـ 82

 السَلم عليك يا وارث آدم صفوة اَّلل...؟: الوراثة عندما نقولما معنى : السؤال 

  املفهوم ـ عرفًا ولغًة ـ من الوراثة هو أّنك حتمل إرث هؤالء وما تركوه يف

إّن العامل الفالين هو : العلم واألخالق والكامالت والصفات النبيلة، فأنت تقول

له هو ووصل إليه، فتكون وارث العلامء، بمعنى أّن إرث العلم الذي تركوه قد نا

 التعابري الواردة يف زيارة وارث كاشفة عن محله إرث األنبياء السابقني

، وكأّنه البقّية الباقية من هذه املجموعة الطاهرة. وهو من التعابري ومسؤولياهتم

 .اللغوية البليغة والقوّية يف اإلفادة

 

بني نفي العلم  ﴾ِمَن اْلَخْيِر َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْسَتْكَثْرُت﴿آية   ـ 83

 املستقل ونفي العلم بالغيب مطلقًا

 ُقل ﴿: يقول بعض اْلفّّسين ـ ومنهم العَلمة الطباطبائي ـ أّن قوله تعاىل: السؤال

ا إَِلَّ َما َشاء اَّللُّ َوَلْو ُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب  َلَْسَتْكَثْرُت ِمَن َلَّ َأْملُِك لِنَْفِِس َنْفًعا َوَلَ رَضًّ

وُء إِْن َأَنْا إَِلَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِّقْوٍم ُيْؤِمنُونَ  نَِي السُّ رْيِ َوَما َمسَّ (، 488: )األعراف ﴾اخْلَ

ينفي العلم بالغيب مستقًَل، وَل ينفي العلم بالغيب بتعليٍم من اَّلل تعاىل، فَم هو 

 تعليقكم؟

  العلم بالغيب يف اجلملة من األمور اليقينيّة التي تشهد هبا النصوص الدينية

وتتحّدث عنها الدراسات األخرى أيضًا، إال أّن النزاع يف أّن مقتىض القاعدة هو 

علم املعصوم مثاًل بالغيب إال ما خرج بالدليل أم ال؟ فمن يذهب إىل أّن ذلك 

بت للمعصوم العلم بكّل غيب، إال ما هو مقتىض الدليل العام والقاعدة فهو يث

ثبت عدم علمه به كغيب الغيوب وما اختّص اهلل تعاىل بعلمه، وأّما من يقول بأّن 
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ناتج القاعدة والدليل العام ال يعطي العلم بالغيب فإّنه يرى أّن املعصوم ال يعلم 

ون الغيب إال ما ثبت فيه علمه بالغيب، كأن يدّل دليل خاّص عىل علمه بام سيك

 أو عىل علمه بأعامل العباد أو غري ذلك.

فإّن هذه اآلية الكريمة تصلح دلياًل للفريق الثاين النايف لقاعدة  ،ووفقًا لذلك

العلم بالغيب دون أن يكون نافيًا للعلم بالغيب يف بعض املوارد التي دّلت عليها 

وأوضح جماالهتا األدّلة اخلاّصة  ألّن اآلية الكريمة رصحية يف نفي العلم بالغيب، 

 .هو نفي املوجبة الكّلية، فتشّكل أساسًا يف نفي قاعدة العلم بالغيب

وأّما قيد االستقالل املشار إليه فهو غري صحيح  إذ لو كان املراد من اآلية 

)لو كنت أعلم : االستقالل لصّح جواب املعصوم هنا، حيث يقولالكريمة 

وأنا ال أعلم الغيب باالستقالل  الغيب باالستقالل الستكثرت من اخلري، أّما

وإّنام يعّلمني اهلل تعاىل، وقد عّلمني فأنا اآلن أعلم الغيب، ولكن ال أستطيع اآلن 

أن استكثر من اخلري(  مع أّن هذا اجلواب غري معقول  إذ ال فرق يف االستكثار 

من اخلري ـ بعد حتّقق العلم بالغيب ـ بني أن يكون هذا العلم من اهلل أو 

مضافًا إىل أّن قيد االستقالل غري موجود يف اآلية الرشيفة  ،هذا ستقالل.باال

 وحيتاج إثباته إىل دليل.

ويبدو أّن العلامء ظنّوا أّن إثبات بعض الغيب للمعصوم معناه نفي هذه اآلية، 

مع أّن هذه اآلية تريد نفي القاعدة أو بعض الغيب الذي يرتبط بمجاهلا، فهي ال 

ة، بل كأهّنا تريد نفي املوجبة الكّلية أو األكثرية، فتأويل لبة الكليّ تريد إثبات السا

 .أمثال العالمة الطباطبائي هلا يف غري حمّله

 

 ما معنى كلمة )كال( املتكّررة كثريًا يف القرآن الكريم؟  ـ 84

 استخدم القرآن الكريم كلمة )كَل( كثريًا، فَمذا تعني هذه الكلمة يف : السؤال
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 استخدامها؟موارد 

  أغلبها يف  ،مّرة 11، التي وردت يف القرآن الكريم (كالّ )وقع كالم يف معنى

اجلزءين التاسع والعرشين والثالثني، فذهب مجاعة إىل أهنا بمعنى الردع، إّما 

عىل نحو النفي أو عىل نحو النهي، وذهب آخرون إىل أهنا بمعنى )حّقًا( فتكون 

مجاعة إىل أهنا حرف تنبيه ال حمّل له من اإلعراب،  مفعوالً مطلقًا دائاًم، وذهب

 .فتكون بمعنى )أالَ(، وقد يقال باهنا تأيت باملعاين الثالثة

وعىل التقديراألول تكون متصلة بام قبلها، أما عىل التقديرين اآلخرين 

ابن : )كاّل( راجع حول اآلراء واالختالفات حول) فتتصل بام بعدها ال حمالة

: مغني اللبيب عن كتب األعاريب: هـ( يف كتابه القّيم161) هشام األنصاري

 (.191ـ  188

وسوف أحاول ـ إن شاء اهلل ـ للتوضيح، استعراض موقف اإلمام الطربي 

هـ( يف تفسريه 518هـ( يف تفسريه )جامع البيان(، والعالمة الزخمرشي )111)

ردع أو النفي، املعروف )الكّشاف(، وما ممّن ذهب إىل تفسري )كال( بمعنى ال

حماولني تأويل كّل اآليات كي تنسجم مع هذا املعنى كام سنالح ، ومن خالهلام 

نطّل عىل املوقف من تفسري موارد ذكر )كال( يف القرآن الكريم، فنذكر اآلية ثم 

قول الطربي والزخمرشي، ثم نذكر تعليقا رسيعًا حول مدى صّحة قوهلام، وهل 

 .زم باملعنى فاهلل العامل به ومن َأْعَلَمه  سبحانههناك من احتامل آخر، أما اجل

َ ﴿: قوله تعاىل: اآلية األوىل َلَع اْلَغْيَب َأِم اختَّ َْحَِن َعْهًدا * َأاطَّ َكَلَّ َذ ِعنَد الرَّ

ا   (.19ـ  18: )مريم ﴾َسنَْكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّ

كاّل ليس األمر كذلك، ما : تعاىل ذكره بقولـهيعني »: ذكر الطربي يف تفسريه

اّطلع الغيب، فعلم صدق ما يقول، وحقيقة ما يذكر، وال اختذ عند الرمحن عهدًا 
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 .«باإليامن باهلل ورسوله، والعمل بطاعته، بل كذب وكفر..

)كال( ردع وتنبيه عىل اخلطأ، أي هو خمطئ فيام  »: وقال الزخمرشي يف تفسريه

 .«تمنّاه فلريتدع عنه..يصّوره لنفسه وي

ان هو املفهوم عرفًا : التعليق الظاهر أّن املعنى الذي أشار اليه املفرسِّ

واملتناسب مع سياق اآليات، أي أّن اهلل أراد الردع عن توّهم هذا االنسان بأنه 

اّطلع الغيب أو أخذ عهدًا من عند اهلل، غايته أّن النفي أنسب كام فعله الطربي، 

كّلف، حيث مل تكن اآليات إال يف سياق بيان احلّق من الباطل والنهي فيه ت

 .والصحيح من اخلطأ، ال الفعل اجلائز أو ذاك الذي ال ينبغي

ا ﴿: قولـه تعاىل: اآلية الثانية ْم ِعزًّ ًة لَِّيُكوُنوا ََلُ ُذوا ِمن ُدوِن اَّللَِّ آَِلَ َ َكَلَّ  *َواختَّ

اَسَيْكُفُروَن بِِعَباَدهِتِْم َوَيُكوُنو  (.84ـ  81: )مريم ﴾َن َعَلْيِهْم ِضدًّ

ليس األمر كام ظنّوا وأملوا : )كاّل( يقول عّز ذكره: ... وقولـه»: قال الطربي

من هذه اآلهلة التي يعبدوهنا من دون اهلل، يف أهنا تنقذهم من عذاب اهلل، 

 .«أراده هبم رهّبموتنّجيهم منه، ومن سوء إن 

: و)كاّل( ردٌع هلم وإنكار لتعّززهم باآلهلة، وقرأ ابن هنيك»: وقال الزخمرشي

: سيجحدون كال سيكفرون بعبادهتم، كقولك: أي ]سيكفرون بعبادهتم[ )كال(

)كاًل( بفتح الكاف والتنوين، وزعم : زيدًا مررت بغالمه، ويف حمتسب ابن جني

إن صّحت هذه : عتقاد كال، ولقائل أن يقولكّل هذا الرأي واال: أّن معناه

الرواية، فهي كال التي هي للردع، قلب الواقف عليها ألفها نونًا كام يف 

 .«قواريرًا..

 ظاهر )كال( هنا بمعنى النفي، أي كال لن يكونوا هلم عّزًا.: التعليق

* َحتَّى إَِذا َجاء َأَحَدُهُم اْلَْْوُت َقاَل َربِّ اْرِجُعوِن ﴿: قولـه تعاىل: اآلية الثالثة
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َا َكلَِمٌة ُهَو َقائُِلَها َوِمن َوَرائِِهم َبْرَزٌخ إىَِل َيْوِم  ا فِيََم َتَرْكُت َكَلَّ إَِّنَّ َلَعيلِّ َأْعَمُل َصاحِلً

 (.111ـ  99: )املؤمنون ﴾ُيْبَعُثونَ 

ليس األمر عىل ما قال هذا : اىل ذكرهوقولـه )كاّل( يقول تع»: قال الطربي

 .«املرشك، لن يرجع إىل الدنيا، ولن ي عاد إليها..

 .«كاّل، ردع عن طلب الرجعة، وإنكار واستبعاد..»: وقال الزخمرشي

الظاهر أن )كاّل( هنا تفيد معنى النفي، أي إّن الرجوع منفي، وما : التعليق

 وراءه برزخ إىل يوم يبعثون.قاله جمّرد كالم لن يتحقق منه يشء، ذلك أن 

ْم َعيَلَّ َذنٌب َفَأَخاُف َأن َيْقُتُلوِن ﴿: قولـه تعاىل: اآلية الرابعة َقاَل َكَلَّ  *َوََلُ

ْستَِمُعوَن  ا َمَعُكم مُّ  (.15ـ  12: )الشعراء ﴾َفاْذَهَبا بِآَياتِنَا إِنَّ

 .«)كاّل( أي لن يقتلك قوم فرعون..: يقول تعاىل ذكره»: قال الطربي

)كاّل فاذهبا(  ألّنه : مجع اهلل له االستجابتني معًا يف قوله»: وقال الزخمرشي

استدفعه بالءهم فوعده الدفع بردعه عن اخلوف، والتمس منه املوازرة بأخيه 

: )فاذهبا( أي اذهب أنت والذي طلبته وهو هارون، فإن قلت: فأجابه بقولـه

الذي يدل عليه )كاّل(، كأنه عىل الفعل : )فاذهبا(؟ قلت: عالم عطف قولـه

 .«.عاّم تظّن، فاذهب أنت وهارون. ارتدع يا موسى: قيل

 : حتتمل اآلية احتاملني: التعليق

جيدر بك اخلوف ال : كاّل، هني ملوسى عن خوفه وقلقه، أي إنّ : حدهاأ

 والقلق، فإين معك.

فال ختف لن يقتلوك : إهنا )كاّل( نفي لالحتامل املسّبب للخوف، أي: ثانيهَم

 فأنا معكم.

والظاهر ـ ولو بقرينة األقربية ـ عود كاّل إىل القتل، وهو ما يقّوي االحتامل 
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 .الثاين، فتكون )كاّل( هنا مفيدة للردع بمعنى النفي

ْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسى إِنَّا ﴿: قولـه تعاىل: اآلية اخلامسة َفَلَمَّ َتَراءى اْْلَ

 (.64ـ  61: )الشعراء ﴾َلَّ إِنَّ َمِعَي َريبِّ َسَيْهِديِن َقاَل كَ  *ْلَُْدَرُكوَن 

ليس : وقولـه )كاّل إّن معي ريّب سيهدين(، قال موسى لقومه»: قال الطربي

سيهدين لطريق : األمر كام ذكرتم، كاّل لن تدَركوا، إّن معي ريب سيهدين، يقول

 .«أنجو فيه من فرعون وقومه..

 .اآلية لـ)كاّل( شارعًا باحلديث عن )سيهدين(ومل يتعّرض الزخمرشي يف هذه 

الظاهر واملفهوم عرفًا هو نفي إدراك فرعون وجنوده لقوم موسى، : التعليق

)إّن معي ريب سيهدين(، تعليٌل هلذا النفي، أي لن يدركنا فرعون ألّن : وقولـه

ريب سيدّلني عىل طريق اخلالص من هذا املوقف، وهذا الطريق هو ما رشحته 

 من الشعراء، وهو رضب البحر. 61 اآلية

َكاء َكَلَّ َبْل ُهَو ﴿: قولـه تعاىل: اآلية السادسة ْقُتم بِِه ُْشَ ُقْل َأُروِّن الَِّذيَن َأحْلَ

كِيمُ   (.41: )سبأ ﴾اَّللَُّ اْلَعِزيُز احْلَ

كذبوا ليس األمر كام وصفوا، وال كام : كاّل، يقول تعاىل ذكره»: قال الطربي

 .«..أّن هلل رشيكًا، بل هو املعبود الذي ال رشيك لهجعلوا وقالوا من 

وكاّل، ردٌع هلم عن مذهبهم بعدما كسده بإبطال »: وقال الزخمرشي

 .«..املقايسة

كال، : يبدو أّن اآلية تنسجم مع معنى نفي الرشكاء عن اهلل تعاىل، أي: التعليق

أروين : واملعنىال رشكاء هلل، بل هو العزيز احلكيم، أو نفي إراءهتم للرشكاء، 

 رشكاءكم، كاّل، لن تتمّكنوا من أن تروين إّياهم.

 *َيَودُّ اْلُْْجِرُم َلْو َيْفَتِدي ِمْن َعَذاِب َيْوِمئٍِذ بَِبنِيِه ﴿: قوله تعاىل: اآلية السابعة
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َكَلَّ  *َوَمن يِف اأْلَْرِ  مَجِيًعا ُثمَّ ُينِجيِه  *َوَفِصيَلتِِه الَّتِي ُتْؤويِه  *َوَصاِحَبتِِه َوَأِخيِه 

َا َلَظى  (.15ـ  11: )املعارج ﴾إَِّنَّ

كال ليس ذلك كذلك، ليس ينجيه من : يقول تعاىل ذكره»: قال الطربي

 .«..عذاب اهلل يشء

كاّل، رّد للمجرم عن الودادة، وتنبيه عىل أّنه ال ينفعه »: وقال الزخمرشي

 .«..ه من العذاباالفتداء وال ينجي

تفسري اآلية بام ذكره الطربي والزخمرشي جيد، فإهنا بصدد نفي فائدة : التعليق

البنني والزوجة والعشرية و.. يف النجاة عند اهلل تعاىل، وتأكيد يف املقابل عىل 

 ا لظى.إهّن : العذاب وجهنم بقوله

نُْهْم َأن ُيْدَخَل َجنََّة َنِعيٍم ﴿: قال تعاىل: اآلية الثامنة َكَلَّ  *َأَيْطَمُع ُكلُّ اْمِرٍئ مِّ

َّا َيْعَلُمونَ  ا َخَلْقنَاُهم ممِّ  (.19ـ  18: )املعارج ﴾إِنَّ

ليس األمر كام يطمع فيه هؤالء الكفار من أن : يقول عز وجل»: قال الطربي

 .«يدخل كّل امرئ منهم جنّة نعيم..

كاّل، ردع هلم عن طمعهم يف دخول اجلنّة، ثم »: هوقال الزخمرشي يف تفسري

 .«)إنا خلقناهم مما يعلمون( إىل آخر السورة: عّلل ذلك بقوله

لوح  ـ وسوف يالح  ـ أّن الزخمرشي حياول تفسري الردع يف : التعليق

)كاّل( بمعنى النهي، واألمر ليس كذلك دائاًم، بل معنى النفي أوجه يف عدد من 

احلال هنا، إذ األوجه ما ذكره الطربي من نفي ما توّقعه اآليات، كام هو 

الكافرون وطمعوا به من دخول اجلنة ال هنيًا هلم عن طمعهم كام توحي به دائاًم 

 عبارات الكّشاف.

َوَجَعْلُت َلُه َماًَل  *َذْرِّن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيًدا ﴿: قال عز وجل: اآلية التاسعة
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ُْدوًدا  دتُّ َلُه ََتِْهيًدا  *وًدا َوَبنَِْي ُشهُ  *ممَّ ُه َكاَن  *ُثمَّ َيْطَمُع َأْن َأِزيَد  *َوَمهَّ َكَلَّ إِنَّ

 (.16ـ  11: )املّدثر ﴾آِلَياتِنَا َعنِيًدا

ليس ذلك كام يأمل ويرجو من أن أزيده ماالً : الّ، يقول»: قال الطربي

 .«..وولدًا، ومتهيدًا يف الدنيا

وقطع لرجائه وطمعه، )إّنه كان آلياتنا  كاّل، ردٌع له»: وقال الزخمرشي

 .«عنيدًا(، تعليل للردع عىل وجه االستئناف..

الظاهر من معنى اآلية الردع عن طمع الزيادة، ووضع الكافر يف : التعليق

حالة من اليأس إزاء ذلك، وهناك احتامل آخر وجيه جّدًا وهو أن تكون )كاّل( 

أن أزيده، كالّ، لن أزيده، والسبب هو  إنه يطمع: نفي للزيادة املطموع هبا، أي

 أنه كان آلياتنا عنيدًا.

َوَما َيْعَلُم  ...َوَما َجَعْلنَا َأْصَحاَب النَّاِر إَِلَّ َمََلئَِكًة ﴿: قال تعاىل: اآلية العاْشة

ْيِل إِْذ َواللَّ  *َكَلَّ َواْلَقَمِر  *ُجنُوَد َربَِّك إَِلَّ ُهَو َوَما ِهَي إَِلَّ ِذْكَرى لِْلَبَّشِ 

 (.11ـ  11: )املّدثر ﴾َأْدَبرَ 

)كاّل(، ليس القول كام يقول من زعم : يعني تعاىل ذكره بقولـه»: قال الطربي

 .«أنه يكفي أصحابه املرشكني خزنة جهنم حتى جيهضهم عنها

كاّل، إنكار بعد أن جعلها ذكرى أن تكون هلم »: وقال العالمة الزخمرشي

 .«..ردع ملن ينكر أن تكون إحدى الكرب نذيراً  ذكرى، ألهنم ال يتذكرون، أو

من الواضح أن التفسريين فيهام حتميل وتطويع لآلية، إذ مل يذكر فيها : التعليق

أساسًا ما قاله الطربي، واحتامل اإلنكار ملن أنكر ما جاء بعد كاّل )إهنا إلحدى 

اها أن تأيت ظهر يف معناحتامل ليس عليه أدنى شاهد. واأل الكرب( هو اآلخر جمرد

ألن حّقًا )أشّد( من )أالَ( فتناسب القسم  ،مرتبطة بام بعدها بمعنى حقًا، ال )أال(
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 الوارد بعدها بقوله )والقمر(.

نُْهْم ... ﴿: قال سبحانه: اآلية احلادية عّشة والثانية عّشة َبْل ُيِريُد ُكلُّ اْمِرٍئ مِّ

ًة  َ نَّشَّ ُه َتْذكَِرٌة  * َُيَاُفوَن اآْلِخَرَة َكَلَّ َبل ََل  *َأن ُيْؤَتى ُصُحًفا مُّ َفَمن َشاء  *َكَلَّ إِنَّ

 (.55ـ  54: )املّدثر ﴾َذَكَرُه 

ما األمر كام : )كال بل ال ختافون اآلخرة( يقول تعاىل ذكره: وله»: قال الطربي

: يزعمون من أهنم لو أوتوا صحفًا منرّشة صّدقوا، بل ال خيافون اآلخرة، يقول

خيافون عقاب اهلل، وال يصّدقون بالبعث والثواب والعقاب.. ويعني لكنهم ال 

)كاّل إنه تذكرة( ليس األمر كام يقول هؤالء املرشكون يف هذا : جّل ثناؤه بقولـه

ة من اهلل خللقه، ذكرهم القرآن من أّنه سحٌر يؤثر، وأنه قول البرش، ولكنه تذكر

 .«به..

تلك اإلرادة، وزجرهم عن  ردعهم بقولـه )كال( عن»: وقال الزخمرشي

)إّنه تذكرة( يعني : اقرتاح اآليات.. ثم ردعهم عن إعراضهم عن التذكرة وقال

 .«تذكرة بليغة كافية هبم أمرها يف الكفاية

إّن جميء )كاّل( مرتني يمكن أن يكون للتأكيد بال حاجة إىل افرتاض : التعليق

رادوه من الصحف املنرّشة، وعليه متعّلق ثاٍن لكاّل الثانية، ويكون املعنى نفي ما أ

 فام تأّولـه الطربي لكاّل الثانية وكذلك الزخمرشي غري رضوري.

َومُجَِع  *َوَخَسَف الَْقَمُر  *َفإَِذا َبِرَق اْلَبَُصُ ﴿: قال سبحانه: اآلية الثالثة عّشة

ْمُس َواْلَقَمُر  ٍذ َأْيَن اْلََْفرُّ  *الشَّ
نَساُن َيْوَمئِ َك َيْوَمئٍِذ  *َكَلَّ ََل َوَزَر  *َيُقوُل اإْلِ إىَِل َربِّ

 (.14ـ  1: )القيامة ﴾اْلُْْسَتَقرُّ 

ليس هناك فرار ينفع اإلنسان  ألنه ال ينجيه : قول جّل ثناؤه»: قال الطربي

فِراره وال يشء يلجأ إليه من حصن وال جبل وال معقل، من أمر اهلل الذي قد 
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 .«حرض، وهو الوزر

 .«اّل، ردع عن طلب املفّر، ال وزر، ال ملجأ..ك»: وقال الزخمرشي

ال ال وزر، فتفيد التأكيد، ويكون املعنى نفي : إّن )كاّل ال وزر( تعني: التعليق

، ففيه  للمفّر، ثّم )ال وزر(، أما قول الزخمرشي كعادته أنه ردع عن طلب املفرِّ

إنسان، ال فقط حتميل ال رضورة له، السيام وأّن اآلية جاءت خطابًا لإلنسان كّل 

 إّن اهلل هناه عن قوله مثاًل وقّرعه ووّبخه بذلك.: الكافر حتى يقال

ْك بِِه لَِساَنَك ﴿: قال سبحانه: اآلية الرابعة عّشة واخلامسة عّشة رِّ ََل َُتَ

َعُه َوُقْرآَنُه  *لَِتْعَجَل بِِه  بِْع ُقْرآَنُه * إِنَّ َعَلْينَا مَجْ  *ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا َبَياَنُه  *َفإَِذا َقَرْأَناُه َفاتَّ

بُّوَن اْلَعاِجَلَة 
ٌة  *َوَتَذُروَن اآْلِخَرَة  *َكَلَّ َبْل َُتِ ا َناظَِرٌة  *ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ نَّارِضَ َ إىَِل َرهبِّ

ٌة  * ٍذ َباِْسَ
ا َفاقَِرٌة  *َوُوُجوٌه َيْوَمئِ َكَلَّ إَِذا َبَلَغْت  *َتُظنُّ َأن ُيْفَعَل هِبَ

 َ  (.46ـ  16)القيامة  ﴾اقِيَ الْتَّ

قول تعاىل ذكره لعباده املخاطبني هبذا القرآن املؤثرين زينة »: قال الطربي

ليس األمر كام تقولون أهيا الناس من أنكم ال تبعثون : احلياة الدنيا عىل اآلخرة

بعد مماتكم، وال جتازون بأعاملكم، لكن الذي دعاكم إىل قيل ذلك حمبتكم الدنيا 

العاجلة، وإيثاركم شهواهتا عىل آجل اآلخرة ونعيمها، فأنتم تؤمنون بالعاجلة، 

وتكّذبون باآلجلة.. )كال إذا بلغت الرتاقي( ليس األمر كام يظّن هؤالء 

املرشكون من أهنم ال يعاقبون عىل رشكهم ومعصيتهم رهبم، بل إذا بلغت نفس 

 .«أحدهم الرتاقي عند مماته وحرش هبا..

عن عادة العجلة وإنكار هلا  |كاّل، ردع لرسول اهلل»: رشي أنّ وذكر الزخم

)بل حتّبون : عليه، وحّث عىل األناة والتؤدة، وقد بالغ يف ذلك باتباعه قولـه

بل أنتم يا بني آدم ألنكم خلقتم من عجل وطبعتم عليه : العاجلة( كأنه قال
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ت الرتاقي( ردع تعجلون يف كّل يشء، ومن ثم حتّبون العاجلة... )كال إذا بلغ

عن إيثار الدنيا عىل اآلخرة، كأنه قيل ارتدعوا عن ذلك، وتنّبهوا عىل ما بأيديكم 

 .«من املوت الذي عنده تنقطع العاجلة عنكم..

ما أفاده الزخمرشي يف تفسري )كال بل حتّبون العاجلة( يف غري حمّله، : التعليق

عكسه  إذ كيف يبالغ اهلل ذلك أّنه احتامل حمض ال شاهد عليه، بل الشاهد عىل 

يف قراءة القرآن وهي عجلة هلل تعاىل، بأن يذكر حّب البرش  |بعجلة النبي

للدنيا ورفضهم لآلخرة فإّن هذا الرتقي يف غري حمّله أصاًل. وأما ما أفاده الطربي 

من أّن ذلك نفي ملا يقوله املنكرون للبعث، فهو أبعد  إذ ال شاهد عليه إال املقطع 

ن السورة، وقد تّم فصله بمقطع جديد، من غري املؤّكد أنه متصل به، السابق م

فربط املطلبني ال شاهد له، فهو أشبه بإعادة الضمري عىل البعيد. وهكذا تفسري 

الزخمرشي للمقطع الثاين )كال إذا بلغت الرتاقي( ذلك أنه من غري الواضح 

أن )كال( األوىل بمعنى  وجود هني هنا، فاملقام ليس مقام أمٍر وهني. والذي يبدو

)حّقًا(، والثانية حتتمل حقًا، وربام ترجع إىل )ويذرون اآلخرة( فتكون بمعنى 

 الردع بقرينة ما بعدها.

َعِن النََّبإِ *َعمَّ َيَتَساءُلوَن ﴿: قوله تعاىل: اآلية السادسة عّشة والسابعة عّشة

: )النبأ ﴾ُثمَّ َكَلَّ َسَيْعَلُمونَ  *َكَلَّ َسَيْعَلُموَن  *الَِّذي ُهْم فِيِه خُمْتَلُِفوَن  *اْلَعظِيِم 

 (.5ـ  1

ما األمر كام يزعم هؤالء : وقولـه )كاّل( يقول تعاىل ذكره»: قال الطربي

املرشكون الذين ينكرون بعث اهلل إّياهم أحياء بعد مماهتم، وتوّعدهم جّل ثناؤه 

لم هؤالء الكّفار املنكرون سيع: )سيعلمون( يقول: عىل هذا القول منهم، فقال

: وعيد اهلل أعداءه، ما اهلل فاعل هبم يوم القيامة، ثم أّكد الوعيد بتكرير آخر، فقال
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ما األمر كام يزعمون من أّن اهلل غري حمييهم بعد مماهتم، وال معاقبهم عىل كفرهم 

ن يسء إىل ما قّدموا م به، سيعلمون أّن القول غري ما قالوا إذا لقوا اهلل، وأفضوا

 .«أعامهلم..

كاّل، ردع للمتسائلني هزؤًا، و)سيعلمون( وعيد هلم بأهنم »: وقال الزخمرشي

سوف يعلمون أّن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حّق  ألنه واقع ال ريب فيه، 

يد الثاين وتكرير الردع مع الوعيد تشديد يف ذلك، ومعنى )ثم( اإلشعار بأّن الوع

 .«أبلغ من األّول وأشدّ 

أما ما أفاده اإلمام الطربي فال قرينة من اللف  تشهد عليه  ذلك أّن : التعليق

سياق اآليات السابقة ال يوحي باإلنكار بقدر ما يوحي باالختالف حول هذا 

املوضوع والتشكيك فيه والتساؤل عنه، وهذا ما جيعل تفسري )كاّل( بنفي ما 

عرفًا. وأما ما أفاده الزخمرشي، فهو يزعمون من إنكار اإلحياء بعد اإلماتة بعيدًا 

أبعد، ذلك أّن قيد )اهلزؤ( غري موجود يف اآليات حتى يضاف بال قرينة. 

واألنسب يف تفسري اآليات األخذ بالرأي القائل بتفسري )كاّل( بمعنى حّقًا، ذلك 

م هّن إ: أّن هذا املعنى ال حيتاج إىل تقدير زائد يف اآليات، وتكون املحّصلة

 بالتأكيد النبأ اليقني الذي اختلفوا حوله، أال وهو البعث.سيعلمون 

ا َمن َجاءَك َيْسَعى ﴿: قوله تعاىل: اآلية الثامنة عّشة  *َوُهَو َُيَْشى  *َوَأمَّ

ى  َا َتْذكَِرٌة  *َفَأنَت َعنُْه َتَلهَّ  (.14ـ  8: )عبس ﴾َفَمن َشاء َذَكَرهُ  *َكَلَّ إَِّنَّ

)كاّل( ما األمر كام تفعل يا حممد، : عاىل ذكرهيقول ت»: قال الطربي يف تفسريه

 .«من أن تعبس يف وجه من جاءك يسعى وهو خيشى، وتتصّدى ملن استغنى..

ملعاتب كاّل، ردع عن ا»: وذهب الزخمرشي كاملعتاد إىل التفسري بالردع قائالً 

 .«عليه، وعن معاودة مثله..
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الترّصف، بعدم التلّهي  تفسري )كاّل( يف اآلية بمعنى الردع عن ذاك: التعليق

عن الذي جاءك يسعى بغريه.. وجيه، وهو موافق للوجدان العريف، واآلية ال 

 تأبى هذا املعنى ظاهرًا.

ٍء َخَلَقُه ﴿: قال تعاىل: اآلية التاسعة عّشة َرُه  *ِمْن َأيِّ ََشْ ِمن نُّطَْفٍة َخَلَقُه َفَقدَّ

ُه  * َ بِيَل َيّسَّ ُه  ُثمَّ َأَماَتهُ * ُثمَّ السَّ ُه  *َفَأْقرَبَ َكَلَّ ْلََّا َيْقِض َما  *ُثمَّ إَِذا َشاء َأنَّشَ

 (.41ـ  18: )عبس ﴾َأَمَرهُ 

وقولـه )كاّل ملا يقِض ما أمره( يقول تعاىل »: قال اإلمام الطربي يف تفسريه

كال ليس األمر كام يقول هذا اإلنسان الكافر، من أنه أّدى حّق اهلل عليه، يف : ذكره

 .«له، مّلا يقِض ما أمره، مل يؤّد ما فرض عليه من الفرائض رّبهنفسه وما

 .«كاّل، ردٌع لإلنسان عاّم هو عليه..»: وقال الزخمرشي

مام الطربي فيه تقدير مل يذكر يف اآلية، وال دليل عليه، فإّن تفسري اإل: التعليق

يقض  ْلّا﴿: تعاىلقول اإلنسان أنه أّدى فرائض اهلل أمٌر مل ترش إليه اآليات، وقوله 

ال يعني وجود اّدعاء من هذا النوع، بل اآلية بصدد التعليق عىل حجم  ﴾ما أمره

النعم التي جاءت يف اآليات السابقة من اخللق وغريه األمر الذي يستدعي 

اإلشارة إىل أّن االنسان غري قادر عىل الوفاء هبذه النعم ومقابلتها بالعمل. 

إّن كاّل ردع : دنا استبعاد معنى )حّقًا( و)أال( ـ أن يقالفاألظهر يف املعنى ـ إذا أر

عن )أكفره( الواردة يف بداية املقطع، فكأّن اآليات ذكرت كفر اإلنسان، ثم 

أعقبته ببيان التدبري واخللق والرزق اإلهلي، ثم ختمتها برفض الكفر اإلنساين 

يف خلقك ومسريتك وبطالنه، فيا أهيا اإلنسان الكافر، بعد أن عرفت ترّصف اهلل 

 ال حيّق لك أن تكفر به وجتحد نعمه.

َك بَِربَِّك الَْكِريِم ﴿: قال تعاىل: اآلية العّشون نَساُن َما َغرَّ ا اإْلِ َ الَِّذي  *َيا َأُّيُّ
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اَك َفَعَدَلَك  َبَك  *َخَلَقَك َفَسوَّ ا َشاء َركَّ ُبوَن  *يِف َأيِّ ُصوَرٍة مَّ َكَلَّ َبْل ُتَكذِّ

ينِ   (.9ـ  6: )االنفطار ﴾بِالدِّ

ليس األمر أهّيا الكافرون كام تقولون، من : يقول تعاىل ذكره»: قال الطربي

كم تكّذبون بالثواب والعقاب، أنكم عىل احلّق يف عبادتكم غري اهلل، ولكنّ 

 .«واجلزاء واحلساب

كاّل، ارتدعوا عن االغرتار بكرم اهلل والتسّلق »: وفرّس الزخمرشي اآلية بقوله

 .«وهو موجب الشكر والطاعة، إىل عكسها الذي هو الكفر واملعصية..به، 

كاّل، بمعنى الردع، أي ال تغرت أهّيا : حيتمل يف تفسري اآلية أن يقال: التعليق

اإلنسان بربك وتظّن أنه لن يعاقبك، وأّن اعتقادًا مثل هذا غري صحيح، ذلك 

جعلنا عليك رقباء أنك بذلك تكذب بالثواب والعقاب )الدين( واحلال أننا 

 قون يف أعاملك.يدقّ 

أما احتامل )حّقًا( يف هذه اآلية فيبدو أنه يشتمل عىل حزازة  ذلك أّن قوله 

)حقًا بل( غري لطيف بحسب املذاق العريف، بخالف ما لو محلناه عىل الردع 

 فسيكون املعنى، ليس لك االغرتار بل أنت تكّذب بالدين.

ِفَْي ﴿: سبحانه وتعاىلقال : اآلية الواحدة والعّشون َأََل َيظُنُّ  ...َوْيٌل لِّْلُمطَفِّ

ْبُعوُثوَن  ُم مَّ َك َأَّنَّ
َكَلَّ إِنَّ * َيْوَم َيُقوُم النَّاُس لَِربِّ اْلَعاْلََِْي  *لَِيْوٍم َعظِيٍم  *ُأوَلئِ

ْيٍ  اِر َلِفي ِسجِّ  (.1: املطففني)﴾ كَِتاَب الُفجَّ

كاّل، أي ليس األمر كام يظّن هؤالء : ذكرهيقول تعاىل »: ل اإلمام الطربيقا

الكفار، أهنم غري مبعوثني وال معذبني، إّن كتاهبم الذي كتب فيه أعامهلم التي 

 .«كانوا يعملوهنا يف الدنيا )لفي سجني(..

كاّل، ردعهم عاّم كانوا عليه من التطفيف »: أما العالمة الزخمرشي فقال
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ونّبههم عىل أّنه مما جيب أن يتاب عنه ويندم والغفلة عن ذكر البعث واحلساب، 

الفّجار، ما يكتب من  عليه، ثم أتبعه وعيد الفّجار عىل العموم، وكتاب

 .«أعامهلم..

يبدو أّن اآلية ال تنسجم مع تفسري اإلمام الطربي، فقد أرجع )كاّل( : التعليق

عدم البعث إىل مقّدر مفهوم من )أال يظن أولئك أهنم مبعوثون( فجعلها نافية ل

والعذاب، مع أّن سياق اآلية ال يوحي بأّن القرآن بصدد حماججتهم عىل 

موضوع البعث بقدر ما هو بصدد اإلشارة إىل البعث كوعيد هلم بالعذاب عىل 

فعل التطفيف، وهلذا لو محلنا )كاّل( عىل الردع لكان األنسب هو ما أشار إليه 

لوزن والكيل. لكّن إرجاع كاّل الزخمرشي من ردعهم عن التطفيف والتالعب با

 إىل التطفيف مع كونه حمتماًل، يبدو أنه يسمح بظهور )كاّل( يف )حقًا( واهلل العامل.

إَِذا ُتْتََل َعَلْيِه ﴿: قال عّز من قائل: اآلية الثانية والثالثة والرابعة والعّشون

لَِْي  ا َكاُنوا َيْكِسُبوَن َكَلَّ َبْل َراَن َعََل  *آَياُتنَا َقاَل َأَساطرُِي اأْلَوَّ ُْم  * ُقُلوهِبِم مَّ َكَلَّ إَِّنَّ

ِْم َيْوَمئٍِذ ْلََّْحُجوُبوَن  هبِّ ِحيِم  *َعن رَّ ُْم َلَصاُلو اْْلَ ُثمَّ ُيَقاُل َهَذا الَِّذي ُكنُتم  *ُثمَّ إَِّنَّ

ُبوَن  يَِّْي  *بِِه ُتَكذِّ  (.18ـ  11: )املطففني ﴾َكَلَّ إِنَّ كَِتاَب اأْلَْبَراِر َلِفي ِعلِّ

وقولـه )كاّل بل ران عىل قلوهبم( يقول تعاىل ذكره مكّذبًا هلم »: قال الطربي

كاّل، ما ذلك كذلك، ولكنه ران عىل قلوهبم..(، و)يقول تعاىل : يف قيلهم ذلك

ما األمر كام يقول هؤالء املكّذبون بيوم الدين، من أّن هلم عند اهلل زلفة، : ذكره

، ومل يتعّرض الطربي لـ)كاّل( «رهبم ملحجوبون، فال يرونه.. عن إهنم يومئذ

 .18الثالثة الواردة يف اآلية 

)ران عىل قلوهبم( : كاّل، ردع للمعتدي األثيم عن قولـه»: وقال الزخمرشي

ركبها كام يركب الصدأ وغلب عليها.. وقرئ بإدغام الالم يف الراء وباإلظهار، 
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ّخمت، )كاّل( ردع عن الكسب الرائن عىل واإلدغام أجود، وأميلت األلف وف

 .«قلوهبم..(، و)كاّل )يف كاّل إن كتاب األبرار لفي عّليني( ردع عن التكذيب..

كال، : أما )كاّل( األوىل، فإّن الردع فيها ممكٌن جدًا، لكن يكون املعنى: التعليق

عىل قلوهبم إّن آياتنا ليست أساطري األولني، بل إّن القائلني هبذا الكالم قد ران 

ما كسبوا. أما )كاّل( الثانية، فيحتمل أن تكون تأكيدًا لألوىل، فتأخذ معناها وهو 

احتامل جيد عرفًا. أما )كالّ( الثالثة، فام ذكره الزخمرشي فيها من أهنا ردع عن 

التكذيب ليس بظاهر عرفًا، فاألنسب جعلها بمعنى )حقًا(  ذلك أّن ما بعدها 

 قبلها. مطلب مستأنف مقابل ملا

ُه َفَأْكَرَمُه ﴿: قوله تعاىل: اآلية اخلامسة والعّشون نَساُن إَِذا َما اْبَتََلُه َربُّ ا اإْلِ َفَأمَّ

َمُه َفيَُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن  ا إَِذا َما اْبَتََلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن  *َوَنعَّ  *َوَأمَّ

 (.11ـ  15: )الفجر ﴾ِرُموَن اْلَيتِيمَ َكَلَّ َبل َلَّ ُتكْ 

هنا ـ وللمّرة األوىل ـ يشري الطربي إىل اختالف أهل التأويل يف املعنّي 

اختلف أهل التأويل يف املعنّي بقوله )كاّل( يف هذا »: بـ)كاّل( فيها، فيقول

وهذا النص يرشح االختالف فيام جرى إنكاره  .املوضع، وما الذي أنكر بذلك(

يف اآلية بـ)كاّل(، جاعاًل داللة كاّل عىل اإلنكار مفروغة. ويضيف اإلمام الطربي 

أنكر جّل ثناؤه أن يكون سبب كرامته من أكرم كثرة ماله، : )فقال بعضهم: قائالً 

 وسبب إهانته من أهان قّلة ماله.

 : ذكر من قال ذلك

)وأّما إذا ما ابتاله : ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: ثنا يزيد، قال :حّدثنا برش، قال

: فقَدَر عليه رزقه فيقول ريب أهانن( ما أرسع ما كفر ابن آدم؟ يقول اهلل جّل ثناؤه

كال إيّن ال أكرم من أكرمت بكثرة الدنيا، وال أهني من أهنت بقّلتها، ولكن إنام 
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 عصيتي.أكرم من أكرمت بطاعتي، وأهني من أهنت بم

بل أنكر جّل ثناؤه محد اإلنسان ربه عىل نعمه دون فقره، : وقال آخرون

كاّل، أي مل يكن ينبغي أن يكون هكذا، : معنى الكالم: وشكواه الفاقة، وقالوا

 ولكن كان ينبغي أن حيمده عىل األمرين مجيعًا، عىل الغنى والفقر.

: لداللة قوله  قتادة القول الذي ذكرناه عن: وأوىل القولني يف ذلك بالصواب

)بل ال تكرمون اليتيم( واآليات التي بعدها، عىل أنه إنام أهان من أهان بأنه ال 

يكرم اليتيم، وال حيّض عىل طعام املسكني، وسائر املعاين التي عّدد، ويف إبانته 

عن السبب الذي من أجله أهان من أهان، الداللة الواضحة عىل سبب تكريمه 

ُه َفَأْكَرَمُه ﴿: ينه ذلك عقيب قولهمن أكرم، ويف تبي نَساُن إَِذا َما اْبَتََلُه َربُّ ا اإْلِ َفَأمَّ

َمُه َفَيُقوُل َريبِّ َأْكَرَمِن  ا إَِذا َما اْبَتََلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ  *َوَنعَّ َوَأمَّ

 .«عن الذي أنكر من قوله ما وصفنا بيان واضح ﴾َأَهاَننِ 

كاّل، ردع لإلنسان »: الزخمرشي فقد أوجز هنا عىل خالف الطربي، فقالأما 

بل هناك رّش من هذا القول، وهو أّن اهلل يكرمهم بكثرة املال، : عن قولـه، ثم قال

 .«فال يؤّدون ما يلزمهم فيه من إكرام اليتيم بالتفّقد واملرّبة..

إذ مل يأت كالٌم عن يبدو أن تفسري الطربي لآلية أوجه التفاسري  : التعليق

احلمد عىل األمرين حتى يقحم يف داللة )كاّل(، واآلية كأهنا تريد نفي املعادلة 

التي أّسسها اإلنسان لنفسه بربط اإلكرام واإلهانة بكثرة املال وقّلته. واالحتامل 

اآلخر يف داللة اآلية، بقرينة )بل ال تكرمون اليتيم...( أن يقال برجوع النفي إىل 

كاّل، إّن ما تقولونه من أّن اهلل أهانكم عندما قرت املال : األخرية بمعنىاآلية 

عليكم غري صحيح، بل إنام قرته عليكم ألنكم أنتم فعلتم ذلك بأنفسكم، إذ مل 

تكرموا اليتيم ومل تتحاّضوا عىل طعام املسكني، وذهبتهم تأكلون املال أكاّل ملّا.. 
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إّن عدم إكرام اليتيم : ي اجتامعي، يقولوكأّن اآلية بصدد بيان قانوٍن اقتصاد

وإطعام املساكني و.. يؤّدي بطبيعته إىل الفقر، ال أّن اهلل يريد إهانة اإلنسان بالفقر 

 أو إكرامه باملال واهلل العامل.

َوََل  *َبل َلَّ ُتْكِرُموَن اْلَيتِيَم . ﴿.: قال تبارك وتعاىل: اآلية السادسة والعّشون

وَن َعََل  اضُّ اَث َأْكًَل ْلًَّّا  *َطَعاِم اْلِْْسكِِْي ََتَ َ بُّوَن اْلَْاَل ُحبًّا مَجًّا  *َوَتْأُكُلوَن الْتُّ
 *َوَُتِ

ا ا َدكًّ ِت اأْلَْرُ  َدكًّ  (.41ـ  11: )الفجر ﴾َكَلَّ إَِذا ُدكَّ

ما هكذا ينبغي أن يكون : ويعني جّل ثناؤه بقولـه )كاّل(»: قال الطربي

ؤه عن ندمهم عىل أفعاهلم السيئة يف الدنيا، وتلهفهم عىل األمر. ثم أخرب جّل ثنا

ا ﴿: ما سلف منهم حني ال ينفعهم الندم، فقال جّل ثناؤه ِت اأْلَْرُ  َدكًّ إَِذا ُدكَّ

ا لزت زلزلة، وحّركت حتريكًا بعد حتريك. وبنحو : يعني ﴾َدكًّ إذا رجت وز 

 .«الذي قلنا يف ذلك قال أهل التاويل

ردع هلم عن ذلك وإنكار لفعلهم. ثم أتى بالوعيد  ]كالّ [»: وقال الزخمرشي

إَِذا ﴿ وذكر حترّسهم عىل ما فّرطوا فيه حني ال تنفع احلرسة  و)يومئذ( بدل من
ِت اأْلَْرُ   : دكًا بعد دّك، كقوله ]دكًا دكاً [ وعامل النصب فيهام يتذكر، ﴾ُدكَّ

 .«نبثاً كّرر عليها الدك حتى عادت هباء م: حسبته بابًا بابًا، أي

أن تكون )كاّل( هنا بمعنى الردع عن أفعاهلم هذه من حّب املال : التعليق

فيه إشكاالً  ومجع الرتاث وعشق الدنيا، يف حمّله، فهذا املعنى مقبول، ال يبدو أنّ 

 نحوّيًا أو عرفيًا.

 َخَلَق  *اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿: قال تعاىل: اآلية السابعة والعّشون

نَساَن ِمْن َعَلٍق  َم بِاْلَقَلِم  *اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم  *اإْلِ نَساَن َما ََلْ  *الَِّذي َعلَّ َم اإْلِ َعلَّ

نَساَن َلَيطَْغى *َيْعَلْم   (.6ـ  1)العلق  ﴾َكَلَّ إِنَّ اإْلِ
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ما هكذا ينبغي أن يكون : وقولـه )كاّل( يقول تعاىل ذكره»: قال الطربي

ينعم عليه ربه بتسويته خلقه، وتعليمه ما مل يكن يعلم، وإنعامه بام ال  اإلنسان أن

 .«كفؤ له، ثم يكفر بربه الذي فعل به ذلك، ويطغى عليه، أن رآه استغنى

ردع ملن كفر بنعمة اهلل عليه بطغيانه، وإن مل يذكر  ]كالّ [»: وقال الزخمرشي

رأيتني : أفعال القلوب يف: أن رأى نفسه، يقال ]أن رءاه[ لداللة الكالم عليه

العلم، ولو كانت بمعنى : وعلمتني، وذلك بعض خصائصها. ومعنى الرؤية

 .«هو املفعول الثاين ]استغنى[اإلبصار المتنع يف فعلها اجلمع بني الضمريين، و

ما ذكره الطربي والزخمرشي فيه تأويل وتقدير ال شاهد له من : التعليق

ق عن طغيان اإلنسان أو كفره أو الكالم أصاًل، فليس هناك حديث ساب

جحوده، ولو كان فهو فيام بعد )كاّل( ال فيام قبلها، وهلذا فاألنسب جعل )كاّل( 

إذ يف سياق اآليات هناك   يف اآلية بمعنى )حقًا(، وهي أشّد وأفضل من )أال(

 عظم فعل حاجة للتشديد، فاهلل يذكر النعم الكثرية، ويريد يف املقابل أن يبنّي 

 اإلنسان يف طغيانه.

 *َعْبًدا إَِذا َصَلَّ  *َأَرَأْيَت الَِّذي َينَْهى ﴿: قال تعاىل: اآلية الثامنة والعّشون

َدى  َب َوَتَوىلَّ  *َأْو َأَمَر بِالتَّْقَوى  *َأَرَأْيَت إِن َكاَن َعََل اَْلُ َأََلْ َيْعَلْم  *َأَرَأْيَت إِن َكذَّ

ْ َينَتهِ َكَلَّ لَ  *بَِأنَّ اَّللََّ َيَرى   (.15ـ  9: )العلق ﴾َلنَْسَفًعا بِالنَّاِصَيةِ  ئِن َلَّ

ْ َينَتهِ ﴿ وقولـه»: قال الطربي ن َلَّ
إنه يطأ عنق : ليس كام قال: يقول ﴾َكَلَّ َلئِ

ْ َينَتهِ ﴿: ال يقدر عىل ذلك وال يصل إليه. وقوله: حممد، يقول لئن : يقول ﴾َلئِن َلَّ

لنأخذن بمقّدم رأسه، : يقول ﴾َلنَْسَفًعا بِالنَّاِصَيةِ ﴿ مل ينته أبو جهل عن حممد

: إّنام قيل: إذا أخذت بيده. وقيل: سفعت بيده: نه  يقال منهه ولنذلّ فلنضمنّ 

واملعنى لنسّودن وجهه، فاكتفى بذكر الناصية من الوجه  ﴾َلنَْسَفًعا بِالنَّاِصَيةِ ﴿



 411 ........................................................ القسم الثاني: علوم القرآن واحلديث

لنأخذن بناصيته إىل : معنى ذلك: كله، إذ كانت الناصية يف مقدم الوجه. وقيل

 .«﴾َفُيْؤَخُذ بِالنََّوايِص َواأْلَْقَدامِ ﴿: النار، كام قال

ردع أليب جهل وخسوء له عن هنيه عن عبادة اهلل  ]كالّ [»: وقال الزخمرشي

ْ َينَتهِ ﴿ تعإىل وأمره بعبادة الالت، ثم قال ن َلَّ
َلنَْسَفًعا ﴿ عام هو فيه ﴾َلئِ

 .«ولنسحبنه هبا إىل النار لنأخذ بناصيته ﴾بِالنَّاِصَيةِ 

احتامل الردع عن ما سبق من هني من يريد الصالة والتكذيب : التعليق

ال يفعلّن هذا، واذا ما فعل فسوف : والتويّل، و... وارٌد جدًا، فيكون املعنى

 نسفعه بالناصية.

َبانِ  *َفْلَيْدُع َناِدَيه ﴿: قال تعاىل: اآلية التاسعة والعّشون َكَلَّ ََل  *يََة َسنَْدُع الزَّ

ْب   (.19ـ  11: )العلق ﴾ُتطِْعُه َواْسُجْد َواْقَْتِ

ليس األمر كام يقول أبو جهل، : يقول تعاىل ذكره ]كال[ وقوله»: قال الطربي

ثناؤه لنبيه  إذ ينهى حممدًا عن عبادة ربه، والصالة له )ال تطعه( يقول جّل 

الصالة لربك )واسجد لربك ال تطع أبا جهل فيام أمرك به من ترك : |حممد

واقرتب( منه، بالتحّبب إليه بطاعته، فإّن أبا جهل لن يقدر عىل رّضك، ونحن 

 .«نمنعك منه

اثبت عىل ما أنت : أي ]ال تطعه[ ردع أليب جهل ]كالّ [»: وقال الزخمرشي

ودم عىل  ]واسجد[ [8: ]القلم ]فال تطع الكافرين[: عليه من عصيانه، كقولـه

أقرب ما : وتقّرب إىل ربك، ويف احلديث ]واقرتب[ الصالة: سجودك، يريد

 .«يكون العبد إىل ربه إذا سجد

تفسري الزخمرشي لـ)كاّل( بأهنا ردع أليب جهل غري واضح، فإّن : التعليق

القرآن بصدد التحّدي أليب جهل، وهلذا أمره عىل نحو التحّدي أن يدع ناديه، 
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مر قد سبق قبل آيتني بدعوة أّن األاّل( عىل نحو النهي له مع فكيف يكون )ك

مجاعته عىل نحو التحّدي. وأما إن أريد إرجاع )كاّل( إىل مجلة أفعال أيب جهل 

فهو غري واضح عرفًا  ]أرأيت الذي ينهى..[: الواردة يف السورة من قولـه

وحيتاج إىل قرينة، خالفًا ملا فرّسه به الطربي. ولعّل األنسب أن يقال بأّن )كاّل( 

ال ال تطع، فتكون أقرب : يف مقام التأكيد للنهي عن الطاعة، فكأنه قال جاءت

 إىل دعوى من قال بأهنا متصلة بام بعدها ال بام قبلها.

اُكُم التََّكاُثُر ﴿: قال سبحانه: اآلية الثَلثون والواحدة والثانية والثَلثون  *َأَْلَ

َكَلَّ َلْو  *ُثمَّ َكَلَّ َسْوَف َتْعَلُموَن  *وَن َكَلَّ َسْوَف َتْعَلمُ * َحتَّى ُزْرُتُم اْلََْقابَِر 

ِحيمَ  *َتْعَلُموَن ِعْلَم اْلَيِقِْي  ُونَّ اْْلَ  (.6ـ  1)التكاثر  ﴾َلَْتَ

ما : )كاّل سوف تعلمون(، يعني تعاىل ذكره بقوله كالّ : قوله»: قال الطربي

يقول جّل  ﴾َتْعَلُمونَ َسْوَف ﴿: هكذا ينبغي أن تفعلوا، أن يلهيكم التكاثر، قوله

سوف تعلمون إذا زرتم املقابر، أهيا الذين أهلاهم التكاثر، ِغب فعلكم، : ثناؤه

)ثم كال سوف : واشتغالكم بالتكاثر يف الدنيا عن طاعة اهلل ربكم. وقوله

ثم ما هكذا ينبغي أن تفعلوا أن يلهيكم التكاثر باألموال، وكثرة : تعلمون( يقول

إذا زرتم املقابر، ما تلقون إذا أنتم زرمتوها، من مكروه  العدد، سوف تعلمون،

اشتغالكم عن طاعة ربكم بالتكاثر. وكّرر قولـه )كال سوف تعلمون( مرتني  

 ألّن العرب إذا أرادت التغلي  يف التخويف والتهديد، كّرروا الكلمة مرتني.

ن أيب ثنا مهران، ع: ما حدثنا به ابن محيد، قال: وروي عن الضحاك يف ذلك

الكفار )ثم كال : سنان، عن ثابت، عن الضحاك )كال سوف تعلمون( قال

 املؤمنون. وكذلك كان يقرؤها.: سوف تعلمون( قال

ما هكذا ينبغي أن : )كال لو تعلمون علم اليقني( يقول تعاىل ذكره: وقولـه
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اهلل  نّ تفعلوا، أن يلهيكم التكاثر أهيا الناس، لو تعلمون أهيا الناس علاًم يقينًا، أ

باعثكم يوم القيامة من بعد مماتكم، من قبوركم. ما أهلاكم التكاثر عن طاعة اهلل 

ربكم، ولسارعتم إىل عبادته، واالنتهاء إىل أمره وهنيه، ورفض الدنيا إشفاقًا عىل 

 .«أنفسكم من عقوبته. وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل

 أنه ال ينبغي للناظر لنفسه أن تكون ردع وتنبيه عىل ]كالّ [»: وقال الزخمرشي

إنذار ليخافوا فيتنبهوا من  ]سوف تعلمون[ الدنيا مجيع ّمه وال هيتم بدينه

تأكيد للردع واإلنذار عليهم. و)ثم( داللة عىل أّن اإلنذار : غفلتهم. والتكرير

ال : أقول لك ثم أقول لك: الثاين أبلغ من األّول وأشد، كام تقول للمنصوح

سوف تعلمون اخلطأ فيام أنتم عليه إذا عاينتم ما قّدامكم من : واملعنىتفعل، 

هول لقاء اهلل، وإّن هذا التنبيه نصيحة لكم ورمحة عليكم. ثم كّرر التنبيه أيضًا 

حمذوف اجلواب، يعني لو تعلمون ما بني أيديكم علم األمر  ]لو تعلمون[ وقال

لفعلتم : تي وكلتم بعلمها ممكماليقني، أي كعلمكم ما تستيقنونه من األمور ال

 .«ما ال يوصف وال يكتنه، ولكنّكم ضالل جهلة

تفسري )كاّل( بمواردها الثالثة يف هذه السورة بمعنى الردع عن : التعليق

 التلّهي بالتكاثر واالهتامم بشأن املال والولد، وجيه، ويبدو ال إشكال عليه.

َكَلَّ  *حَيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدُه ﴿ :قال سبحانه وتعاىل: اآلية الثالثة والثَلثون

َطَمةِ   (.2ـ 1: )اهلمزة ﴾َلُينَبَذنَّ يِف احْلُ

ه : يقول تعاىل ذكره ]كالّ [ وقولـه»: قال الطربي ما ذلك كام ظّن، ليس مال 

خمّلده، ثم أخرب جل ثناؤه أنه هالك ومعّذب عىل أفعاله ومعاصيه التي كان يأتيها 

َطَمةِ ﴿: ثناؤه يف الدنيا، فقال جّل  وأحسبها سّميت بذلك : ﴾َلُينَبَذنَّ يِف احْلُ

 .«احلطمة: حلطمها كل ما ألقي فيها، كام يقال للرجل األكول
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كاّل، ردع له عن حسبانه. وقرئ )لينبذان( أي هو وماله. »: وقال الزخمرشي

يف النار التي من  ﴾يف احلطمة﴿ ولينبذن، بضم الذال، أي هو وأنصاره. ولينبذنه

 .«إنه حلطمة: شأهنا أن حتطم كل ما يلقى فيها. ويقال للرجل األكول

الظاهر أن )كاّل( هنا يمكن أن تكون بمعنى النفي، أي ال، إّن ماله : التعليق

ال خيلده ولن ينفعه، بل إنه يف املقابل سوف يلقى يف نار جهنّم أي احلطمة، 

نه كعادته عىل أخذ جانب وتفسري الزخمرشي هلا بأهنا ردع له عن حسبانه جريًا م

 النهي أكثر من النفي، فيه يشء من البعد، واهلل العامل بكتابه.

جامع البيان عن : ما تقّدم كّله يمكن بالرتتيب مراجعة املصادر التالية)حول 

فكر، بريوت تأويل آي القرآن، أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، نرش دار ال

حقائق غوامض التنزيل وعيون  الكّشاف عن  و144، ص16، ج9م، م1988

األقاويل يف وجوه التأويل، جار اهلل الزخمرشي، حتقيق وتعليق ودراسة الشيخ 

عادل أمحد عبد املوجود والشيخ عيل حممد معّوض، نرش مكتبة العبيكان، 

  141: جامع البيان  و54ـ  51: 2م، ج1998طبعة األوىل، الرياض، ال

جامع   و451: الكشاف  و51: 18، ج11جامع البيان، م  و51: الكّشافو

  19: 19، ج11جامع البيان، م  و181: الكشاف  و65: 19، ج11البيان، م

  144: 5 الكشاف  و96: 44، ج14جامع البيان، م  و195: الكشاف: انظرو

، 12جامع البيان، م  و411: 6 الكشاف  و15: 49، ج12جامع البيان، مو

 الكشاف  و152: 49، ج12البيان، مجامع   و411: 6 الكشاف  و81: 49ج

جامع   و461: 6 الكشاف  و164: 49، ج12جامع البيان، م  و455: 6

: 49، ج12جامع البيان، م  و462: 6الكّشاف   و111: 49، ج12البيان، م

  192، 191: 49، ج12جامع البيان، م  و468: 6 الكّشاف  و181
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: 6 الكشاف  و1ـ  4: 11، ج15جامع البيان، م  و411، 469: 6 الكّشافو

جامع البيان،   و115: 6 الكشاف  و51: 11، ج15جامع البيان، م  و492

  88: 11، ج15جامع البيان، م  و116: 6 الكشاف  و56: 11، ج15م

  116: 6 الكّشاف  و92: 11، ج15جامع البيان، م  و111: 6 الكّشافو

جامع   و118، 111: 6 الكشاف  و111، 91: 11، ج15جامع البيان، مو

جامع البيان،   و114: 6 الكّشاف  و181ـ  184، 184: 11، ج15البيان، م

  451: 11، ج15جامع البيان، م  و111: 6 الكّشاف  و185: 11، ج15م

  216: 6 الكّشاف  و455: 6، ج15جامع البيان، م  و215: 6 الكشافو

، 15جامع البيان، م  و211: 6 الكشاف  و451: 11، ج15جامع البيان، مو

  492: 11، ج15جامع البيان، م  و245: 6 الكّشاف  و485ـ  482: 11ج

 .(249: 6 الكّشافو

 

 ما هو رأيكم يف كتاب الضعفاء البن الغضائري؟  ـ 85

 ما هو رأيكم يف كتاب الضعفاء َلبن الغضائري؟: السؤال 

  إّن الشيخ أمحد بن احلسني بن عبيد اهلل بن إبراهيم الغضائري، املشهور

هـ(، أحد األعالم الكبار يف جمال النقد الرجايل عند 5الغضائري( )ق بـ)ابن 

اإلمامّية، ورغم معارصته للشيخني النجايش والطويس، بل كان زمياًل للنجايش 

عند أبيه احلسني بن عبيد اهلل، كام رّصح بذلك النجايش يف ترمجة أمحد بن احلسني 

النجايش يف فهرسته، مع  (، رغم ذلك مل يرتمجه81: بن عمر )فهرست النجايش

أنه كان مّطلعًا عىل مصنّفاته! بل اكتفى بذكره وذكر بعض آرائه يف طّيات ما كتبه 

عن اآلخرين، بل حتى الشيخ الطويس مل يرتجم له، إال أّنه ذكره يف مقّدمة 
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تب يف جماليهام )فهرست الطويس : فهرسته مادحًا فهرسيه، وأهّنام من أجود ما ك 

4). 

د سنة مولده ووفاته، ابن  وألنّ  الغضائري مل يرتجم من ِقبل معارصيه مل حتدَّ

ه تويف يف القرن اخلامس اهلجري بالتأكيد. وقد ذكرت له جمموعة من إال أنّ 

فهرست املصنّفات. وفهرست األصول، كام نّص الطويس يف : املصنّفات، وهي

كتب  الفهرست، ومل يذكر الطويس للغضائري غري هذين الكتابني. لكن له

أخرى فيام يبدو مثل كتاب املمدوحني الذي قد يظهر من تتّبع كتب العالمة احليّل 

أّن هذا الكتاب كان قد وصله، وهناك أيضًا كتاب الضعفاء له وهو الكتاب 

 الذي بني أيدينا اليوم.

هل هو األب أو االبن؟ : ويوجد نقاش بينهم يف صاحب كتاب الضعفاء

 .وكالما من العلامء األجالء

لكّن مشكلة هذا الكتاب أّن من يراجع كتب القرن اخلامس اهلجري جيد يف 

بعضها نقاًل عنه، السيام مراجعة كتاب النجايش، حيث يظهر أّن كتاب الضعفاء 

وآراء ابن الغضائري الرجالية كانت متوّفرًة عند الشيخ النجايش يف القرن 

ال يظهر للكتاب أّي أثٍر أو اخلامس اهلجري. لكّن املفاجأة أّنه بعد هذا القرن 

ذكر يف األوساط العلمّية، فربام ضاع الكتاب  ألّن مؤّلفه مل يتسّن له نقل الكتاب 

إىل طالبه لريووه عنه، وقد ظّل هذا االستتار للكتاب ساريًا إىل القرن السابع 

اهلجري، حيث نجده يظهر مّرًة أخرى عىل يد السيد أمحد بن طاووس احليل 

كتابه )حّل اإلشكال يف معرفة الرجال(. ويرّصح ابن طاووس أّنه هـ( يف 611)

(، وهذا ما جعل 5: ال طريق له إىل كتاب ابن الغضائري )التحرير الطاوويس

السيد اخلوئي يشّكك يف مصداقية النسخة التي أدرجها ابن طاووس يف كتابه 
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 هذا. ولوال هذا اإلدراج من ِقبل ابن طاووس لكتاب الضعفاء  النحرص

 .الطريق يف التعّرف عىل آراء ابن الغضائري بام نقله لنا النجايش يف كتابه

وملّا كان الغضائري نقادًا، وكانت هناك مشكلة يف نسخة كتابه، تعّددت املواقف 

 : من هذا الكتاب، كالتايل

هـ(، عدم إمكان االعتامد عىل 1189تبنّى الشيخ آغا بزرك الطهراين ) ـ 4

أجّل من أن يقتحم يف هتك أساطني »...ابن الغضائري هذا الكتاب  ألّن 

الدين، حتى ال يفلت من جرحه أحٌد من هؤالء املشاهري بالتقوى والعفاف 

والصالح  فالظاهر أّن املؤّلف هلذا الكتاب كان من املعاندين لكرباء الشيعة، 

 وكان يريد الوقيعة فيهم بكّل حيلة ووجه  فأّلف هذا الكتاب وأدرج فيه بعض

مقاالت ابن الغضائري متوهيًا  لي قبل عند اجلميع ما أراد إثباته من الوقايع 

 (.89: 11)الذريعة « والقبايح. واهلل أعلم..

هـ( مع هذا الرأي، يف عدم إمكان االعتامد عىل 1211ويلتقي السيد اخلوئي )

لة هذا الكتاب أساسًا، ليس ألجل املرّبر الذي افرتضه الطهراين، بل ألّن املشك

يف كتاب ابن الغضائري والتي ترفض عىل أساسها آراؤه، هي الطريق الذي 

وصلنا الكتاب من خالله  فالكتاب وصلنا عن طريق ابن طاووس احليل 

هـ(. وابن طاووس نفسه ـ مع العالمة ـ ينّص 146هـ( والعالمة احليل )611)

هي توثيق طريق هذا عىل أّنه ال طريق له إىل هذا الكتاب، إذًا فاملشكلة املحورية 

الكتاب  إذ لعّل الكتاب الواصل إلينا قد حّرف أو أ ضيفت فيه آراء ليست البن 

الغضائري، فكيف نثق بكتاب اختفى ملّدة قرنني ثم ظهر فجأًة بطريقة ال نعرف 

 (.24: 1عنها شيئًا؟! )معجم رجال احلديث 

د عىل تضعيفات هـ( رأيًا آخر، وهو االعتام146واختار العالمة احليل ) ـ 5
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ابن الغضائري، إال يف املوارد التي يتعارض فيها تضعيفه مع توثيقات غريه. 

)اجلرح مقّدم عىل : وهذا الرأي يقع عىل خالف القاعدة الرجالية املشهورة

 (.التعديل

هـ(، إىل أّن الكتاب ثابت النسبة 1115وذهب العالمة الكلبايس ) ـ 4

فه  فجرحه لرواة احلديث  معترب وال يقّدم قول غريه عليه عند التعارض، ملؤلِّ

 (.219: 1خالفًا ملا فعله العالمة احليل )الرسائل الرجالّية 

أّما الرأي الرابع يف الكتاب، فهو ما يلوح من كلامت بعضهم، من رفض  ـ 1

التضعيفات الرجالية املوجودة يف كتاب الضعفاء أو فسح املجال لنقدها 

قيمة أصل الكتاب ونسخته، وقد اختلف أصحاب ورفضها  برصف النظر عن 

 : هذا املوقف يف املرّبرات التي دفعتهم هلذا الرفض، فعّدوا منها اثنني

وهو يقّر بأّن الكتاب املوجود بني أيدينا هو البن الغضائري، إال : لاْلرّبر األوّ 

فإن  أّنه يعتمد يف جرحه لرواة احلديث عىل االجتهاد بالنظر يف مروّيات الراوي 

وجد فيها شيئًا من االرتفاع/الغلو ـ بحسب توسعته ملعنى الغلو ـ َحَكَم بضعف 

هذا الراوي وعدم االعتامد عىل رواياته. وقد توافق ابن الغضائري يف هذه 

الطريقة من تقويم الرواة مع أمحد بن حممد بن عيسى األشعري القّمي. ولعّل 

تضعيفات الغضائري هو الوحيد ممّن اعتمد هذا املرّبر يف اختاذ موقف من 

هـ(، حيث يلوح هذا الرأي من بعض كلامته )الفوائد 1415البهبهاين )

 (.19: الرجالية

ويتحّف  عىل آراء ابن الغضائري  ألنه كثري اجلرح والتضعيف : اْلرّبر الثاّن

قليل التعديل، فلم يكد يسلم أحٌد من جرحه أو غمزه يف رواياته أو دينه أو.. 

ريقة غري معتدلة يف التعامل مع رواة احلديث  لذا ال يمكن الركون إىل وهذه الط
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 (.114: السبحاين، كليات يف علم الرجال: آرائه الرجالية )انظر

وما بدا يل ـ بذهني القارص ـ أّنه الرأي األرجح من بني هذه املواقف، هو 

د نسبة موقف السّيد اخلوئي، رشط السعي حلشد الشواهد، فإذا فقدناها لتأكي

تضعيٍف ما إىل الغضائري، فاحلّق عدم إمكان إثبات النسخة، فنقترص يف أخذ 

 .أقوال الغضائري عىل ما نقله النجايش عنه مبارشًة يف الفهرست

 .هذه خالصة موجزة حول املوضوع

 

 «املتساّبان شيطانان يتهاتران»: املراد من احلديث النبوي  ـ 86

 مسلّ عَل آله والرسول صَّل اَّلل عليه وما هو اْلقصود من حديث : السؤال :

 ؟«اْلتساّبان شيطانان يتهاتران»

  لو بقينا نحن وهذا احلديث باملقطع الذي تّم نقله يف السؤال فسيكون

املعنى أّن من يسّب اآلخر ويسّبه اآلخر بمنزلة الشيطانني اللذين يتهاتران، أي 

ن دعوى كّل منهام مسقطة يّدعي كّل واحٍد منهام عىل اآلخر باطاًل، أو تكو

ّبته، فيحصل التهاتر والتساقط، أو يراد من التهاتر  لدعوى اآلخر املتضّمنة يف س 

 املفاعلة من اهلرت بالكرس وهو القبيح والباطل والسقط من الكالم.

لكن لو رجعنا إىل مصادر هذا احلديث بنّصه الكامل، فقد نأخذ معنى إضافّيًا 

احلديث يف التاريخ الكبري لإلمام البخاري حيث  أكثر وضوحًا، فقد ورد هذا

: .. عن عياض بن محار، قال: قال يف ترمجة عياض بن محار املجاشعي، ما نّصه

ملتساّبان شيطانان يتهاتران »: يا رسول اهلل، الرجل يسّبني؟ قال: قلت

 :(، وأخرجه أمحد أيضًا يف املسند هبذه الصيغة19: 1)التاريخ الكبري  «ويتكاذبان

يا رسول اهلل، رجل من قومي يشتمني وهو دوين، عيّل بأس أن : قلت: قال
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(، 164: 2)مسند أمحد  «املستّبان شيطانان يتهاذيان ويتكاذبان»: أنترص منه؟ قال

يا رسول اهلل، الرجل من قومي يشتمني وهو : قلت: قال: وذكره الطياليس بقوله

املستّبان شيطانان يتهاتران »: دوين، فقال رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ

: )مسند الطياليس «ويتكاذبان، فام قاال فهو عىل البادئ حتى يعتدى املظلوم

قيل : (، وجاء احلديث عند العالمة اجلزائري يف التحفة السنيّة ما نّصه126

الرجل من قومي يسّبني وهو دوين، هل عيّل بأٌس : لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله

: )حتفة السنّية «املتساّبان شيطانان يتكاذبان ويتهاتران»: ه، فقالأن أنترص من

يا رسول اهلل، صىّل اهلل : قلت: عياض بن محاد: (، وجاء يف صيغة أخرى144

: عليك، الرجل من قومي يسّبني وهو دوين، فهل عيّل بأس أن أنترص منه؟ فقال

: 1راس، تنبيه اخلواطر )ورام بن أيب ف «املتساّبان شيطانان يتعاويان ويتهاتران»

(، ونقلت هذا احلديث بصيغ متقاربة الكثري  من كتب احلديث األخرى 119

 .عند السنّة والشيعة، ولكن يبدو أّن أصوله موجودة يف املصادر السنّية

واخلصوصّية التي نفهمها من أخذ اجلامع املشرتك بني صيغ احلديث يف 

املصادر املتعّددة، هي نبذ السباب ولو كان اإلنسان هو املعتدى عليه يف السّب، 

فاحلديث يريد أن جيعل الساّب الظامل الذي يبتدئ بسّبه والساّب املظلوم غري 

ومنّزالن منزلة الشيطان  ألّن املبتدئ بالسّب يف حكم واحد، فهام معًا شيطانان 

فعلهام هو فعل الشيطان، وكّل واحٍد منهام يكّذب اآلخر، ويسقط كّل واحٍد 

منهام دعوى اآلخر وهتمته املوجودة يف سّبه، ويتلّف  كّل واحٍد منهام بالقبيح من 

القول والسقط من الكالم، فال يصّح من املؤمن أن يستخدم أسلوب السباب 

ذين سّبوه، بل عليه أن يتعاىل عن مثل هذا األسلوب يف مواجهة حتى يف مقابل ال

اآلخرين  لعدم التناسب بني مكانة املؤمن وبني صدور مثل هذه األلفاظ منه 
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برصف النظر عن الظروف املحيطة، ومهام كانت املرّبرات  ألّن مشكلة السّب 

ل هذه الكلامت ليست يف الطرف الذي نسبّه، وإّنام يف أّن املؤمن ال يتلّف  بمث

برصف النظر عن الطرف اآلخر الذي يوّجه املؤمن السّب إليه، فالقضية بني 

 .السّب واملؤمن، ال بني املؤمن ومن يسّبه من اآلخرين

 

 تفسري آية تدّل على أّن النيب حممدًا هو أّول املخلوقات  ـ 87

 النَّبِيَِّْي ِميَثاَقُهْم َوِمنَْك َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن ﴿: تقول اآلية القرآنية الكريمة: السؤال

 ﴾َوِمْن ُنوٍح َوإِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َوَأَخْذَنا ِمنُْهْم ِميَثاًقا َغلِيًظا

(. وقد فّّسها بعض العلَمء بأَّّنا دليل عَل تقّدم خلق النبي 7: )األحزاب

اق من حمّمد أوَلً ثم رتبهم ترتيباً عَل مجيع اخلَلئق؛ ألّنه بّْي أّنه أخذ اْليث |حممد

زمنيًا بذكر نوح وابراهيم وموسى عيسى، فيدّل عَل أّن حممدًا قد أخذ منه اْليثاق 

 قبلهم فيكون خملوقًا قبلهم، فَم هو رأيكم هبذا التفسري؟

  ال داللة يف اآلية القرآنية الكريمة عىل هذا التفسري  وذلك ملجموع أسباب

 : ومؤيدات

والتأّخر بالتقّدم  انّن التقديم والتأخري يف اللغة العربية ال ينحرصإ: أوَلً 

الزمني، بل يكون بالتقّدم الرتبي أيضًا، بل يكون بال فرض تقّدم أساسًا، بل هو 

كثري، فتقديم ذكر النبي عىل األنبياء األربعة الباقني ال يدّل يف لغة العرب عىل 

للغة العربية ـ عىل خالف العطف تقّدم خلقه زمانًا، كيف وحرف الواو يف ا

بالفاء أو بـ )ثّم( ـ ال يفيد التقّدم والتأّخر الزماين أو حتى الرتبي، كام ذكر 

لقد : النحاة، بل يفيد االشرتاك يف احلكم، فأنت تقول ـ بدون استخدام املجاز ـ

كّل حّرم اهلل الربا والرشك، مع أّن النهي عن الرشك سابق زمنًا عىل حتريم الربا، و
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ما تقصده بواو العطف هو أّن الربا والرشك اشرتكا يف احلكم، وهو التحريم، فال 

 .يوجد يف اللغة العربية شاهد عىل أّن التقّدم لوحده دليل األسبقية الزمنّية

لو صّح هذا التفسري، لوجب اإلخالص له حتى النهاية، فإّن اآلية تذكر : ثانياً 

نك ومن نوح(، وهذا معناه ـ بناء عىل منهجّية )وم: أخذ ميثاق النبّيني، ثم تقول

هذا التفسري الذي ذكرمتوه ـ هو أّن اهلل أخذ ميثاق كّل النبيني، وأّن آخر من أخذ 

ميثاقهم هم هؤالء اخلمسة، وهذا بعكس ما يريده املستدّل، فلامذا كان تقّدم 

ل بينهم وبني )ومنك( شاهد أسبقية خلق حمّمد زمنًا، بينام تقّدم )النبينّي( والفص

 ؟!اخلمسة الالحقني ليس شاهدًا عىل أسبقية خلقهم زمنًا عىل اخلمسة أويل العزم

إّن هناك الكثري من اآليات القرآنية التي رّتبت ذكر األنبياء بطريقة ال : ثالثاً 

ا َأْوَحْينَا إَِليَْك َكََم َأْوَحْينَا إىَِل ﴿: عالقة هلا باجلانب الزمني، قال تعاىل ُنوٍح إِنَّ

َوالنَّبِيَِّْي ِمْن َبْعِدِه َوَأْوَحْينَا إىَِل إِْبَراِهيَم َوإِْسََمِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط 

(، 161: )النساء ﴾َوِعيَسى َوَأيُّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيََمَن َوَآَتيْنَا َداُووَد َزُبوًرا

َوَوَهْبنَا َلُه إِْسَحاَق ﴿: يسى. وقال سبحانهمع أّن داوود وهارون سابقان عىل ع

تِِه َداُووَد َوُسَلْيََمَن َوَأيُّوَب  يَّ َوَيْعُقوَب ُكَلًّ َهَدْينَا َوُنوًحا َهَدْينَا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ

ا َوحَيْيَى َوِعيَسى  َوُيوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن َوَكَذلَِك َنْجِزي اْلُْْحِسنَِْي َوَزَكِريَّ

ْلنَا َعََل  َْي َوإِْسََمِعيَل َواْلَيَسَع َوُيوُنَس َوُلوًطا َوُكَلًّ َفضَّ احِلِ َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّ

 (، أفهل كان لوط وإسامعيل بعد عيسى؟!86ـ  82: )األنعام ﴾اْلَعاْلَِْيَ 

: بل يف بعض اآليات وردت نفس األسامء مع اختالف الرتتيب، قال تعاىل

َع َلُكْم ﴿ ْينَا بِِه َْشَ يِن َما َوَّصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحيْنَا إَِليَْك َوَما َوصَّ ِمَن الدِّ

كَِْي َما  ُقوا فِيِه َكرُبَ َعََل اْلُّْْشِ يَن َوََل َتَتَفرَّ يُموا الدِّ
إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأقِ

َتبِي إِلَْيِه َمْن  (، 11: )الشورى ﴾َيَشاُء َوَُّيِْدي إِلَْيِه َمْن ُينِيُب َتْدُعوُهْم إِلَْيِه اَّللَُّ َُيْ
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فقّدم نوحًا ثم وضع النبي حمّمدًا بينه وبني إبراهيم وموسى وعيسى بعكس اآلية 

التي نحن فيها اآلن، وهذا كّله ـ وغريه كثري يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف 

واو ال يمكن فهمها ولغة العرب ـ يفيد أّن عملية الرتتيب الذكري مع حرف ال

زمنّيًا فقط أو غري ذلك، ما مل يكن يف النّص شاهد إضايف  ألّن الرتتيب بالواو ال 

 .عالقة له بالعنرص الزمني يف داللة حاّق اللغة

 

؟ وكيف تقّومون تفسريات ﴾ُكن َفَيُكوُن﴿: ما معنى قوله تعاىل  ـ 88

 الفالسفة والعرفاء له؟

 ُكن َفَيُكونُ ﴿ُّيتّم الفَلسفة والعرفاء كثريًا بحرف الفاء من : السؤال﴾ ،

ويتحّدثون كثريًا عن الفصل بْي )كن( و )يكون(، وَلم يف ذلك كَلم كَم تعرفون، 

 كيف تفهمون هذه اْلملة التي وردت عّدة مرات يف القرآن الكريم؟

  عريب لغوي  إذا بقينا نحن وهذه اآليات الكريمة، فإّن هذا التعبري تركيٌب

إذا أراد امللك شيئًا : يؤتى به للداللة عىل فورية التحّقق عند إرادة اليشء، فنقول

)كن( وال خياطب معدومًا فيقول له كن فيكون، وإّنام : كان وصار. واهلل ال يقول

هي تعابري كنائّية عن السلطنة التاّمة عىل اليشء ومقّدماته، وامتالك زمام األمور 

 ساعة يشاء. وحتّقق ما يريد

: فانظر إىل الرشيف الريض ذي الذوق البالغي والعمق اللغوي، يقول

اإلخبار عن عظيم قدرة اهللَّ سبحانه، ورسعة ميض أمره، : ..فاملراد إذن بذلك»

ٍء إِذا َأَرْدناه َأْن َنُقوَل َله ُكْن َفيَُكونُ ﴿: ونفاذ تدبريه. نحو قوله  .﴾إِنََّم َقْوُلنا ليَِشْ

 «عن وقوع أوامره من غري معاناة وال كلفة، وال لغوب وال مشقة وهذا إخبار

  وكتابه 491، 194، وانظر ص 161: )تلخيص البيان يف جمازات القرآن

 (.159: حقائق التأويل
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وأّما ما ذكره بعض الفالسفة والعرفاء يف هذا املوضوع، فال دليل عليه يف 

ولو أرادوا جعل اآلية جمّرد  اللغة بحسب بعدها الرتكيبي والبالغي والتداويل،

ممّر لتحقيق املباحث العقلّية والفلسفية يف الوجود، فهذا أمر آخر خيتلف عن 

تفسري نفس اآلية  ألهّنم ـ السّيام العرفاء ـ عندما يستحرضون آيًة ما، فهم ال 

يقصدون دائاًم تفسريها، بقدر ما يقصدون جعلها مفتاحًا ألفكارهم وما توّصلوا 

 .إليه

 

 ؟«كثرة النوم مذهبة للدين والدنيا»: ا معنى احلديث الشريفم  ـ 89

 كثرة النوم مذهبة للدين »: ما هو مقصود اإلمام عليه السَلم بقوله: السؤال

 ؟«والدنيا

  املراد من هذا احلديث )وهو حديث مرسل ضعيف اإلسناد( أّن النوم

ة ـ تكاسل اإلنسان عن املذموم هو النوم الكثري  ألّن كثرة النوم تعني ـ يف العاد

عمله يف احلياة أو تواصله االجتامعي مع اآلخرين أو عن حتصيله العلمي 

والعميل، ممّا ي ذهب بتقّدمه يف احلياة ويفيض إىل تراجع أحواله املادّية 

واالجتامعيّة، حيث لو استعاض عن هذا الوقت املتَلف بالعمل وخوض غامر 

 ، ومل يرتاجع أو يراوح مكانه.احلياة أو غري ذلك لتقّدم يف دنياه

  ألهّنا توجب ـ يف العادة ـ تكاسل اإلنسان أيضاً  وكثرة النوم مذهبة للدين

عن القيام بواجباته الدينية، السيام جمال الواجبات االجتامعية والسياسية، بل 

وكذلك يف الواجبات العبادية التي ستفوته من النوم الكثري حيث ستؤثر عىل 

يامنه، وسيفتقد املناجاة مع اهلل وإحياء الليل وإقامة الصالة قلبه وروحه وإ

 بأنواعها وقراءة القرآن الكريم، وسيشعر بثقل ذلك عىل قلبه.
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من هنا ورد يف النصوص ويف تعاليم علامء األخالق وهو ما تؤّكده املعطيات 

الطبّية اإلرصار عىل أن يعطي اإلنسان جسده حّقه من النوم بحيث يقدر بعد 

ذلك عىل القيام بام عليه من أعامل ووظائف، وقّلة النوم وكثرته ما طرفا النقيض 

السلبيني يف مسألة النوم، واللذين يعرّبان عن إفراط اإلنسان وتفريطه يف تعاطيه 

 .مع هذا األمر يف احلياة

 

 هل هو بنحو اإلعجاز أم بنحو طبيعي؟ ﴾َلَأْسَقْيَناُهْم َماًء َغَدًقا﴿  ـ 91

 َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعََل الطَِّريَقِة ﴿: ألستاذ الكريم، هل قوله تعاىلا: السؤال

(، تتحّدث عن تدّخل غيبي إعجازي أو استثنائي 42: )اْلن ﴾أَلَْسَقْينَاُهْم َماًء َغَدًقا

 يف اْلوضوع أم َل؟

  إّن اآلية القرآنية الكريمة ساكتة عن تفسري ذلك رصاحًة بالتدّخل اإلهلي

ة إضافّية، فهي التي حتتاج إىل ل االستثنائي حيثيّ وحيث كان التدّخ وعدمه، 

دليل  ألهّنا عىل غري مقتىض احلال الطبيعي، فيمكن القول بأّن اآلية تثبت نتيجًة 

من مقّدمة، إال أهنا ال تثبت أّن هذه النتيجة أتت من هذه املقّدمة عرب أمٍر غري 

بفكرة التدّخل اإلهلي ـ هبذا املعنى ـ  عادي يف النظام التكويني، فال يمكن اجلزم

 .من جمّرد هذه اآلية الرشيفة

ال يمكن نفي الفكرة أيضًا وحرص مدلول اآلية باحلال الطبيعي، فإّن  ،نعم

اآلية تقبل استيعاب خمتلف أشكال حتّقق الرفاهية وي رس العيش املعرّب عنهام باملاء 

 .مل يكن منافيًا لآلية الكريمةيف النّص الكريم، فإذا دّل الدليل من اخلارج 

 

 ؟«الربص واجلذام ال يبلي اهلل به مؤمنًا»: ما معنى احلديث النبوي  ـ 91

 يف أنه قال صَل أستاذنا العزيز، ما هي قراءتكم للحديث النبوي الّش: السؤال
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 ؟«الربص واْلذام َل يبيل اَّلل به مؤمناً »: اَّلل عليه وآله

  عادًة عىل احلالة الغالبة، إذا كانت معتربًة مثل هذه النصوص حيملها العلامء

من الناحية الصدورّية، وإال فهم ال يلتزمون هبا حرفّيًا من الناحية الفقهّية، فلو 

كان هناك إنسان مصاٌب بالربص أو اجلذام فإهّنم ال حيكمون بعدم إيامنه وال 

ا األمر، يرّتبون األثر عىل ذلك، ولو رّتب األثر عىل ذلك لتناقلت النصوص هذ

فاملرأة يمكن فسخ عقد نكاحها بعيوب النكاح التي منها الربص واجلذام كام هو 

املعروف، ومل يرّتب أحٌد أو يسأل أحٌد عن حكم إيامهنا وعدمه، ممّا يدّل عىل أّن 

هذا األمر ليس بنحو القاعدة العاّمة، ولو كان كذلك لبلغنا من نصوص 

ر يف حّق بعض األمراض وأهّنا ال تصيب غري املترّشعة ما يفيد هذا األمر والشته

 املؤمن.

كام أّن هناك العديد من النصوص التي تتحّدث عن أشياء توجب الربص 

مثل األكل عىل الشبع، والوضوء أو الغسل باملاء املسّخن بالشمس، والتدّلك 

باخلزف، واألكل عىل اجلنابة، وغشيان املرأة يف حيضها وغري ذلك مما ظاهره أّن 

ه األشياء توجب مثل هذه اآلثار برصف النظر عن اإليامن، ولو كان اإليامن هذ

مؤثرًا لبنّي هذا األمر يف واحد من هذه النصوص عىل األقّل. وكذلك احلال يف 

 .نصوص اجلذام الكثرية

هذا كّله، لو أردنا البقاء مع النّص، وأّما لو أريد عرض هذا األمر عىل الطّب 

تكون هناك نتيجة خمتلفة متامًا، من حيث إّن هلذه األشياء  والعلوم احلديثة، فقد

أسباهبا الطبيعية املتعّلقة باجلسم والتي ال عالقة هلا باعتقاد البرش، بحيث يفيد 

 .عدم اليقني بالعالقةفقط الطّب اليقني بنفي العالقة ال 

 .هذا، واحلديث املذكور أعاله ضعيف ـ بعد املراجعة ـ من حيث السند
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 نى أّن سورة التوحيد تساوي ثلث القرآن الكريم؟ما مع  ـ 92

 الثواب الذي تذكره الروايات لقراءة سورة التوحيد، وأّن من قرأها : السؤال

فكأنَم قرأ ثلث القرآن الكريم، هل هذا الثواب للمعاّن الظاهرة من السورة أو هو 

 د.للمعاّن الدقيقة؟ واحلال أّن اْلعاّن الدقيقة ليست ْشعًا لكّل واح

 هذه النصوص احلديثية يمكن فرض تفسريين هلا : 

وهو التفسري الذي يربطها بمجال الثواب واجلزاء، متامًا كام : التفسري األّول

فهمتموها أنتم يف سؤالكم، فيكون املعنى أّنه من قرأ التوحيد فله ثواب من قرأ 

 ثلث القرآن الكريم.

عالقة بني املوضوع وبني املعاين وبناًء عىل هذا التفسري، ال تكون هناك أّية 

الدقيقة أو الظاهرّية  فإّن هذه الروايات تريد أن تؤّكد عىل قراءة سورة التوحيد، 

فمن يقرأها فقد أعطي ثواب قراءة ثلث القرآن الكريم، وهذا املقدار من الداللة 

ّث عىل ال يستبطن اشتامل التوحيد عىل ثلث القرآن اشتامالً واقعّيًا، وإّنام تعني احل

: قراءة هذه السورة، كام ورد نظري ذلك يف قراءهتا يف الصالة، فهذا متامًا كقولك

من قال اللهم صّل وسّلم عىل حمّمد وآل حمّمد، كان له بذلك ألف حسنة، ثم 

من قرأ ثلث القرآن كانت له ألف حسنة، فإّن املساواة يف الثواب ال تعني : تقول

د تستوعب بالرضورة واقع معاين ثلث القرآن أّن الصالة عىل حمّمد وآل حممّ 

 .الذي متّت قراءته

أن ال نربط هذه األحاديث بالثواب، بل نربطها بالواقع، : التفسري الثاّن

فيكون معنى هذه الروايات، أّن سورة التوحيد هي بنفسها تساوي ثلث القرآن 

م، وهنا الكريم، ال أّن ثواب قراءهتا يساوي ثواب قراءة ثلث القرآن الكري

خيتلف األمر، ومعه البّد من افرتاض تفسري هلذه املساواة  ألّن ظاهر اللغة ال 
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يعطي هذه املساواة بالنسبة إلينا، ومن هنا احتمل بعض العلامء أن يكون املراد 

التوحيد والنبّوة واملعاد  ألهّنا : التوحيد، فإّن القرآن الكريم بني عىل ثالث

سورة اإلخالص تفيد التوحيد، كانت يف قّوة ثلث أصول اإلسالم، وملّا كانت 

القرآن الكريم، أّما البعض اآلخر من العلامء فقد فرّس هذه الروايات بإرجاع 

القرآن الكريم إىل معرفة اهلل، ومعرفة اآلخرة، والعلم بام يوصل إىل السعادة يف 

القرآن  اآلخرة، وحيث إّن سورة اإلخالص تفيد معرفة اهلل تعاىل فهي تفيد ثلث

 الكريم.

وبناء عىل التفسري الثاين تكون الروايات متحّدثًة عن واقع خارجي يتصل 

باشتامل سورة التوحيد عىل ثلث القرآن، وهذا ال ربط له بقراءتنا هلذه السورة 

 .وعدم قراءتنا هلا، حتى نقع يف مشكلة أّن املعاين الباطنّية ليست رشعًا لكّل أحد

 

بأوصاف  عليه السالم الشمس لإلمام عليمدى صّحة حديث خماطبة   ـ 93

 اهلل تعاىل؟

 رأيت رسول : قال أبو ذر الغفاري ريض اَّلل عنه: ما صّحة هذا احلديث: السؤال

يا »: اَّلل صَل اَّلل عليه وآله وسّلم، وقد قال ألمري اْلؤمنْي عيل عليه السَلم ذات ليلة

من األر ، فإذا بزغت عيل، إذا كان الغد أقصد إىل جبال البقيع وقف عَل نشز 

، فلَّم كان الغد خرج «الشمس فسّلم عليها، فإّن اَّلل تعاىل أمرها أن َتيبك بَم فيك

أمري اْلؤمنْي عيل عليه السَلم ومعه أبو بكر وعمر ومجاعة من اْلهاجرين واألنصار، 

حتى واىف البقيع، ووقف عَل نشز من األر ، فلَّم طلعت الشمس قرنيها، قال عيل 

، فسمعوا دوّيًا من السَمء، «السَلم عليك يا خلق اَّلل اْلديد اْلطيع له»: لسَلمعليه ا

وعليك السَلم يا أّول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكّل : وجواب قائٍل يقول
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َشء عليم. فلَم سمع أبو بكر و عمر واْلهاجرون واألنصار كَلم الشمس صعقوا، 

 عليه السَلم عن اْلكان، فأْسعوا إىل ثم أفاقوا بعد ساعات، وقد انُصف عيلّ 

أنت قلت لنا أّن علّيًا بّش مثلنا، وقد : رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وآله وسلم وقالوا

خاطبته الشمس فيَم خاطبت الباري نفسه؟! فقال رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وآله 

: . فقالوعليك السَلم يا أّول: سمعناها تقول: فقالوا «وما سمعتم منها؟»: وسلم

صدقت وهو آخر الناس »: يا آخر. فقال: ، وقالت له«صدقت هو أّول من آمن يب»

صدقت »: يا ظاهر. فقال: ، وقالت له«عهدًا يب يغّسلني ويكّفنني ويدخلني قربي

. وقالت «صدقت بطن ّْسي كّله»: يا باطن. فقال: . وقالت له«ظهر علمي كّله له

صدقت هو العاَل باحلَلل واحلرام والفرائض »: يا من هو بكّل َشء عليم. فقال: له

لقد أوقعنا حمّمد يف طخياء : . فقاموا كّلهم وقالوا«والسنن وما شاكل ذلك

: ينابيع اْلوّدة للقندوزي): وخرجوا من باب اْلسجد(. أّما مصادر هذه الرواية فهي

: الكربى؛ واَلداية 48الباب : ؛ وفرائد السمطْي28: ؛ واْلناقب للخوارزمي411

؛ ومدينة 587: 1؛ وتفسري الربهان 21: 5؛ وإرشاد القلوب 47: )خمطوط(

؛ وعيون 21: ؛ والفضائل َلبن شاذان484: 14؛ وبحار األنوار 44: اْلعاجز

 .(1: اْلعجزات

  ليم بن قيس وفق تتّبعي املتواضع، فهذه الرواية مصدرها األصيل كتاب س 

عنه يف البحار، واملرتىض يف عيون املعجرات، اهلاليل، وقد نقلها العالمة املجليس 

والبحراين يف مدينة املعاجز، وغريهم. واجلميع رواها بسنٍد واحد فقط، وفيه 

مينة، وهو رجٌل رّصحوا بأّنه كاذب  حمّمد بن عيل الصرييف املعروف بأيب س 

ضعيٌف جّدًا، »: مشهور، وضّعفه جّدًا السيد اخلوئي، وقال عنه النجايش ما نّصه

 «فاسد االعتقاد، ال ي عتمد يف يشء، وكان ورد قم، وقد اشتهر بالكذب بالكوفة
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وذكر الفضل يف بعض »: (، وقال الكيش يف الرجال114: )النجايش، الفهرست

أبو اخلطاب، ويونس بن ظبيان، ويزيد الصايغ، : الكّذابون املشهورون: كتبه

هم (. وملّا 841: 4الرجال )اختيار معرفة  «وحممد بن سنان. وأبو سمينة أشهر 

حمّمد بن عيل الصرييف، يكنى أبا سمينة، له »: ترمجه الشيخ الطويس قال يف حّقه

إهنا مثل كتب احلسني بن سعيد. أخربنا بذلك مجاعة، عن أيب : كتب، وقيل

جعفر ابن بابويه، عن أبيه وحممد بن احلسن وحمّمد بن عيل ماجيلويه، عن حممد 

 ما كان فيها من ختليط، أو غلو، أو تدليس، أو ينفرد به بن أيب القاسم، عنه، إال

وهذا معناه أهّنم كانوا . (441: )الطويس، الفهرست «وال ي عرف من غري طريقه

يتنّزهون عن األحاديث التي ينقلها هذا الرجل وال تعرف من غريه، متامًا مثل 

 هذا احلديث الذي نحن فيه هنا.

مشكلًة وهو أبان بن أيب عياش، حيث مل كام ويف السند شخٌص آخر يواجه 

تثبت وثاقته، ومل يعتمد عليه بعض الرجالّيني مثل السيد اخلوئي، ولو أردتم 

معرفة رأي السيد اخلوئي يف هذين الرجلني، فراجعوا كتابه )معجم رجال 

 (.149: 1، و 141ـ  119: 11احلديث 

املفرتض أن  ولو كانت مثل هذه الروايات صحيحة وواقعة لكان من ،هذا

يكثر تداوهلا بني الشيعة، وحيّدث هبا الصحابة الذين والوا عليًا عليه السالم، 

ويتناقلها األئّمة من أهل البيت وينقلوهنا لشيعتهم، فكيف مل ترد مثل هذه 

النصوص يف أّمهات كتب احلديث املعتمدة عند اإلمامّية كالكتب األربعة، 

يخ الصدوق، والشيخ الطويس، والشيخ وعرشات الكتب احلديثية وغريها للش

املفيد، والعالمة احليّل و.. ممّن أوردوا كّل شاردة وواردة يف حّق عيل بن أيب 

 طالب صلوات ريّب عليه وعىل آله.
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 .احلديث نرتكها ملناسبة أخرىمضمون هذا وهناك مالحظات متنّية عىل 

 

 هل تظافر األحاديث الضعيفة وتعّددها يعطيها قيمًة؟  ـ 94

 يقال بأّن الروايات إذا تظافرت، فإّن ذلك دليٌل عَل حجّيتها بقطع النظر : السؤال

عن صّحة أسانيدها، مادامت َل ختالف القرآن أو باألحرى َل يوجد مانع ْشعّي أو 

 عقيل يمنع مضموَّنا، فَم قولكم؟

  ذكر علامء احلديث وأصول الفقه اإلسالمي أّن الروايات ال ختضع يف

نرص السندي فقط من زاوية الصّحة وعدمها، بل هناك يشء اسمه التقويم للع

تعاضد األسانيد أو تعاضد األحاديث، بمعنى أّن الروايات لو تظافرت بحيث 

بلغت من كثرهتا أهّنا حّصلت تواترًا أو اطمئنانًا بالصدور، فال بأس حينئذ من 

 السند.األخذ هبا والعمل وفقها، حتى لو مل يكن بينها أّي حديث صحيح 

واملراد بالتظافر والتعاضد تكاثر األحاديث حول نقطة واحدة ـ غري منافية 

للعقل وال للنقل ـ تؤّكدها الروايات كّلها، مما يؤّدي إىل االطمئنان بالصدور، 

ولكّن تكاثر األحاديث ال يعني أّن يكون احلديث قد عثرنا عليه يف عرشات 

تارخيية، بل يعني أن تكون مصادره كتب احلديث مثاًل أو يف عرشات الكتب ال

األصلّية التي أخذت الكتب  الالحقة عنها متعّددًة، ويكون لكّل مصدر من هذه 

املصادر طريقه اخلاّص للوصول إىل احلديث، بشكل ال يشرتك الطريقان يف 

بعض الرواة، أّما لو نقل حديثًا معّينًا عرشات  املحّدثني بحيث عرفنا أّن اجلميع 

احلديث من كتاب الكايف مثاًل، ثّم نظرنا يف كتاب الكايف فلم نجد هذا أخذ هذا 

احلديث إال بسنٍد واحد، فإّن هذا ال يسّمى تظافرًا أو تعاضدًا  ألّن العرشات هنا 

بقّوة شخص واحد فقط، وهذا األمر كثريًا ما يلتبس عىل الناس، فيظنّون أّن 
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كتب يعني أهّنا متواترة أو موثوق وجود قضيّة حديثّية أو تارخيّية يف عرشات ال

بصدورها، واحلال أهّنا قد تكون راجعًة إىل مصدر واحد ال أكثر. وهذا كّله أمٌر 

 .خيتلف عن الشهرة العملّية اجلابرة ـ عىل قول بعضهم ـ يف باب احلديث

 

كيف نفهم الروايات اليت تذّم بعض األقوام كاألكراد والدياملة   ـ 95

 وغريهم؟

 ذكر بعض األقوام يف الروايات ـ كَم يف بحار األنوار وتفصيل ورد : السؤال

وسائل الشيعة وغريها ـ وكذلك يف األدعية ـ كَم يف دعاء الثغور ـ وقد جاء ذكرهم 

يف الروايات واألدعية بشكل سلبي، من قبيل السودان، والصقالبة، والدياْلة، 

عَل كراهة التعامل  والزنوج، وغريهم، كَم استدّل بعض العلَمء من خَلل ذلك

معهم و.. رغم أّن بعض هذه األقوام أثبتت تفّوقها يف بعض األزمنة. فهل هذه 

الروايات صحيحة؟ وكيف نفهمها؟ وهل هي ناظرة إىل ذلك الزمان فقط؟ هذا من 

جهة، وأّما من جهٍة أخرى، أَل يكون هذا ظلًَم لتلك األقوام حتى ولو كان اْلقصود 

 منها ذلك الزمان فقط؟

  السودان والصقالبة والدياملة والزنوج واألكراد، يوجد يف حّقهم ـ بحسب

 : بحثي ـ ثالث روايات، وهي

خرب أيب الربيع الشامي الذي ذكره الشيخ الكليني يف الكايف، : الرواية األوىل

كان والبد فمن  ال تشرِت من السودان أحدًا، فإن»: ×قال يل أبو عبد اهلل: قال

ومن الذين قالوا إنا نصارى.. أما : م من الذين قال اهلل عز وجلالنوبة.. فإهّن 

 .«إهنم سيذكرون ذلك احلّق.. وال تنكحوا من األكراد أحداً 

وهذه الرواية سندها ضعيف  ألهّنا تنتهي إىل احلسني بن خالد، عّمن ذكره، 
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عن أيب الربيع الشامي، وبرصف النظر عن وجود نقاش يف أيب الربيع الشامي 

 .مرسلة  إذ ال نعرف من هو الواسطة بني الشامي واحلسني بن خالد فهي، نفسه

ال »: ، قال×خرب أيب الربيع الشامي أيضًا، عن أيب عبداهلل: الرواية الثانية

ختالطهم  فإّن األكراد حيٌّ من أحياء اجلّن، كشف اهلل عنهم الغطاء، فال 

 .«ختالطهم

عيل بن احلكم، : ألّن يف سندها وهذه الرواية مرسلٌة أيضًا من حيث السند 

عّمن حّدثه، عن أيب الربيع، ومتنها واضح، ولعّل هذه الرواية ليست سوى 

 .مقطع من الرواية السابقة، فيصعب اعتبارما خربين اثنني مع هذا االحتامل

وهي ما جاء يف الصحيفة السّجادية  فإّن هؤالء األقوام : الرواية الثالثة

كانت موثوقًة  يها، والصحيفة السجادّية وإنضح فمذكورون بشكٍل وا

باإلمجال، لكنّه مل يثبت سندها بالتفصيل، بحيث ي عتمد عىل كّل مجلٍة منها، متامًا 

كام هو رأي اإلمام اخلميني، ولو الحظنا ذكرهم والسياق الذي جاء احلديث 

رة، عنهم يف دعاء أهل الثغور، لوجدنا أهّنم مذكورون ضمن سياق األقوام الكاف

وأهّنم من مجلة كفرة ذلك الزمان وأعدائه الذين كانوا يعتدون عىل احلدود 

الشاملّية والغربّية لبالد اإلسالم، متامًا كام نذكر نحن اليوم العدّو اإلرسائييل 

الغاشم. ومعه فال يمكن أن نفهم من دعاء أهل الثغور يف الصحيفة السجادية أّن 

مًا وقومّيات، بل احلديث كان بوصفهم احلديث عن هؤالء كان بوصفهم أقوا

ُهمَّ واْعُمْم بَِذلَِك »: أعداء لألّمة اإلسالمّية، فقد جاء يف الدعاء النّص التايل اللَّ

ْنِج  َبِش والنُّوَبِة والزَّ َزِر واحْلَ ِك واخْلَ ْ وِم والْتُّ نِْد والرُّ
َأْعَداَءَك يِف َأْقَطاِر اْلبََِلِد ِمَن اَْلِ

ْم، وَقْد  َفى َأْسََمُؤُهْم وِصَفاهُتُ ِك، الَِّذيَن خَتْ ْ ِر ُأَمِم الّشِّ
َياْلَِِة وَسائِ َقالَِبِة والدَّ  والسَّ

كَِْي  ُهمَّ اْشَغِل اْلُّْْشِ ْفَت َعَلْيِهْم بُِقْدَرتَِك. اللَّ َأْحَصْيَتُهْم بَِمْعِرَفتَِك، وَأْْشَ
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ِصِهْم، وَثبِّطُْهْم  كَِْي َعْن َتنَاُوِل َأْطَراِف اْلُْْسلِِمَْي، وُخْذُهْم بِالنَّْقِص َعْن َتنَقُّ بِاْلُّْْشِ

ةِ، بِاْلُفْرَقِة َعِن اَلْحتَِشادِ َعَلْيهِ  ْم ِمَن األََمنَِة، وَأْبَداََّنُْم ِمَن اْلُقوَّ ُهمَّ َأْخِل ُقُلوهَبُ ْم. اللَّ

َجال، وَجبِّنُْهْم.. ْم َعِن اَِلْحتَِياِل، وَأْوِهْن َأْرَكاََّنُْم َعْن ُمنَاَزَلِة الرِّ  .«وَأْذِهْل ُقُلوهَبُ

أجالفًا، وهذا  أضف إىل ذلك أّن الدياملة كانوا معروفني تارخيّيًا بكوهنم قساةً 

راد منه إهانتهم أو االنتقاص منهم  ألّن الفئة الغالبة فيهم هم قساة، وهذا  ال ي 

ال تزّوجوا أوالدكم من قبيلة : متامًا كام نقول اليوم عن رغبتنا يف تزويج أوالدنا

فالن، أو بني فالن  ألّن الغالب فيهم أهّنم قساة، ويف مثل هذه احلال ال يمكن أن 

كم ليشمل كّل الدياملة إىل يوم القيامة، فإهّنا صفٌة قد تتغرّي بتغرّي األزمنة نعّمم احل

 واألحوال واألفراد.

فام أفهمه من هذه الروايات أهّنا ال حتكي عن أحكام ثابتة عىل العنوان القومي 

أو العرقي، بقدر ما حتكي عن عناوين أخرى أخذت بعني االعتبار، ويمكن 

لتارخيي تارًة، أو من خالل السياق اللفظي أخرى. هذا ملسها من خالل السياق ا

فضاًل عن عدم إمكان البناء عىل هذه الروايات بعد ما رشحناه من حاهلا السندي 

السيام يف اختاذ مواقف من أقوام وأمم بأكملها، ممّا وقّلتها العددية، والتارخيي، 

 احد.هو من األمور اخلطرية جّدًا والتي ال يكتفى فيها بخرب الو

الصدر يرفضها  حمّمد باقر ولو صّحت هذه الروايات سندًا، فإّن مثل الشهيد 

ملعارضتها للقرآن الكريم، من حيث إعالمه بتكريم بني آدم. وال نريد التعليق 

اآلن عىل مقاربة السيد الشهيد هلذا املوضوع، وهل حّقًا يثبت بذلك معارضة 

 .خرىالقرآن الكريم أم ال؟ نرتك ذلك ملناسبة أ
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 ما مدى صّحة الرسالة التي بعث هبا اإلمام اْلهدي عّجل اَّلل تعاىل فرجه : السؤال
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...إّنا »: الّشيف إىل الشيخ اْلفيد قّدس ّْسه، وهي مشهورة معروفة، وجاء فيها

ذلك لنزل بكم الألواء، أو غري مهملْي ْلراعاتكم، وَل ناسْي لذكركم، ولوَل 

، وأرجو أن َتّددوا يل مصدرها؟ ويف «اصطلمكم األعداء، فاتقوا اَّلل جّل جَلله..

 أّي كتاٍب ذكرها الشيخ اْلفيد؟

 ( يف أيٍّ من كتبه التي وصلت 211هذه الرسالة مل يذكرها الشيخ املفيد )هـ

درها الوحيد الذي نقل إلينا، ومل ينسبها أحٌد إىل كتاٍب من كتبه فيام نعلم، ومص

عنه اجلميع ـ بحسب الظاهر ـ هو كتاب االحتجاج، للشيخ أيب منصور أمحد بن 

هـ(، ومل يرش الطربيس إىل سنٍد له أو مصدٍر عثر عليه أخذ 528عيل الطربيس )

منه هذه الرسالة، بل يفهم من كالمه أّن شخصًا جاء به من ناحية متصلة 

 .الشخص  الشيَخ املفيد( هذه الرسالةباحلجاز، وأعطاه )أو أعطى ذلك 

ِذْكر  كتاٍب ورد من الناحية »: وقد ذكر الطربيس يف مطلع الرسالة النّص التايل

املقّدسة ـ حرسها اهلل ورعاها ـ يف أيام بقيت من صفر، سنة عرش وأربعامئة، عىل 

رضحيه،  الشيخ املفيد أيب عبد اهلل حمّمد بن حممد بن النعامن قّدس اهلل روحه ونّور

وِصل ه أّنه حيمله من ناحية متصلة باحلجاز، نسخته لألخ السديد، والويّل : ذكر م 

الرشيد، الشيخ املفيد، أيب عبد اهلل حممد بن حممد بن النعامن أدام اهلل إعزازه، من 

سالٌم عليك : مستودع العهد املأخوذ عىل العباد. بسم اهلل الرمحن الرحيم أما بعد

 .(144ـ  118: )االحتجاج «ص يف الدين...أهيا الويل املخل

ويبدو أّنه يقصد باملوصل ذلك الشخص الذي أتى بالكتاب، ويف هذه احلالة 

 ال نعرف من هو هذا املوصل ومن أّي جهٍة أتى؟

هذا كتابنا إليك أهيا »: يضاف إىل ذلك أّن آخر الرسالة جاء فيه النّص التايل

والنارص لنا الويّف، حرسك اهلل بعينه التي  األخ الويل، واملخلص يف وّدنا الصفي،
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ال تنام، فاحتف  به، وال ت ظهر عىل خّطنا الذي سطرناه بام له ضمناه أحدًا، وأّد ما 

 اهلل عىل فيه إىل من تسكن إليه، وأوص مجاعتهم بالعمل عليه إن شاء اهلل، وصىّل 

 .(142: 4)االحتجاج  «حممد وآله الطاهرين

للمفيد أن ينقل مضمون الرسالة ملن يثق به، ولكن ال يري إّن هذا املقطع جييز 

خّطها ألحد، ونحن نسأل لو وصلت رسالة من هذا النوع للمفيد ـ وهي كرامة 

عظيمة جّدًا بحسب رأي كّل شيعي  ملا فيها من الكالم العظيم يف حّق املفيد ـ 

قلها أحٌد من فلامذا مل يعرف بذلك خاّصة  الشيخ املفيد واملقّربون منه، ومل ين

بعده، مثل الطويس والنجايش واملرتىض والغضائري وابن الغضائري وابن 

الرباج وأبو الصالح احللبي وغريهم من العلامء، ومل يظهر عنٌي وال أثر هلذا 

وقضّية من هذا النوع تكون  ؟!عامًا تقريبًا من وفاة املفيد 115املوضوع إال بعد 

 .يخ وتالمذته والتابعني له من العلامء واملؤمننيعادًة حمّل افتخار املحيطني بالش

إال إذا قيل بأّن الشيخ أرّص عىل عدم ذكر أّي خرب عن املوضوع ألّي أحد، أو 

ذكرها متشّددًا بعدم نقلها، ثم عاد اإلمام املهدي ونرش اخلرب عرب إرساله للشيخ 

املوصل  الطربيس من خالل وسيط جمهول ال يعلم من هو أساسًا، بناء عىل أنّ 

أوصل الرسالة للطربيس، وإال فلو كان املوصل قد أوصلها للمفيد فاملفروض 

أّن الرسالة قد وصلت للطربيس عرب املفيد، وهذا يعني أّن املفيد قد بّث خربها، 

 ؟!فلامذا مل ينترش خرب من هذا النوع

دة فهذه الرسالة يف تقديري ال يمكن البناء عليها وال االعتامد، السيام مع وح

مصدرها، وتأّخره وعدم وجود سند أساسًا ي طلعنا عىل كيفية وصوهلا، فلعّل 

شخصًا مّدعيًا أرسل الرسالة للشيخ الطربيس أو للشيخ املفيد، ونقلها الطربيس 

ثبت الرسالة  يف كتابه  الحتامل صدقها أو تصديقًا منه هلا بوجدانه، وهذا كّله ال ي 
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 .عن بعض املالحظات املتنية اجلزئيّة فيها بالنسبة إلينا كام هو واضح، فضالً 

وما نرّجحه هو ما ذكره السيد اخلوئي ـ حني قال عن هذه الرسالة وغريها 

هذه التوقيعات ال يمكننا اجلزم »: من التوقيعات التي تنسب للشيخ املفيد ـ

د بعد الغيبة الكربى  بصدورها من الناحية املقّدسة، فإّن الشيخ املفيد قد تولَّ

جمهوٌل، هب أّن الشيخ  ع أو تسع سنني، وموصل التوقيع إىل الشيخ املفيدبسب

املفيد جزم بقرائن أّن التوقيع صدر من الناحية املقّدسة، ولكن كيف يمكننا 

اجلزم بصدوره من تلك الناحية، عىل أّن رواية االحتجاج هلذين التوقيعني 

أنك قد : ألمر الثاينمرسلة، والواسطة بني الطربيس والشيخ املفيد جمهول. ا

عرفت أّن الشيخ املفيد إنام لّقبه هبذا اللقب عيّل بن عيسى الرماين، والقايض عبد 

ولّقبه بالشيخ املفيد، صاحب  : اجلبار، ولكن ابن شهرآشوب قال يف معامل العلامء

الزمان صلوات اهلل عليه، وقد ذكرت  سبب ذلك يف مناقب آل أيب طالب. 

قّدس رسه ـ ال نعرف له أساسًا، ومل نجد له ذكرًا يف املناقب، إنتهى. وما ذكره ـ 

ولعّله ـ قّدس رّسه ـ نظر يف ذلك إىل ما ورد يف التوقيع املتقّدم من توصيف 

الشيخ باملفيد، ولكنّك قد عرفت أّن التوقيع مل يثبت، وعىل تقدير ثبوته فقد 

وإنام لّقب الشيخ باملفيد صدر التوقيع يف أواخر حياة الشيخ املفيد ـ قّدس رسه ـ، 

 (.441: 18)معجم رجال احلديث  «يف عنفوان شبابه

 

 كيف ندرس علم الرجال؟ وما هي اخلطوات األوىل يف هذا الطريق؟  ـ 97

 َل )ُّيزمني( علم كعلم الرجال. أراّن أتقّدم فيه خطوًة وأتأخر ثَلثًا، فَم : السؤال

 هي توجيهاتكم يف اْلقام؟

  ٍكعلم الرجال من حيث حاجته إىل التتّبع واحلف   ربام تبدو صعوبة علم
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وجوالن الذهن، ألّن كثرة األسامء وتداخلها وصعوبة الضبط يف هذا املجال، 

جتعل اإلنسان يف بعض األحيان متحرّيًا، لكنّني أقرتح لكي تتحّقق لطالب هذا 

 : العلم بداية سليمة أن يسري باخلطوات التالية

 41وًة متهيدّية ال تزيد عن الشهر )حوايل أن يقيض در: اخلطوة األوىل

حمارضة(، يتعّرف فيها عىل هذا العلم ودوره ومساحة عمله، وعىل بعض قواعده 

النظرّية، بشكل يرفق ببعض التطبيقات القليلة جّدًا واملحدودة. ويستحسن أن 

يستخدم األستاذ هنا أسلوبًا مبّسطًا جّدًا وطرق اإليضاح العرصّية وأساليب 

جري والبيان. واألستاذ بشكل عام له تأثري كبري عىل ترغيب الطالب هبذا التش

العلم الذي يبدو للكثريين جاّفًا، فينبغي اختيار األستاذ صاحب البيان اجلميل 

واألسلوب البسيط، والذي ال يريد عرض عضالته عىل طالبه، في كثر عليهم 

ض املعلومات البسيطة املعلومات فريهقهم، بل يريد مساعدهتم للنمّو عرب بع

واملفتاحّية. ولعّلني أقرتح يف هذا السياق، اعتامد احللقة األوىل من كتاب )دروس 

متهيدّية يف علم الرجال( ألستاذنا الشيخ باقر اإليرواين حفظه اهلل تعاىل ورعاه 

 .وجزاه خري اجلزاء عىل حماوالته التوضيحية يف أكثر من علم

أن يصار إىل دراسة موجزة عن تاريخ هذا العلم وتطّوراته، : اخلطوة الثانية

وتستمّر هذه الدراسة ملّدة شهر فقط، أي حوايل العرشين حمارضة مثاًل، يتّم فيها 

استعراض شخصّيات هذا العلم، ومراحله، وأهّم كتبه، وخصائص هذه 

تي الكتب، وجيري إطالع الطالب عىل كّل كتاب من مهاّمت الكتب األساسّية ال

حيتاجوهنا للمراجعة يف العادة، ويتّم ضمن ذلك بيان أهّم النظريات يف هذا 

العلم، ومتى ظهرت وكيف؟ وأسلوب األستاذ يف بيان تاريخ هذا العلم له دوٌر 

كبري، فإّن املحارضات التارخيية يفرتض عادًة أن تكون مؤنسًة للطالب، ملا فيها 
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الطالب حتى لو درسوا سنني طويلة. من معلومات شّيقة، غالبًا ما ال يعرفها 

وقد قمت  شخصّيًا بإلقاء سلسلة من املحارضات املتواضعة يف تاريخ علم 

قد طبعت حتت عنوان )دروس متهيدية يف تاريخ علم الرجال عند الرجال، و

إخوتنا من الطلبة األفاضل يف احلوزة العلمّية، ويمكن أن اإلمامّية( بتقرير بعض 

ّصص هلذا الغرض ماّدة مرحيًة ـ إن شاء اهلل ـ يكون هذا الكتاب ا لذي خ 

 .للطالب، كي ينفتح عىل تاريخ هذا العلم ويتقّبله ويستمتع به أكثر فأكثر

أن يصار إىل دورة متوّسطة يف علم الرجال وقواعده ملّدة : اخلطوة الثالثة

يرواين، شهرين إىل ثالثة اشهر، ي درس فيها إما احللقة الثانية من كتاب الشيخ اإل

أو كتاب كّليات يف علم الرجال للعالمة الشيخ جعفر السبحاين حفظه اهلل تعاىل 

وأّيده، واملهّم يف هذه الدورة ـ إىل جانب البحث النظري ـ هو خضوع الطالب 

لورش عمل تطبيقّية، وتكليف األستاذ هلم بالفروض الدرسّية املتعّددة، 

وعىل األستاذ هنا أن خيتار األمثلة التي تثري وتطبيقها بروٍح صبورة أمامهم يومّيًا، 

حفيظة الطالب وتدفعهم للمراجعة، وعليه أن يكّلفهم املطالعة يف أهّم الكتب 

الرجالّية وكتابة ملّخصات عنها. ويف هذه املرحلة، من اجلّيد أن ي صار إىل هتيئة 

ومايت جداول أو خرائط توضيحيّة، تفتقدها جممل الكتب احلالّية يف حدود معل

 .البسيطة

والبّد لطالب علم الرجال أن يعرف أّن احلف  رضورّي يف مراحله األوىل، 

لكّن كثرة ممارسة هذا العلم، تعطي الطالب حفظًا تلقائّيًا للكثري من األمور، 

ومشكلة هذا العلم أّنه قلياًل ما يطّبق، بل غدا مهجورًا يف كثري من األوساط، 

من العتمة سّببت خوفًا ال شعورّيًا عند كثريين، مع  األمر الذي ألقى عليه هالةً 

أّنه أبسط من ذلك، يف حدود هذا املقدار. وعلينا مجيعًا أن ندرك أّنه ما من علٍم 
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إال وفيه مساحات معّقدة وقضايا عالقة، فإذا صعبت علينا مثل هذه القضايا، 

 .فال ضري يف ذلك وال تثريب علينا

أّن الطالب سيصبح ـ خالل مّدة تقارب هبذه اخلطوات الثالث، أمّخن 

خالل عام دريس واحد ـ مّطلعًا اّطالعًا إمجالّيًا : اخلمسة إىل ستّة أشهر أو فلنقل

عىل هذا العلم، وكارسًا حلواجز الرهبة والعتمة فيه، بحيث ي فرتض أّنه لو طالع 

يه أن كتبه سيكون فامًا ملراداهتم يف الغالب. وإذا رغب يف التخّصص أكثر فعل

 .خيطو خطوًة إضافّية، وهي حضور دورة استداللّية عالية يف هذا املضامر

 

َتْعَمى ال ﴿: اجلمع بني كون الروح غري مادية، وبني قوله تعاىل  ـ 98

 ﴾اْلَأْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر

 َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِ   أَفَلمْ ﴿: كيف يفّّس العلَمء اْلسلمون قوله تعاىل: السؤال

َا ََل َتْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلكِْن  ا َفإَِّنَّ ْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن هِبَا َأْو َآَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَ َفَتُكوَن ََلُ

ُدورِ  (، مع أّن القلوب التي تعقل وتدرك 12: )احلج ﴾َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّتِي يِف الصُّ

 لذي يف الصدر ليس سوى قطعة حلم؟جمّردة غري مادّية، والقلب ا

 يوجد أكثر من ختريج هلذه اآلية الكريمة عندهم، أكتفي بذكر اثنني منها : 

 .إّن ذلك من املجاز يف النسبة، فقد ن سب القلب إىل الصدر جمازاً : األّول

ويمكن أن يكون تفسريًا وتعميقًا لألّول، وهو أّن كلمة الصدر يف : الثاّن

إّنه تعمى : د هبا ذات اإلنسان، وكأّن اآلية الكريمة تريد أن تقولاللغة تطلق ويرا

العقول التي جعلت فيكم وكّونت وجودكم، وإنام ذكر الصدر للمقابلة مع 

العني  ألّنه عندما نفى العمى البرصي عنهم أراد إثبات نوٍع آخر من العمى، 

بعده عن اجلانب الظاهري من  اإلبصار وهو عمى البصرية، فذكره، ولكي ي 
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الذي يكون يف الوجه والعني، ذكر الصدر ليشري إىل اجلانب الباطني من 

إّن عيونكم وإن كانت : اإلنسان  ألّن الصدر باطٌن يف اجلسد، فيكون املعنى

تبرص باإلبصار الظاهري املادي، لكّن قلوبكم وذواتكم وعقولكم ال تفقه وال 

ـ أي  أعامقكم، واملشار إليها تعقل، بل هي عمياء بالعمى الباطني املستكّن يف

 .بالصدرهلذه األعامق ـ 

 

 هل فكرة بطون القرآن صحيحة؟ وما هو املنهج فيها؟  ـ 99

 نقل عنكم أّنكم تنكرون وجود بطون للقرآن الكريم، وترون أّن له : السؤال

 دَللًة ظاهرة فقط، فَم هو تعليقكم؟

  ظاهرة إال باحلفر ال ننكر وجود بطون للقرآن الكريم، بمعنى مقاصد غري

والتحليل والضّم ومقاربة اآليات ومقارنتها وما شابه ذلك، لكنّنا ال نرى ـ عىل 

مستوى القاعدة ـ منهجًا ما فوق عقالئي أو عريف يف الوصول إىل هذه البطون، 

بالنسبة لغري املعصوم عىل األقّل، وهناك فرق بني أن ننكر وجود البطون، وهذا 

بني أن نعرتف بالبطون، غاية األمر ننكر منهجًا خاّصًا يف ما ال أراه صحيحًا، و

فهمها واّدعائها، وهو املنهج املتعايل عن اللغة العربية بمدياهتا الواسعة الرحبة، 

فالبطون قرشٌة داللّية أو مدلولّية يف النّص، تنكشف باحلفر عرب ظاهره وبطريقة 

املّدعي لتفسرٍي باطني آليٍة ما حتّقق التناسب بني الظاهر والباطن، بحيث ي طاَلب 

 .ن خالل األلفاظأن يبنّي كيف وصل إليه م

يّتصل بالقرآن اتصاالً روحّيًا باإلهلام  فنحن بحاجة ملن  |وإذا كان النبّي 

يثبت لنا أّن هذا األمر حيصل لغريه، وال يكفي االّدعاء وحسن الظّن، وإال فال 

ًة علينا ما مل تقّدم هلا شواهد من تكون كّل تلك النتائج التي يزعمها غريه حجّ 
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 .النّص نفسه تقوم عىل البنية العقالئية للغة

ولو راجعتم دراستي املتواضعة حول البطون )واملنشورة يف اجلزء الثالث من 

دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص(، لرأيتم أّنني كنت مرّصًا عىل عدم : كتايب

املنهج املتحّرر يف فهمها، بحيث  رفض فكرة البطون، بقدر احلديث عن رفض

يأتيك عارٌف أو فيلسوف أو متكّلٌم أو أستاذ أخالق أو غريهم، فيّدعي يف اآلية 

الكريمة معنى ال يفهمه حتى من يغوص يف الدالالت اللغوّية ويقارب اآليات 

وكذلك عندما تقول له  !ويقارهنا، وعندما تطالبه بالدليل يقف مستهجنًا طلَبك

ة ال تتحّمل هذا املعنى وأّنه جمّرد افرتاض، وكأّن املطلوب هو التصديق بأّن اللغ

كالمه بال دليل من النّص القرآين نفسه، فالبطون فكرٌة صحيحة، لكنّها ال حتّول ب

النّص القرآين من نّص عقالئي يف البيان يعتمد منهج العقالء يف التفاهم 

عقالئي، فهذا هو الذي رأيت أّنه واملحاورة والتفهيم والتبيني، إىل نّص ما فوق 

ال دليل عليه ال من الكتاب وال من السنّة وال من العقل بحسب وجهة نظري 

املتواضعة، وهذا هو ما يقوله غري واحٍد من املفرّسين وعلامء القرآنيات أيضًا، 

 ليس آخرهم العالمة املغفور له الشيخ حممد هادي معرفة رمحه اهلل.

لذي بات ينرصف إىل أذهان الناس من فكرة البطون هو واملشكلة أّن اليشء ا

أهّنا مربوطة بتلك املعاين التي ال نصل إليها باللغة، ولعّل السبب يف ذلك 

تارخييٌّ  من جهة أّن فكرة البطون اشتهر هبا املتصّوفة، لكنّني أرى أّن البطون 

هذا يعني أّن عي، وتعني يف اللغة كّل ما مل يظهر واحتاج يف ظهوره إىل حفر وَس 

الكثري من االستنتاجات القرآنّية للمفرّسين والفقهاء وغريهم عرب التاريخ هي 

استنتاجات لبطونه، فعندما يأيت السيد حممد باقر الصدر ويستخرج سنن التاريخ 

وقواعد الصريورة البرشّية من النّص القرآين عرب حفٍر جديد مل يكن باديًا 
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فكرة الصدر يف السنن التارخيية هي من بطون  بسهولة، فهذا معناه أّن نتائج

القرآن  ألّن النظرة األوليّة للنّص ال توحي لك هبا، لكّن التحليل واملقاربة 

املعتمَدين أيضًا عىل اللغة ـ بمعناها الواسع ـ يقّدمان لك معاين جديدة، فهذه 

لباطن القرآين املعاين تكون بطونًا، ومِلَ ال تكون كذلك؟! وقد فرّس الشيخ املفيد ا

بأمثلة تصّب كّلها يف إطار االجتهاد اإلسالمي املعروف الذي ال يقف عند 

حدود اللف  بجذره اللغوي، بل حياول حتليل القرائن والسياقات الداخلية 

واخلارجية عىل طريقة الفقهاء واألصوليني، ويمكن مراجعة كالمه يف خمترص 

(، ليتأّكد من 181: )كنـز الفوائد التذكرة يف أصول الفقه، واملوجود يف كتاب

 .ذلك

 

 حتقيق أسانيد بعض روايات عرض األعمال  ـ 111

 شيخنا، هناك بعض الروايات التي تتحّدث عن عر  األعَمل عَل : السؤال

، وأريدكم أن تعطوّن رأيكم يف سندها، بُصف النظر ×أو اإلمام |الرسول

عينه، وعن الرأي النهائي يف عن تقويم متنها وعن وجود روايات أَخر يف اْلوضوع 

 : اْلسألة. وهي

تعر  األعَمل عَل رسول اَّلل، أعَمل العباد »: أّنه قال ×روي عن الصادق ـ4

َوُقِل اْعَمُلواْ ﴿: كّل صباح، أبرارها وفّجارها، فاحذروها، وهو قول اَّلل عزوجل

ى اَّللُّ َعَمَلُكْم َوَرُسولُهُ   .ب عر  األعَمل، با474، ص4، أصول الكايف ج«﴾َفَسرَيَ

إّن األعَمل ُتعر  عَل نبّيكم كّل عشّية اخلميس، »: ×عن اإلمام الباقر ـ5

ص ، 5. تفسري الربهان، ج«فليستح أحدكم أن ُيعر  عَل نبّيه العمل القبيح

428. 
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ادع اَّلل يل وألهل بيتي، : أّن شخصًا قال له: ×عن اَلمام عيل بن موسى الرضاـ 4

: ، يقول الراوي«واَّلل إّن أعَملكم لُتعر  عيلَّ يف كّل ليلةأولست أفعل؟ »: فقال

)وقل اعملوا فسريى اَّلل : وجل أما تقرأ كتاب اَّلل عزّ »: فاستعظمت ذلك، فقال يل

، 4أصول الكايف، ج «عملكم ورسوله واْلؤمنون(، هو واَّلل عيل بن أيب طالب..

 ، باب عر  األعَمل.474ص

 بعيل بن أيب محزة البطائني، والثانية مقبولة من الرواية األوىل ضعيفة السند

 .حيث السند، والثالثة ضعيفة بعبد اهلل بن القاسم الزيات وغريه

 

 حديثّيًا (مفاتيح اجلنان)املوقف من نقد كتاب   ـ 111

 أْشتم يف كتابكم )نظرية السنّة( إىل أّن السيد حممد جواد اإلصفهاّن، : السؤال

والزيارات، واألمر كَم أرى مهّم، فهل هناك من  اهتّم بمسألة الوضع يف األدعية

تعّر  للموضوع باللغة العربّية؟ وهل هناك من تعّر  بالتدقيق والنقد ْلفاتيح 

اْلنان عَل طريقة مّشعة البحار للشيخ آصف حمسني؟ وما رأيكم بمن حيّقر كتاب 

 مفاتيح اْلنان وَل يرى له قيمة؟

 ع بالنسبة ملفاتيح اجلنان عىل ليس لدّي اّطالع عن شخٍص قام بمرشو

طريقة مرشعة بحار األنوار، نعم هناك نشاطات متفّرقة هنا وهناك يف هذا 

املضامر، لكن إذا كان يف بعض كتب األدعية والزيارات بضع  كلامٍت ال تنسجم 

مع كتاب اهلل وسنّة رسوله، فال يصّح لنا حتقري هذه الكتب، أو تصويرها وكأهنا 

ام سندًا، فلنفرض أّن كتٌب ال نفع فيه ا، فإّن الدعاء والزيارة ال يشرتط فيهام ثبوهت 

ما يف مفاتيح اجلنان مل يثبت صدوره عن املعصوم، لكنّنا يمكن أن ندعو بام فيه أو 

نزور، ولو مع افرتاض أّن خمرتع هذه األدعية شخٌص زاهد، ما مل يكن يف مجلٍة 

خالف الصحيح  ملخالفته الكتاب هنا أو هناك من هذا الدعاء أو ذاك ما نراه 
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والسنّة أو خمالفته العقل واملنطق، حيث حيّق لنا يف هذه احلال نقد هذه اجلملة أو 

 .هذا الدعاء باخلصوص، مقّدمني مرّبر نقدنا هذا

 ما يف كونه منسوبًا إىل املعصوم، 
ٍ
نعم، ال حيّق لآلخرين أن يلزموا الناس بدعاء

الفقهي أو العقدي، أو أساسًا للرتبية الدينية أو جيعلوه مستندًا لالستدالل 

الروحّية، قبل أن يثبتوا ذلك بوسائل اإلثبات املربهنة يف حمّله  فإّن نسبة يشء إىل 

الدين بال دليل وبرهان، وإّنام ملجّرد االستئناس العاطفي والتجاوب القلبي، ممّا 

ْمَع َواْلَبَُصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ َوََل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه عِ ﴿: يشمله قوله تعاىل ْلٌم إِنَّ السَّ

َك َكاَن َعنُْه َمْسُئوًَل 
 (.16: )اإلرساء ﴾ُأوَلئِ

 

 مون الروايات الطويلة اليت يصعب إمكان حفظها؟ّوكيف تق  ـ 112

 كيف تقّيمون اْلروّيات طويلة الذيل، والتي قد يصل بعضها إىل أكثر : السؤال

هل يعقل أّن الراوي حفظ كّل ما قيل، فنقله  من ثَلث صفحات من كتاٍب كبري؟

كَم هو؟ وأتصّور أّن هذه مشكلة تواجه التاريخ اإلسَلمي الذي قد يذكر حماورات 

 مطّولة بْي شخصْي كانا لوحدها يف مكان منعزل؟

  ال يفّصل كثرٌي من العلامء يف هذا املوضوع، والعالمة الشيخ آصف حمسني ـ

نوار ـ يتحّف  عىل الروايات الطويلة، إال أّن ما صاحب كتاب مرشعة بحار األ

يرتّجح لدّي شخصّيًا هو أّنه جيب التفصيل هنا وممارسة حتقيب زمني، فهنا 

 : حالتان

أن يكون املروّي راجعًا إىل القرن األّول اهلجري ما قبل شياع : احلالة األوىل

 : التدوين واالستنساخ واإلمالء من املشايخ للتالمذة

كان املضمون بطوله ممّا حيتمل فيه أن يكون نقاًل باملعنى أو إخبارًا عن  فإن ـ 4

حدٍث )قّصة( له أكثر من فقرة، فيتعامل معه عىل أساس أّنه نقٌل باملعنى حيتمل 
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فيه اخلطأ نظرًا لطوله  ألّنه كّلام طال املنقول زاد احتامل خطأ الناقل يف بعض 

ارجي أّن الناقل يشّكل حالًة استثنائّيًة يف التفاصيل، ما مل يثبت لدينا من دليل خ

 .احلف  والضبط

نقل باللف ، كام يف حال األدعية  ـ 5 وأّما إذا كان ظاهر املنقول أّنه ي 

والزيارات وأمثاهلا، فإن ثبتت خصوصّية للناقل يف جمال احلف  االستثنائي، أو 

 لو كان دعاًء يوميًّا كان املنقول ممّا قد سمعه الناقل مرارًا من املروّي عنه، كام

سمعه منه أليام كثرية، أمكن األخذ باحلديث، وإال كان الوثوق بمثل هذا 

احلديث مشكاًل، فال يصّح العمل به عىل نظرّية الوثوق يف حجّية األخبار، ما مل 

 .حيصل تعاضد بني املروّيات

ومرحلة شيوع أن يكون املروّي راجعًا إىل القرن الثاين اهلجري : احلالة الثانية

اإلمالء والكتابة املبارشة عن الشيخ، كام يف أواخر عرص اإلمام الصادق 

هـ(، وكذلك يف عرص الكاظم واألئمة من بعده، فال يمكن رّد احلديث 128)

ألجل طوله  ألّن التدوين املبارش كان كثريًا وشائعًا يف تلك الفرتة عند الشيعة 

تي تستبعد يف قضيٍة هنا أو هناك التدوين، والسنّة، نعم قد تقوم بعض الشواهد ال

 َ  .احلالة الغالبة م  كَّ فيؤخذ هبذه الشواهد وإال حت 

 

 تعليق على كالم أحد الكّتاب فيما يتعّلق بأحاديث الطّب النبوي  ـ 113

 هل يشْتط يف »: يقول بعض العلَمء الباحثْي اْلعاْصين ما نّصه: السؤال

ممّا َل يمّت إىل الدين  ،أن يكون عارفًا بكّل العلوم والصناعات واللغات |النبي

أم أنه َل يشْتط ذلك؟ فإذا بنينا عَل أّن اْلعرفة بذلك هي ْشط يف النبّوة،  ،بصلة

 ،الطبّية تنطلق من خَلل وحي اَّلل |فمن الطبيعي أن نلتزم يف اْلقام بأّن معرفته
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أ واَلشتباه. وأما إذا أخذنا بالرأي اآلخر األقرب وتعليمه له، مما َل جمال معه للخط

كَم  ،والقائل بأّنه ليس من ْشط النبّوة اْلعرفة بذلك واَلطَلع عليه ،إىل الصواب

أمثال اْلفيد و اْلرتىض و السيد حمسن األمْي قدس اَّلل  ،اختاره مجٌع من األعَلم

أْسارهم، فعند ذلك ينفتح باب اَلحتَمل يف أن يكون ما صدر عنه يف الطّب 

 ،من َتارب األمم الواصلة إليه |ونحوه، منطلقًا من موقع اخلربة التي اكتسبها

فر  صّحتها ـ  مضافًا إىل َتربته اخلاّصة، ومعه تغدو الروايات الطبية ـ حتى عَل

انطلق من  ،فهي تراث طبي ،خاضعة للسياق التارُيي والظرف الزمني الصادرة فيه

بالقياس إىل  ،ثقافة ذلك اْلجتمع وخرباته اْلْتاكمة، التي أضحت ثقافة متواضعة

. «الثورة العلمية الكبرية عَل اْلستوى الطّبي مما توّصل إليه اإلنسان يف القرن األخري

  هذا الكَلم؟ وهل توافقونه؟ما تعليقكم عَل

  املقاربة التي وضعها الباحث املوّقر جّيدة، لكن لدّي تعليق بسيط عىل

كالمه ـ دون أن ندخل يف التفاصيل املطّولة ـ من حيث إّن عدم رضورة تدّخل 

النبّي ـ بوصفه نبّيًا ـ يف الطّب ال يعني ثبوت عدم تدّخله أو رضورة عدم تدّخله 

كذلك  ألّن هنا نقطة أساسية تتصل ببعض مواصفات األنبياء بوصفه نبّيًا 

 : واألوصياء، ذلك أّن صفاهتم الكاملية عىل نحوين من الناحية اإلثباتية

صفات كاملية لزومية مالزمة ألصل مقام النبّوة واإلمامة، : األولالنحو 

وة أو باإلمامة بمعنى أّن هذه الصفة لو مل تتوّفر مل يعد يمكننا منطقيًا الوثوق بالنب

هنا أو هناك، ومثال ذلك كذب النبي يف تبليغ الوحي، فإذا ثبت أّنه كاذب أو 

احتمل كذبه ومل يثبت صدقه كان من املمكن أن يكذب يف اّدعائه أنه ينزل عليه 

الوحي، وإذا انفتح هذا الباب مل يعد يمكن األخذ بالنبّوة هنا، فمن رضوريات 

يمكن للعقل القبول بنبّوة زيد دوهنا ـ هو الصدق يف النبوة واإلمامة ـ بحيث ال 
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مثل ذلك، وهذا النوع من صفات النبي واإلمام نسّميه بالصفات الثابتة 

 .اللزومية

صفات كاملية ال تستدعيها النبّوة نفسها وال اإلمامة بالرضورة، : الثاّنالنحو 

جد تالزم إثبايّت بمعنى أّن العقل يمكنه تصّور نبّوة زيد حتى من دوهنا، فال يو

برهاين بينها وبينها، لكن ثبت بالدليل النقيل مثاًل أّن هذه الصفة ثابتة هلذا النبي 

إّن عدمها يوجب : أو لذاك اإلمام، فهنا نلتزم هبذه الصفة له، لكن ال نقول

بطالن نبّوته أو إمامته. ومثال ذلك السالمة البدنية التاّمة يف جسد املعصوم، فإذا 

من قرآن أو سنّة معتربة أّن النبي كان سامل البدن ال يعاين من مرض  ثبت بدليل

إّن من صفات النبّي عدم ابتالئه باألمراض  لكّن العقل ال : طيلة حياته، قلنا

إّن عدم االبتالء باألمراض الزم رضورّي للنبّوة بحيث لو : يمكنه هنا أن يقول

أمكن تصديق نبّوته. وهذا النوع  كان يبتيل ولو بمرٍض واحد لعّدة أيام مثاًل ملا

 .من الصفات نسّميه بالصفات الثابتة غري اللزومية

وعلم النبّي باألمور الطبّية من النوع الثاين  ألّن هذا العلم ليس رضورًة 

عقلّية مالزمة لنبّوته بحيث لو جهله لبطلت نبّوته عقاًل، لكّن هذا ال ينفي علمه 

رفع هذا االفرتاض من القول بأّنه مل يثبت بدليل أّنه بالطّب بتعليٍم إهلّي، فالبّد ل

لِّم الطّب بتعليٍم إهلّي، وهنا يأيت احلديث عن رواياته الطبّية نفسها، فإذا مل  ع 

نتمّكن من إبداء دليل من خارج هذه الروايات أو من طريقة بياهنا يثبت أّن 

وف تكون مضموهنا حصل عليه النبّي بطريق الوحي، فإّن هذه الروايات س

اجتهادًا نبوّيًا يف األمور غري الدينّية، فمن يقول بجواز هذا االجتهاد عىل النبّي 

وإمكان خطئه يف هذا االجتهاد ـ ألّن األمور الطبّية من )املوضوعات( التي ال 

ـ يمكنه القبول بكالم الكاتب املوّقر املذكور عنده مثاًل دليل عىل العصمة فيها 



 415 ........................................................ القسم الثاني: علوم القرآن واحلديث

بأّن كّل ما يقوله النبّي هو وحي من اهلل تعاىل يف كّل صغريٍة  أعاله، أّما من يقول

وكبرية  ألّنه ال ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى، فيلزمه يف هذه احلال أن 

يقبل بأّن النصوص الطبّية قد جاءت للرسول من طريق الوحي، ولو مل يكن 

 علمه هبا من الصفات الالزمة الرضورّية للنبّوة.

ال يقف يف تقديري عند جمّرد رضورة اتصافه بالعلم بالطّب، بل له فاملوضوع 

 .جانٌب آخر جيب أخذه بعني االعتبار

 : انعم، هناك أمران يتعّلقان بقيمة الطّب النبوي، ه

إّن روايات الطّب النبوي مهام قبلنا بكوهنا وحيًا، فإّنه ال يمكن األخذ : أوَلً 

، إال إذا احتوى النّص النبوّي بيانًا لقانون هبا بوصفها عالجًا عاّمًا ألّي مريض

عام ال ينقطع  ألّن القضايا الطبّية ختتلف باختالف األجسام واملناخات وما 

شابه ذلك، فأنت ال يمكنك أن تتناول ـ دون الرجوع إىل الطبيب ـ األدويَة التي 

أعطاها الطبيب  لصديقك حتى لو كان مرضك مثل مرضه، وهلذا ذهب الشيخ 

مل وتفرّس عىل 181دوق )الص هـ( إىل أّن بعض روايات طّب النبي واألئمة حت 

هواء مّكة واملدينة، وال نستطيع أن نجعلها قانونًا للمرىض يف البلدان التي تقع 

 .شامل الكرة األرضيّة والتي تكون باردًة يف العادة

: وجوه اعتقادنا يف األخبار الواردة يف الطّب أهنا عىل»: يقول الشيخ الصدوق

منها ما قيل عىل هواء مّكة واملدينة، فال جيوز استعامله يف سائر األهوية، ومنها ما 

أخرب به العامل ما عرف من طبع السائل ومل يتعّد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه 

 .(115: )االعتقادات «منه..

وقد ينجع يف بعض »: هـ( عىل هذا الكالم بالقول211ويعّلق الشيخ املفيد )

البالد من الدواء من مرض يعرض هلم ما هيلك من استعمله لذلك املرض أهل 
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من غري أهل تلك البالد، ويصلح لقوٍم ذوي عادة ما ال يصلح ملن خالفهم يف 

 .(122: )تصحيح اعتقادات اإلمامّية «العادة..

فمسألة طبيعة النّص وزمنّيته هبذا املعنى حتتاج النتباه كبري جّدًا، قبل ن، إذ

م باألخذ هبذا احلديث أو ذاك  ال ألّن الطّب النبوّي مل يكن وحيًا، بل ألّنه التعمي

كان عالجًا لظواهر هلا قيودها الكثرية التي ال نستطيع ـ يف بعض األحيان ـ من 

خالل النصوص نفسها أن نكتشفها، ولعّل هذا أحد األسباب يف أّن تطبيقات 

عافيًة للمرىض، فافرتاض الزمنّية يف  كثرية ملا جاء يف الروايات الطبّية ال تنتج

الطّب النبوي هبذا املعنى جيب أخذه بعني االعتبار، قبل البّت بكون نصوص 

 .ةالطّب نصوصًا عاّمة كلّية كنصوص العقيدة الدينيّ 

إّن الكثري من روايات الطّب ضعيفة السند، بل بعض كتب الطّب : ثانياً 

ت عن مؤّلفيها وأحواهلم ومكانتهم النبوّي أو طّب األئّمة ال يوجد معلوما

بشكل موثوق، فينبغي التنّبه هلذا أيضاَ ً حتى ال ننسب إىل النبي شيئًا غري ثابت، 

وعىل سبيل املثال، كتاب طّب األئّمة البني بسطام، فإّنه يواجه ـ من وجهة نظر 

معجم : السيد اخلوئي مثاًل ـ مشكلة أّن ابني بسطام ال دليل يوثقهام )راجع

(، إذًا فليس أّي كتاب يف طّب 141، ص 11، و ج419، ص6ل احلديث جرجا

األئمة أو النبي يمكن االعتامد عليه والبناء عىل نسبته للمعصومني عليهم 

 .السالم

 

 نصيحة حول ما يقرتح كتابته يف التفسري املوضوعي  ـ 114

 َتية عاطرة لألستاذ الشيخ حّب اَّلل.. أرغب يف الكتابة عن التفسري : السؤال

اْلوضوعي، فَم هي اْلوانب التي تقْتح الكتابة فيها؟.. بل رغبة يف إعادة الكتابة 
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 لكتاب )اْلدرسة القرآنية(، لسيدنا الشهيد الصدر رَحه اَّلل.. شاكرًا وداعيًا.

 أعتقد أّن من اجلوانب املفيدة يف إذا كنتم متيلون للبحث النظري التأصييل، ف

إّما القيام بمقارنات بني التجارب أو الطروحات : دراسة التفسري املوضوعي هو

التي قّدمت يف هذا املجال حتى اآلن، أو مالحقة االنتقادات التي سّجلت عىل 

مرشوع التفسري املوضوعي والنواقص والثغرات التي يعاين منها هذا املرشوع، 

 صالحها حيث يمكن.مع السعي إل

وأّما إعادة كتابة كتاب املدرسة القرآنية، فإذا كان لغرض وضع متن دريس 

مثاًل يف جامعٍة أو معهد أو حوزة فال بأس، وإال فإّنني ال أنصح ـ من حيث املبدأ 

ـ باالشتغال عىل إعادة كتابة كتٍب سابقة بصيغ جديدة، السيام وأّن أسلوب 

كان سلسًا ومجياًل، فال أجد ـ بنظري املتواضع ـ السيد الصدر يف هذه الكتب 

 .داعيًا للدوران هبذه الطريقة حول موروثه الثّر رمحه اهلل

 

 ما معنى احلديث الشريف القائل بأّن الشريعة مسحة؟  ـ 115

 ما معنى احلديث الّشيف الذي يصف الّشيعة اإلسَلمّية بأَّّنا سمحة؟: السؤال 

  السمحة تعني السهلة التي ال ضيق فيها وال حرج احلنيفية السمحة أو املّلة

: وال شّدة، وهذا التعبري الوارد يف احلديث النبوي يعطي نفس معنى قوله تعاىل

َرُكْم َولُِيتِمَّ نِْعَمَتُه َعَليُْكْم ﴿. .َما ُيِريُد اَّللَُّ لَِيْجَعَل َعَليُْكْم ِمْن َحَرٍج َوَلكِْن ُيِريُد لِيُطَهِّ

ُكْم َتْش  َوَجاِهُدوا يِف اَّللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو ﴿: (، وقوله سبحانه6: )املائدة ﴾ُكُرونَلَعلَّ

ُكُم اْلُْْسلِِمَْي  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسَمَّ يِن ِمْن َحَرٍج ِملَّ اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدِّ

اإلسالم جاء سهاًل قاباًل للتطبيق، ليس (، وكّلها تفيد أّن 18: )احلج ﴾ِمْن َقْبُل..

 .عليه فيه حرج أو شّدة أو إثقال أو تكليف بام ال طاقة لإلنسان
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من الناس وعدم خشية من  |اجلمع بني آييت خشية النيب حممد  ـ 116

 قبله من األنبياء

 ُغوَن ﴿: سَمحة الشيخ، خَلل قرائتي لتفسري قوله تعاىل: السؤال الَِّذيَن ُيَبلِّ

َشْوَنُه َوََل َُيَْشْوَن َأَحًدا إَِلَّ اَّللََّ َوَكَفى بِاَّللَِّ َحِسيًبا ِرَساََلِت  : )األحزاب ﴾اَّللَِّ َوَُيْ

َلحظت أّن اْلفّّسين يستفيدون من اآلية أنه َل يمكن لألنبياء أن ُيشوا  (،41

اَّللَُّ َعَلْيِه  َوإِْذ َتُقوُل لِلَِّذي َأْنَعمَ ﴿: أحدًا إَل اَّلل، وبالتايل فاآلية السابقة عليها

ِفي يِف َنْفِسَك َما اَّللَُّ ُمْبِديِه  َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَليَْك َزْوَجَك َواتَِّق اَّللََّ َوخُتْ

ْجنَاَكَها لَِكْي ََل  َشاُه َفَلَمَّ َقىَض َزْيٌد ِمنَْها َوَطًرا َزوَّ َشى النَّاَس َواَّللَُّ َأَحقُّ َأْن خَتْ َوخَتْ

ِهْم إَِذا َقَضْوا ِمنُْهنَّ َوَطًرا َوَكاَن َأْمُر اَّللَِّ َيُكوَن عَ 
ََل اْلُْْؤِمنَِْي َحَرٌج يِف َأْزَواِج َأْدِعَيائِ

 |(، َل يمكن أن يكون اْلقصود منها أّن النبّي حممداً 47: )األحزاب «َمْفُعوًل 

عَل عدم خشية  41هل تدّل اآلية : والسؤال هو .خيش الناس يف قضية زيد

تدّل عَل خشية النبي  47اء من اَّلل بصورة عامة وشاملة أم َل؟ وهل اآلية األنبي

من الناس يف خصوص موضوع زيد؟ فالذي أراه أّن آية )الذين يبلغون رساَلت 

اَّلل...( َل تدّل عَل اْلعنى اْلذكور ـ أي أّن األنبياء َل ُيشون إَل اَّلل ـ إنَم تريد أن 

م ثَلثة صفات، وهي أَّنم يبلغون رساَلت إّن هناك فئًة من الناس لدُّي: تقول

اَّلل، وُيشونه، وَل ُيشون أحدًا إَل اَّلل، وهي َتّث النبي عَل أن يكون من 

وليس القضية  هؤَلء، وأّن هذه الفئة من الناس ذكروا بنحو القضية احلقيقية،

واضحة الدَللة عَل  47اخلارجية، حسب اصطَلحات اْلناطقة.كَم أرى أّن اآلية 

النبي من الناس يف قضية زيد. يرجى التكّرم بالرّد مع توضيحه مهَم أمكن، خشية 

 ولكم كّل الشكر والتقدير.

  ،فهم هذه اآلية القرآنية الكريمة ووضعها يف سياق اآليتني السابقتني
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خيتلف تبعًا للمصادرات القبلية التي حيملها املفرّس هنا، وجهة البحث التي 

 : ، وهنا مجلة معطيات نوجز أّمها عىل شكل نقاطيعالج املوضوع عىل أساسها

إذا بقينا نحن وهذه اآليات القرآنية ـ برصف النظر عن املعطيات  ـ 4

اخلارجّية من العقل أو نصوص السنّة الرشيفة أو.. ـ فإّن هذه اآليات الكريمة 

، تدّل عىل أّن السابقني من مبّلغي الرساالت كانوا ال خيشون إال من اهلل تعاىل

: بنفسها تعريضًا بالنبي األكرم، وكأهنا تريد أن تقول له 19وعليه فتكون اآلية 

إّن هؤالء الذين تسري أنت عىل طريقهم كانوا ال خيشون إال اهلل تعاىل، فلامذا 

ختشى أنت الناس واهلل أحّق أن ختشاه؟! وهبذا تكون هذه اآلية مؤّكدًة للعتاب 

ذا يمتاز األنبياء السابقون عىل رسول اهلل تعاىل . وهب11اإلهلي للنبي يف اآلية رقم 

هبذه امليزة وهي أهّنم مل خيشوا غري اهلل سبحانه قّط، فيام وقع النبي األكرم يف هذه 

 .اخلشية يف حادثة زوجة ابنه بالتبنّي

ال تفيد أّن  19بل قد يقول شخٌص ـ انسجامًا مع هذا الفهم ـ أّن اآلية رقم 

َما َكاَن َعََل النَّبِيِّ ﴿: والتي تقول 18كذلك، فإّن اآلية رقم مجيع األنبياء كانوا 

ِمْن َحَرٍج فِيََم َفَرَ  اَّللَُّ َلُه ُسنََّة اَّللَِّ يِف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَكاَن َأْمُر اَّللَِّ َقَدًرا 

ان ، تفيد أّن ما حصل مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم ك﴾َمْقُدوًرا

لتوضح من هم أولئك  19سنّة اهلل يف الذين خلوا من قبل، ثم جاءت اآلية 

الذين خلوا من قبل، فتكون قيدًا احرتازّيًا ال توضيحّيًا، لتكشفت عن أهّنم 

مجاعة كانت هذه صفاهتم، فهي هبذا املقدار ال تدّل عىل أّن املراد منها كّل األنبياء 

واملوصوفني هبذه األوصاف هم بعض واألوصياء، فلعّل هؤالء املقصودين 

األنبياء أو هم من األنبياء وغريهم، وهبذه الطريقة يرتفع اإلشكال الذي قد 

لناقضت ما دّل عىل أّن موسى عليه  19يفرتض هنا، من أّنه لو صّحت اآلية 
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السالم خاف أن يقتلوه لو عاد إىل فرعون وقومه، فكيف تقول اآلية بأّن 

األكرم مل يكونوا خيشون أحدًا إال اهلل؟ إال بناًء عىل التفريق السابقني عىل الرسول 

 .بني اخلوف واخلشية

بحالة التبليغ، بمعنى أّن األنبياء ال  19هذا وقد حرص بعض املفرّسين اآلية 

خيشون إال اهلل يف تبليغهم للرساالت التي أرسلوا هبا، ومن ثم تكون ساكتًة عن 

تبليغهم للدين، فريتفع بذلك االلتباس املتوّهم  خشيتهم من غري اهلل يف غري جمال

كانت عىل خلفيٍة  11  ألّن خشية النبي يف اآلية 19واآلية  11بني اآلية 

تهم أو يقال عنه يشء غري حسن، ال أنه خيش من تبليغ حكٍم  شخصّية، يف أن ي 

 .من األحكام

اخلشية وقد يناقش هذا القول بأّنه احتامل غري قوّي  نظرًا إلطالق عدم 

، وجمّرد ذكر التبليغ قبل ذلك ال يفيد التخصيص 19الوارد يف اآلية الكريمة رقم 

 .يف لغة العرب

وقد جياب بأّن سياق اآليات هو سياق إبالغ الرسول حكم الزواج عرب 

الفعل النبوي، ومعه حيتمل أن تكون مجلة )يبّلغون رساالت اهلل( قرينة متصلة 

رصها يف دائرة التبليغ، وعليه ال يمكن التمّسك خمّصصة للمراد من اخلشية بح

باإلطالق املوجود بعد ذلك  ألنه من الشك يف قرينية املوجود، وقد قال علامء 

 .إّنه يوجب األخذ بالقدر املتيقن: أصول الفقه ـ حمّقني ـ

وقد يرّد هذا اجلواب بأّنه لو صّح هذا الكالم، ملا حّل املشكلة  ألّن املفروض 

آلية قد جاءت يف سياق احلديث عن موضوع الزواج النبوي، فلو مل أّن هذه ا

يكن ملوضوع التبليغ أّي حضور هنا ملا كان معنى لإلتيان باحلديث عن التبليغ يف 

نفسها قد أشارت يف آخرها إىل أّن الغرض اإلهلي  11هذه اآلية، علاًم أّن اآلية 
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هو أن يعلم املؤمنون أّنه ال من الزواج النبوي هو غرٌض بياين ترشيعي تبليغي، و

قد جاءت يف  11حرج عليهم يف الزواج من أزواج أدعيائهم، وهبذا تكون اآلية 

عدم خشّية السابقني  19عتاب النبي عىل قضّية ترجع للتبليغ، فيام تفيد اآلية 

إال إذا قيل بأّن جهة التبليغ كانت من  .لغري اهلل يف قضايا التبليغ فيتأّكد العتاب

تعاىل، وقد ال يكون النبيُّ عىل علٍم بحيثيّة طلب اهلل منه الزواج من زينب اهلل 

بنت جحش، فال تالزم بني اإلرادة اإلهلّية للتبليغ من خالل الفعل النبوّي، 

 .والتفات النبي إىل جهة التبليغ يف هذا الفعل نفسه

قّية، فهو قد جاءت بنحو القضّية احلقي 19وأّما افرتاض أّن اآلية الكريمة رقم 

وإن كان أمرًا ممكنًا يف حّد نفسه، لكنّه حيتاج لتأّول وتقدير من الناحية اللغوية، 

الذين يبّلغون رساالت اهلل خيشونه.. وليس : نعم لو كانت اآلية عىل هذا الشكل

 .)وخيشونه(، لكان افرتاض القضّية احلقيقيّة أكثر إمكاناً 

األخرى، أّما لو أخذ بعني االعتبار من  هذا كّله عىل تقدير استبعاد األدّلة ـ 5

قبل املفرسِّ األدّلَة العقلّية والنقلّية عىل العصمة املطلقة لألنبياء، وَقبِل املفرّس  هبذه 

األدّلة، فتنتقل املرحلة حلالة التكييف والتأويل، وقد بذل العلامء جهودًا يف تأويل 

كرم صىل اهلل عليه وعىل آله وأّن اهلل مل يكن يف مقام ذّم الرسول األ 11اآلية 

 .وسّلم، ويمكن أن تراجع يف حمّله، ممّا ال نطيل حاليًا برصده وحماكمته

 19بحيث بدل أن تكون اآلية  ،ومن هذه التكييفات ما ذكرمتوه يف سؤالكم

تعريضًا بالنبي، صارت شاهدًا عىل عدم معاتبته عندهم، آخذين هنا مصادرة 

ه، وهي تقيض بأّن الرسول األكرم هو أفضل األنبياء مسبقة مربهنة لدهيم يف حملّ 

مجيعًا يف مجيع اخلصال، فإذا كانوا ال خيشون أحدًا إال اهلل فإّنه كذلك بالرضورة، 

 .كانت عىل الدين، وليس من الناس ألمر شخيّص  11ومن ثم فاخلشية يف اآلية 
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 ة القرآن الكريموقفة مع كالٍم للدكتور اجلابري حول تارخيّي  ـ 117

 القرآن كتاب تارُيي، وللتعامل »: يقول الدكتور حمّمد عابد اْلابري: لسؤالا

معه َلبّد من فكر تارُيي متتّبع لتطّور الثقافة العربية، وخصوصًا اْلانب الكَلمي 

(. ما 44، ص21سلسلة مواقف، عدد ـ)جريدة األيام األسبوعية اْلغربية  «والفقهي

 توافقونه؟ معنى هذا الكَلم وهل

 اجلملة املنقولة عن الدكتور اجلابري رمحه اهلل، يمكن أن نفرتض هلا  هذه

 : عّدة معاٍن يف الثقافة املعارصة

أّن القرآن نزل يف ظروف برشّية وتارخيية، والبد لفهمه من : اْلعنى األّول

متابعة هذه الظروف، وهذا ما يسّمى يف علم أصول الفقه بالسياقات اخلارجية 

فيام يسّمى قسم آخر يف علوم القرآن بأسباب النزول،  م منهويسّمى قس احلاّفة،

وهو أمٌر مقبول من حيث املبدأ، ويرىض به يف علوم احلديث بأسباب الصدور. 

، عىل خالفات تفصيلية بينهم، آخذين بعني االعتبار قاعدة أّن املسلمون العلامء

 .املورد ال خيّصص الوارد

متصل بالواقع التارخيي، وليس كالمًا ليست إّن القرآن واقعيٌّ : اْلعنى الثاّن

إّن القرآن كان يشارك يف حتريك : له أّية صلة بالواقع التارخيي، مثل أن نقول

الواقع التارخيي املعارص للنبي، وكان عىل صلة به وجييب عنه، وليس كالمًا 

متمّحضًا يف الكّلية والعمومّية، وهذا ما تشري إليه أحداث أسباب النزول، 

، ويدّل عليه النزول التدرجيي للقرآن الكريم. ﴾كادَ ؤَ فُ  هِ بِ  َت بِّ ثَ لنُ ﴿: لك آيةوكذ

، وهو ما كان يؤّكد دومًا وهذا املعنى يقبل به العلامء عىل درجات من االختالف

 .عليه الدكتور نرص حامد أبو زيد رمحه اهلل

أّن القرآن وإن كان خالدًا ومرجعًا أبديًا، لكّن هذا ال يمنع عن : اْلعنى الثالث
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وجود بعض )وليس كّل( النصوص أو األحكام التي هلا صلة بواقع تارخيي 

 انتهى، وكان من الرضوري أن يواكبه القرآن يف حاجات مرحلة االنطالق

، دون أن ينقص ذلك من قيمة هذه اآليات، مثل اآليات املنسوخة والتأسيس

ومن وجهة نظري املتواضعة ال مانع منه وال . متامًا. وهذا املوضوع فيه خالف

)حجية السنّة يف الفكر : دليل عىل بطالنه، وقد تعّرضت هلذا املوضوع يف كتايب

 اإلسالمي، قراءة وتقويم(.

ما كان يراه أمثال الدكتور حمّمد أركون، من أّن القرآن الكريم : اْلعنى الرابع

تارخيية ثقافية، انتهت وتالشت، ورصنا نطالعها اليوم بوصفها جزءًا يمثل جتربًة 

 من تراثنا، وليست هلا أّي مرجعية علمية وال معرفية بغري هذا املعنى.

وعليه، فإذا كان اجلابري يريد املعنى األّول أو الثاين أو الثالث فال بأس به من 

 .يف القرآن الكريمالسائد حيث املبدأ، وأما الرابع فهو خالف املعتقد اإلسالمي 

 

 مدى صّحة نسبة كتاب مصباح الشريعة لإلمام الصادق عليه السالم  ـ 118

 ما مدى صّحة نسبة كتاب )مصباح الّشيعة( إىل اإلمام جعفر : السؤال

 الصادق؟

  ال يعلم مدى نسبته إىل اإلمام « مصباح الرشيعة ومفتاح احلقيقة»كتاب

وهذا الكتاب مل يعتمد عليه احلّر العاميل يف  ،الصادق عليه السالم  فال سند له

فيام اعتربه املحّدث النوري من مصادر كتابه  ،«تفصيل وسائل الشيعة»كتاب 

ويبدو أّن من أقدم من حتّدث عن هذا الكتاب كان ابن  .«مستدرك الوسائل»

األمان من : هـ( الذي وصفه بالكتاب اللطيف الرشيف )راجع662طاووس )

هـ( الذي َأْكَثَر من النقل 965(، والشهيد الثاين )94: واألزمان أخطار األسفار
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عنه يف بعض كتبه األخالقية، كام جعله أحد مصادره ابن  أيب مجهور األحسائي يف 

 عوايل الآليل، و..

هـ( ارتاب يف هذا الكتاب، واعترب أّن أسلوبه 1111لكّن العالمة املجليس )

كتاب مصباح الرشيعة فيه بعض ما »: لال يشبه سائر كلامت أهل البيت، فقا

: )راجع« يريب اللبيب املاهر، وأسلوبه ال يشبه سائر كلامت األئمة وآثارهم..

إّن الكتاب وإن »: (، وقال الشيخ مسلم الداوري املعارص14: 1بحار األنوار 

أصول : ، )انظر له«كان غري حمتاج إىل طريق، إال أّن نسبته إىل اإلمام غري حمرزة

(، بل قال اآلغا بزرك الطهراين 161: الرجال بني النظرية والتطبيقعلم 

ورأيت نسخة كتب يف حاشيتها نقاًل عن خّط الشيخ سليامن »: هـ(1189)

املاحوزي، ما سمعه الشيخ سليامن عن العالمة املجليس، أنه كان يقول املجليس 

تصانيف  الذريعة إىل: )انظر« أن مؤّلف )مصباح الرشيعة( هو شقيق البلخي

هـ( رسالًة يف أّن 1151(، وقد أّلف السيد حسن الصدر )111: 41الشيعة 

مؤّلف هذا الكتاب هو سليامن الصهرشتي تلميذ السيد املرتىض اخترصه من 

 كتاب شقيق البلخي.

أما رواية مصباح الرشيعة، الدالة عىل التفصيل بني »: وقال السيد اخلميني

فال تصلح لالستناد إليها  لعدم ثبوت كوهنا وصول الغيبة إىل صاحبها وعدمه، 

رواية فضاًل عن اعتبارها، بل ال يبعد أن يكون كتابه من استنباط بعض أهل 

العلم واحلال ومن إنشاءاته، ، هذا كّله مع الغض عن إسناد الروايات والقرائن 

القائمة يف متوهنا، وإال فأبواب املناقشة يف اإلسناد والداللة يف كثري منها 

مفتوحة، حتى يف الصحيفة املباركة السجادّية فإّن سندها ضعيف، وعلّو 

مضموهنا وفصاحتها وبالغتها وإن توجب نحو وثوق عىل صدورها، لكن ال 
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توجبه يف مجيع فقراهتا واحدة بعد واحدة، حتى تكون حّجًة يستدل هبا يف الفقه. 

ثبت يف الفقه أيضًا، إنام  وتلّقي أصحابنا إياها بالقبول كتلقيهم هنج البالغة به لو

املكاسب : )راجع« هو عىل نحو اإلمجال، وهو غري ثابت يف مجيع الفقرات

 (.141: 1املحرمة 

وقد بذل املحّدث النوري جهدًا جلمع كلامت العلامء املتأخرين حول 

الكتاب، لكنها ال ترجع إىل حمّصل مهم يف اعتبار الكتاب، كرأي ابن أيب مجهور 

ي عبد اهلل أفندي صاحب رياض العلامء، مناقشًا بعض األحسائي، ورأ

مالحظاهتم بمناقشات بعضها جّيد ومفيد، دون أن يذكر سندًا هلذا الكتاب، 

مقّرًا ومعرتفًا بعدم وجوده، لكنّه يرى أّن شهادة هؤالء العلامء كالشهيد الثاين 

م هـ( كافية للوثوق بنسبة الكتاب إىل اإلما915وابن طاووس والكفعمي )

 (.416ـ  192: 1خامتة املستدرك : الصادق )انظر له

وبرصف النظر عن كّل املناقشات وردودها، لكن هل جمّرد نسبة ابن طاووس 

الذي تفصله عن عرص اإلمام الصادق عليه السالم مخسة قرون، دون أن يكون 

للكتاب عنٌي وال أثر يف القرون الغابرة، يوجب ـ حقًا ـ حصول الوثوق بنسبته 

لإلمام؟! هذا فضاًل عن الكفعمي والشهيد الثاين يف القرن العارش، والذي 

الحظنا استناده إليه يف الكتب األخالقية دون الفقهية واالجتهادية والكالمية، 

 وكذا عبد اهلل أفندي وغريه من املتأّخرين.

رز نسبته إىل اإلمام الصادق، وال طريق  ونتيجة الكالم أّن هذا الكتاب ال حت 

حيح له وال يشء يثبت صدوره عنه عليه السالم، وعليه فاألخذ برواياته ص

حيتاج إىل النظر يف كّل رواية رواية لعّل هلا مصدرًا آخر يف سائر الكتب يكون 

 معتربًا وثابتًا من الناحية احلديثّية والتارخيية.
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 األخطاء النحوّية يف القرآن الكريم وسبيل حّلها  ـ 119

 عن وجود أخطاء نحوّية يف القرآن الكريم، كقوله  يتحّدث البعض: السؤال

اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم ِمنُْهْم َواْلُْْؤِمنُوَن ُيْؤِمنُوَن بََِم ُأْنِزَل إِلَْيَك َوَما ُأْنِزَل ﴿: تعاىل َلكِِن الرَّ

َكاَة َواْْلُْؤِمُنوَن بِاَّللَِّ ََلَة َواْلُْْؤُتوَن الزَّ  َواْلَيْوِم اآْلَِخِر ُأوَلئَِك ِمْن َقْبلَِك َواْلُِْقيِمَْي الصَّ

)واْلقيمون : (، حيث كان ينبغي أن يقول425: )النساء ﴾َسنُْؤتِيِهْم َأْجًرا َعظِيًَم 

 الصَلة(، كيف يمكن حّل هذه اْلشكلة؟

  إّن حّل مشكلة ما يعرف باألخطاء النحوية يف القرآن الكريم حيتاج لدراسة

ني سوف أكتب لكم عىل سبيل العجالة بعض مطّولة أبنّي هناك رأيي فيها، لكنّ 

ما يتصل بموضوع األخطاء النحوية يف القرآن الكريم. وأرجو أن تسنح يل 

الفرصة الحقًا لدراسة هذا األمر بالتفصيل أكثر، هلذا أكتفي هنا بإثارة بعض 

 .األفكار للبحث والتداول، ال لالختيار واحلسم

الت النحوية يف القرآن الكريم حتّدثت الدراسات القرآنية عن بعض املشك

املوجود بني أيدينا اليوم، وأبرزها ثالث آيات متثل هذه التي سألتني عنها واحدة 

إّن الَِّذيَن َآَمنُوا َوالَِّذيَن َهاُدوا ﴿: قوله تعاىل: منها. واآليتان املتبقيتان ما

ابُِئوَن َوالنََّصاَرى َمْن َآَمَن بِاَّللَِّ َواْلَيْوِم  ا َفََل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالصَّ اآْلَِخِر َوَعِمَل َصاحِلً

وقوله  .(، حيث يفرتض أن تكون )والصابئني(69: )املائدة ﴾َوََل ُهْم حَيَْزُنونَ 

ا ﴿: تعاىل َقاُلوا إِْن َهَذاِن َلَساِحَراِن ُيِريَداِن َأْن ُُيِْرَجاُكْم ِمْن َأْرِضُكْم بِِسْحِرِهَ

 (.61: )طه ﴾بَِطِريَقتُِكُم اْلُْْثََل َوَيْذَهَبا 

وقد طرحت عّدة تصّورات يف حلحلة املشكلة املوجودة يف هذه اآلية 

الكريمة، أذكر أّمها باختصار لضيق املجال، وأعّرج عليها وعىل ما يمكن 

 .بتصّوري أن يكون اجلواب األفضل حلّل هذه القضية وأمثاهلا
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)واملقيمني الصالة(  العلامء املسلمني من أنّ ما طرحه عدد من : اْلواب األّول

املؤمنون يؤمنون بام أنزل : جاءت عطفًا عىل )ما أنزل إليك( فيكون املقصود

إليك وباملقيمني الصالة، واملراد من اإليامن بـ )املقيمني الصالة( هو اإليامن 

الة الذين باألئمة، أي أّن هؤالء هم مقيمو الص: باملالئكة، وقيل: باألنبياء، وقيل

يؤمن املؤمنون هبم، كام يؤمنون بام أنزل إليك. وبعضهم تبنّى هذا الكالم، لكن 

 .فرّس اإليامن بـ )املقيمني الصالة( بأّنه اإليامن بإقامة الصالة نفسها

وهذا اجلواب يف تقديري منسجم مع نفسه، من حيث ربط مجلة )واملقيمني 

ا، أي )بام أنزل إليك وما أنزل من الصالة( ربطًا متصاًل باجلملة التي سبقته

: قبلك(، لكّن املشكلة أهّنا ال توضح لنا ما معنى اجلملة الالحقة عليها، وهي

)والراسخون( : )واملؤتون الزكاة(، إذ من املفرتض حينئٍذ أن ترجع إىل قوله

)أولئك سنؤتيهم..( : وكذلك )واملؤمنون(، ويكون خرب اجلميع هو قوله تعاىل

)يؤمنون بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك( أشبه باملعرتضة أو : لةفيام تكون مج

واملؤمنون ـ وهم الذين يؤمنون بام أنزل : صلًة السٍم موصول مقّدر، واملعنى

وعىل هذا التقدير  .إليك.. وكذلك املؤتون الزكاة و.. أولئك سيؤتيهم أجرهم

بعد الراسخني، ثم كّررهم  سنشهد تكرارًا جلملة املؤمنون، ألنه أدخلهم يف املبتدأ

مّرة أخرى بعد الذين يؤتون الزكاة، فاجلملة من الناحية البالغية مرتبكة، هلذا 

يبدو يل هذا التفسري غري موفق، إال إذا افرتضنا ـ كام سيأيت ـ أّن اآلية فيها مجلتان 

 (.ثانيتهام خربها )أولئك(، فيام األوىل خربها )يؤمنون

تفسري املتداول يف مصادر املسلمني ال يبنّي لنا مرّبر أضف إىل ذلك أّن هذا ال

ختصيص وصف )املقيمني الصالة( باألنبياء أو املالئكة أو األئمة، مع أّن هذه 

الصفة عاّمة تشمل غريهم أيضًا، وال يبدو واضحًا أّن هناك شيئًا يف عامل اإليامن 
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دليل من احلديث العقائدي عندنا اسمه اإليامن باملصّلني، فام مل يكن هناك 

الصحيح املعترب عىل هذا األمر فسوف يكون ختصيص هذا الوصف جمّرد فرض 

 .ال شاهد عليه يف اآلية الكريمة

)املقيمني : ما ذكره بعض العلامء املسلمني أيضًا، من أّن مجلة: اْلواب الثاّن

الصالة( معطوفة عىل املجرور يف )منهم( التي جاءت بعد الراسخني، فيكون 

 .لكن الراسخون يف العلم منهم ومن املقيمني الصالة: نىاملع

وهذا التفسري ناقشوه بأّنه ال جيوز يف لغة العرب عطف الظاهر عىل املكنّى  

ألّننا هنا نعطف كلمة املقيمني التي هي اسٌم ظاهر عىل ضمري )هم( املوجود يف 

 .كلمة )منهم(، وهو غري مقبول لغوّياً 

إّن هذا التفسري يزيد اآلية ارتباكًا  : قشة، ربام يقالوبرصف النظر عن هذه املنا

ألّن املفروض أّن املقصود بالضمري يف )منهم( هو أهل الكتاب أو الذين هادوا، 

لكن الراسخون يف العلم : كام يبدو من اآليات السابقة، فسيصبح املعنى هكذا

لك والراسخون من الذين هادوا واملؤمنون يؤمنون بام أنزل إليك وما أنزل من قب

يف العلم من املقيمني الصالة واملؤتون الزكاة.. أولئك سنؤتيهم أجرًا.. فهذا 

الفصل بني مجلتي الراسخني بجملة املؤمنون يعطي اآلية ارتباكًا خماًل بالبالغة 

 .القرآنية بشكل واضح

يف اإلطار اإلسالمي، وهو يقول  وهو اجلواب األكثر شهرةً : اْلواب الثالث

بأّن نصب )املقيمني( جاء عىل املدح، واهلدف منه بيان فضيلة الصالة، مثل قوله 

)ليس الرّب أن تولوا وجوهكم قبل املرشق واملغرب ولكن الرّب من آمن : تعاىل

باهلل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني وآتى املال عىل حبه ذوي القربى 

امى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة وآتى واليت
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الزكاة واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين يف البأساء والرضاء وحني 

(، فقد عطف 111: البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم املتقون( )البقرة

ذا هنج جائز يف )الصابرين( عىل املرفوع قبلها، والعّلة هي مدح الصابرين، وه

 اللغة العربية.

ما هو مرّبر هذا النصب عىل املدح؟ يمكن أن نجيبه بأّنه : وإذا سأل شخٌص 

)واملؤمنون... من قبلك(، فهذا ما بّرر : طول الفصل بني الراسخني، بجملة

 .النصب عىل املدح

إّن النصب عىل : وقد سّجل الناقدون عىل هذا اجلواب مالحظًة لغوية مفادها

ح نتيجة الفاصل الطويل البد أن يكون بعد متام خرب )الراسخون..(، مع أّن املد

فال جيوز النصب عىل املدح يف  ،خلرب هو )أولئك سنؤتيهم أجرًا..(املفروض أن ا

 .لغة العرب حينئذٍ 

وأجاب الفريق املنارص هلذا التخريج بأّن اخلرب قد جاء وتّم، فخرب الراسخون 

وما أنزل من قبلك(، إذًا فال مشكلة لغوية يف  هو )يؤمنون بام أنزل إليك

 .التخريج الذي قلناه

بام أنزل : أن تكون اجلملة معطوفة عىل الكاف من قبلك، أي: اْلواب الرابع

 .من قبلك، ومن قبل املقيمني الصالة

من قبل املقيمني الصالة؟ أي من قبل : وهذا اجلواب ال معنى له  إذ ما معنى

ياء، أي قبل خلق العامل البرشي، فأّي معنى هلذا الكالم وأّي كّل األنبياء واألوص

شاهد عليه؟! يضاف إىل ذلك أّنه ال جيوز عطف الظاهر عىل ضمري من دون 

 .إعادة ذكر عامل اجلّر عند بعض اللغويني

ما ذكره بعض العلامء من أّن هناك قراءة أخرى هلذه اآلية : اْلواب اخلامس
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ابن مسعود، )وأيب عيل قول(، واحلسن، : منتنسب إىل مصحف وقراءة كّل 

وسعيد بن جبري، وعكرمة، وعيسى الثقفي، ومالك بن دينار، واجلحدري، وهي 

 .قراءٌة بالرفع وليس بالنصب، فنأخذ بتلك القراءة، وحتّل املشكلة

ما نسب يف الرواية إىل عائشة زوج النبي ، وأبان بن عثامن، : اْلواب السادس

قون، وهو وجود خطأ من الكّتاب يف هذه اآلية وحّقها أن وحتّدث به املسترش

 .تكون بالرفع

وقد سّجلت مناقشات عىل أكثر هذه التخرجيات، السيام ما جاء عند الطربي 

 .يف جامع البيان والقرطبي يف جامع أحكام القرآن، وغريما

ندرس والذي يبدو من وجهة نظري األّولية اْلتواضعة، هو أّننا إذا أردنا أن 

 : هذا النوع من اآليات، نجد أنفسنا أمام َّنجْي

أن نقّدم جوابًا يثبت عدم وجود خطأ أو حتريف ممنوع حصل يف : األول

 .القرآن الكريم، سواء استطعنا حّل اللغز اللغوي أم ال

 .أن نقّدم جوابًا نحّل به هذا اللغز اللغوي املوجود يف اآلية الكريمة: الثاّن

لنهج الثاين متقّدم عىل األّول  ألنه لو وّفق يف جهوده فلن ومن الطبيعي أن ا

يتمّكن فقط من إثبات عدم التحريف رغم وجود هذه اآليات، بل سيقدر عىل 

 .تقديم حّل تفصييل للمشكلة املفرتضة، يلغيها من األساس

والذي يبدو يل أّن األجوبة األربعة األوىل التي قّدمها الرتاث اإلسالمي 

النهج الثاين، وبإمكان علامء اللغة مناقشة هذه األجوبة أو مالحظة كانت متارس 

هل هي مناسبة أم ال؟ وربام يقال بأهّنا غري قوّية، ال أقّل من حيث ال دليل عليها، 

أو لوجود ثقل يف استمزاجها بحسب اللسان العريب، وإّنام انطلقت من منطلق 

الظواهر، ولذلك لن تكون  عدم وجود حتريف يف القرآن  فأرادت أن ترّبر هذه
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مثل هذه األجوبة مقنعة ملثل املسترشق الذي ال حيمل أيديولوجية مسبقة تؤمن 

 بالنص القرآين.

إهّنا قوية، وأّن لغة العرب مفتوحة عىل إمكانات كبرية : وقد يقال يف املقابل

جّدًا مثل هذه، واألقوى من بني هذه التخرجيات هو ختريج النصب عىل املدح 

ف كّل واحدة منهام من مبتدأ وخرب، كام عل اآلية عبارة عن مجلتني تتألّ مع ج

 .أملحنا إليه آنفاً 

وبربط هذه اآلية الكريمة بموضوع اخلطأ يف القرآن، أعتقد ـ وبُصف النظر 

 : عن التخريج اللغوي األفضل ـ أّنه يمكن حّله عرب ما ييل

فهذا أمر قطعي عند كثري  نحن هنا ال نتحّدث عن اخلطأ يف كتابة القرآن،ـ  4

من العلامء املسلمني، وقد ذكر السيد اخلوئي أّنه كثر الغلط يف الكتابة يف القرآن 

الكريم، بل بلغ بعض العلامء هبا حّد مخسامئة غلط كتايب يف القرآن، وهذا أمر 

واضح يفرتض أن يعلمه الدارس لعلوم القرآن الكريم. إذن، فنحن ال نبحث 

ى إىل كتابة الكلمة خطأ، بل إىل النطق هبا منصوبًة، نطقًا تواتر دّ يف السبب الذي أ

جياًل بعد جيل بني املسلمني، فإذا تبنّي أّن هذا النطق غري النطق الصحيح الذي 

نا حممد.. وقع التحريف يف القرآن هبذا القدر، وهذه نقطة بالغة نزل عىل نبيّ 

قرآن وسكوهتم عنها، فإّن العرب األمية، وهذا هو ما يرّبر أخطاء الكتابة يف ال

أّمة شفوية  هلذا قد تكون الكتابة خاطئة لكنهم ينطقون بام هو الصحيح  ألهنم 

ليسوا أمة قارئة وكاتبة وإنام حافظة وشفوية، وهذه قضية بالغة األمية يف دراسة 

ظواهر التدوين والتعامل مع النصوص عند قدماء العرب قبل الفتوحات 

 .تفصيلها إىل فرصة أخرى اإلسالمية، أترك

فإذا كان من يقول بوقوع اخلطأ يف القرآن ـ ومع األسف مل يكن معي الوقت 
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، وله دليل ملراجعة كالمه ـ يقصد أّن النطق هبذه اآلية هو بالرفع وأّن اخلطأ كتايبٌّ 

فكّلهم  ،عىل ذلك من اللغة العربية، فهذا ليس باألمر الغريب أو املستهجن

ثبت لنا ذلك، أّما إذا يقولون بوقوع أ خطاء يف القرآن كتابيًا، لكن املهم هنا أن ي 

قصد أهنم ـ ولو بعضهم ـ كانوا ينطقون هبا منصوبًة وهو نطق خاطئ، ووصل 

إلينا النطق اخلاطئ ومل يصل النطق الصحيح، فهنا يكمن حمّل البحث، وهذا ما 

 .ال نوافقه عليه طبقًا ملا سيأيت قريبًا بإذن اهلل

متى وقع هذا : ، سنفْت  أنه وقع خطأ يف نقل النص القرآّن هنا فنسألجّيد

 : اخلطأ وما هو مرّبره؟ يفْت  ـ زمنيًا ـ تصّور حالتْي لوقوع هذا اخلطأ

 .ل أيب بكرأن يكون حصل يف عهد اخلليفة األوّ  أ ـ

ي كتابة موّحدة أن يكون حصل يف عهد عثامن اخلليفة الثالث، بسّبب تبنّ  ب ـ

للمصاحف ثم انترشت هذه الكتابة اخلاطئة، وأّدت إىل قراءة خاطئة بسبب 

رواج اعتامد املكتوب يف النطق يف العصور الالحقة، مثل عرصنا اليوم، لضعف 

 .اللغة العربية وقّلة العرب األقحاح

كيف يمكن أن يتلو : إذا افرتضنا أّن اخلطأ حصل يف العهد األول، فنسأل

ية بطريقة خاطئة ـ حتى عربيًا ـ وال يعرتض أحٌد شخٌص وأشخاص هذه اآل

إطالقًا بل وهم األعرف باللغة العربية؟ فلامذا حصل هذا اخلطأ منهم مع أهّنم 

عرب أقحاح مل خيتلطوا بعد  باألقوام والشعوب األخرى؟ هل هذا متصّور أم 

ذا ال؟ سأفرتض جدالً أّن شخصًا نطق باآلية خطأ، هل من املتوّقع أن يتكّرر ه

اخلطأ الذي هو عىل خالف اللغة العربية من اآلخرين؟ كيف حصل أن استقّرت 

ه اليومي هو اللغة الصحيحة؟  الصيغة اخلاطئة يف وسٍط لغت ه األم وكالم 

الفرضية األقرب حينئٍذ هو تعّمد التحريف من طرفهم ووجود مؤامرة 
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مرة الواسعة ضّد النص تعّلقت هبذه اآلية الكريمة، فإذا تبنّى باحٌث ما فكرة املؤا

القرآين من جانب الصحابة أو بعضهم أو السلطة آنذاك وَقبَِل بحذف عرشات 

بل مئات بل آالف اآليات عمدًا، فقد ال يوجد أمامه سبيل لنفي التحريف عن 

هذه اآلية حينئٍذ، أّما إذا كنا نقول بصيانة القرآن عن التحريف هبذا النطاق 

ما هي املصلحة املرتقبة : م حّرفوا هذه اآلية فنسألالواسع، ومع ذلك نفرتض أهّن 

من حتريفها هبذه الطريقة؟ إّن فرضية وجود مصلحة يف تغيري هذه الكلمة حتى 

نّتهم الصحابة أو السلطة آنذاك.. فرضية بعيدة جدًا مهام كان املوقف من 

الصحابة  إذ ال نعثر عىل مصلحة واضحة يف هذا املضامر، وتأويل كلمة 

قيمني الصالة( بأهل البيت لو كان هو املشكلة لكان املفرتض أن حيذفوا )امل

الكثري من هذه العناوين املوجودة يف القرآن الكريم، وجمّرد احتامل املصلحة 

 احتامالً رصفًا ال يفيد يف مثل موضوعنا هذا.

من هنا، نستبعد حصول هذا اخلطأ يف العهد األّول للجمع  بل من حياة 

مان عثامن بن عفان، فنبقى مع احتامل حصوله يف العهد الثاين، أي النبي إىل ز

 : عهد عثامن، وهنا نقول

ملاذا مل يعارض اإلمام عيل وكذلك أهل البيت من بعده، ومل يبّينوا : أوَلً 

حصول هذا اخلطأ أو التحريف ولو للمقّربني من الشيعة؟ وهم املكّلفون هبذا 

، فلم أعثر عىل رواية من أهل البيت تنتقد ما الدين واحلافظون له والذاّبون عنه

هو املوجود يف هذه اآلية الكريمة، وملاذا مل يستغّل هذا األمر الذين ثاروا عىل 

عثامن ليهدفوا التشكيك يف خالفته وحفظه للقرآن وأّنه مل يكن باملستوى 

ه املطلوب يف مواجهة حتريٍف متعّمد أو غري متعّمد للنص القرآين؟ السيام وأنّ 

قيل بأهنم استغّلوا بعض املالحظات عىل النّص املكتوب للقرآن من طرف عثامن 
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 والذي أرسل إىل األمصار، لكن هذه اآلية مل نسمع عنها شيئًا منهم!!

وهذا اجلواب قائم عىل االقتناع املسبق بأّن أهل البيت مل يؤّكدوا حصول 

 .التحريف الكبري يف القرآن الكريم

تسّجل مالحظات من قبل الصحابة أو القّراء يف األمصار التي ملاذا مل : ثانياً 

أرسلت إليها مصاحف عثامن، عىل النسخة التي وصلتهم يف خصوص هذه 

ملاذا قرؤوا كّلهم صيغة النصب ومل نسمع سوى بعٍض : اآلية  أو بعبارة أدّق 

قليل كانت لديه يف مصحفه أو قراءته صيغة  الرفع، وهو كالم ال يعلم مدى 

ته أساسًا  لعدم وجود دليل تاريخ يثبت أّن مصحف ابن مسعود مثاًل صحّ 

 احتوى صيغة الرفع؟

إّننا مل نسمع تعليقًا يف هذه اآليات، سوى رواية منقولة عن أّم املؤمنني عائشة، 

علاًم أّن بعض املروّيات التي عّلقت عىل وجود بعض اللحن يف القرآن الكريم 

م هذا القرآن بألسنتها  فلامذا مل حيصل هذا أشارت إىل أّن العرب سوف تقوّ 

التقويم يف موضٍع واضح جدًا مثل ما نحن فيه؟ إّن معنى هذا كّله، أّنه إذا مل 

يثبت وجود قراءة أخرى يأيت هذا الكالم، وإذا ثبت وجود قراءة أخرى فيأيت ما 

 .أعّلق لكم به عليه قريباً 

رفنا أن نصب هذه اجلملة هو كيف ع: دعونا نوّجه سؤاالً أساسيًا هنا ـ 5

 خطأ؟

إّننا اعتمدنا عىل قواعد اللغة العربية التي ندرسها منذ مئات : اجلواب

إّن نصب )املقيمني( هنا ليس صحيحًا، بعد : السنني، وهي تقول لنا بالتأكيد

 افرتاض بطالن كّل التربيرات السالفة مثل النصب عىل املدح وغري ذلك.

يف اللغة العربية مثل هذه القواعد التي  يف عرفنا أنّ ك: وهنا نسأل مّرًة أخرى
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 تدّلنا عىل بطالن صيغة النصب هنا؟

إّن قواعد اللغة العربية التي ندرسها اليوم ظهرت بعد القرن : اجلواب

اهلجري األّول، ومرجع حتديدها عّدة أمور أساسية يعرفها من يدرس مصادر 

 : والبالغة و.. وهياللغة القديمة، بال فرق بني النحو والرصف 

 أ ـ الشعر العريب اجلاهيل.

 واألفضل أن يكون قبل الفتوحات. ،ب ـ الشعر العريب قبل العرص األموي

ج ـ كالم أهل البادية البعيدين عن احلوارض التي تأثرت بالفتوحات 

 واختالط الشعوب العربية بغريها.

 د ـ القرآن الكريم نفسه.

جياًل بعد جيل يف الوسط العريب رشَط عدم احتامل ي العفوي للغة هـ ـ التلقّ 

 .حصول تغرّي 

وهذا معناه أّنني إذا أردت أن أعرف أّن املبتدأ ترفعه العرب أم ال؟ أرجع إىل 

واحدٍة من هذه املصادر األساسية، فإذا رأيت أّن شعرًا جاهليًا نصب املبتدأ 

وهذا معناه أّن قواعد اللغة إّن نصب املبتدأ جائٌز قلياًل يف حالة كذا وكذا، : قلت

القرآين املوجود بني أيدينا،  نية النّص العربية متفّرعة ـ يف البّت النهائي هلا ـ عىل ب  

نتقد عىل أساسه النص القرآين نفسه؟! السيام مع انفتاح  فكيف نجعلها َحَكاًم ي 

عدم قواعد اللغة العربية عىل ظاهرة االستثناءات، حتى أهّنم استثنوا من قاعدة 

جواز االبتداء بالنكرة أكثر من ثالثني حالة عىل ما أذكر. فهذا يعني أّن وجود 

مورد واحد يف القرآن ينصب فيام اعتدنا أن نجده رفعًا دليٌل عىل جواز النصب 

ولو نادرًا، واالستثناءات النادرة للغة ولقواعدها ظاهرة واسعة يف علوم اللغة 

 من بني سائر مصادر االجتهاد يف اللغة العربية العربية، السيام وأّن النص القرآين
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يمتاز باليقينية ولو النسبية، فالشعر اجلاهيل كثرٌي منه مل يثبت صّحة أّنه يرجع 

تارخييًا إىل العرص اجلاهيل، وكالم أهل البادية ثّمة من يتحّدث عن أّنه مرجعية ال 

اليشء عن لغة قريش حتكم عىل القرآن دومًا  ألّن لغة أهل البادية ختتلف بعض 

 .التي نزل هبا القرآن يف غالبه عىل األقّل، فمنهجة املحاكمة هنا فيها بعض اخللل

 ملاذا مل نجد شعرًا جاهلّيًا يستخدم مثل هذه اآلية؟: وإذا قلت يل

أكثر االستثناءات يكون عليها دليٌل واحد، عىل أّن النصب عىل : فاجلواب

 .املدح متعارٌف يف لغة العرب

كّله، إضافة إىل أّنه من غري املعلوم أّن استخدام االستثناء ينايف البعد  هذا

 البالغي يف اللغة.

لنفرض شخصًا يقول بحصول اخلطأ يف هذه اآلية، اعتامدًا عىل اللغة  ـ 4

العربية أو عىل غريها، واختلفنا معه يف تقييمه، فامذا يعني ذلك؟ إّنه يعني أّنه 

ائل قرؤوا اآلية بالرفع، وأّنه يف فرتٍة ما شاعت صيغة يعتقد بأّن املسلمني األو

النصب اخلاطئة، فنرجع إىل الصيغة الصحيحة، وهذا يؤّكد لنا أّنه يعرتف 

بالعطف أو االستئناف، غايته يضع مكان الياء يف )املقيمني( واوًا، فاالختالف يف 

 حرف واحد.

 املدح مثاًل؟إن اآلية نصبت عىل : إذن، ما الفرق بينه وبني من يقول

االحتاد يف أصل املعنى ـ برصف النظر عن تقديَري العطف أو : اجلواب

االستئناف ـ ألّن الذي يقول بالنصب عىل املدح يعرتف بذلك أيضًا، غايته يضع 

 .الياء كام هي اآلن وال يريد أن يضع مكاهنا واواً 

 هل هذا حتريٌف للقرآن ال جييزه املسلمون؟: ولو سألنا أنفسنا

ال أظّن ذلك  ألّن هذا ال يزيد عن القراءات القرآنية التي ال : كان اجلواب
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شك يف تعّددها، فام الفرق بني )املقيمني( و )املقيمون( من جهة وبني )ملستم 

النساء( و)المستم النساء( من جهة ثانية؟ إذا كان تغيري حرف ـ حذفًا أو زيادًة ـ 

 كارثة، فعندنا قراءات ال حتىص ختتلف حتريفًا ممنوعًا، لوقع النص القرآين يف

باحلروف زيادًة ونقيصة أو إبدال حرف مكان حرف، فهذه سورة الفاحتة فيها 

)ملك يوم الدين، ومالك يوم الدين(، وكذلك )الرصاط، : خالفات معروفة

)رصاط من أنعمت عليهم(، : والرساط، والزراط(، وهناك قراءة معروفة تقول

قراءات وليس عن غلط الكتابة الذي هو واضح جدًا. فبني وأنا هنا أتكلم عن ال

).. موسى أربعني : )يطهرن( و )يطّهرن( زيادة حرف ونقيصته، ويف قوله تعاىل

)ثم أخذتم(، ويف : ليلة ثم اختذتم العجل من بعده( هناك قراءة معروفة تقول

هناك قراءة )وإذ أخذنا ميثاق بني إرسائيل ال تعبدون إال اهلل..(، : قوله تعاىل

: )أسارى تفادوهم( جاءت قراءة: )ال يعبدون( بالياء، ويف قوله تعاىل: تقول

)أسارى تفدوهم(، ويف قوله : )أرسى تفدوهم( بغري ألف فيهام، وقراءة أخرى

)إن اهلل ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا : تعاىل

ا( بالتشديد ال باأللف، واألمثلة عىل ذلك )يضّعفه: عظياًم( جاءت قراءة معروفة

 .يف القراءات ال تعّد وال حتىص

فهل هذا الكالم أشّد أم ما ذهب إليه السيد اخلوئي واملحّقق اخلراساين 

صاحب الكفاية وغريما من أّن القراءات غري متواترة، بل هي أخبار آحاد؟! 

حفصًا الذي يروي عن  حتى أّن السيد اخلوئي بحث يف القراءات وتوّصل إىل أنّ 

: عاصم، وهي القراءة األشهر يف املرشق اإلسالمي اليوم، يف توثيقه نظر، وقال

حتى عىل نظرية حجية خرب الواحد فإّن هذه القراءات بعضها مشكل، والكّل 

يعرف أن القراءات ختتلف بزيادة حرف ونقيصته وباحلركات والنقط وبالتقديم 
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 القراءات موسوعة معروفة ال حيرضين اآلن عدد والتأخري وغريها، وقد أّلف يف

جمّلداهتا، لكنها فيام أذكر ال تقّل عن ستة أجزاء، فقط تبنّي مواضع اختالف 

 .القراءات

أقرتح عىل الذي لديه موقف لغوي يف هذه اآلية أن يستبدل كلمة )خطأ 

رفع نحوي قرآين( أو ما شاهبها بكلمة )خطأ يف قراءة النصب(، لصالح قراءة ال

املوجودة عند بعض القّراء، إذا ثبت لديه وجودها، وتكون دراسته اللغوية 

بمثابة الدليل عىل ترجيح قراءة عىل قراءة، وهذا ال ضري فيه، فإّن الشيخ 

الطربيس يف )جممع البيان( لديه يف كّل جمموعة آيات بحث اسمه )القراءة( 

الحق عىل بحث القراءة يستعرض فيه القراءات يف كّل اآليات، ثم لديه بحث 

 .حتت عنوان )احلّجة(، ويذكر فيه األدّلة التي ترّجح قراءة عىل أخرى عنده

هذه مداخلة مستعجلة يف املوضوع ممّا خطر ببايل، وحتقيقه النهائي حيتاج 

 .لفرصة أخرى، نسأل اهلل أن تتوفر لنا بحوله وقّوته

 

 آية احلجاب والتمييز بني احلرائر واإلماء  ـ 111

 َتّدث بعض الكّتاب عن أّن أصل آية احلجاب نزلت للتمييز بْي : لالسؤا

احلرائر واإلماء يف زمن صدر الرسالة، حيث كان مشهورًا عن اإلماء لباٌس يوصف 

أنه كان يغّطي فقط اْلنطقة السفلية، وكانت تتعّر  احلرائر ْلضايقات عّدة َل َتييز 

اْلقصد اْلبدئي نزلت هذه اآلية  بينهّن وبْي اإلماء نتيجة اللباس العام، ولذلك

للتمييز بْي احلرائر واإلماء؛ وألّن اإلسَلم جاء للحفاظ عَل سَلمة اْلجتمع 

والتدّرج يف النهو  بعفته وعفافه َتّولت اْلسألة تدرُيّيًا للحجاب، ولكن ليس 

كَم يطرح حاليًا من قبل الفقهاء، بل وضعت له ـ أّي للمكّلف ـ خطوٌط عاّمة 
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تطبيق مصاديقها وتشخيصها عَل اْلكّلف نفسه، فمثًَل ما يمكن اعتباره  تركت فيه

حجابًا ْشعّيًا يف دولٍة أوروبّية َل أعتقده كذلك يف دولة عربية وهكذا، فَم مدى 

 صّحة قّصة احلجاب، وهل فعًَل نزلت اآلية َلذا السبب؟

 منذ زمن  إّن فرضية التمييز بني احلرائر واإلماء ذكرها العلامء املسلمون

بعيد، ومستندات هذه املعلومة موجودة يف كتب التفسري اإلسالمي أيضًا، وقد 

، ﴾َذلَِك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفََل ُيْؤَذْينَ ﴿: جاء ذلك يف سياق البحث عن قوله تعاىل

تجرأ عليها كام  عىل أساس أّن املعرفة يراد منها معرفة احلّرة من األمة، كي ال ي 

 وطبعًا هذا االحتامل تشهد له بعض املعلومات التارخيية. مة.ي تجرأ عىل األ

إال أّن املشكلة تكمن يف ثبوت هذه املعلومات التارخيية عن هذه القضّية 

بالذات، فمشكلة مشاكل بعض كّتابنا املعارصين أهّنم مستعدون لرفض 

ا عرشات النصوص التارخيية واحلديثية التي ال تنسجم مع قناعاهتم، بحّجة أهن

اختلقت يف القرن الثاين والثالث اهلجريني ملصالح، فيام نراهم يتمّسكون بروايٍة 

أو روايتني ضعيفتني جدًا، ومل تذكرا يف املصادر األوىل من كتب احلديث 

 .والتاريخ التي تكون موثقًة عادًة، ثم يبنون عليها أجوبًة كربى يف فهم الدين

املقنع عىل هذه الظاهرة؟ وأّن اآلية ما هو الدليل التارخيي : أريد أن أسأل

الكريمة جاءت هبذا السياق ال يف سياق آخر؟ وجمّرد أّن عاملًا يف القرن السادس 

 .اهلجري فهم ذلك ال يعني أننا بتنا ملزمني بفهمه

أما موضوع اآلية، فقد طرح بعض املفرّسين احتامالٍت أخر فيها  حيث إهنا 

ة إطالقًا  إذ ليس فيها إشارة مبارشة لذلك، ال تتحّدث عن األمة وال عن احلرّ 

وإنام فرض هذا التفسري من اخلارج، وبعض  املفرّسين هنا ذهب إىل أّن املعرفة 

هنا يراد هبا معرفة االلتزام الديني، أي إّن احلجاب الدقيق يوضح أّن هذه املرأة 
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ر ـ إن مل خيب ظنّي ـ أنّ  اجلبائي املعتزيل  ملتزمة بدينها، فيتجنّب املساس هبا، وأذك 

والعالمة الطباطبائي يذهبان إىل هذا الرأي، إذًا فتوجد احتامالت أخر يف تفسري 

املعرفة الواردة يف اآلية الكريمة، وينبغي علميًا تضعيف كّل االحتامالت لتقوية 

احتامل التمييز بني األمة واحلّرة، لو أردنا أن نكون علميني ومنصفني يف قراءتنا 

 لألمور.

و غضضنا الطرف عن هذا األمر كّله، فإّن السياق الذي جاءت فيه هذه ول

اآلية هو إدناء اجلالبيب، ولنفرض أّن آية إدناء اجلالبيب خاّصة هبذا املورد، 

َْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساء اْلُْْؤِمنَِْي ُيْدنَِْي ﴿: وهي قوله تعاىل ا النَّبِيُّ ُقل ألِّ َ َيا َأُّيُّ

ن َجََلبِيبِِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفََل ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اَّللَُّ َغُفوًرا َعَلْيِهنَّ مِ 

ِحيًَم  لكّن آيات احلجاب يف القرآن الكريم ال ختتّص بآية إدناء اجلالبيب،  ،﴾رَّ

بل هناك آيات الزينة الواردة يف سورة النور التي نزلت منفصلًة عن سورة 

اجلالبيب، وهي عند الفقهاء أهّم من آية اجلالبيب عىل  األحزاب التي فيها آية

وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم ﴿: مستوى معطياهتا الفقهية، قال تعاىل ُقل لِّْلُمْؤِمنَِْي َيُغضُّ

ْم إِنَّ اَّللََّ َخبرٌِي بََِم َيْصنَُعوَن  َوُقل لِّْلُمْؤِمنَاِت  *َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهْم َذلَِك َأْزَكى ََلُ

ْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوََل ُيبِْديَن ِزينََتُهنَّ إَِلَّ َما َظَهَر ِمنَْها َيْغُض 

ْبَن بُِخُمِرِهنَّ َعََل ُجُيوهِبِنَّ َوََل ُيْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إَِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ َأْو  َوْلَيَّْضِ

ْبنَائِِهنَّ َأْو َأْبنَاء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو إِْخَواَِّنِنَّ َأْو َبنِي إِْخَواَِّنِنَّ َأْو َبنِي آَباء ُبُعوَلتِِهنَّ َأْو أَ 

َجا ْرَبِة ِمَن الرِّ ِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت َأْيََمَُّنُنَّ َأِو التَّابِِعَْي َغرْيِ ُأْويِل اإْلِ
ِل َأَخَواهِتِنَّ َأْو نَِسائِ

 ْ ْبَن بَِأْرُجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما  َأِو الطِّْفِل الَِّذيَن ََل َيْظَهُروا َعََل َعْوَراِت النَِّساء َوََل َيَّْضِ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  َا اْلُْْؤِمُنوَن َلَعلَّ ِفَْي ِمن ِزينَتِِهنَّ َوُتوُبوا إىَِل اَّللَِّ مَجِيًعا َأُّيُّ  .﴾ُُيْ

إلماء، ووجود فإّن هذه اآلية عامة يف خطاهبا لكّل املؤمنات تشمل احلرائر وا
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احلديث فيها عاّم ملكت اليمني ال خيّصصها باحلرائر  ألهّنا تستوعب كّل 

احلاالت االستثنائّية، متامًا كام ال تكون خاّصًة بمن لدهيا ولد أو بمن كانت 

 .متزّوجًة  ألّن اآلية ذكرت البعولة واألبناء

ّرة واألمة، توجد عندنا بعض األحكام التي يظهر منها التمييز بني احل ،نعم

وقد استخدمت هذه األحكام للقول بأّن اإلسالم دين طبقي يريد أن حيمي احلّرة 

دون األمة، أو أنه ال يريد التحصني األخالقي يف املجتمع بقدر ما يريد حف  

حرمة احلرائر اجتامعّيًا فاألمة تثري الغريزة أيضًا، فلامذا تّم التساهل يف سرتها 

 بعض اليشء؟

فقد خرجت يف بعض أبحاثي بنتيجة فقهّية يف باب السرت أعتقد  بالنسبة يل

أهّنا بالغة األمية، ثم رأيت إشارة هلذه النتيجة عند الشيخ املنتظري رمحه اهلل، 

وهي أّن فلسفة السرت تقوم عىل مبدأين ـ إذا مجعنا خمتلف نصوص السرت يف الفقه 

 : اإلسالمي ويف الكتاب والسنة ـ وما

 .أ احلامية األخالقيةمبد: األّول

 .مبدأ احلرمة الشخصية: الثاين

أن يكون ذلك موجبًا هلتك : فيحرم النظر أو الكشف أو اللمس يف حالتني

حرمة املرأة نفسها بحسب وضعها االجتامعي، فمثاًل املرأة اليوم إذا كانت حمّجبًة 

قد  ورآها رجٌل باخلطأ فإهنا تشعر باإلحراج الشديد، وكأّن خصوصّيًة هلا

انكشفت، مما خيالف حرمة حياهتا اخلاّصة، فهنا حيرم النظر ولو مل يكن عن 

شهوٍة  وأن يكون ذلك ناجتًا عن وضع غريزي غري أخالقي أو مفضيًا إىل وضع 

غريزي غري أخالقي، فهنا حتى لو رضيت املرأة وتنازلت عن حّقها الشخيص 

 يف احلفاظ عىل حرمتها، ال جيوز النظر.
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املتواضع فإّن قضية األمة ترجع إىل هذين العنرصين، فإّن اإلماء ويف تقديري 

يف العرص اإلسالمي مل تكن هلّن ـ اجتامعّيًا ـ حرمٌة تضاهي حرمة احلرائر  هلذا 

كان يتساهل معهّن يف كشف الشعر مثالً أو بعضه، كام أهّنن مل يكّن بالوضع 

هنّن يف الغالب خادمات الذي تكون فيه احلّرة من حيث األناقة ولفت النظر  أل

 فقريات غري مترّبجات بسبب عدم توفر املال لدهيّن.

هذا كّله إذا صّح فقهّيًا أّن هناك متييزًا يف األحكام بني احلّرة واألمة عىل 

مستوى السرت، وإال فمجّرد أّن ذلك كان واقعًا تارخيّيًا ال يثبت انتسابه لإلسالم 

ّدًا هو أّنه جيوز النظر غري الشهوي إىل املريضة بالرضورة، من هنا فام أميل إليه ج

يف وضعها املريض من قبل الطبيب ولو مل يكن هناك اضطرار بالنسبة إليها  ألّن 

النظر يف هذه احلال ال خيرق احلرمة االجتامعية هلا، فيجوز للمرأة الذهاب إىل 

ّية أخرى ملا الطبيب الذكر، ولو كانت هناك امرأة طبيبة وحاذقة، وهناك آثار فقه

 .ملت  إليه ـ وال أريد أن أجزم اآلن به ـ ال جمال لإلطالة هبا هنا

 

رفع تهافت حمتمل يف مناجاة الذاكرين لإلمام زين العابدين عليه   ـ 111

 السالم

 إَلي لوَل الواجب من قبول »: جاء يف مناجاة عن اإلمام عليه السَلم: السؤال

ومن أعظم النعم علينا جريان »: ويقول، ثم يعود «أمرك لنزهتك من ذكري إياك

فَل تطمئن القلوب إَل »و  «وأنسنا بالذكر اخلفيّ »، و «ذكرك عَل ألسنتنا

: ، ثم ُيتتم باآلية القرآنية«وأستغفرك من كّل لّذٍة بغري ذكرك»و  «بذكراك

أليست افتتاحّية هذه اْلناجاة مناقضة لبقّية مقاطعها  .﴾َفاْذُكُروِّن َأْذُكْرُكمْ ﴿

 فقراهتا؟و
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  ما جاء ممّا نقلتموه من مناجاة الذاكرين لإلمام زين العابدين عليه السالم

 : اليس فيه هتافت، ويمكن طرح احتاملني يف تفسريه م

أن يكون املراد من مطلع املناجاة اإلشارة إىل خّسة القائل : اَلحتَمل األّول

إّن مثيل يلّوث اسم : القاتلووضاعته، متامًا كام يقول العايص الفاسق الزاين 

فالن العظيم إذا تكّلم به، فهذا ليس رفضًا للذكر، وإنام هو إشارة إىل عصيان 

الذاكر بام يتعاىل اخلالق أن ي ذكر عىل مثل هذه األلسن، وهو تعبري كنائي وجمازي 

 رائع حقيقًة.

ل والبّد من اإلشارة هنا إىل أّن الدعاء يقوم عىل حالة الوجدان والتفاع

العاطفي العميق، هلذا فال يصّح اعتبار هذا املقطع شاهدًا عىل أّن اإلمام زين 

العابدين يرى نفسه أو يقّر عىل نفسه بأّنه من العصاة الذين بلغوا هذه املرتبة 

 .والعياذ باهلل

أن يكون املراد هو أّن جريان اسمك ـ تباركَت وتعاليت ـ : اَلحتَمل الثاّن

يرفع شأن هذا الشخص، واخللق كّلهم ال  عىل لسان شخص من خلقك

يملكون شأنّية أن ي منحوا ذكر اسم اهلل عىل ألسنتهم، وهم املخلوقات التي بينها 

وبينه رتٌب ودرجات، ولعّل ما يساعد عىل هذا التفسري أّن املناجاة قالت بعد 

ى َأْن َيْبُلَغ ِمْقداِري َعَل َأنَّ ِذْكِري َلَك بَِقْدِري َل بَِقْدِرَك، َوما َعس»: ذلك مبارشةً 

 .«َحّتى ُأْجَعَل حَمًََل لَِتْقِديِسك

 

 مدى صّحة حديث األشباح اخلمسة  ـ 112

 جاء يف احلديث باإلسناد إىل الصدوق، عن إبراهيم بن هارون، عن : السؤال

أيب بكر أَحد بن حممد، عن حممد بن يزيد القايض، عن قتيبة بن سعيد، عن الليث 
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قال رسول اَّلل صَل : عفر، عن أبيه، عن أيب هريرة، قالبن سعد وإسَمعيل بن ج

ْلا خلق اَّلل آدم ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش، فإذا »: اَّلل عليه وآله

َل. قال عليه : يا رّب، هل خلقت قبيل من البّش أحدًا؟ قال: مخسة أشباح، فقال

من ولدك لوَلهم هؤَلء مخسة : فمن هؤَلء الذين أرى أسَمءهم؟ فقال: السَلم

ما خلقتك، وَل خلقت اْلنّة وَل النار وَل العرش وَل الكريس وَل السَمء وَل 

األر  وَل اْلَلئكة وَل اْلّن وَل اإلنس، هؤَلء مخسة شققت َلم إسًَم من 

أسَمئي، فأنا اْلحمود وهذا حمّمد، وأنا األعَل وهذا عيل، وأنا الفاطر وهذه 

احلسن، وأنا اْلحسن وهذا احلسْي، آليت عَل فاطمة، وأنا ذو اإلحسان وهذا 

نفِس أّنه َل يأتيني أحٌد ويف قلبه مثقال حّبة من خردل من حمّبة أحدهم إَل أدخلته 

جنتي، وآليت بعزيت أنه َل يأتيني أحٌد ويف قلبه مثقال حبة من خردل من بغض 

نجي، أحدهم إَل أدخلته ناري، يا آدم هؤَلء صفويت من خلقي، هبم ُانجي من اُ 

هل هذا احلديث معترب من حيث السند عندكم : السؤال .«وهبم ُاهلك من ُاهلك

 وعند السيد اخلوئي؟

  هذا احلديث هبذا السند غري تام، ال أقّل من أّن فيه إبراهيم بن هارون، ومل

: تثبت وثاقته، بل مل يتعّرض القدماء حلاله، ومل يوثقه السيد اخلوئي أيضًا )انظر له

(، لكن ال يمكن هبذا املقدار نفي مضمونه، 489، ص 1ل احلديث جمعجم رجا

ألّن هذا املضمون ورد بطرق أخر وضمن روايات أخر البّد من مراجعتها قبل 

 .اخلروج بنتيجة هنائّية

 

 ﴾ءْيَش ِهِلْثِمَك َسْيَل﴿: معنى جديد لقوله تعاىل  ـ 113

 أنا طالب يف احلوزة العلمّية يف مدينة قم، وقد كنت أتباحث مع بعض : السؤال
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الطلبة هنا يف علم الكَلم، وكان اْلبحث يف التجسيم، واَلستدَلل عَل نفي اْلسمية 

، وقد نقل يل أحد احلضور أّنه ﴾ءََشْ  هِ لِ ثْ مِ كَ  َس يْ لَ ﴿: عن اَّلل تعاىل بقوله سبحانه

ل هبذه اآلية عَل نفي اْلسمية عن اَّلل تعاىل، سمع منكم شفاهًا رّدًا عَل اَلستدَل

 رغم اشتهار اَلستدَلل هبا عند العلَمء قاطبة، فأردت اَلستيضاح، فَم هو رأيكم؟

  املعروف بني علامء التفسري والكالم أّن هذه اآلية القرآنية تفيد نفي تشابه

منها نفي اهلل تعاىل مع أّي يشء آخر يف احلقيقة والصفات، وبعضهم استفاد 

التامثل يف احلقيقة، واالختالف بني املجّرد واملادي اختالٌف يف احلقيقة ال يف 

ال يمكن أن يكون اهلل جساًم، ألّنه لو كان : الصفة، وطريقتهم يف الفهم هكذا

إّن اهلل ال يمكن أن : جساًم لكان مثل خلقه، واهلل يقول بأنه ال مثل له، أو نقول

ه لو كان حمتاجًا لكان مثلنا، وليس كمثله يشء وهكذا، يكون حمتاجًا لغريه  ألنّ 

ومرجع هذا التفسري إىل نفي مطلق التامثل بأي وجٍه من الوجوه بينه وبني غريه 

 .سبحانه

إال أّنه يمكن إثارة احتامل آخر يف تفسري اآلية الكريمة، وهذا االحتامل الذي 

ل له يف القدرة أو يف العلم أو يف أثريه هو أّنه يقال يف لغة العرب بأّن فالنًا ال مث

الطول أو يف اجلامل، ونفي املثلّية ال يعني أّن غريه ليس لديه علٌم وال قدرة وال 

مجال وال غري ذلك، بل تعني أّن غريه ليس لديه تلك الدرجة املطابقة لقدرته 

ليس مثل آنشتاين شخٌص يف الفيزياء، وهذا : ومجاله وطوله وعلمه، فأنت تقول

عني أّنه ال يوجد من يشرتك مع آنشتاين يف الفيزياء يف اجلملة، لكّن املنفّي هو ال ي

اإلنسان غري اإلبل وال يامثله، لكّن هذا : متاثله ال اشرتاكه معه يف اجلملة، وتقول

 ال يعني أّنه ال يشرتك معه يف كونه موجودًا أو يف كوهنام حيوانًا.

ليس مثل اهلل يشء، أي : كريمة هكذاوإذا بنينا عىل ذلك يصبح معنى اآلية ال
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ال يوجد يشء يتصف بالصفات واحلقائق التي هلل سبحانه بحيث يكون خالقًا 

وبارئًا وعاملًا مطلقًا وقادرًا مطلقًا وكّل الصفات واخلصائص األخرى، فهي 

تنفي احلّد األعىل املوجب لوجود شخص آخر غري اهلل حيمل متام صفاته العليا، 

مطلق االشرتاك، وإذا مل نفرّس اآلية هبذا املعنى املحتمل لوقعنا يف  ال أهّنا تنفي

مشكلة تفسري اشرتاك غري اهلل مع اهلل تعاىل يف سائر الصفات كالسمع والبرص 

والعلم وغري ذلك، وربام هلذا حاول بعض املفرّسين حرص اآلية الكريمة بالتامثل 

 .ه املشكلةيف احلقيقة ال يف الصفة  ألهّنم تنّبهوا إىل هذ

ََمَواِت ﴿: وسياق اآلية الكريمة يعطي ما نقول، فقد قال تعاىل َفاطُِر السَّ

َواأْلَْرِ  َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوِمَن اأْلَْنَعاِم َأْزَواًجا َيْذَرُؤُكْم فِيِه َليَْس 

ِميُع اْلبَِصرُي َلُه  ٌء َوُهَو السَّ ْزَق ْلَِْن َكِمْثلِِه ََشْ ََمَواِت َواأْلَْرِ  َيْبُسُط الرِّ َمَقالِيُد السَّ

ٍء َعلِيمٌ  ُه بُِكلِّ ََشْ (، فهذا الذي يفعل كّل ما 14ـ  11: )الشورى ﴾َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ

جاء يف اآليتني ليس له مثيل، أي ال يوجد غريه جيعل لكم من أنفسكم أزواجًا 

 .ت واألرضومن األنعام وله مقاليد الساموا

إّن اآلية الكريمة ال تنفي مطلق التامثل بل تنفي التامثل املطلق، : واخلالصة

ويكفي كون هذا الذي نّدعيه حيمل احتامالً قوّيًا يسقط اآلية عن تبلور ظهوٍر هلا 

يف التفسري املشهور، فيؤخذ حينئٍذ بالقدر املتيّقن هلا، وهو التامثل املطلق، كام أّنه 

ري اجلديد تنفي اآلية وجود إهلني حيمالن صفات اهلل وأسامئه عىل هذا التفس

العليا، ال أهّنا تنفي وجود تشابه يف اجلملة بني اهلل وبني غريه، األمر الذي يلغي 

إمكانية االستفادة من هذه اآلية يف الكثري من املوارد التي استفاد منها علامء 

 .الكالم والتفسري. والعلم عند اهلل
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 الركعتني لوالدة اإلمامني احلسنني عليهما السالم حديث زيادة  ـ 114

 ثنا أَحد بن حممد بن حييى العطار، عن أبيه، حّد : يوجد حديث هذا نّصه: السؤال

حّدثني أبو حممد العلوي الدينوري، بإسناده رفع احلديث إىل الصادق عليه : قال

ليس فيها َل صارت اْلغرب ثَلث ركعات وأربعًا بعدها : قلت له: السَلم قال

إّن اَّلل عز وجل أنزل عَل نبّيه صَّل اَّلل عليه وآله »: تقصري يف حَّض وَل سفر؟ فقال

لكّل صَلٍة ركعتْي يف احلَّض، فأضاف إليها رسول اَّلل صَل اَّلل عليه وآله لكّل 

صَلة ركعتْي يف احلَّض، وقُص فيها يف السفر، إَل اْلغرب والغداة، فلَّم صَّل 

مة عليها السَلم، فأضاف إليها ركعة شكرًا َّلل عز وجل، فلَم اْلغرب بلغه مولد فاط

أن ولد احلسن عليه السَلم أضاف إليها ركعتْي شكرًا َّلل عز وجل، فلَم أن ولد 

للذكر مثل حظ : احلسْي عليه السَلم أضاف إليها ركعتْي شكرًا َّلل عز وجل، فقال

ما مدى صّحة سند هذا : هووسؤايل  «.األنثيْي، فْتكها عَل حاَلا يف احلَّض والسفر

 وفقًا آلراء السيد اخلوئي يف علم الرجال؟عندكم، واحلديث 

  142: 4ورد هذا احلديث عند الشيخ الصدوق يف كتاب علل الرشائع ،

، ونقل الشيخ الطويس هذه الرواية عن 252: 1ويف كتاب من ال حيرضه الفقيه 

. كام جاء يف 111: 4 كتاب من ال حيرضه الفقيه، وذلك يف هتذيب األحكام

بعض الكتب األخرى مثل ذكرى الشيعة للشهيد األّول واحلدائق النارضة 

 .للشيخ البحراين

أّما كتاب ذكرى الشيعة وكتاب احلدائق النارضة فهي كتب فقهية ال ربط هلا 

باحلديث، وهلذا فهذه الكتب أخذت من املصادر املتقّدمة عليها، وإذا حّللنا 

األصلية هلذا احلديث، وجدنا أّن الشيخ الطويس يف كتاب هتذيب املصادر الثالثة 

االحكام قد أخذ احلديث ـ كام يرّصح هو نفسه ـ من كتاب من ال حيرضه الفقيه، 
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ومن ثّم فليس للطويس سنٌد جديد هلذا احلديث حتى نحاكمه بمعزل عن سند 

يه وعلل من ال حيرضه الفق: الصدوق  وعليه فاملصدر األساس إذًا هو كتابا

 : الرشائع، وهنا نقول

أما كتاب من ال حيرضه الفقيه، فقد ورد فيه هذا احلديث بال سند أساسًا، 

والسيد اخلوئي ال يأخذ بمراسيل الصدوق مطلقًا ـ كام هو الصحيح ـ وأما 

كتاب علل الرشائع الذي نقلتم نّص احلديث منه، فهو املصدر الوحيد املسند، 

 : لوجدنا فيه عّدة نقاط ضعف، وهيولو راجعنا السند 

إّن فيه إرساالً  ألّن أبا حممد العلوي الدينوري ذكر احلديث بسنده إىل : أوَلً 

اإلمام الصادق، ولكن مل يذكر السند يف كتاب العلل  فلهذا يكون احلديث 

 .مرساًل بني الدينوري والصادق عليه السالم

هول احلال عند السيد اخلوئي إّن أمحد بن حممد بن حييى العطار جم: ثانياً 

ومجاعة من العلامء، وهو الصحيح، ويمكن مراجعة نظر السيد اخلوئي فيه ضمن 

 (.144ـ  141: 1معجم رجال احلديث )كتاب 

إّن أبا حممد العلوي الدينوري رجل مهمٌل جدًا، ال ذكر له عىل ما يبدو : ثالثاً 

 يذكره السيد اخلوئي أساسًا يف يف كتب الرجال ال عند الشيعة وال عند السنّة، ومل

املعجم، والقاعدة الغالبة تقول بأّن كّل من مل يذكره السيد اخلوئي يف املعجم، 

فهو غري ثابت الوثاقة عنده. ومن البعيد أن يكون هذا الرجل هو احلسن بن عيل 

الدينوري العلوي  ألّن الصدوق يروي عن هذا الرجل مبارشًة عن زّكار 

حممد العلوي الدينوري هنا  مكن أن يكون بينه وبني أيبالعلوي، فكيف ي

أمحد بن حممد بن حييى العطار، ووالده حممد بن حييى العطار، مع : واسطتني ما

أنه يروي عن احلسن العلوي بدون واسطة، مما يدّل عىل تغايرما  فلهذا كّله 
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ح ، وعىل ما هو الصحييكون هذا احلديث ضعيف السند عند السيد اخلوئي

 أيضًا.

أما عىل مستوى املتن، ففيه ـ من وجهة نظري املتواضعة ـ بعض الغموض 

البدوي عىل األقّل  إذ يف أوله يقول بأّن الصالة رّشعت ركعتني ركعتني، ثم 

يقول بأّن ركعتي املغرب زيدت فيها ركعة شكرًا ملولد الزهراء صلوات اهلل 

تني للحسني عليهام السالم، فإذا عليها، ثم يقول بأّن ركعتني زيدتا للحسن واثن

قصد أنه بعد املغرب زيدت ركعتان، ثم ركعتان، فصارتا أربعًا، فصارت صالة 

العشاء، فكيف قال يف البداية بأّن الصلوات رّشعت ركعتني ركعتني، مما يعني أّن 

العشاء منذ األّول كانت ركعتني، فلو زيدت بعد املغرب أربع ركعات للحسنني، 

اء ست ركعات. وأما إذا قصد أّن الركعتني املضافتني للحسن ثم لصارت العش

للحسني عليهام السالم، مزيدتان عىل الصلوات الرباعّية، فهذا يعني أّن هناك 

 تني، وليس ثالثًا، مع أّن لدينا ثالث صلوات رباعّية.صالتني رباعيّ 

 اثنتني إال ثم الرواية نفسها تقول بأّن الرسول منذ البداية أضاف عىل االثنتني

املغرب والصبح، مما يعني أّن الصلوات الرباعية قد أضاف إليها الرسول قبل 

املولد احلسني واحلسيني ركعتني، فصارت هناك ثالث صلوات رباعية، فام 

معنى الزيادة هنا أربع ركعات ملولد احلسنني؟! إال إذا ق صد من الركعات األربع 

ام ـ نافلة صالة املغرب، ال صالة العشاء، كام بعد مولد احلسنني ـ سالم اهلل عليه

 هو غري بعيد، فال يأيت هذا اإلشكال املتني.

فإّنني أرّجح ـ وهو املتعنّي عند السيد اخلوئي وفقًا لنظرّياته  ،وعىل أّية حال

 .الرجالّية ـ أّن هذا احلديث ضعيف. واهلل العامل
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 «إسرائيلعلماء أّميت أفضل من أنبياء بين »مدى صّحة حديث   ـ 115

 حديث صحيح  «علَمء أّمتي أفضل من أنبياء بني إْسائيل»هل حديث : السؤال

 وثابت وله سند معترب؟

  هذا احلديث ضعيف السند جّدًا عند اإلماميّة، وقد نّص علامء أهل السنّة

 .أيضًا عىل عدم وجود سند صحيح له

 

 ن احلوزات العلمّيةعأسباب غياب الدرس القرآني   ـ 116

 ما هي األسباب اْلعرفية واْلجتمعية التي أّدت يف بعض الفْتات الزمنّية : السؤال

ة إىل تصنيف اَلهتَمم بالدراسات القرآنّية والتفسريّية نقطَة ضعف يف الشخصيّ 

 العلمية يف احلوزات الدينّية؟

  التنامي غري العادي للدراسات املعنيّة : منها، أسباب كثرية هناكقد تكون

واألصول، فإّن هذا االستغراق يف هذين العلمني أخذ حجاًم كبريًا من بالفقه 

الوعي االجتامعي داخل احلوزات، وصارت املنافسات العلمّية ترتّكز عىل 

املجال الذي يشتغل عليه هذان العلامن، كام أّن النفوذ والتأثري الذي حيظى به 

ّمة طالب العلوم الدينيّة الفقهاء يف األوساط االجتامعّية يلعب دوره يف إقدام عا

عىل االهتامم هبذين العلمني وترك غريما من العلوم، وشيئًا فشيئًا يتطّور هذان 

العلامن فيام تبقى سائر العلوم يف وضعها القديم، مما يعطي إحياء ـ لدى أدنى 

مقارنة ـ بأّن تلك العلوم ليست حاويًة لدراسات معّمقة كتلك التي يف الفقه 

 .شعر الطالب بأهّنا ذات درجة أدون من الناحية البحثّيةو ما ي  واألصول، وه

 

 بني عرض احلديث على القرآن وفهم القرآن الكريم  ـ 117

 َم له احلاكمية عَل اآلخر؟ فإذا بالنسبة للقرآن الكريم واألحاديث، أُّّي : السؤال
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ة  القرآن، ويف نفس الوقت جعل اْلعصومون اْلرجعي وُتبّْي كانت األحاديث ُتفّّس 

للقرآن لتحديد صحة ما يرُد عنهم عليهم السَلم من روايات، فإذا كان القرآن َل 

ُيفّّس إَل باحلديث وإذا كان احلديث َل ُيعترب إَل بمطابقته للقرآن.. أَل يعترب هذا 

 !دورًا؟

  ًالقرآن الكريم ظاهٌر وبنّي ال أقّل يف دالالته األولّية، كام ذكر ذلك مفّصال

بائي، وقد دّلت الروايات الرشيفة عىل مرجعّيته ولزوم عرض العالمة الطباط

احلديث عليه، ومعنى ذلك أّننا نعرض األحاديث الواصلة إلينا عىل القرآن فيام 

نفهمه نحن من القرآن ال فيام تفرّسه األحاديث فقط، وإال لزم الدور يف بعض 

صاحب  احلاالت، وهذا ما يذكره بعض العلامء كالشيخ حممد حسن النجفي

 ه.جواهر الكالم وغري

وأّما تفسري احلديث للقرآن فهو يكون عندما نجد أّن مضمون احلديث ال 

القرآن، ثم نعرض احلديث عليه، فيصّح نفهم يعارض القرآن، ففي البداية نحن 

وبعد نتيجة عدم تنافيه مع ما فهمناه من القرآن الكريم،  احلديث بذلك

 ة.نيّ آلفهم املزيد من الدالالت القرتصحيحه نستفيد من متن احلديث 
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بالذهاب، ال خبصوص أال ميكن تفسري روايات املشي لزيارة احلسني   ـ 118

 املشي على القدمني؟

 وردت بعض األحاديث عن أهل البيت يف استحباب زيارة احلسْي : السؤال

عليه السَلم ماشيًا، أَل يمكن فهم هذه األحاديث بمعنى السعي إليه والذهاب إىل 

، وعليه فيصعب من مشى إىل اْلسجد، بمعنى من ذهب إليه: زيارته، مثل قولنا

 ؟باب اْليش عَل الرجلْي للزيارةإثبات استح

  يمكن فهم بعض الروايات باملعنى الذي ذكرمتوه، وهو تفسري تتحّمله هذه

النصوص عرفًا، لكّن بعض الروايات رصيح يف إرادة امليش عىل القدمني، بحيث 

يصعب افرتاض مثل هذا التفسري فيه، برصف النظر اآلن عن مدى الصّحة 

 أو تلك.السندّية يف هذه الرواية 

دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه : ومن هذه الروايات خرب أيب سعيد القايض، قال

من أتى قرب احلسني ماشيًا كتب اهلل له بكّل »: السالم يف غرفٍة له فسمعته يقول

)تفصيل وسائل  «خطوة وبكل قدم يرفعها ويضعها عتق رقبة من ولد إسامعيل

: ( بن ثوير بن أيب فاختة، قال(، وكذلك خرب احلسن )حسني221: 12الشيعة 

يا حسني، إنه من خرج من منزله يريد زيارة قرب »: قال أبو عبد اهلل عليه السالم

احلسني بن عيل عليهام السالم، إن كان ماشيًا كتب له بكّل خطوة حسنة، وحمى 
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عنه سيئة، فإن كان راكبًا كتب اهلل له بكّل حافر حسنة، وحّط هبا عنه سيئة، حتى 

صار يف احلاير كتبه اهلل من املفلحني املنجحني، حتى إذا قىض مناسكه كتبه اهلل إذا 

إّن رسول اهلل صىل اهلل : من الفائزين، حتى إذا أراد االنرصاف أتاه ملك، فقال له

 «استأنف العمل فقد غفر اهلل لك ما مىض: عليه وآله يقرؤك السالم، ويقول لك

حساب احلسنات للاميش وفقًا هلذه الرواية (، فإّن 91: )الصدوق، ثواب األعامل

سيكون أكرب نظرًا لصغر خطوة اإلنسان قياسًا بخطوة احليوان، األمر الذي يفهم 

منه التفضيل وزيادة الثواب، وإن كان ظاهر الرواية األّويّل هو أخذ امليشء فرضًا 

 من الفروض ال الدعوة إىل امليش.

 .رؤية متكاملة نرتكه ملناسبة أخرىهذا وتفصيل احلديث يف املوضوع وتقديم 

 

هل يصّح االستدالل على حجّية السّنة النبوّية بالسّنة النبوّية   ـ 119

 نفسها؟

 نقل السيد تقي احلكيم يف كتابه األصول العاّمة للفقه اْلقارن إشكاَلً : السؤال

 خَلصته أّن اَلستدَلل بالسنّة عَل السنّة الّشيفة يلزم منه الدور! ما تعليقكم عَل

 هذا اإلشكال؟

  لقد تعّرضت هلذا املوضوع يف كتايب املتواضع )حجّية السنّة يف الفكر

(، وقلت بأّنه يبدو للوهلة األوىل ـ كام نّص عىل ذلك السيد 148: اإلسالمي

( ـ أّن التمّسك 144ـ  141: األصول العاّمة للفقه املقارن)حممد تقي احلكيم يف 

بنصوص السنّة إلثبات حجية السنّة نفسها مستلزٌم للدور، وهو كذلك، فإننا مل 

نحرز بعد  حجية السنّة حتى نجعل نصوصها حجًة يف إفادهتا حجّية نفسها، 

وهلذا ال معنى لالستدالل بالسنّة عليها، وال يكون يف هذا الكالم أّي هتافت أو 
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 .ّي ومنسجمتناقض، بل هو منطق

إال أّنني ذكرت هناك سبياًل آخر إلثبات حجية السنّة عرب نصوص السنّة 

نفسها بمعنى من املعاين، وذلك انطالقًا من آيات القرآن الكريم، فقد توّصلت 

يف بحثي القرآين هناك حول األسس القرآنية حلجيّة سنّة النبي، إىل أّن القرآن ـ 

: يعِط احلجيّة لسنّة النبي إالّ يف حالتني برصف النظر عن نظرية العصمة ـ مل

إحداما ما ينسبه النبي إىل اهلل، فهذا جيب األخذ به، سواء كان بالنّص أم باملعنى، 

وثانيهام ما اشتمل عىل صيغ أمٍر وهني، كيام يندرج يف جمال الطاعة. وقلت هناك 

 .بأّنه مل يدّل نّص الكتاب عىل غري ذلك فيام فهمناه

دّلت اآليات عىل حجيّة قول الرسول فيام ينسبه إىل اهلل تعاىل،  فقد ،وعليه

وهذه احلجية لو تأّملناها هي حجّية للنقل النبوي عن اهلل ولو يف غري جمال نقل 

القرآن الكريم لنا، وحجية النقل ال تساوق حجيّة السنّة كّلها  ألّن دليل حجية 

بينام دليل حجّية السنّة يالح   النقل يالح  حيثية الصدق يف النقل والدّقة فيه،

ما صدر منه عىل نحو املوضوعّية كام يمكنه أن يالح  معًا ما صدر عىل نحو 

الطريقية، السيام بناء عىل حّق الترشيع النبوي، فلو أخربنا الرسول بأّن اهلل جعل 

مطلق قوله وفعله وتقريره حجًة، أمكننا أن نستفيد من ذلك مطلبًا إضافيًا، وهو 

ة حجّية السنّة من خصوص ما ينسبه الرسول إىل اهلل تعاىل )ما هو بحيثية توسع

النقل( إىل مطلق قوله أو فعله أو تقريره، إذا توّفرنا عىل نّص من السنّة داّل عىل 

املوضوع، ينسب فيه الرسول نفسه هذا األمر إىل اهلل تعاىل، ليكون هذا النص 

قة يصّح االستدالل عىل حجّية السنّة وهبذه الطري السنّي حّجًة بدليل الكتاب.

 بالسنّة، لكن يف املساحات اإلضافّية كام بينّا ال يف أصل احلجّية.

إال اّن املشكلة أّنني مل أتوّصل يف حمّله إىل وجود نّص يف السنّة يمكن الوثوق 
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بصدوره يعطينا أّي مساحة إضافّية حلجّية السنّة غري ما قّدمه لنا الكتاب العزيز، 

 .س يف االستدالل بالسنّة عىل حجّية السنّة مطلب إضايففلي

 

 حكم مخس تعويض نهاية اخلدمة  ـ 121

 إّن بعض العاملْي بالدول الغربية يكون تقاعدهم عن طريق ْشكات : السؤال

تدفعها َلم  اً تفتح باسمهم تأخذ من الراتب وتشّغله َلم، ثم تقوم بإعطائهم أرباح

يف حساب الّشكة اْلفتوحة، وهذا احلساب إذا سحب العامل منه سوف يدفع 

رضيبة كاملة عليه. أما إذا أبقاه حلْي التقاعد فسوف يتخّلص من الَّضيبة الكاملة، 

ويكون هو مورد عيشه اْلناسب لشأنه، فهل ُيوز تأجيل اخلمس َلذا اْلال إىل ما بعد 

 به يسّبب بعض اإلرباكات اْلالّية؟ التقاعد، علًَم أّن التُصف

 يطرح الفقهاء هنا وجوهًا يف املسألة وهي : 

 وجوب اخلمس. ـ 4

 عدم وجوبه إال بعد استيفائه وأخذه وقبضه. ـ 5

التفصيل بني ما يمكن استيفاؤه واملطالبة به يف أّي وقت فيجب مخسه،  ـ 4

ة، فال جيب اخلمس فيه. وما ال يمكن، فيكون جمبورًا عىل أخذه بعد هناية اخلدم

 .وهناك تفصيالت أخرى أيضًا يف املسألة

فانطلقوا من أّن هذا املال قد دخل يف ملكّية  ،أّما الذين قالوا بوجوب اخلمس

املوظف، ويعّد من أرباح سنته، ومن ثم فيجب عليه مخسه، وأّما كونه قادرًا عىل 

باحه التي جيب مخسها الوصول إليه أو غري قادر فهذا ال ربط له بكونه من أر

 بمقتىض الدليل.

وأّما الذين قالوا بعدم وجوب اخلمس إال بعد أن يمّر حول عىل قبض هذا 
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ّن هذا املال غري مملوك فعاًل، فال أفكانت هلم خترجيات، فقال بعضهم ب ،التعويض

يصدق عليه أّنه من أرباح املكاسب، وإّنام هو أشبه يشء بالتمّلك عىل تقدير هناية 

دمة، فال جيب مخسه إال بعد استالمه ومرور احلول عليه، وبتعبري آخر إّن هذه اخل

األموال ال تكون له بنحو امللكّية، وليست من أرباح كّل سنة، بل هي من أرباح 

سنة استيفائها وأخذها، بل يثبت له نوٌع من احلّق القايض بأن يملك هذا املال 

و عند وفاته، أو نحو ذلك، فإذا كانت عند هناية اخلدمة، أو عند مطالبته به، أ

صيغة العقد الوظيفي بني املوّظف والرشكة أو املؤّسسة أو الدولة واجلهة قائمًة 

عىل أّن هذا املال ال يدخل يف ملكّية املوظف فعاًل، والدليل عىل ذلك أّنه يظّل 

 حتت ترّصف الدولة أو الرشكة مثاًل تعمل به ما تريد ويعود ريعه وأرباحه إىل

الرشكة ال إليه )ولو كان له لعادت األرباح ـ ولو بعضها ـ إليه بمقتىض قاعدة 

تبعّية النامء لألصل(، فيكون أشبه بالوعد بالتمليك أو برشط التمليك يف ضمن 

 عقد الوظيفة، فال جيب عليه اخلمس فيه أو الزكاة عىل تقديرها.

س عليه إال بعد ويرى فقهاء آخرون أّن املرّبر لعدم احلكم بوجوب اخلم

االستيفاء هو أّنه يمكن لصاحب املال أن حييل احلاكم الرشعي عىل من بيده املال 

وهو املدين  ألّن دليل اخلمس ال يفيد أكثر من تعّلق اخلمس باملال، فيجب عىل 

املكّلف دفعه نقدًا أو التخلية بني احلاكم وبني مخس العني، وهذا ما حيصل 

أخذ احلاكم اخلمس من الرشكة سقط التكليف عنه،  باإلرجاع واإلحالة، فإذا

وإذا مل يأخذ ال يكون املكّلف مقرّصًا يف الدفع حيث حّقق التخلية، غايته أّنه لو 

 استوفاه قبل أن يأخذ احلاكم مخسه لزمه تسليم مخسه للحاكم حني االستيفاء.

 واألرجح بنظري القارص هو أّنه إذا كان مضمون العقد الوظيفي هو رشط

الشهرية املالية  الرواتبالتمليك بنحو رشط الفعل، أي أّن العقد يقول بأّن 
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يشرتط يف العقد أن تقوم الرشكة  ظف هي مبلغ ألف دوالر مثاًل، لكنللمو

بتمليك العامل مبلغ مائة دوالر لكّل شهر مثاًل عند هناية اخلدمة، فهنا ال جيب 

كان مضمون العقد هو كون الراتب اخلمس قبل االستالم وهناية اخلدمة، أّما إذا 

دوالرًا، غايته يقتطع منه مبلغ مائة  1111الوظيفي من األّول لكّل شهر هو 

دوالر لتعويض هناية اخلدمة )عىل أن يكون هذا املال للموظف يف ذّمة الرشكة، 

رباح التجارة أحيانًا، فيحكم بحكم الدين أالذي يرّبر متاجرهتا به وأخذها  األمر

(، فاحلكم هنا هو التفصيل بني إمكان أخذ املال ساعة تشاء، ففي هذه عليها له

احلال جيب مخسه  لصدق عنوان الغنيمة والربح، وبني دخوله يف ملكّيتك دون 

أن يمكنك الترّصف فيه واالستفادة منه مطلقًا منذ حلظة دخوله يف امللك، فال 

 .جيب مخسه. والعلم عند اهلل

 

اخلرب الضعيف بعمل املشهور؟ وما رأي هل هناك إمجاع على جرب   ـ 121

 اخلوئي والصدر؟

 هل اتفاق علَمء مدرسة أهل البيت عليهم السَلم قائم عَل أّن احلديث : السؤال

 الضعيف ينجرب بعمل اْلشهور؟ وما رأي السيد اخلوئي والشهيد الصدر؟

  العالمة تشتهر نظرية اجلرب السندي منذ زمن قدماء العلامء، وقد استخدمها

هـ( ومن تاله كثريًا، وشهدت حضورًا كبريًا بعده. ويف احلقبة 145احليل )

املتأّخرة، بدأ التنظري للجرب السندي بطريقة أصولّية أكثر، ويالح  أّن هناك 

ثالثة علامء كبار لعبوا دورًا مهاّمً يف نفوذ مقولة الشهرة العملّية وقاعدة اجلرب يف 

هـ( صاحب كتاب 1411يد عيل الطباطبائي )الس: االجتهاد عمومًا، وهم

هـ( صاحب كتاب جواهر 1466الرياض، والشيخ حممد حسن النجفي )
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هـ( صاحب كتاب مصباح الفقيه، 1144الكالم، واآلغا حممد رضا اهلمداين )

: فقد وجدنا تطبيقات ملحوظة ومكثفة نسبيًا لنظرّية اجلرب عىل أيدهيم )راجع

، 142: 11، 549، 212: 9، 155: 2، 119: 4الطباطبائي، رياض املسائل 

، 418: 6، 151، 81: 2، 122: 1، 21: 4  والنجفي، جواهر الكالم 195

461 ،111 ،11 :411 ،444 ،19 :182 ،41 :48 ،466 ،191 ،44 :24 ،

: 4  و286، 216، 191، 469، 421: 1  واهلمداين، مصباح الفقيه 161: 15

 .و...( 181: 1  و122، 111، 564، 511، 216، 445

: 11هـ( يرفض نظرّية اجلرب )مسالك األفهام 965وقد كان الشهيد الثاين )

(، بل كان له موقف من الشهرة عمومًا، إذ كان يرى أّن ما يسّمى باملشهور 114

ليس سوى جمموعة من املقلِّدة للشيخ الطويس عملوا عىل رأيه دون بحث أو 

(، لكّن موقفه هذا مل 151: 1ة البهية   والروض15ـ  12: الرعاية: حتقيق )انظر

يلق رواجًا، وظّل عىل ما يبدو استثناًء، فقد وجدنا الوحيد البهبهاين 

هـ(، مؤّسس املدرسة األصولّية احلديثة، يعلن القبول بنظرّية اجلرب 1415)

(، 12: 1  والتعليقة عىل منهج املقال 629: )حاشية جممع الفائدة والربهان

ا إّنام هو تعليقة عىل كتاب )جممع الفائدة( الذي كتبه املحقق وكتاب احلاشية هذ

األردبييل، وهو أحد أبرز املناهضني ملقولة الشهرة بأكثر من تطبيٍق ٍ هلا )لالطالع 

 .(411: 1الدّر املنضود : انظر

يؤّكد البهبهاين بأّن استناد العلامء إىل األخبار الضعيفة املنجربة  ،ومن هنا

تنادهم إىل اخلرب الصحيح، معلنًا االتفاق الشيعي عىل قاعدة بالشهرة أضعاف اس

(، ثم جاء النراقي، ليعلن ـ مرارًا 288، 281: اجلرب )البهبهاين، الفوائد احلائرية

(، 421، 115: 6، 111: 4  442: 1ـ األخذ بالقاعدة اجلابرة )مستند الشيعة 



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 144

 (.89: يةوهكذا كانت احلال مع السيد بحر العلوم )الفوائد األصول

هـ( ليأخذ بالقاعدة 1481وبعد هؤالء، يأيت الشيخ مرتىض األنصاري )

(، ويليه الشيخ 212: ، وكتاب النكاح181: 4، 211: 1أيضًا )كتاب الطهارة 

(، واملحّقق 51: هـ( يف كتابه )بحوث يف الفقه، صالة اجلامعة1161اإلصفهاين )

(، وصاحب 486: 4، 111: 1هـ( )حاشية كتاب املكاسب 1111اليزدي )

(، واملريزا القّمي )القوانني 111، 111، 115: الفصول )الفصول الغروية

، 215: 1(، والسيد حمسن احلكيم )مستمسك العروة الوثقى 268: 4املحكمة 

(، والشهيد مصطفى 416:   ودليل الناسك518: 6، و614: 5، و22: 2و

  495: 1ر الوسيلة   ومستند حتري191، 54ـ  51: 1اخلميني )كتاب الطهارة 

هـ( يف 1215(، واملحّقق اخلوانساري )191، 119: 6وحتريرات يف األصول 

: 1، 521ـ  519، 216، 411: 4، 164، 418، 162، 64: 1)جامع املدارك 

(، والشيخ مرتىض احلائري 111، 445، 411، 191، 154: 6، 12: 5، 111

: 4)كتاب البيع (، والسيد اخلميني يف 11: هـ( يف )كتاب اخلمس1216)

  والدّر املنضود يف أحكام 12: 4(، والسيد الكلپايكاين )كتاب احلج 115

، 151: 2، و411: 1(، واملحّقق البجنوردي )القواعد الفقهية 165: 1احلدود 

(، 441: 4(، والشيخ حممد رضا املظّفر )أصول الفقه 11: 6  و141: 5و

والسيد الشاهرودي )نتائج  (،411: 1واملريزا النائيني )أجود التقريرات 

(، 118، 11: 1(، والسيد الربوجردي )هناية التقريرات 411: 1األفكار 

(، واملريزا هاشم 91ـ  94: 4والسيد عبد األعىل السبزواري )هتذيب األصول 

(، والشيخ نارص مكارم الشريازي )القواعد 414: 1اآلميل )جممع األفكار 

(، والسيد حممد صادق الروحاين 291 :4  وأنوار األصول 416: 4الفقهية 
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، 112، 421: 19، 11: 12، 216: 9، 211: 8، 148: 1)فقه الصادق 

  وزبدة 124: 5  ومنهاج الفقاهة 181:   واملسائل املستحدثة154: 45، 181

 (، وغريهم كثري.168: 2األصول 

مطلق وال إنه غري : كام أّن السيد عيل السيستاين يقّر بمبدأ اجلرب، غري أنه يقول

فيام هو منشور من أعامله العلمّية عام، بل له حاالت خاّصة ال يرشحها لنا 

 (.49: قاعدة ال رضر وال رضار: )راجع

واملعارض الرئيس يف احلقبة املتأّخرة ـ منذ عرص الشهيد الثاين واملحّقق 

هـ(، الذي رفض نظرّية اجلرب 1211األردبييل ـ هو السيد أبو القاسم اخلوئي )

، 486: 1ّدة، مكّررًا ذلك يف أكثر من موضع ومناسبة )التنقيح، الطهارة بش

، 495ـ  492: 9، 181، 64: 8، 481، 412: 1، 111: 6، 211: 4، و251

، 5، و111: 1، ق5، و41: 2، و161: 4، ومستند العروة، كتاب الصالة 116

  441: 2، و141: 1  واملعتمد يف رشح املناسك 111: 1، و251، 459: 4ق

  ومصباح 18:   وكتاب اخلمس114: 4ومباين العروة الوثقى، كتاب النكاح 

: 1  ومباين تكملة املنهاج 219: 1، و421ـ  421، 111، 121: 4األصول 

، 419، 418، 121: 5، و121، 111، 51، 1، 6: 1  ومصباح الفقاهة 118

هذه و..(، ومرّصحًا بأنه خالف املشهور يف رفضه  611، 51، 19، 14: 1و

(. واشتهار نظرّية اجلرب رّصح به الطباطبائي 418: 5النظرّية )مصباح الفقاهة 

(  والسيد السبزواري يف )هتذيب األصول 515ـ  512: يف )مفاتيح األصول

 (.51: (  والشيخ حممد تقي الفقيه العاميل يف )قواعد الفقيه91: 4

اجلرب )اهلداية يف  نعم، الحظنا اخلوئي يف تقريٍر واحد له فقط يأخذ بقاعدة

(، عىل خالف عاّمة مصنّفاته. وقد تبع السيد  حمّمد باقر 164ـ  161: 1األصول 
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بحوث يف علم : ه اخلوئي، فرفض نظرّية اجلرب السندي أيضًا )راجعالصدر أستاذَ 

 (.569ـ  566: 4، ومباحث األصول 246: 2األصول 

ظرية الوهن السندي يف هذا، وملزيد من االطالع عىل نظرية اجلرب السندي ون

الفكر اإلمامي، يمكنكم مراجعة كتايب املتواضع )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي 

 (.269ـ  222: الشيعي، التكّون والصريورة

 

هل يتعّلق اخلمس بالكتب اليت يشرتيها طالب العلوم الدينية   ـ 122

 ة؟واجلامعّي

 لعلم، علًَم أّن قسًَم منها هل يتعّلق اخلمس بالكتب التي يشْتُّيا طالب ا: السؤال

 َل ُيقرأ يف نفس السنة اخلمسّية؟

  إذا كانت هذه الكتب )التي اشرتاها من أرباح سنته هذه، ال من أرباح سنٍة

سابقة مل خيرج مخَسها وتعّلق هبا اخلمس( مورَد حاجة هذا الطالب ـ سواء كان 

عنده حاجة له، ولو طالب علوم دينية أم غري دينية ـ بحيث يكون نفس وجودها 

مل يرجع إليها اتفاقًا هذا العام وال مّرة، فضاًل عاّم إذا رجع إليها ممّا هو من حاجته 

الطبيعية للمراجعة، فسوف تكون حينئٍذ من مؤونة سنته، فال جيب عليه اخلمس 

فيها. ولو رجع إليها فقرأ من الكتاب الواحد عرش صفحات كفى ذلك عن 

كذا لو قرأ قساًم من جمّلٍد لكتاب يتأّلف من عّدة سائر الصفحات أيضًا، و

 جمّلدات، فإّنه ال جيب عليه مخس البقية، وهكذا.

ومثل الكتب سائر اللوازم املتعّلقة بالدراسة وطلب العلم، مثل األقراص 

 املدجمة، والربامج العلمّية االلكرتونّية وغري ذلك.

الكتب يف هذه السنة، فلو  ويشرتط بعض الفقهاء فعلّية االستعامل هلذه ،هذا
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كانت يف معرض حاجته، لكنّه مل يتفق أن رجع إليها هذا العام وجب مخسها 

 .عندهم

 

هل يسمح للمقلد أن يناقش يف أمر تطرحه املرجعّية فيقبل به أو   ـ 123

 يرفضه؟

 هل ُيسمح للُمقلِّد أن ُيعمَل عقله ويناقش أمرًا تطرحه اْلرجعّية : السؤال

ويرفض أم أّنه مأمور أن ينّفذ فقط، وإَل أصبح كالراّد عَل اإلمام، العظمى، ويقبل 

 .ؤال بريءس فهم نّوابه بطريقة أو بأخرى؟

 بناًء عىل النظرية السائدة يف التقليد، فإّن لسؤالكم ثالثة مستويات : 

أن تقصدوا جمّرد إعامل العقل والتفكري النقدي فيام طرحه : اْلستوى األّول

ذاك أو هذا املرجع أو ذاك، بحيث ال تعيش يف داخل ذاتك قناعًة هذا الفقيه أو 

بصّحة النتيجة التي توّصل هذا املرجع إليها يف شأٍن فقهي أو غري فقهي، لكنّك 

 عملّيًا تلتزم بفتواه.

وهذا أمر ال إشكال فيه  ألّنه ال جيب عىل اإلنسان أن يعيش القناعة الذاتية 

وال دليل من عقٍل أو نّص يلزمه بذلك، وال  بالفتوى التي يرجع لغريه فيها،

 .يكون خماًل بمفهوم التقليد الواجب عليه جتاه املرجع الديني

أن تقصدوا اإلفصاح عن هذا النقد واإلعالن عنه ولو عرب : اْلستوى الثاّن

وسائل اإلعالم املرئّية واملسموعة مثاًل، أو يف الصحف أو الكتب أو املجالت أو 

العنكبوتية أو غري ذلك، وهنا إذا كنتم متلكون قناعة بام ترونه مواقع الشبكة 

بحيث كانت هذه القناعة ناجتة عن خربة ذاتية باملوضوع، كأن تكونوا من أهل 

السياسة ولكم خربتكم الطويلة يف العمل السيايس، وتكتبون نقدًا عىل التجربة 
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يف احلوزات العلمّية السياسية للمرجع الفالين مثاًل، أو تكونون من أهل الفضل 

بحيث تكون لديكم املؤّهالت البحثية لتناول موضوع فقهي لو كانت نقطة 

النقد هي مسألة فقهية، أو كنتم من املختّصني بالدراسات اإلنسانية وتريدون 

معاجلة موضوع ترون خطأ االجتهادات فيه من زاوية معّينة، ففي هذه احلال ال 

 : يس نقد املرجع حرام رشعًا، لكن رشطيوجد ما يمنع من هذا النقد، فل

عد املهني واخلربوي الذي يسمح لك بذلك، بحيث ال أن يشتمل عىل الب   أ ـ

 .يصدق عليه أّنه من القول بغري علم

وأن يكون أخالقّيًا وهادئًا ال يتعّدى احلدود الرشعيّة والدينية، بل يكون  ب ـ

 حمكومًا ملنطق احلرص والنصيحة.

وهذا أمر آخر جيري  ،أن يصبح هذا حرامًا بالعنوان الثانوي من املمكن ،نعم

، رشط أن يكون موضوع العنوان الثانوي حقيقّيًا وليس يف حّق غري املرجع أيضاً 

 ومّيًا.

أن تقصدوا التمّرد عىل فتوى الشخص الذي تقّلدونه : اْلستوى الثالث

وعدم توّجهكم  بحيث ال تلتزمون هبا عملّيًا، رغم عدم كونكم من املجتهدين

إىل سبيل االحتياط، ففي هذه احلال يقع الرّد عليه، فإّن الراّد عىل اإلمام هو ذاك 

املتذّمر الذي يرفض قوله وال يعمل به، ال الذي يدخل يف نقاش معه وحوار، 

كيف وقد كان صحابة النبي وأصحاب األئّمة حياوروهنم ويناقشوهنم ـ برصف 

لرّد بمعنى أن ترجع اليشء لصاحبه، فإذا طلب النظر عن موضوعة العصمة ـ فا

منك أمرًا فتقوم أنت بإرجاع أمره له، وكأّنه مل يصلك، وهو تعبري جمازي عن 

الرفض والرتك وعدم األخذ، وهذا الذي نقوله كام يصدق عىل املرجع الديني، 

 .كذلك يصدق عىل احلاكم اإلسالمي الرشعي
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ات عند اإلمامني اخلميين هل صحيح أّن اإلمامة ليست من الضرورّي  ـ 124

 ؟!والصدر

 ُينقل أّن السيد حمّمد باقر الصدر َل يرى أّن إنكار اإلمامة هو إنكار : السؤال

لألمر الَّضوري، وأّن اإلمامة ليست بمستوى الَّضورّيات الواضحة، وينقل هذا 

الكَلم أيضًا عن السّيد اخلميني، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فأين ذكرا 

وكيف؟ وْلاذا كانت احلملة عَل السيد فضل اَّلل رَحه اَّلل يف قوله بَم يشبه  ذلك؟

 ذلك؟!

  تعّرض اإلمامان اخلميني والصدر هلذا املوضوع يف مباحث الطهارة من

 : كتبهام الفقهية االستدالليّة

أّما السيد حمّمد باقر الصدر، فقد تعّرض لذلك يف ضمن حديثه عن عدم  ـ 4

ـ  112: 1وذلك يف كتابه )بحوث يف رشح العروة الوثقى نجاسة املخالف، 

املعروف بني فقهائنا طهارة املخالفني  النحفاظ »: (، حيث قال ما نّصه111

أركان اإلسالم فيهم، وانطباق الضابط املبني لإلسالم يف الروايات عليهم، كام يف 

 اهلل، اإلسالم شهادة أن ال إله إال: قال: ×رواية سامعة عن أيب عبد اهلل

به حقنت الدماء، وعليه جرت املناكح واملواريث،  |والتصديق برسول اهلل

وعىل ظاهره مجاعة الناس. هذا مضافًا إىل أّنه مل يقم دليل عىل نجاسة من ينتحل 

اإلسالم من الكفار، فضاًل عن املخالفني. وأما حماولة إثبات نجاستهم فهي 

نجاسة الكافر مطلقًا. والكربى ممنوعة كوهنم كفارًا، وقيام الدليل عىل : بدعوى

كون املخالف منكرًا : األول: كام تقّدم. وأما الصغرى فقد تقّرب بثالثة أوجه

ـ مضافًا إىل عدم االلتزام : للرضوري، بناء عىل كفر منكر الرضوري. ويرد عليه

بكفر منكر الرضوري ـ أّن املراد بالرضوري الذي ينكره املخالف، إن كان هو 
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مامة أهل البيت، فمن اجليل أّن هذه القضية مل تبلغ يف وضوحها إىل درجة نفس إ

الرضورة، ولو سّلم بلوغها حدوثًا تلك الدرجة فال شك يف عدم استمرار 

وضوحها بتلك املثابة  ملا اكتنفها من عوامل الغموض. وإن كان هو تدبري النبي 

يعة للمسلمني بدون وحكمة الرشيعة عىل أساس أّن افرتاض إمال النبي والرش

تعيني قائد أو شكل يتّم بموجبه تعيني القائد يساوق عدم تدبري الرسول وعدم 

حكمة الرشيعة، فإّن هذه املساوقة حيث إهنا تقوم عىل أساس فهم معّمق 

للموقف فال يمكن حتميل إنكار مثل هذا الرضوري عىل املخالف، لعدم التفاته 

الروايات التي تطّبق عنوان الكافر عىل : هبا. الثاينإىل هذه املساوقة أو عدم إيامنه 

أّن الكفر فيها يتعنّي محله عىل ما ال يقابل اإلسالم، : املخالف. ويرد عىل ذلك

فيكون مساقها مساق ما طبّق فيه عنوان الكفر عىل العايص لإلمام، كام يف رواية 

أّن ومن عصاه فقد كفر. مع وضوح : إذ ورد فيها ×املفضل عن الكاظم

ما دّل عىل : املعصية ال توجب الكفر املقابل لإلسالم. وهذا احلمل يرّبره أوالً 

كون الضابط يف اإلسالم التصديق باهلل وبالرسول، املحفوظ يف املخالف أيضًا. 

إّن الروايات املذكورة مقّيدة لدليل ذلك الضابط أو حاكمة عليه. : فإن قيل

ختصيص األكثر املستهجن عرفًا، مضافًا إىل ما إّن ذلك ممتنع  ألّنه من قبيل : يقال

يشتمل عليه من إشارة واضحة إىل تطبيق الضابط عىل ما عليه الناس خارجًا. 

أّن السرية والبناء العميل منعقد : االرتكاز والسرية. وذلك إما بتقريب: وثانياً 

أّن عىل التعامل مع املخالف معاملة املسلم، وهو كاشف عن إسالمه. أو بتقريب 

تعايش املوالني ألهل البيت مع عموم املسلمني وشّدة احتياجهم إىل معرفة 

حكمهم من هذه الناحية ومدى احلرج التي يرتتب عىل افرتاض كفر املخالفني، 

كّل ذلك جيعل من املؤّكد أّن يكون حكم املخالفني من هذه الناحية أمرًا واضحًا 
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ه كان أحد األمرين مركوزًا يف الذهن مركوزًا يف أذهان املوالني، وهذا يعني أنّ 

املترّشعي العام نظرًا إىل طبيعة املسألة وأمّيتها. وعليه فإن مل نّدع القطع بأّن 

املركوز كان هو إسالم املخالفني وطهارهتم، فال أقّل من احتامل ذلك بنحٍو معتّد 

رة  ألّن به، وهو يوجب احتامل القرينة املتصلة املوجب إلمجال الروايات املذكو

االرتكاز من قبيل القرائن املتصلة. وقد حّققنا يف األصول أّن احتامل القرينة 

ما دّل من الروايات عىل أّن املخالف : املتصلة املعتّد به يوجب اإلمجال. الثالث

مطلقًا ناصب. وهي ـ سواء كان مفادها التعّبد وتنزيل املخالف منزلة الناصب 

ب، وأّن مرادهم من الكلمة مطلق املخالف ـ باحلكومة أو رشح كلمة الناص

تثبت أّن حكم الناصب ثابت للمخالف. فإذا ثبت كفر الناصب ونجاسته ثبت 

ـ مضافًا إىل ضعف : ذلك يف مطلق املخالف... فالتحقيق يف رّد هذه الروايات 

 .«السند يف كّلها أو جّلها ـ ما تقّدم من مناقشة للروايات السابقة

وأّما اإلمام اخلميني، فقد تناول املوضوع يف مباحث الطهارة أيضًا من  ـ 5

أّن اإلمامة »: (، وهذا نّصه221: 1دراساته الفقهّية وذلك يف )كتاب الطهارة 

باملعنى الذي عند اإلمامية، ليست من رضوريات الدين، فإهّنا )أي 

ملسلمني، ولعّل الرضوريات( عبارة عن أ مور واضحة بدهييّة عند مجيع طبقات ا

الرضورة عند كثري عىل خالفها، فضاًل عن كوهنا رضورة. نعم هي من أ صول 

 .«املذهب، ومنكرها خارج عنه، ال عن اإلسالم

وقريب جّدًا من كالم اإلمام اخلميني ما ذكره املرجع الديني الراحل الشيخ 

 رشح هـ( رمحه اهلل، يف كتابه )تفصيل الرشيعة يف1248الفاضل اللنكراين )

 (.461: حترير الوسيلة، النجاسات وأحكامها



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 111

هل من تقويم لكتب الرتاث الفقهية؟ ومباذا تنصحون طالب )اللمعة(   ـ 125

 أن يراجع من كتب الفقه اإلمامي؟

 َتتلئ اْلكتبة الشيعّية بكمِّ كبري من الكتب واْلوسوعات الفقهية : السؤال

عُصنا الراهن.. هل لفضيلة  اَلستدَللّية بأقَلم الفقهاء من زمن اْلفيد وحتى

الشيخ حّب اَّلل دراسة يف قراءة وتقويم هذه اآلثار واْلقارنة بينها وإظهار نقاط 

القّوة أو الضعف فيها؟ وما هي اْلراجع يف الفقه التي تنصحون طالب اللمعة 

 بمطالعتها، مع إشارة ألهّم ميزة لكّل مرجع إن أمكن؟

  واسعة جّدًا، لكن يمكن أن أحيلكم عىل دراسة جممل هذا الرتاث عملّية

بعض كتبي التي أضاءت يف اجلملة عىل هذه النقطة، مثل كتاب )نظرّية السنّة يف 

الفكر اإلمامي الشيعي(، وكتاب )دروس متهيدية يف تاريخ علم الرجال عند 

اإلمامّية(، وجمموعة حمارضايت يف تاريخ علم األصول، وتاريخ علم الرجال عند 

وكذلك يف مناهج الدرس والتدريس يف بحث اخلارج، وهي موجودة الشيعة، 

 عىل موقعي الشخيص املتواضع.

ويمكن لطالب )اللمعة( أن يراجع يف هذه املرحلة كتاب مسالك األفهام 

للشهيد الثاين فهو كتاب نافع، وكذلك يف فقه العبادات يراجع كتاب مدارك 

أنصح بمطالعة الكتب الفقهّية األحكام للسيد العاميل، فهو مفيد ومنّظم، و

 الفضيل واإليرواين املعّدة للتدريس يف هذه املرحلة.: للشيخني

ولكن كثرة مراجعة احلوايش ـ السيام الكتب التي تكون أعىل مستوى من 

مستوى كتاب اللمعة والروضة، ككتاب جواهر الكالم وكتاب الرياض وكتاب 

يانًا، فلينتبه الطالب من هذا. كشف اللثام وأمثاهلا ـ قد توجب التشويش أح

 .وفقكم اهلل لكّل خري
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هل ميكن إثبات اجلهاد االبتدائي يف عصر الغيبة بأدّلة الوالية   ـ 126

 العاّمة للفقيه؟

 قرأت يف إحدى مقاَلتكم حول اْلهاد اَلبتدائي يف عُص الغيبة، : السؤال

أَل : وسؤايل هناورأيت أّنكم تقولون بعدم جوازه، وقد ذكرتم عّدة أدّلة يف ذلك، 

يمكن إثبات جوازه يف عُص الغيبة من خَلل أدّلة وَلية الفقيه؟ أو أّن هناك ما 

 يُصفها عن اْلهاد اَلبتدائي؟

  ًأّوهلام ما نرش يف جملة االجتهاد : لدّي بحثنان يف اجلهاد االبتدائي: أوَل

ن كتايب (، ثم نرش يف املجّلد األّول م14ـ  8: والتجديد عىل حلقات )األعداد

(، وهو يدور حول نقد 411ـ  59)دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص، ص 

نظرّية وجوب اجلهاد االبتدائي، وثانيهام ن رش يف العدد اخلامس والعرشين من 

 م، وهو يدور حول نظرّية حتريم اجلهاد االبتدائي.4114جمّلة احلياة الطّيبة عام 

بتدائي يف عرص الغيبة، بل عن أصل وكال هذين البحثني ليس عن اجلهاد اال

اجلهاد االبتدائي حتى يف عرص النبّي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم نفسه، فإذا 

ثبت هناك عدم مرشوعّيته فهذا يعني عدم مرشوعّيته للفقيه أيضًا، فدليل والية 

ّية الفقيه ال يصرّي احلرام حالالً بالعنوان األّويل حتى نتمّسك به إلعطاء املرشوع

للفقيه هنا، بعد أن مل تكن املرشوعية ثابتة حتى لشخص النبي، ووالية الفقيه 

فرع والية النبي فإذا مل تكن للنبّي والية يف هذا املجال ـ ألّنه ال والية له عىل 

احلرام اإلهلي ما مل يدخل يف دائرة حّق الترشيع الثابت للنبي خاّصة، واملفيض إىل 

 اإلمام والفقيه ـ فليس للفقيه والية هنا.ثبوت حّق النسخ له، دون 

ه يف البحثني املشار إليهام هو العنوان األّويل، ومن املمكن أن إّن ما عاجلت  : ثانياً 

يصري احلرام حالالً بالعنوان الثانوي رشط توّفر ظروفه ورشوطه وسياقه، فإذا 
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وي ـ اجلهاد  تّم ذلك جاز ـ يف حدود احلالة الطارئة التي يفرضها العنوان الثان

االبتدائي لإلمام والفقيه، بل حتى لو مل نقل بوالية الفقيه العاّمة جيوز بالعنوان 

الثانوي لعدول املؤمنني أيضًا، إذا حتّققت رشوط العنوان الثانوي. وهذا متامًا 

مثل رشب اخلمر، فإّنه حرام بالعنوان األّويل، وال يصري حالالً هبذا العنوان ـ 

ه من قبل اهلل تعاىل وعدم وجود نسخ ـ بوالية األئّمة أو الفقيه بعد ترشيع حرمت

أو عدول املؤمنني أو احلاكم الرشعي، كام أّنه يصري حالالً بالعنوان الثانوي 

 هلؤالء مجيعًا بال حاجة الفرتاض أدّلة والية الفقيه.

لو قال شخٌص بثبوت اجلهاد االبتدائي ورشعيّته يف أصل الرشيعة : ثالثاً 

المّية، فقد توّصلت  يف أبحاثي املتواضعة يف كتاب اجلهاد، إىل أّن والية اإلس

اجلهاد االبتدائي حينئٍذ ستثبت للفقيه أيضًا يف عرص الغيبة بناًء عىل واليته 

العاّمة، وال موجب لتخصيص اجلهاد االبتدائي بعرص احلضور، وفاقًا للسيد 

ء، بل كّل أنواع اجلهاد من اخلوئي، وخالفًا لإلمام اخلميني ومشهور الفقها

االبتدائي والدفاعي مرشوٌط من وجهة نظري بإذن احلاكم الرشعي )عىل 

النظريات الفقهية املختلفة يف رشعية الدولة(، وال خيرج عن ذلك إال الدفاع 

 .الشخيص خاّصة. والعلم عند اهلل

 

 دية قتل اخلطأ ومشاكل املصاحلة عليها  ـ 127

 الشيخ حيدر حّب اَّلل دام ظّله. السَلم عليكم ورَحة اَّلل سَمحة آية اَّلل : السؤال

إذا كنت أسوق بالسيارة وطفر أمامي طفٌل فجأًة، : وبركاته. لدّي سؤال فقهي

وُكّست ساقه، هل عيّل دية؟ علًَم أّنه َل أكن مقُّصًا من الناحية اْلرورّية.. ويف حالة 

ل يصّح التصالح عَل وجوب الدية، ما هو الدليل الّشعي عَل ذلك رجاء؟ وه
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، 51، فنحاول أن نتصالح عَل 411الدية إذا كانت جمهولة، أي نحن نتخيّل أَّّنا 

، هل تصّح هكذا مصاحلة؟ َلسيَم وأّن تشخيص دية 4111ولكنّها يف الواقع 

الرضو  واْلروح صعٌب لدى الوكَلء، فضًَل عن صعوبة نقل اْلريض للحاكم 

هكذا ديات؟ وجزاكم اَّلل خري جزاء  كي يشّخص الدية!! فكيف َتّدد مثل

 .اْلحسنْي

  ال يبعد عدم ثبوت الدية يف هذه احلال  ألّنه إذا كنت تسري وفقًا لقواعد

املرور، بحيث كان سريك )وكيفّيته( يف الطريق حّقًا لك، ومل تقرّص يف كبح فرامل 

ق، السيارة عندما الحظَت الطفل يّتجه نحوك، ثم ألقى الطفل نفسه يف الطري

دون أن يكون سريك موجبًا لصدق عنوان اجتاهك نحوه، فإّن القتل ينسب 

 للمصدوم حينئٍذ ال للصادم، فيكون دمه هدرًا.

وأّما التصالح عىل الدية فال مانع منه ولو كانت الدية جمهولًة، ويكون الصلح 

كان  ملزمًا إذا ب ني عليه ـ ولو ضمنًا ـ مهام كان مقدار الدية الواقعي، وأّما لو

التصالح مبنّيًا ـ ضمنًا ـ عىل كون الدية هي مبلغ كذا وكذا، بحيث كان ذلك 

بمثابة حيثّية تقييدية أخذت يف التصالح، ففي هذه احلال يمكن للمتصالح أن 

يفسخ هذا الصلح بعد تبنّي عدم حتّقق الرشط الضمني فيه، وهو كون املقدار 

 األصيل للدية هو كذا وكذا.

أّن الدية كذا وكذا باعثًا له عىل التصالح، دون أن يؤخذ ذلك  نعم لو كان ظنّه

قيدًا أو رشطًا ولو ضمنّيًا يف عقد الصلح، ففي هذه احلال ال يبعد تصحيح هذا 

 العقد وإلزام الطرفني به وعدم ثبوت حّق الفسخ ألّي منهام. واهلل العامل.

ئلًة، أن ال هذا، وأرجو منكم أخي الكريم، ومن كّل الذين يرسلون يل أس

خياطبونني بمثل هذه األلقاب )آية اهلل(  ألّنني أقّل من ذلك بكثري، فضاًل عن 
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أّنني ال أؤمن باستخدام هذه األلقاب يف حّق العلامء والفقهاء الذين قد 

يستحّقوهنا اليوم أو قبل اليوم، فهي حجب وموانع تضع رهبة روحية بني الناس 

صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم إذا جلس مع وعامل الدين، وقد كان رسول اهلل 

أصحابه كان كأحدهم، كام جاء يف بعض املروّيات، علاًم أّن بعض هذه األلقاب 

قد يواجه مشاكل يف مضمونه ال داعي للتعّرض هلا اآلن. هلذا أرجو من اإلخوة 

مجيعًا عدم خماطبة شخص مثيل بمثل هذه األلقاب، وأعتذر عن هذا التعليق، 

 .لطف اجلميع وحسن ظنّه وأدبه وخلقه وأشكر

 

 ملاذا يصّر الفقهاء على اعتبار الودائع البنكية قروضًا وليست وديعة؟  ـ 128

 إّن إيداع األموال يف البنوك واحلصول نتيجة ذلك عَل الفائدة البنكية : السؤال

إليداع ْلاذا يعترب الفقهاء أّن ا: حيّرمه الفقهاء، وأنا هنا عندي سؤال فّكرت فيه كثرياً 

يف البنك شكٌل من أشكال إقرا  البنك؟ فنحن لو راجعنا لرأينا أَّّنم يسّمون ذلك 

وديعة وإيداعًا، وَل يمكن ألحد أن يقول بأّنني أقر  البنك، بل أنا أودع مايل 

عنده، وأسمح له بالتُّصف فيه مقابل أن حيفظه يل؟ فلَمذا يُّص الفقهاء عَل تسميته 

 نوعًا من الربا القريض؟ قرضًا حتى تكون الفائدة

  ال يقبل الفقهاء أن تكون الودائع البنكية من أحكام الوديعة، بل يرّصون

رج واقع املال عن  عىل اعتبارها قرضًا، والسبب يف إرصارهم هو أّن الوديعة ال خت 

ملك صاحبه، فيكون نامؤه وربحه له، مع أّن املفروض هو أّن نامء املال احلاصل 

ملال املخّصص له من البداية بالتجارة سيكون للبنك، وليس للمودع سوى ا

باسم الفائدة البنكّية، وهذا خالف الوديعة وحقيقتها املعاملّية وأحكامها، بل ال 

يمكن تفسريه إال بكونه متناسبًا مع القرض وأحكامه، ولو أّننا استطعنا من 
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البداية حّل إشكالّية الوديعة والقرض الرتفعت كّل مشاكل البنك، لكّن املشكلة 

، وهلذا فإّن تسمية الوديعة البنكية تسمية قانونية وعرفيّة، والفقهاء تكمن هنا

يرّصون عىل أهّنا قروض من مجيع اجلهات، وإال فلو كانت ودائع حلرم عىل 

البنك أن يأخذ أرباح هذه الودائع، بل عليه أن يعطيها بأمجعها لصاحب املال، 

عاملة التي بينه وبني وإذا أراد أن يأخذ شيئًا يف مقابل عمله فسوف تكون امل

صاحب املال )املودع( هي ما يسّميه الفقهاء باملضاربة  ألّن املضاربة تعبري آخر 

عن وضع رأس مال من قبل املالك عند عامٍل يتاجر به، ويكون للعامل نسبة من 

 .الربح، فيام يكون الباقي للاملك صاحب رأس املال

ية وديعة باملصطلح الفقهي، فيلزم فنحن يف البنك إّما أن نعترب الودائع البنك

أن نقبل بعود كّل رأس املال مع كّل أرباحه إىل املودع، وهذا خالف الواقع 

واملقصود يف املعامالت التي تكون بني البنوك واملودعني، أو نعتربها مضاربًة 

بمعنى أن يضع املودع املال عند البنك ليشتغل فيه ويأخذ مقابل عمله حّصًة من 

هذا يلزم منه أن يكون ربح البنك وربح املودع تابعًا ملا تنتجه العملّية الربح، و

التجارّية، فلو مل تنتج شيئًا ال يكون لالثنني يشء، وهذا أيضًا خالف روح 

اإليداعات البنكية والفوائد املرصفّية  ألّن املفروض أّن املودع يأخذ الفائدة عىل 

أو درجتها ومعّدهلا، فليس أمامنا إال  كّل حال مهام كانت حالة الربح عند البنك

أن نعتربها قرضًا، وهبذا تكون الفائدة البنكية تعبريًا آخر عن قرض من قبل 

 .املودع جّر له نفعًا، وهذا هو الربا

وهلذا حاول الفقهاء املتأّخرون ابتكار خترجيات فقهّية هلذه املعامالت تسمح 

ذي خترجها عن حالة القرض، وإال بنتائجها القائمة اليوم، يف الوقت عينه ال

 .لتزام به فقهّيًا عندهمفكوهنا وديعة ممّا ال يمكن اال
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ما هو الفرق بني النسبة اإلرسالّية والنسبة الطلبية يف مباحث صيغة   ـ 129

 األمر من علم أصول الفقه؟

 ما الفرق بْي النسبة اإلرسالية والنسبة الطلبيّة يف صيغة فعل األمر؟: السؤال 

 بعض التسامح يف إطالق هذين التعبريين يف بعض الكلامت،  قد نجد

بحيث يستخدم أحدما مكان اآلخر، إال أّن املوجود يف بعض كلامت مثل 

املحّقق العراقي ـ وتبدو متابعته عىل ذلك من قبل السيد حمّمد باقر الصدر ـ هو 

كويني حقيقي، التمييز بينهام، وذلك أّن النسبة اإلرسالّية تارًة يكون هلا فرٌد ت

وهو أن تقوم بنفسك بدفع شخص نحو الكريس بيدك، فأنت هنا ترسله نحوها 

إرساالً تكوينّيًا، وتلقيه عليها إلقاء تكوينيًا، وتدفعه نحوها دفعًا تكوينّيًا. 

اجلس عىل الكريس، فإّن قولك : وأخرى يكون هلا فرد عنائي، وهو أن تقول له

عه وإرساله نحن الكريس  ألّن قولك هذا هذا شكٌل تكويني آخر من أشكال دف

يعّد أيضًا دافعًا وحمّركًا له نحو اجللوس، غاية األمر أّن هذا اإلرسال ليس 

حقيقّيًا. وهذا الدفع تنتج عنه نسبة معّينة بني املدفوع ـ وهو الشخص ـ واملدفوع 

ة إليه، وهو اجللوس عىل الكريس يف مثالنا، وهذه النسبة هي النسبة اإلرساليّ 

 .الدفعية البعثّية اإللقائّية التحريكية ما شئت فعرّب 

وهنا يقول هؤالء بأّن املفاد املطابقي لصيغة األمر ـ من ناحية املدلول 

التصّوري ـ هو النسبة اإلرسالّية هذه، فكأّن اآلمر يدفع املأمور نحو املأمور به 

التصّور نفسها ـ بني هذا  دفعًا عنائّيًا غري حقيقي، إال أّن هناك مالزمة ـ يف مرحلة

املفاد ومفاد التزامي آخر، وهو اإلرادة. وعندما يصدر األمر من آمٍر عاقل جاّد، 

فإّنه يكشف حينئٍذ عن املدلول التصديقي، وهو إرادة املتكّلم جّدًا لتحقيق 

 : املأمور للمأمور به
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للنسبة  فإذا قلنا باحتاد الطلب واإلرادة صارت النسبة الطلبية مالزمةً  أ ـ

 اإلرسالّية.

وإن قلنا بأّن الطلب مغاير لإلرادة، فيكون معنى الطلب هو السعي نحو  ب ـ

كيف سعى اآلمر نحو مقصوده الذي هو حتّقق : املقصود، وهنا إذا سألنا أنفسنا

املأمور به من املأمور؟ فسيكون اجلواب بأّنه سعى ملقصوده هذا عرب إصداره من 

نفسها، وهبذا تكون صيغة األمر بوجودها التكويني الصادر لسانه صيغَة األمر 

ها من اآلمر تعرّب عن ورمن اآلمر هي عني الطلب حقيقًة  ألهّنا بلحاظ صد

 سعيه نحو املقصود لتحقيق غاياته.

 : وينتج عن هذا كّله

أّنه إذا قلنا باحتاد الطلب واإلرادة، فسوف تدّل صيغة األمر عىل الطلب  ـ 4

من خالل داللتها عىل النسبة اإلرسالّية أوالً، ثم تالزم النسبة باملالزمة، 

 اإلرسالّية مع اإلرادة ثانيًا، ثم احتاد اإلرادة مع الطلب ثالثًا.

وأّما إذا قلنا بأّن الطلب ليس هو اإلرادة، بل هو نفس السعي نحو  ـ 5

 املقصود، فسوف يكون الوجود التكويني لصيغة األمر بصدورها احلقيقي من

اآلمر القاصد، سيكون هذا الوجود التكويني هو الطلب، وهذا معناه أّنه لن 

تكون صيغة األمر داّلًة عىل الطلب، وإّنام هي بنفسها طلٌب، أي سعي من اآلمر 

 لتحقيق مراده، وهو صدور املأمور به من املأمور.

 

 ؟!ملاذا يفيت الفقهاء بعدم جواز تغسيل السّني للشيعي غسل امليت  ـ 131

 يفتي الفقهاء بعدم جواز أن يغّسل السنيُّ شخصًا شيعيًا غسل اْليت، : ؤاللسا

 ْلاذا؟
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  ،املستند الرئيس يف هذا احلكم هو اعتبارهم تغسيل امليت أمرًا عباديًا

كالوضوء، وحيث ذهبوا إىل أّن العبادات التي تأيت من املخالف باطلة ال جتزئ 

يقولوا هنا ببطالن هذا الفعل وكأّنه مل وال يرتّتب عليها األثر، فمن الطبيعي أن 

 يقع.

إال أّن الصحيح ـ فيام توّصلت إليه بنظري القارص ـ أّن تغسيل امليت ليس من 

العبادّيات، بل هو أمر توّصيل، فإّن ما استدّلوا به عىل عبادّيته قارص  لبطالن 

الداّلة دية من جهة كام قّرر يف أصول الفقه، وعدم إفادة النصوص أصالة التعبّ 

عىل أّنه ليس هناك عمل إال بنّية وأمثال ذلك ـ عىل ما بحثته مفّصاًل يف دراستي 

. للتعّبدّية املتواضعة حول الرضائب املالية يف اإلسالم بني العبادّية والتوّصلّية ـ

أّما مركوزية عبادّية التغسيل عند املترّشعة فغري معلومة، خالفًا ملا ذكره السيد 

محه اهلل  فإّن املحرز أهّنم كانوا يقومون بتغسيل امليت انطالقًا من حمسن احلكيم ر

األمر الرشعي وامتثاالً له، ألّنه ال يوجد دافع غري الدافع الرشعي للقيام بتغسيل 

امليت، ولكن ّ مفروض الكالم أّنه لو حصل مثل هذا الدافع وقام به شخص 

جزاء؟ هذا غري معلوم  ألّن فهل كان املركوز يف أذهاهنم هو البطالن وعدم اإل

تالزم قصد القربة يف جتربتهم مع فعل التغسيل ال يساوق مركوزية احلكم 

بالبطالن عند انعدام قصد االمتثال، فيشّك يف هذا االرتكاز، واملفروض أّن 

 االرتكازات من األدّلة اللبّية التي يساوق الشّك فيها عدمها.

غسيل امليت، فيصّح التغسيل من أّي فال دليل يثبت عبادّية مثل ت ومن ثمّ 

شخٍص للميت املسلم، إال ما خرج بالدليل، وال دليل عىل خروج تغسيل 

املخالف ـ ما دام التغسيل توصلّيًا ـ بعنوانه، ما مل يقل الفقيه بكفر كّل املخالفني، 

 .غري صحيح رأٌي وهو 
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 يف حريٍة، وأرجو أن أجد عندكم احلّل، وجزاكم اَّلل خريًا. أنا مقيم  أنا: السؤال

يف أوروبا، اشْتيت بيت من بنك ربوي دفعت األقساط ْلّدة ثَلث سنوات، ثم 

انقطعت عن السداد بسبب انقطاعي عن العمل، فأخرجوّن وأخذوا البيت ليبيعوه، 

عتها. فضيلة الشيخ، أريد مع العلم أّن البيت ملٌك للبنك، وكذلك األقساط التي دف

أن أعلم أّنه عندما يبيعون البيت بأقّل من سعره، وَل يكفي قيمة القر  بسبب 

األزمة اَلقتصادّية، مع العلم أنه انخفض سعر البيوت بشكل كبري، ومع العلم أّن 

البنك هو الذي يتحّكم يف البيع والسعر، وَل يتفاوضون مع أحد، هل عيّل دين أم 

عندما يبيعون البيت : َّلل أّن تبت، وأريد احلّج إن شاء َّلل. واخلَلصةَل؟ واحلمد 

بأقّل من سعره، وَل يكفي لسداد القر ، مع العلم أّن البنك يبيع البيت يف اْلزاد 

 بسعر منخفض، والبنك هو الذي يتحّكم بالبيع وبالسعر، هل يبقى عيّل دين أم َل؟

  ،ومن الرضوري لك أن حتّدد ختتلف املسألة هنا بحسب الرأي الفقهي

 : املرجعّية الدينية التي ختتار رأهيا الفقهي، فإّنه توجد حاالت، نذكر أّمها

أن يكون البنك الذي تتعامل معه بنكًا غري إسالمي وال يملكه : احلالة األوىل

مسلمون، ونحكم بعدم احرتام مال غري املسلم إذا مل يكن ذمّيًا وال معاهدًا، 

بلدان أوروبا جيري عليها هذا األمر اليوم، ففي هذه احلال ليس عليك ونعترب أّن 

ديٌن من األّول، وإّنام كان جيب عليك تسديد الدين من باب الرضورة، حتى ال 

 من قبل اآلخرين مثاًل. يلحقك رضرٌ 

يذهب بعض الفقهاء هنا إىل أّن املال الذي أخذته من البنك يف البداية  ،نعم

إذن احلاكم الرشعي للترّصف فيه، وإال يكون ترّصفك فيه كان جيب عليك أخذ 

 .غري رشعي، السيام إذا كان بنكًا حكومّيًا غري أهيل



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 121

أن يكون البنك ملسلمني أو يكون لغريهم مع القول بأّن أموال : احلالة الثانية

ار حمرتمة، كام يذهب إىل ذلك بعض الفقهاء املعارصين، وهو مثل هؤالء الكفّ 

ا إذا ضممنا املبلغ الذي دفعته عىل شكل أقساط إىل املقدار املايل الصحيح، فهن

الذي حصل عليه البنك من بيعه للبيت، وكان املجموع مساويًا ألصل الدين 

الذي أخذته من البنك دون حساب الفائدة البنكّية التي ستزيد، ففي هذه احلال 

  ألّن املبلغ الزائد حيكم بأّنك قد أّديت الدين الذي عليك وال يشء عليك أساساً 

الربوي مل يكن جيب عليك دفعه أساسًا إال من باب االضطرار، واملفروض أّنك 

 .ـ بعد أن باع البنك البيت ـ مل تعد مضطرًا إلعطائه مبلغًا إضافّياً 

وهي نفس احلالة الثانية، لكن ال يكون مبلغ األقساط مع ثمن : احلالة الثالثة

بعد البيع، مساويًا ألصل الدين، ففي هذه احلال البيت الذي حصل عليه البنك 

ننظر إىل القيمة السوقية للبيت ال إىل املقدار الذي باع البنك فيه البيت، فإذا 

كانت القيمة السوقية للبيت أعىل من املبلغ الذي باع البنك به البيت، وكانت 

تك بريئة، تساوي ـ مع األقساط املدفوعة سابقًا ـ مقدار أصل الدين، فتكون ذمّ 

ما مل يكن رشط العقد مع البنك قد أخذ فيه النتيجة النقدّية التي سيحصل عليها 

البنك من البيع. وأّما إذا مل تساو أصل الدين  فإذا كان هناك بند يف االتفاق الذي 

وقع بني البنك وبينك، عىل أّنه يسقط البنك مقدار الدين املتبقي إذا أخذ البيت 

عنك الدين أيضًا، وإال فتتعّلق بذّمتك بقّية املال ما مل يربئك املرهون له، فيسقط 

 .البنك منه

 

ما وجه الربط بني العزاء احلسيين والثورة، مع أّن كل الروايات   ـ 132

 تطالب باحلزن وليس بأخذ العرب والدروس؟

 مشت األّمة الشيعية خلف أئّمتها يف إقامة جمالس  لقد»: يقول بعضهم: لسؤالا
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رواية  211عزيز الزهراء، وطّبقت تعاليمهم بحذافريها، ففي حوايل العزاء وندب 

نقلها احلّر العاميل يف الوسائل تدعو إىل البكاء عَل شهيد كربَلء، َل أثر لرواية 

واحدة تربط إقامة العزاء بمواجهة الظلمة تتّمًة لثواب العزاء. من هنا وعمًَل بأمر 

األصالة للعزاء لدرجة أّن زعم خَلف اْلعصوم زاد شعر الرثاء عن غريه، وأضحت 

ذلك يعّد مكابرة واجتهاد يف مقابل التواتر، راجع سريتنا وسنّتنا لألميني فإّن فيه 

كفاية لطالب احلقيقة. كَم أّنه قد دأبت األّمة الشيعية دائًَم عَل مواجهة الظلمة، 

ات مقتديًة بسّيد الشهداء، حتى أريقت دماؤها يف كّل أر  وأّرخت اْلسوغ

ثوراهتا، آخرها ثورة اإلمام اخلميني العظيم الذي ّْصح عّشات اْلّرات بأّن العزاء 

وجمالس البكاء هي التي حفظت اإلسَلم، ودعا إىل اللطم والُصاخ وإنشاد شعر 

العزاء، ووقف بكّل شّدة يف وجه الذين أرادوا إفراغ اْلجالس احلسينيّة من العزاء، 

. «عَل عدم وجود فاصل إَل وهي بْي العزاء واحلَمس وَتويلها إىل ندوات، مما يدّل 

 ما رأيكم هبذا الكَلم؟

  ًيبدو يل ـ إذا صّح النقل ومل يكن هناك خطأ فيه ـ أّن بني أّول الكالم : أوَل

وآخره بعض التهافت البدوي، ففي البداية هناك حديث عن أّن أهل البيت مل 

االستفادة من الثورة احلسينية للثورة والِعربة، يشريوا وال مّرة واحدة إىل رضورة 

وأّن املطلوب هو الَعربة واحلزن فقط، وأّن الشيعة عملت هبذا عرب التاريخ، أّما 

يف هناية الكالم فهناك مدح لإلمام اخلميني ومن قبله بأهّنم اقتدوا بسّيد الشهداء 

قدوًة يف املجال  وأقاموا الثورات، فإذا كان سّيد الشهداء ممّا يمكن أن يكون

الثوري ونرباسًا، فلامذا مل ترش النصوص إىل ذلك، ومل تبنّي أّنه قدوة لكم 

 لتثوروا، وإّنام اقترصت عىل البكاء واحلزن وأمثال ذلك؟!

يبدو يل أّن النّص املنقول ال يريد إنكار إمكانية االستفادة من احلركة احلسينيّة 
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، بقدر ما هو رافض لتحويلها من جانب يف هذا العرص ثورّيًا وسياسّيًا مثالً 

احلزن لتصبح ماّدة بحثية فقط، كام يلوح من آخر الكالم، وهذا كالم ال أظّن 

وجود من يناقش فيه إال نادرًا، فاإلقرار برضورة بقاء اجلانب العاطفي كأّنه متفق 

 عليه بني اجلميع.

رة عىل الظلم من قال بأّنه حتى نستفيد من ثورة احلسني ألجل الثو: ثانياً 

اليوم، جيب أن تكون عندنا رواية خاّصة، فإّن الفقهاء الذين وّظفوا دليل الثورة 

احلسينية جلعله مستندًا لتجويز الثورات اعتربوا ذلك، استنادًا إىل عمومات 

 حجّية فعل املعصوم، بل حتى لو مل تدّل الثورة احلسينية عىل رشعّية الثورة ضدّ 

خرى، والذين استدّلوا عىل رشعيّة الثورة مل يستدّلوا فقط األنظمة، هناك أدّلة أ

 بالثورة احلسينيّة، بل ذكروا ـ حسب تتّبعي ـ حوايل مخسة عرش دلياًل آخر.

ويف بحثي حول الثورة احلسينية توصلت إىل أّن إمكانية االستفادة من الثورة 

)دراسات يف الفقه ، فراجع كتايب احلسينية يف رشعنة الثورة الدموّية حمدودة جّداً 

 االسالمي املعارص(.

إذا مل تنّص الروايات اخلمسامئة عىل احلث عىل االعتبار من حركة اإلمام : ثالثاً 

احلسني، فيكفي العمومات الداّلة عىل التدّبر يف سريهتم وسنّتهم واعتبارهم 

مرجعًا لألّمة فيام يقولون وفيام يفعلون، ويكون ذلك نوعًا من إحياء أمرهم. 

نصوص البكاء عليهم وإن مل تثبت ذلك لكنّها ال تنفيه حتى تشّكل معارضًا و

 .الستحضار الِعربة واالعتبار يف جمالس العزاء احلسينيّة

ف فقهاء الشيعة اإلمامية ثورة حّبذا لو يكتب أحٌد يف أّنه متى وظّ : رابعاً 

رضوان اهلل  احلسني يف احلياة السياسية قبل القرن العرشين وقبل اإلمام اخلميني

عليه، كي تثبت دعوى الكالم املتقّدم أعاله، فإّنني ال أنفيه لكنّنا بحاجة لدراسته 
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 .بطريقة تارخيية موثقة

مل يقل أحٌد أّن متاميّة الثواب عىل البكاء مرشوطٌة بالثورة عىل الظلم : خامساً 

واٌب، أو بعقد الندوات واللقاءات الفكرّية حول اإلمام احلسني، فالبكاء فيه ث

واالستفادة من البكاء لفعل خرٍي آخر ـ وهو إصالح أمور املسلمني ومواجهة 

الظلم ـ فيه ثواٌب إضايف، فال ربط بني األمرين. إّنام اإلشكال يأيت من أنك تبكي 

وتفعل اخلري ببكائك هذا، وتستطيع أن تستفيد من هذا اخلري يف خرٍي آخر، وهو 

ي، ولكنّك ال تفعل، فتطاَلب باملزيد من اخلري، توظيف البكاء يف التغيري االجتامع

َذّم عىل فعل اخلري األّول، وهو البكاء، فهذا أشبه بشخص قادر عىل أن  ال أنك ت 

جيني من فعٍل واحد مخسة دنانري، ولكنه يكتفي بدينار واحد، مع حاجته العظيمة 

بل يعاتبونه عىل  جدًا إىل اخلمسة معًا  فإّن العقالء ال يذّمونه عىل أخذه الدينار،

 .تفويت األربعة األخرى التي حيتاج إليها أيضًا  للرصف عىل الفقراء وعىل عياله

فإذا أمكنني أن أستفيد من جمالس العزاء البكاَء والثورة والفكر معًا، فإّن 

اقتصاري عىل عنرص واحد أمٌر مذموم  ألّنني أحتاج للجميع، نعم أن يكون 

ّول املنصوص عليه فهذا غري صحيح. ولعّل كّل العنرص اآلخر عىل حساب األ

 .ما قلناه هو مراد صاحب النّص املشار إليه أعاله

 

هل لتقصري الثياب ـ كما يفعله السلفيون ـ أصٌل يف الشرع؟ وهل صحيح   ـ 133

 أّن الفقه اإلمامي يقول بذلك؟

 فقد هل لتقصري الثياب ـ كَم يفعله السلفّيون اليوم ـ أصل يف الّشع؟ : لسؤالا

 سمعت أّنه موجود عندنا نحن الشيعة أيضًا، فهل هذا صحيح؟

  تقصري الثياب ـ للرجل دون املرأة ـ أو ما يعرّب عنه يف الفقه اإلسالمي
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بتشمري الثوب، موجود عند السنّة والشيعة، وقد خّصص احلّر العاميل بابًا يف 

 .( هلذا املوضوع تقريباً 21ـ  18: 5كتاب )تفصيل وسائل الشيعة 

قال أمري املؤمنني عليه : ففي خرب أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال

غسل الثياب يذهب اهلّم واحلزن، وهو طهوٌر للصالة، وتشمري الثياب »: السالم

 .«وثيابك فطّهر، أي فشّمر: طهور هلا، وقد قال اهلل تعاىل

: هّن مل يدعهنّ ثالث من عرف»: ويف خرب معمر بن خالد، عن أيب احلسن، قال

 «.جّز الشعر، وتشمري الثوب، ونكاح اإلماء

: ويف خرب عبد اهلل بن سنان، عن أيب عبد اهلل عليه السالم يف قول اهلل عز وجّل 

 «.فشّمر»: وثيابك فطّهر، قال

كنت عند أيب جعفر عليه السالم إذ دخل : ويف خرب سلمة بياع القالنس، قال

نا أّن فذهب فظنّ  «يا بني أال تطّهر قميصك؟»: فرعليه أبو عبد اهلل، فقال أبو جع

جعلنا فداك ما لقميصه؟ : ، فقلنا«إهنّن هكذا»: ثوبه قد أصابه يشء فرجع، فقال

وثيابك : كان قميصه طوياًل، فأمرته أن يقرّصه  إّن اهلل عز وجّل يقول»: قال

 «.فطّهر

إّن علّيًا عليه »: ويف خرب معىل بن خنيس، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال

وثيابك ارفعها ال : وثيابك فطّهر، قال: السالم كان... واهلل عز وجّل يقول

 «.جتّرها، فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس

إّن اهلل عز »: قال أبو احلسن عليه السالم: ويف خرب عبد الرمحن بن عثامن، قال

انت ثيابه طاهرة، وإنام وثيابك فطّهر، وك: وجل قال لنبيه صىّل اهلل عليه وعىل آله

 «.أمره بالتشمري

.. تشمري الثياب طهور »: ويف حديث األربعامئة، عن عيل عليه السالم قال
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 .«وثيابك فطّهر، أي فشّمر..: هلا، قال اهلل تعاىل

رفع قلياًل، واملقصود من تشمري الثوب أن ال يكون مالصقًا لألرض بل ي  

ّد الذي يقرّص الثوب إليه، فكثري من ونقطة اخلالف بني الفقهاء تكمن يف احل

الفقهاء املسلمني ذكروا أّنه إىل نصف الساق، ولكّن بعض الروايات ـ كخرب عبد 

اهلل بن هالل ـ فهم منه أّنه إىل الكعبني، إىل أعىل القدم وأّول الساق، كام هو 

 .املتعارف اليوم

حكٌم طريقي والذي يبدو يل بنظري املتواضع، أّن احلكم بتقصري الثوب هو 

ال غري، فال موضوعيّة له، وال استحباب متعّلق به لوحده  وذلك أّن املفهوم من 

األحاديث هو أّن تقصري الثوب جاء تعبريًا عن تطهريه وعدم تنجيسه، 

والروايات عديدة يف ربط هذا املفهوم باآلية القرآنية اآلمرة بتطهري الثياب، وهذا 

اب وتطّوهلا وجتّرها خلفها ـ كام هو تعبري خرب معناه أّن العرب كانت ترخي الثي

معىّل بن خنيس املتقّدم ـ فيمّس الثوب  األرَض، كام هي احلال عند بعض النساء، 

ويكون ذلك موجبًا التساخ طرف الثوب األسفل ونجاسته نتيجة التصاقه 

الدائم باألرض، فحصل األمر بتقصري الثياب كي يكون ذلك أطهر هلا، وهلذا 

ا كيف أّن أغلب الروايات السابقة تربط بني تشمري الثوب وبني فكرة الحظو

 الطهارة.

وتطبيق فكرة التشمري يف مورد اآلية الكريمة يفرض علينا أن نأخذ الطهارة 

بعني االعتبار، وإال صارت هذه األحاديث منافيًة لظاهر القرآن الكريم ومفرّسًة 

وهذا التنايف يتضح ارتفاعه عندما له بام هو مباين للمعنى الظاهر من اللف ، 

نالح  أّن التشمري تعبري عن حتقيق الطهارة يف اللباس، وعليه فمن الصعب 

اجلزم بأكثر من ذلك يف داللة األحاديث، وينتج عنه استحباب ـ إن مل نقل 
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 .وجوب لوال املانع من الوجوب ـ أن حياف  اإلنسان عىل طهارة مالبسه

وأّما عىل مستوى مصادر احلديث السنّي، فنحن هذا عىل املستوى الشيعي، 

نجد ربط فكرة التقصري وعدم إسبال الثياب وإرخائها لتجّر عىل األرض، بفكرة 

التكرّب واخليالء، فمن عادة امللوك واألمراء جّر ثياهبم خلفهم، وهلذا ورد يف خرب 

صف وائتزر إىل ن»: اهلجيمي عن رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم

الساق، فإن أبيت فإىل الكعبني، وإياك وإسبال اإلزار  فإّن إسبال اإلزار من 

  وسنن 62: 5)مسند ابن حنبل  «املخيلة، وإّن اهلل تبارك وتعاىل ال حيّب املخيلة

قال رسول اهلل صىل اهلل : ويف خرب ابن عمر، قال .(466ـ  465: 4أيب داوود 

زار والقميص والعاممة، من جّر منها شيئًا اإلسبال يف اإل»: عليه وعىل آله وسّلم

صحيح :   وانظر418: 8)سنن النسائي  «خيالء ال ينظر اهلل إليه يوم القيامة

 (، وغري ذلك من األحاديث التي تربط بني املفهومني.121: 6مسلم 

ذهب بعض علامء أهل السنّة إىل تقييد التحريم بحالة اخليالء  محاًل  ،من هنا

(، علاًم أّن 442: 11ابن حجر، فتح الباري : ة عىل املقّيدة )انظرللنصوص املطلق

 .مجلة من الروايات يف هذا املوضوع خاّصة بالصالة

 

 دليل؟ هل )سرية العلماء( حّجة؟ وبأّي  ـ 134

 كثريًا ما نسمع اَلستدَلل عَل َشء ما بأّن هذا قامت عليه سرية : السؤال

 الدليل عَل حجّية سرية العلَمء؟العلَمء، فَم معنى هذا الكَلم؟ وما هو 

  سرية العلامء يف حياهتم الشخصّية أو العاّمة أو يف تفكريهم وطرائق البحث

عندهم أو يف آرائهم، ال قيمة هلا من الناحية العلمّية بإمجاع العلامء، إال يف ثالث 

 : حاالت وقعت حماًل للبحث
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معيّنة يف جمال االجتهاد  أن يشتهر بينهم أو يطبقوا عىل فتوى: احلالة األوىل

الفقهي، فهنا قال بعض العلامء بأّن إمجاعهم حّجة، وقال بعض بأّن الشهرة 

الفتوائّية حّجة، ولكّن حجية اإلمجاع وحجّية الشهرة الفتوائّية تعّرضتا 

النتقادات كثرية عند متأّخري العلامء، السيام منذ عرص الشيخ مرتىض 

يومنا هذا. وقد ساهم السيد أبو القاسم  هـ(، وصوالً إىل1481األنصاري )

هـ( يف تراجع نظرّيتي اإلمجاع والشهرة الفتوائّية بشكل كبري 1211اخلوئي )

 جّدًا.

كام أّن حجيّة اإلمجاع والشهرة تعمالن يف دائرة االجتهاد الرشعي، ومن 

قد النادر توّفر رشوطهام يف دائرة االجتهاد العقائدي أو الفلسفي أو غريه. وهنا 

تكون سرية العلامء وأعرافهم كاشفة عن موقف فقهي معنّي، فال تكون القيمة 

للسرية والعرف بقدر ما هي الشتهار موقفهم الفقهي، فمثاًل تقول بأّن سرية 

العلامء يف التعامل مع األمخاس والزكوات هي كذا وكذا، األمر الذي يكشف لنا 

 نه.عن موقف فقهي من وجوب أو حتريم كانوا يتبنّو

وقد است خدم تعبري )سرية العلامء( يف الكتب االستداللية مشريًا ـ  ،هذا

بحسب املآل ـ إىل الشهرة الفتوائية أو السرية املترّشعية أو نحوما، ال إىل 

 .العادات واألعراف العملّية هلم خاّصة، فليالح  جّيداً 

ضعيف السند، ومعنى  أن تكون سريهتم عىل العمل بحديٍث : احلالة الثانية

العمل هنا ليس أهّنم يقومون بالفعل الذي يتحّدث عنه هذا احلديث، فمثاًل قد 

يأيت حديث وحيّث عىل قراءة دعاء معنّي قبل النوم، وتقوم سرية العلامء عىل قراءة 

هذا الدعاء قبل النوم، فمثل هذه السرية ال قيمة علميّة هلا، وإّنام املقصود من 

ّية أن يفتي العلامء بفتوى معيّنة مثاًل ونتأّكد من اعتامدهم يف هذا السرية العمل
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الرأي عىل هذا احلديث الضعيف السند، وليس عىل أّي دليل آخر مفرتض أو 

كثري من العلامء إىل أّن اعتامد العلامء عىل هذا ذهب حمتمل، ففي هذه احلال 

معتربًا، ويسّمون  هذا احلديثمعه احلديث الضعيف يف اإلفتاء يقّويه ويصبح 

ذلك بقاعدة اجلرب السندي، وهي تقوم عىل شهرة االستناد للحديث أو العمل 

 به يف مقام إبداء الرأي النهائي.

وقد تعّرضت هذه النظرّية أيضًا النتقادات، السيام من قبل الشهيد الثاين 

والسيد اخلوئي، لكّن الكثريين من العلامء ما يزالون يعملون عليها يف 

هاداهتم الدينية. ويشرتط لكي تكون هذه القاعدة نافذة أن ال يكون هذا اجت

العامل قد عمل هبذا احلديث من باب قوله بالتسامح يف أدّلة السنن، مثاًل لو جاء 

حديث وحتّدث عن أمر مستحب مثاًل، وأفتى هذا العامل باستحباب هذا األمر، 

ا العامل سوى هذا احلديث، وال حيتمل أن يكون هناك دليل آخر اعتمد عليه هذ

ففي هذه احلال لو رأينا أّن هذا العامل يقول بحجّية األخبار الضعيفة يف جمال 

السنن واملستحبات من باب التسامح، وهلذا عمل هبذا احلديث فإّن الذي ال 

يقول بالتسامح يف أدّلة السنن ال يستطيع أن يستفيد من فتوى هذا العامل وغريه 

د عندما نستطيع حتديده ونكون خمتلفني معه فيه، فال يصبح نَ املستَ  من أمثاله  ألنّ 

لعمله أّي قيمة من الناحية العلمّية، وهذا أمر مهم جّدًا كثريًا ما يقع اخلطأ فيه  

فإّننا نالح  الكثريين يعتمدون عىل كلامت العلامء يف األخذ بأحاديث الرتغيب 

يظنّون أّن الشهرة االستنادية هنا والرتهيب وأحاديث فضائل األعامل والسنن، و

كافية، دون أن ينتبهوا إىل أّن الكثري من العلامء السابقني إّنام أخذوا هبذا احلديث 

أو ذاك من باب التسامح، ال من باب تصحيحه حتى يكون أخذهم معتربًا 

 .بالنسبة لنا
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علامء فقط، أن تصبح هذه السرية سرية املترّشعة كّلهم ال سرية ال: احلالة الثالثة

وهذا ما يسّمى بالسرية املترّشعية، وهو يشبه يف أصول الفقه املالكي عند أهل 

السنّة ما يعرف بحجيّة عمل أهل املدينة. ويعني ذلك أن تكون املسألة سريًة 

وعادة بني كّل املتدّينني بحيث تكشف عن رأي املعصوم، وهذا ما يشرتط فيه أن 

ه السالم، وإال فالسري املترّشعية احلادثة بعد يكون معارصًا لزمن املعصوم علي

ذلك ال قيمة هلا إطالقًا، فلو ظهرت سرية مترّشعية اليوم بني املتدّينني يف كيفية 

اللباس مثاًل، فإّن هذه السرية مهام قويت واستحكمت ال قيمة هلا، ما مل تتصل 

ّسس هلا، تارخيّيًا بعرص النص  لتكشف عن صدورها عن املعصوم الذي هو املؤ

وهناك رشوط عديدة يف السرية املترّشعية، وكذلك يف الشهرة الفتوائية واإلمجاع 

 .والشهرة العملّية، ال جمال لتفصيلها اآلن

وبناًء عليه، فام نجده يتداول كثريًا عىل ألسنة بعض العلامء واخلطباء والوّعاظ 

أو ذكر أو مستحّب أو واملشايخ الكرام من إقناع الناس بأمٍر ما )كدعاء أو زيارة 

عادة أو عرف أو أسلوب أو نمط عيش أو نحو ذلك( من خالل سرية العلامء، 

غالبًا ما يفتقد إىل رؤية علمّية، حيث ال يرجع إىل حجّية اإلمجاع أو الشهرة 

الفتوائّية أو السرية املترّشعية  فإّن العلامء أنفسهم يف مقام البحث العلمي ال 

أّن أكثر هذه االّدعاءات تعجز عن أن تثبت هذه يرضون بذلك، السيام و

وجتد أغلبها تأتيك من القرن  .العادات والسري العلامئّية يف العصور السابقة

السابع اهلجري وما بعد، ممّا ال قيمة له، وإّنام هو اجتهادات أو تسامح يف أدّلة 

ي أو السنن أو أعراف وتقاليد غري ملزمة أو مثبتة حلكم رشعي أو موقف دين

 معتقد كالمي.

من هنا ال أجد من الصحيح أن ننّصب أحدًا ـ مهام عال شأنه ـ مكان 
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املعصومني، لتصبح سريته حّجة عىل الناس، ونستند إليها حيث نعجز عن 

إّن العلامء حيتّج هلم : إثبات ما نريده باألدّلة الصحيحة املعتمدة، ومنذ القديم قيل

 .ال هبم

 

يف عدم ثبوت التشريع بعد النيب، ومسألة  مصدر كالم الشهيد الصدر  ـ 135

 خمالفة روح القرآن؟

 ذكرتم يف مقالتكم )نقد اْلتن يف التجربة اإلمامّية(، واْلنشورة يف جمّلة : السؤال

اَلجتهاد والتجديد، أّن السيد حمّمد باقر الصدر يقول بعدم ثبوت احلّق ألهل البيت 

الصدر؟ وأين نجد رأيه يف مسألة بالتّشيع، فأين نجد مثل هذا الرأي للشهيد 

 خمالفة روح القرآن الكريم؟ فلعّل هناك من يشّكك فيَم نقلتموه عنه يف اْلوردين.

  أّما نفيه حّق الترشيع بعد وفاة الرسول األكرم صىّل اهلل عليه وعىل آله

: (، حيث قال ما نّصه11: 1وسّلم، فقد جاء يف كتابه )بحوث يف علم األصول 

ح أّن تغرّي أحكام الرشيعة عن طريق النسخ يكون أيضًا أحد وهكذا يتض»

العوامل املستوجبة للتعارض بني األحاديث والنصوص، ولكّن التعارض عىل 

أساس هذا العامل تنحرص دائرته يف النصوص الصادرة عن النبّي صىّل اهلل عليه 

ملا ثبت يف  وعىل آله وسّلم وال تعّم النصوص الصادرة عن األئّمة عليهم السالم 

حمّله من انتهاء عرص الترشيع بانتهاء عرص النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم 

وأّن األحاديث الصادرة عن األئّمة املعصومني ليست إال بيانًا ملا رّشعه النبّي 

 .«صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم من األحكام وتفاصيلها

آن خمالفة روحه، فقد جاء يف أبحاثه وأّما حديثه عن أّن املقصود بمخالفة القر

ال يبعد أن يكون املراد من »: حول تعارض احلديث أيضًا، وهناك قال ما نّصه
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طرح ما خالف الكتاب الكريم، أو ما ليس عليه شاهد منه، طرح ما خيالف 

الروح العاّمة للقرآن الكريم، وما ال تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه. ويكون 

أّن الدليل الظنّي إذا مل يكن منسجاًم مع طبيعة ترشيعات القرآن املعنى حينئذ 

ومزاج أحكامه العام مل يكن حّجة. وليس املراد املخالفة واملوافقة املضمونية 

احلّدية مع آياته. فمثاًل لو وردت رواية يف ذّم طائفة من الناس وبيان خّستهم يف 

ف مع الكتاب الرصيح يف وحدة اخللق أو أهنم قسم من اجلّن، قلنا أّن هذا خمال

البرشية جنسًا وحسبًا ومساواهتم يف اإلنسانية ومسؤولياهتا مهام اختلفت 

أصنافهم وألواهنم. وأما جميء رواية تدّل عىل وجوب الدعاء عند رؤية اهلالل 

مثاًل فهي ليست خمالفة مع القرآن الكريم وما فيه من احلّث عىل التوّجه إىل اهللَّ 

ه عند كّل مناسبة ويف كّل زمان ومكان. وهذا يعني أّن الداللة الظنّية والتقّرب من

املتضّمنة لألحكام الفرعية فيام إذا مل تكن خمالفة ألصل الداللة القرآنية الواضحة 

تكون بشكل عام موافقة مع الكتاب وروح ترشيعاته العاّمة، خصوصًا إذا ثبتت 

هم، مضافًا إىل أّن هذا املعنى هو حجّيتها بالكتاب نفسه. ومما يعّزز هذا الف

مقتىض طبيعة الوضع العام لألئمة املعصومني عليهم السالم ودورهم يف مقام 

بيان األحكام األمر الذي كان واضحًا لدى املترّشعة ورواة هذه األحاديث 

أنفسهم، والذي عىل أساسه أمروا بالتفّقه يف الدين واالطالع عىل تفاصيله 

يمكن معرفتها من القرآن الكريم، مما يشّكل قرينة متصلة هبذه وجزئياته التي ال 

)إن : األحاديث ترصفها إىل إرادة هذا املعنى. ما نجده يف بعضها من قوله

وجدتم عليه شاهدًا أو شاهدين من الكتاب(، فإّن التعبري بالشاهد الذي يكون 

عىل شاهد بحسب ظاهره أعّم من املوافق باملعنى احلريف، مع عدم االقتصار 

واحد، خري قرينة عىل أّن املراد وجود األمثال والنّظائر ال املوافقة احلّدية. وقد 
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إَذا َجاءَك »: َقال: جاء هذا املعنى يف رواية احلسن بن اجلهم عن العبد الصالح 

وَ  َتاِب اهللَّ وأَحاِديثِنا َفإن أشَبَهَها َفه 
اَم َعىل كِ َحّق وإن مَل  احلَِديَثاِن امل خَتَلَفاِن َفقسه 

َو َباطٌِل  . وهذه الرواية وإن كانت واردة يف فرض التعارض، إالَّ أهنا «ي شبِهَها َفه 

بحسب سياقها تشري إىل نفس القاعدة املؤّكد عليها يف جمموع أخبار الباب. وعىل 

هذا األساس يتضح أنه ال يستفاد من أخبار الطرح إلغاء األدّلة الظنية املعارضة 

لكريم معارضة ال توجب إلغاء أصل مفاد قرآين واضح، كام يف مع الكتاب ا

موارد التعارض غري املستقّر، بل التعارض بنحو العموم من وجه أيضًا، وإنام 

نحكم بسقوطها يف مورد املعارضة بمقتىض القاعدة املتقّدم رشحها يف املسألة 

 (.115ـ  111: 1)بحوث يف علم األصول  «السابقة

يف أبحاثي األصولّية املتواضعة هو صّحة هاتني النظرّيتني  وما توّصلت إليه

 .متامًا. واهلل العامل

 

 كيف نفهم ونرّبر الفتوى اليت جتيز تفخيذ الرضيعة؟  ـ 136

 كيف نفهم ونرّبر الفتوى التي َتيز تفخيذ الرضيعة؟: السؤال 

  التوّصل تارًة نتكّلم عىل مستوى األدّلة االجتهادية التي يعتمدها الفقهاء يف

ة إىل األحكام الرشعّية، وثانية نتكّلم عىل مستوى طبيعة بيان املسائل الفقهيّ 

والفتاوى الرشعّية، وكيف يفرتض أن تصاغ الفتاوى وفقًا للمناخات الزمانية 

واملكانّية، وثالثة نتكّلم عن قبح املضمون الذي حتمله فتوى معيّنة وبشاعة 

ظر عن طريقة البيان وعن طبيعة األدّلة الصورة التي تقّدمها لنا، برصف الن

 : االستنباطية

أّما عىل املستوى األّول، فإّن الفقيه الذي يفتي هبذه الفتوى ينطلق من  ـ 4
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خالل إطالقات وعمومات النصوص الداّلة عىل حقوق الزوج عىل الزوجة 

ة واستمتاعه هبا وعىل طبيعة العالقة بينهام، فهذه النصوص اإلسالمّية القرآني

واحلديثّية عند الفرق اإلسالمّية كاّفة، تتحّدث عن أّن للزوج أن يامرس مع 

، وال تستثني هذه عليهاه أو عليزوجته أّي فعل غريزّي أراد ما مل يلزم منه الرضر 

النصوص إال بعض املوارد، كمقاربة الزوجة وهي حائض أو نفساء، والدخول 

ا، ومقاربة الزوجة من دبرها عند بالزوجة التي مل تبلغ سّن التاسعة من عمره

 بعض الفقهاء، عىل تفصيل يف ذلك، ونحو هذه األمور.

وقد ذهب الفقهاء ـ إن مل نقل بأّن املسألة إمجاعّية بينهم ـ إىل أّن الزوجّية 

عالقة جتمع بني طرفني، وأّن هذين الطرفني ال يشرتط فيهام أن يكونا بالغني، 

الزوجة وبالعكس، ويمكن أن يكون الطرفان  فيمكن أن يكون الزوج بالغًا دون

بالغني أو غري بالغني معًا، ويف حالة عدم البلوغ يتوىّل الويّل عن غري البالغ شؤون 

 العقد وقراره.

وهذا معناه أّن الزوجة عنواٌن يطلق عىل البالغة وغريها كعنوان الزوج الذي 

للزوج من زوجته كذا  يطلق عىل البالغ وغريه، فإذا دّلت سائر النصوص عىل أنّ 

وكذا، فإّن هذه النصوص تشمل الزوجة البالغة وغريها  لصدق عنوان الزوجة 

عليها، وقد خرجت غري البالغة بمسألة الدخول، فيبقى أّي يشء غري الدخول 

 هوة أو غريها والتفخيذ ونحو ذلك.مشموالً لألدّلة، ومنه التقبيل بش

ضيعة  ألّن الدليل الذي بني يديه يفتي الفقيه بجواز تفخيذ الر ،ومن هنا

يعطيه هذا االستنتاج، وهو ال يسمح لنفسه بأن يستمزج األمور أو يرفض 

الفتوى املوافقة للنصوص بحّجة أّنه يرى املسألة غري منسجمة مع ذوقه 

ّدي بالفقيه إىل الشخيّص أو مع ذوق الناس. هذا هو املنهج االجتهادي الذي يؤ
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 .مثل هذه النتيجة

هناك من يتحّف  عىل هذه املقاربة االجتهادّية املتداولة، ويرى أّن  وطبعاً 

النصوص التي حتّدثت عن عالقة غريزّية بني الرجل وزوجته منرصفٌة عن حالة 

الرضيعة وأمثاهلا، وأّن تلك النصوص كانت حتكي عن احلالة الطبيعّية يف جمال 

لح ـ نوعًا ـ للتعامل معها العالقة الغريزّية، وهي حالة كون الزوجة يف سنٍّ تص

غريزّيًا وجنسّيًا. وهذه قراءة أخرى للنصوص يراها بعض العلامء أو قد يروهنا 

مثاًل، بل ذهب بعضهم إىل احتامل صدق عنوان االستمناء عىل هذه احلال 

مرّجحًا احتامل التحريم. واحلكم يف ذلك كّله هو طريقة فهم النّص وحتليله 

ّدة البحث االجتهادي هنا أن أّي باحث حيمل ع   ودراسة مضمونه، ومن حّق 

يناقش فتوى تفخيذ الرضيعة أو يناقش من يرفضها، ما دام يملك وجهة نظر 

 .معتمدة عىل حتليل معقول

وأّما عىل املستوى الثاين، وهو صياغة الفتاوى، فإّنني أوافقكم عىل أّنه  ـ 5

عند القارئ بحسب ليس من املناسب بيان األمور بطريقة توجب جرحًا ما 

احلالة العاّمة، بحيث قد يؤّدي ذلك إىل تشويٍه يف صورة الدين والرشيعة، وأّنه 

ينبغي صياغة الفتاوى بطريقة ختدم األحكام الرشعّية نفسها، لكنّني ال أوافق 

عىل إخفاء الفتاوى واألحكام بحّجة أّن زيدًا من الناس ستثريه هذه القضّية أو 

هذا العرص الذي بتنا نرى فيه أّن بعض الناس مهام صغت  تلك  ال سيام يف مثل

هلم من فتاوى، فإهّنم يعيشون عقدًة مع الفتوى الرشعّية، وال يرون فيها بقعة 

ضوء، مع اعتقادي الشخيص يف الوقت نفسه بأّن هناك الكثري من الفتاوى غري 

 .الصحيحة وفقًا للمنطق العلمي السليم بحسب ما يبدو يل شخصّياً 

وأّما عىل املستوى الثالث، وهو قضيّة القبح الذايت يف الفتوى، بحيث  ـ 4
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يأباها العقل السليم ويرفضها الذوق املستقيم، فهذه املسألة بالغة النسبّية، 

فالذوق وقضاياه موضوٌع معّقد خاضع للثقافات املختلفة ولصناعة اإلعالم 

 ووسائله.

نا هنا هو أّن الفقيه يتعامل مع وما أريد أن ألفت النظر إليه يف موضوع بحث

األمور كام يتعامل معها القانوين، فالفقيه يقول بأّن هذا الفعل جائز، ولكنّه ال 

يقول بأّنه واجب أو مستحّب، وجواز فعٍل من األفعال من وجهة نظر القانون 

سنه ومجالّيته النهائية من وجهة النظر القيمية األخرية. الحظوا معي  ال يعني ح 

غنّيًا كبريًا من األغنياء جاءه فقرٌي بالغ الفقر واحتاجه يف مبلٍغ مايلٍّ هو بالنسبة أّن 

للغني )ال يشء(، هنا يقول القانون بأّن الغنّي غري ملزم بالدفع، لكنّني لو أردت 

أن أصّور األمور بطريقة تراجيدّية ألمكنني أن أسّفه كّل قوانني العامل التي حتكم 

 تبكي عىل مثل هذا القانون.بذلك، وأجعل الناس 

إّن الرتخيص الذي يعطيه القانون ليشء ما ال يمنع من دخول عنارص 

أخالقّية عىل اخلّط أو ذوقّية أو عرفّية تستكرهه، فالرشع والقانون جييزان 

لإلنسان اخلروج بلباسه الداخيل إىل الشارع، لكّن هذا األمر مستقبح يف كثري من 

ن جييزان لإلنسان أن يبقى منظره قذرًا لكّن هذا الفعل األعراف. والرشع والقانو

إّن رؤية القانون لألشياء قد ال تلتقي مع  ستقبح يف أكثر األعراف واألذواق.م

رؤية األخالق أو العرف أو الذوق هلا، بمعنى قد تلتقي الرؤيتان وقد ختتلفان، 

إّن : من مكان وقد يكون ذلك أحيانًا هنا وأحيانًا هناك. وهلذا قلت  يف أكثر

اإلسالم ليس فقهًا فقط، بل هو منظومة كبرية من الفقه واألخالق. والرشيعة 

إّنام تعالج جانب احلقوق والواجبات يف عالقات اإلنسان، وال حتسم األمور يف 

 .األبعاد القيمية كّلها
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وأشري أخريًا إىل أّن بعض الذين هامجوا هذه الفتوى رّكزوا نظرهم عىل السيد 

هلل اخلميني، من حيث وجود هذه الفتوى يف رسالته العملّية، مع أّن هذه روح ا

الفتوى موجودة يف كتب الكثري من الفقهاء. كام أوّد التعليق عىل االستخدام 

املذهبي هلذه القضّية، فإّنه بالنسبة يل أمٌر مثري للغرابة والتفّكه معًا أن يلجأ أبناء 

قهي بمثل هذه الفتوى، متامًا كام ال أوافق املذاهب األخرى للتشنيع عىل مذهب ف

عىل التشنيع الذي يامرسه بعض الشيعة عىل فتاوى آخرين من املذاهب األخرى 

مستخدمني هذا النهج من التعامل مع األمور  فإّنه ـ واحلّق يقال ـ بأّن كّل 

مذهٍب من مذاهب املسلمني لديه يف الفتاوى غرائب وعجائب، إذا أردنا أن 

 .هبذا املنطق، ولو وسعنا املقام لذكرنا الكثري منهانتكّلم 

وأكتفي هنا بذكر كالمني، فاإلمام ابن قدامة املقديس يقول يف كتاب املغني 

فأّما الصغرية التي ال يوطأ مثلها، فظاهر »: متحّدثًا عن موضوع الصغرية ما نّصه

بلتها ومبارشهتا لشهوة قبل استربائها، وهو ظاهر كالم  كالم اخلرقي حتريم ق 

تستربأ وإن كانت يف املهد، وروي عنه أّنه : أمحد، ويف أكثر الروايات عنه قال

إن كانت صغرية بأّي يشء تستربأ إذا كانت رضيعة؟ وقال يف روايٍة أخرى : قال

تستربأ بحيضة إذا كانت ممّن حتيض، وإال بثالثة أشهر إن كانت ممن توطأ وحتبل 

ال حترم مبارشهتا، وهذا اختيار ابن أيب موسى، فظاهر أنه ال جيب استرباؤها و

وقول مالك، وهو الصحيح  ألّن سبب اإلباحة متحّقق وليس عىل حتريمها 

دليل، فإّنه ال نّص فيه، وال معنى نص  ألّن حتريم مبارشة الكبرية إنام كان لكونه 

ا يف داعيًا إىل الوطئ املحّرم أو خشية أن تكون أّم ولده لغريه، وال يتوّهم هذ

 .(159: 9)املغني  «هذه، فوجب العمل بمقتىض اإلباحة

فانظر إىل هذا النّص لتعلم أّن القضّية عند املذاهب األخرى حمّل بحث يف 
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 مسألة الصغرية عمومًا.

وأّما الكالم الثاين فهو للشيخ حممد حسن النجفي الذي يستخدم هو اآلخر 

األحناف، جمّمعًا شواذ فتاوهيم. نفس أسلوب املستهزئني هنا يف التشنيع عىل فقه 

وال أوافقه أبدًا يف أسلوبه وأراه مرفوضًا أيضًا وغري علمي، فهو يقول )وأعتذر 

لنقيل شخصّيًا هذا النّص  ملا فيه من بعض الكلامت( يف بحث التسليم يف الصالة 

عد ولعّل الذي أجلأه إىل التخيري املزبور ب»: ـ متعّرضًا لفقه أيب حنيفة ـ ما نّصه

القياس، أنه راعى التناسب بني أفراد ما ابتدعه من الصالة وبني املحّلل هلا، إذ 

منها عنده ـ بعد الوضوء بنبيذ التمر املغصوب منكوسًا عكس الكتاب العزيز ـ 

الصالة يف الدار املغصوبة عىل جلد كلب، البسًا جللد كلب، وبيده قطعة من حلم 

سّية، ويقرأ كذلك مدهاّمتان، ثم يطأطئ كلب، وعليه نجاسة، ثم يكرّب بالفار

رأسه حدًا يسريًا غري ذاكر وال مطمئن، ثم هيوي إىل السجود من غري رفع، ثم 

حيفر حفرية لينزل جبهته أو أنفه فيها، من غري ذكر وال طمأنينة وال رفع بينهام، 

ر ثم يقعد من غري تشّهد، وهذه ال يناسبها إال التحليل برضطة قطعًا، وحّق لآلم

 (.481: 11)جواهر الكالم  «هبا أن يأمر هبذا املحّلل هلا

وهذا كّله يكشف عن أّن جمال التشنيع املتبادل بمثل هذه الطرق لن يسلم منه 

مذهب فقهي عند املسلمني قاطبة، فلنذر هذه األساليب التحريضّية، ولنرجع 

عيدًا عن إىل املستندات الفقهّية، وإىل دراسة األمور بعقٍل بارٍد وهادئ ب

املذهبّيات، عّلنا نتمّكن من إنتاج فقه إسالمي أفضل من الذي أنتجناه حتى 

اآلن، بدل تضييع الوقت بمثل هذه املامحكات التي صارت ـ مع األسف 

ل قًا لبعضنا هنا وهناك  .الشديد ـ خ 
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هل من املعقول ما يفيت به الفقهاء من حرمة بناء بيوت املسيحيني   ـ 137

 !مني؟أعلى من بيوت املسل

 يفتي الفقهاء بأّنه َل ُيوز للمسيحي واليهودي )أهل الذّمة( أن يرفعوا : السؤال

بناء بيوهتم أعَل من بيوت اْلسلمْي، وهذا معناه يف عُصنا أّنه َل ُيوز َلم أن 

يسكنوا يف الطوابق التي فوق بيوت اْلسلمْي يف األبنية ذات الطوابق. أّي مواطنة 

وإنسانّية يف التعامل مع اآلخرين اْلساْلْي اْلفرو  أَّّنم من أهل هذه.؟ وأّي رَحة 

 الذّمة الذين أمرنا اَّلل برّبهم والقسط معهم؟!

  هذا احلكم الذي ذكرمتوه مشهوٌر بني الفقهاء، واملرجع فيه أحد أمور

 : أساسّية

ما إّن البيوت املرتفعة قدياًم تصبح مرشفًة عىل الدور املنخفضة، وهذا : األّول

يكشف دار املسلم وبيَته لغري املسلم، فأريد محاية عورات املسلمني وسرت نسائهم 

 هبذه الطريقة.

، عىل أساس أّنه «اإلسالم يعلو وال ي عىل عليه»: هو احلديث املشهور: والثاّن

يف كّل موقع يكون هناك علّو لغري املسلم عىل املسلم، فإّن هذا احلديث يرفضه، 

ديث عند الفقهاء للحكم بالكثري من األحكام املرتبطة بعالقة وقد اعت مد هذا احل

 املسلم بغري املسلم.

ْزَيَة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ ﴿: قوله تعاىل: والثالث  ﴾...َحتَّى ُيْعُطوا اْْلِ

 (.49: )التوبة

تعّرضت للمناقشة  فقضية اإلرشاف عىل الدور قابلة وإال أّن هذه املستندات 

املنخفضة ال ختتّص بالكافر، بل املسلم األجنبي يشمله هذا احلكم، ومن ثّم 

فليس حكاًم يف قضايا األقلّيات الدينية، بل هو حكم يف مسائل حقوق اجلار، 
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 ويمكن ختريج احلال فيه بطرق كثرية غري املنع من تعلية البناء.

رشيف، فبرصف النظر عن املناقشات السندية التي أوردت وأّما احلديث ال

عليه، فقد تعّرض ملناقشات كثرية استوفيت ها شخصيًا يف أبحاثي املتواضعة حول 

اجلهاد يف اإلسالم، ومن املالحظات التي سّجلها بعض الفقهاء املحّققني 

وقد  املتأخرين أّن هذا احلديث يتحّدث عن علّو اإلسالم ال عن علّو املسلم،

التبس األمر عىل الفقهاء السابقني يف هذه املسألة، وجمرد علّو شخص غري مسلم 

عىل شخص مسلم ال يعني علّو غري اإلسالم عىل اإلسالم، بل يصدق هذا 

عندما يكون علّو الكافرين موجبًا لضعف اإلسالم نفسه، ومن هنا تراجع الكثري 

اد إىل قاعدة العلّو هبذا املعنى، من الفقهاء املتأّخرين عن توسعة دائرة االستن

وأجاز الكثري من الفقهاء أن يصبح املسلم أجريًا عند غري املسلم يف عقد إجارة، 

أو عاماًل يف عقد مضاربة أو مزارعة أو مساقاة، ومل يَروا يف ذلك منافاًة للحديث 

 الرشيف.

الصغار هنا  فقد كشف الفقهاء واملفرّسون املتأّخرون أنّ  ،وأّما املستند الثالث

هو حالة نوعّية، بمعنى أّن نفس خضوعه للدولة اإلسالمّية سيجعل دفعه اجلزية 

يف حال صغار، ال أّن الصغار يشٌء إضايف، علاًم أّنه ال إطالق يف اآلية يشمل 

صغارهم يف كّل يشء، بل يكفي حتّقق مسّمى الصغار فيهم، لكي يفي ذلك 

 لكوا قرار بالد املسلمني وأمثال ذلك.باحلال املنصوب يف اجلملة، كأن ال يم

فهذه األحكام اجلزئية الكثرية املبعثرة يف عالقة املسلم بالذّمي ترجع  ،من هنا

إىل فهم فقهي قديم غري دقيق هلذا احلديث ولقاعدة العلّو عمومًا، وهلذا 

استشكل مثل السيد اخلوئي يف هذا احلكم الذي جاء يف سؤالكم، وإشكاله يف 

  والوحيد اخلراساين، منهاج 211: 1اخلوئي، منهاج الصاحلني : ظرحمّله )ان
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 (.254: 4الصاحلني 

 

 هل كان هناك اجتهاد يف عصر حضور املعصوم؟  ـ 138

 َتّدثتم يف كتابكم )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي( عن مسألة : السؤال

رواية  اَلجتهاد يف عُص احلضور وأثبّتم وجوده، وهو العُص الذي تكاد فيه

احلديث واستَمعه العامل اْلسيطر يف تعّلم األحكام الدينية. فالبعد اْلغرايف عن 

اإلمام الذي اعتربَتوه شاهدًا، َل يكفي شاهدًا عَل رضورة اَلجتهاد ألّن التغرّي 

احليايت بطيء جّدًا آنذاك، بَم َل يستلزم إصدار أحكام جديدة. فمن اْلمكن 

حد أصحابه ممّن هو عَل دراية بالروايات الصحيحة الرجوع إىل اإلمام أو إىل أ

الصادرة عنهم. والقرب الزمني اللغوي ُيعل من السهل اْلمتنع فهم مقاصد 

الروايات واَلستنارة بإرشادها دون احلاجة لتفعيل األدوات اَلجتهادية أو 

الرجوع للمعاجم اللغوّية واألصولية والفقهّية. فالبعد اْلكاّن اْلغرايف كان 

شّكل مشكلة يف اَلستَمع إىل الرواية واحلصول عليها من طريقها اْلأمون. من ي

هنا فاَلجتهاد يف عُص احلضور يضعنا عَل نفس اْلشكلة التي حياول الكتاب 

تي الصواب معاْلتها، وهي األحكام الظنّية؛ وذلك لكون اَلجتهاد بْي كفّ 

ع إىل اْلعصوم يشّكل عامل واخلطأ، تبعًا لدّقة اْلعطيات ودّقة تطبيقها، فالرجو

اطمئنان لعمل اْلكّلفْي. عَل أّن تنّوع اْلدارس واْلشارب الفقهية َل يكفي أن 

يكون دليَلً عَل وجود اَلجتهاد؛ وذلك لقدرتنا عَل قراءة هذه اْلفردة بصورة 

مغايرة، تبعًا للجدال اْلذهبي احلاّد الذي تفرضه اْلؤّسسات احلاكمة َتاه مدرسة 

وهو ما يستلزم تعّدد اْلدارس ْلواجهة التيارات  ،عليهم السَلم أهل البيت

ىل إاْلتباينة واْلتنّوعة للدفاع عن مدرسة أهل البيت. كَم نرى من اْلهم اإلشارة 
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 ،النقطة اَلامة التي تتحّدث عن تعليم األئمة ألصحاهبم طرائق التعامل مع النص

 والدارسْي ـ من أمثال الشهيد وتعّلقها بعُص الغيبة، فهناك العديد من الباحثْي

الصدر الثاّن ـ يرون أّن األئمة خصوصًا اْلتأّخرين منهم كانوا ُّييئون القاعدة 

 ،الشعبية لعُص الغيبة والتي نلمس بدايتها يف عُص اإلمام الصادق علية السَلم

وَل نعلم إن كانت هناك نصوص مبّكرة يف هذا اْلجال أم َل. عَل أّننا نلمس من 

كم اْلميلة التوّجس من اْلزم بكفاية األدّلة يف هذا اْلوضوع فقد قلتم يف كلَمت

 ،ومن ثم فاَلجتهاد الذي كان يَمرسه الفقيه كان حمدودًا جداً »: 14الصفحة رقم 

فعندما ْسدنا عناْص تؤّكد وجود ظاهرة اَلجتهاد يف الوسط الشيعي عُص 

َل نقصد مفهوم اَلجتهاد يف أبعد مدياته، بل تلك الظواهر  ،حضور النص

. وأخريًا، أقْتح أن يعاد قراءة السنّة يف ضوء اْلشْتك بْي اْلدارس «األولّية..

الشيعية أوَلً، ومن ثم دراستها يف ضوء اْلذاهب اإلسَلمية اْلختلفة، وهو ما قد 

 النقدّية؟ يؤّسس لسنّة يقينية. ما هو تعليقكم عَل هذه اْلداخلة

  ،يمكن ـ باختصار ـ التعليق عىل هذه املداخلة النقدّية املشكورة بعّدة نقاط

 : وهي

بدا يل أّنه قد أخذ يف كالمكم املشهد الشيعي مبتورًا عن احلراك اهلائل : أوَلً 

الذي كان يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني  فقد وقعت يف هذين القرنني أكرب 

ري النصوص بني املسلمني، وليس فقط يف إثباهتا، بام فيها النّص اخلالفات يف تفس

القرآين الكريم نفسه، فكيف يمكننا القول بأّن اخلالفات كانت يف الوصول إىل 

النّص وليس يف فهمه. علاًم أّن الوصول إىل النّص هو بنفسه حيتاج إىل معادلة 

لعام طرحت منذ القرن اجتهادية، ونظرّية حجيّة األخبار يف الوسط اإلسالمي ا

الرواة الثاين اهلجري، والرواية املشهورة عن اإلمام عيل عليه السالم ـ يف تقسيم 
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إىل أربعة أصناف ـ تيش بيشء من هذا النوع يف األزمنة األوىل، وإن كانت 

 .ضعيفة السند

إّن تفسري االنقسامات الشيعّية عىل أساس مسألة الدفاع عن املذهب، : ثانياً 

أيي املتواضع تفسرٌي غري قريب من واقع هذه اخلالفات، وربام ينطلق من هو يف ر

الرواية التي جاءت ترّبر هجوم اإلمام عليه السالم عىل زرارة، وهي فكرة أخذ 

هبا فيام بعد املحّدث البحراين. لكّن واقع النصوص احلديثية التي خيربك عنها ـ 

مثل أقدم مصدر يف الفرق عىل سبيل املثال ـ كتاب الرجال للكيش، الذي ي

ة خام، تؤّكد لنا أّن اخلالفات كانت حقيقّية إىل حّد التفسيق الشيعّية كامدّ 

والتكفري والطرد، ومل تكن شكاًل من أشكال املراوغة أو التكتيك يف الدفاع عن 

 .املذهب

إّن القرب اللغوي الذي تفرضونه ال يمنع من اخلالفات يف التفسري، : ثالثاً 

لكم، يف هذه القرون انفجرت كربى املعارك اللغوية أيضًا، وليس فكام قلت 

فقط يف إثبات النصوص، وال يف الفقه لوحده، علاًم أّن القرنني الثاين والثالث 

العلمّية أيضًا، وهذا ما يرتك أثره  شهدا دخول غري العرب يف املسلمني ويف احلياة

 .عىل املوضوع اللغوي

اب اإلمام ليس أمرًا هبذه البساطة، كي حيّل إّن الرجوع إىل أصح: رابعاً 

املشكلة، فالنقل يف ذلك الزمان كان يف كثري منه باملعنى، وهذا يعني أنه خيضع 

لفهم تالمذة اإلمام عليه السالم، والفهم قضّية متفاوتة بني الناس مهام كانوا يف 

م، فقد مستوى علمي رفيع. علاًم أّنه ليس كّل األئمة كان يمكن الوصول إليه

تعّقدت هذه احلالة جدًا يف عرص اإلمام الكاظم، وكذلك يف عرص اإلمامني 

العسكريني. والصورة التي نتصّورها نحن اليوم بإسقاط صورة املرجع عىل 
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اإلمام، ووجود هذا التنظيم وعملّية رجوع العامة من الناس إىل املرجع، ولو 

هذا النظام يف التواصل  بالوسائط، هي ظاهرة مستجّدة باعرتاف كّل مؤّرخي

 .الديني، فينبغي احلذر من إسقاطه عىل التجربة التارخيّية عرص احلضور

إّن ما يقوله الشهيد الصدر الثاين رمحه اهلل فرضّية جيدة، لكنّها غري : خامساً 

مؤّيدة باألدّلة، فنصوص التعارض وردت عن اإلمام الصادق املتوىف عام 

من الغيبة الصغرى، فضاًل عن الكربى. وظاهرة هـ، أي قبل أكثر من قرن 128

التعارض عينها ابتىل هبا أصحاب األئمة يف األزمنة األوىل، كام تشري روايات 

التعارض التي يمكن مراجعتها يف كتاب القضاء من )تفصيل وسائل الشيعة(، 

مثل مقبولة عمر بن حنظلة، ومرفوعة أيب خدجية وغريما، فال يوجد ما يؤّكد أّن 

املنطقّي  ذه النصوص جاءت يف سياق هتيئة املجتمع الشيعي لعرص الغيبة، بله

 .أكثر أهّنا جاءت يف سياق مواجهة وقائع قائمة يف عرص صدورها

عندما نؤّكد االجتهاد يف زمن، فهذا ال يعني وحدة أشكاله مع : سادساً 

ماننا، زماننا، وهذا بدهيي. وحتى االجتهاد يف زمن الشيخ الطويس خيتلف عن ز

عث الشيخ الطويس اليوم إّنه لو ب  : حتى قال الشهيد مطّهري مقولته املشهورة

لكان مقلِّدًا ال جمتهدًا، فكالمي األخري الذي نقلتموه أعاله ليس ترّددًا بقدر ما 

 وحدودها. هو توضيح للمفاهيم

أليس من املمكن الرجوع للفهم العريف والعقالئي : قد تقولون يل: سابعاً 

ص تبعًا لظواهرها اعتامدًا عىل مقاصد الرشيعة، فال يعنينا الفهم الشاذ، للنصو

 ومن ثم فاملسألة اللغوية غري معقّدة كام تقولون؟

يمكنني اجلواب بأّنه قد أثبتت جتارب الفكر البرشي يف قراءة النصوص و

الدينية وغري الدينية أّن املشكلة ليست يف وجود فهم شاذ وآخر عقالئي وعريف 
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، فهذا جزٌء من مشكلة فهم النصوص، وإنام املشكلة األعقد أّن النص فقط

ثم ألقها عىل عرشة أشخاص من حولك،  واللغة ظاهرة هالميّة. خذ اآلن مجلةً 

واطلب منهم تفسريها، وانظر كيف ستكون االختالفات، ثم اطلب من عرشة 

اءهتم آخرين أن يقرؤا تفسريات العرشة األوائل ويفرّسوا اجلملة بعد قر

لتفسريات العرشة األوائل، لتنظر كم سيكون عندنا من تفسريات يزداد تعقيدها 

 كّلام غاب شخص املتكّلم عن ناظري السامع، وبدأت الوسائط.

إّنه ال يصّح يف تقديري أن نفرّس اخلالفات دائاًم بطريقة اخلري والرّش، فالقضّية 

خري  ا فيام بينهم، وكّلهمأعقد من ذلك بكثري، فأبناء املذهب الواحد اختلفو

وبركة واحلمد هلل. ولن أطيل يف هذا املوضوع، فقد كتب فيه الرتاثّيون 

 .واحلداثيون ما يكفي

فيام خيّص جمموع األحاديث من املسلمني كاّفة، فإّن قناعتي التي : ثامناً 

تعّرضت هلا يف كتايب )مسألة املنهج يف الفكر الديني(، تقيض بأن نعمد إىل مجع 

أحاديث املسلمني يف موسوعة حديثيّة إسالمية واحدة  ألّن هذا أحد أهم  كّل 

السبل لتنامي مسرية اليقني باحلديث الرشيف، دون أن يعني ذلك فقدان 

األحاديث املذهبّية اخلاّصة لليقني أحيانًا أيضًا. كام قمت ـ يف السياق عينه ـ 

خ علم الرجال عند بتقديم اقرتاح آخر يف كتايب )دروس متهيدية يف تاري

اإلمامّية(، يقيض بموسوعة رجالية ضخمة، جتمع كّل الرواة عند كّل املذاهب، 

وكلَّ املواقف والرتمجات املدّونة حوهلم عند كّل املذاهب أيضًا، وتوضع بني 

أيدي الباحثني، إّنني أوافق عىل هذا املنهج وأدعو إليه، وقد سبق أن ألقيت يف 

أكثر من عرشين حمارضة حول التأسيس األصويل درويس يف البحث اخلارج 

واحلديثي لرشعنة هذا املنهج، ليستعني املسلمون برتاث بعضهم بعضًا يف جمال 
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احلديث والدراسات احلديثية، بام خيدم مسرية احلديث الرشيف عاّمة، مع قابلية 

 .هذين املرشوعني لتقييدات ورشوط علميّة خاّصة

 

وهل  ًا؟احلاجة اخلمس لنفسه أم مطلق هل يأخذ اإلمام املعصوم عند  ـ 139

 جيب عليه دفع اخلمس؟

 هل يأخذ اإلمام اْلعصوم من اخلمس لنفسه، سواء كانت هناك : السؤال

إخراج اخلمس حاجة أم َل تكن، أم أّن حاله حال اْلسلمْي؟ وهل ُيب عليه 

 كسائر اْلسلمْي؟

  اإلمام ملك شخيص إذا بنينا ـ كام ذهب إليه مثل السيد اخلوئي ـ أّن سهم

للنبي واإلمام، فيثبت له الترّصف يف سهم اإلمام، متامًا كام يترّصف يف أمواله 

الشخصّية األخرى التي تأتيه من التجارات وغريها. أّما إذا اخرتنا ـ كام ذهب 

السيد حممود اهلاشمي والسيد عيل اخلامنئي ـ أستاذنا إليه مثل السيد اخلميني و

مامة املسلمني، فيثبت لإلمام الترّصف فيه بام يراه من من أّنه ملك منصب إ

املصلحة العاّمة، ولو كان الرصف عىل نفسه إذا كان حمتاجًا مثاًل، ويكون حاله 

حال سائر املسلمني. وعليه فيكون ترّصفه يف احلال األّول ترّصفًا من موقع 

ع الوالية أو امللكّية اخلاّصة، فيام ترّصفه يف احلال الثاين ترّصفًا من موق

 االستحقاق.

أّما سهم السادة فيكون حاله حال سائر اهلاشميني فيه، عىل اخلالف أيضًا يف 

 كوهنم مرصفًا أو مالكني للسهم.

أّما دفعه للخمس، فإذا قلنا بالرأي األّول، فاملفروض ـ عىل القاعدة ـ 

ام وجوب دفعه لسهم السادة، وال معنى ألن يدفع من جيبه لنفسه سهَم اإلم

مادام ملكًا شخصّيًا له، إال إذا قيل هنا برضٍب من التعّبد. وأّما إذا بنينا عىل 
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الرأي الثاين وقلنا بأّن اخلمس كّله ملٌك للمنصب، فيجب عليه دفع السهمني 

عىل القاعدة  ألّن حيثية دفعه هي ملكيته الشخصّية للامل، أّما حيثية استالمه 

، فهذا متامًا مثل وجوب دفع الزكاة عىل اإلمام فهي ملكيته املنصبيّة هلذا املال

 .ومطلق احلاكم الرشعي لو بنينا عىل لزوم تسليمها للحاكم

 

هل فكرة األصول العدمّية يف االجتهاد مأخوذة من الفلسفة، ومن ثم   ـ 141

 فهي خطأ منهجي يف العلوم الشرعّية؟

 يف بعض بحوثه اْلعنيّة بالفقه  عبد اَلادي الفضيل قرأت للعَلمة الشيخ: السؤال

اإلسَلمي واَلجتهاد الّشعي أّن إرجاع الفقيه بعض األمور عند الشك، إىل أصل 

العدم، هو مما تأثر به الفقه من الفلسفة؛ ألّن أصل العدم يكون يف األمور التكوينية، 

مور وليس يف التّشيعّيات واَلعتبارّيات. وحيث إّن الفقهاء كثريًا ما ُيرجعون األ

إىل األصول النافية وإىل اَلستصحاب وما إىل ذلك، وأخال حتى يف القانون 

اْلتهم بريء : الوضعي يتّم اإلرجاع إىل أصل الرباءة حتى تثبت اإلدانة، أو كَم يقال

حتى تثبت إدانته وهكذ. فهذا معناه ـ لو صّح رأي هذا العاَِل اْلليل ـ أّننا سنواجه 

هة نظره َلذه اْلشكلة هو الرجوع إىل اإلطَلقات مشكلة كبرية. واحلّل من وج

والعمومات إن وجدت، دون أن يشري إىل احلّل عند فقدان العمومات واْلطلقات. 

 ما هو تعليقكم عَل هذا الكَلم؟

  مل يتضح يل كيف تأثر الفقه واألصول بالفلسفة يف هذه املسألة، وما هو

هذا الفقيه العالمة. بل أعتقد  وجه ختصيصها بالتكوينيات باملعنى الذي يريده

أهنا مسألة عقالئية وعرفية وعقلّية ووجدانية أيضًا  هلذا ال يبدو يل هذا الكالم 

صحيحًا  فإّن األصول العدمية أموٌر معتمدة ـ وبكثرة ـ حتى يف القوانني 

الوضعّية، فلو تأملنا طريقة تفكري القضاة أو فقهاء القانون فهم حيملون فكرة 
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 عدمي، حتى لو مل يعرّبوا عنها هبذه التعابري.األصل ال

وربام كان قصد املستشكل هو كثرة حضور األصول العملية والعدمية يف 

االجتهاد، عىل حساب األمارات واألدّلة املحِرزة  فإّن العلامء هلم طريقان يف 

 : االجتهاد من حيث األسلوب

ّية وحتقيقها، وهلذا هو الرشوع من األصول العدمّية والعمل: لالطريق األو

يبدؤون مما يسّمونه بــ )تأسيس األصل يف املسألة(، ثم الرجوع بعد ذلك إىل 

األدّلة املحرزة، فإن عثروا فيها عىل يشء عىل خالف األصول، عملوا به، وإال 

 رجعوا إىل مقتىض القاعدة التي أّصلتها األصول العملية والعدميّة.

يه السيد حسني الربوجردي، وأميل إليه هو الذي مال إلو: ّنالطريق الثا

شخصّيًا، وهو الرشوع من األدّلة املحرزة، أي من نصوص الكتاب والسنّة 

والعقل والبناءات املترّشعية والعقالئّية، فإن مل نعثر عىل يشء، فحينئٍذ تصل 

 النوبة إىل األصول.

ال نظرّيًا   والطريقة الثانية تقّلل من حضور فكرة األصول يف االجتهاد عملّياً 

ألّن الطريقة األوىل تفرض علينا البحث يف مقتىض األصل يف كّل مسألٍة فقهّية 

وأصولّية تقريبًا، مع أّنه يف كثري من األحيان ال نحتاج إىل األصل بعد توّفر 

الدليل، فيكون البحث يف األصل تطوياًل نظرّيًا جتريدّيًا زائدًا للمسافة 

 .ةواستهالكًا للوقت بال رضور

وأّما كالمه يف رضورة الرجوع إىل العمومات، فهو صحيح، لكّن الفقهاء ال 

يرجعون إىل أصل العدم عند وجود العمومات  ألّن الدليل املحرز ال خيتّص 

باألدّلة اخلاّصة، بل يشمل عندهم العمومات واملطلقات أيضًا. نعم قد يشتبهون 

األصول العدمية. وال أظّن  يف التطبيقات، فيغيب عنهم العموم، فريجعون إىل
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أّنه يوجد أّي دليل تارخيي عىل مسألة انتقال هذه الفكرة من الفلسفة إىل الفقه 

واألصول  فإّن األصول العدمية فكرة موجودة منذ القرون اهلجرّية األوىل، 

وجمّرد وجود كلمة )العدم( فيها ال يعني كوهنا فلسفّية، كام هو واضح  ألّن 

 كثريًا ما صاغوا منظومات كانت موجودة قبلهم بصياغات العلامء الالحقني

متناسبة مع طرائق تفكريهم ونظام اصطالحاهتم يف القرون الالحقة، وقد وقع 

كثريون يف خلط والتباس يف هذا املوضوع الذي من أبرز أمثلته مسألة حجيّة 

لذلك  السنّة الرشيفة التي قيل بأّن اإلمام الشافعي قد أّسسها، وقد تعّرضت  

بالتفصيل يف كتايب )حجّية السنّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم(. وأشري 

 .أخريًا إىل أّن مسألة اقتباس أمور من الفلسفة ليست خطأ عىل إطالقها

 

هل يشّرع الرسول كما يشّرع اهلل؟ وهل كان له دور يف تشريع بعض   ـ 141

 ركعات الصالة؟

 اَّلل عز وجل أنزل الصلوات اخلمس يف سمعت من أحد اخلطباء أّن : السؤال

القرآن الكريم، وكانت عبارة عن عّشة ركعات، لكّن الرسول حممدًا صَل اَّلل عليه 

وعَل آله وسّلم أضاف سبع ركعات.. هل هذا الكَلم صحيح؟ وهل من دليل عَل 

 صّحته يف مصادر أهل السنّة؟

  ًث ـ ومنها يوجد يف مصادر احلديث عند الشيعة بعض األحادي: أوَل

الصحيحة السند ـ التي تدّل عىل أّن الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم قد 

رّشع بعض األمور، وأّن اهلل أجازه عىل ما رّشع وأمىض له ترشيعاته، ويف 

موضوع الصالة باخلصوص هناك رواية معتربة السند عىل املشهور، وهي خرب 

ليه السالم يقول لبعض أصحاب سمعت أبا عبد اهلل ع: الفضيل بن يسار قال
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: إّن اهلل عز وجّل أّدب نبّيه فأحسن أدبه، فلاّم أكمل له األدب قال: قيس املارص

، ثم فّوض إليه أمر الدين واألّمة ليسوس عباده، ﴾َوإِنََّك لََعَل ُخُلٍق َعظِيمٍ ﴿

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما ََّنَاُكْم َعنُْه ﴿: فقال عز وجل ، وإّن ﴾َفانتَُهواَوَما آَتاُكُم الرَّ

رسول اهلل كان مسّددًا موفقًا مؤّيدًا بروح القدس، ال يزّل وال خيطئ يف يشء ممّا 

يسوس به اخللق، فتأّدب بآداب اهلل. ثم إّن اهلل عز وجل فرض صالة ركعتني، 

ركعتني، عرش ركعات، فأضاف رسول اهلل إىل الركعتني ركعتني، وإىل املغرب 

ضة ال جيوز تركهّن إال يف سفر، وأفرد الركعة يف ركعة، فصارت عديل الفري

املغرب فرتكها قائمًة يف السفر واحلرض، فأجاز اهلل عز وجل له ذلك، فصارت 

الفريضة سبع عرشة ركعة، ثم سّن رسول اهلل النوافل أربعًا وثالثني ركعة مثيَل 

الفريضة، فأجاز اهلل عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى ومخسون 

كعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسًا تعّد بركعة مكان الوتر. وفرض اهلل يف ر

السنة صوم شهر رمضان، وسّن رسول اهلل صوم شعبان وثالث أّيام يف كّل شهر 

مثيَل الفريضة، فأجاز اهلل عز وجل له ذلك. وحّرم اهلل عز وجل اخلمر بعينها، 

هلل له ذلك كّله. وعاف رسول وحّرم رسول اهلل املسكر من كّل رشاب، فأجاز ا

اهلل أشياء وكرهها ومل ينه عنها هني حرام إنام هنى عنها هني إعافة وكراهة، ثم 

رخص فيها، فصار األخذ برخصه واجبًا عىل العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه 

وعزائمه، ومل يرّخص هلم رسول اهلل فيام هناهم عنه هني حرام وال فيام أمر به أمر 

فكثري املسكر من األرشبة هناهم عنه هني حرام مل يرّخص فيه ألحد، فرض الزم، 

ومل يرّخص رسول اهلل ألحد تقصري الركعتني اللتني ضّمهام إىل ما فرض اهلل عز 

وجل، بل ألزمهم ذلك إلزامًا واجبًا، مل يرّخص ألحد يف يشء من ذلك إال 

هلل، فوافق أمر للمسافر، وليس ألحد أن يرخص ]شيئًا[ ما مل يرّخصه رسول ا
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رسول اهلل أمر اهلل عز وجل وهنيه هني اهلل عز وجل، ووجب عىل العباد التسليم 

  واحلّر العاميل، 461ـ  466: 1)الكليني، الكايف « له كالتسليم هلل تبارك وتعاىل

  5ـ  2: 11  واملجليس، بحار األنوار 25: 2تفصيل وسائل الشيعة 

  واحلويزي، تفسري نور 88ـ  81: 2والربوجردي، جامع أحاديث الشيعة 

  والبحراين، 116: 1  والشيخ حسن، منتقى اجلامن 484ـ  481: 5الثقلني 

 (.111: 5غاية املرام 

مل أعثر عند أهل السنّة عىل حديث يف موضوع الصالة باخلصوص، : ثانياً 

لكنّهم يقبلون ذلك من حيث املبدأ، كيف وقد ذكروا أّن بعض الترشيعات ـ 

َمه  بعض  الصحابة، ثم نزل به الوحي ممضيًا له )انظر
السيوطي، : كاألذان ـ قد ا هْلِ

 (.149ـ  141: 1اإلتقان يف علوم القرآن 

يوجد حديث يعارض هذا احلديث أعاله، ويدّل عىل أّن ترشيع : ثالثاً 

الركعات كان إهلّيًا، مثل خرب عيل بن احلسن بن عيل بن فضال، عن أبيه، عن أيب 

... إّن اهلل )تعاىل( إنام فرض عىل الناس يف »: احلسن الرضا عليه السالم، قال

اليوم والليلة سبع عرشة ركعة، من أتى هبا مل يسأله اهلل )عز وجل( عاّم سواها، 

وإنام أضاف رسول اهلل صىّل اهلل عليه وآله وسّلم إليها مثَليها  ليتّم بالنوافل ما 

هلل )عز وجّل( ال يعّذب عىل كثرة الصالة والصوم، يقع فيها من النقصان، وإّن ا

  وانظر مثل 651ـ  629: )الطويس، األمايل «ولكنّه يعذب عىل خالف السنّة

(، فهذا احلديث حيرص 99:   وفقه الرضا149: 1االحتجاج : هذه الروايات يف

ىل. ما أضافه النبّي يف النوافل، وينسب سبع عرشة ركعة التي للفريضة إىل اهلل تعا

وهذه األحاديث املعارضة ضعيفة السند هنا السيام باإلرسال، فهذا احلديث فيه 

 .حممد بن أمحد بن حمّمد املكتب الذي مل تثبت وثاقته
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املقصود من هذه األحاديث كّلها يف الصالة وغريها )وهي تزيد عن : رابعاً 

لغ من الكامل عرشة روايات(، أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، قد ب

والرقّي بروحه وعقله ما مّكنه من رؤية املصالح واملفاسد التي ينبغي سّن 

القوانني وفقها، فانكشفت له مصلحة سبع ركعات إضافّية، فأمىض اهلل ذلك له. 

وهذا معناه أّن اهلل كان سيرّشع هذا الترشيع، ولكّن طريقة الترشيع للنبي تارًة 

خرى من خالل تنامي روحه وعقله بحيث تكون من خالل الوحي إليه، وأ

يستطيع أن يسترشف الترشيعات التي سوف يرّشعها اهلل، فيقوم بسنّها فيميض 

اهلل له ذلك. واحلديث واضح يف أّن القضية ترجع يف هناية األمر إىل إمضاء اهلل 

تعاىل لترشيع النبي، وال تقف عند ترشيع النبي دون إمضاء اهلل له. كام أّن ترشيع 

لنبي ليس مسألة اقرتاح مزاجي  ألّن اهلل ال يرّشع األحكام دون مصالح ا

 ومفاسد ترجع للعباد، أو ألجل جماملة النبي جماملًة شكلّية.

ولكي أقّرب الفكرة بمثال افرتايض، يمكن أن نأخذ النظام القانوين احلايل يف 

ترجع بالنهاية يف اجلمهورّية اإلسالمّية يف إيران، فإّن كّل الترشيعات والقوانني 

رشعّيتها إىل مرشد الثورة. ومرشد الثورة تارًة يقوم بنفسه بإصدار قانون أو 

مرسوم أو قرار مبارش مثاًل، وأخرى يرتك األمر ملجلس الشورى اإلسالمي أو 

لغريه ليسّن القانون، ويف احلالة الثانية جييز مرشد الثورة هذا القانون عندما ال 

انون مّرًة يصوغه رئيس البالد، وأخرى يصوغه غريه يتدّخل يف منعه، فالق

ويمضيه هو، وتكون الطريقة الثانية بمثابة إعطاء مكانة رمزية وواقعّية للجهات 

 .التي سنّت القانون

لقد ذهب بعض علامء اإلمامّية إىل أّن أهل البيت عليهم السالم يثبت : خامساً 

ىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، هلم أيضًا حّق الترشيع، ولو بعد وفاة الرسول ص

وقد استندوا يف ذلك إىل جمموعة من الروايات املعروف أكثرها بروايات تفويض 
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هـ( يف كتاب الكايف. وقد 149الدين، والتي أورد بعَضها الشيخ  الكليني )

بحثت  يف هذا املوضوع كّله ـ أي ترشيع النبي وترشيع األئّمة ـ يف كتايب املتواضع 

(، وتوّصلت  إىل 569ـ  511: نّة يف الفكر اإلسالمي، قراءة وتقويم)حجّية الس

أّن حّق الترشيع باملعنى الذي ذكرت ه قبل قليل يثبت للنبّي فقط، وال يثبت 

. وهناك |للصحابة وال ألهل البيت وال لغريهم بعد وفاة الرسول األعظم

 عدد جّيد من األحاديث أيضًا يدعم هذا الرأي.

السيد حمّمد : هذا الرأي الذي ذهبت  إليه بعض  العلامء مثل وقد كان ذهب إىل

باقر الصدر، واملحقق اإلصفهاين الرازي، والشيخ يوسف الصانعي، والشيخ 

حممد جواد مغنية، والسيد املرتىض، والشيخ حسن اجلواهري، والسيد حمّمد 

 .رضا الكلبايكاين وغريهم

يف القرآن الكريم مخس صلوات، جاء يف السؤال أعاله أّن اهلل رّشع : سادساً 

وهذا موضوع حمّل جدل، ففي أّي آية كريمة رّشعت الصلوات اخلمس التي 

نعرفها اليوم؟ هذا املوضوع حاول أن يطرحه بعض من ي عرف بــ )القرآنّيون(، 

ولكّن إثباته ليس يسريًا. نعم الصالة مرّشعة يف القرآن من حيث املبدأ، كام 

ْمِس إىَِل َغَسِق ﴿: قوله تعاىلرّشعت بعض أوقاهتا يف  ََلَة لُِدُلوِك الشَّ ِم الصَّ
َأقِ

ْيِل َوُقْرَآَن اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرَآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا (، لكّن إثبات 18: )اإلرساء ﴾اللَّ

ترشيع قرآين بخمس صلوات يومّية ليس سهاًل، وإّنام جاء إثباته بالسنّة الرشيفة 

 .ة والقولّيةاملتواترة العمليّ 

 

هل يبقى من ينكر مشولية اإلسالم لكّل جوانب احلياة مسلمًا أم ُيحكم   ـ 142

 بكفره؟

 هل يمكن للمرء أن يبقى مسلًَم ويف الوقت نفسه َل يعتقد بفكرة : السؤال
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 شمولّية اإلسَلم لكّل جوانب احلياة، سواء أكانت سياسية أم اجتَمعية أم غريها؟

  إذا اعتقد بأّن ما جاء به النبي حممد صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم شامٌل

لكّل مرافق احلياة، لكنّه مع ذلك كّذب النبي فيام جاء به وما نقله عن اهلل 

سبحانه، فهذا خروٌج عن الدين اإلسالمي  ألّنه يرجع ـ من وجهة نظر الفقهاء 

 ـ إىل إنكار الشهادة الثانية. 

ل من خالل بحثه إىل أّن هذه األحكام التي جاءت يف النصوص أّما إذا توّص 

اإلسالمية تستوعب االقتصاد والسياسة واألمن والسلم واحلرب واالجتامع، 

هي أحكاٌم جاء هبا النبي لزمنه وعرصه ومل ي قصد منها أكثر من ذلك، وأهّنا 

جود هذه انتهت اليوم )أي أهّنا أحكام تارخيية انقىض زمنها(، أو شّكك يف و

األحكام ويف صّحة نسبتها للنبي األعظم، ففي هذه احلال يبقى مسلاًم، غاية 

األمر حيكم بأّنه مشتبه فيام اعتقد من وجهة نظر من يرون شمولية الترشيع 

  ألّن غاية ما يمكن أن يرجع إليه هذا اإلنكار للشمولية أو خلوده اإلسالمي

الدين، وإنكار الرضوري ال  عند هذا الشخص هو أّنه أنكر الرضورّي من

يوجب يف حّد نفسه اخلروج عن الدين، وإّنام يوجب اخلروج عنه عندما يلتفت 

املنكر هلذا الرضوري إىل أّنه ينكر ما جاء به النبي األعظم وأّنه يقوم بتكذيب هذا 

النبي، فإذا كان قد توّصل فكرّيًا إىل أّن النبي مل يأت هبذا أو توّصل ـ ولو لشبهة 

رض عليه ـ أّن ما أتى به النبي قصدت الرشيعة  منه تنظيَم حياة الناس يف تلك تع

العصور، وأّنه ليس هناك استيعاب زمني ملا جاءت به الرشيعة، فيكون شموهلا 

لكّل مرافق احلياة حمصورًا بتاريخ معني، ففي هذه احلال ال يكون هذا الشخص 

ًا ـ بناًء عىل فكرة الشمولية ـ وهذا معناه ملتفتًا إىل أّنه ينكر ما جاء به النبي واقع

أو مشتبه أو عنده شبهة أو التباس أو ما شئت فعرّب، وهذا غري أن  ءأّنه خمطى
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كم بكفره كام هو واضح، فالكفر ال يكون إال بإنكار إحدى الشهادتني  .حي 

 

ملاذا ال يرجع الفقهاء إىل املختّصني يف إثبات بدايات الشهور؟ وهل   ـ 143

 !سليب من العلم احلديث؟هناك موقف 

 ذكرتم يف أحد األجوبة اْلوّجهة إليكم حول التقليد، أّن الدليل النقيل : السؤال

عَل وجوب التقليد فيه مناقشة، وأّن أقوى دليل هو الدليل العقيل، أي رجوع 

ْلاذا َل يأخذ علَمؤنا هبذا الدليل فريجعون ألهل : اْلاهل إىل العاَل، سيدي العزيز

 ص العلمي يف مسألة اَلَلل مثًَل؟اَلختصا

  يلتبس هذا املوضوع عىل كثريين، فيظنّون أّن الفقهاء املسلمني يعادون

العلوم احلديثة أو يتنّكرون هلا، وهذا األمر ليس صحيحًا يف أغلب موارده عىل 

األقّل  ألّن الفقهاء وعلامء أصول الفقه اإلسالمي مطبقون وجممعون عىل أّن 

 حّجة يف حلظته، ما دام موضوعّيًا ينطلق من دراسات إنسانّية العلم واليقني

 منطقية وممنهجة، سواء انكشف بعد ذلك أّنه أصاب الواقع أم ال.

والقضّية التي حتصل ال تكمن يف مسألة مرجعّية العلم أو عدم مرجعّيته، 

متعّلقًا بيشء وإّنام يف مكان آخر بعيد عنها، وهو أّن الفقهاء يرون احلكم الرشعي 

يسّمونه موضوع احلكم، فمثاًل وجوب صالة الظهر، هذا حكم رشعي، يقول 

إّن تنّشطه )فعليته بحسب اصطالحهم( وتعّلقه بذّمة املكلف ال : فيه الفقهاء

يكون إال بعد حتّقق الظروف املوضوعية للتكليف، وهي هنا أن يكون اإلنسان 

بلغت وسط السامء يف املكان الذي هو بالغًا عاقاًل وقد زالت الشمس عليه، أي 

فيه، فإذا حتّققت هذه الرشوط وغريها صار وجوب صالة الظهر عليه منّشطًا 

وفاعاًل، وإذا مل حيصل ذلك ال يكون الوجوب متعّلقًا به، فلو مل تصبح الشمس 
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يف كبد السامء ال جيب عليه أن يصيّل الظهر، رغم أّن صالة الظهر موجودة يف 

 .سالميةالرشيعة اإل

من حيّدد يل موضوع احلكم الرشعي؟ بمعنى من الذي : لكّن السؤال هو

 إّن زوال الشمس رشط أساس يف تعّلق تكليف صالة الظهر بنا؟: يقول يل

جييب الفقهاء هنا بأّن املرجع يف هذا التحديد هو املرّشع نفسه، أي اهلل 

يبنّي حكمه الرشعي، ويبنّي سبحانه وتعاىل، فاملرّشع ـ كأّي مقنٍّن آخر ـ هو الذي 

حدود هذا احلكم ورشوط نشاطه، فيقول يل بأّن صالة الظهر مرشوطة بالزوال، 

أو هي مرشوطة بيشء آخر، وهو الذي يستطيع أن يرفع هذا الرشط  ألّن الرشط 

 .وعدمه شأن ترشيعي بيد املرّشع نفسه

ث الح  العلامء إذا فهمنا هذه القضية البسيطة ننتقل إىل اخلطوة التالية، حي

 : عند مراجعتهم للنصوص الدينية أّن النصوص عىل حالتني

أن نجدها تضع احلكم الرشعي عىل عنوان واقعي، دون أن : احلالة األوىل

تتدّخل يف هذا العنوان نفسه، ومثال ذلك الزوال، فإّن النصوص قالت بأّن 

ى بالزوال، صالة الظهر مرشوطة بوصول الشمس إىل وسط السامء، وهو املسمّ 

أو قالت النصوص بأّن صالة الصبح ينتهي وقتها برشوق الشمس، أو قالت 

النصوص بأّن رشب املاء جائز، أو قالت النصوص بأّن حلم اخلنزير حيرم أكله، 

وهكذا. وهنا يرى الفقهاء أّن النص إّنام ربط احلرمة بلحم اخلنزير،، وربط 

القضاء برشوق الشمس، لكنّه مل  اجلواز باملاء، وربط الوجوب بالزوال، وربط

يتدّخل يف معنى هذه األمور، فرشوق الشمس أمر واقعي ربط الشارع قضاء 

صالة الصبح به، ومل خيرتع املرّشع مفهوم رشوق الشمس، وال أعطى تفسريًا 

خاّصًا له به، وهذا معناه أّن احلكم الرشعي هنا مرتّتب عىل الرشوق والزوال 
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ثبت يل أّن هذا املأكول هو وكون املأكول حلم خنزي ر أو املرشوب ماًء، أّما من ي 

ثبت يل أّن هذا الوقت  حلم خنزير، ومن يثبت يل أّن هذا املرشوب هو ماء، ومن ي 

هو الزوال، وقد عربت الشمس كبد السامء؟ فهذا شأّن برشي تركته الرشيعة 

 .لوسائلك املعرفّية واإلثباتّية والعلمّية

ءت العلوم وأثبتت بالدّقة أّن الزوال حصل يف املنطقة ويف هذه احلال لو جا

التي أنت فيها، أو الرشوق قد حصل، أو هذا اللحم حلم خنزير نتيجة إجراء 

الفحوصات عليه، ففي هذه احلال يؤخذ هبذه العلوم، فالعلم حّجة وله قيمته 

 .املعرفّية

د لليشء الذي أن يتدّخل املرّشع نفسه يف صياغة مفهوم جدي: احلالة الثانية

ربط هو نفسه احلكم الرشعي به، وهذا يشء حيصل يف الفقه اإلسالمي ويف 

القوانني أيضًا. لكن كيف أعرف ذلك؟ أعرف ذلك بمراجعة النصوص الدينية 

نفسها، وهنا الح  الفقهاء أّن الرشيعة اإلسالمية ونصوصها ربطت الصيام 

الفقهاء املسألة من النّص، ولك  برؤية اهلالل، ومل تربطه بواقع الشهر، هكذا فهم

احلّق يف أن تناقشهم يف فهمهم هذا، لكنّهم يقولون بأّن النص ما دام قد ربط 

وجوب الصيام برؤية اهلالل، فهذا معناه أّنه مل جيعل وجوب الصيام رهينًا لثبوت 

وحتّقق الشهر الواقعي التكويني، كام كان وجوب الظهر رهينًا لواقع الزوال 

، ومن هنا اخرتع الفقهاء شيئًا أسموه الشهر الرشعي مقابل الشهر التكويني

التكويني، وقالوا بأّن الشهر التكويني يبدأ منذ خروج اهلالل من حتت شعاع 

الشمس وفراره من املحاق، أّما الشهر الرشعي الذي فهمناه من النصوص، 

 فيعني رؤية اإلنسان للهالل وليس نفس خروج اهلالل.

هو اعتبارات ترشيعّية بيد املرّشع، فله أن يربط أحكامه بأّي يشء إّن القانون 
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أراد، وهنا إذا جاءت العلوم كّلها لتثبت أّن الشهر قد بدأ، فإّن الفقيه حيرتمها 

إّنني أقطع وأؤمن معكم بأّن الشهر التكويني قد بدأ، وال : وجيّلها، ويقول

الفقيه شخصّيًا ـ  اوجوب الصيام ـ بحسب ما فهمت أن مشكلة عندي، لكنّ 

ليس مربوطًا بام أثبتته العلوم من الشهر التكويني، بل مرتبط بام أثبته النّص من 

ثبته العلم  الشهر الرشعي، وهذا ليس إنكارًا لقيمة العلم، بل هو تغايٌر بني ما ي 

 .وبني ما يبني الرشع  وجوَب الصيام عليه، هكذا يفهم الفقهاء القضّية

مسألة احليض، فالفقهاء لدهيم أحكام مرتبطة باحليض، سأعطي مثاالً آخر، 

مثل ما هو املعروف بينهم من أّن أقّل احليض ثالثة أيام، وهنا إذا جاء العلم 

أكثر من  ملرأة هو حيض، رغم أّنه مل يستمروأّكد أّن هذا الدم اخلارج من هذه ا

ع خاّصة يوم واحد، وأّنه هو نفسه الدم الذي يتكّون يف الرحم نتيجة أوضا

نحن : تؤّدي إىل خروجه عند العادة الشهرية. إّن الفقهاء هنا يقولون للعلم

نحرتم اكتشافك وإخبارك لنا، لكن مع ذلك نحن نقول للمرأة بأّنه جيب عليها 

أن ال تعتربه حيضًا، ملاذا؟! ألّننا فهمنا من النصوص أّن الرشع اخرتع مفهومًا 

ه التكويني، ورّتب األحكام كّلها عىل هذا رشعّيًا قانونّيًا للحيض غري مفهوم

املفهوم الرشعي، فصار هناك حيٌض تكويني، وصار هناك حيض رشعي، 

 وأحكام احليض ترتّتب عىل احليض الرشعي، فيام يثبت العلم  احليَض التكويني.

وهبذا نفهم أّن عدم عمل الفقهاء أحيانًا بمواقف العلم يرجع إىل اختالف 

ترّتبت عليه األحكام وبّينته النصوص بحسب فهم موضوع احلكم الذي 

الفقهاء. وإذا أردت أّن تناقش الفقهاء يف فهمهم فليس املدخل للنقاش معهم 

هو أّنكم وقفتم بوجه العلم، فهذا املدخل غري صحيح، بل تناقشهم يف أّن 

فهمكم للنصوص عىل أهّنا أرادت إثبات شهٍر رشعي غري الشهر التكويني، أو 
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ثبات نفاس أو حيض رشعي غري النفاس أو احليض التكويني، أو أهّنا أرادت إ

أرادت إثبات منيٍّ رشعي للمرأة غري املنّي التكويني الذي ينفي العلم وجوَده أو 

غري ذلك.. هذا الفهم منكم غري صحيح، فمركز املوضوع هو فهم النص 

 .وسالمة هذا الفهم، ال تناقض الرشع مع العلم يف هذه القضايا

وعليه، إّن العلم حّجة مطلقًا يف كّل األمور عند الفقهاء، بل لدهيم بحٌث يف 

ون عليه يف اجلملة، وإذا  أصول الفقه حتت عنوان )حّجية القطع والعلم( ي طبِق 

رأينا عدم أخذ الفقهاء أحيانًا بنتائج العلوم، فهذا معناه أّن موضوع احلكم الذي 

نونية ليس هو الواقع الذي يكشف العلم ترتّتب عليه األحكام والنتائج القا

احلديث عنه، وإّنام هو أمٌر جعيّل اعتباري ترشيعّي قانوين يفرتضه الشارع 

املقّدس نفسه ويبني األحكام عليه، كالشهر الرشعي واحليض الرشعي وغري 

ذلك. ومنه نفهم أّن املدخل ملناقشة الفهم هو منهج فهمهم للنصوص ال تصادم 

احلديث، كيف وهم جيمعون عىل رضورة الرجوع ألهل  فهمهم مع العلم

اخلربة، ويرّتبون آالف اآلثار عىل أقوال أهل االختصاص يف خمتلف األبواب 

 الفقهّية.

وقد كانت يل بعض البحوث النقدّية املتواضعة عىل طريقة فهم الفقهاء هذا، 

ا ملناسبة هلذا املوضوع، ال جمال للحديث عنها اآلن  بسبب ضيق املقام، نرتكه

أخرى. كام هيّمني أن أشري أخريًا إىل رضورة اإلقرار بأّنه توجد حالة عند بعٍض 

قليل من العلامء، من اجلهل بواقع ما وصلت إليه العلوم احلديثة وهذا يوجب 

عدم تصديقهم أحيانًا بام تقوله هذه العلوم، ويعتربوهنا ظنًّا أقّل من اليقني وأقّل 

ينبغي إغفال وجوده يف بعض األوساط، وطريق تالفيه  من االطمئنان، وهذا ال

هو بفتح آفاق طالب احلوزات الدينية عىل املنجزات العلمية اجلديدة وطريقة 
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 .تعاطيها مع األمور

 

هل ما تزال وسائل إثبات االجتهاد اليت ذكرها الفقهاء حتظى   ـ 144

 جبدوائية وقيمة اليوم؟

 يف الرسائل العملية َل زالت َتتفظ  جتهاد اْلذكورةَلهل طرق إثبات ا: السؤال

 ،خصوصًا أّنه عند البحث عن اْلجتهد نجد اختَلفات حول اجتهاده ،بجدوائّيتها

 وبالتايل هل يمكن أن يرجع الباحث إىل إطمئنانه؟

  أعتقد بأّن الطرق التي ذكرها الفقهاء للتوّصل إىل إثبات اجتهاد شخص

ة فقط، فأنت إذا أردت أن تثبت أّن هي طرق عقالنية عاّمة وليست طرقًا ديني

فالنًا طبيٌب متخّصص، فإّما أن تكون أنت من املتخّصصني أو املّطلعني بدرجة 

جّيدة عىل علم الطّب، فتحتّك به وحتاوره أو تقرأ له أبحاثه، فيتبنّي لك علمه 

)وهذا من سبيل العلم الذي يذكره الفقهاء(، أو ال يكون لديك اخلربة الكافية 

ال الطّب، بحيث تستطيع أن تعلم أّن فالنًا متخّصص يف الطب أم ال، ويف يف جم

هذه احلال من املنطقي أن ترجع إىل املتخّصصني يف هذا العلم، لتسأهلم عنه سواء 

كانوا متعّددين أم كانوا شخصًا واحدًا وسواء كانوا عدوالً يف دينهم أم جمّرد 

ة الثقة(. ويف حالة علم الطّب هناك ثقات مأمونني يف شهادهتم )البّينة أو شهاد

الشهادة التي حيملها الطبيب، والتي يمكنه أن يطلعك عليها، بحيث تكون 

بمثابة البّينة أو إخبار الثقة بل الثقات )وهم اجلهة العلمّية املصّدرة للشهادة 

 .واملصّدقة عليها( بتخّصص فالن يف هذا العلم أو ذاك

يأتوا هبا أساسًا من نصوص دينية حمّددة  فالطرق التي يذكرها الفقهاء مل

بموضوع التقليد واالجتهاد، وإّنام هي قواعد عاّمة يف جمال إثبات األشياء، 
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أخذوها من النصوص العاّمة ومن النهج العقالئي والعقالين عىل مستوى 

وسائل اإلثبات القانوين. من هنا أعتقد بأّن هذه السبل ما تزال متلك منطقيّتها 

 .ها الداخيلوانسجام

لكّن املشكلة التي متيّز اجلّو العلمي احلوزوي اليوم عن غريه يف هذا اإلطار 

اكل غري قليلة )وإن كانت سائر املؤّسسات العلمية يف عاملنا العريب تعاين من مش

مشاكل الوضع احلوزوي(، والتي تبدي لنا الوضع مأزومًا،  هأبدًا، وبعضها يشب

 : وجهة نظري عنرصان ترجع إىل عنارص، أّمها من

التجاذبات التي حصلت خالل نصف القرن األخري، ونتيجة : العنُص األّول

انفتاح جماالت النفوذ االجتامعي والسيايس لكثري من العلامء عرب طرق وقنوات 

ال تنحرص باإلطار العلمي، فأنت اآلن جتد إمكانيًة أكرب الّدعاء شخٍص 

املال والقدرة : واقعًا، وذلك أّن عنارصاالجتهاد حتى لو مل يكن جمتهدًا 

اإلعالمية والنفوذ السيايس، يمكنها أن تؤّمن له قدرًة تروجيّية جّيدة، فتجد يف 

خدمته ماكينة إعالمية جّيدة، حتاول ـ ملصالح ثانوية هنا وهناك ـ أن تقنع نفسها 

ات التزوير أو تقنع اآلخرين باجتهاد فالن أو فالن أو أعلمّيتهام، كام أّن إمكاني

باتت كبرية اليوم نسبّيًا، فبإمكان الكثريين ممّن ال يوّثقون كتبهم باهلوامش 

واملصادر أن جيمعوا كتابًا فقهّيًا مهاّمً من كلامت اآلخرين دون أن ينسبوها إليهم، 

فيظّن غري املتابعني ـ ومنهم كثري من احلوزويني أنفسهم ـ أّن هذا الشخص 

وا مصادر املوضوع الذي كتب فيه لرأوا االقتباس بأّم متعّمق، ولو أهّنم راجع

أعينهم. كام وقد بات من املمكن اليوم ـ بل قد حصل ـ أن ي ستخدم أشخاص 

ألغراض مالية، كي يقوموا بتدوين بحوٍث علميّة يتّم نرشها يف السوق باسم 

 الشخص الذي يّدعي االجتهاد.
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ذ االجتامعي أو السلطوي إّن التواصل اإلعالمي والقدرة املالية والنفو

وغريها من األمور، عنارص يمكن أن تفتح عىل مساحات يف هذا العرص الّدعاء 

االجتهاد، وما يمّيز األمور يف عرصنا احلارض ـ نتيجة التجاذبات وتعّدد 

التيارات ـ هو أّن الكثري من املرجعّيات ال تستطيع أن تشهد بعدم اجتهاد فالن 

ادة قد تفيض إىل توّترات اجتامعية أو سياسية عىل أرض أو فالن  ألّن هذه الشه

الواقع، فيختار هؤالء العلامء السكوت ملصالح ثانوية جمتمعّية، ومن ثم يؤّدي 

ذلك إىل تكريس اجتهاد فالن الذي يعلم أهل االختصاص أّنه ال حّ  له يف هذا 

 .املجال، أو قد يكون له حّ  قليل

حمّدد وشامل إلعطاء شهادات االجتهاد يف عدم وجود منهج : العنُص الثاّن

احلوزات العلمّية، وسأرشح مقصودي، فال توجد يف املؤّسسة الدينية اليوم 

مرحلة علمّية يقطعها الطالب ثم حيظى بشهادة اجتهاد عىل أساسها كام هي 

احلال يف اجلامعات العرصّية، فأنت جتد طالب العلم حيرض عرش أو عرشين سنة 

ارج يف الفقه واألصول عند كبار األساتذة، فإذا هو أراد دروس البحث اخل

حتصيل إجازة االجتهاد، فإّنه حياول التقّرب من األستاذ وإبداء مهاراته أمامه، ممّا 

قد يعطيه فرصًة كي يمنحه األستاذ شهادًة يف االجتهاد، ولكّن الكثريين ليس 

رمون من لدهيم هذا املزاج، عنيت مزاج التقّرب واملالزمة للفقي ه، ومن ثّم حي 

هذه الشهادة، فال توجد جهة إدارية تقوم بتلّقي هذا الطالب بعد عرش سنوات 

مثاًل من حضور الدراسات العليا لكي توّفر له الظروف للحصول عىل شهادة، 

فتبقى خطواته شخصيًّة، فأنت يف اجلامعة تنهي مرحلة الدراسات العليا 

قوم بتقديم أطروحة دكتوراه، فرياجعها ويلزمك كي حتصل عىل الشهادة أن ت

األساتذة وتتّم مناقشتها وينتهي األمر، وهذا ما حصل اليوم يف احلوزة العلمية يف 
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مدينة قم، لكن عىل مستوى شهادات املاجستري وأمثاهلا، ال عىل مستوى 

شهادات االجتهاد، فإّن األمر ما يزال حمدودًا للغاية، وإن كانت إدارة احلوزة 

 ية ـ فيام يبدو يل ـ حتمل هذا اهلّم.العلم

تدخل عملية أخذ الشهادة يف سياق العالقات الشخصّية مع  ،ومن هنا

املرجع أو الفقيه، ال يف سياق قانون عام يوّفر للجميع إمكانية الوصول إىل هذه 

الشهادة. كام أّن املانحني من األساتذة إلجازات االجتهاد هم أيضًا خيضعون يف 

العتبارات كثرية، فلو أّن شخصًا يملك مقّومات االجتهاد لكنّه هذا األمر 

حمارب فكرّيًا أو سياسيًا يف احلوزة، فإّنه من الصعب أن حيظى بمن يشهد بعلمه  

ألّن القضّية تدخل دائرة التعقيدات والتجاذبات واحلسابات، وتنشط فيها 

املوقف من  مجاعات الضغط. فالتقديرات والتقويامت تتبع يف بعض األحيان

الشخص نفسه، فإذا انتمى إىل تيار فكري معنّي فمن املمكن أن يتّم تشويه 

صورته أحيانًا، فيتحّف  املجتهد عن أن يمنح إجازة اجتهاد هلذا الشخص، 

والعكس هو الصحيح  فلو أّن شخصًا كان يواجه تيارًا فكريًا ما وكانت هناك 

تخيّل عن بعض التشّدد يف منحه إجازة حاجة لتقويته، فإّنه من املمكن أن يتّم ال

 مواجهة اجتهاد، ويف تقويم وضعه ملصلحة نوعية، لكي يبدو فقيهًا معتمدًا يف

 شخٍص آخر أو تياٍر آخر.

يضاف إىل هذا كّله أّن بعض الفقهاء يتحّف  جّدًا من إعطاء شهادة اجتهاد 

ك، حيث قد يقوم حتى ملن يراه أهاًل، انطالقًا من أّن جتربة الواقع تستدعي ذل

من يأخذ اإلجازة بترّصفات أو طروحات حتسب يف هناية املطاف عىل املجيز، 

فيطاَلب كيف أعطاه إجازًة؟ وهلذا بات التحّف  واضحًا عند بعض الفقهاء يف 

هذا املجال، وكّلام صار هذا الفقيه مرجعًا للتقليد تناقص احتامل إعطائه شهادًة 
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 يدات الواقع هذه.لغريه يف االجتهاد نتيجة تعق

يضاف إىل هذا كّله أيضًا أّن التحّوالت الفكرّية يف القرن األخري أحدثت 

مناهج متعّددة يف االجتهاد داخل احلوزات العلمّية، وهذا االختالف جيعل من 

يتبنّى منهجًا ما غري معتّد بمن يعمل وفق املنهج اآلخر ويراه سطحّيًا، فيام نرى 

غري معتّد بمن يعمل عىل املنهج األّول ويراه غري عريف من يأخذ باملنهج اآلخر 

وال لغوي، وإّنام حمض تأّوالت وتكّلفات وختمينات وغري ذلك، وهذا أيضًا 

 .يرتك بصامته عىل شهادات االجتهاد

هذا الواقع موجود بدرجة معّينة )ال أّن الواقع كّله هكذا، فهذا ظلم للواقع 

مل إجازة اجتهاد حّقًا هم يف الغالبية الساحقة احلوزوي(، لكنّني أعتقد أّن من حي

جمتهدون وفق السائد، فمن النادر القليل أن ال يكون األمر كذلك، لكّن الكثري 

 ممّن مل يأخذ إجازة اجتهاد هم يف الواقع جمتهدون.

قد جتد من لديه إجازات اجتهاد لكنّه غاب عن ملكة االجتهاد نتيجة  ،نعم

ثيّة والتدريسّية، وهذه ظاهرة واضحة عند البعض القليل غيابه عن املامرسة البح

هتم البحثية والتدريسية، وهلذا فمن ريمن الكبار يف السّن، ممّن مل يواصلوا مس

ـ كالسيد حمّمد حسني املنطقي ـ بنسبٍة ما ـ ما ذهب إليه بعض الفقهاء املعارصين 

 .لتقليدمن أّن املامرسة رضورّية يف جمال االجتهاد وافضل اهلل ـ 

وعليه، فتجاذبات الواقع هذه وكوننا نمّر يف مرحلة حرجة، يمكن أن يوحي 

لآلخرين بأّن وسائل اإلثبات التي طرحها الفقهاء غري ذات جدوى، أو أهّنا ال 

تستطيع أن تعكس لنا الواقع بأمانة ودّقة، ليس لنقص فيها بل الرتباك يف الواقع 

هذه احلال ال حيكم باجتهاد شخص ما مل نثبت  نفسه. ولكّن الفقهاء قالوا بأّنه يف

اجتهاده، ولو تعارضت الشهادات أخذ بأكثرها خربوّية أو بمن يكون الوثوق 
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 هبا أقوى، وإال تساقطت الشهادات عىل وفق القاعدة.

وأّما االطمئنان الشخيص باالجتهاد فهذا ال قيمة له من الناحية املوضوعّية ما 

العملية االجتهادية وفاهم لطبيعتها  لكي يستطيع مل يقع من شخص مّطلع عىل 

تقويم األشخاص ولو مل يكن يف حّد نفسه جمتهدًا، وإال فهو كاطمئنان شخص 

بخربوية آخر يف الطب رغم أّن هذا اآلخر ال يملك أّي شهادة وال يوجد عادي 

 .شياع مفيد للعلم فيه ومل يتّم اختباره بشكل مبارش

 

أعمال املكّلفني بدون تقليد، استنادًا للسرية كيف جاز للفقهاء إبطال   ـ 145

 !العقالئية اليت ال تفيد إال اجلواز؟

 إذا كانت أدّلة وجوب التقليد تعتمد عَل السرية العقَلئية فهنا لنا : السؤال

إّن نفس قيام العقَلء بذلك َل يفيد الوجوب بل أقىص ما يفيده هو : تساؤَلت

نستطيع إثباته من طريق النقل لضعف اْلروّيات، وعليه اإلباحة. كَم أّن الوجوب َل 

كيف جاز للفقهاء إبطال أفعال اْلكّلفْي التي من دون تقليد اعتَمدًا عَل أمٍر : نسأل

 مظنون؟

  ال يستدّل الفقهاء واألصوليون بالسرية العقالئية هنا، بمعنى أّن العقالء

بل يستدّلون بعنرص اإللزام  عملوا هبذا إذًا فيجب العمل عىل وفق ما عملوا به،

العقالئي، الذي ي فهم من ذّم العقالء لشخص ال يرجع إىل أهل اخلربة يف األمور 

أنا ال أرجع إىل أهل : التي ال خربة له هبا، فلو أّن شخصًا أصيب بمرض ثم قال

اخلربة بل أعمل بام أرى، واحلال أّنه ال فهم له بالطّب، فإّن العقالء يذّمونه، 

الذّم واملؤاخذة هذا نفهم منه أّن العقالء ال جييزون الرجوع إىل أهل وعنرص 

اخلربة فحسب، بل يلزمون بذلك حفظًا للمصالح النوعية، فال يقبل العقالء أن 
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 يرتك الناس الرجوع إىل أهل االختصاص، بل يرفضون هذا أشّد الرفض.

عامرية والتقنية ال تصّوروا معي أّن الناس يف كّل القضايا الطبية واهلندسية وامل

يرجعون إىل أهل اخلربة، بل كّل شخص يترّصف بام يراه مناسبًا، إّن هذه الظاهرة 

يرفضها العقالء ويروهنا توجب اهلرج والفوىض، وما يستدّل به الفقهاء هو 

عنرص االرتكاز امللزم بالرجوع ال عنرص املامرسة اخلارجية التي ال تكشف سوى 

 .عن اجلواز واملرشوعية

ونفس اليشء جيري يف قول األصوليني بحجية خرب الواحد مثاًل، فهم 

يستدّلون بالسرية العقالئية، ويقصدون بذلك أّن العقالء ي لزمون بالعمل عىل 

وفق إخبار الثقة. وبناء عليه، فالسرية تكشف عن عنرص اإللزام املستكّن يف 

ارجية ـ يشّكل مركز الوعي العقالئي، وهذا العنرص ـ إضافة إىل املامرسة اخل

اإلمضاء الرشعي هلذه السرية، حتى لو كانت كّل الروايات الواردة يف باب 

 .التقليد ضعيفة، هذا ما يقوله الفقهاء

إّنني أعتقد أّن التقليد ظاهرة برشّية من حيث املبدأ، ويعمل عليه أهل السنّة 

الذين  أيضًا، فهم يرجعون للمفتني والفقهاء ومشايخ مناطقهم واملشايخ

يتصّدون لإلفتاء عرب وسائل اإلعالم وغريها، وليس حكرًا عىل الشيعة، نعم 

االمتياز الذي هو موجود يف الفكر الشيعي يكمن يف نظرّية تقليد األعلم من 

جهة، وحرمة تقليد املّيت من جهة ثانية، فإّن هاتني النظرّيتني املشهورتني عند 

ركزية يف التقليد عند الشيعة، وتصنعان اإلمامّية ما اللتان ختلقان عنرص امل

السيام ظاهرة املرجعية العليا والتقليد الواسع الذي نشاهده اليوم يف حياتنا، 

عندما نضم إليهام فكرة إرجاع احلقوق الرشعية واألمخاس إىل املرجع األعىل أو 

 .فعلينا أن نحّدد مركز التاميز، كي نعرف أين ينبغي البحث والتداولوكالئه، 



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 186

وأّما إبطال األفعال فليس باليشء اجلديد، واملشكلة أّن بعضنا ال يفهم طريقة 

تعامل الفقه اإلسالمي مع األمور، فالفقهاء هنا قالوا بأّن من ال يعمل عىل وفق 

التقليد، ثم ال يتبنّي أّن عمله هذا مطابق للواقع أو مطابق لفتاوى من كان جيب 

معنى غري كاٍف وغري جمزء وغري موجب عليه تقليدهم فسوف يكون باطاًل، ب

لفراغ الذّمة عن التكاليف التي توّجهت إليه  ألّن هذا الفعل ال حيرز تطابقه مع 

املأمور به يف الرشيعة حتى يكون جمزيًا، فأنا لو صليت بطريقة معيّنة من دون 

االستناد يف الصالة هذه إىل فتوى شخص أو إىل اجتهادي الشخيص أو إىل 

، فهنا ال أستطيع حتصيل فراغ الذّمة، فذّمتي كانت مشغولًة بالصالة، االحتياط

لكن هل فرغت ذّمتي نتيجة ذلك بحيث ال جيب عيّل اإلعادة وال القضاء أم ال؟ 

ال أعرف، فاألمر حمتمل، فإذا أحرزت أّن فعيل هذا كان مطابقًا للواقع الذي 

ن أّنني أتيت بالفعل املوجب أراده اهلل ـ كام لو طابق االحتياط ـ فسوف أتأّكد م

لفراغ الذّمة، وكذا لو اعتمدت  عىل فتوى فقيه بحيث طابق ما فعلت ه مع فتواه، 

فهنا حيث جييز يل الرشع  التقليَد فسيكون تطابق فتواه مع عميل موجبًا لتصحيح 

العمل، ويف غري هاتني احلالتني ال أتأّكد من صّحة عميل ما دمت غري جمتهد، 

لعقالنية تقول بأّن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ومن هنا والقاعدة ا

بنظر العقل ومرتبط  عرّب بعضهم ـ عىل ما يف بايل ـ بأّن البطالن هنا هو بطالن

، وهلذا قد يصّح القول بعدم وجود نّص عىل التقليد، لكّن هذا ال بباب اإلجزاء

 يعني عدم لزوم التقليد.

يف جمال املعامالت أيضًا، فلو أوقعت عقد بيع وشبيه هذا الكالم جيري 

بطريقة معّينة، ثم مل أعرف هل هذا العقد يطابق رشع اهلل أم ال؟ فلو طابق صّح 

العقد ونفذ مثاًل وترتبت عليه نتائجه القانونية من نقل الثمن إىل البائع واملثمن 
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نونية، فأنا اآلن ال أو السلعة إىل املشرتي، ولو مل يصّح ال ترتتب عليه النتائج القا

أعرف هل يرتب الرشع عليه النتائج فأمتّكن من الترّصف يف الثمن عندما أكون 

أنا البائع أم ال يرّتب الرشع الصّحة واجلواز واألثر هنا فال حيّق يل الترّصف يف 

الثمن من باب أنه ملك يل؟ فإّما أن أعلم بأن فعيل ومعاملتي مطابق لواقع 

ىل من جيوز يل االكتفاء بقوله، وهو الفقيه أهل اخلربة يف الرشيعة، أو أرجع إ

األمور الرشعية، فإذا فعلت هذا استطعت ترتيب األثر عىل املعاملة البيعية، وإال 

فأنا ال يمكنني ترتيب األثر ـ حيث إّن األصل أّن املعاملة مل تقع قانونّيًا ونحن 

ه املعاملة مثاًل ما دمت نشك يف وقوعها ـ ألنني ال أعلم بموقف الرشع من هذ

 .ليست جمتهدًا حسب الفرض

هذا ما يريده الفقهاء. والبطالن هنا بطالن فقهي، بمعنى أّن إحراز تصحيح 

فعله هذا ليس له مرّبر ما دام قد فعل الفعل من غري وجهه، ومل حيرز مصادفة 

تطابق الفعل للواقع أو للحكم الظاهري املجزئ، وال يعني ذلك عدم قبول 

له يوم القيامة، فهذه مسألة أخرى، وأقصد بذلك أّن البطالن هنا طريقي، عم

بمعنى أّن إبطالنا لعمله يوجب عليه تصحيح فعله، فلو صىّل بال ركوع مثاًل 

لزمته اإلعادة  والسبب يف ذلك أن التقليد يف نفسه تكليف طريقي وليس ذاتيًا، 

ذّمته وتصحيح أعامله، وال  فال جيب عىل اإلنسان التقليد، بل جيب عليه تفريغ

سبيل ـ من الناحية املنطقية ـ أمامه إال العلم بواقع الرشع املوجود يف اللوح 

املحفوظ بدليل قاطع، أو االجتهاد الشخيص أو االحتياط أو الرجوع ملن يعرف 

من الفقهاء، أّما أّن اهلل يعاقبه لو مل يقّلد أم ال، فهذا ال عالقة للبحث الفقهي 

، وليس قبول األعامل مرشوطًا بالتقليد كام يقولون مثاًل بأّن قبول هنا فيه
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األعامل مرشوط بالوالية، فاملسألتان خمتلفتان فليالح  جيدًا، فقد نقبل رشط 

العمل بذلك، وقد ال نقبل، لكنّه عىل أّي حال موضوع آخر يرتبط بعلم 

 .ال بعلم الفقه الكالم

 

 ة(وم من )حترير الوسيلطلب توضيح مسألة فقهية يف كتاب الص  ـ 146

 هناك عبارة يف كتاب )َترير الوسيلة( لإلمام اخلميني، يف باب الصوم، : السؤال

... ولو »: عند احلديث عن مفّطرية البقاء عَل اْلنابة إىل طلوع الفجر، يقول فيها

نام مع احتَمل اَلستيقاظ، فلم يستيقظ حتى طلع الفجر، فإن كان بانيًا عَل عدم 

لو استيقظ أو مْتّددًا فيه أو غري ناٍو له، وإن َل يكن مْتّددًا وَل ذاهًَل  اَلغتسال

وإن َل »ماذا يقصد من : . السؤال«وغافًَل، حلقه حكم متعّمد البقاء عَل اْلنابة...

فقد راجعُت كتاب العروة الوثقى للسّيد اليزدي فلم أجد سوى صورًا « يكن...

عَل ترك الغسل، وإما أن يكون مع الْتّدد يف ثَلثًا، فإنه إما أن يكون مع العزم 

 .الغسل وعدمه، وإما أن يكون مع الذهول والغفلة عن الغسل. فأرجو التوضيح

  نوم املجنب مع احتامل االستيقاظ له يف خصوص املقطع الذي نقلتموه

صور ثالث، بحسب عبارة السيد اخلميني، التي خيالف فيها صاحب العروة، 

 : الثالث هيوهذه الصور 

 البناء عىل عدم االغتسال لو استيق . :األوىل

 أن يكون مرتّددًا يف االغتسال لو استيق . :الثانية

أن ال يكون ناويًا لالغتسال )وهو غري أن يكون ناويًا لعدم االغتسال  :الثالثة

الذي فرض يف الصورة األوىل، حيث هناك تغاير بني عدم النية ونية العدم كام 

 .(هو واضح
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وهذه الصورة الثالثة حيث إهّنا بذاهتا تستوعب الصورة الثانية  ألّن املرتّدد 

يصدق عليه أّنه غري ناٍو، وتستوعب أيضًا ما جاء يف آخر املسألة  ألّن الذاهل 

والغافل يصدق عليه أّنه غري ناٍو، لذا خّصص السيد اخلميني املراد منها 

ويف الوقت عينه ال يكون فيها مرتّددًا بخصوص كّل حالة ال يكون فيها ناويًا، 

وال غافاًل وال ساهيًا، كأن يستيق  جمنبًا فيلتفت إىل رضورة االغتسال لكن ينام 

حمتماًل االستيقاظ دون أن يفكر يف املوضوع أو يبايل به، فهذا ال يصدق عليه 

تسل، الرتّدد  ألّنه مل حيصل يف نفسه تذبذٌب يف أّنه سيغتسل لو استيق  أو لن يغ

كام ال يصدق أّنه ذاهل أو غافل فهو ملتفت، غري أّنه مل يبال باملسألة ونام بال أّي 

قصد كام حيصل مع بعض الناس، فهذه الصورة مل ترد يف تشقيقات صاحب 

العروة، رغم أهنا صورة مفروضة ومعقولة  حيث ال يصدق يف موردها التقسيم 

س هذا الشخص عازمًا عىل الثالثي األصيل الذي ذكره صاحب العروة، فلي

الرتك وال هو باملرتّدد وال هو بالغافل أو النايس  لذا طرح السيد اخلميني شّقًا 

جديدًا، وحكم فيه ببطالن الصوم عىل تقدير عدم االستيقاظ مع احتامله قبل 

 .النوم لالستيقاظ

واملستند فيه ـ فيام يبدو يل ـ هو عدم صدق وال حتّقق النية من هذا الشخص 

 .للصوم، ولذا حكم اإلمام اخلميني بالبطالن

 

 الذي ترفضه اإلمامّية؟وما هو )العول والتعصيب( يف الفقه السّني،   ـ 147

 ما معنى العول والتعصيب اللذين يذكران يف أحكام اإلرث يف الفقه : السؤال

 اإلسَلمي، وترفضهَم اإلمامّية؟

 تركة امليت هلا ثالث حاالت : 
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 .اوي السهام التي للورثة، وهذا ال إشكال فيهأن تس: احلالة األوىل

أن تزيد السهام عىل الرتكة وتكون الرتكة أقّل من جمموع : احلالة الثانية

السهام، مثل أن تتوىف املرأة وهلا بنتان مع زوج وأبوين، فإّن للبنتني يف الرشيعة 

لرقم اإلسالمّية الثلثني، ولألبوين السدسني، وللزوج الربع، وهذا يزيد عن ا

الصحيح. وهنا يقول أهل السنّة بالعول، ومعناه فرض جمموع الثلثني والربع 

والسدسني معًا، ثم ينقص من كّل واحد مقدار نسبته إىل النقص املوجود يف 

ين  الرتكة، كام لو افرتضنا أّن امليت هذه تركته، ولكن كان عليه َديٌن، فإّن الدَّ

َرج من حصص الورثة مجيعًا بالنسبة، مثاًل لنفرتض أّن الرتكة هي رقم واحد،  خي 

والسهام هي رقم واحد وربع، فهنا الربع نفرتضه وكأّنه كان عىل امليت دين 

 .بمقداره من الربع، وهذا ما يسّمى بالعولمن الورثة فيخرس كّل واحد 

أن تنقص السهام عن الرتكة، أي تزيد الرتكة عىل السهام، كام : احلالة الثالثة

ن، لو مات  الرجل وله بنت واحدة وزوجة، فللبنت النصف وللزوجة الث م 

والنصف مع الثمن ال يساوي جمموع الرتكة، فامذا نفعل يف الباقي؟ هنا قال أهل 

صبة من أقرباء الرجل من طرف  السنّة بالتعصيب، ومعناه إعطاء الزائد للع 

الطبقة األوىل األب، كاألخ والعم وأوالدهم، مع أّن هؤالء ال يرثون مع وجود 

 .التي هي الزوجة والبنت، أّما الشيعة فريفضون كاًل من العول والتعصيب

 

هل جيوز إجهاض ولد الزنى؟ وهل يلحق بأسرة والديه مثله مثل سائر   ـ 148

 األوالد؟

 هل ُيوز إجها  الولد الذي َتمل به أّمه عن زنى؟ وإذا جاء إىل : السؤال

له أب وَل أّم وَل أخت وَل أْسة وَل غري ذلك؟ الدنيا، هل يكون إبنًا أّم َل يكون 
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 وما ذنبه؟

 الولد الذي حتمل به أّمه عن زنى حكم إجهاضه هو حكم أّي ولٍد آخر. 

وأّما مسألة اعتباره ابنًا ألبويه، ومن ثم ترتيب آثار البنّوة عليه، فهذه مسألة كان 

الزنا ال ترتّتب عليه آثار  يرى فيها الفقهاء رأيًا تغرّي اليوم، فقد كانوا يعتقدون أنّ 

البنّوة الرشعّية، وال يلحق ابن الزنا بوالديه من الناحية الفقهية والقانونّية  ألّن 

، وهذا يعني أّن «الولد للفراش وللعاهر احلجر»: احلديث الرشيف كان يقول

الزنا ال ترتتب عليه أّية نتائج قانونّية كتلك التي ترتتب عىل الزواج والفراش 

 .عيالرش

الفقهاء املتأّخرين ـ ومن أعمدهتم السيد اخلوئي ـ ذهبوا إىل الكثري من ولكّن 

أّن ولد الزنا هو ولد عادي يلحق بوالديه وأرسته كسائر أوالدما  ألّن البنّوة 

واألبّوة واألمومة عبارة عن ظواهر تكوينية ال عالقة هلا باملوقف الرشعي، 

ة ولد الزنا لوالديه وال أبّوة الزاين البنه فنحن ال نحتاج لنّص رشعي يثبت بنوّ 

من الزنا، ويكفينا أن ال يسلب الشارع املقّدس عنه هذا الوضع حتى نرّتب عليه 

هذه النتائج، ومل يأت يف الرشيعة اإلسالمّية أّي إلغاء ألّي قانون أرسي أو 

ته حقوقي يف حّق ولد الزنا، إال يف مسألة اإلرث، فله كامل احلقوق عىل أرس

ووالديه، ومثله مثل الولد العادي بالنسبة إليهم، سوى أّنه ال يرث منهم بعد 

 .وفاهتم، فلو مات والده ال يستحّق شيئًا من تركته

وقد اتفق اجلميع عىل أّن ولد الزنا ال يرث من أبيه ومن أقارب أبيه، 

ال ترثه  وبالعكس أي ال يرثه أبوه وال من يتقّرب إىل أبيه، وذهب كثريون إىل أّنه

ه وال أقارهَبا، ولكّن بعض الفقهاء  أّمه وال أقارهبا، وبالعكس فال يرث هو أمَّ

استشكل يف عدم إرث ولد الزنا ألّمه وأقارهبا وبالعكس، وحتّف  عىل هذا 
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احلكم، واعترب أّن النصوص دّلت عىل خصوص األب وأقاربه، بل وردت 

الفقهاء املعارصين مثل  نصوص بالتوريث لطرف األم، وهلذا أفتى بذلك بعض

 الشيخ حممد إسحاق الفّياض.

وطبعًا هذا احلكم كّله خاّص بولد الزنا مع والديه وأقارهبم، أّما عالقة 

اإلرث بينه وبني زوجته وأوالده فتبقى عىل حاهلا، فلو تزّوج ولد الزنا من فتاة 

كس بمعنى أّنه ثم صار لديه أوالد، فإّن زوجته ترثه لو تويّف، وكذا أوالده، وبالع

 يرثهم لو توّفوا قبله.

فاملعروف بينهم أّنه حيث ال عالقة توارث بني ولد الزنا  ،وعىل أّية حال

. ووالديه فإّن إرثه ـ عندما ال يكون له وارث غريهم ـ يذهب إىل احلاكم الرشعي

وما توّصلت شخصّيًا إليه هو أّنه ترتّتب عليه مجيع آثار البنّوة، غاية األمر أّن 

 والده الزاين ال يرثه، لكنّه يرث والده ووالدته وأقارهبام.

وال بأس هنا برفع التباٍس، ربام يقال بأّنه موجود يف كلامت السيد اخلوئي 

الذي نسبنا إليه القول بإحلاق ولد الزنا بوالديه فيام عدا اإلرث، حيث جاء يف 

، من كتاب النكاح، 1111: منهاج الصاحلني يف اجلزء الثاين، املسألة رقم)كتابه 

ال جيوز للزاين إحلاق ولد الزنا به، وإن »: ، النّص التايل(فصل أحكام االوالد

هل : ، فقد يتساءل«تزّوج بأّمه بعد الزنا، و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشرتاها

املقصود من املسألة إحلاق ولد الزنا )من غريه( مثاًل؟ ولكن ما معنى وإن تزّوج 

د الزنا؟ هل يعني تزّوج بأّمه بعد أن زنى هبا ثم أنجبت من تلك العملّية؟ بأّمه بع

أم يعني تزّوجها بعد أن زنى هبا بنفسه، ثم أنجبت الولد من مائه؟ ثم ينبغي أن 

يالح  ما فّرع عليه من حكم الولد الناتج من مائه بالزنا من أمة، وإن اشرتاها 

أّن السيد اخلوئي يمنع عن إحلاق بعد ذلك... فإّن هذا النّص يوجب افرتاض 
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الولد بالزاين، وقد سألني فيه بعض األصدقاء األفاضل فيام مىض من الزمان 

 .فأحببت ذكره هنا لتاليف هذه اإلشكالّية

واجلواب عن هذا هو أّن السيد اخلوئي يلحق ولد الزنا بالزاين، ويمكن 

رشح العروة الوثقى، ( 1مراجعة موقفه هذا يف كتبه )موسوعة اإلمام اخلوئي )ج

(، رشح العروة الوثقى، كتاب 42  واملصدر نفسه )ج62كتاب الطهارة، ص

  ورصاط 11  وأحكام الرضاع يف فقه الشيعة، ص122ـ  121الزكاة، ص 

(، وأّما هذا النّص الوارد يف منهاج الصاحلني فهو مرتبط بحرمة 116: 1النجاة 

زيّن هبا متزّوجة، بل ي لحق باألب الذي إحلاق الولد بالزاين عندما تكون املرأة امل

هو زوج املرأة املزين هبا  ألّن الولد للفراش وللعاهر احلجر، وهذه املسألة يف 

املنهاج مرتبطة بام قبلها، ويقصد هبا أهنا متزّوجة فزنا هبا، فاحلكم هو إحلاق الولد 

ن قلقة، وهلذا بالزوج، حتى لو تزّوج الزاين هبا بعد ذلك. وعبارة الفتوى قد تكو

 .نجد يف بعض الرسائل العملية األخرى بياهنا بطريقة أوضح

 

الغناء ومشاكل تعيني احلرام منه من احلالل، واخلالفات اليت تقع يف   ـ 149

 األعراس واحلفالت نتيجة ذلك

 مسألة الغناء من اْلسائل الشائكة شيخنا، وإذا اتضحت صورهتا : السؤال

ّية صعبة، ونحن نرى هناك من األغاّن واألناشيد النظرّية تبقى تطبيقاهتا العمل

وأنواع خمتلفة من اْلوسيقى َتنح احلَمس والقّوة واَلدوء والسَلم واحلّب و.. 

ما هو اْلشهد الفقهي يف الغناء واْلوسيقى عند الفقهاء؟ وما هو رأيكم : والسؤال

 اْلزاء اَلجتهادي؟ وهل تستطيعون تبسيط الصورة لنا عملّيًا؟ وجزاك اَّلل خري

وهناك مسألة أخرى أحببت أن أثريها، وهي اْلشاكل التي َتصل . ودمتم موفقْي
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أثناء إقامة حفَلت الزواج، واَلنسحابات التي َتصل من احلفلة؛ نتيجة اختَلف 

الفتاوى، وحتى األشخاص الذين َتّل عندهم بعض أنواع اْلوسيقى ينسحب 

 ّل هذا األمر؟بسبب اَلختَلف عَل اْلصاديق، كيف لنا أن نح

  الرأي املعروف عند الفقهاء املتأّخرين، ومنهم أغلب مراجع التقليد

احلالّيني، هو أّن احلرمة يف الغناء متوّجهة إىل اللحن واإليقاع املوسيقي ال إىل 

الكلامت أو مضموهنا، فإذا تكّلمت بكالم حّق كالقرآن الكريم أو الشعر الوطني 

 .بلحن غنائي، فإهّنم حيكمون بحرمته أو الثوري أو اإلنساين، لكن

ولكّن القضّية تكمن يف طبيعة اإليقاع املوسيقي لألغنية والذي يوجب 

حتويلها إىل حمّرم من حيث األداء واالستامع معًا، فالفقهاء يف الغالبية الساحقة إن 

مل نقل مجيعهم ال يذهبون إىل حرمة كّل إيقاع موسيقي، وإن نسب إىل بعض قليل 

بل يرون أّن اإليقاعات املوسيقية لألغنية ـ وأقصد باإليقاع املوسيقي  منهم،

ليس الصوت الصادر من األدوات املوسيقية بالرضورة، بل طبيعة اللحن الذي 

يصدر من املغنّي ـ تكون عىل نوعني، فهناك إيقاعات حتدث طربًا وتتناسب مع 

ب مع أهل اللهو جمالس هلو أهل الفسق والفجور، وهناك إيقاعات ال تتناس

والباطل وجمالس الفسق والفجور، وهذا املفهوم يعني أّن اللحن احلرام ـ ومن 

ثّم األغنية احلرام عندهم ـ هي تلك األغنية التي إذا سمعتها رأيت تناسبًا 

وتشاهبًا بني إيقاعها املوسيقي وبني ما هو رائج يف متعارف أهل احلفالت والفّن 

 .وأصوات والغناء اللهوي من أحلانٍ 

وعندما يكون هذا هو املعيار فمن الطبيعي أن القضية ستكون نسبيًّة، ي رجع 

فيها للعرف يف كل زمان ومكان، فرّب حلٍن ما يف زمٍن ما يتناسب مع الشائع يف 

أوساط األغنية اللهوّية التي يلتقي عليها أهل الفسق والفجور، لكّن اللحن عينه 
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سياق  ألّن األغنية تتغرّي أيضًا جياًل بعد جيل يف يغدو يف زماٍن آخر خارج هذا ال

نوعية اإليقاع املوسيقي الذي ختتاره، وإذا كان فقيٌه قد قال يف الستينيات من 

القرن املايض مثالً بأّن أغنية فالنة أو فالن حرام  ألهّنا تتناسب مع جمالس الفسق 

ّد من عرضها عىل والفجور، فهذا ال يعني بالرضورة أهّنا حرام اآلن، بل الب

الشائع يف عرصنا لنرى هل تتناسب أم ال؟ وهكذا احلال لو حكم آنذاك 

 .بحلّيتها  كوهنا ال تتناسب

ولكي أكون أوضح، يمكنني القول بأّن التناسب عملية يمكن اكتشافها 

عفوّيًا من جانب شخص سمع أو اعتاد أو طرق سمعه مرارًا أحلان جمالس 

خص عندما يستمع إىل حلٍن أو أغنية ما، يمكنه ـ الطرب واملالهي، فهذا الش

بطريقة عفوية ـ أن يقول لك بأّن هذا اللحن متعارٌف يف تلك األوساط اللهوية 

والفسقّية، أو يقول لك بأّنه غري متعارف أو هو غريب عن تلك األحلان 

واألغاين، متامًا كام هي احلال عندما تستمع إىل حلٍن، فتقول بأّن هذا اللحن 

تناسب مع األغنية األجنبيّة أو مع األغنية العربّية أو مع الغناء اهلندّي، بل قد ي

تدخل يف تفاصيل أكثر لتقول بأّنه يتناسب مع موسيقى الروك أو البوب أو غري 

 .ذلك

وهذا التحديد الذي طرحه الفقهاء لن حيّل املشكلة التطبيقية قّط، ومل يّدع 

ع يقع اختالف يف مصاديقه، فقد يقع الفقهاء ذلك، وليس هذا أّول موضو

اختالف يف أّن هذا اللحن متناسب مع جمالس الطرب واملالهي أو ال، فيقول 

شخٌص بتناسبه فيام يرى آخر عدم ذلك، ويف هذه احلال قد يتساءل عن احلّل، ما 

 هو؟ وكيف؟

وللجواب عن هذه القضّية، يرى الفقهاء املتأّخرون يف الغالب أّن املرجع إّما 
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حصول االطمئنان للشخص من خالل خربته الذاتية، أو رجوعه إىل من يشهد 

له من أهل اخلربة واالطالع بأّن هذا اللحن يتناسب مع ذلك اجلّو، لكن لو مل 

حيصل له كال األمرين، واضطرب موقف أهل اخلربة، وصعب ترجيح بعضهم 

ل حيكم الفقهاء عىل بعض من خالل اخلربوية األزيد هنا أو هناك، ففي هذه احلا

يف العادة بأّن األغنية املشكوكة جيوز االستامع إليها  ألّن هذا من الشك يف 

الشبهة املصداقية بحسب تعبريهم، وال يمكن إثبات احلرمة عىل مورد أو حالٍة 

ال نعرف بكوهنا مصداقًا للغناء املحّرم، فيجوز االستامع إىل أن يثبت العكس، 

هنا يف حالة الرتّدد، كالشيخ جواد التربيزي رمحه  وبعض الفقهاء احتاط وجوباً 

 .اهلل، وإن كانت له عبارات توحي باختياره القول األّول

وأّما فيام يتعّلق بقضيّة اخلالفات التي أرشتم إليها يف املناسبات واألعراس، 

فأعتقد أهّنا قضّية البّد وأن حتّل اجتامعّيًا، وليس هلا أّي حّل فقهي أو رشعي، 

ا أن يتنازل هذا الفريق ليحتف  ببقاء اآلخرين يف احلفل، أو تنّظم األمور فإمّ 

بطريقة ال حيصل تصادم بني الفريقني ويصار إىل وضع صيغة توافقّية معيّنة، وال 

متلك األدوات الفقهّية ـ يف حدود معلومايت البسيطة ـ حلوالً ملثل هذه 

يف التقليد، فعىل كّل واحد أّن املشكالت الناجتة عن االختالف يف املصاديق أو 

 يعمل بحسب موقفه الرشعي.

ويمكن هنا أن نشري ـ فقط ـ إىل رضورة التخيّل عن املبالغات التي قد تدفع 

بعضهم للمزايدة، حتى عىل املوقف الفقهي، باّدعاء تسمية ذلك باالحتياط، كام 

خيّففوا  ينبغي للذين ليس هلم حتّف  شديد، بحسب اجتهادهم أو تقليدهم، أن

من التساهل يف التشخيص  ألّن هذا التساهل كثريًا ما حيصل أيضًا، وربام خيّفف 

هذا ـ مع الرتكيز عىل مرجعيّة احلكم الرشعي وليس مرجعّية األمزجة ـ من هذا 
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 .الوضع القائم

 

 ما رأيكم يف التبعيض يف التقليد؟ وهل هناك مراجع جتيزه؟  ـ 151

 التقليد؟ وهل هناك من يرى ذلك من اْلراجع؟  ما رأيكم يف التبعيض يف: السؤال

 ومن هم؟

  حيث إّنني ـ من وجهة نظري املتواضعة ـ ال أجد دلياًل مقنعًا عىل وجوب

تقليد األعلم، السيام األعلم الفرد وليس الطبقة، هلذا جيوز التبعيض يف التقليد 

املخالفة بام ال يؤّدي إىل وقوع املخالفة القطعّية للرشع، ومن باب توضيح 

القطعية نذكر أحد األمثلة، وهو أّن فعل التبعيض قد يكون ابتدائّيًا وقد يكون 

استمرارّيًا، والتبعيض االبتدائي هو أن تقّلد زيدًا يف باب العبادات مثاًل فيام تقّلد 

عمروًا يف باب املعامالت، وتظّل عىل هذه الصيغة حتى الوفاة مثاًل. فيام أقصد 

مراري أن يتنّقل بني املراجع يف املسألة الواحدة، فكل يوم من التبعيض االست

يأخذ برأي شخص فيها مثاًل، وهنا لو قال املرجع األّول بحرمة يشء، وقال 

املرجع الثاين بوجوبه، ومل يكن هناك احتامل جواز هذا الفعل، بمعنى نفي 

 الوجوب واحلرمة عنه، مل يكن يمكن هنا التبعيض االستمراري، بمعنى ال

تستطيع أن تقّلد األّول ثم بعد فرتة تقّلد الثاين يف نفس املسألة  ألّن ذلك يوجب 

ـ عىل تقدير دوران األمر بني احتاميل احلرمة والوجوب فقط ـ يوجب الوقوع يف 

خمالفة الرشع قطعًا  فإّنه لو كان واجبًا فقد ت رك هذا الواجب بالعمل عىل وفق 

قد ف عل هذا احلرام عند العمل بتقليد الثاين. وأّما تقليد األّول، ولو كان حرامًا ف

 .ما سوى ذلك فالتبعيض فيه جائز بالعنوان األّويل

أّما الفقهاء املعارصون، فمن ال يذهب منهم إىل وجوب تقليد األعلم ـ مثل 
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العالمة حممد حسني فضل اهلل والشيخ إبراهيم اجلنايت وأمثاهلام ـ فهو جييز 

. )وإن احتاط الحقًا السيد فضل اهلل يف املوضوع( عندهالتبعيض بال إشكال 

وأّما من يذهب إىل وجوب تقليد األعلم فهو ال جييز التبعيض بني األعلم 

وغريه. لكن لو تساوى االثنان أو مل حيتمل أعلمية واحد منهام بعينه بحيث 

 : احتمل أعلمية كّل واحد منهام، فهنا آراء

األخذ بأحوط األقوال، وهو رأي السيد  الرأي الذي يذهب إىل لزوم ـ 4

اخلوئي والشيخ وحيد اخلراساين، وهذا معناه أّن أحوط األقوال يف املسألة 

الفالنية يمكن أن يكون ما أفتى به زيد، فيام أحوط األقوال يف املسألة األخرى 

ـ عىل هذا التقدير ـ هي التبعيض عادًة هو ما أفتى به عمرو، فتكون النتيجة 

 .، وليس االختياريالقهري

الرأي الذي يذهب إىل تعنّي اختيار األورع أو األعدل منهام، وهذا ما  ـ 5

ذهب إليه الشيخ يوسف الصانعي، واحتاط فيه وجوبًا الشيخ فاضل اللنكراين، 

 .واحتاط فيه استحبابًا اإلمام اخلميني

 الرأي الذي جييز التبعيض، وهو رأي اإلمام اخلميني والشيخ جواد ـ 4

التربيزي والسيد حممد رضا الكلبايكاين والشيخ لطف اهلل الصايف الكلبايكاين، 

وكذلك هو رأي الشيخ الصانعي والشيخ فاضل اللنكراين فيام إذا مل يكن هناك 

 .أورعية أو أعدلّية بينهام

الرأي الذي ي لزم ـ بنحو االحتياط الوجويب ـ بتقليد من هو األكفأ منهام  ـ 1

 .السيد حممود اهلاشميأستاذنا مور العاّمة، وهو رأي يف التصّدي لأل

هذا، ولبعضهم بعض القيود والتفصيالت، تراجع يف حمّلها، كرأي الشيخ 

 .هبجت رمحه اهلل تعاىل
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هل ميكننا الوثوق بعلماء الدين بعد جتويزهم الكذب لنصرة الدين   ـ 151

 !أو املذهب؟

 يا، وهذا يعني أَّّنم ُييزون ُييز الفقهاء اْلسلمون الكذب ْلصالح عل: السؤال

الكذب لنُصة الدين أو لنُصة اْلذهب؛ ألّن نُصة الدين واْلذهب مصلحٌة عليا، 

أَل يعني ذلك أّنه َل يعد لنا جمال للوثوق بَم يقولون؛ َلحتَمل أَّّنم يكذبون فيه، نظرًا 

 لرؤيتهم مصلحًة يف هذا الكذب أو ذاك؟

 الكذب مرشوط عند الفقهاء  الكذب للرضورة أو ملصلحة تفوق مفسدة

بأن ال يكون هناك جمال لتحقيق املصلحة أو لرفع الرضورة بغري سبيل الكذب، 

فليس كّل ما يكون ملصلحة الدين واملذهب فإّن الكذب فيه جائز، بل إّنام جيوز 

وفقًا لفتاوى الفقهاء عندما يتوقف نرص الدين ـ نرصًا واجبًا ـ عىل الكذب، 

أّي جمال آخر عىل اإلطالق، وحتّقق مثل هذه احلال نادر كام  بحيث ال يكون هناك

هو واضح، فكام أّن الكذب للرضورة جائز للناس ورغم ذلك ال يؤدي هذا إىل 

انعدام وثوق الناس بعضهم ببعض، كذلك احلال فيام نحن فيه  لقّلة موارد 

 االضطرار.

حيرص جواز ( ـ 221: 1بل بعض الفقهاء ـ كالسيد اخلوئي )رصاط النجاة 

الكذب عىل أهل البدع بتوّقف طريق رّد باطلهم عىل ذلك. وما نجده يف هذه 

األيام من سلوك كثري من املتدينني سبيل الكذب واالفرتاء عىل الناس، بحّجة أّن 

غايته يف ذلك نرصة الدين والقيم الدينية، ليس موافقًا لرشع اهلل تعاىل يف الكثري 

هلذه الظاهرة التي جتعل نرصة الدين قائمًة عىل الكذب  من مواقعه، وعلينا التنّبه

والتجنّي واالفرتاء عىل اآلخرين، حتى أّن بعض وسائل اإلعالم الدينية باتت ال 

تفرتق عن وسائل اإلعالم األخرى يف اعتامد األخبار الكاذبة، بحّجة االنتصار 
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ا الَِّذيَن َآَمنُوا يَ ﴿: للحّق والدين، فرتاها وترانا نبتعد كثريًا عن قوله تعاىل َ ا َأُّيُّ

اِمَْي بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء َّللَِِّ َوَلْو َعََل َأْنُفِسُكْم َأِو اْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربَِْي إِْن َيُكْن  ُكوُنوا َقوَّ

َوى َأْن َتْعِدُلوا َوإِْن تَ  ْلُووا َأْو ُتْعِرُضوا َفإِنَّ َغنِيًّا َأْو َفِقرًيا َفاَّللَُّ َأْوىَل هِبََِم َفََل َتتَّبُِعوا اَْلَ

ا الَِّذيَن َآَمنُوا ﴿: (، وقوله سبحانه115: )النساء ﴾اَّللََّ َكاَن بََِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا َ َيا َأُّيُّ

ِرَمنَُّكْم َشنََآُن َقْوٍم َعََل َأَلَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلو اِمَْي َّللَِِّ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط َوََل َُيْ ا ُكوُنوا َقوَّ

ُقوا اَّللََّ إِنَّ اَّللََّ َخبرٌِي بََِم َتْعَمُلونَ   .(8: )املائدة ﴾ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّ

فعلينا الشهادة بالواقع ولو كان عىل حسابنا، وعلينا الشهادة باحلقيقة ولو 

َرج عنها  كانت ملصلحة عدّونا ومن نختلف معه، هذه هي الثقافة القرآنية، ال خي 

الت استثنائية خاّصة جّدًا، ورغم أّن نزول اآليات القرآنية يف نقد إال يف حا

بعض املسلمني وذّم ترّصفاهتم هنا أو هناك كان يمكن أن يكون ملصلحة 

ّتبع،  الكافرين واملنافقني، إال أّن القرآن الكريم كان يّتبع احلق الذي هو أحّق أن ي 

أن ال ي عتمد منهج فكان يكشف نقاط ضعف املسلمني  ألّن احلق يستدعي 

الكذب واملراوغة والتعتيم، وهبذه الطريقة يدخل اإلعالم الديني جمال الصدق 

والشفافية والعدل واإلنصاف، ويف الوقت عينه نحاف  عىل االستثناء دون أن 

 .نحّوله إىل القاعدة

 

أليس جتويز التورية وحتريم الكذب نقضًا للغرض وتالعبًا بقيم   ـ 152

 الدين؟

 تي الفقهاء بجواز التورية وحيّرمون الكذب، أليس هذا تَلعبًا، فكّل يف: السؤال

 كذاب يمكنه استعَمل التورية للوصول إىل غرضه؟

  بالنسبة يل شخصّيًا فإنني أميل جدًا للقول بحرمة التورية إال عند الرضورة
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 العرفية، خالفًا ملشهور الفقهاء. وهناك بعض الفقهاء املتقدمني ممّن كان له هذا

الرأي، واملرجع الديني املعارص السيد كاظم احلائري يفتي بأّن التورية كالكذب 

 (.498: )احلائري، الفتاوى املنتخبة

وأحد األدّلة عىل شمول احلرمة للتورية تارًة هو مقصد التحريم والغرض 

منه، وأخرى أّنه لو كانت التورية حالالً فيام الكذب حرام، ملا كان هناك معنى 

الكذب يف أّي حاٍل من احلاالت بام فيها إصالح ذات البني أو إنقاذ لتجويز 

شخص أو للرضورة  ألّنه لن يكون هناك رضورة جمّوزة إال نادرًا جّدًا  إلمكانية 

استعامل التورية يف هذا الوقت فينعدم جمال االضطرار للكذب، فيكون ذلك 

ملا رّخص يف الكذب  كاشفًا عن أّن الرشع مل يكن يرى التورية جائزًة، وإال

هذا فضاًل عن نقاش يف  للرضورة، بل لطالب باستعامل التورية يف هذه احلال.

 اهلوية املوضوعية للكذب، وأّنه يشمل التورية أم ال يشملها.

أّما املجّوزون للتورية فيذهبون إىل أّن الدليل دّل عىل حتريم الكذب خاّصة، 

لتحريم، فتبقى عىل أصل الرباءة واجلواز، وهو مغايٌر للتورية، فال يشملها دليل ا

وهم يقولون بأّننا ال ندرك املصالح واملفاسد بل نّتبع الدليل حيثام كان، وهلذا 

نفتي بحرمة هذا وجواز هذه انقيادًا للنصوص الرشعّية، ال تالعبًا بالدين وال 

 نقضًا لقيمه.

 أن ال حيّولوها وعىل أّية حال، فيحسن باملؤمنني الذين جييزون التورية عمالً 

إىل حياٍة هلم، فيعّم انعدام الثقة فيام بينهم، ويرتك األمر آثارًا سلبية نفسّيًا 

واجتامعّيًا، حتى بتنا نرى أحيانًا إمكانية الثقة بغري املتدّين يف هذا اجلانب أكثر من 

 .بعض املتدّينني مع األسف الشديد
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ما قيمة الدستور هل ولّي األمر فوق الدستور أم حتت الدستور؟ و  ـ 153

 حينئٍذ؟

 انطَلقًا من نظرية الوَلية العاّمة للفقيه، هل يستطيع الويل الفقيه إلغاء : السؤال

الدستور؟ وإذا اْلواب هو نعم، فهل يعني ذلك أّنه فوق الدستور؟ وإذا كان 

 اْلواب بأّنه فوق الدستور فَم فائدة الدستور؟

  العاّمة للفقيه ـ قوالن يف هذه املسألة، يوجد ـ وفقًا للقول بنظرية الوالية

فالبعض يقول بأّن ويل األمر حتت الدستور، وهذا يعني أّن والية األمر والية 

إجرائّية تنفيذّية عىل تطبيق بنود الدستور نفسه، وهو ـ أي الدستور ـ يعرّب عن 

ية القوانني الرشعية الدينية، ويرى هؤالء بأّننا ال نملك دلياًل عىل ثبوت وال

األمر يف غري هذه املساحة، فعندما نصوغ الدستور وفقًا للرشيعة اإلسالمّية فإّن 

 الوالية لن يكون هلا معنى إال السلطنة عىل آليات تطبيق الدستور يف احلياة.

ويف مقابل هذا الرأي ذهب مجاعٌة آخرون من القائلني بالوالية العاّمة للفقيه، 

 الدستور  ألّن الدستور يف حّد نفسه ليس سوى إىل أّنه بإمكان ويل األمر تغيري

اجتهاد يف فهم الرشيعة اإلسالمّية أو هو عبارة عن أحكام سيقت ملصالح 

املجتمع العليا، وملّا كان دليل والية األمر عاّمًا كان معنى ذلك أّن لويّل األمر ـ 

بام يراه فيه، إما وهو املجتهد العادل وفقًا لنظرية الوالية العاّمة للفقيه ـ أن يعمل 

اجتهادًا أو مصلحًة عليا، حيث إّن الدستور نفسه أحد الشؤون العاّمة املجتمعية 

 التي تشملها أدّلة الوالية العاّمة عندهم، ومن ثم يكون ويل األمر فوق الدستور.

وفائدة الدستور حينئٍذ أّنه مرجٌع للجميع إال أن يغرّيه ويل األمر، متامًا كام 

لدستور مرجٌع للجميع إال أن يعّدل من قبل املجلس الدستوري نقول بأّن ا

وفقهاء القانون، وجيري إقرار هذا التعديل يف املجالس النيابية أو باستفتاء شعبي 
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عام، وال تعني فوقّية ويل األمر عىل الدستور عند هذا الفريق أّنه يعمل بال 

لقناعاته وإال كان له ضوابط، بل هو يلتزم بالدستور ما دام الدستور موافقًا 

 .العدول عنه  إذ ليس ملزمًا إال باجتهاداته الدينية أو بقراءته للمصالح العليا

 

 ىمدى إمكانية االعتماد على إعالن العيد من قبل مكتب املرجع املتوّف  ـ 154

 كنّا نقّلد السيد فضل اَّلل، وكَم تعلمون فإّن السيد اآلن مّيت، ونحن : السؤال

كيف يثبت لنا العيد أو أّول شهر رمضان؟ هل بمجّرد اَلتصال  بقينا عَل تقليده،

 .بمكتب السّيد وسؤاَلم؟ ما هو تكليفنا؟ وشكراً 

  إذا حصل لكم من إخبار مكتب املرجع الديني املتوىف ـ عرب البيان الذي

يصدره أو عرب االتصال به ـ علٌم أو اطمئنان بأّن القمر يف الليلة الفالنية يكون 

املحاق ويمكن رؤيته، فيمكنكم االعتامد عىل إخبارهم وتطبيق  قد خرج من

 فتوى املرجع الذي تقّلدونه يف هذا املجال.

والقضّية هنا أّن ما يصدره مكتب املرجع، بل ما يصدره املرجع نفسه، يف 

قضّية العيد، من إعالن اليوم الفالين عيدًا، ليس فتوى منهام، حتى نقول بأّن 

له ـ بعد وفاة املرجع ـ إعالن العيد، بل هو جمّرد إخبار  مكتب املرجع ال حيّق 

للمكّلفني بأّن فتوى املرجع تنطبق عىل اليوم الفالين وفقًا للمعلومات التي 

ف اطمئنان مجعناها لكم من علامء الفلك والتقارير الفلكية، فإذا حصل للمكلّ 

منه اعتبار ما  بإخبار املرجع أو املكتب أمكنه تطبيق الفتوى، وإال فال يصّح 

علِن العيد هو املرجع نفسه، ما مل يكن إعالنه للعيد  أعلنوه عيدًا، حتى لو كان م 

 حكاًم، فريجع يف ذلك إىل التزامه باحلكم الذي أصدره مرجعه.

وهذه قضيّة عاّمة غالبًا ما يبتيل هبا املكّلفون، ويظنون أّن كل ما يصدر من 
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جع احلّي أو املتوىف إعالنًا بأّن زكاة املرجع هو فتوى، فلو أصدر مكتب املر

الفطرة تساوي املبلغ الفالين من النقود، فهذا اإلعالن ليس فتوى ملزمة، فلو أّن 

املكّلف رأى أّن قيمة زكاة الفطرة تساوي أكثر من هذا، لزمه العمل بام توّصل 

فتوى  هو إليه، ال بام قاله املرجع أو مكتبه يف هذا املجال  ألّن ما قالوه ليس

ملزمة يف هذا اإلطار. وهكذا لو أعلن مرجٌع أّن الطعام الفالين ـ من أجباٍن أو 

حلويات ـ فيه مواّد ال جيوز أكلها كدهن اخلنزير مثاًل، فإّن قوله هذا جمّرد إخبار 

وليس بفتوى، فلو أّن املكّلف بحث بنفسه وتوّصل إىل خطأ املرجع يف معلوماته 

طعام، فيمكنه العمل بام توّصل هو بنفسه إليه، وليس املقّدمة إليه حول هذا ال

ملزمًا باألخذ بكالم املرجع وال مكتبه، سواء كان املرجع حّيًا أم ميتًا، وإّنام 

يصدر املراجع أو مكاتبهم مثل هذه األمور تسهياًل عىل املكّلفني، حيث خيربوهنم 

الين أو قيمة بنتائج ما حصلوا عليه من معلومات حول العيد أو الطعام الف

الزكاة يف هذا البلد أو ذاك، فيكون إخبارهم هذا معتربًا لو أفاد االطمئنان أو 

 .يكون حّجًة لو كان إخبارًا حسّيًا مبارشًا من باب حجّية خرب الثقة

 

 ةشمسّيحساب سنة اخلمس بني القمرية وال كيفية  ـ 155

 52، واليوم يف م شيئاً 5144اشْتيت يف السابع من أيلول/سبتامرب عام : السؤال 

م قمُت باستعَمله، فهل ُيب ختميسه عند اْلراجع 5145آب/ُاوغست من عام 

 والفقهاء أم َل؟

  بالسنة القمرية، وليس بالسنة الشمسّية، سواء حسبت عند املشهور العربة

السنة الشمسية بميالد السيد املسيح عليه السالم، كام تعتمده الدول الغربية، أم 

بي األكرم صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، كام يعتمده الفرس حسبت هبجرة الن
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 اليوم، وهي ختتلف عنها بزيادة امليالدية عن اهلجرية أحد عرش يومًا تقريبًا.

وليس املهم متى اشرتيت هذا اليشء، إّنام املهم هو متى حصلت عىل املال 

خلمس مرتبطة الذي اشرتيت به هذا اليشء  ألّن القضّية عند الفقهاء يف باب ا

بعنوان الربح واحلصول عىل مال جديد، ال بتحويل مال من هوية إىل هوية 

 .أخرى فقط

 

 حكم الرتّحم واالستغفار والدعاء لغري اإلمامي من سائر املسلمني  ـ 156

 هل ُيوز أو يستحّب الْتّحم عَل اْلوتى من أهل السنّة؟ وهل يمكن أن : السؤال

 أيضًا بالدعاء َلم؟نطّبق الكَلم عَل األحياء منهم 

  قد يتأثر اجلواب عن هذه املسألة باختالف املوقف من تدّين غري اإلمامية

ومن إسالمهم وكفرهم، فمن يذهب إىل أّن كّل خمالف كافر ـ أو بحكمه ـ وأّنه 

يف جهنم، أي أّن دخوله النار مؤّكد، فهنا قد يقال بأّن الرتّحم عليهم مشكل، وال 

بعضهم أهنم يتبنّون هذا الرأي يف تدّين املخالف يف  يصّح، ويبدو من كالم

(، وابن الرباج الطرابليس 489، ص1املذهب، مثل السيد املرتىض يف رسائله )ج

(. هذا إذا صّح القول بأّن الرتّحم عىل 464ـ  461يف كتابه جواهر الفقه )ص

ك والذي يعلم غري املسلم حرام، أما إذا قلنا بأّن احلرمة خاّصة بالرتّحم عىل املرش

: أنه من أصحاب النار فقط دون غريه، وذلك استنادًا إىل ظاهر اآلية الكريمة

كَِْي َوَلْو َكاُنوْا ُأْويِل ُقْرَبى ِمن ﴿ َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا َأن َيْسَتْغِفُروْا لِْلُمّْشِ

ِحي ُْم َأْصَحاُب اْْلَ ْم َأَّنَّ َ ََلُ َوَما َكاَن اْستِْغَفاُر إِْبَراِهيَم أِلَبِيِه إَِلَّ َعن  *ِم َبْعِد َما َتَبْيَّ

اٌه َح  َأ ِمنُْه إِنَّ إِْبَراِهيَم ألوَّ ُه َعُدوٌّ َّلِلِّ َترَبَّ َ َلُه َأنَّ اُه َفَلَمَّ َتَبْيَّ ْوِعَدٍة َوَعَدَها إِيَّ  ﴾لِيمٌ مَّ

انع منه  ألنه مل (، فإّن الرتّحم عىل غري املرشك مطلقًا ال م112ـ  111: )التوبة
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يتبنّي كونه مرشكًا ومن أصحاب النار، بعد أن كان اهلل يغفر كّل الذنوب غري 

 .الرشك به

أّما إذا اخرتنا ـ وهو الصحيح ـ القول بأّن أهل السنّة مسلمون، كام ذهب إىل 

هذا كّل من اإلمام اخلميني والشهيد حممد باقر الصدر، فال مانع من االستغفار 

 .يقال بأّن هذا فعٌل مستحب  ألّن الدعاء ملطلق املسلم مستحبهلم، بل قد 

وهذا هو الواضح من النصوص التي يمكن ذكر بعضها بوصفه شواهد عىل 

اللهم اغفر للمسلمني »: ما نقول، فمن ذلك ما يذكر يف صالة العيدين

 ، فإّن هذا الدعاء شامل لكّل املسلمني، ونحوه ما ورد يف دعاء اليوم«واملسلامت

السابع عرش من شهر رمضان، وكذا يف وداع شهر رمضان يف الصحيفة 

السجادية، من الدعاء جلميع املسلمني واملسلامت وترّتب الثواب عىل ذلك 

... اللهم »: أيضًا، وقد ورد يف احلديث عن اإلمام الصادق عليه السالم أّنه قال

نهم واألموات، اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات واملسلمني واملسلامت، األحياء م

 (.511: 4)الكايف  «إنك تعلم منقلبهم ومثواهم

ويذكر الشيخ الصدوق يف خرب عبداهلل بن سنان، عن الصادق عليه السالم، 

اللهم اغفر للمؤمنني : من قال يف كّل يوم مخسة وعرشين مّرة»: أّنه قال

وبعدد كّل واملؤمنات واملسلمني واملسلامت كتب اهلل له بعدد كّل مؤمن مىض 

: )األمايل «مؤمن بقي إىل يوم القيامة حسنًة وحمى عنه سيئة ورفع له درجة

(، بل إّن الشيخ الصدوق عقد بابًا مستقاًل للدعاء للمسلمني واملسلامت، 264

 (.164ـ  161وذلك يف كتابه ثواب األعامل )ص

هو  ورغم ما تقّدم وأّن الدعاء ملطلق املسلم حسٌن عىل مقتىض القاعدة، بل

من حقوق املسلم عىل املسلم، إال أّنه قد تبدو هنا مشكلة جاءت يف كلامت مثل 
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الشهيد الثاين يف رشحه لكتاب اللمعة الدمشقّية، حيث ذهب اىل لعن امليت بعد 

التكبرية الرابعة يف صالة امليت إذا كان املصىّل عليه خمالفًا وليس إمامّيًا، وهذا 

ّسس مفهومًا يقيض بلعن كّل خمالف، وذلك بدل معناه أّن الرشيعة تريد أن تؤ

 .الرتّحم عليه

بسًا حصل بني عناوين مثل الناصب أو  إال أّن الذي يبدو يل هو أّن هناك ل 

املعادي أو املنافق من جهة وبني عنوان املخالف من جهة ثانية، حيث تفيد 

 النصوص ما ذكره الشهيد الثاين يف صالة امليت يف خصوص أحد العناوين

الثالثة األوىل ال يف مطلق غري اإلمامي، والفرق بني هذه العناوين واضح، 

فاملنافق يبطن الكفر مع إظهاره اإلسالم، وهذا ممّا خيتلف كثريًا عن عنوان 

 املخالف.

ومن هذه النصوص ما ورد يف الباب الرابع يف صالة اجلنائز من كتاب الكايف 

إذا صّليت عىل عدّو اهلل، »: السالمللشيخ الكليني، عن اإلمام الصادق عليه 

اللهم إّنا ال نعلم منه إال أنه عدوٌّ لك ولرسولك، اللهم فاحرش قربه نارًا : فقل

واحشو جوفه نارًا، وعّجل به إىل النار، فإّنه كان يوايل أعدائك ويعادي أوليائك 

عه اللهم ال ترف: فإذا رفع فقل ،ويبغض أهل بيت نبيّك. اللهم ضّيق عليه قربه

 .«وال تزّكه

وبناء عليه، فإّن الرتّحم عىل املسلمني من اإلمامّية وغريهم جائز بل 

مستحّب، بال فرق بني العلامء منهم وغريهم، بل ذلك من حقوق املسلم عىل 

املسلم، وال أجد وجهًا مقبوالً لعدم ترّحم علامء كّل مذهب إال عىل أبناء 

إال ملن كان منهم، نعم املفهوم من مذهبهم، وعدم إرسال ثواب قراءة الفاحتة 

 .بعض النصوص عدم شمول ذلك للنواصب واملعادين واملنافقني
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 قّصة طالوت والفصل بني السلطة السياسية والدينية  ـ 157

 هل يمكننا ـ بناًء عَل قّصة طالوت ونبّي زمانه ـ أن نستدّل عَل أّن : السؤال

 بل يمكن الفصل بينهَم؟ الزعامة الدينية َل تستلزم دائًَم زعامًة سياسية،

  يف تقديري يمكن ذلك بنحو االحتامل القوي، فنبّي زماهنم أخربهم بأّن اهلل

جعل لطالوت امللك، ورغم توصيفه له بأّن له بسطًة يف العلم واجلسم، إال أّنه مل 

يصفه بالنبّوة، ممّا يعني أّن السلطة يمكن أن تكون بيد من ليس بزعيم ديني أعىل، 

تبنّي اآليات الكريمة أّن علم طالوت كان يف املجال الديني أم يف املجال ومل 

السيايس واحلريب، فيصعب أن يستدّل هبا عىل جمال العلم الديني، لكن يبدو من 

آية ملكه وأّنه يأتيهم بالتابوت فيه سكينة من رهبم ونحو ذلك أّنه كان له نحو 

 يمنع من التفكيك  إذ ال تالزم بني تأييد إهلي خاّص. يضاف إىل هذا أّن العقل ال

 .الرسالة والنبّوة وبني اإلمامة السياسية دائاًم، بل األمر تابٌع للدليل

لكّن هذا كّله ال يقف أمام األدلة الداّلة عىل ترابط السلطة السياسية والدينية، 

فإّن من يأخذ هبذه األدّلة ويراها تاّمة وصحيحة، يمكنه أن جيعل قّصة طالوت 

أحكام الرشائع السابقة التي جاء الدليل عىل نسخها يف الرشيعة اإلسالمّية،  من

إن مل يفهم من ملك طالوت السلطة العسكرّية فقط. كام أّن حكم العقل بعدم 

التالزم هو حكٌم بعدم الرضورة يف التالزم، ال أّنه حكٌم برضورة فك االرتباط 

كان مقّدمًا عىل حكم العقل دون أن  وإبطال التالزم، فلو قام الدليل عىل الرتابط

 .يبطل مفاده

 

 هل مسألة وجوب تقليد األعلم تقليدية أم اجتهادية اقتناعّية؟  ـ 158

 هل ُيب عَل العامي تقليد األعلم يف مسألة وجوب تقليد األعلم؟ وما : السؤال
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 هو اْلرّبر يف ذلك؟ وبأّي وجه يلزم بتقليد األعلم؟

 ملزمًا للمكّلف بتقليد األعلم  فإّنه  ال معنى ألن يكون قول األعلم

مصادرة عىل املطلوب، وعليه فإذا اتفقت كلمة كّل املجتهدين املعارصين 

للمكّلف عىل القول بوجوب تقليد األعلم وجب عليه تقليده  ألّن املفروض أّنه 

سريجع يف مسألة رشوط مرجع التقليد إىل واحٍد منهم، وأّي واحٍد يرجع إليه 

جوب تقليد األعلم، فيجب عليه تقليده بحسب املحّصلة النهائّية، سيفتي له بو

وأّما إذا مل يتفقوا عىل ذلك، فال وجه إللزامه ابتداًء بالرجوع إىل قول األعلم إال 

بإقناعه بدليلهم ـ ولو العقيل ـ عىل وجوب تقليده لألعلم  فإّن الفقيه لو ثبت له 

و لدوران األمر بني التعيني بحكم العقل رضورة تقليد العامي لألعلم ول

والتخيري، فيكون تقليده له هو مقتىض االحتياط وإفراغ الذّمة، إال أّنه ال يمكن 

إلزام املكّلف هبذا الدليل العقيل الذي ثبت عند هذا الفقيه أو ذاك إال إذا اقتنع 

 به، فلو مل يقتنع به واختار تقليد غري األعلم ممّن ال يقول بوجوب تقليد األعلم

فال مرّبر إللزامه بذلك وافرتاض أّنه عاٍص يف هذه احلال، فمسألة تعنّي تقليد 

 األعلم عىل املكّلف اقتناعية قبل اختياره مرجعًا للتقليد وتقليدية بعد ذلك.

وهذا ال يعني أّن نظرية تقليد األعلم غري ثابتة  فإّن ثبوهتا يف نفسها عند 

 .، فليالح  ذلك جيداً الفقيه يشء وإلزام العامي هبا يشء آخر

 

ملاذا إصرار الفقهاء على اإلطعام والتوكيل فيه يف مثل الكفارات   ـ 159

 وزكاة الفطرة؟

 يف حال عدم رغبة اْلكلف ـ بالنسبة لزكاة الفطرة ـ أن يعطي الطعام : السؤال

للفقري، ورغبته يف أن يعطي اْلال.. ْلاذا َتب نية البدلية والتوكيل عند الفقهاء، مما 
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 ه البعض تعقيدًا َل طائل منه؟ أليست العربة باخلواتيم؟يعّد 

  السبب يف ذلك عندهم أّن نصوص القرآن والسنّة يف زكاة الفطرة وأمثاهلا

من الكفارات، دّلت عىل لزوم إطعام الفقري أو املسكني، وعندما تكون 

دفع  النصوص داّلًة عىل اإلطعام فال يكفي ـ يف حتقيق ما تطلبه النصوص ـ جمّرد  

املال للفقري  لعدم صدق اإلطعام عىل جمّرد دفع املال. وإذا اضطّر اإلنسان مثاًل 

لدفع املال فإّنه يوكل الفقري بالرصف عىل نفسه باإلطعام، فيتحّقق بمفهوم 

الوكالة أّن املوكل قد أطعم الفقري ولو بالوكالة، وهذا إّنام يكون ملنع الفقري من 

عام، عند من يشرتط يف الزكاة ذلك، فالقضّية ال رصف مال الزكاة يف غري الط

تتجاهل اخلواتيم وإّنام حتاول أن تكون حريصًة عليها  ألّن اخلواتيم هنا هي 

 اإلطعام ورفع حاجة األكل، وهذا هو الغرض واملقصد اإلهلي.

لو فهم الفقيه من النصوص أّن اإلطعام كان جمّرد مثال ألبرز احلاجات،  ،نعم

ىل فهمه هذا، كان باإلمكان التخيل عن ما ذكره مشهور الفقهاء، وأقام شواهد ع

 .إال أّن هذا مما ال علم يل بمن أفتى به

 

ملاذا ال جيوز السجود على مثل السّجاد؟ وهل السّجاد وأمثاله مّما   ـ 161

 !يلبس أو يؤّكل؟

 هل يعّد مثل السّجاد عند الفقهاء من مصاديق اْللبوس أم أنه خمصوص : السؤال

يرتدى من مَلبس؟ وهل اْلقصود باْللبوس حتى يف صورة كونه ماّدة خام بَم 

 كالقطن وورق األشجار أم أنه ُيتّص بَم حيك وعّد للباس؟ وْلاذا؟

  الظاهر أّن منطلق الفقهاء هنا هو أنه حيث إّن الروايات عرّبت بأن ال يكون

أّن املراد من صيغة  ا كل أو ل بس، فإّن هذا قرينة عىل: مما يؤكل أو يلبس أو تقول
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املفعولية املستفادة من التعبريين شأنّية األكل واللبس، وإال فال معنى للسجود 

عىل ما أكل فعاًل، فإّن املأكول فعاًل ال يسجد عليه  ألّنه ليس سوى مدفوع 

 اإلنسان أو احليوان.

يضاف إىل ذلك أّن بعض الروايات ليس فيها عنوان املأكول وامللبوس، وإنام 

يها عنوان القطن والكتان والشعر والصوف والرياش والثامر وما أنبتت ف

األرض، وهذه العناوين مل يؤخذ فيها عرفًا فعلية اللبس أو األكل، فلعّل هذا هو 

 .الذي دفع الفقهاء إىل عدم التمييز بني فعلّية األكل واللبس وشأنّيتهام

 

 ه؟هل ملس املرأة حرام مع أّن القرآن الكريم مل يذكر  ـ 161

 القرآن الكريم َل يُّصح بحرمة تقبيل األجنبية من النساء وَل بحرمة : السؤال

ْلسها، فعَل أّي أساس ها من اْلحّرمات؟ وإذا كانت السنّة الّشيفة هي من أنبأت 

حمادثة اْلرأة : بأَّنَم حرام، فهناك أحاديث تقول بأّن اْلزاح حمّرم مع الفتاة، من قبيل

من صافح امرأًة حرامًا جاء : |القلب، وما عن الرسولمن األمور التي َتيت 

يوم القيامة مغلوَلً ثم يؤمر به إىل النار، ومن فاكه امرأة َل يملكها حبسه اَّلل بكّل 

كلمة يف الدنيا ألف عام. فهذه أحاديث َتّرم اللمس واْلفاكهة، وترى يف احلديث أنه 

ر من مخس كلَمت مما َل بّد مميت للقلب، وإذا لزم أن يكون هناك حديث فليس أكث

منه، فكيف مّيز الفقهاء اْلسلمون بْي احلديث مع اْلرأة فأجازوه وبْي اللمس 

 والقبلة فحّرموها؟! وما هو مرّبرهم يف ذلك؟

  رغم عدم وجود نّص رصيح يف القرآن الكريم يتصل بقضّية اللمس، فإّن

 حرمة النظر وحرمة بعض الفقهاء حتّدث عن املالزمة العرفية باألولوية بني

اللمس، بمعنى أّنه كّل ما حكم فيه بحرمة النظر حكم فيه بحرمة اللمس واملّس، 
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فتكون النصوص القرآنية دالًة عىل حتريم املس واللمس باالستعانة هبذه املالزمة 

العرفّية، وقالوا بأّن هذه املالزمة إنام تقع يف طرف احلرمة دون اجلواز، بمعنى أنه 

نظر إىل املرأة يف مورد ما ـ كالوجه والكفني ـ فال يعني ذلك جواز مّسها لو جاز ال

  ومباين العروة الوثقى، كتاب 111: 49جواهر الكالم : أو مصافحتها )انظر

: 16  واملوسوعة الفقهّية )الكويتية( 59: 16  ومستند الشيعة 112: 1النكاح 

161.) 

صحيحًا عىل إطالقه، وقد إال أّنه من وجهة نظري ليس هذا االستدالل 

بحثت هذا املوضوع بالتفصيل يف درويس املتواضعة، عىل تفصيل ال داعي 

 .لإلطالة به هنا

ومن هنا، فاملستند الرئيس يف حتريم اللمس وأمثاله هو نصوص احلديث 

الرشيف، وهي جمموعات من النصوص استدّل هبا الفقهاء وناقشوا يف الكثري 

الصحيحة من حيث السند تدّل عىل التحريم  منها، لكّن بعض الروايات

عندهم، وقد كانت هي العمدة يف دليلهم، فاملسألة هي مسألة احلديث الصحيح 

من غريه، فوجود أحاديث يف مصادر احلديث ال يعني أهنا صارت حّجًة علينا، 

بل الكثري جدًا من األحاديث عند املسلمني غري صحيح السند، وال ي عتمد عليه 

رشعي أو فتوى دينية أو بناء نظام عقدي أو تارخيي، وبعض األحاديث يف حكم 

التي حتّرم اللمس صحيحٌة عند الفقهاء، أما األحاديث التي حتّرم التكّلم مع 

املرأة، فهي ضعيفة السند وتواجهها أحاديث عكسّية وأدلة تقع عىل النقيض 

 منها.

ًا، وهناك من يقول بأهّنا لو وأّما مسألة مفاكهة املرأة، فهناك من حيّرمها مطلق

أوقعت يف احلرام أو كان هناك خوف من إيقاعها فيه ولو الحقًا فتكون حمّرمة، 
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)فيطمع الذي يف قلبه مرض(، وإال فليست بحرام، : ولو بفحوى قوله تعاىل

لضعف سند األحاديث التي يفهم منها التحريم وعدم داللة بعض األحاديث 

 .عىل أكثر من الكراهة

 

 رة اإلمام احلسني عليه السالم يف األربعنيزيا  ـ 162

 يستدّل البعض عَل صّحة رواية األربعْي وغريها من الروايات الواردة : السؤال

إّن هذه الروايات : يف شأن زيارة اإلمام احلسْي عليه السَلم يف األربعْي، بالقول

 مشهورة بْي الفقهاء ولو اْلتأّخرين منهم. ما مدى صّحة ذلك؟

 ثر ـ فيام يتعّلق بزيارة األربعني ـ إال عىل ما ييلمل أع : 

عالمات املؤمن »: ، أّنه قال×ما عن أيب حمّمد العسكري: الرواية األوىل

صالة اخلمسني، وزيارة األربعني، والتخّتم يف اليمني، وتعفري اجلبني، : مخس

املتهّجد . وهذه الرواية وردت يف كتاب مصباح «واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم

، وهذا أقدم 54ص 6، وكذلك يف هتذيب األحكام ج188للشيخ الطويس ص

: مصدر هلا، وهي رواية مرسلة، بل ال سند هلا أساسًا  ألّن الشيخ الطويس قال

وي(، وبني الشيخ الطويس املتوىف سنة  املتوىف  ×هـ واالمام العسكري261)ر 

واية معتربًة سندًا، ومل يقل عام تقريبًا، فال تكون الر 411هـ، حوايل 455سنة 

 أحٌد من العلامء املحّققني يف الرجال واحلديث بصّحة مراسيل الشيخ الطويس.

: ( هذه الرواية قائالً 154: وقد أورد املشهدّي )يف كتاب املزار ،هذا

وباإلسناد عن أيب هاشم اجلعفري، عن أيب احلسن العسكري.. واملشهدي نفسه 

 .لسيد اخلوئي، ومل نعرف إسناده إىل اجلعفريمل تثبت وثاقته عند مثل ا

قال يل : ، قال×خرب صفوان اجلاّمل، عن اإلمام الصادق: الرواية الثانية
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: يف زيارة األربعني تزور ارتفاع النهار، وتقول»: عليه السالمموالي الصادق 

وتصيّل ركعتني، : السالم عىل ويّل اهلل وحبيبه.. ـ وذكر الزيارة، إىل أن قال ـ

ـ  281: 12تفصيل وسائل الشيعة : )راجع «وتدعو بام أحببت، وتنرصف

219.) 

ألّن األوىل قد يتوقف يف املقصود من   وهذه الرواية أوضح داللًة من األوىل

وإن ناقش بعضهم يف هذا )األربعني فيها، هل األربعني مؤمن أو أمر آخر؟ 

زيارة أربعني، : أن يقال التوّقف من حيث إّنه لو قصد أربعني مؤمنًا لكان ينبغي

 .بينام الثانية ليست كذلك عىل اإلطالق ،زيارة األربعني(: وليس

ولكّن الرواية الثانية ضعيفة السند أيضًا  ألّن فيها حممد بن عيل بن معّمر، 

وقد حاول بعضهم توثيقه بأّنه من مشايخ الكليني وهذا ال يثبت توثيقًا، أو بأّنه 

ر كذلك، أو بأّن ابن النديم عّده من مجلة من حتّدث من مشايخ اإلجازة، واألم

(، وهذا ليس 418: عنهم من فقهاء الشيعة ومشاخيهم )فهرست ابن النديم

بدليل  ألّن املدح بالعلم ال يفيد التوثيق، كيف وقد عّد ابن النديم هناك سهل 

اميّة بن زياد اآلدمي الذي ورد تضعيفه رصحيًا يف كلامت غري واحد من علامء اإلم

القدامى، وابن النديم ليس بصدد التوثيق، بل هو بصدد ذكر من له تصنيف من 

الشيعة، وقد حّققنا يف حمّله أّن مطلق املدح ال يوجب تصحيح السند، بل البّد أن 

يكون مدحهم للراوي من جهة وثاقته أو بام يرجع إىل تصحيح نقله، وإال فلو 

كان مدحًا لكنّه ال يوجب حجّية نقله يف  فالن متضّلع يف اللغة، فهو وإن: قالوا

 .جمال احلديث

وهلذا خالفنا ما ذهب إليه السيد اخلوئي يف قوله بحجّية احلديث احلسن، 

وقلنا البّد من التفصيل فإن رجع املدح إىل جهة النقل صار احلديث معتربًا وإال 
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تعاىل  فال، وقد نقل يل بعض حّضار درس الشيخ الوحيد اخلراساين حفظه اهلل

مؤّخرًا أّن سامحة الشيخ أشكل عىل السيد اخلوئي هبذا اإلشكال أيضًا يف مسألة 

 حجّية احلديث احلسن.

ويضاف إىل مشكلة ابن معّمر وجود عيل بن حممد بن مسعدة يف السند وهو 

مهمل، وإن كان إماله ال يرّض بصّحة الرواية  ألّن احلديث روي عنه وعن ابن 

هناك يف السند سعدان بن مسلم، وهو جمهول احلال، وقد  كام أنّ  .فضال معاً 

وثقه السيد اخلوئي بناء عىل ورود اسمه يف كتايب كامل الزيارة وتفسري القمي ومل 

يثبت صّحة هذين القولني يف التوثيق، كام أّن القول بأّن سعدان بن مسلم هو 

له عىل وجه نفسه عبد الرمحن بن أيب نجران )واسمه عمرو بن مسلم( مل نعثر 

يصّححه، فلم يتعّرض لذلك أحد من علامء الرجال القدامى، كيف وقد ترجم 

الشيخ الطويس والنجايش هلام معًا برتمجتني فيبعد أن يكونا شخصًا واحدًا، 

 .فنستنج من ذلك أّن الرواية ضعيفة من حيث السند

صفر كان يف يوم العرشين من »: ما جاء يف املصباح وغريه: الرواية الثالثة

رجوع حرم احلسني عليه السالم من الشام إىل مدينة الرسول، وهو اليوم الذي 

ورد فيه جابر بن عبداهلل األنصاري إىل زيارة احلسني عليه السالم وهو أّول من 

 .(26:   واملفيد، مسار الشيعة181: )الطويس، مصباح املتهّجد «زاره من الناس

ل بأهنا ال سند هلا يف كال املصدرين. وهذه الرواية مرسلة، بل يمكن القو

وبرصف النظر عن السند فإّن الرواية تتكّلم عن مصادفة جميء حرم اإلمام 

احلسني من الشام إىل املدينة املنّورة مع وجود جابر األنصاري عند اإلمام احلسني 

يف كربالء، أّما هل أّن يف ذلك سنّة رشيفة رشعية واضحة ينبغي االستمرار عليها 

ىل يوم القيامة هبذا التوقيت، فهذا ما حيتاج إىل دليل، إذ الرواية ال تتحّدث عن إ
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 .هذا املوضوع ال من قريب وال من بعيد

هذه هي النصوص التي عثرت  عليها يف هذا املوضوع، وقد وجدت بعض 

الكّتاب املعارصين يستدّل بأّن فعل اإلمام زين العابدين عليه السالم وجابر بن 

األنصاري هو فعل  معصوم، ليستدّل به عىل االستحباب، إال أّن هذا  عبد اهلل

الكالم فيه يشء من الغرابة  ألّن املعصوم يدّل فعله عىل اجلواز ال االستحباب 

كام حّققه علامء األصول، إال إذا قامت قرينٌة، من قبيل تكّرر الفعل، كام أّنه لو 

ال يدّل عىل استحباب الصالة يف كان املعصوم يف سفر مثاًل وصىّل، فإّن ذلك 

تلك اللحظة، بل االستحباب املطلق الذي ال خمّصص له، وهنا البحث يف 

خصوصّية األربعني ال يف استحباب زيارة اإلمام احلسني عليه السالم ولو يف يوم 

األربعني، فهذا ممّا ال شك فيه من الروايات املتواترة الكثرية.. والكالم كّله يف ما 

الروايات الواردة يف التخصيص باألربعني بعنوانه ثابتة، إال أهّنا غري  لو كانت

 صحيحة السند كام رأينا.

وأّما ما ذكرمتوه يف سؤالكم، من أّن ذلك يمكن االستدالل عليه بالشهرة بني 

املتأّخرين، فإّن الشهرة ـ بغّض النظر عن النقاش يف أصل حجّيتها ـ ال تشمل، 

حّققني، الشهرة القائمة بني خصوص املتأّخرين، حيث ال كام هو املعروف بني امل

 .تكشف عن املوقف الرشعي

وبناًء عليه، نستنتج أّن زيارة األربعني بعنواهنا ال يمكن توثيقها عن طريق 

الروايات، التي ال تتجاوز عىل أبعد حّد الثالث روايات، األوىل ليس هلا سند 

 سندها ثالثة جماهيل، والثالثة ال داللة وهناك من يناقش يف داللتها، والثانية يف

هلا عىل املوضوع أساسًا، وال حيرز عمل الفقهاء هبذه الروايات من غري باب 

قاعدة التسامح حتى يكون عملهم جابرًا لضعفها السندي، بناًء عىل قاعدة اجلرب 
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 .السندي

والواردة  ×نعم، يمكن االستدالل بعمومات زيارة اإلمام احلسني

ر، فيزور املرء يف العرشين من صفر بنّية الفعل املستحب، دون أن يقصد بالتوات

تعنون الزيارة بعنوان خاّص، اسمه زيارة األربعني، اللهم إال إذا بني عىل قاعدة 

التسامح فيؤخذ بالرواية الثانية، من حيث اشرتاط جريان القاعدة بوجود داللة، 

رواية الثانية، إال أّن قاعدة التسامح مل األمر الذي يتوّفر بشكل أوضح نسبّيًا يف ال

 تثبت وفاقًا للسّيد اخلوئي.

وأّما القول ـ عىل ما نقل ـ بأّن زيارة األربعني مأخوذة من اليهود، فهذا ما مل 

يثبت بدليل، وحتى لو تشاهبنا مع اليهود يف ذلك فال يكون هذا بنفسه دلياًل عىل 

نوع من تشويه صورة زيارة األربعني، ما مل أهّنا ترّسبت منهم إلينا، بام يفيض إىل 

يقم دليل عىل ذلك، إذ املشرتكات بني اإلسالم واليهودية والنرصانية ليست 

بالقليلة، فالقضّية يف تقديري تابعة لألدّلة، واألدّلة مل تنهض عىل استحباهبا 

لرجاء بعنواهنا، لكنّها ال متنع عن الزيارة يف هذا الوقت أخذًا بالعمومات وقصدًا 

 .املطلوبّية

ال داعي لإلرصار عىل إبطال بعض األمور احلسنة : وكلمتي األخرية أقوهلا

يف حّد نفسها وكأّنه يراد هتديم الشعائر واألعراف، وأرى استبدال ذلك 

بتوضيح حيثياهتا الرشعّية للناس، ليعرفوا أّن القصد يكون للعنوان العام ال 

ن اهتام من يريد أن يناقش يف هذه للخاص، إىل جانب كّف الطرف اآلخر ع

األمور بطريقة علمّية والتشكيك يف تدّينه وعقيدته، وبدل ذلك كّله حبذا لو 

نفّكر مجيعًا يف كيفية وضع برامج هنضوّية واعية توعوية وتبليغية، لتحويل 

زيارات اإلمام احلسني عليه السالم ـ وغريها ـ إىل مؤمتر إسالمي شعبي واسع 
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 احلاّجني إليه من أرجاء املعمورة، فتزدان الطرقات املكتظة بالزوار لكّل املؤمنني

بمحافل األدب والشعر والنثر احلسيني والثوري، وبالربامج الدينية 

واالجتامعيّة، وبحلقات التوعية الثقافية، وبجلسات العبادة والروحانية، وبلقاء 

مومها وقضاياها  املرجعيات والشخصيات الكبرية مع الناس واجلامهري، تستمع

وتتواصل معها وتعظها وتوّجهها، كام كانت عادة أئّمة أهل البيت يف كّل عام يف 

احلّج والعمرة و.. إّن هذا األمر بات رضورًة اليوم للمزيد من االستفادة من هذه 

املناسبات الدينية، وعدم تركها متّر دون أخذ أقىص أشكال التزّود منها للجميع. 

 املزيد من ترشيد مناسباتنا الدينية وتأمني أفضل توظيف نافع هلا إّننا بحاجة إىل

لقضايانا االجتامعية والسياسية واألخالقيّة اليوم، واحليلولة دون حتّوهلا إىل جمّرد 

عادات ال حتوي مضموهنا أو طقوس وبروتوكوالت نمّر عليها مرور الكرام، 

وصفه احلديث النبوّي الرشيف  فيصري حالنا ـ والعياذ باهلل ـ كحال الصائم الذي

 .«رّب صائم ليس له من صومه إال اجلوع والعطش»: بقوله

 

 هل ابتعد علم أصول الفقه عن اللغة العرفّية؟ وهل ضّل الطريق؟  ـ 163

 ما رأيكم بالفهم العريف للنّص القرآّن واَلبتعاد عن تطبيقات علم : السؤال

إعجاز القرآن، فاْلفرو  أّنه األصول؟ خصوصًا وأّن اإلشكال قد يأيت من ناحية 

نزل عرفّيًا يف زمن النبي، بينَم نحن اليوم بحاجة كي نفهمه إىل استنطاقه من الناحية 

 األصولية فقط وفقط، هل هذا صحيح؟

  ال يوجد ـ من حيث املبدأ ـ أّي تناف بني الفهم العريف وتطبيق قواعد

حلجّية الفهم العريف  أصول الفقه اإلسالمي  ألّن علم األصول ينّظر بنفسه

وعدم حجيّة أّي فهم آخر، كام أّن األصولّيني والفقهاء لطاملا دافعوا عن الفهم 



 219 ........................................................ القسم الثالث: الفقه وعلوم الشريعة

العريف للنصوص الدينية، ويشهد لذلك أّنك تراهم يف مباحث احلجج من علم 

األصول قد طرحوا بحثًا مستقاًل ملسألة حجّية الظهور، وبرهنوا عليها ودافعوا 

ثهم التطبيقية يف األصول والفقه يتناقشون يف الفهم عنها، وجتدهم يف أبحا

العريف، فريّد أحدهم عىل اآلخر فهمه بأّن ما استنتجته خمالف للفهم العريف، بينام 

يدافع اآلخر عن فهمه بإثبات أّن العرف يفهم املعنى الذي فهمه هو، وهكذا، 

كثريون غريهم، وهذا اليشء مل يفعله هبذه الطريقة الفالسفة وال العرفاء وكذا 

 .هذا كّله من الناحية النظرّية

إال أّن اإلشكالّية التي ت طرح هنا هي أّن األصولّيني يف إطار ممارستهم 

األبحاث اللغوّية، السّيام يف القرون اهلجرّية األربعة األخرية، أفرطوا يف 

لفاظ استخدام املنهج العقيل يف الفهم اللغوي، أي أهّنم بالغوا يف فهم تراكيب األ

وبنياهتا باستخدام املنهج العقيل القواعدي، وهذا ما أوحى ـ شيئًا فشيئًا ـ بأّن 

فهم اللغة حتّول إىل عملية معّقدة، كام أوحى بأّن فهم الكتاب والسنّة حيتاج إىل 

العرشات من القواعد واألدوات املربهن عليها يف حمّلها، وأّن هذه القواعد قد 

ىل املفرّس والفقيه أن حيّل هذه املعضلة ويفّك هذا تشتبك أثناء التطبيق، وع

االشتباك، وهذا ما خلع عىل فهم النص لباسًا ذو سمٍة عقلّية فلسفّية تعتمد 

التعامل مع القواعد أكثر من اعتامدها عفوّية اللغة، وجّر ذلك إىل أن يتعامل 

 .كثر ممّا تدّورهااألصويل والفقيه ميدانّيًا بطريقة هندسية معّقدة، حتّدد الزوايا أ

ويمكن أن نعطي هنا أمثلة توضح الغياب النسبي للفهم العريف بسبب هذه 

اآللية يف النشاط األصويل، فالروايات الواردة تفيد أّن صالة الوترية يؤتى هبا بعد 

وهنا قال بعض الفقهاء بأّن املكّلف لو صالها قبيل الفجر  ،صالة العشاء اآلخرة

ة، بمعنى أّنه يصدق عىل الوترية أهنا قد صّحت منه، والدليل عن ده صدق الَبْعِديَّ



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 241

أّديت بعد صالة العشاء  ألّن من يصّليها قبيل الفجر فقد صدق عليه أّنه صالها 

بعد العشاء، فالفجر يقع بعد العشاء، مع أّن عملية الفهم العريف العفوي البسيط 

العشاء، فإّن  إّنني سآتيك بعد صالة: ختتلف عن ذلك، فلو قال لك شخص

العرف يفهم أّنه سيأيت مثاًل بعد الصالة بنصف ساعة أو بساعة كحّد أقىص، أّما 

: لو جاء قبيل صالة الفجر، فإّن العرف يستنكرون عليه، ولو احتّج بأّنني قلت

بعد صالة العشاء، وقبيل الفجر يصدق عليه أّنه بعد صالة العشاء، لربام سخروا 

بعدّية يف التفسري األّول تقرتب من الوعي الفلسفي منه. هذا هو الفرق.. فال

لكون اليشء بعد اليشء الثاين، بينام البعدّية يف التفسري الثاين تقرتب من الفهم 

 العريف الذي ب نيت اللغة عليه يف نظام التفاهم والتفهيم.

كان ينقل عن السيد الربوجردي رمحه اهلل أّنه عندما كان يدّرس  ،ومن هنا

ث املعامالت، كان يطلب أن يؤتى له بشخٍص من السوق ليسأله عن بعض مباح

ما يفهمه العرف من البيع الفالين أو من هذه الصيغة لعقد اإلجارة أو غري ذلك، 

 .وذلك هبدف أن يقرتب الربوجردي من لغة أهل السوق والذوق الصحيح

 وهناك من يطرح مثاالً آخر يقرتب من املوضوع ويتصل بالتحليل اهلنديس

دوالر، ومل  1111لألشياء، وهو أّنه إذا وضع شخص يف حسابه البنكي مبلغ 

تكن لديه ـ أي املعطي ـ أّي خصوصية لعني األوراق املعطاة، كام هي العادة، فإّن 

الفهم العريف ال يعترب أّن املال قد َتلِف أو أّنه حتّول إىل جمهول املالك، أو أّن املال 

تاج إىل إذن احلاكم الرشعي  ألّن الذي وضعه قد خرج عن ملكّية الشخص وحي

يف البنك ليس تلك األعيان )األوراق(، وإّنام قيمتها املالّية، إال أّن التفكري 

. وهلذا قد جتد األحيانبعض الفلسفي احلريف ال يفهم األمر هبذه الطريقة يف 

ت البنك يفرض عليك اذا أرد بعض الفقهاء الذين يعتربون أّن وضع املال يف
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ملالك  ألّن األموال لصريورته جمهول ا  ذن من احلاكم الرشعيخذ اإلسحبه أ

 التي يف البنك جمهولة املالك عنده.

هذه هي املالحظة التي بدأت تنترش يف األوساط النقدّية ضّد بعض فهوم 

األصوليني والفقهاء للنصوص، وليس كّل الفهوم طبعًا، وظهرت دعوة تتنامى 

 عن هذا النظام التفسريي احلاّد يف فهم النص، واستبداله شيئًا فشيئًا للتخيّل 

بنظام أكثر عفوّيًة، حياول أن يعيش اللغة ويتامّس معها، ويقول الناقدون هنا بأّن 

من الرضوري جدًا أن ندرس اللغة ال بوصفها قواعد أشبه بجداول الرضب 

القصص واحلساب، وإّنام بوصفها ممارسة، وأن نقرأ كتب األدب والشعر و

العربية القديمة ونتذّوقها، وال نقترص عىل كتب النحو والرصف والبالغة التي 

قّدمت اللغة قوالب تقعيدّية أّثرت عىل كيفية ممارستها من الناحية التفسريّية  ألّن 

واملعاهد الدينية تدرس يف الغالب قواعد  ،اللغة روح قبل أن تكون فكرًا وقواعد

آلالف من الطالب غري العرب يتقنون قواعد اللغة اللغة، وهلذا نجد عرشات ا

غاية اإلتقان، بيد أهّنم ال يستطيعون التكّلم هبا وال جييدون فهمها هبذه الطريقة 

 العرفّية.

هذا هو اإلشكال التطبيقي لعلم األصول، دون املنحى النظري الذي رأيناه 

عىل الدوام يدعم الفهم العريف. ومن ألطف األشياء ملن يقرأ تاريخ علم أصول 

الفقه اإلسالمي، أّن هذا العلم ولد عىل يد أمثال اإلمام حمّمد بن إدريس 

ر العجمة يف فهم كالم هـ( يف كتاب الرسالة وغريه، بسبب انتشا412الشافعي )

العرب، فأراد الشافعي أن يصّحح فهم لغة العرب، ويضبط فوىض الفهم التي 

تسّببت عن دخول غري العرب يف اإلسالم ومشاركتهم يف االجتهاد يف قضايا 

الفهم الديني، فإذا كانت هذه هي غاية هذا العلم يف تأسيسه، وهلذا اهتّم 
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احث األلفاظ وفهم النّص(، فمن احلرّي أن الشافعي كثريًا بمباحث البيان )مب

ننتبه إىل أن ال نقع يف عكس املقصود، وأن نعرف أّن خطوة الشافعي غري كافية  

ألّن ما يقّلص من الفهوم املعوّجة للنصوص ليس فقط وضع القواعد، وإّنام 

أيضًا عيش اللغة، لتصبح وكأهّنا اللغة األم، فتتبلور املعاين وتنتقل من سامع 

 .لفاظ كأّنام يسمعها عريب من العرب األقحاحاأل

م( ـ رائد حركة اإلصالح يف مناهج 1915وهلذا قال الشيخ حمّمد عبده )

أن يبلغ املرء بالتعّلم مبلغًا كان »: الرتبية والتعليم يف املعاهد واجلامعات الدينية ـ

(. 156: 1)األعامل الكاملة لإلمام الشيخ حمّمد عبده « عليه العريّب بالسليقة

وهذا كّله ال يعني أّن عملية فهم النصوص الدينية فهاًم ملجموعها سيصري عملّية 

بسيطة يمكن ألّي أحد أن يقوم هبا  ألّن البعد التارخيي عن عرص النص، 

وتعقيدات اللغة نفسها بعد غيابنا عنها تدرجيّيًا، وخصوصيات التشابك املوجود 

جتعل الوصول إىل نتيجة بحاجة إىل جهد، بني النصوص، السيام احلديثية منها، 

 .لكّن هذا يشء والفهم غري العريف يشء آخر

 

 وضع اليد على الرأس قائمًا عند ذكر اسم اإلمام املهدي  ـ 164

 ما مدى استحبابّية الوقوف أو وضع اليد عَل الرأس عند ذكر : السؤال

)عج( ؟ وهل خمالفة عمل ذلك أمام الناس يدّل عَل عدم احْتامه ×القائم

 ْلخالفة العرف؟

  ستحباب هذا الفعل بدليلنيالقد يستدّل : 

ما ذكره بعضهم، من أّن هذا هو سرية املؤمنني، وينبغي امليش : الدليل األّول

 معها والعمل عليها.
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ولكّن اجلواب عن هذا االستدالل واضح  فإّننا نشك يف أّن هذه العادة 

حتى يفهم منها نشوؤها من الرشع  كانت سريًة مترّشعية متصلة بعرص املعصوم،

احلنيف، بل نحن ال نعرف سريًة من هذا النوع ترقى إىل أكثر من قرن أو قرنني 

من الزمان، وال دليل عىل تداول هذه العادة بني أصحاب األئّمة وال عىل 

وجودها يف العرص األّول. ولو كانت أمرًا مندوبًا ومتعارفًا من بني املندوبات 

بهها لذكره العلامء والفقهاء القدماء ومصنّفوا كتب األخالق العبادّية وش

والزيارات واألذكار واملستحّبات، بينام مل نعثر هلم عىل يشء يف هذا األمر عىل 

اإلطالق. ومن يّدعي وجود أّي موقف من املواقف التي ذكرناها أو له شاهد 

 .تارخيي فإّن عليه أن يايت به ويوضح وجوده يف التاريخ

وهو املستند احلديثي، ويف هذا الصدد فقد وّجه استفتاء إىل : يل الثاّنالدل

(، حول ذلك، 1115: ، س رقم265: 1السيد اخلوئي )رصاط النجاة 

هل أّن القيام عند ذكر القائم وارد برواية معتربة أو أّن وضع اليد عىل : ومضمونه

موضوع السؤال من ما وجدنا يف »: الرأس ثابت استحبابه... فأجاب بام نّصه

اآلثار املروّية، سوى ما يف مرآة الكامل للعالمة املامقاين، يف األمر األّول من 

تذييل أحواالت اإلمام املنتظر )عجل اهلل تعاىل فرجه الرشيف(، يف ذيل خرب 

املفضل الطويل، عن الشيخ حممد بن عبد اجلبار، يف كتاب مشكاة األنوار، أنه 

ته املعروفة التي أّوهلا )مدارس آيات..( عىل الرضا عليه ملا قرأ دعبل قصيد: قال

السالم، وذكره عج اهلل تعاىل فرجه، وضع الرضا عليه السالم يده عىل رأسه 

 .«وتواضع قائاًم، ودعا له بالفرج، واهلل العامل

وقد ذكر ذلك الشيخ النامزي الشاهرودي أيضًا )يف كتاب مستدركات سفينة 

( ناقاًل له عن املامقاين.. والشيخ حمّمد بن عبد 516: 11، و 649: 8البحار 
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اجلبار صاحب كتاب مشكاة األنوار متوىف يف القرن الثالث عرش اهلجري، وهو 

 .غري حمّمد بن عبد اجلبار املعروف بمحمد بن أيب الصهبان

إال أّن الذي يبدو هو أّن السيد اخلوئي مل يستوعب املصادر كّلها، فقد ذكر 

بزرك الطهراين والعالمة عبد احلسني األميني أّن أحد علامء اإلماميّة، العالمة آغا 

وهو عبد الرضا بن حممد، وهو من نسل املتوّكل، أّلف كتابًا يف وفاة اإلمام 

ومما تفّرد به  ،، وساّمه تأجيج نريان األحزان يف وفاة سلطان خراسان×الرضا

نشد قصيدته التائّية لإلمام هذا الكتاب ما رواه من أّن دعبل اخلزاعي، عندما أ

الرضا، ووصل إىل هذا البيت )خروج إمام ال حمالة قائم، يقوم عىل اسم اهلل 

سه املبارك، ووضع يده اليمنى أقائاًم وأحنى ر ×بالربكات( هنض اإلمام الرضا

 .اللهم عّجل فرجه وخمرجه وانرصنا به نرصًا عزيزاً : عىل رأسه، وقال

عبد الرضا بن :  أّن هناك مصدرين هلذا اخلرب مافبعد التتّبع يتبنّي   وعليه

 حمّمد األوايل البحراين، وحممد بن عبد اجلبار يف كتابه مشكاة األنوار.

أّما كتاب عبد الرضا بن حمّمد األوايل البحراين، فقد حتّدث عنه العالمة 

هـ( الباحث املعروف صاحب الرتاجم 1121الشيخ عيل البالدي البحراين )

األديب األريب املحّدث الشيخ عبد الرضا بن حممد بن املكتل : ومنهم»: فقال

، وكان يعرّب عن نفسه (املكتل بضم امليم وفتح الكاف وتشديد التاء)البحراين 

، كام قّدمنا ذكره ، له كتاب )وفاة اإلمام (أي نسبة إىل جزيرة أوال)باألوايل 

يف وفاة غريب خراسان(، الرضا عليه السالم ساّمه )بالتهاب نريان األحزان 

مبسوط، وله كتاب )وفاة اإلمام الزكي احلسن السبط عليه السالم( وأورد فيهام 

أحاديث غريبة وأخبارًا نادرة وأقاصيص عجيبة، مل نقف عىل كثري منها يف الكتب 

املعتربة والسري املشتهرة والتواريخ املنترشة، وحسن الظن يف مثل هذا املقام 
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التي مل يذكرها  ×حاديث التي ذكرها يف وفاة اإلمام الرضاوالسيام بمثل األ

رئيس املحّدثني الصدوق القّمي يف )عيون األخبار( وغريه من األصول املعتربة 

من كتب األخبار، بعيٌد جدًا من جهة العادة واالعتبار، بل بعضها خمالفة لتلك 

عليهم ومجعنا  الروايات املشتهرة غاية االشتهار  ألّن قدماءنا )رضوان اهلل

وإياهم يف دار القرار(، والسيام املحّمدين الثالثة، بذلوا اجلهد يف مجع األخبار 

وتنقيتها عن األغيار، وهذا وغريه ممن تأّخر عنهم إنام يقفون آثارهم وينقلون من 

أخبارهم ويستبقون يف مضامرهم، ويلتقطون من درر أفكارهم، نعم ربام 

وداللة األلفاظ، وما أشبه ذلك، ومن وقف عىل  خيتلفون معهم يف فهم املعنى

 ×كتابيه املذكورين من ذوي االّطالع التام، وال سيام كتاب وفاة اإلمام الرضا

املشتهر يف هذه األزمان واألعوام، علم حقيقة ما قلناه، وحقيقة ما ذكرناه، عىل 

العامل أّن كثريًا من أخبارما مراسيل، فهي يف غاية الضعف والتجهيل، واهلل 

من  ءبالدقيق واجلليل، وأمناؤه أهل الوحي والتنزيل، ومل أقف له عىل ترمجة يش

أحواله، بل وال عرصه، بل وال حمّل قربه، جتاوز اهلل عن سيئاته وضاعف 

. )عيل البالدي البحراين، أنوار البدرين يف تراجم علامء القطيف «حسناته

 (.411ـ  411: واألحساء والبحرين

هذا النوع، ومع عدم وجود سند أو بيان مصدر لعبد الرضا بن ويف حال من 

عاشوا يف  نرين، الذيحمّمد البحراين يف معلومته هذه وهو من العلامء املتأّخ 

القرون األخرية، وال يعلم عنه غري هذا، وحال كتابه حيتاج إىل تأّمل بعد هذه 

النوع من الشهادة من الشيخ البالدي، كيف يمكن الوثوق بحادثة من هذا 

 .مصدر جاء بعد حوايل األلف عام، ومل يذكره املتقّدمون فيام بأيدينا من مصادر

وأّما كتاب مشكاة األنوار البن عبد اجلبار، فريجع إىل القرن الثالث عرش 
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اهلجري، ولو راجعنا كال الكتابني، لوجدنا أهّنام مل يذكر مصدرًا لقوهلام، وال 

هـ( حتى نثبت هذه الواقعة. وهنا 414الرضا ) سندًا يرجع بنا إىل عرص اإلمام

إذا أخذنا بقاعدة التسامح يف أدّلة السنن، فإّن هذه الرواية يؤخذ هبا، وي عمل بام 

وهو  ،، وإال إن مل يؤخذ هبا ـ كام عند السيد اخلوئي×فعله اإلمام الرضا

 الصحيح ـ فإّنه ال يوجد دليل عىل استحباب هذا الفعل بعنوانه.

هنا االلتفات إىل نقطة مهّمة، وهي أّن احرتام اإلمام أمٌر مرغوب  ولكن جيب

وحسن، وإذا كان العرف يعّد هذا الفعل احرتامًا فال ضري يف عمله، بل هو أمر 

مجيل، ولكن ليس من باب أّنه أمٌر رشعي تعّبدي خاص ورد بعنوانه يف الكتاب 

م، وبإمكان الناس أن أو السنّة، وإّنام من باب أّنه شكٌل من أشكال االحرتا

يتواضعوا عىل شكل آخر من أشكال االحرتام، وترك هذه الطريقة اخلاّصة  ألّن 

نفس عدم الوقوف ليس قّلة أدب يف ذاته، وإال لزم الوقوف عند ذكر أسامء 

 .األنبياء واألوصياء مجيعاً 

وما نراه، أّنه قد يكون من غري الالئق أحيانًا أن ال يقف شخٌص عندما يقف 

لناس احرتامًا لإلمام  كام أّن القضّية خاضعة للعناوين الثانوية مثل ذّب التهمة ا

عن النفس أو احليلولة دون حصول تشّظيات يف املجتمع اإليامين، فال أرى 

حاجة للمعاندة برتك هذه العادة دائاًم ولو تسّبب ذلك بخالف بني املؤمنني أو 

حماربة مثل هذه األفعال، إّنام املطلوب  بتهمٍة أو غيبة، وال يبدو أّن من الرضوري

هو خلق وعي بني الناس ي فهمهم أّن هذه العادات مل يثبت استحباهبا، وأّن 

عليهم فعلها لو أرادوا من وجه عام ال بدليل خاص، وأّنه ال حيّق هلم اهتام 

 .الناس يف دينهم إن مل يفعل اآلخرون ذلك، وأمثال هذه األمور
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يين بني الفقه اجلواهري ونظرية الزمان كيف مجع اإلمام اخلم  ـ 165

 واملكان يف االجتهاد؟

 كيف ُتفهم مقولة السّيد اخلميني الراحل بتحريم خمالفة الفقه التقليدي : السؤال

والتمّسك بالفقه اْلواهري، ويف نفس الوقت أّكد عَل عنُص الزمان واْلكان يف 

منه بأّن الفقه احلايل َل يمكن أن يفيد يف الفقه، ورّد عَل الشيخ قديري رّدًا قوّيًا ُيفهم 

 .إقامة دولٍة وإدارهتا؟ أرجو التوضيح

  يف تقديري، يمكن اجلمع بني طروحات اإلمام اخلميني هنا، من خالل أّن

املقصود بالفقه اجلواهري ليس حرفّية الفقه التقليدي بحسب تعبريكم، وإّنام 

ة والدّقة وعدم التساهل، يف مقابل الفقه الدقيق املستوعب القائم عىل الشموليّ 

الفقه السطحي الذي ال يقوم عىل أسس علمّية دقيقة، بل يريد ختّطي كّل هذا 

املنجز الفقهي بعمقه وسعته من خالل أفكار جديدة مستعجلة ال حتظى بحّقها 

 .املطلوب من الربهنة والتدقيق

فنقد اإلمام اخلميني الذي جاء يف رسالته املشهورة للشيخ القديري  ،ومن هنا

رمحه اهلل هيدف إىل تعميق الفقه اجلواهري، بواسطة أخذ معايري جديدة فيه مثل 

معايري الرضر النوعي، واملصالح العاّمة و.. فاإلمام اخلميني ـ يف تفسرٍي لعّله 

أّن االجتهاد اليوم قد ال تكمن  يكون األرجح لنظرّيته يف الزمان واملكان ـ يرى

نية الفقه اجلواهري، بل مشكلته يف أّن  مشكلته يف الب نية االستداللّية، والتي هي ب 

تغرّي املوضوعات الذي يتبعه تغرّي األحكام، مل يعد يمكن اكتشافه بنظرة بدوّية 

ع سطحّية، بل ما قد يبدو لك أّنه استقراٌر يف موضوع احلكم وثبات، هو يف واق

أمره ـ ملن كان خبريًا بتعقيدات احلياة السياسية واالقتصادية واالجتامعيّة اليوم ـ 

تغرّيٌ يف املوضوع، يستدعي تغرّيًا يف احلكم، فنقده يف رسالته للقديري لعّله يصّب 
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يف هذا اإلطار أيضًا، إىل جانب غياب فقه الوالية والدولة واألولويات عن 

غاية األمر أّن هذا اإلطار حيتاج إىل مقاربة توضيحّية  االجتهاد الشيعي يف العادة،

معّمقة وفقًا ألصول الفقه اجلواهري وقواعده، بناًء عىل كون منهج الفقه 

 .اجلواهري هو املنهج الصحيح

 

 ما معنى حتذير الفقهاء من تأسيس فقٍه جديد؟  ـ 166

 ل تصادفنا يف بعض كتب الفقه ـ كَم عند الشيخ اَلنصاري، وأخا: السؤال

 !كذلك صاحب اْلواهر وغريها ـ َتذيرًا من الوقوع يف إحداث فقٍه جديد

والسؤال الذي يطرح هنا، هل اْلقصود هو الوقوع يف اَلبتداع واإلحداث مما َُّني 

عنه يف مروّيات اْلسلمْي، أم اْلديد بمعنى عدم خمالفة ما عليه السلف واْلحافظة 

فَم مرّبر اَلجتهاد؟ و ما هو مرّبر حماكمة عَل هذا الْتاث الفقهي؟ فإذا كان كذلك، 

 .اآلراء وخمالفتها مما هو دارج عندهم؟ أرجو التوضيح

  عندما يتحّدث الفقهاء عن احلذر من تأسيس فقٍه جديد، فليس معنى ذلك

أهّنم يتحّدثون عن اإلحداث واالبتداع، بل مقصودهم أّنه لو التزمنا باملسألة 

عة آثار تفيض إىل إحداث تغيريات يف مساحة كبرية الفالنّية للزم من ذلك جممو

من النتائج الفقهّية، األمر الذي سيبدي لنا فقهًا جديدًا، وهذا القول منهم 

مرجعه إىل صعوبة االلتزام بتلك النتائج املتعّددة يف األبواب املختلفة  ألّن كّل 

دث فقهاً  جديدًا اإلطاحة   نتيجة هناك هلا دليلها الثابت، فيلزم من األخذ بام حي 

بمجموعة من األدّلة يف املوارد املتفّرقة، وهو ما يصعب االلتزام به يف جمموعها، 

ال يف كّل واحدٍة منها عىل حدة، فكأّن جمموعة األدّلة يف املوارد املتفّرقة التي 

ستتغرّي لو التزمنا بمسألٍة ما، يشّكل قّوًة احتاملّية كبرية جدًا ت ضعف من الدليل 
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 .سيفيض إىل االلتزام بمسألٍة يلزم منها فقٌه جديد الذي

وهذا التحليل لعّله هو روح مراد السيد الشهيد الصدر، عندما حتّدث عن 

إّن هناك حالًة نفسانية ثابتة يف نفس »: موضوع السرية يف بحث األصول، فقال

فه الفقيه متنعه عن خمالفة ما كان يف كلامت األصحاب من املسلَّامت ويعّد خال

غريبًا. ولذا ترى أّنه كثريًا ما يذكر يف الفقه بالنسبة ألمٍر ما ككون نتيجة املعاطاة 

اإلباحة مثاًل، أو األخذ بقاعدة ال رضر يف مورد ّما )ويقصد السيد الشهيد من 

(، أّنه يلزم منه ورد أثبات حكم ال نفي حكمهذا املورد شمول قاعدة ال رضر مل

دلياًل عىل بطالن ذاك األمر. والذي يظهر من  تأسيس فقه جديد، وجيعل هذا

القرائن املحفوفة بكلامهتم ومن سوابق هذا الكالم ولواحقه يف املوارد املختلفة، 

: أّنه ليس املقصود بذلك إبطال ذاك األمر بعموم أو إطالق أو إمجاع، وإال لقالوا

، فالظاهر أّن إّن هذا ينايف العموم الوارد يف نّص كذا، أو اإلطالق أو اإلمجاع

مقصودهم بذلك دعوى ما هو أقوى من اإلمجاع، وهو أّن االلتزام بذاك األمر 

يستلزم االلتزام بعّدة أمور يكون االلتزام بمجموعها خالف الرضورة الفقهّية 

واملسلَّامت عند األصحاب، وخالف ما هو مقطوع به لغاية وضوحه، وال يمكن 

ألّن كلَّها من واٍد واحد، ونسبة الدليل التفصيل بني بعض تلك األمور وبعض  

إليها عىل حّد سواء، فنستكشف من ذلك إمجاالً بطالن ذاك الدليل، وظهور 

)مباحث األصول بتقرير  «خالفه عند األصحاب بنحٍو يعّد ذلك فقهًا جديداً 

 (.92: 4السيد احلائري 

يه عىل حتّمل وبناء عليه، فقضيّة االلتزام بالفقه اجلديد تتبع مدى قدرة الفق

هّزٍة من هذا النوع، واقتناعه بأّنه من املمكن أن تكون كّل هذه الفتاوى يف املوارد 

املتفّرقة غري صحيحة، بحيث يبدي وجهًا لعدم صّحتها، يضعف من القّوة 
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االحتاملّية اهلائلة التي يف جمموعها، فليس املقصود هنا مسألة الشهرة واإلمجاع 

أيضًا تلك األدّلة التي تقف خلف الفتاوى املتفّرقة يف فحسب، بقدر ما املقصود 

 .األبواب املختلفة

 

 اإلمجاع املدركي وحتديد درجة احتمال املدركّية  ـ 167

 وجدهتم دائًَم )يتهمون( كّل إمجاع بأنه مدركي أو حمتمل اْلدركية؛ فهل : السؤال

اْلدركية فهو ليس تّم ـ ولو يف مورد واحد ـ إمجاٌع كاشف؟ وهل كّل إمجاع حمتمل 

 بحّجة؟ كّل احتَمل؟

  وجود إمجاٍع كاشف مسألة خيتلف فيها العلامء من حيث املصداق، فرّب

عاملٍ تراه جيد يف إمجاٍع ما أّنه كاشٌف عن املوقف الرشعّي فيام يرى عاملٌ آخر أّنه 

ليس بكاشف تبعًا الختالف طريقة فهمهم لألمور، ولو نظرت ألّي فقيه فغالبًا 

جتده يقبل ـ بتتّبع نتاجاته الفقهّية ـ بوجود إمجاعات كاشفة ولو كانت قليلًة ما 

 جّدًا.

واإلمجاع حمتمل املدركّية إّنام يؤثر فيه االحتامل عندما يكون احتامالً عقالئّيًا، 

ال جمّرد االحتامل املنطقي الرصف، فإّن هذا النوع من االحتامالت يقابله 

االحتامل الرصف غري العقالئي يعني أّننا نطمئّن  االطمئنان، وهو حّجة، فوجود

 .بعدم مدركيّة هذا اإلمجاع، فيكون حّجةً 

 

 حجّية القياس وكونه نظري األصول العملّية عند اإلمامّية  ـ 168

 بعض الباحثْي ينظَّر للقياس واَلستحسان و.. بأَّنا اْلقابل السنّي : السؤال

 قام الدليل عند الشيعة عَل حجّية وكَم: لألصول العملية يف الفقه الشيعي، ويقول

اَلستصحاب مثًَل، قام الدليل عند السنّة عَل القياس. نعم، يمكن اْلناقشة يف َتامية 
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 ، فَم هو تعليقكم؟الدليل عَل القياس، لكن هذا بحٌث آخر

  ًهذا الكالم فيه جانٌب صحيح وجانب ال يبدو يل صحيحا : 

فهو أّن أهل السنّة العاملني بالقياس يقيمون أدّلًة  ،فأّما اجلانب الصحيح أ ـ

عىل حجّية القياس وخمالفوهم فيه يناقشون هذه األدّلة، وال يروهنا صحيحًة. 

لكّن املخالفني للقياس فريٌق منهم ـ كبعض أهل السنّة أنفسهم ـ يرفضونه من 

ام منطلق عدم وجود دليل عىل قيمته واعتباره وحجيّته يف استنباط األحك

الرشعّية، فيام فريٌق آخر ـ وهم مجهور اإلمامّية ـ ال ينطلق يف رفضه للقياس من 

جمّرد عدم قيام الدليل عىل حجّيته، بل يرى أّن هناك أدّلًة خاّصة تنهى عنه ومتنعه 

بعنوانه اخلاّص، وهذه األدّلة اخلاّصة هي األحاديث عن أئّمة أهل البيت الذين 

العلمّية املعصومة يف الّدين، إذ هنت هذه األحاديث تعتقد الشيعة بمرجعّيتهم 

العديدة وبشّدة عن استخدام القياس يف الدين، وأّكدت أّنه ليس سبيالً صحيحًا 

يف فهم اإلسالم، بل هو مرّض به ويمحقه ويلغيه، وهذا يكشف بطريق أوىل عن 

 .عدم حجّيته أيضاً 

لدليل عىل حجّيته هو يف قيام ا معارضيهفاخلالف بني مؤّيدي القياس و

وعدمه من جهة، ويف قيام الدليل عىل رضره وعدم حجيّته من جهة ثانية، وهذا 

ما أضفى عىل القياس يف العقل االجتهادي الشيعي لونًا خاّصًا من الرفض 

جعلهم يتجاوزون فيه أّنه جمّرد طريق مل تثبت حجّيته يف استنباط األحكام، وهلذا 

من علامء أصول الفقه اإلمامي بانسداد باب العلم  السبب أيضًا رأينا القائلني

والعلمي، يذهبون إىل القول بحجية مطلق الظّن، لكنّهم ـ مع ذلك ـ يتوّقفون 

ويتجادلون يف أّن الظّن القيايس هل يكون حّجًة ـ بناًء عىل دليل االنسداد الكبري 

ملعرفة األحكام ـ أم ال؟ والسبب يف هذا اجلدل بينهم هو أّن القياس ليس طريقًا 
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وقعت مناقشات يف حجيّته فقط كحجّية خرب الواحد، بل هو طريق وقع النّص 

عىل رضره واإللزام بتجنّبه، فيكون النّص ناهيًا عن حجّيته بعنوانه اخلاّص 

 .ومانعًا عن شمول دليل االنسداد له، عىل تفصيل عندهم يف ذلك

لتحليل املذكور يف وهناك نقطة أخرى خاطئة أيضًا جاءت يف هذا ا ب ـ

السؤال، وهي أّن القياس ال ينبغي تشبيهه أو تنظريه باألصول العملّية عند 

اإلمامّية  ألّن األصول العملّية حتّدد وظائف رشعيّة حال فقدان الدليل ـ ولو 

الظنّي املعترب ـ أّما القياس من وجهة نظر القائلني به، فهو من األمارات، أي من 

لتي قام الدليل عىل حجّيتها باخلصوص، فإذا أردنا أن نشّبه األدّلة الظنيّة ا

القياس بيشء يف أصول الفقه اإلمامي، فمن األفضل أن نقابله بحجّية خرب 

الواحد أو بحجية الظهور الظنّي أو نحو ذلك، ال بمثل االستصحاب ـ عىل ما 

ني القياس هو املعروف بينهم من كونه أصاًل عملّيًا ال أمارًة ـ ، مع الفارق ب

 .وحجّية خرب الواحد فيام أرشنا إليه أعاله

 

 ة؟أدّلة التقليد عند الفقهاء هل هي نقلّية أم عقالنّي  ـ 169

 وقع َتت يدي كتاب يناقش موضوع التقليد واَلجتهاد، ويتبنّى رؤية : السؤال

جديدة باسم النظر بْي التقليد واَلجتهاد، كَم أّنه يناقش أدّلة التقليد ويفنّد مجيع 

اَلستدَلَلت النقلية، جاعًَل من الدليل العقيل الدليل الوحيد عَل جواز التقليد 

بسب ضعف العوام عن اَلجتهاد، فهل هناك نصوص ْصحية يف التقليد واَلجتهاد 

بمعناه احلايل، خصوصًا وأّن الكاتب يشري إىل أّن إرجاع األئمة لبعض األصحاب 

 إّنَم هو من باب اإلفتاء بالرواية؟

 عروف بني الفقهاء املتأّخرين أّن الدليل األقوى والعمدة عىل مبدأ التقليد امل



 211 ........................................................ القسم الثالث: الفقه وعلوم الشريعة

ـ برصف النظر عن التفاصيل واألشكال ـ هو حكم العقل العميل والسرية 

العقالئية التي مل يردع عنها الشارع، والقاضية برجوع اجلاهل إىل العامل، وأّما 

واعتربوها إما ضعيفة السند جّدًا، أو  األدّلة النقلية فقد ناقشها الكثري من العلامء

 .ال داللة هلا عىل املطلوب. نعم بعض العلامء يقبلون ببعض األدّلة النقلية

 

 الفرق بني النظر اجلنسي والتخّيل اجلنسي  ـ 171

 وُّيّمني »: يف أحد أجوبة الشيخ األستاذ حّب اَّلل، ورد النّص التايل: السؤال

صاحبته حاَلت ختّيل جنِس ـ َل حاَلت أن أشري إىل أّن هذا احلّب لو 

 ، فَم الذي )أهّم( األستاذ الشيخ يف هذه اإلشارة؟«جنِس، وهناك فرق بينهَم.. نظر

  تارًة ينظر الرجل إىل املرأة بنظرة شهوّية، وأخرى يكون لوحده فيتخيّل بينه

احلالة الثانية ال وبني نفسه امرأًة ختياًل غريزّيًا شهوّيًا، فاحلالة األوىل حمّرمة، فيام 

 .دليل عىل حتريمها يف حّد ذاهتا، ما مل تؤّد إىل حرام آخر، فهذا هو الفرق بينهام

وسبب اإلشارة هو أّنه وإن حرم النظر اجلنيس إال أّنه لو صاحبت عملّية 

العالقة العاطفّية بني الشاب والفتاة حاالت ختّيل جنيس ـ إذ قد حيصل ـ )ال نظر 

 .عّد ذلك معيقًا هلذه العالقة من الناحية الرشعّيةجنيس(، فال ينبغي 

 

مع بني تكريم اهلل لإلنسان والقول بنجاسة غري املسلم إشكالّية اجل  ـ 171

 جناسة ذاتّية

 أَل تتعار  بعض فتاوى العلَمء ـ مثل نجاسة أهل الكتاب ـ مع اآلية : السؤال

 النظر عن اَلنتَمء؟)ولقد كّرمنا بني آدم(؟ وهل مدلول اآلية عام بغض : القرآنية

  ال تتعارض اآلية الكريمة مع احلكم بنجاسة غري املسلم  ألّن اآلية تكّرم

اإلنسان من حيث اخللقة واإلنسانّية، وال يمنع ذلك من أن يذّم من حيث الفعل 
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الذي يفعله، فالكافر نجٌس لكفره ال إلنسانّيته وتكوينه، وهذا عىل خالف القول 

راد  ألهّنم قوٌم من اجلّن كشف عنهم الغطاء كام جاء يف بالنهي عن تزويج األك

الرواية، فإّن هذا احلكم يف حّقهم مل يكن ناشئًا عن فعٍل ارتكبوه واستحّقوا به 

شيئًا من العقوبة أو غري ذلك، وإّنام من نفس كوهنم أكرادًا، وهذه صفة جاءهتم 

لكريمة عىل مسألة األكراد من اخِللقة، فالسّيد باقر الصدر الذي يطبّق هذه اآلية ا

ينطلق من ناحية أّن كونه كردّيًا مسألٌة ال عالقة هلا بجرٍم ارتكبه واستحّق به النبذ 

أو الطرد  وهلذا ال يتناسب هذا احلكم ـ من وجهة نظره رمحه اهلل ـ مع اآلية 

الكريمة، وإال لو أخذنا بشمولية التكريم بالطريقة التي جاءت يف سؤالكم، 

 .ى ذلك سقوط مجيع العقوبات اجلزائّية واجلنائيّة وغري ذلكلكان معن

أّما عن مدلول اآلية الرشيفة، فهو عام من حيث التكوين والطبيعة، فاإلنسان 

مكّرم عند اهلل، ما مل يرتكب فعاًل يستحق به الذّم والنبذ واإلقصاء والعقاب، أو 

صّية حتول دون منحه ، أو يكون فيه خصويستدعي جتنيب اآلخرين منه محايًة هلم

حّقًا من احلقوق، كالطفل الذي فيه خصوصيّة تكوينية متنعنا من جعله يف 

 .مناصب إدارة الدولة مثالً 

 

 اللباس الشرعي للمرأة واملوقف من بعض املوضات العصرّية  ـ 172

 ن يكون اللباس ْشعّيًا؟ وما هو رأيكم يف أنواع أما هو اْلعيار يف : السؤال

رائجة اليوم للمحّجبات وَتاول أن تسري عَل اْلوضة؟ وهل اللباس التي صارت 

 هناك لباس خاّص طرحه اإلسَلم؟

  املعيار الذي وضعه اإلسالم للباس املرأة هو أن يكون ساترًا للجسد ـ إال

الوجه والكّفني والقدمني، عىل خالف بني العلامء يف هذه الثالثة ـ وال حيكي عاّم 
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ه إذا كان شفافًا فال يصدق عنوان السرت وعدم إبداء حتته فال يكون شفافًا  ألنّ 

 .اجلسم كام ا مرنا يف الكتاب والسنّة

ولكن ال تقف مسألة لباس املرأة عند حدود سرت جسدها، بل هناك عنواٌن 

آخر جاء احلديث عنه يف النصوص الدينية، وهو عنوان التزّين أو إبداء الزينة، 

َجاٍت بِِزينَةٍ ﴿: وقال ﴾..ِزينََتُهنَّ َوََل ُيْبِديَن ﴿: قال تعاىل ، ويقصد به أن ﴾َغرْيَ ُمَترَبِّ

مزّينة، فقد يكون وال تظهر املرأة بطريقة أو بلباس يصدق معه عرفًا أهّنا مترّبجة 

ّمم بطريقٍة ملفتة تثري الغرائز للناظرين فيلتفت إليها  اللباس ساترًا لكنّه ص 

ري سليم يف هذا اإلطار، وكّل من ينظر اآلخرون وتصبح حمّل نظر غري صّحي وغ

نةً   .إليها يقول بأّن هذه املرأة أو الفتاة تظهر مزيَّ

 : وهذا يعني أّن لدينا ـ وللتوضيح ـ عنوانان

 .هو السْت للجسد: األّول

 .والثاّن هو عدم التزّين

 .وأّنه ال يكفي االلتزام بواحد منهام بدل اآلخر

وهو عنوان أن ال يصدر من املرأة ما هو ويوجد عنوان ثالث يذكره الفقهاء 

بطبيعته مثري للغريزة الفٌت للنظر الشهوّي إليها، وهذا يعني أّن املعيار يف لباس 

املرأة وظهورها هو سرت اجلسد سرتًا ال يصاحبه تزّين عرفًا وال إثارة نوعيّة 

 للغريزة.

انجرار خلف هلذا البّد من تذكري الفتيات اليوم هبذه املعايري كي ال حيصل 

ألوان )املوضة( السائدة، في سرت اجلسد لكّن تأثريات اللباس تصبح أقوى من 

تأثريات اجلسد نفسه، فننقض الغرض من وراء احلجاب وفلسفته، وهو 

 .التحصني األخالقي واحلامية الذاتية للمرأة
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لكّن هذا كّله ال يعني أّن اإلسالم لديه لباس خاّص بعينه أو يفّضل نوعًا 

ًا من املالبس، بل القضية تتبع العرف والزمان واملكان رشط احلفاظ عىل خاّص 

ثة املشار إليها، فاإلسالم دعا للسرت واحلشمة والعفاف، لكنّه مل الالعناوين الث

حيّدد لنا شكل اللباس الذي يفرتض باملرأة أن ترتديه، وإّنام ترك هذه القضية 

حيصل أّن بعضنا يستأنس ببعض لعادات وتقاليد الشعوب يف لباسها، والذي 

أشكال اللباس  ألّنه اعتاد عليه يف ثقافته االجتامعية، فيقوم بربطه باملفهوم 

الديني، ويتعامل مع من ال يأخذ بفكرته تعامله مع من يواجه املفهوم الديني يف 

قضايا احلشمة والعفاف، وهذا خطأ فليس ألحٍد احلّق يف إلزام الغري بشكل 

 س.خاّص من اللبا

كام أّن اإلسالم مل يلزم املرأة باخلروج بمظهٍر يسء أو قبيح أو منّفر أو قذر، كام 

، ميّةيفهمه بعض الناس، بل أفتى به غري واحٍد من فقهاء بعض املذاهب اإلسال

بل أراد هلا وللرجل أيضًا أن يظهرا بمظهر الئق حيرتم شخصيّتهام، وحيف  

أنفسهام، غايته ضمن إطار العناوين الثالثة موقعهام االجتامعي، ويمنحهام الثقة ب

 .السابقة

 

 احلب العذري مدى إمكانّيته وموقف الشرع منه  ـ 173

 أحييكم شيخنا العزيز عَل أطروحاتك الفّذة. مع أنني أدرس طّب : السؤال

األسنان يف بريطانيا، وهي تأخذ من وقتي الكثري والكثري وَل أملك سوى القليل 

لَلطَلع الثقايف الفكري، ولكنّي مصّمم عَل قراءة مجيع كتبك ومقاَلتك. ولدّي 

أولّية يف اْلوقف من سؤال بالنسبة ْلقالتك حول )أزمة احلّب واإليَمن، نظرة 

العَلقات العاطفّية(، فإّن ما فهمُته هو أنك تقول بأّن احلّب الذي ينبع من غريزة 
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جنسية هو ليس بحّب وإنَم شهوة. ولكن يف اْلقابل هناك حّب فعًَل خاٍل َل يفّكر 

يها اْلُحب فيه باْلنس، وإّنَم يفّكر بكيان البنت التي حيّبها، فْتاه َل يفكر جنسّيًا حوال

وإنَم يستمتع بوقته معها يف اكتشافها ومعرفتها أكثر. كيف يكون احلّب بْي البنت 

والولد خصوصًا اْلراهقْي مّشوعًا؟ حيث إّنه َلبّد من مزاٍح ولقاء وكَلم بينهَم، 

 !وقد يتطّور إىل ْلسات وقبَلت؟

  اللقاء بني الشاب والفتاة، وكذلك التحادث وبعض املزاح، ليس بحرام يف

لرشيعة اإلسالمية، إّنام احلرام هو النظرة الشهوّية واللمس والقبلة وما زاد عن ا

ذلك، وكذلك سفور املرأة أو لبسها لباسًا مثريًا للغرائز أو تالعبها بصوهتا بام 

يثري غريزة الرجل، أو التحادث يف موضوعات تثري بطبيعتها احلّس الغريزي عند 

فعٍل من أحد الطرفني ال يؤَمن معه من الوقوع  ّي أالطرفني أو أحدما، أو القيام ب

 .يف احلرام

وأعتقد أّن الثقافة الغربية قد بلغت بنا حّدًا مل نتمّكن بعده من تصّور حبٍّ 

عذري، ال قبلة وال ملس فيه، مع أّن من سبقنا كانوا يعيشون هذا احلّب، بل وإىل 

 يومنا هذا يوجد هذا احلّب بني كثري من املحافظني.

ا أخذنا بنظرية املذهب اإلمامي يف حتليل الزواج املنقطع )املتعة(، فإّنه وإذ

يمكن أن يكون الذي ذكرمتوه ويقع عرب هذا العقد املؤّقت، رشط أن ال تكون له 

 مضاعفات سلبية أخرى.

وهيّمني أن أشري إىل أّن هذا احلّب لو صاحبته حاالت ختّيل جنيس ـ ال 

نهام ـ فيوجد وجهة نظر فقهّية ال ترى حرمة حاالت نظر جنيس، وهناك فرق بي

جمّرد التخّيل اجلنيس ما مل يفِض إىل حرام، فلو أّن رجاًل ختّيل امرأًة ختّياًل شهوّيًا 

دون أن يكون هذا التخّيل يف حالة النظر إليها أو التامّس املبارش معها فإّن هذا 
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ن هذه املرأة زوجته، التخّيل ال يكون حرامًا من وجهة نظر بعضهم حتى لو مل تك

وهكذا احلال يف املرأة لو ختّيلت رجاًل ولو مع شهوٍة وتلذذ منهام  ألّنه ال نملك 

أّي دليل عىل حرمة هذا التخّيل يف حّد نفسه، وإّنام دّلت اآليات واألحاديث عىل 

حرمة النظر واللمس وما شاهبهام أو زاد عليهام، ومن هؤالء الفقهاء الذين 

لرأي السيد السيستاين والسيد اخلوئي والشيخ جواد التربيزي يقولون هبذا ا

 .وغريهم

 

 حكم املكياج الذي يكون إلخفاء مساوئ الوجه  ـ 174

 ما قولكم يف اْلكياج؟ أنا عَل علم بأّن بعض الفتيات تضعه بكمّية غري : السؤال

معقولة للفت النظر وما إىل ذلك من نوايا غري سليمة، أما البعض اآلخر فتضعه 

ْلجّرد أن تكون أمام الناس بشكل مقبول مجيل مستحسن، فكَم الناس تلبس لبساً 

مجيًَل ُيفي مساوئ اْلسم، فبعض الفتيات يضعن اْلكياج ليخفْي مساوئ الوجه 

والظهور بشكل مقبول وحسن للناس، وَل أحد حيّب الظهور بشكل قبيح ملفت 

 للنظر، فَم ترون يف هذا األمر؟

 القارص أّن احلرام هو التزّين والترّبج عرفًا. وأّما جمّرد  ما يبدو يل بذهني

إخفاء املعايب بحيث تظهر املرأة بشكل مقبول وعادي فقد ال يكون من التزّين، 

وهذا تابع لنوع ظهور اجلسم أو البرشة، بحيث يعّد هذا األمر تزّينًا أو ترّبجًا أو 

حرتق وجه املرأة فأجرت عمليات إثارًة نوعّية يف العرف، فهذا متامًا مثل ما لو ا

 .إصالح وجتميل إلعادة الوجه إىل حالة طبيعية من الوجوه

 

 طلب توضيح حول مواقف بعض الفقهاء من أصل مخس أرباح املكاسب  ـ 175

 إىل سَمحة الشيخ حيدر حب اَّلل، بعد التحية واَلحْتام، أوّد أن : السؤال
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التي كانت بعنوان أسألكم حول ما جاء يف إحدى مقاَلتكم وحمارضاتكم 

)مدخل إىل اْلشهد الثقايف اإليراّن(، حيث تكّلمتم عن اَلَتاهات الفكرّية يف 

فمن »: إيران، إىل أن وصلتم إىل تيار التطوير اْلرحيل للمفاهيم الفقهية، وقلتم

النَمذج التي تسعى لتطوير اْلفاهيم الفقهية َتربة أستاذنا السيد حممود اَلاشمي، 

ثري من اآلراء واْلعاْلات الفقهية اْلريئة، وهو عَل قناعة تامة الذي يمتلك الك

هبذا التطوير، إَل أنه يرى رضورة التدّرج يف طرح األفكار اْلديدة وعرضها، 

فمن آرائه مثًَل أّن آية اخلمس َل تدّل عَل مخس أرباح اْلكاسب، خَلفًا للرأي 

التجديد الفقهي نقلتم  ، وعند حديثكم عن تيار«السائد لدى عموم فقهاء الشيعة

ومن الرموز البارزة واْلتقّدمة يف »: عن الشيخ الصادقي الطهراّن، فقلتم ما نّصه

هذا اَلَتاه الشيخ الصادقي الطهراّن، صاحب كتاب تبُصة الفقهاء، وهو موّجه 

للفقهاء إلبانة إشكاَلت وقعوا فيها، ويميل الطهراّن كثريًا إىل اَلستنباط من 

، معارضًا التيار اإلخباري بشّدة كبرية، ومن آرائه أّنه َل مخس يف القرآن الكريم

أرباح اْلكاسب، ويناقش الفقهاء يف ما يطلقون عليه حمّرمات اإلحرام، ويرى ـ 

فَل رفث وَل فسوق وَل جدال : بدَلً عنها ـ حمّرمات احلّج، مستدَلً بقوله تعاىل

من اْلحّرمات اْلذكورة. كَم أنه يرى يف احلج، وأّن احلّل من اإلحرام َل حيّل احلاج 

زكاة النقدين يف عُصنا احلارض، وَل يرى انحصارها يف اْلوارد التسعة اْلشهورة 

 .«بْي الفقهاء

شيخنا العزيز، بخصوص هذين الرأيْي حول عدم شمول مكاسب األرباح 

 باخلمس، هل ُيوز التعّبد برأي السيد حممود اَلاشمي والشيخ الصادقي الطهراّن؟

وإذا جاز، كيف نتعامل مع األموال؟ وأوّد أن أنقل لسَمحتكم شيئًا، وهو أّّن 

أنا أوجب اخلمس والزكاة معًا، : اتصلت حينها بسَمحة الشيخ الصادقي، وقال
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%، هذا وأرجو من سَمحتكم الرّد عَل رسالتي 52إّن النسبة تكون عندي : وقال

حتكم بأّن الكثري من اْلواقع واْلنتديات ولكم منّي كّل التقدير. كَم أوّد أن أقول لسَم

 .الشيعية وغريها تنقل مقاَلتكم هذه

  أشكركم جزيل الشكر عىل رسالتكم، وأثّمن ما قمتم به. أما عن رأي

أستاذنا اجلليل السيد اهلاشمي حفظه اهلل، ورأي الشيخ الصادقي رمحه اهلل، فال 

، وعن دما ننقل رأي فقيٍه يف بحثه تعّبد بقوهلم ملن ال يقّلدهم، وهذا طبيعيٌّ

العلمي، فهذا ال يعني أنه أفتى بذلك، وحتى لو أفتى فال قيمة لفتواه من الناحية 

التعّبدية العملّية للمكّلفني إال ملن قّلده، وعىل كّل مكّلف أن يعمل يف أمواله 

بحكم موقفه الرشعي، إن كان جمتهدًا فيعمل برأيه، وإال فربأي مقلَّده، إن مل 

 ب االحتياط.يطل

أّما ما نقلت ه عن السيد األستاذ اهلاشمي رعاه املوىل، فلم أنقل عنه قوله بعدم 

وجوب مخس املكاسب، فلو دّققتم يف املقال الذي أرشتم إليه أعاله، واملنشور يف 

العدد األّول من جملة نصوص معارصة، لوجدتم أّنني نقلت  عنه نفيه داللة آية 

رة فيها الكثري من اجلرأة يف الوسط الشيعي، والسيد اخلمس عىل ذلك، وهذه فك

اهلاشمي يقول باخلمس، لكن ال بداللة اآلية الكريمة، وإنام بداللة األخبار 

 وغريها.

تبرصة الفقهاء، وقد : أّما الشيخ الصادقي الطهراين، فيمكنكم مراجعة كتابه

ما يتصل بذلك،  ذكرت يف كتايب )نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي(، كلَّ 

واستعرضت بعض نظرياته بشكل موثق من مصادر كتبه، أما إذا قال لكم يف 

االتصال التلفوين شيئًا آخر، فإما يكون عدَل عن قوله أو أّنه مل يبنّي رأيه يف كتابه 

 بشكل صحيح، ويمكنكم مراجعة كتبه للتأّكد من صّحة ما نقلت ه عنه.
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ملواقع العنكبوتية، فهذا ال ضري فيه بعد أن وأما أّن هذه املقاالت تنترش يف ا

كان كّل إنسان يعرف تكليفه الرشعي، بل ينبغي لنا أن نبنّي للناس آراء كّل 

الفقهاء، وال نظلم فقيهًا بحّجة خمالفة قوله للمشهور، وإذا استغّل شخٌص أمرًا 

ل ما يف نرش هذه املوضوعات فهذا جرمه، فالقرآن الكريم تّم استغالله من قب

ُهَو الَِّذي َأْنَزَل َعَلْيَك ﴿: الطامعني الذين وصفهم هو نفسه بمبتغي الفتنة يف قوله

ا الَِّذيَن يِف ُقُلوهِبِْم  اْلكَِتاَب ِمنُْه َآَياٌت حُمَْكََمٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلكَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّ

اَء اْلِفتْنَِة َواْبتَِغاَء َتْأِويلِِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إَِلَّ اَّللَُّ َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمنُْه اْبتِغَ 

ُر إَِلَّ ُأوُلو  كَّ نَا َوَما َيذَّ اِسُخوَن يِف اْلِعْلِم َيُقوُلوَن َآَمنَّا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربِّ َوالرَّ

تعّدد مدارسنا الفقهية (، وإّنني ألعتقد أّن تنوير الناس ب1: )آل عمران ﴾اأْلَْلَباِب 

أمٌر جّيد ومفخرٌة لإلسالم ومذهب أهل البيت، وليس املطلوب إبقاء الناس 

عىل جهلهم، فاألصل يف الدين النرش وليس الكتامن، كام رّصحت بذلك اآليات 

القرآنية واألحاديث الرشيفة، وقد ذّم اهلل بني إرسائيل لكتامهنم الدين، مع 

 يهم من الناحية العملّية.التوضيح هلم فيام ينبغي عل

أمتنّى لكم كّل خري، وأسأل اهلل تعاىل لنا مجيعًا التوفيق واهلداية والرشاد، ولك 

 .كّل حّبي وخالص دعائي وشكري عىل هذا النقد الطّيب، محاك اهلل وأّيدك

 

العقيقة عند اإلمامّية، تعليق على كالم الكاتبة الدكتورة مريم   ـ 176

 إبراهيم هندي

 أت بحثًا لكاتبة من جامعة القاهرة، اسمها الدكتورة مريم إبراهيم قر: السؤال

هندي، َتت عنوان )العقيقة يف الفقه اإلسَلمي(، وقد جاء يف مقال الكاتبة النّص 

اْلالكي، والشافعي، : وقد رجعت يف هذا البحث إىل ستة مذاهب، وهي»: التايل
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ب التي وجدت ألصحاهبا واحلنبيل، والظاهري، والزيدي، واإلبايض، وهي اْلذاه

كَلمًا حول العقيقة، أما اْلذهب احلنفي فلم أجد َلا ذكرًا يف كتبهم؛ وذلك ألَّنم 

يرون أَّّنا بدعة، كَم هو مذكور عنهم يف كتب الفقه اْلقارن، وأما الشيعة اإلمامية 

فلم أجد للعقيقة ذكرًا يف كتاب )ْشائع اإلسَلم( للحيّل، وَل يف )هتذيب األحكام( 

ويس، وَل أدري السبب يف عدم تناوَلم ألحكامها، وَل أجد تعليًَل لذلك يف للط

هل َل وجود للعقيقة عند : . سؤايل فضيلة الدكتور هو«الكتب التي اّطلعت عليها

 الشيعة اإلمامّية؟ وْلاذا؟ وهل تعتقدون بأَّّنا بدعة كَم يذهب إليه األحناف؟

  مستحّبة وليست بواجبة، وقد ذكرها العقيقة يف مشهور الفقه اإلمامي سنٌّة

معظم الفقهاء، ولعّل الكاتبة املوّقرة مل تدّقق يف كتب اإلمامّية أو مل تتوّفر بني 

وأما »: يدهيا هذه الكتب، ففي كتاب رشائع اإلسالم نفسه، جاء النّص التايل

فيستحب أن يعّق عن الذكر ذكر، وعن األنثى أنثى، وهل جتب : العقيقة

نعم، والوجه االستحباب. ولو تصّدق بثمنها، مل جيز يف القيام : لالعقيقة؟ قي

بالسنّة. ولو عجز عنها، أّخرها حتى يتمّكن، وال يسقط االستحباب. ويستحّب 

أن جتتمع فيها رشوط األضحية، وأن ختّص القابلة منها بالرجل والورك. ولو مل 

ستحّب للولد أن يعّق عن تكن قابلة، أعطي األم تتصّدق به. ولو مل يعّق الوالد، ا

نفسه إذا بلغ. ولو مات الصبي يوم السابع، فإن مات قبل الزوال، سقطت. ولو 

مات بعده، مل يسقط االستحباب. ويكره للوالدين أن يأكال منها، وأن يكرس 

 .(566ـ  565: 4)رشائع اإلسالم  «يشء من عظامها، بل يفصل أعضاؤها

: طويس يوجد باب مستقل حتت عنوانبل يف كتاب هتذيب األحكام للشيخ ال

)باب الوالدة والنفاس والعقيقة(، وقد أورد فيه الطويس عرشات الروايات يف 

هذه املوضوعات الثالثة، وهذه بعض األحاديث عند اإلمامّية ممّا يدّل عىل 
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 : التأكيد عىل العقيقة، وهي موجودة يف هتذيب األحكام

العقيقة واجبة »: الصالح عليه السالم قالعن عيل بن أيب محزة، عن العبد  أ ـ

، فإن أحّب أن يسّميه من يومه فعل..  .«إذا ولد للرجل ولد 

سألته عن : عن يونس، عن أيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال ب ـ

 .«نعم واجبة..»: العقيقة واجبٌة هي؟ قال

العقيقة »: قالعن أيب املعزا، عن عيل، عن أيب عبد اهلل عليه السالم  ج ـ

 .«واجبة..

كّل مولود مرهتٌن »: عن أيب خدجية، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال د ـ

 .«بالعقيقة..

إيّن واهلل ما : قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: عن عمر بن يزيد، قال هـ ـ

فأمرين أبو عبد اهلل عليه السالم، فعققت عن : أدري كان أيب عّق عنّي أم ال؟ قال

كّل امرئ »: سمعت أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: يس وأنا شيخ، وقال عمرنف

 (.221ـ  221: 1هتذيب األحكام : هذه الروايات يف . )راجع«مرهتٌن بعقيقته..

وأحكام العقيقة موجودة يف أغلب الكتب الفقهّية عند املذهب اإلمامي. 

لتتوّفر للباحثني والكّتاب نأمل أن ينفتح املسلمون عىل تراث بعضهم بعضًا  

فرص الوصول إىل اآلراء واالجتهادات عند املذاهب اإلسالمّية كاّفة، إن شاء 

 .اهلل

 

 حدود االختالط بني الرجل واملرأة يف العمل  ـ 177

 ما هي حدود اَلختَلط مع اْلرأة األجنبية أو الرجل األجنبي يف جّو : السؤال

، ويراعي يف نفس الوقت أن َل يكون العمل، بحيث يكون وفقًا للضوابط الّشعية
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 أسلوب تعاطي اْلتدّين بنحٍو منّفر من الدين عموماً؟

  من الطبيعي يف جّو العمل أن يقع االختالط بني الرجال والنساء وبني

فات، واإلسالم مل حيّرم االختالط، وإّنام أراد أن حيمي الرجل فني واملوظّ املوظّ 

تالط، ولكي تكون العالقة يف العمل سليمًة، واملرأة من مفاسد بعض أنواع االخ

يفرتض بالطرفني مراعاة بعض األمور بطريقة هادئة ومتزنة، وأبرز هذه األمور 

 : ما ييل

جتنّب النظر الغريزي الذي خيتزن معاين الرغبة اجلنسّية، فعىل الطرفني : أوَلً 

ًة ال حتوي جتنّب ذلك، والسعي ـ قدر اإلمكان ـ لكي تكون انفعاالهتام تلقائيّ 

 .غرضًا من هذا النوع

ولكي يساعدا بعضهام يف ذلك، يفرتض أيضًا مراعاة خفض كّل ما : ثانياً 

يمكن أن خيلق إثارًة شهوّية يف جّو العمل، من قبيل السفور أو بعض أنواع 

املالبس الفاضحة أو املثرية ولو كانت ساترة، أو الترّبج والتزّين بطريقة غري 

سلوب الكالم موجبًا إلثارة الغريزة، كرتقيق الصوت بنحو رشعيّة، أو كون أ

خاّص أو غري ذلك، أو فتح موضوعات من شأهنا حتريك الغرائز كبعض 

 .القصص واحلكايا أو الطرائف أو غري ذلك

ليس هناك مانع من املزاح بني الطرفني، وليس هناك إلزام بجدّية قاهرة : ثالثاً 

واملالطفة ينبغي أن يكونا بطريقة مؤّدبة ال ختفي يف العالقة بينهام، لكّن املزاح 

 .وراءها نزوعًا غريزّيًا أو ال تؤّدي بطبيعتها إىل مفاسد أخالقّية

لو واجه املؤمن املتدّين وضعًا غري سوّي يف طبيعة العالقة مع الطرف : رابعاً 

اآلخر يف جّو العمل، فعليه أن يتجنّب هذا اجلّو بطريقة هادئة، ويمكنه أن 

تخدم مفاهيم من نوع أّن لكّل إنسان احلّق يف ممارسة حياته بالطريقة التي يس
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يرتئيها رشط أن ال خيرتق حرمة اآلخرين، وكام مل أفرض رأيي عىل اآلخر يف 

كيفية عيشه فعىل اآلخر أيضًا أن ال يفرض رأيه عيّل يف طريقة العيش، وهنا البّد 

ّفرة، وأن حياول إقناع اآلخرين للمؤمن من توضيح موقفه بطريقة جاذبة غري من

بوجهة نظره، فإذا اقتنعوا فبها ونعمت، وإال كان له بكّل أدٍب واحرتام أن 

يامرس حياته يف جّو العمل بالطريقة التي يراها مناسبًة، مستخدمًا حّقه وحرّيته 

يف ذلك، وعليه قبل كّل يشء أن يعرف أّن مثل هذه املواقف قد تكون امتحانات 

، نظرًا لعدم إمكان ختّليه عن وظيفته يف العادة، فيسعى قدر جهده فرضت عليه

لكي يفرض احرتام شخصّيته عىل اآلخرين، وال يعيش عقدة رضاهم عنه، فإذا 

لق أحٌد عىل ما يبدو كان حمّل  ظّل بعضهم ينتقده فال ضري يف األمر، فإّنه مل خي 

 .توافق البرش، فهذه هي طبائع الناس وحاالهتم

املؤمن أن ال يسقط هنا يف وهم أّن جمّرد عدم اقتناع اآلخرين بوجهة وعىل 

نظره معناه أّنه سقط يف فّخ تنفريهم من الدين، فهناك فرٌق بني أن متارس فعاًل 

هو بطبيعته منّفر من الدين، وبني أن متارس فعاًل ال حيوي بطبيعته هذا األمر، 

يتلّقون هذا الفعل بطريقة لكّن اآلخرين من موقٍع غري سوّي يف شخصّيتهم 

سلبية، ففي احلالة الثانية ال وزر عىل اإلنسان، فإّن القرآن الكريم أخربنا أّن 

اآليات نفسها التي أوحيت إىل رسول اهلل كانت لبعض الناس هدى وأوجبت 

آلخرين الفتنة والضاللة، دون أن يعني ذلك أّن القرآن سبب الضاللة والغواية 

 .والعياذ باهلل

 

 تعريف بفتاوى من مل يثبت اجتهادهال  ـ 178

 أقوم أنا وجمموعة من الشباب بتنظيم برنامج مسابقات إسَلمي ثقايف، : السؤال
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حيث يطرح فيه عدٌد من األسئلة لإلجابة عليها بطريقة تنافسّية بْي احلضور، ونحن 

القائمون عَل النشاط نختلف يف من نرجع إليه يف التقليد؛ حيث إّن بعضنا َل يرى 

ألّن  اً وت اجتهاده لديه، ونظرتقليد مرجع البعض اآلخر مربءًا للذّمة؛ لعدم ثب

النشاط يستهدف ْشائح خمتلفة من اْلجتمع، ويطرح بعض الفتاوى الفقهية )مع 

ذكر مصادرها(، فهل يوجد حمذور ْشعي يف طرح بعض الفتاوى اْلتفق عليها من 

الفتوى هي لعلَمء َل يثبت يل  قبل جمموعة من العلَمء، يف حال كانت بعض مصادر

 اجتهادهم؟ مع قبول الشكر والتقدير.

  إذا كانت قناعتك بعدم براءة الذّمة يف تقليد هؤالء العلامء ناشئًة من عدم

ثبوت اجتهادهم عندك، مع ثبوت اجتهادهم عند اآلخرين، واعتقاد اآلخرين 

ز ذلك، ولعّل من بأهّنم غري مقرّصين يف التوّصل إىل اجتهاد مراجعهم، فيجو

هذا النوع أيضًا ما لو كان االختالف يف األعلمّية ال يف االجتهاد، بحيث تكون 

القناعة بعدم براءة الذّمة يف التقليد ناشئًة من عدم ثبوت أعلمّيته مع ثبوت 

أعلمّية غريه عندك، فهنا جيوز نقل فتاويه ملقّلديه ليعملوا هبا  فإّن التعريف 

د باجتهاده أو بأعلمّيته ليس حرامًا يف حّد نفسه، فهو بفتاوى شخص ال نعتق

جمّرد إخبار. وعمل  اآلخرين هبذا اإلخبار يفرتض أّنه كان عن عذر  ألّن الثابت 

 .لدهيم هو اجتهاده أو أعلمّيته، فلم يقع حمذور يف البني

 

 لة تشخيص األعلمأتقليد املّيت ومس  ـ 179

 شيخنا، هل ُيوز تقليد اْليت ابتداًء بالرجوع إىل فتوى الشيخ إبراهيم : السؤال

اْلنايت مثًَل أم َلبّد من الرجوع إىل األعلم أو حمتمل األعلمية، وبعدها يصّح أو َل 

تقليد اْليت ابتداًء؟ وإذا كان اْلّيت داخًَل من ضمن حمتمل األعلمية، فهل ُيوز 
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التقليد رجوع اْلاهل إىل العاَل، فهل موت الرجوع إىل رأيه؟ ثم إذا كان معنى 

الفقيه يصرّيه جاهًَل أم هناك دليٌل آخر نرجع إليه يف عملية التقليد؟ ثم ـ شيخنا ـ 

عندما أرجع إىل الثقات يف عملية َتديد مرجع التقليد، أَل ينبغي أن أرجع إىل أعلم 

فَلن : ْلراجع ويقولالثقات أو حمتمل األعلمية من الثقات؟ وْلاذا َل يترّبع أحد ا

وفَلن أعلم بعدي، وفَلن وفَلن متساوي األعلمية؟ ْلاذا َل تشّكل ْلان من أهل 

اخلربة واْلجتهدين من أمثالك تكون بمثابة مكاتب استشارية توّجه اْلؤمنْي 

وترشدهم إىل اْلراجع، وتتابع رسائل وأبحاث اْلراجع، وتعطي رأُّيا عن ممّيزات 

 كّل مرجع؟

 عروف، فالبّد من الرجوع إىل احلّي األعلم لكي جييز لك تقليد وفقًا للم

امليت ابتداًء وال يكفي الرجوع ألّي جمتهد. وإذا كان امليت داخاًل يف ضمن 

حمتميل األعلمية فال جيوز تقليده ـ بناًء عىل عدم جواز تقليد املّيت ابتداًء ـ إال 

 بفتوى احلّي.

ىل املنع عن تقليد امليت، وال يّدعون كام أّن الفقهاء لدهيم أدّلة أخرى ع

بالرضورة أّنه بموته يصري جاهاًل، كيف بل قد يصري أكثر علاًم بخروجه من عامل 

املاّدة وانكشاف عامل الغيب له بناًء عىل وجود حياٍة برزخيّة قبل القيامة. وقد أقّر 

سرية العقالئية غري واحٍد من الفقهاء ـ منهم السيد اخلوئي عىل ما يف بايل ـ بأّن ال

ال تفّرق يف التقليد بني امليت وغريه، ممّا يعني أهّنم مازالوا يرون يف املّيت شخصًا 

عاملًا ي رجع إليه من حيث املبدأ لوال أدّلة املنع، وإال ملا شملته السرية العقالئّية، 

 بل خلرج ختّصصًا من حتتها.

إليه ولو مل يكن والرجوع يف تعيني األعلم يكفي فيه خربوّية من ترجع 

 جمتهدًا، وال يشرتط فيه األعلمّية برصف النظر عن تعارض الشهادات.



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 228

وأما ترّبع املرجع نفسه يف الكشف عن املستويات العلمّية ملن خيلفه، فهذا ما 

حصل يف بعض الفرتات الزمنّية ومع بعض الشخصيات، وذلك من خالل 

يف االحتياطات الوجوبية، األمر  إرجاعه املقّلدين يف حياته إىل فالن من الفقهاء

عن قناعته بأعلمّية فالن من بعده، لكن حتى لو قال املرجع عادًة الذي يكشف 

بأعلمّية فالن فقد تعاَرض شهادت ه هذه بشهاداٍت أَخر، فهو جمّرد خبري شاهد 

 أيضًا، وليس قوله بفتوى ت لزم مقّلديه بعد وفاته.

ن أهل اخلربة فهو يشء مجيل جّدًا، وأما احلديث عن اللجان االستشارية م

املرجعية الرشيدة واملرجعية املؤّسسة، إال أهّنا ما تزال بحاجة إىل : مثل فْكَريَت 

أشواط للسري حتى تتحّقق بالشكل الذي يصبو اجلميع إليه، فأوضاعنا احلالّية 

يات املوجودة جتعل مقرتحكم هذا حّقًا ورضورة، لكنّه ـ مع األسف ـ والتشظّ 

 .واقعي يف املنظور القريب غري

 

 مدى داللة آية حفظ الفرج على حرمة العادة السرّية  ـ 181

 َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظوَن ﴿: اآلية القرآنية التي تقول هل تدّل : السؤال

ُْم َغرْيُ َمُلوِمَْي َفَمنِ  اْبَتَغى َوَراَء َذلَِك  إَِلَّ َعََل َأْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت َأْيََمَُّنُْم َفإَِّنَّ

ـ بمفردها ومن دون  (، هل تدّل 7ـ  2: )اْلؤمنون ﴾َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدونَ 

 عَل حرمة اَلستمناء أو العادة الّّسية؟ األحاديث الّشيفة ـ

  ذهب غري واحد من الفقهاء إىل شمول هذه اآلية الكريمة ملا يعرف بالعادة

عل عدم حف  الفرج عن غري األزواج واإلماء الرسية، عىل أساس أّن اآلية جت

 عدوانًا، فيشمل االستمناء  ألّنه عدم  حفٍ  للفرج أيضًا.

نقل عن السيد اخلوئي شفاهًا ـ بل ذهب إليه رصحيًا السيد حممد صادق  لكن ي 
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الروحاين حفظه اهلل ـ أّن اآلية الكريمة منرصفة عن مثل االستمناء  منطلقًا يف 

احلف  تنرصف إىل حف  اليشء من الغري، ال من النفس، ويف ذلك من أّن كلمة 

االستمناء يكون احلف  من الغري متحّققًا فال موجب لتصنيفه يف عداد العدوان، 

حفظت مايل يف صندوق، فهذا ال يشمل إال أن حتفظه من : فمثاًل عندما تقول

ف فيه كيفام الغري ومتنع الغري منه، ال أن حتفظه من نفسك ومتنع نفسك من الترّص 

)ابتغى وراء ذلك( بناء عىل أهّنا تشري : شئت، ولعّل كلمة )ذلك( يف قوله سبحانه

 إىل األزواج واإلماء، تعّزز هذا التفسري، وهذا التفسري غري بعيد.

أدّلة حرمة االستمناء ال تنحرص عند الفقهاء هبذه اآلية الكريمة، بل  ،نعم

ّرمة التي استفاد منها بعض الفقهاء لدهيم شواهد أخرى كبعض الروايات املح

ليس عّد االستمناء حمّرمًا فحسب بل اعتباره من الكبائر، وبعض هذه الروايات 

 .فرّس اآلية التي تقّدمت بالتفسري املشهور عند الفقهاء، دون الذي نرّجحه

 

 بني الرجل واملرأة تعليق على كالم كاتب أردني حول احلّب  ـ 181

 إّن أول مظاهر العدالة وإنصاف اْلرأة، : الكتّاب األردنيْييقول بعض : السؤال

َترير جسدها من التقاليد البالية بإلغاء احلجاب، وإلغاء الفصل بْي اْلنسْي، ونّش 

ثقافة احلّب، وعدم إبقاء اْلرأة يف البيت، ومساواهتا مع الرجل يف اْلرياث، ونزع 

من التقاليد السيئة، وَترير  الربقع عن وجهها، إذا خرجت من اْلنزل، وَتريرها

جسدها، والسَمح َلا بدخول التجربة العاطفية بإرادهتا، ما دامت عاقلة راشدة. إّن 

الغريزة التي تربط بْي اْلنسْي إذا استنارت، اختذت بعدًا جديدًا، وولدت احلب 

واإلخَلص واإليَمن. وعَلمة احلب أنه ُيمع بْي الدوافع والتصور، ومن أحب 

قًا، لن يكون يف أذنه وقر عن سَمع صوت العقل. فهذا هو اإلمام ابن حزم حبًا صاد
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ْثِم َواْلَفَواِحَش إَِلَّ ﴿: األندلِس، عندما قرأ قول اَّلل تعاىل َتنُِبوَن َكبَائَِر اإْلِ الَِّذيَن َُيْ

هي القبَلت واْلداعبات التي َتدث : اللمم: ذهب إىل األخذ بالرأي القائل ﴾اللََّممَ 

جل واْلرأة ما دون الزنا، فكان أّول أئمة الفقه اإلسَلمي، الذين أقّروا بْي الر

بفرضية نظرية احلّب والتجربة العاطفية. وكان أحد األئمة الذين وقعوا يف فخاخ 

وأحبها حبًا مّجًا، وكان ُيرج إىل قربها ويقول  «نعم»احلب، إذا تعّلق قلبه باْلارية 

يث الزانية مشهور، ويظهر فيه تأكيد النبي فيها الشعر اْللتهب بالعواطف. وحد

عليه السَلم، عَل التفريق بْي الزنا وهو من الكبائر، وبْي اللمم. فقد سأل تلك 

أودخل كذا يف كذا؟! ويكفي أن نعلم : اْلرأة، التي راجعته ليقيم عليها حّد الزنا

ما من : قولهبأَّنا لو قالت َل، فليس عليها حّد. وها هو ذا أبو ذر يسمع من النبي 

وإن : عبد قال َل اله إَل اَّلل ثم مات عَل ذلك إَل ودخل اْلنة. وقتئذ سأله أبو ذر

وإن زنى، وإن ْسق. فأعاد أبو ذر السؤال مرتْي : زنى، وإن ْسق؟! قال النبي

وإن زنى، وإن ْسق، رغم أنف أيب ذر! وُيب أن نفهم بأّن : وثَلثًا، حتى قال النبي

ها، ليست مدفوعًة بالشهوة، ولكن الذي يدفعها إىل ذلك، هو اْلرأة التي تبيع جسد

اْلهل والعجز عن كسب قوهتا عن طريق ْشيف، والنقص الذي نشاهده يف 

أخَلقنا، وما أصابنا من فتور وقّلة اكْتاث، وما ابتلينا به من بَلدة يف اإلحساس، 

 .ىلويف تذّوق اْلَمل، كّل ذلك إنَم هو ناشئ من نقص يف تربيتنا األو

 شيخنا اْلليل، ما هو تعليقكم عَل هذا الكَلم؟

 ًإّن ما نقله عن اإلمام ابن حزم األندليس مل أعثر عليه يف كتبه، بل : أوَل

رأيت له يف كتاب )املحىّل( الذي هو موسوعته الفقهية التي متثل املذهب 

واملعايص كبائر فواحش وسيئات صغائر وملم، واللمم : مسألة»: الظاهري يقول

مغفور مجلًة، فالكبائر الفواحش هو ما توّعد اهلل تعاىل عليه بالنار يف القرآن أو 
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عىل لسان رسوله صىل اهلل عليه وسلم، فمن اجتنبها غفرت له مجيع سيئاته 

َتنِبُوَن َكبَ ﴿: الصغائر. برهان ذلك قول اهلل عز وجل ْثِم َواْلَفَواِحَش الَِّذيَن َُيْ ائَِر اإْلِ

َمَم إِنَّ َربََّك َواِسُع اْلَْْغِفَرةِ  واللمم هو اهلّم باليشء، وقد تقّدم ذكرنا األثر  ﴾إَِلَّ اللَّ

. وله كالم (21: 1املحىل ) «يف أّن من هّم بسيئة فلم يعملها مل يكتب عليه يشء

 .(861: 6حكام اإلحكام يف أصول األ): قريب من هذا يف كتابه األصويل

فهذا النّص جيعل اللمم خارج املعايص كّلها صغائرها وكبائرها، عىل خالف 

 .ما جاء يف الكالم املنقول أعاله، ولعّله يف مكان آخر مل أوّفق للعثور عليه

إذا وقع اإلمام األندليس نفسه يف احلّب فال ضري، فليس احلّب بحرام، : ثانياً 

عىل حتريم احلّب، وقد سبق أن نرشت  يف جملٍة وال أظّن فقيهًا يملك دلياًل 

أزمة احلّب : إسالمية تصدر يف لندن بحثًا خمترصًا يف هذا املوضوع حتت عنوان

نفسه، إّنام املشكلة  واإليامن، وتوّصلت إىل أّن احلب العذري ال مشكلة فيه يف حدّ 

 .يف أن يصاحبه ما هو حمّرم

غري الزنا، فإّن النبّي سأل عن الدخول  إّن حديث الزانية ال يفيد جواز: ثالثاً 

لكي يتأّكد من حتّقق موجب احلّد، أي اجلريمة التي توجب عقوبة احلّد، ال لكي 

كيف عرف الكاتب الكريم أّن سؤال النبي : يتأّكد من أصل احلرام، وهنا نسأل

كان عن احلرام وأّن غريه جائز، مع أّن احلديث ال يفصح عن ذلك، ومل تثبت 

، ونحن نعرف أّن بعض أّن ما من معصية ففيها التعزير بنحو مطلققاعدة 

املعايص مل تضع الرشيعة حّدًا فيه، فالنبّي يسأل ليعرف هل يقيم احلّد أم ال، ال 

 ليعرف هل حصلت معصية أم ال.

وأّما حديث أيب ذر الغفاري فإّنني أعجب من بعض الكّتاب : رابعاً 

هذا احلديث ولطاملا هامجوه  ألّنه يعّطل املعارصين يريدون أن يستفيدوا من 
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العمل ويشّل فعل االلتزام بالقانون عند األّمة، إّن هذا احلديث اختذ منه العلامء 

 : موقفني

ألّنه خيالف القرآن الكريم الذي دّل عىل نزول عقوبات   رفضه: أحدما

 أخروية ببعض املعايص غري الرشك مثل القتل وأذية املؤمنني وغري ذلك.

تفسريه عىل نفيه اخللود يف النار للمسلم ال نفي دخول النار، وهذا هو : ثانيهام

تفسري املشهور منهم، فيكون معنى احلديث أّن املسلم يدخل اجلنّة بالتأكيد ولو 

فعل أعظم الكبائر  ألّنه مسلم، لكنّه يدخل النار قبل دخوله اجلنّة، واهلل يعلم 

 .كم يميض فيها

ث عن املرأة التي تبيع جسدها يمكننا أن نطّبقه عىل كّل إّن احلدي: خامساً 

اجلرائم املخالفة للقانون من الرسقة واالختالس واالحتيال والكذب والتزوير  

ألّنه ما من جريمة قانونية إال ويمكن التعاطف نفسيًا مع بعض مرتكبيها، ونحن 

م حّد لسنا ضّد هذا التعاطف يف بعض الظروف اخلاّصة، فقد أسقط اإلسال

الرسقة عّمن رسق يف ظروف املخمصة واملجاعة، تفّهاًم منه للظروف الضاغطة، 

وهناك يف الفقه اإلسالمي من يتحّدث عن موجبات ختفيف العقوبات يف بعض 

احلاالت، وقد ذهب السيد حمّمد باقر الصدر ـ فيام ينقل عنه ـ إىل سقوط حّد 

ّو شك والتباس، كام يف مثل االرتداد يف حال كان اجلّو االجتامعي كّله ج

عصورنا هذه، كام أّن التعزيرات يأخذ فيها احلاكم الظروف التي من هذا النوع، 

فهناك فرق بني احلديث عن ظروف ختفيف العقوبة بحسب التسمية الفقهية 

والقانونية، وبني احلديث عن عدم تعنون الفعل بأّنه جريمة، بحيث نريد من 

ن نقنع أنفسنا بأّن هذا الفعل ليس بجرم من بعض الظروف االستثنائية أ

 .األساس. وأظّن أن هذا هو اخلطأ الذي وقع فيه الكاتب املحرتم
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 االجتاهات الفقهّية يف املوقف من الفوائد البنكية  ـ 182

 ما هي آراء الفقهاء باختصار يف مسألة البنوك الربوية وطريقة عملها؟ : السؤال

 ل معها يف هذا الزمن؟وكيف يمكن لنا أن نحّل أزمة التعام

  لعّله يمكنني أن أوجز أبرز االجتاهات الفقهّية املوجودة اليوم فيام خيّص

 : قضّية البنوك والعمل املرصيف، عىل الشكل التايل

وهو اجتاه التكييفات الفقهّية والتخرجيات القانونّية، وهو يرى : اَلَتاه األّول

با عليها، لكنّه حياول التخّلص من حرمة الفائدة البنكية  النطباق عنوان الر

مآزق الواقع القائم من خالل إبداء خترجيات فقهّية للكثري من املعامالت القائمة 

توجب تغرّيًا يف عنواهنا من احلالة الربوّية إىل معامالت أخرى مرشوعة، وهذه 

 .هي احلالة الغالبة لدى الفقهاء املعارصين

يرى ـ عىل عكس االجتاه األّول متامًا ـ أّن وهو االجتاه الذي : اَلَتاه الثاّن

الفائدة البنكّية ظاهرٌة مستجّدة حادثة يف حياة البرش، وهي خمتلفة ماليًا 

واقتصاديًا عن ظاهرة الربا التي عرفها التاريخ وحّرمتها النصوص الدينية، ومن 

 أّي ثم فهذه الظاهرة اجلديدة حمكومة باحللّية من حيث املبدأ، ولسنا بحاجة إىل

 .ختريج فقهّي إضايف لتحليلها

وهو االجتاه الذي حياول أن يفّصل يف املوضوع، فريى أّن الربا : اَلَتاه الثالث

احلرام هو نوٌع خاّص من أخذ املال والفائدة يف القروض، وليس كّل قرض جّر 

نفعًا فهو حرام، وكمثال عىل هذا االجتاه ما ذهب إليه بعض الفقهاء والباحثني 

أّخرين من أّن الربا احلرام هو الربا االستهالكي الذي يكون املقرتض فيه املت

مقِدمًا عىل أخذ القرض لكي يستهلكه، ممّا يعني أّن املقرتض فقري أو ضعيف فيام 

املقِرض قوّي وغني، أّما الربا االستثامري كام يف حالة أخذ البنوك لألموال 
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والرشكات القروض من البنوك  ارالستثامرها ال الستهالكها، أو أخذ التجّ 

 .للغرض عينه، فليس مشموالً ألدّلة حرمة الربا

 

 ذوق الشريعة ومسألة االستحسان  ـ 183

 أوّد أن أطرح عليكم هذه اْلسألة أرجو َتليتها يل حسب فهمكم. : السؤال

يَلحظ أّن بعض فقهائنا كالسيد اخلوئي وغريه، يستعملون عند بحث بعض 

حيال القضية حمّل البحث، تعبري )مذاق الّشيعة(،  اْلسائل وعند حسم اْلوقف

)ذوق الفقه(، )شّم الفقاهة(. وقد َلحظت يف بعض بحوثكم يف الدراسات 

اْلعاْصة تستخدمون ذوق الّشيعة. وكَم يبدو أَّنا قريبة من تعبري معاْص سائد 

دئ لدى فقهاء القانون وهو )روح النّص(، كَم أّن هناك من الباحثْي من يعرّب بمبا

الّشيعة أو مبادئ القانون وما شابه. وَلحظت أّن بعض الباحثْي من اإلمامية 

يعتربون اَلستناد إىل ذوق الفقه أو الّشيعة عَل أّنه رضٌب من اَلستحسان إَل إذا 

كان قطعّيًا. وطبعًا مسألة القطع يف كثري من احلاَلت تكون شخصية، وليست 

الشهيد باقر الصدر وربَم غريه. ما أريد  موضوعية، كَم حياول بعٌض ضبطها كالسيد

بحثه هنا، أليس تعبري )مذاق الّشيعة( شبيه أو رديف ْلقصد الّشيعة وغرضها وما 

شابه؟ وبالطبع فإّن نظرية اْلقاصد كَم نّظرها وطّورها بعض الفقهاء من غري 

اّن اإلمامية أبرزهم العَلمة الشاطبي يف اْلوافقات، فهي أوسع وقد َل تتفق مع مب

اإلمامية يف بعض التأسيسات والتطبيقات. ما رأيكم؟ هل ثّمة فرق جوهري يف 

 البْي؟

 توجد هنا عّدة نقاط : 

عندما يتحّدث الفقهاء وعلامء الرشيعة عن ذوق الشارع، أو مذاقه، أو : أوَلً 
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الشّم الفقهي أو غري ذلك، فإهّنم يف احلقيقة حياولون احلكاية عن مسائل حصلت 

ناعات نتيجة تراكامت جزئّية عفوّية جاءت من خالل التعايش مع هلم هبا ق

النصوص وملس تقّلباهتا وحاالهتا يف املجاالت املختلفة  ألّن قراءة فكر أّي 

شخص كام تكون من خالل مراجعة سطور كلامته ومنصوص عباراته كذلك 

مه تكون من خالل النظر فيام بني السطور، بحيث يعرف من يعيش يف ثنايا كال

فرتًة زمنّيًة معّينة مزاَجه اخلاّص وطريقته ونمط تفكريه، وهذا أمٌر يامرسه البرش 

وهذا يعني أّن احتجاج الفقهاء بمثل هذه  يف حياهتم يف التعاطي مع بعضهم.

التعبريات راجع إىل تبلور قناعة اطمئنانية عندهم توّلدت بطريقة عفوية مرتاكمة 

ّم هائل من النصوص يف خمتلف األبواب عرب السنني، نتيجة التعامل مع ك

 .واملوضوعات

لكّن هذا ال يعني أّنه من الناحية البحثية يكفي االّدعاء، بمعنى أّن الفقيه 

عندما يّدعي الذوق املذكور جيب عليه إخراجه من احلالة العفوّية إىل احلالة 

 : الواعية، وذلك عرب مجاع طريقتني ما

النصوص ملطالعتها بطريقة واعية يف كّل ما يرتبط ـ العودة جمّددًا إىل : األوىل

إجيابًا ـ باملوضوع الذي ي بحث عنه  ألّن املراجعة الواعية قد تكشف لإلنسان 

 .أشياء تبلورت خطأ يف املراكمة العفوّية

العودة بطريقة نقدّية إىل النصوص املعارضة ـ ولو احتامالً ـ وحماولة : الثانية

فإّن النصوص املعارضة يمكن أن تفيض إىل تاليش هذا استذكارها ومراكمتها، 

 .االطمئنان وحتّوله إىل جمّرد احتامل ظنّي

هذا فيام بني الفقيه ونفسه، أّما عندما يريد الفقيه أن يطرح ذوق الشارع يف 

أبحاثه التي يقّدمها للمحافل العلمّية، فيجب عليه ـ من وجهة نظري املتواضعة 
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هات الوجدانية  ألّن هذه املوضوعات قد ال يعثر فيها عىل ـ استخدام طريقة املنبّ 

نّص رصيح حتى يقّدمه إلقناع اآلخرين من الفقهاء، فيلجأ الفقيه ـ اضطرارًا ـ 

هنا لإلشارة إىل منّبهات وجدانية ال تشّكل دليالً يف حّد نفسها بقدر ما تثري 

لقضية، فيحصل هلم الشعور الوجداين عند سائر الفقهاء، مما ينّبههم إىل هذه ا

 .هذا االطمئنان نفسه الذي حصل له

وفقًا ملا أوضحناه أعاله، ستكون نظرية املقاصد بشكلها االستقرائي : ثانياً 

الذي طرحه الشاطبي تعبريًا واعيًا عن تلك املامرسات العفوّية التي مارسها 

يعها بعض علامء اإلماميّة، غاية األمر أّن املامرسات اإلمامّية ال تدخل مج

بالرضورة يف باب املقاصد واألغراض، فليس كّل استقراء للوصول إىل قاعدة يف 

 .الفقه معناه أّننا نتحّدث عن املقاصد، فبني املقاصد والقواعد صلة ومتايز معاً 

ممّا أسلفناه يظهر أّن الذين قصدوا أّن مسألة ذوق الرشيعة مسألة : ثالثاً 

واحد  ألّن مسألة ذوق الرشيعة جيب أن استحسانية، مصيبون وخمطئون يف آٍن 

تبلغ العلم واالطمئنان، وإال صارت ظنًّا غري حّجة، وعندما ال تتحّول اّدعاءات 

الذوق والشّم إىل معطيات واعية ـ ولو بنحو التنبيه والتذكري ـ فسوف تبدو 

 .لآلخر رضبًا من الظنون واالستنسابات

خيص ملوضوٍع ما جيعل هذا املوضوع بدا يل من كالمكم أّن الطابع الش: رابعاً 

غري ذي قيمة، بمعنى أّن االجتهاد جيب أن يكون منضبطًا لقواعد واضحة يف كّل 

تفصيل، ولكنني أالح  عىل ذلك أّن هذا األمر غري واقعي  ألّن كّل من يتعامل 

مع قضايا التاريخ واللغة جيب أن يدخل مدارًا متحّركًا من حتت أرجله، فمسألة 

لظهور التي عليها عامد االجتهاد عند املسلمني، وهي املسألة املرتبطة حجّية ا

بالدالالت ومناهج فهم النصوص، ترسي يف ثناهيا التطبيقّية السمة الذاتية 



 251 ........................................................ القسم الثالث: الفقه وعلوم الشريعة

والطابع الشخيص، ومثل هذه األمور جتري يف اّدعاءات مذاق الشارع، وكّل ما 

حاضنة صحّية يف املجالني  يمكن فعله يف جمال الضبط هنا هو ـ أوالً ـ توفري بيئة

اللغوي والتارخيي، تستطيع إيصال القارئ للنّص إىل فهم أصوب إىل جانب 

عنرص املنّبهات الوجدانية ونظام القرائن، وهو ـ ثانيًا ـ ممارسة قراءات نقدّية 

لفهم النّص  ألّن القراءات النقدّية تستطيع الكشف عن مكامن اخللل يف 

 .االستنتاجات اللغوّية

 

 إقامة عزاء امليت يف السابع أو األربعني أو الذكرى السنوّية  ـ 184

 من عادات أهل بَلدنا إقامة العزاء للميت يف اليوم السابع أو يف يوم : السؤال

األربعْي، فهل هناك أصل يف الّشع لذلك؟ وهل يوجد يف الّشع َشء اسمه 

 الذكرى السنوّية؟

 لنصوص يفيد عدم مل يثبت ذلك وال توجد فيه نصوص، بل بعض ا

 .التجاوز عن اليوم الثالث، وقد يكون راجحًا بعنوان ثانوي

 
 هل لباس علماء الدين منصوص عليه شرعًا؟  ـ 185

 ذكرتم يف جوابكم عن سؤال سابق أّن مسألة تعّمم طالب العلم الديني : السؤال

موضوع يتبع الظروف اْلوضوعّية، لكن هنا لدّي سؤال من نوع آخر حول نفس 

هل أن تعّمم رجال الدين أمٌر منصوص عليه يف الّشع ويف القرآن والسنّة : اْلوضوع

 الّشيفة أم َل؟

   مل أعثر يف حدود تتّبعي عىل وجود نّص يف الكتاب الكريم أو يف السنّة

الرشيفة يفيد التمييز يف اللباس بني علامء الدين وغريهم، بل قد كانت سرية 
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وصحابة الرسول وأصحاب األئّمة  وأهل البيت النبوّي  |الرسول األكرم

ولعّل . يلبسون ما يلبس الناس، ومل يكونوا ليتاميزوا عن اآلخرين يف ذلك

بدايات هذا التمييز ظهرت ـ عىل ما يقال ـ يف العرص العبايس األّول، وذلك يف 

 النصف الثاين من القرن الثاين اهلجري.

س خاّص بطبيعة نشاطهم، إال أّن ذلك ال يمنع متايز الناس عن بعضها يف لبا

كام هي ألبسة القضاة أو األطباء يف عملهم، رشط أن ال يعترب ذلك التاميز يف 

اللباس أمرًا دينّيًا فيصري ابتداعًا يف الدين، وال يؤّدي إىل ممارسة حالة طبقّية 

مرفوضة إسالمّيًا وأخالقيًّا، ومن دون ذلك ليست هناك أّي مشكلة يف 

 .راجحًا كام ذكرنا يف السؤال املشار إليه املوضوع، بل قد يكون

 

 التقليد ومسألة االقتناع بفتوى املرجع  ـ 186

 هل مفهوم التقليد يعني التبعية العمياء، ويعني هنا أن أقوم بالتقليد : السؤال

حتى يف األمور التي َل أقتنع هبا َّنائيًا، وَل يوجد دليل ظاهر عليها يف القرآن أو 

 اء تام لعقيل؟ أريد أن أعطي مثًَل موضوع الغناء.بمعنى آخر أن أقوم بإلغ

  التقليد عند الفقهاء هو أن ترجع للفقيه الذي تعمل بفتاويه وتطّبق ما

توّصل هو إليه من نتائج فقهّية، وليس عندهم يف التقليد أن تقتنع أنت بتلك 

ه النتائج  ألهنم يعتربون أّن الشخص غري املجتهد ال يستطيع أن حيّكم قناعات

الشخصّية يف قضايا ال يملك فيها ختّصصًا، ويرون أّن هذه هي احلالة البرشية يف 

 خمتلف االختصاصات.

نعم هناك عدد قليل جّدًا من الفقهاء ـ كالشيخ الصادقي الطهراين رمحه اهلل ـ 

قال بأّن التقليد يعني أن تّتبع شخصًا فتقتنع بام قال، بمعنى أن حتصل عندك 
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 وكالمه، بحيث ال تشعر باضطراب يف االقتناع بام توّصل إليه.سكينة لقوله 

فال يامنع الفقهاء ـ نظرّيًا ـ من أن يسأل اإلنسان عن دليلهم  ،وعىل أية حال

الذي استندوا إليه يف هذه الفتوى أو تلك. وقد كنت كتبت سابقًا يف بعض 

املقاالت أنه من الرضوري إرفاق الفتاوى بنبذٍة خمترصة عن الدليل حيث 

 .يمكن

: فرّس بتفسريينأضف إىل ذلك أّن مسألة القناعة التي حتّدثتم عنها يمكن أن ت

أنا أملك نّصًا يف احلديث أو يف القرآن الكريم حيّرم الغناء، لكنّني : فمّرًة تقول

لست مقتنعًا هبذا التحريم، وال أرى له مرّبرًا منطقيًا ومعقوالً، ومّرًة أخرى 

إنني ال أقتنع بتحريم الغناء  ألنني مل أجد نّصًا دينّيًا مقنعًا حيّرم الغناء، : تقول

احلالة األوىل ال تأثري لعدم قناعتك من وجهة نظر الفقهاء  ألّن النص مادام ففي 

موجودًا فال حيّق للمسلم أن يعرتض عىل احلّجة التي أرسلها اهلل تعاىل له، قال 

ُموَك فِيََم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ َلَ َُيُِدوْا يِف ﴿: تعاىل  َفََل َوَربَِّك َلَ ُيْؤِمنُوَن َحتََّى حُيَكِّ

َّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموْا َتْسلِيًَم  َوَما َكاَن ْلُِْؤِمٍن ﴿: ، وقال سبحانه﴾َأنُفِسِهْم َحَرًجا ممِّ

ُة ِمْن َأْمِرِهمْ  رَيَ
ُم اخْلِ ، فلو ﴾َوََل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اَّللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن ََلُ

عىل املوقف الرشعي، بحّجة عدم  اقتنعت أو مل تقتنع ال يمكنك رشعًا أن تتمّرد

االقتناع. أما يف احلالة الثانية فمن حّقك أن تسأل عن املستند الذي اندفع الفقهاء 

عىل أساسه لإلفتاء هبذا أو ذاك، ومن حّقك الذهاب بعيدًا يف النقد والتمحيص 

والسؤال واالستفهام، ومن واجبهم من حيث املبدأ أن يرشحوا لك ويبّينوا، فإذا 

نت القضية من األمور الواضحة أو شبه الواضحة بحيث يمكن لإلنسان أن كا

حيسمها دون حاجة ملقّدمات طويلة، كان باإلمكان تبنّي مواقف، وإال فال يمكن 

 .إال بعد طّي تلك املقدمات الطويلة من البحث العلمي
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 الكشف عن علل األحكام ومالكاتها ومصاحلها  ـ 187

 أن يتوّصل إىل مَلكات األحكام وعللها،  هل يمكن للعقل البّشي: السؤال

خاّصًة األحكام اَلجتَمعية وليست التعبدية الفردية؟ بحيث نقْتب أكثر من روح 

الّشيعة ومقاصدها مما ُيعل األحكام الّشعية مرتبطًة بواقع احلياة، بحيث يستشعر 

هبا؟ البّش مدى حاجتهم َلا إذا علموا ما ستحّققه َلم هذه األحكام لو التزموا 

خاصة أّن البعض يستشهد بمجموعة من اآليات إلثبات عدم قدرة العقل البّشي 

عَل كشف مَلكات األحكام، منها مثًَل عندما يذكر اَّلل سبحانه وتعاىل اْلهاد وأّنه 

)واَّلل يعلم وأنتم َل تعلمون( : مكتوب عليكم وهو كره لكم، ثم يضيف قائَلً 

يل يف آيات الطَلق، حيث إّن اَّلل تعاىل بعد (، وكذلك ورد هذا التذي542: )البقرة

: )واَّلل يعلم وأنتم َل تعلمون( )البقرة: بيان أحكامه بأَّنا أزكى وأطهر يقول

(. وكذلك يف مورد اإلرث وبعد بيان سهم كل من الرجل واْلرأة واألب واألم 545

 إّن اَّلل كان )َل تدرون أُّيم أقرب لكم نفعًا فريضة من اَّلل: واألوَلد، يقول اَّلل تعاىل

عليًَم حكيًَم(... اإلشكالية احلاصلة لدّي تكمن يف اعتقادي بأّن الّشيعة حتى تكون 

حّيًة بْي الناس ومرتبطة بواقعهم َلبد أن تكون مَلكات األحكام ـ خاّصًة 

اَلجتَمعية ـ واضحة ومعروفة لدى الناس، ويمكن للعقل أن يكتشفها بحيث يفهم 

شعرون حاجتهم إليها، وبالتايل يقبلون عليها راغبْي دون الناس احلكمة منها ويست

إكراه أو إلزام، بحيث تتغرّي النظرة إىل احلكم الّشعي من اعتباره جمّرد حكم تعبدي 

بحت قد يفهمه البعض بأنه أغَلل وقيود، إىل اعتباره معاْلة إَلية للقضايا التي 

ا القلب.. فباعتقادي أّنه كّلَم يواجهها اإلنسان يف اْلجتمع، يطلبها العقل ويطمئن َل

اتضحت مَلكات األحكام للعقل كّلَم َتَّل جَلل ومجال الّشيعة اإلَلية وزاد تعّلق 

 وارتباط اإلنسان هبا.. فَم هو رأيكم يف هذا؟
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  إذا رّصحت النصوص بالعّلة أو استطاع الفقيه بجمع الشواهد والقرائن

فال مشكلة، لكّن اعتامد الظنون يف تفسري حتصيل االطمئنان بعّلة احلكم ومالكه، 

حيث ال يمكن أن ندرك أرسار الرشيعة  مالكات األحكام هو املشكلة األكرب 

 بمثل هذه الظنون التي مل يقم عليها من اهلل حّجة.

نعم قد يالح  ـ أحيانًا ـ يف طريقة الفقهاء السائدة مبالغة يف املنع عن قدرتنا 

املالك، ويف تقديري املتواضع فإّنه يمكن الوصول عىل معرفة األحكام من حيث 

إىل املالكات بنسبة ال بأس هبا، والنصوص نفسها تساعدنا عىل ذلك أيضًا ممّا 

جرى إغفاله يف كثري من األحيان. لكّن مع ذلك فاعتقادي هو أّن حتصيل 

ما  املالكات كّلها أو غالبها، بام يف ذلك القضايا االجتامعية، صعٌب وعسري جدًا،

 مل تتغرّي عملّية االجتهاد نفسها تغرّيًا جذرّيًا.

أما احلديث عن مجال الرشيعة فيمكن فيه أن نتحّدث عن حكمة الترشيعات، 

عندما ال يتسنّى احلديث عن املالكات، فاحلكمة غري املالك، وقد استفاد العلامء 

ة عن الرشع رون منهم ـ يف إعطاء صورة ناصعكثريًا من احلكمة ـ السيام املتأّخ 

برصف النظر عن مستوى النجاحات التي حّققت يف هذا السياق، لكّن احلكمة 

 .ال نستطيع من خالهلا اجلزم بالعّلة واالجتهاد وفقًا هلا

 

 ات شراء أو بناء منزل جديدمستحّب  ـ 188

 يقوم الناس ببعض األعَمل عند ْشاء منزل جديد واَلنتقال إليه، فهل : السؤال

 ا اْلوضوع؟من مستحّبات يف هذ

  ال شّك أّن رشاء منزل جديد واالنتقال إليه أو بناء منزل جديد من

موجبات شكر اهلل تبارك وتعاىل، والتوّجه إليه باحلمد والثناء، فاإلنسان املؤمن 
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يذكر اهلل تعاىل عند كّل نعمٍة جديدة تنزل به، وهذا الشكر كام يمكن أن يكون 

كون عرب العمل، بمساعدة اآلخرين عرب اللف  اللساين كذلك يمكن أن ي

وإعانتهم والتصّدق عىل الفقراء واملساكني وإطعامهم، بوصف ذلك تعبريًا عن 

الشكر هلل تعاىل فيام رزقه، وهذا املقدار من األمور الواضحة يف الرشيعة 

 .اإلسالمّية

إال أّنه مل أعثر عىل يشء بخصوصه يتصل بأعامل خاّصة برشاء املنزل أو 

إليه، سوى ما أشار إليه بعض الفقهاء من إقامة الوليمة، وهو ما يطلق  االنتقال

عليه يف بعض النصوص والكلامت )الوكار( و )الوكرية( و )التوكري(، إال أّن 

إثبات االستحباب اخلاّص هنا يف هذا املوضوع مشكٌل إال بناء عىل قاعدة 

لواردة يف هذا األمر مل التسامح يف أدّلة السنن والتي مل تثبت  ألّن الروايات ا

 .يثبت صدورها

ففي خرب السكوين مثاًل والوارد يف كايف الشيخ الكليني، عن أيب عبد اهلل عليه 

العرس : الوليمة يف أربع»: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: السالم قال

واخلرس، وهو املولود يعّق عنه ويطعم، واإلعذار وهو ختان الغالم، واإلياب 

الرجل يدعو إخوانه إذا آب من غيبته، ويف رواية أخرى أو توكري وهو بناء وهو 

. ولكّن هذا اخلرب ال يصّح  ألّن الرواية األخرى التي يتحّدث عنها «الدار وغريه

الشيخ الكليني أّن فيها الوليمة عند التوكري مل يظهر سندها  إذ حيتمل أهّنا بنفس 

عىل ـ خر مل جيِر توضيحه، علاًم أّنه مل تثبت سند األوىل، كام حيتمل أهّنا بسند آ

 الواقع يف سند الرواية األوىل نفسها. وثاقة النوفيلـ التحقيق 

ويف خرب آخر نقله الشيخ الصدوق يف اخلصال وغريه بسنده إىل أنس بن حممد 

أبو مالك، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جّده، عن عيل بن أيب 
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يا »: م، عن النبي صىل اهلل عليه وآله، أنه قال يف وصيته لهطالب عليهم السال

. ولكّن «يف عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز: عيل، ال وليمة إال يف مخس

 .هذا اخلرب ضعيف السند أيضًا بأنس بن حممد فهو رجل جمهول للغاية

يب ويف خرب ثالث نقله الشيخ الصدوق يف كتاب معاين األخبار، بسنده إىل أ

قال أبو احلسن األول : عبد اهلل الرازي، عن سّجادة، عن موسى بن بكر، قال

يف : ال وليمة إال يف مخس»: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: عليه السالم

، ولكنّه أيضًا خرب ضعيف السند بكّل من «عرس، أو عذار، أو وكار، أو ركاز

 .سّجادة وموسى بن بكر، حيث مل تثبت وثاقتهام

وبناًء عىل ذلك، فأّي عمل من أعامل اخلري يقوم به اإلنسان عند االنتقال إىل 

منزل جديد كعقد لقاء لقراءة القرآن الكريم أو جملس عزاء حسيني أو غري ذلك، 

ينبغي أن ينوي استحبابه املطلق الشامل هلذه احلال، عىل تقدير ثبوت استحبابه 

 .بحالة رشاء املنزل اجلديد بعنوانه كذلك، وال يصّح منه نيّة استحبابه اخلاّص 

 

 حجية االستقراء يف استنباط األحكام الشرعّية  ـ 189

 بالنسبة لطريقة اَلستقراء هل هي مقبولة يف استنباط األحكام : السؤال

الّشعّية؟ وإذا كانت مقبولة فَم الفرق بينها وبْي القياس الذي ذّمه األئمة عليهم 

 السَلم؟

  االستقراء احلّجة عند اإلمامية هو أن يتتّبع الفقيه األحكام يف حمور واحد

بحيث حيصل له بجمع القرائن اطمئنان بالقاعدة العامة، أما القياس فهو ترسية 

حكم إىل موضوع آخر يشبه املوضوع األول دون أن حيصل علم بثبوت احلكم 

ب حالته األولّية يفيد للموضوع الثاين، وإنام حيصل ظّن  هلذا فالقياس بحس
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الظّن، أما االستقراء احلّجة فهو يفيد االطمئنان، وإذا مل يبلغ االستقراء 

 االطمئنان فليس بحّجة، بل هو رضب من القياس.

ثّمة أنواع من القياس مقبولة يف أصول االجتهاد اإلمامي كقياس  ،نعم

 .املعروفةاألولوّية عند بعضهم ممّا يمكن مراجعته يف كتب أصول الفقه 

 

 عقد الذّمة ومفهوم املواطنة احلديث  ـ 191

 بالنسبة ْلوضوع تقسيم األر  الذي كان عَل أساس سيادة الّشيعة : السؤال

اإلسَلمية بحيث قّسمت األر  إىل دار إسَلم ودار حرب أو دار دعوة، نجد اليوم 

واطنْي يف دار أّن اإلصَلحيْي أفتوا بقبول مبدأ )اْلواطنة( اْلعاْص بديًَل عن قسمة اْل

اإلسَلم إىل مسلمْي وذمّيْي، حيث أصبحت احلدود اْلغرافية هي معيار التقسيم 

أَل يعترب هذا التبديل يف اْلعيار نوعًا من : وليس سيادة الّشيعة.. سؤايل هو

التساهل؟ مع أنني أحّبذ مبدأ اْلواطنة يف ظّل الظروف العاْلية احلالية، لكن يف نفس 

 ي هذا السؤال.الوقت يتبادر لذهن

  ،الذين اختاروا مبدأ املواطنة لدهيم نظرية فقهية خاّصة، هلم عليها أدّلتهم

 |وهذا موضوع طويل  ألّن أدلة الذّمة مثاًل، هل يفهم منها أّن الرسول

مارسها بوصفه وليًا أم نبيًا؟ وهل نحن ملزمون بصيغة عقد الذّمة الذي وّقعه 

عد فتح القدس؟ املوضوع هنا، فمن يقول الرسول أو وقعه عمر بن اخلطاب ب

بأّن هذه الصيغ والئية تابعة ملا رآه الرسول آنذاك من مصالح يف عقد الذّمة هبذه 

الطريقة ترجع إىل املسلمني بحسب وضعهم يف ذلك الزمان، فهو يرى أنه حيّق 

ال للحاكم اليوم التعديل هبا بام يراه يف صالح املسلمني، وإال فال جيوز له ذلك إ

بالعنوان الثانوي. نعم هناك أبعاد ملفهوم املواطنة احلديث توجد نصوص دينّية 
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، نرتكه ملناسبة يف مواجهتها األمر الذي حييجنا لبحث مطّول يف هذا األمر

 أخرى.

 

 مًاوالية النيب بني وصفه نبّيًا ووصفه حاك  ـ 191

 ة النبي بصفة كونه مؤّسس حكوم»: يقول عبد الرزاق السنهوري: السؤال

كانت له الوَلية عَل كّل من كان خاضعًا َلذه احلكومة، سواء كان مسلًَم أم غري 

مسلم، وبوصف كونه نبيًا، َل يكن يطلب من غري اْلسلمْي من الذين تركهم عَل 

.. هل يمكن أن «دينهم اَلعْتاف بنبّوته، ولو أّن دعوته عاّمة شاملة ْلميع البّش

الفقرة، بحيث يتضح الفرق أكثر بْي معنى الوَلية تقّدموا لنا ْشحًا أعمق َلذه 

 كحاكم ومعنى الوَلية كنبي؟

  الوالية من باب احلكومة قد تثبت لشخص غري نبّي وال فقيه بناء عىل رأي

بعض الفقهاء، فمثاًل احلاكم العادل املنتخب من قبل الشعب هو مالٌك للوالية 

اليته هذه عىل الناس بحكم احلكومية عىل رأي بعض الفقهاء، وله أن ينفذ و

انتخاهبم له والتزامهم معه عرب االنتخاب أو البيعة، والنبّي مل يكن ليامرس 

سلطته من موقع النبوة فقط، فإنه من هذا املوقع مل يكن له أن يلزم الكافرين 

ببعض أحكام الرشيعة بعد إقرارهم عىل دينهم والتزاماهتم، لكن من موقع 

 املدينة املنّورة بموجب االتفاق الذي وقع معه بدايات اختيارهم له حاكاًم عىل

 اهلجرة، فإنه حيّق له إلزامهم بواليته.

حلم احلامر األهيل عندما كان  |وسأعطي مثالً لذلك، فقد حّرم الرسول

املسلمون يف خيرب، ثم تّم حتليل حلم احلمري، والسبب هو أّن الرسول مل حيّرمها 

حرام بعنواهنا، ثم نسخ حكم احلرمة، بل حّرمها  بوصفه نبيًا أوحي إليه أهنا

بوصفه ولّيًا عىل مصالح املسلمني  ألهنم لو أكلوها يف خيرب مل جيدوا شيئًا 

يركبونه ليعودوا اىل املدينة بعد انتهاء احلرب، فاملصالح العليا التي يريدها اهلل 
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صدر منعًا. سبحانه خّولت للرسول ـ بام هو ويل األمر يف هذه املصالح ـ أن ي  

 .وهذا غري قوله بوجوب الصالة الذي جاءنا منه بوصفه نبياً 

 

 شرح املراد من املالك والعلة واحلكمة واملقصد  ـ 192

 اْلَلك، العّلة، احلكمة، اْلقصد؟: ما هو اْلقصود هبذه اْلصطلحات: السؤال 

  ،املالك هو املصالح واملفاسد التي تكمن خلف قيام املرّشع بسّن القانون

لقتل حرام  ألنه يؤّدي إىل رسيان الظم واهلرج واملرج مثاًل. وأما احلكمة فهي فا

عنرص مؤثر يف سّن القانون لكنّه لوحده ال يوجب ترشيع القانون واعتباره من 

قبل املقنِّن، مثاًل الصالة واجبة  ألّن فيها فائدًة للبدن، فهذه حكمة  ألهنا ليست 

 ن أو عدمه.هي املؤثر الرئيس يف وجود القانو

أما املقصد فهو الغاية والغرض من القانون، وهو اصطالح سنّي، انترص له 

اإلمام الشاطبي يف القرن الثامن اهلجري، مثاًل حرمة رسقة املال هلا مقصد، وهو 

 حف  املال، وحرمة قتل النفس هلا مقصد، وهو حف  النوع اإلنساين.

الك حينئٍذ، وأخرى تكون إثباتيًة وأما العّلة فتارة تكون ثبوتّيًة وهي نفس امل

مثل حرمة اخلمر لكوهنا مسكرة، فإّن اإلسكار ليس هو املالك، لكّن هذا النص 

يفيدين أنه حيث وجد اإلسكار وجدت احلرمة، فهو واسطة يف إثبات احلرمة 

 .لكّل مسكر غري اخلمر

 

 حديث التقليد واشرتاط األعلمّية  ـ 193

 وأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه »: ة سند هذا احلديثما صّح : السؤال

، هل يستدّل ويعتمد عليه الفقهاء «خمالفًا َلواه مطيعًا ألمر موَله فللعوام أن يقّلدوه

 لبيان إمكانية الرجوع إىل أّي فقيه دون حاجة َلشْتاط األعلمّية؟
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 هذا احلديث ضعيف السند، وقد رّصح بذلك مجلة من الفقهاء منهم :

(، والسيد اخلوئي )االجتهاد والتقليد من 96: ني )االجتهاد والتقليدالسيد اخلمي

( 11: (، والسيد حممد سعيد احلكيم )مصباح املنهاج، بحث التقليد81: التنقيح

وغريهم، والسبب يف ضعفه السندي هو أّنه مرسل، وفقًا ملا جاء يف كتاب 

ملنسوب إىل اإلمام االحتجاج للطربيس، وضعيف السند وفقًا ملجيئه يف التفسري ا

 العسكري.

واحلديث عن اإلمام العسكري وليس عن اإلمام املهدي، خالفًا ملا هو 

 الشائع بني الناس.

وال حيرص الفقهاء عادًة اعتامدهم يف باب االجتهاد والتقليد هبذا احلديث، بل 

 .لدهيم أدّلة أخرى

يقال بأّن أّما عىل صعيد مواجهة هذا احلديث لنظرية تقليد األعلم فقد 

مقتىض إطالق هذا احلديث هو إمكان تقليد أيٍّ من الفقهاء، لكّن القائلني 

بنظرية تقليد األعلم جيعلون أدّلتهم ـ عىل تقدير صّحة االستدالل هبذا احلديث ـ 

خمصصًة أو مقيدًة له. بل قد يتأّمل اإلنسان يف وجود إطالق هلذا احلديث  ألّن 

السياق السابق والالحق ـ كان بصدد التأكيد عىل املتكّلم فيه ـ كام يظهر من 

عدالة الفقيه ال عىل جهة العلم عنده، ممّا يعطي إحياًء بأّنه ليس يف مقام البيان من 

جهة مستوى العلم غري أصل وجود الفقاهة، فال ينعقد له إطالق من هذه 

 .اجلهة

 

 قوانني اخللفاء األوائل واحلكم السلطاني الزمين  ـ 194

 د يف بعض الكتب الدراسيّة أّن اخلليفة الثاّن عندما جعل تكرار ور: السؤال
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صيغة الطَلق ثَلث مرات يف وقت واحد كالطَلق الثالث بحيث تتحّقق حرمة 

الزوجة وعدم إمكانية الرجوع إَل بعد نكاحها رجًَل آخر، ورد أّن السبب يف هذا 

ق، فرأى اخلليفة احلكم كان نتيجة ازدياد حاَلت الطَلق واَلستهانة بلفظ الطَل

الثاّن أن يصدر هذا احلكم كإجراء لضبط هذه احلالة وكرادع ْلن يستسهل التلفظ 

بصيغة الطَلق.. هل يمكننا أن نعترب ُحكم اخلليفة الثاّن نوعًا من أنواع التعطيل 

اْلؤقت للحكم األويل بحكم ثانوي، وأّن الناس بعده ظّلوا متمّسكْي باحلكم 

 غرّي الظروف؟الثانوي بالرغم من ت

  يف اعتقادي الشخيص املتواضع أّن بعض ما صدر من اخللفاء الثالثة

األوائل كان منطلقًا من حكم حكومي ووالئي ناتج عن بعض العناوين 

الثانوية، ومن حّق اآلخرين أن خيتلفوا مع هؤالء اخللفاء يف طبيعة تقييمهم 

نشأت من وعي والئي لألمور، لكّن هذا ال يمنع أن تكون بعض اجتهاداهتم 

وزمني وتطبيقًا لعناوين ثانوية، وهذه احلالة التي ذكرت يف السؤال من املمكن 

أن تكون كذلك، لكن املوضوع حيتاج لرصد تارخيي لتأكيد هذا املنطلق يف 

 .القانون الذي سنّه اخلليفة الثاين

ارض واملشكلة يف دراسة هذه العناوين أهّنا ختضع للتجاذب املذهبي، فمن يع

خّط اخلليفة الثاين قد جتده غري مّيال الفرتاض صدور تعديالت منه انطالقًا من 

العناوين الثانوية أو األوضاع الزمنيّة الطارئة ونراه يفّضل أن يكون ذلك كّله 

ومن يتوىل اخلليفة الثاين نجد لديه أحيانًا  .معارضًة للنّص الديني من قبل اخلليفة

ت الدينية للقوانني التي سنّها اخلليفة، واملسألة هبذه إرصارًا عىل خلق التربيرا

الطريقة ال ختضع ألسلوب صحيح يف املعاجلة، من هنا البّد من الرصد التارخيي 

 .يف املوضوع لرتجيح افرتاض عىل آخر، قبل االستعجال والبّت 
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 !فريضة الزكاة وتكريس الطبقية الطائفّية  ـ 195

 ة كمة من الزكاة هي القضاء عَل الطبقيّ شيخنا الفاضل، إذا كانت احل: السؤال

ب أن ُتُصف أموال فهذا يتطلّ  ،وتقليل الفجوة بْي األغنياء والفقراء يف اْلجتمع

الزكاة عَل كّل الفقراء سواء كانوا مسلمْي أم غري مسلمْي، فلو ُْصفت عَل فقراء 

إىل جانب اْلسلمْي فقط فإَّنا لن تق َ عَل الطبقية، بل ستنشأ طبقية طائفية أيضًا 

الطبقية اَلقتصادية.. فكيف يشْتط الفقهاء يف مُصف الزكاة أن يكون مؤمناً؟ وما 

 هو تعليقكم؟

  ترصف الزكاة عىل ثامنية أصناف، والفقري واملسكني صنفان منها، وعندما

سبيل اهلل واملؤّلفة قلوهبم، : نشرتط اإلسالَم يف مستحّق الزكاة نقصد غري سهمي

مثاًل أن يرصف الزكاة من سهم سبيل اهلل عىل غري املسلمني ومعه يمكن للحاكم 

بام يرفع الطبقية الطائفية املذكورة، والنص القرآين واضح يف إمكان الرّب بغري 

ْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف ﴿: املعتدين من الكفار، وهو قوله تعاىل ََل َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن ََل

يِن َوََلْ ُُيِْرُجوكُ  وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ اَّللََّ حُيِبُّ اْلُْْقِسطَِْي الدِّ َياِرُكْم َأن َترَبُّ
ن دِ م مِّ

ن ِدَياِرُكْم َوَظاَهُروا  * يِن َوَأْخَرُجوُكم مِّ ََم َينَْهاُكُم اَّللَُّ َعِن الَِّذيَن َقاَتُلوُكْم يِف الدِّ إِنَّ

ْم َفُأْوَلئَِك ُهُم الظَّاْلُِونَ َعََل إِْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم َومَ  (، 9 ـ 8: )املمتحنة ﴾ن َيَتَوَلَُّ

 .فيمكن من سهم سبيل اهلل حتقيق هذا الرّب بام يرجع للصالح العام

بل القول الراجح يقيض بأن ترصف الزكاة حال قيام الدولة الدينية عىل كّل 

ومل يتمّرد عليها، سواء من انقاد هلذه الدولة والتزم بقوانينها واندرج يف اجتامعها 

 املنشورة. كان مسلاًم أم غري مسلم، وهذا ما رّجحناه يف بعض أبحاثنا الفقهّية

 

 ةالسالم على املرأة األجنبّيإلقاء حكم   ـ 196

 ة جنبيّ ما هو حكم ابتداء السَلم عَل اْلرأة األ ،سَمحة الشيخ اْلليل: السؤال
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 تذهبون؟ وخصوصًا الشابة هل يف اْلسألة أقوال؟ وإىل ماذا

  مال بعض الفقهاء إىل كراهة ابتداء املرأة بالسالم، واحلّق ما ذهب اليه

السيد اخلوئي من استحباب ابتداء اآلخرين بالسالم بال فرق بني الرجل واملرأة  

، بل وردت ة تشمل االثنني معاً فإّن مطلقات وعمومات احلث عىل إلقاء التحيّ 

كان يسّلم عىل النساء  |الرسول األكرم بعض الروايات اخلاّصة التي تفيد أنّ 

 بام يفهم منه أّن ذلك كان من عادته اجلارية.

فقد ورد يف بعض النصوص أّن اإلمام عليًا عليه  ،وأما قصة الفتاة الشابة

ب كان خلوف ب السالم عليها، لكّن ظاهر هذا النص أّن التجنّ السالم كان يتجنّ 

 .حينئذٍ  ًا ثانوياً الفتنة، ال ملحض السالم، فيكون عنوان

 

 هل جتوز غيبة املسلم غري الشيعي؟  ـ 197

 هل َتوز غيبة اْلخالف للمذهب اإلمامي من سائر اْلسلمْي كَم : السؤال

يذكر بعض الفقهاء؟ وهل اْلواز يشمل الناصبي وغريه؟ وهل صحيح أّن 

اْلسلم غري الشيعي َل حرمة له وَلذا َتوز غيبته؟ أَل َتّرم الغيبة قبل ظهور 

اْلذاهب والتي تعّد مسلمًة كّلها؟ وكيف يمكن أن يكون اْلسلم أخو اْلسلم 

 واآلخر حيّب أهل البيت ثم ُيوز يل أن أغتابه؟!

  ،مل خيتلف الفقهاء رضوان اهلل عليهم يف حرمة الغيبة الثابتة بالكتاب والسنّة

عىل  إال أّنه قد وقع جدل يف بعض تفاصيلها. وأحد املحاور التي أثارت جدالً 

املستوى الشيعي، هو هل أّن احلرمة خمتّصة بغيبة اإلمامي اإلثني عرشي أم أهنا 

 عاّمة شاملة للمسلمني كاّفة؟

وعىل ما يتداول، فقد مال األغلب إىل التخصيص، وحتليل غيبة املخالف 
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املذهبي، وأهّنا غري مشمولة حلكم حرمة الغيبة، وقد مال إليه مجلة من الفقهاء 

جفي والشيخ النراقي والشيخ األنصاري والسيد جواد العاميل كاملحقق الن

 .اخلوئي واخلميني وغريما: والشيخ يوسف البحراين، كام تبنّاه السيدان

ويف املقابل، ذهب بعض الفقهاء إىل القول بحرمة غيبة كّل مسلم، وقد تبنّى 

حسني ذلك املحّقق األردبييل، والشيخ نارص مكارم الشريازي، والسيد حمّمد 

فضل اهلل، واحتاط فيه وجوبًا ـ إذا مل يكن هناك داٍع رشعي ـ السيد  الكلبايكاين، 

وهو املنسوب إىل الشهيد الثاين واملحّقق اخلراساين أيضًا. وخّص الشيخ جواد 

 التربيزي جواز غيبة املخالف بام إذا كان مقرّصًا ال قارصًا.

هنا، وأبرزها ـ باختصار ـ ما وقد ذكر القائلون بجواز غيبة اْلخالف وجوهًا 

 : ييل

ما أّكد عليه أكثر من فقيه كالسيد اخلوئي والسيد اخلميني : الوجه األّول

والشيخ النجفي والشيخ النراقي، من مالحظة النصوص الكثرية الواردة يف لعن 

املخالفني والرباءة منهم وسبّهم وغيبتهم  ألهّنم أهل بدع وما شاكل ذلك  فإّن 

ص ال تدع جماالً للشك ـ ملن الحظها بنظرة جمموعيّة ـ يف سقوط هذه النصو

حرمتهم من هذه اجلهة، وأّنه ال شك يف جواز غيبتهم. وقد خّصص الشيخ احلّر 

العاميل يف كتاب األمر باملعروف من )تفصيل وسائل الشيعة( بابًا خاّصًا لذلك 

 مجع فيه هذه الروايات.

واملحّقق األردبييل يف جممع الفائدة هذا  وقد ناقش الشهيد الثاين يف رسالته

الوجه، بأّنه بال مرّبر  حيث ال مالزمة بني جواز لعنهم والرباءة منهم، وبني 

تعّدى  جواز غيبتهم رشعًا، ومعه في قترص عىل مقدار ما رّخصت به األدلة وال ي 

 عنه.
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مقترصًة  وهذه املناقشة يف حّد نفسها جيدة هبذا املقدار، غري أهّنا ربام كانت

عىل ما دّل عىل لعنهم و.. إال أّن بعض النصوص ـ ومنها الصحيح سندًا ـ قد دّل 

عىل الوقيعة فيهم، كمعتربة داوود بن رسحان، وقد فرّست ـ كام عند أهل اللغة ـ 

 بالغيبة، فهي إذًا ترّصح بمركز البحث، وال حتوجنا إىل التعّدي والترسية.

أّن هذه النصوص : أخرى إضافية وهي ومن هنا، فاألنسب إبراز مناقشة

 : يمكن جعلها يف طائفتني وهي

 نصوص استخدمت عنوان أهل البدع. ـ 4

 ونصوص مل تستخدم هذا العنوان. ـ 5

فمن ناحية النصوص التي استخدمت عنوان أهل البدع، كان أبرزها  ـ أ

صحيحة داوود بن رسحان، وهي اخلرب األظهر يف الباب. وهذه النصوص مل 

ثر فيها سوى عىل هذه الرواية الصحيحة املتعّلقة بموضوع بحثنا، إال أّن هذه نع

املجموعة كّلها أجنبّية عاّم نحن فيه  ألّن أهل البدع فيها يراد منهم أصحاب 

املقاالت الضاّلة الذين يسعون يف ضالل الناس وخيشى عىل الناس منهم، وذلك 

احلكم بجواز غيبتهم و.. بقرينة أّن صحيحة داوود بن رسحان قد عّللت 

باحرتاز الناس عنهم، حتى ال يقعوا يف الضالل، وهو ظاهر يف انحصار الدائرة 

بعنوان املصلحة يف ردع الناس عنهم وكشف حقيقتهم، وأين هذا من غيبة 

 مطلق من ليس بشيعي اثني عرشي؟!

وأّما من ناحية النصوص التي مل تستخدم عنوان أهل البدع، فلم يظهر  ب ـ

صٌّ جييز غيبتهم فيها، فإشكال الشهيد الثاين يف حمّله هنا، وغاية ما يف هذه ن

املجموعة وشبهها هو أمور أخرى ليس من بينها ترصيح بالرتخيص بالغيبة. 

 وعليه فلم يظهر وجٌه معترب لرتكيز الفقهاء عىل هذا الدليل.
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كافٌر، فيخرج ما ذكره مجٌع من الفقهاء أيضًا، من أّن املخالف : الوجه الثاّن

 عن أدّلة حرمة الغيبة ختّصصًا.

وال هيّمنا التعّرض هلذه املسألة  ألهّنا بحٌث مستقل، غري أهّنم قد بيّنوا ذلك 

بأّن منكر الوالية كافر، وأّن األدّلة يف ذلك عديدة، ومن باب املثال أشري إىل أبرز 

ملتأّخرين ما ذكروه ليتضح عدم صّحة احلكم بكفر املخالف، وفاقًا لبعض ا

 : كالشهيد الصدر، وذلك عىل الشكل التايل

ومن وّحده »، وكذلك «ومن جحدكم كافر»: ما جاء يف الزيارة اجلامعة ـ 4

حيث إّن عكس نقيض اجلملة الثانية هو أّن من مل يقبل عنكم فليس « قبل عنكم

 بموّحد.

ما ورد يف الروايات، من أّن احلال التي كان عليها املخالف قبل استبصاره  ـ 5

 أعظم من ترك ما َتَرَك من الصالة.

ما جاء يف بعض الروايات، من أّن الناصب رشٌّ من الكلب ومن اليهود  ـ 4

والنصارى، وذلك بضميمة أّن املراد به مطلق غري املستضعف، عىل ما جاء يف 

د أّيد بعض الفقهاء هذه املقاربة، حتى حكم الشيخ يوسف مفتاح الكرامة. وق

البحراين بجريان الكفر عليهم يف الدنيا أيضًا كالنجاسة ونحوها، فيام خّص 

آخرون النتائج يف اآلخرة، وقد رفض هذا الوجه مجٌع آخر من الفقهاء، كالسيد 

 احلكيم والسيد اخلميني والشهيد الصدر.

ل بكفر كّل خمالف مذهبي  انطالقًا من مثل هذه وعليه، فلو صّح الرأي القائ

األدّلة، لكان ذلك كافيًا يف احلكم بجواز الغيبة، بناًء عىل اختصاص حرمة الغيبة 

 باملسلم، كام أرسلوه إرسال املسّلامت.

 : غري أنه يمكن التعليق ْسيعًا ببعض اْلَلحظات
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د استخدم بمعاين إّن تعبري )الكافر( يف النصوص الدينية عمومًا، ق: أوَلً 

كثرية ومواطن متعّددة، حتى عّد العايص وتارك الصالة كافرًا، ومن هنا 

فاألجدر التدقيق يف أّن استخدام هذا العنوان هنا ـ كام يف الزيارة اجلامعة ـ ماذا 

يراد منه؟ هل بيان أبرز مصاديق الكفر أم الدرجات النازلة من الكفر، والتي 

ريًا يف النصوص، وإال فهل يلتزم بكفر تارك الصالة استعمل لف  الكفر فيها كث

مثاًل؟ فلعّل إطالق توصيف الكفر هنا بمالحظة اإلمامة ال الكفر املصطلح 

فقهّيًا، األمر الذي حيتاج إىل إثبات بعد تعّدد االستعامالت يف النصوص. علاًم أّن 

اإلمامي، النص ورد بكفر اجلاحد، وهو ال يساوق مطلق غري املؤمن باالعتقاد 

 بل هو أخّص منه.

إّن استخدام طريقة عكس النقيض يف فهم الداللة هو استخدام غري : ثانياً 

من آمن باهلل أطاع : عريف، وإّنام هو منطقي يعتمد الدّقة يف الفهم، فإذا قلت

الرسول، فهذا ال يعني أّن من مل ي طع الرسول فهو مل يؤمن باهلل، كيف ويف القرآن 

يد توصيف الذين آمنوا باهلل سبحانه بأوصاف ال نراها اليوم يف الكريم آيات تف

َوِمَن النَّاِس َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َأْنَداًدا حُيِبُّوََّنُْم ﴿: كثري من الناس، قال تعاىل

ْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ َكُحبِّ اَّللَِّ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َأَشدُّ ُحبًّا َّللَِِّ َوَلْو َيَرى الَِّذيَن َظَلُموا إِ 

َة َّللَِِّ مَجِيًعا َوَأنَّ اَّللََّ َشِديُد اْلَعَذاِب  (، فهل إذا مل يكن اإلنسان 165: )البقرة ﴾اْلُقوَّ

أشّد حّبًا هلل من حّب عابد الصنم للصنم لكنّه يؤمن باهلل، فإّنه حيكم بكونه غري 

ديث يريد القول بأّن من يوّحد مؤمن؟! إّن الفهم العريف هلذا النص يقيض بأّن احل

اهلل تعاىل فهو بشكل مفرتض ومنطقي يقبل كالم أهل البيت عليهم السالم، ال 

 أّن من مل يقبل كالم أهل البيت فهو ال يوّحد اهلل.

يضاف إىل ذلك أّن قبول كالمهم أعّم من التشّيع املصطلح، فقد يقبل 
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ال يكون شيعيًا باالصطالح، كام  اإلنسان بام يقوله أهل البيت ويأخذ عنهم، لكنّه

لو قال بإمامة أكثر من اثني عرش إمامًا، فهذا يقبل منهم )عندما ال يثبت عنده 

قوهلم بحرص األئّمة باثني عرش(، لكنّه ليس شيعّيًا باملصطلح الكالمي والفقهي 

 عند اإلمامّية.

وان الكفر  إّن ما ورد يف روايات قضاء املستبرص، ال يرتبط بتحديد عن: ثالثاً 

ألّن ترك اإليامن بالوالية ال شك ـ شيعّيًا ـ يف أّنه أعظم من ترك الصالة، لكّن 

هذا ال يعني أّن كّل ما كان أعظم من ترك الصالة فإّن صاحبه يكون كافرًا لو 

 تركه.

إّن كون الناصب أكثر رّشًا من اليهود، ال يدّل عىل شمول احلكم ملطلق : رابعاً 

ناصب إما ناصٌب العداء ألهل البيت عليهم السالم )تدّينًا أو املخالف  فإّن ال

أعّم منه(، أو ناصٌب العداء لشيعتهم، وعىل كال التقديرين فهو أخّص من عنوان 

املخالف، فمن حيّب أهل البيت اليوم وليس لديه عداٌء مع شيعتهم ال يمكن 

 القول بأّنه ناصبي، وتفصيل بحث النصب يراجع يف حمّله.

ما ذكره السيد اخلوئي واملحقق النجفي، من تطبيق كربى : الثالث الوجه

 جواز غيبتهم بمالك التجاهر بالفسق  فإّن ترك الوالية من أعظم مصاديقه.

السيد اخلوئي نفسه وكثري من اآلخرين، قد ذهبوا إىل  إنّ : لكن يناقش، أوَلً 

يتجاهر به ممّا كان اختصاص جواز غيبة املتجاهر بالفسق بام جتاهر به، دون ما مل 

عيبًا مستورًا، فكيف نتج عنده هنا جواز غيبة أهل اخلالف مطلقًا، حتى يف غري 

 إنكارهم للوالية الذي يفرتض أّنه هو املورد الذي يتجاهرون به؟!

ليس كّل خمالف مذهبي يصدق عليه عنوان التجاهر بالفسق، وإال لعّد : ثانياً 

م البعض  ألّن اآلخر يرتكب ما أراه ـ كّل الفقهاء والناس كذلك بنظر بعضه
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بحسب تقليدي أو اجتهادي ـ حرامًا، فلو فعل شخص فعاًل رأى حلّيته اجتهادًا 

أو تقليدًا، فيام حكم اآلخر بحرمة هذا الفعل اجتهادًا أو تقليدًا، فهل جيوز لألّول 

غيبة الثاين وبالعكس بعنوان التجاهر بالفسق؟! من هنا يؤخذ يف موضوع 

العلم والعمد، واملخالف ليس عاملًا بأّن ما يرتكبه من إنكار : ق عنرَصيالفس

اإلمامة حرام أو أّنه ترك واجب، فكيف انطبق عليه عنوان الفاسق ومل ينطبق 

عىل حاالت اختالفات الفقهاء واملجتهدين فيام بينهم؟! نعم لو قرّص أو جحد ـ 

 ه.مع علمه يف قرارة نفسه بإمامتهم ـ صّح هذا يف حقّ 

التمّسك بالسرية املترّشعية القائمة عىل سّبهم ولعنهم : الوجه الرابع

وغيبتهم، كام ذكر ذلك مثل السيد اخلوئي والسيد اخلميني والشيخ النجفي 

 وغريهم.

بأّننا ال نحرز ـ يف دائرة الغيبة ـ انعقاد هذه السرية بمعزل عن  وُياب عنه

ون سريًة متصلًة بعرص النص، فتاوى الفقهاء رضوان اهلل عليهم، بحيث تك

لنستكشف منها صدورها من املعصوم عليه السالم. وعىل فرض وجود اللعن 

بعنوان عام أو بعنواهنم كطائفة، لكنّه هبذه الطريقة ال يدّل عىل ما نحن فيه، كام 

أرشنا إليه يف بداية كالمنا ونقلناه عن مثل الشهيد الثاين، علاًم أّن املشهور بني 

منذ الشيخ الكليني هو كفر املخالف، فالغيبة تكون بمالك الكفر، فلو القدماء 

بطل هذا املالك عندنا اليوم، مل يعد يمكن التمّسك بام جرت عليه سريهتم  

 لبطالن املالك القائمة عليه.

انعقاد اإلمجاع، بل عّد الشيخ النجفي حلّية غيبة املخالف من : الوجه اخلامس

الرضوريات، فضاًل عن القطعّيات، وقد ا ّيد كالمه هذا من قبل مجاعة، حتى 

أثنى السّيد اخلميني عىل ما ذكره يف اجلواهر من عدم رصف العمر يف هذه 
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 األبحاث لوضوحها.

ن كّل إمجاع حمتمل وهو مرجعّية األدّلة، بعد أن كا واْلواب معروف،

املدركّية غري حّجٍة يف نفسه، واإلمجاع املّدعى هنا ـ لو أحرزناه تارخيّيًا ـ فهو 

 فال نطيل. أو اآلتية، حمتمل املدركّية جّدًا، وأّنه معتمٌد عىل األدّلة املتقّدمة

دعوى القصور يف أدّلة احلرمة، بمعنى أّن الدليل الداّل عىل : الوجه السادس

بة ال يشمل املخالف، فنتمّسك بأصالة الرباءة حينئذِ ٍ، ونثبت حلّية حرمة الغي

 غيبة املخالفني.

بأّن أدّلة حرمة الغيبة، فيها داللة عىل  ويمكن أن ُياب عن هذا الدليل،

التحريم الشامل ملطلق املسلم، وذلك أّنه قد أخذ فيها عنوان املسلم، واألخ، 

بأبناء مذهٍب معنّي. وورود لف   والناس، وهي عناوين شاملة وغري خمتّصة

املؤمن يف بعض النصوص ـ كخرب سليامن بن خالد ـ ال يثري مشكلًة  ألّن الدليل 

الداّل عىل حرمة غيبة املؤمن ال يناقض الدليل الداّل عىل حرمة غيبة مطلق 

املسلم  ألهّنام دليالن مثبتان متوافقان، وقد قّرر يف أصول الفقه إمكان األخذ هبام 

 مل تقم خصوصّية معّينة. ما

غري أّن القائلْي بجواز غيبة اْلخالف، شّككوا يف قدرة النصوص ـ وبقطع 

ص ـ عَل إثبات التحريم، وذلك ألمور  : النظر عن أّي خمصِّ

إّن املؤمن واألخ ـ كام يف اآلية وغريها ـ خاّصان بالشيعي، كام هو : أوَلً 

ها ال تعود شاهدًا عىل معروف من النصوص األخرى، ومعه فاآلية وغري

املطلوب، وهذا ما ذكره الشيخ البحراين والسيد العاميل صاحب مفتاح الكرامة 

 وغريما، حّتى عرّب البعض بأّنه ال أخّوة بيننا وبني أهل السنّة.

إّن الوالية واإلمامة وإن مل تكن ركنًا قبل النّص عىل أمري املؤمنني، إال : ثانياً 
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والنصب ركنًا من اإليامن، فخطاب املؤمن وأشباهه إّنام أهّنا صارت بعد النّص 

هو موّجه إىل املؤمن الواقعي، وإن اختلفت أركان اإليامن بحسب الزمان، عىل 

 ما أفاده اإلمام اخلميني.

ما أفاده السيد اخلميني أيضًا، من أّن األئمة عليهم السالم ال يقولون إال : ثالثاً 

فنا أّن اإليامن يف عقائدهم وكلامهتم يقصد به الشيعي بام يقوله اهلل تعاىل، فإذا عر

 خاّصة، كشف ذلك عن أّنه هو املقصود يف النصوص القرآنية والرسولّية أيضًا.

ما أّكده أكثر من فقيه، كالسيد اخلوئي والسيد اخلميني والشيخ النراقي : رابعاً 

العاميل، من القطع والشيخ النجفي والشيخ البحراين والشيخ األنصاري والسيد 

 بعدم وجود أخّوٍة بيننا وبينهم، كيف وقد لزمت الرباءة منهم.

 : لكن يمكننا اْلواب عن هذه اْلرّبرات األربعة بَم ييل

إّن دراسة النّص القرآين تؤّكد لنا أّن عنوان املؤمن يراد به من آمن باهلل  أ ـ

ا املفهوم يف عرشات ورسوله ومالئكته وكتبه، وقد عّززت اآليات القرآنية هذ

املوارد، وهو ما تستدعيه طبيعة الكلمة بلحاظ ظرف صدروها، فال داعي من 

ناحية أولّية للتشكيك يف هذا املضمون، وهلذا اعرتف السيد اخلوئي بأّن كلمة 

املؤمن يف النصوص القرآنية تعني مطلق املسلم، إذ ال عني وال أثر يف النّص 

 وصف اإليامن املستخدم يف اآليات القرآنية.القرآين عىل دور التشّيع يف 

وفقًا ملا تقّدم تكون األخّوة الثابتة يف النص القرآين بني املؤمنني،  ب ـ

مستوعبًة لكّل املسلمني، فال داعي للقول بانتفاء األخّوة بني املسلمني عندما 

 خيتلفون مذهبّيًا.

ركنًا من اإليامن هبذا إّن اإلمام اخلميني مل يوضح لنا كيف صارت الوالية  ج ـ

املعنى الذي يرّتب آثار الكفر عىل عدمها، وكيف ضيََّق االطالقات القرآنّية هنا؟ 
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وإال لصدق أّن منكر أّية فكرة عقائدّية كالعصمة أو األمر بني األمرين ـ ولو من 

 خالل اجتهاد كالمي ـ غري مؤمن  ألّنه يناقض اإليامن الواقعي.

يهم السالم ال يقولون إال بام يقوله تبارك وتعاىل، ال إّن كون األئّمة عل د ـ

يعني أهّنم مقّيدون باملصطلح وأّنه ال جيوز هلم أن يبتكروا مصطلحًا ما، مع عدم 

معارضة العقيدة القرآنية، فإّن غاية ما يف األمر أهّنم أرادوا استعامل كلمة املؤمن 

إرسال املسلاّمت(، دون يف الشيعي )لو صّح التخصيص املّدعى هذا، واملرَسل 

 أن يبطلوا االستعامل القرآين، أو حيّرفوا معناه، فإّن هذا جمّرد اصطالح.

مل نعرف سبب اجلزم بنفي األخّوة بيننا وبينهم، مع تأكيد املفهوم القرآين  هـ ـ

ي منهم فهو ال يتناىف مع األخّوة واإليامن، متامًا عليها، وفق ما تقّدم. وأّما التربّ 

ي من أصحاب البدع والظاملني وغريهم، فإّن الترّبي ليس سوى هذه كالتربّ 

احلالة القلبية الرافضة ملا أقدموا عليه، وأقصاه قطع االتصال باملترّبى منه، ال 

جتويز الغيبة وسقوط حرمته، فنحن نترّبى من أهل الكتاب، لكّن القرآن مل 

حقوقهم، فالترّبي ال يمنعنا من اإلحسان إليهم والسامح هلم بالعيش واحرتام 

 يالزم سقوط حرمة الشخص مطلقًا.

وهبذا يظهر أّن اآلية الكريمة الواردة يف النهي عن الغيبة، وكذلك نصوص 

 السنّة الرشيفة، قابلة للشمول للمقام، طاملا أثبتنا أّن املخالف مسلم.

بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، ما  فالصحيح هو احلكم بحرمة غيبة اْلسلمْي

عنون الشخص بعنوان ثاٍن من العناوين التي جتيز غيبته بال فرق بني كونه مل يت

 شيعّيًا أم غريه، واهلل العامل. )هذه خالصة للموضوع، والتفصيل يف حمّله(.

 

 العناوين الثانوية وتعطيل الشريعة  ـ 198

 كروا أّن من خصائص الّشيعة اإلسَلمية أنه َل تعطيل ألحكامها.. ذ: السؤال
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مدى دقة هذه العبارة؟ هل فعًَل َل ُتعطل أحكام الّشيعة يف ظرف من سؤايل هو ما 

الظروف تقديًَم ْلصلحة ودرءًا ْلفسدة؟ أذكر أنني قرأت بأّنه بعد الثورة اإلسَلمية 

 يف إيران عطّل حكم أخذ اْلزية من أهل الذمة!..

  إذا كان املقصود أنه ال تعطيل ألحكام الرشيعة كّلها، فهذا صحيح  ألّن

رشيعة اإلسالم باقية إىل يوم الدين بحيث ال تنسخ كام نسخت الرشائع السابقة، 

وأما إذا كان املقصود تعطيل بعض األحكام، فإذا أريد تعطيلها بال مرّبر فهذا 

أيضًا ال جيوز، لكّن تعطيلها مع وجود مرّبر ال بأس به  ألّن املرّبر يف احلقيقة هو 

م الرشعي األّول الذي عّطلناه مؤقتًا، مثاًل حكٌم رشعي آخر قّدمناه عىل احلك

نحن نلغي حرمة رشب املاء النجس إذا كان املريض مضطرًا إىل رشبه، فحرمة 

رشب املاء النجس عّطلت هنا، لكن لصالح حكم رشعي آخر من داخل هذه 

الرشيعة، وهو حكم أنه قد رفع ما نضطّر إليه، وهذا ما يعرّب عنه الفقهاء بأّن 

الثانوية مقّدمة عىل العناوين األولية، فهذا النوع من التعطيل ال ضري العناوين 

 .فيه  ألّن مآله يف احلقيقة إىل عدم التعطيل
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 فكٌر وثقافة
  





 

 

 

 

 

عاشوراء واجلدل املتكّرر كّل عام، ما هو املوقف من هذا اجلدل؟   ـ 199

 وكيف نتعامل مع هذا اخلالف؟

 عاشوراء قادمة هذا العام، ومعها احلزن واْلدل. ويف كّل عام تثار : السؤال

وقنوات التواصل قضايا عاشوراء من عَل اْلنابر، ومن خَلل اْلحّطات الفضائية 

اَلجتَمعي، وَتتدم اْلعارك بْي اْلؤمنْي أنفسهم، حتى تصل األمور إىل القطيعة 

واْلقاطعه واَلهتامات والتسقيطات. نفس القضايا تثار يف كّل عام من التطبري 

واللطم والبكاء واْلزع وإبكاء الناس يف اْلآتم بغّض النظر عن اْلضامْي وواقع 

وافق اْلوازين الّشعية أم َل. هل تزّوج القاسم يف ليلة القصص اْلروّية، وهل ت

كذا؟ وهل تكّلم رأس احلسْي عليه السَلم وهو عَل الرمح؟ وهل بكت األر  

والسَمء دمًا ووجد الدم َتت كّل حجر ومدر عند استشهاد اإلمام؟ وهل َتَّض 

اْلآتم فاطمة سَلم اَّلل عليها جمالس احلسْي؟ وهل يستحّب تقبيل كّل ما يرتبط ب

احلسينّية من األخشاب واألبواب واحليطان؟ وهل يستحّب التمّسح بعرق 

اْلؤمن الذي تعّرق وهو يف العزاء احلسيني؟ وهل وهل وهل؟ والسؤال شيخنا 

كيف نتعامل مع كّل هذه القضايا؟ وكيف نضبط إيقاع اْلنرب العاشورائي : هو

كيف نحّول اْلنرب احلسيني مع كّل هذه اَلجتهادات واَلختَلفات بْي العلَمء؟ و

إىل منرب إسَلمي وليس منربًا شيعّيًا؟ أَل ُيستحسن أن نسكت عن هذه القضايا 
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إّن اْلدل فيها يزيد النار اشتعاَلً وتتوّسع دائرة : وعدم إثارهتا؛ ألّن البعض يقول

إّنه إذا دّققنا يف تاريخ الطف )وكَم فعله الشهيد : اْلتمّسكْي هبا؟ ويقول آخر

ّهري( عَل طريقة اْلوازين الفقهّية، فلن يبقى من التاريخ َشء وسوف لن اْلط

 يتفاعل الناس مع األحداث كتفاعلهم اليوم. ما هو رأيكم وتعليقكم؟

 لو تسمحون يل أخي الكريم ببعض الوقفات هنا : 

من حّق بل من واجب كّل إنسان أن يأمر باملعروف وينهى عن املنكر،  ـ 4

اقع اإلسالم، حيث يرى انحرافًا أو خطأ، وهذه هي مهّمة مقّدسة ويبنّي ما يراه و

قام هبا كّل األنبياء والرسل واألولياء والصلحاء واملصلحني عرب التاريخ، 

فعندما جيد املؤمن أو العامل أو العامل انحرافًا مقصودًا أو غري مقصود، فإّن من 

، وأن ال يتخىّل عن واجبه واجبه أن يقّومه باألساليب الصحيحة املؤثرة والفاعلة

 .هذا بحّجة أّن فيه صعوبات عليه أو أّن يف طريق هذا األمر عقبات أو عوائق

هناك مبدءان يقفان أمام بعضهام بعضًا يف بعض األحيان، وما مبدأ  ـ 5

كشف احلقيقة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وإصالح حال املسلمني 

ة واإليامنّية وملّ الصفوف وحتصيل حالة وفكرهم، ومبدأ الوحدة اإلسالمي

التآلف والتقارب، ويف بعض األحيان يطغى أحد املبدأين عىل اآلخر بشكل 

يصبح احلكم واضحًا واملوقف جلّيًا، فلو بغت فئة مسلمة عىل فئة مسلمة أخرى 

وقاتلتها واعتدت عليها، فإّن مبدأ رفع الظلم وإصالح حال املسلمني برفع 

مقّدمًا عىل مبدأ الوحدة والتقارب، ولو أّدى اإلصالح إىل  االعتداء يصبح

التنازع والتدابر والتخاصم بحيث يشّق عصا املسلمني دون رجاء حتقيقه ألّي 

مطلب يذكر، فإّن ما جيب فعله هو التوقف مرحلّيًا عن ذلك أو تغيري آلية 

 .ة واإليامنّيةالتعاطي مع املوضوع لصالح مبدأ األخّوة الدينية والوحدة اإلسالميّ 
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ولكن يف بعض األحيان تلتبس األمور وتصبح أكثر تعقيدًا، فيغدو اجلّو 

ضبابّيًا ال تتضح فيه الرؤية، فإذا سكت املصلح واآلمر باملعروف والناهي عن 

املنكر )وأقصد من األمر باملعروف والنهي عن املنكر ما هو أعّم من معذورّية 

فقه األمر باملعروف والنهي : اجلته يف كتايبالطرف اآلخر وعدمها، عىل تفصيل ع

عن املنكر(، فقد يساعد ذلك عىل تكريس حال االنحراف بحيث لن يعود 

بإمكان األجيال الالحقة أن حتدث تغيريًا نحو األفضل، وهنا قد يرى أّن الكالم 

ولو أوجب بعض التشويش إال أّنه عىل املدى البعيد سيمنع عن تكريس اخلطأ 

مرًا مسّلاًم، فمن الرضوري أن يبقى الطرف اآلخر قلقًا ال يعيش وصريورته أ

استقرار مرشوعه. وربام يرى املصلح أّن سكوته يف هذه احلال رضوريٌّ  انطالقًا 

من أميّة ملّفات أَخر ينبغي تداوهلا غري هذا امللف، أو ألّن احلديث يف هذا 

 املوضوع سيكّرس اخلطأ بدل أن يلغيه.

ملسألة ملوقف رشعي بقدر ما ختضع ملوقف تقويمي للواقع وهنا ال ختضع ا

من طرف الداعية أو املصلح أو اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر، أّي اسٍم 

اخرتنا له. وإّنني من موقع قراءيت الشخصيّة أعتقد أّن اخليار األّول هو األرجح 

د نظر يف عرصنا احلارض، رشط شموله ملختلف القضايا التي حتتاج لتجدي

وإصالح، وأّن سكوت العلامء واملفّكرين واملصلحني عاّم يرونه من أخطاء 

وظواهر غري سوّية ـ من وجهة نظرهم ـ سيفيض إىل دخولنا يف مرحلة انغالقية 

قاتلة قد تستمّر عقودًا، وستذهب بتيار النهضة واإلصالح بعيدًا حتى تكاد كّل 

هضوّي يقف اآلن بني املطرقة جهوده منذ اخلمسينيات تتالشى، كام أّن الن

والسندان، فمن جهة يواجه التيارات الداخلية الرافضة ألغلب تغيرياته ومن 

جهة ثانية يعاين من الصورة التي تقّدم لإلسالم من قبل هذه التيارات والتي يرى 
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أهّنا تتجه باجليل الشبايب القادم نحو رفض الدين بأكمله. وال أرى ذلك ـ أي 

صلحة اإلسالم واملسلمني يف عرصنا احلارض الذي باتت فيه السكوت ـ يف م

 التيارات ذات العقل السلفي ـ باملعنى العام للكلمة ـ تتجه لإلمساك بمصري

 .املسلمني، وعىل اإلسالم والفكر والعقل واالجتهاد بعد ذلك السالم

عندما نرّجح خيار االستمرار يف جهود اإلصالح وعدم السكوت، فهذا  ـ 4

يعني استخدام أّي أسلوب يف هذا املجال، فهناك فرق بني أن أنتقد املرجعّية ال 

مثاًل بطريقة النقد العام، فأقول بأّن املرجعّية الساكتة غري احلارضة يف حياة الناس 

هي مرجعيّة نحتاج لبديل عنها، وبني أن أنتقد بطريقة النقد الشخيص التهّكمي 

نًا من املرجعيات ال علم له وال يصلح إّن فال: املستفّز بنوعه، كأن أقول

للمرجعية الدينية وغري ذلك، مما يثري بطبعه حفيظة الناس. وكذلك احلال يف 

الوسيلة اإلعالمّية التي البّد يل أن أستخدمها يف حركة النقد، فبعض الوسائل ـ 

كاإلعالم املرئي ـ تتحّمل قدرًا من النقد، فيام بعض الوسائل األخرى ـ كالكتب 

واملؤّلفات ـ تتحّمل قدرًا أكرب، تبعًا حلجم الصدم اجلامهريي الذي متارسه وسيلة 

 اإلعالم عندما يتّم النقد عليها.

وخيطأ الناقدون واملصلحون عندما يبدون فقط وفقط ناقدين، بحيث يشعر 

حميطهم باالشمئزاز من تذّمرهم املتواصل من الواقع، فال جتدهم يبحثون بحوثًا 

يادّية، وال يتناولون موضوعات غري ملغومة اجتامعّيًا، وال موضوعيّة ح

يشتغلون عىل تقديم بدائل، وهذا من األخطاء أيضًا. وهكذا أسلوب السّب 

واللعن واحلكم بضالل اآلخر وتضليله أو فسقه وانحرافه األخالقي أو 

ثاله التشكيك بعدالته وتدّينه وغري ذلك من األساليب الفاسدة، فإّن هذا كّله وأم

ينبغي أخذه بعني االعتبار، ودراسة كّل عنارص اجلدوائية واألخالقية يف املنهج 
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واألسلوب املعتمدين، األمر الذي قد خيتلف من منطقة إىل أخرى ومن موضوع 

 .آلخر وهكذا

يف إطار النقطة الثالثة ينبغي التمييز بني حالتني من االستفزاز، حالة  ـ 1

بطبعها، وحالة أخرى يمكن القول بأهّنا بطبعها غري يمكن القول بأهّنا مستفّزة 

مستفّزة، لكّن اآلخر صار مصابًا بمرض احلساسّية الزائدة بحيث يعترب حتى 

النقد العادي أمرًا مستفّزًا، واإلنسان املصلح مسؤول عن االستفزاز ذي النوع 

رح مشاعره أو األّول ال الثاين إال نادرًا، فمن حّق املؤمن عيّل أن ال أهينه أو أج

أسّخفه أو أتعّرض ملقّدساته بطريقة غري أخالقّية، لكن ليس من حّقه عيّل أن ال 

أنتقده إذا مل يكن يف النقد إهانة وإّنام فيه انزعاج منه بحيث هو يعاين من مشكلة 

عدم تقّبل النقد ولو األخالقي. وهذا يعني أّن منعه إّياي من النقد بحّجة أّنه 

و يستفّزه لن يؤّدي إال إىل سلب حّقي يف النقد والتعبري، وسلب بات ينزعج منه أ

حّقي يف ما أراه أمرًا باملعروف وهنيًا عن املنكر وإرشادًا لآلخرين إىل ما أعتقده 

بيني وبني ريّب صالحًا، وليس من حّقه عيّل ذلك حتى أتنازل عن حّقي يف النقد 

 مهّمة جّدًا.واإلصالح الواجبني عيّل يف األصل، وهذه مسألة 

إّن النقد حقٌّ رشط أن يكون أخالقّيًا من حيث النوع، بحيث لو عرضناه عىل 

أخالقّية، وال ينبغي أن نسمح لآلخرين بسلبنا هذا  حمايٍد ملا أبدى فيه ممانعةً 

احلّق، وإال فقد يقول الطرف اآلخر الناقد بأّنه أيضًا بات ينزعج من هذه 

نابر، فهل حيّق لنا أن نمنعهم ونسلب حّقهم املقوالت التي يذكروهنا عىل امل

بحّجة أّن الطرف اآلخر الناقد أيضًا بات يستفّز وينزعج ويتذّمر من طرح هذه 

األمور من عىل املنابر أو شاشات التلفزة؟ كال، ليس من حّق الطرف الناقد هذا 

 .أيضاً 
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بد اهلادي إّن املنرب احلسيني منرٌب حّر، وإّنني أوافق العالمة الشيخ ع ـ 2

الفضيل حفظه اهلل يف بعض حواراته التي ذهب فيها إىل رفض ضبط املنرب عرب 

نقابة أو مؤّسسة  ألّن هذا يفيض إىل قولبة املنرب عىل املدى البعيد بطريقة أو 

بأخرى، وليس من إمكانية لضبط املنرب احلسيني سوى بالبحث والنقاش 

أهيل اخلطباء أكثر فأكثر، ووضع احلّد والتداول، ورفع املستوى الثقايف العام، وت

األدنى من رشوط التصّدي هلذه املهّمة اجلليلة، والسامح بتدّخل العلامء 

واملرجعيات والفقهاء واملحّدثني واملؤّرخني، وقيامهم مجيعًا بمهاّم النقد 

 والتوجيه والتصويب واإلرشاد هلذا املنرب الكريم.

رّية ليس إهانًة هلام، وال هتكًا للحرمات، إّن نقد املنرب وبعض املظاهر الشعائ

عندما يكون نابعًا من احلرص ومتحّليًا بدرجٍة عالية من املهنية واألخالقية، وال 

حيّق لرجال املنرب احلسيني الذين رّشفهم اهلل هبذا املنصب أن يعتربوا نقدهم نقدًا 

 للحسني عليه السالم، فلنكّف عن إسقاط املقّدس عىل ذواتنا.

ني أدعو الناقدين هنا لتقديم بدائل فمن يتمّكن ـ بحسب إمكاناته املادية إنّ 

واملعنوية ـ من تأسيس معاهد إلعداد اخلطباء وتأهيلهم بالطريقة التي يراها 

صحيحًة، عليه أن ال يكتفي بالنقد ويعيش عقدته أو شهوته، بل يعمل عىل 

لمّية والعملية عرب مركز تأهيل اخلطباء، وقبل ذلك البّد من إعداد املواّد الع

دراسات حسيني حقيقي، يعالج كّل القضايا احلسينية يف التاريخ والشعائر 

واملسلكيات بطريقة بحثية جاّدة، مستمعًا لكّل االجتاهات واملقوالت عىل 

ذلت جهود مشكورة تصّب يف هذا اإلطار يف اختالفها وتناقضها. وقد ب  

ل اخلمس عرشة سنة املاضية، وجرى تأسيس اجلمهورية اإلسالمّية اإليرانية خال

مؤّسسات مفيدة ومنتجة ومثمرة واحلمد هلل، وهذا ما حيتاج إىل تعميم وتطوير 
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أكثر، وقد بلغنا أّن نشاطات شبيهة حصلت يف مناطق أخرى، وأّن بعض 

التوّجهات يف هذا الصدد موجودة عىل مستوى الساحة العراقية حاليًا، نأمل 

 .ذلك والتوفيقللجميع النجاح يف 

ال أجد تنافيًا بني البعد املذهبي واإلسالمي واإلنساين يف املوضوع  ـ 2

احلسيني والشعائري، فاملوضوع له أبعاد متعّددة، وال يصّح نحر الب عد املذهبي 

املتجيّل يف قضيّة اإلمامة لصالح أبعاد أَخر، وهناك فرق بني الدعوة الستحضار 

لعام يف قضّية الثورة احلسينية وشعائرها، وبني البعد اإلسالمي واإلنساين ا

استبدال الب عد املذهبي هبذين الب عدين. أعتقد أّن األّول هو الصحيح، فنحن 

اليوم أمام رصاع حضارات، ومن يريد أن يّدعي أّنه حضارة وأّنه بديل عن 

رة الغرب والرشق، عليه أن يقّدم خطابًا ورؤيًة قادرين عىل عبور القارات. والثو

احلسينية ماّدة جّيدة يف تقديري هلذا األمر بالنسبة للشيعة واملسلمني، عندما 

جيري فيها اجلمع بني الب عد املذهبي والبعد اإلسالمي واإلنساين معًا، فحذف 

أحد هذه األبعاد ليس مناسبًا، وإذا كان البعد اإلسالمي أو اإلنساين غري حارض 

لبة بجعل البعد املذهبي باهتًا، بل يعني بالشكل املطلوب فهذا ال يعني املطا

رضورة استحضاره بطرق متناسبة حتفظه ويف الوقت عينه تؤّمن حاجة البعد 

 .اإلسالمي واإلنساين أيضاً 

ليسمح يل السائل املحرتم بأن أبدي أسفي وحرجي من القول بأّن ممارسة  ـ 7

تستدعي عدم بقاء يشء النقد التارخيي والدعوة للتثبّت من وقائع كربالء تارخييًا 

من هذه احلادثة ليقال للناس ومن ثّم ليستدّر دمعتهم وبكاءهم! هل ي عقل أّن 

مذهبًا عريقًا كالتشّيع ـ بفرقه املتعّددة من اإلماميّة والزيدّية واإلسامعيليّة 

وغريهم ـ مل يتمّكنوا عرب هذا التاريخ من أن ينقلوا أعظم قّصة مأساوّية حصلت 
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هم؟ أين كان إذًا العلامء واملؤّرخون والباحثون كّل هذه املّدة، حتى معهم يف تارخي

إذا ما أعملنا معاول النقد السندي والتارخيي لن يبقى يشء معتمد يرتكوه لنا 

يفي بأن نقّصه عىل الناس ليستدّر دمعتهم؟! كيف نجحوا يف نقل النصوص 

وا يف هذا هنا؟! أرى هذا العقدّية والفقهية واألخالقيّة وبأعداد هائلة ومل ينجح

إّما فضيحة أخجل من قوهلا أو أّن ما نريد أن نستدّر به دمعة الناس قد رفعنا 

سقفه ليتجاوز حدود عمل املؤّرخني ومنجزاهتم، فأحرجناهم ومن ثم 

 أخرجناهم من دائرة احلكم عىل ما نقّصه عىل الناس.

ومعهم املؤّرخون وعلامء إّنني أعتقد بأّن ما تركه املحّدثون الشيعة بمذاهبهم 

الرجال والرتاجم ـ إىل جانب ما تركه لنا اآلخرون من املذاهب األخرى يف 

نصوص التاريخ والرجال واحلديث ـ حول القضّية احلسينية، يمكن أن يكون 

مفيدًا جّدًا ونحصل منه عىل صورة موثوقة هلذا التاريخ احلسيني، حتى لو أعملنا 

ّن تظافر القرائن وتعّدد املصادر وكثرة الطرق معاول النقد التارخيي  فإ

وتعاضدها وتداول املوضوعات بشكل متنّوع وخمتلف بني املذاهب املتعّددة، 

 .من شأنه أن يوصلنا إىل مكان حممود

لكّن بعضنا اليوم مل يعد يكفيه ما سيحصل عليه املؤّرخ بعد البحث التارخيي، 

بالغة أو غري مستجيب للمستوى القصيص ويراه قلياًل غري واٍف بالقيام بعملية م

الذي يريده هو، وإال فال يصّح أن نقول بأّن املحّدثني واملؤّرخني وعلامء الرجال 

الشيعة قد تركوا لنا واهتّموا أعظم االهتامم بقضايا فقهية وأخالقية تفصيلّية 

نجد عندهم  أوصلوها إلينا بنحو الدّقة والتثّبت، أّما يف أعظم القضايا التارخيّية مل

مثل هذا االهتامم! ويكفينا يف جمال التعّرف عىل السرية احلسينية نصوص 

الزيارات التي حيظى بعضها بوثوق وتوثيق تارخيي وسندي جّيد، وهي حتوي 
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 .معلومات مفيدة لو حّللناها

هل هذه املوازين املعمول هبا يف الفقه عىل مستوى التثّبت : إّنني أسأل

هي موازين صحيحة ومطلوبة أم هي مبالغات من  التارخيي من النصوص

الفقهاء واألصوليني؟ فإذا كانت هي املوازين التي يفرتض أن تعتمد يف جمال 

التثّبت من النصوص، فال فرق بني املسألة التارخيية واملسألة الفقهّية يف منهج 

التوثيق التارخيي للنّص أو احلدث من الناحية العقالنية، بل بعض املسائل 

الفقهية أقّل أمّيًة أحيانًا من بعض املسائل التارخيية، كام أّن دوافع الوضع 

والكذب واالختالق يف املسألة التارخيية )التي تشّكل خالفًا سياسيًا وماّدة 

تراجيدّية( أكرب منها يف املسألة الفقهّية عادًة، األمر الذي يفرض تشّددًا توثيقيًا يف 

مثيله يف املوضوع الفقهي  ألّن مسألة التثّبت من  املوضوع التارخيي يزيد عىل

نّص أو حدث تارخيي تعتمد عىل منهج ال يفّرق فيه يف نوعية ما تريد أن تثبته، 

بحيث حيّق لك أن تتخىّل عنه يف بعض املوضوعات. فكيف جيوز يل أن أصنع 

ا وعي الناس الثقايف والتارخيي بنصوٍص متهالكة املصادر وتالفة األسانيد وم

لذلك من تأثري كبري عىل الفكر الديني، فيام ال جيوز يل أن أثبت كيفية االستنجاء 

أو الدخول إىل احلاّمم إال بنّص موثوق وإال كنت متقّوالً عىل اهلل؟! يبدو يل هذا 

 شكاًل من أشكال التشّظي املنهجي.

ملحيطة بنا إّنني أعتقد أّننا رصنا اليوم مراقبني أكثر من قبل التيارات السلفية ا

والتي تنتظر كّل هفوة لكي تقول للعامل بأّن الشيعة قد شادوا مذهبهم ورؤيتهم 

للتاريخ عىل أضعف الروايات التارخيية واحلديثّية، وأهّنم عّوضوا نقصهم هذا 

بعنارص نفسّية اطمئنانية ال ترقى إىل مستوى حتّوهلا إىل منهج علمي، وأّن 

احلسينية التارخيية ال يبلغ سوى جمموعة من  خطاهبم العقدي املصاغ يف القضية
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القصص ـ وأحيانًا املنامات ـ التي ال تثبت باملنهج العلمي الرصني، وهذا يعني 

أّنه كّلام مارست النقد التارخيي أمكنني أن أقّدم صورة أكثر متانة علمّيًا أمام 

 .الطرف اآلخر الذي بات يرتّبص سوءًا بمذهب أهل البيت عليهم السالم

ال يشرتط يف كّل خطيب أن يقترص عىل النصوص الصحيحة، فإذا كنتم  ،نعم

تقصدون هذا املعنى فال بأس به، لكّن هذا ال يرّبر فوىض استحضار أّي نّص 

غري موّثق حتى لو كان حيمل مضمونًا فيه عالمات استفهامات كبرية، وقد 

وثورته، فينبغي يؤّدي إىل خلق صور غري مناسبة لإلمام احلسني عليه السالم 

 .مالحظة هذا األمر

 

هل تصّححون نسبة كتاب )امللحمة احلسينية( للشيخ املطهري؟ وهل   ـ 211

 تنصحون بقراءته؟

 هل تصّح نسبة كتاب اْللحمة احلسينية للشهيد مطهري أم َل؟ وهل : السؤال

 تنصحون بقراءته يف حال ثبوت نسبته للشهيد اْلّطهري؟

  قيل عن التشكيك يف نسبة الكتاب للشيخ بعد مراجعتي املتواضعة ملا

املطهري، وما قيل يف إثبات صّحة هذه النسبة، فإّن الذي يرتّجح بنظري القارص 

هو تصحيح هذه النسبة وضعف شواهد التشكيك، نعم حيث إّن الكتاب كان 

تنزياًل ملا جاء يف أرشطة حمارضاته رمحه اهلل فمن الطبيعي التصديق بوقوع بعض 

زئّية هنا وهناك يف النقل عندما تقام الشواهد عىل ذلك، وهذا ليس األخطاء اجل

مقصورًا عىل هذا الكتاب للشهيد املطهري، بل هو شامل للكثري من الكتب 

 األخرى له ولغريه ممّا كان من هذا القبيل.

وأّما عن قراءة هذا الكتاب، فإّنني أنصح بذلك حتى لو مل يكن الكتاب 
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، فإّن فيه الكثري من األفكار املفيدة واجلميلة والنافعة، للشهيد املطهري أساساً 

وقد تعّلمنا يف مدرسة العقل واملنطق واحلكمة ويف ظّل تعاليم القرآن والسنّة أن 

نتبع األفكار وليس األشخاص، فحتى لو مل يكن الكتاب للشيخ املطهري 

ية األفكار رضوان اهلل عليه فإّن املهم هو النظر يف مضمونه ودراسة مدى منطق

التي يذكرها، وهذا يعني أيضًا أّنه ليس كّل ما جاء يف هذا الكتاب ـ حتى بعد 

تصحيح نسبته للشيخ املطهري ـ هو صحيح، بل حيّق للعلامء والناقدين تناول 

 .فكر الشيخ املطهري بالنقد والتحليل والدراسة

 

ا شيء ملاذا يرفض الشيعة التصّوف ويقبلون بالعرفان العملي مع أّنهم  ـ 211

 واحد؟

 إّن العرفان نظرية وسلوك، بينَم : )....(: يقول السيد... يف كتابه: السؤال

التصّوف ظاهرة اجتَمعية َل تستبطن التنظري والرؤية. ثم يذّم التصوف بحّجة أّن 

هناك أورادًا ليست منبثقة من الكتاب والسنّة، وأّن هناك تُّصفات من الصوفية 

باب الطرق الصوفية وأئمة العرفان خصوصًا يف الوسط خمالفة للّشع. مع أّن أر

السنّي ينظرون للتصّوف بشقيه النظري الفلسفي ككتب ابن عريب والقونوي 

واْلييل، والعميل ككتاب منازل السائرين وْشوحه واحلكم وْشوحها وكتب 

الغزايل. ثم إّن أقطاب التصّوف يذّمون جهلة الصوفية، ومن أراد إسقاط الّشائع 

وى الوصول إىل اَّلل، كَم يذّمون أدعياء التصّوف من الذين يّدعون الكرامات بدع

وُيعلوَّنا غايتهم، كَم يّتخذون وسائل خمتلفة إلُّيام الناس بأَّنم أهل كرامات. 

فالتصّوف والعرفان العميل ها نفس اليشء، وَل ينبغي ذّم التصوف أو انتقاصه 

ان يَمرس سلوكًا خاطئًا أو يعتقد بدعوى أّن هناك من اْلهلة أو العوام من ك
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 معتقدًا فاسدًا، واَّلل أعلم. فَم هو رأيكم باْلوضوع؟

  جيب أن ال نغرق يف األلفاظ، فالعرفان النظري هو تلك الصورة املعرفية

التي يصوغها العارف بعد جتربته الروحية، وأّما العرفان العميل فهو تلك 

لعارف، وأّما التصّوف فهو مصطلح التجربة الروحية العميقة التي خيوضها ا

يقصد به السيد... تلك الظواهر االجتامعية والسلوكية اخلارجية التي يقوم هبا 

بعض املرتاضني والزّهاد، ويمكن لآلخرين أن يصوغوا معنى التصّوف بطريقة 

أخرى. وهذا بحث آخر يرجع لدراسة تاريخ املصطلح من جهة وتاريخ 

انية، وليست املشكلة يف التسميات، وماذا أقصد أنا اجلامعات الصوفية من جهة ث

وماذا تقصد أنت وهل ما أقصده من العرفان العميل مطابق ملا تقصده أنت من 

ال : التصّوف أم ال؟ فهذا كّله غري مهم، وهي ألفاظ، وقدياًم كانوا يقولون

 مشاحة يف األلفاظ بعد وضوح املعاين.

ذا انترص متصّوفة السنّة ملصطلح )تصّوف( لكن ما ينبغي معرفته جيدًا أّنه ملا

وحافظوا عليه ومل يروا فيه مشكلة، رغم ذّمهم األساليب غري املرشوعة من قبل 

بعض املتصّوفة، فيام ذّم عرفاء الشيعة وأخالقيّوهم )ومتصّوفتهم( التصّوَف 

ممتدحني يف الوقت عينه العرفان العميل والنظري معًا، وممّيزين بني التصّوف 

 لعرفان العميل؟وا

من وجهة نظري الشخصّية، فإّن القضّية ترجع إىل النصوص احلديثية عند 

الشيعة يف ذّم التصّوف، فقد وردت نصوص عن أهل البيت النبوي عليهم 

السالم تذّم التصّوف وتنّدد باجلامعات الصوفّية، وكان ذلك مستمسكًا خلصوم 

ثني ـ للنقد الالذع عىل العرفان العرفان بأنواعه ـ ككثرٍي من الفقهاء واملحدّ 

والتصّوف، انطالقًا من نصوص أئّمة أهل البيت، وهنا دافع العرفاء الشيعة عن 
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مسلكهم الصويف والعرفاين بتحليل هذه النصوص التي ذّمت التصّوف، 

وتوّصلوا إىل أهّنا تقصد تلك النامذج االجتامعية املنافية للرشع وغاياته، كاعتزال 

لطعام والرشاب والنساء ولبس الصوف والتخيّل عن رغد العيش الناس وترك ا

واّدعاء الكرامات الكاذبة وغري ذلك من األمور التي عرف هبا بعض املتصّوفة 

يف التاريخ، ولكي يمّيز العارف الشيعي بني مسلكه وبني املسلك الذي ذّمته 

سة نقد النصوص احلديثية الشيعيّة حتت عنوان )التصّوف(  حتى ال يقع فري

الفقهاء واملحّدثني، حاول التخيّل عن مصطلح التصّوف نظرًا حلموالته السلبية 

يف الثقافة احلديثية الشيعية، مستبدالً إّياه بمصطلح )العرفان(، السيام وأّن 

العرفان خيتزن مفهوم املعرفة املقّدس، بينام التصّوف خيتزن ـ يف بعض تفاسريه ـ 

نى ترك الدنيا ونعيمها، وهبذا وشيئًا فشيئًا مفهوم لبس الصوف والزهد بمع

حصل االنفصال بني مصطلح التصّوف املذموم يف املوروث الشيعي، ومصطلح 

العرفان الذي انترص له عرفاء الشيعة، ووردت نصوص مادحة له يف احلديث، 

وإن كانت هذه النصوص تقصد معنى آخر غري العرفان بمعناه اليوم، لكّن 

 فسه حظي بمدح يف الرتاث احلديثي اإلمامي.املصطلح يف حّد ن

هذه هي قراءيت التحليلية والتارخيية لعنارص هجران املصطلح األول وتبنّي 

املصطلح الثاين، وإال فمن حيث املضمون قد يلتقي العرفاء الشيعة مع الكثري 

 .من املتصّوفة السنّة اليوم يف الكثري من األمور

 

النتقادات املوّجهة للشيخ حيدر حب طلب توضيح حول بعض املواقف وا  ـ 212

 اهلل

 تتهمون ـ شيخنا الفاضل ـ بأّنكم تبنون كّل مقاَلتكم عَل نسبية : السؤال



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 296

احلقيقة، ونسبية اْلعرفة، وزمانية التّشيع، وأّنكم تقولون بكّل مقاَلت ْسوش، 

بأّن وَتيلون إىل تفسريه للنبّوة بالعرفان واإلَلام اْلباح للجميع، وأّنكم تقولون 

ين، وتطوير القرآن َل يوَح باللفظ بل أوحيت معانيه، وأّنكم تدعون إىل تطوير الد

َلستبدال احلوزة باْلثقفْي واْلفّكرين،  اً لديكم مّشوع اخلطاب احلوزوي، وأنّ 

وأّنكم تتعيّبون من اَلنتساب للحوزة العلمّية وَلذا َل تتعّمموا )تلبسوا لباس 

 كتبكم وصف )الشيخ( بل اقتُصتم عَل اسمكم علَمء الدين(، وَل تكتبوا عَل

فقط، وأّنكم تعارضون اْلرجعّية الدينية ووجودها، وهناك جدل كبري عندنا 

 حول أفكاركم، فأرجو منكم التوضيح.

  ًال أقول بنسبّية احلقيقة، بل للحقيقة واقع موضوعي قاّر وثابت مع : أوَل

 .اّدةوحدة الظروف، ولو كان قراره بحركته كعامل امل

إّنني أعتقد بنسبيّة املعرفة بدرجة معيّنة، فاملعرفة ختضع عند العقل : ثانياً 

اإلنساين لتحّوالت وتطّورات وجمموعة منعطفات وتأثريات، فإذا قلنا بأّن هناك 

عقاًل واحدًا حتاول عقول الناس أن تتامهى معه، كام هي نظرية الفالسفة 

ستكون يف درجات االقرتاب من العقل  العقليني عادًة، فإّن نسبييّة املعرفة

الواحد الذي ال خيطأ، وأّما إذا قلنا بتعّدد العقول وتكوثرها ـ عىل حّد تعبري 

الدكتور طه عبد الرمحن ـ فإّن األمور ستكون أكثر عمقًا، وعندما أعتقد بنسبية 

ي املعرفة بدرجة معّينة ـ أوضحت بعض جوانبها يف كتايب )التعّددية الدينية( الذ

م عن دار الغدير يف بريوت ـ فإّنني ال أقول بالتصويب املطلق 4111صدر عام 

 .وال بالشك املطلق وال بالسفسطة وإنكار الواقعيّة

لقد دافعت  عن زمانية الترشيع، بمعنى وجود أحكام تارخيية يف القرآن : ثالثاً 

لنوع، وقلت والسنّة، لكنّني رفضت اعتبار الترشيعات اإلسالمّية كّلها من هذا ا
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بأّن هذا يشمل بعض الترشيعات التي قد خيتلف االجتهاد الفقهي عند هذا 

الفقيه أو ذاك يف مساحتها تبعًا للقرائن والشواهد واملعطيات املتوّفرة، ورفضت 

االعتباطّية يف الفهم التارخيي للنصوص، وفّصلت ذلك كّله يف كتايب )حجية 

م عن مؤّسسة االنتشار 4111عام  السنّة يف الفكر اإلسالمي(، الذي صدر

 .العريب يف بريوت

لست أقول بكّل مقاالت الدكتور عبد الكريم رسوش وال غريه، وإذا : رابعاً 

التقيت معه يف بعض األفكار فتاممًا كام ألتقي مع غريه يف بعضها اآلخر، وهو أمٌر 

امل طبيعي يف عامل البحث والتفكري واملعرفة. ولست من الذين يعيشون يف ع

حتى لو كانوا يف السياسة أو الدين الفكر والتأّمل عقدًة من زيٍد أو عمرو، 

 .يعيشون معه مشكلة

مل أبحث أساسًا يف موضوع أّن النبّوة هي العرفان أو اإلهلام املتوّفر : خامساً 

للجميع، ومل يسبق يل أن حتّدثت عن هذا املوضوع. كام أّنني قد بحثت ألكثر من 

لقيتها عىل طالب البحث اخلارج )الدراسات العليا( يف احلوزة ثالثني حمارضة أ

م، بحثت يف نقد نظرية الدكتور رسوش حول أّن 4111العلمية يف مدينة قم عام 

النزول القرآين للمعنى دون اللف ، واخرتت  مقالة مشهور علامء اإلسالم، وأّن 

 .النزول كان باللف  واملعنى معًا، خالفًا ملا ذهب إليه رسوش

إّنني أدعو إىل تطوير اخلطاب الديني، وتطوير احلوزات العلمّية، : سادساً 

وتطوير الفكر الديني والفهم الديني، تطويرًا جاّدًا حقيقّيًا وعميقًا، وال أرى يف 

ذلك جنايًة أو ابتداعًا، بل أرى فيه الرضا هلل تبارك وتعاىل، وهو الذي سيسألنا 

الدين، عندما تركناه عرضًة للخرافة والبساطة  يوم القيامة عاّم فعلناه يف هذا

ب ستخدمت منهج النقد يف غري كتااامت اخلصوم احلضاريني، وإذا كنت وهج
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ّنني أعتقد بأّن الواقع الفكري الذي نعيش أو مقالة مما سطرت، فإّن ذلك أل

حيتاج حلركة نقدية قبل إصالحه، وأّنه ال إصالح بدون نقد، وال يمكن الدفاع 

هم الذي نملكه للدين قبل أن تكون لدينا جرأة إصالح الصورة، لكي عن الف

ندافع عاّم هو حّق ال عن ما هو واقع، فاملنهج التربيري الذي يستخدمه الكثريون 

 .ال يصلح يف كّل حلظة

ليس لدّي ال اليوم وال قبل اليوم أّي مرشوع لإلطاحة باحلوزة : سابعاً 

حذفها من الواقع اإلسالمي، رغم املالحظات العلمّية واملرجعّية الدينية أو 

الكثرية التي عندي عىل أدائها ومسارها يف العرص احلارض، بل من أنا حتى أفّكر 

يف هذا األمر، وإّنني أحرتم احلوزة واحلوزويني بمقدار ما احرتم العلم والعمل 

 الصالح، فاحلوزة ليست مقّدسًا دينيًا، بل قداستها تأيت من العلم والعمل

الصالح، فبمقدار ما يرتبط احلوزوّي هبذين األمرين تكون أقدامه فوق رؤوسنا 

وغبار عباءته كحاًل جلفوننا، وبمقدار ما يبتعد يكون من واجبنا نقده وتقويمه، 

عماًل بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإرشاد من ال يعرف، متامًا كام 

 .العلم والعمل الصالحهو واجبه جتاهنا عندما ننحرف عن خّط 

لست أتعّيب البّتة يف انتسايب للحوزة العلمية، بل هذا فخٌر يل، وقد : ثامناً 

رأيت وجّربت الدراسات احلوزوية واجلامعّية وعرفت درجات التفاوت بينهام، 

إّنني أعتز هبذا االختصاص العلمي الذي درسته يف حيايت، وأّما ارتداء الزّي 

ية التي حتيط يب لذلك الديني فهو مسألة شخصّية تابعة حلاجة الظروف املوضوع

أو عدمه. وال أكتب وصفي عىل أيٍّ من كتبي اقتداًء منّي برجال ثالثة كبار، 

عرفت فيهم التواضع والزهد يف الدنيا حتى قضوا شهداء هلل تعاىل، عنيت السيد 

حمّمد باقر الصدر، والشيخ مرتىض املطّهري، والدكتور عيل رشيعتي، حيث 
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واأللقاب، وقد أّثر ذلك يف نفيس حتى تذّوقته  كانوا يرفضون ثقافة األوصاف

لذيذًا خالصًا معرّبًا عن نكران الذات والتفاين يف األهداف النبيلة، ورأيت ذلك 

قيمًة أخالقية يف زمن رأينا فيه الكثريين يتصارعون ويتسابقون لوضع األلقاب 

 .هنا وهنا، هذا هو مقصدي من ذلك، واهلل عىل ما نقول شهيد

 

 ن بعض النصوص املرّغبة بالزهداملوقف م  ـ 213

 نرى يف الكثري من األحاديث اْلنسوبة ألهل البيت عليهم السَلم : السؤال

وهذا احلديث  ،دعوة إىل الزهد يف الدنيا تصل إىل ترك اْللذات بشكل قاطع

يا رسول اَّلل، : أّن بعض زوجاته بكت مما رأت به من اْلوع، وقالت له»كمثال 

والذى نفِس بيده! لو سألت ريب أن ُيري معي : عمك؟ فقالأَل تستطعم اَّلل فيط

جبال الدنيا ذهبًا ألجراها حيث شئت من األر ، ولكنّي اخْتت جوع الدنيا 

عَل شبعها، وفقر الدنيا عَل غنائها، وحزن الدنيا عَل فرحها. إّن الدنيا َل تنبغي 

َل الصرب عَل العزم من الرسل إ آلل حممد. إّن اَّلل َل ير  ألويل ْلحمد وَل

مكروه الدنيا والصرب عن حمبوهبا، ثم َل ير  يل إَل أن يكلفني مثل ما كّلفهم، 

فاصرب كَم صرب أولو العزم من الرسل، واَّلل ما يل بّد من طاعته! وإّن واَّلل : فقال

 .«ألصربّن كَم صربوا بجهدي وَل قوة إَل باَّلل

ضعفه أهلنا احلديث متنًا هل من اْلطلوب البحث يف السند، وإذا ثبت : أوَلً  

أيضًا؟ وهل إذا ثبت صّحته فإّنه يعتمد بوصفه مبدءًا للعيش، وطبعًا بشكل 

 وما رأيكم يف هكذا نوع من األحاديث؟ ،حكيم

لنفْت  أّن اعتمدت هكذا مبدأ، وخالفني أهل بيتي )زوجتي..( : ثانياً 

 فَم هو التكليف يف هذه احلال؟ ،َلختَلف وجهات النظر، وَل أمدح نفِس
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 .أسألكم الصرب عَل أسئلتي وإفاديت ْلا يصلح أمري

  ًهذا احلديث ليس له مصدر من كتب اإلمامّية، وما نقل فيها ـ مثل : أوَل

كتاب املحّجة البيضاء للفيض الكاشاين، وجامع السعادات للنراقي ـ فهو 

 .مأخوذ من مصادر أهل السنّة

احلديث يف مصادر أهل السنّة، سنجد أّنه قد نقله ابن حبان  لو راجعنا: ثانياً 

يف كتاب أخالق النبي، وذكره الديلمي يف مسند الفردوس، ويف الطريق ورد 

عباد بن عباد، عن جمالد، عن الشعبي، عن مرسوق، عن عائشة، ويف هذا 

 .احلديث جمالد، وهو رجل خمتلف فيه سنّيًا ومهمل شيعياً 

حلديث ال يدّل عىل الرتغيب بالزهد للناس، بل هو داّل عىل أّن إّن هذا ا: ثالثاً 

هذه املرتبة من الزهد هي من مسؤوليات األنبياء وأويل العزم والنبي حممد صىل 

اهلل عليه وعىل آله وسّلم، وأّنه ال يليق هبم أدنى منها، وال مانع من أن يكون 

هد ال يكّلف هبا الناس وال النبي أو إمام املسلمني مكّلفًا بدرجة عالية من الز

يدعون إليها، وهذا التمييز معقول جّدًا، بل هو واضح من لسان احلديث، وقد 

يا أمري املؤمنني، : فقال عاصم: ورد يف احلديث عن اإلمام عيّل عليه السالم قوله

: فعىل ما اقترصت يف مطعمك عىل اجلشوبة ويف ملبسك عىل اخلشونة؟ فقال

وجل فرض عىل أئمة العدل أن يقّدروا أنفسهم بَضَعَفة وحيك، إّن اهلل عز »

  421: )أبو جعفر اإلسكايف، املعيار واملوازنة «الناس، كيال يتبّيغ بالفقري فقره..

 (.211: 1والكليني، الكايف 

إّن األحاديث الواردة يف هذا املوضوع ينبغي إخضاعها أيضًا ملعاول : رابعاً 

أّي حديث آخر، بل هي أكثر أميًّة من بعض  النقد السندي واملتني مثلها مثل

الفروع الفقهية اجلزئيّة، وال موجب لتحييدها عن النقد العلمي. وقاعدة 
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التسامح غري صحيحة وفاقًا للسّيد اخلوئي، ولو صّح احلديث سندًا لزم دراسة 

مساحته، فإذا دّل عىل الرتغيب يف كون ذلك ثقافة عاّمة، ومل يكن له معارض 

 .أو يلغيه، كان قاعدة عاّمة يف هذا املجاليقّيده 

قد أرشت  يف جواب عن سؤال سابق أّنني غري مقتنع بأّن الكتاب : خامساً 

والسنّة الصحيحة قد دعوا لثقافة اجلوع، نعم الوارد هو ثقافة النهي عن االمتالء 

 .والشبع والتخمة والنهم واالنكباب عىل امللذات البطنية والفرجية ونحو ذلك

إذا أردت اختيار هذا الطريق فلك ذلك، وليس من حّق الزوجة أو : دساً سا

األوالد الوقوف بوجهك يف هذا الطريق ما مل يكن يف ذلك رضر عليك، وعليهم 

أن حيرتموا رغبتك وقناعتك، وإذا اختلفوا معك فعليهم الدخول يف حوار هادئ 

ك تريدهم أن يكونوا معك. نعم ال حيّق لك التقتري يف اإلنفاق عليهم بحّجة أنّ 

مثلك، فإّن النفقة واجبة هلم عليك بمقدار شأهنم، وإذا مل خيتاروا الدخول يف 

هذا النهج املرّغب فيه من وجهة نظرك، مل يكن ذلك حرامًا منهم، ولزمك 

 .اإلنفاق عليهم إنفاقًا كاماًل، بل هناك ترغيب يف التوسعة عىل العيال يف اإلنفاق

 

دراسي يف العلوم النحوّية واملنطقية على غرار ألسنا حباجة ملنهج   ـ 214

 حلقات الصدر الثالث؟

 أليس : سؤايل عن الدرسْي النحوي واْلنطقي يف حوزاتنا الّشيفة: السؤال

 ُيب أن يوجد َلذين الدرسْي مضارع لـ )احللقات الثَلث(؟

  املوضوع رضوري جّدًا فيهام ويف غريما، السيام يف العلوم اللغوية، وقد

تقديم يشء يف هذا املجال،  رمحه اهللاول العالمة الدكتور عبد اهلادي الفضيل ح

لكّن مشكلة الكتب الدراسية التي يبذل أصحاهبا جهدًا فيها، أهّنا يف بعض 
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تلقى بام تستحّق يف األوساط العلمّية.  األحيان ال ت 

كبرية وأّما الدرس املنطقي فأعتقد بأّن خطوة الشيخ حممد رضا املظفر كانت 

جّدًا عندما نقارهنا بالكتب السابقة كحاشية املال عبد اهلل وكتاب الشمسّية مع 

رشوحه. وحتى اآلن ال أجد داعيًا لالستغناء عن مرشوع الشيخ املظفر، وقد 

حيتاج لبعض التعديالت الطفيفة. نعم نحن بحاجة ملرحلة درسية منطقية ما بعد 

املنطق احلديث، من املنطق الوضعي،  منطق الشيخ املظفر، تدرس فيها اجتاهات

واملنطق الذايت للمعرفة، واملنطق الريايض، واملنطق التجريبي، ونحو ذلك، وهذا 

 .أمر ما يزال مفقودًا يف املناهج الدراسّية يف احلوزات، إال نزرًا يسريًا هنا وهناك

 

ما هو املوقف من علم الطاقة والدورات اليت تقام له يف الدول   ـ 215

 العربّية؟

 تنتّش يف السنوات األخرية يف األوساط اخلليجية الدورات اْلعروفة : السؤال

بعلم الطاقة، حيث تقام يف هذا الصدد دورات كثرية ولقاءات وحمارضات، وهذا 

العلم معنّي بإفراغ الطاقة السلبية من اإلنسان وجذب الطاقة اإلُيابية، ويعمد 

القرآن الكريم والسنّة الّشيفة، وهناك بعض  اْلدّربون هنا إىل اَلستفادة من

اْلدل يف هذه الدورات، ففيَم يراها بعضهم أمرًا إُيابّيًا، ينظر إليها بعٌض آخر 

عَل أَّّنا حماولة سلبية آتية من الثقافة الغربية، وأَّّنا تشّكل خطرًا عَل الدين. كيف 

ا الوضع؟ ترون هذا العلم؟ وكيف َتدون الطريقة األفضل للتعاطي مع هذ

أرسلنا إليكم ملّفًا فيه تقارير عن بعض الدورات التي أقيمت يف بعض : مَلحظة

 .البلدان العربية، يمكنكم النظر فيه والبناء عليه

  علم الطاقة كبقية العلوم التي هلا جوانب متعّددة يف شبكة العلوم الطبيعية
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واخلطأ ما مل نكن  واإلنسانّية معًا، ال يمكننا احلديث عنه من زاوية الصّحة

متخّصصني يف هذا العلم  لنفهم أصوله الفكرية، ونحكم عليها بالصواب أو 

باخلطأ، وبالنسبة يل فلست متخّصصًا هبذا العلم ألحكم عليه، وينبغي الرجوع 

للمتخّصصني والنّقاد، لكن ووفقًا للتقرير املرفق هبذا السؤال، يمكنني هنا 

 : احلايل بام ييلاختصار التعليق عىل هذا الوضع 

إّنني أعتقد أّن إقبال الناس عىل مثل هذه الدورات وتأثرهم هبذه : أوَلً 

الثقافة التي يقّدمها هذا العلم ناتج عن حالة الضغط أو الفراغ النفيس العام 

الذي يعيشونه عىل الصعد املختلفة، سياسيًا واقتصاديًا وروحّيًا وغري ذلك، من 

النوع من اإلقبال، وإذا كانت لدينا مالحظات عىل هذا هنا، ينبغي تفّهم هذا 

العلم أو عىل طريقة توظيفه يف جمتمعاتنا اإلسالمّية فعلينا أيضًا أن نسعى لتقديم 

بدائل ختّفف من الضغط النفيس والروحي الذي يعيشه الناس، بمن فيهم 

 .املتدّينون

ن أّي جديد وافد، لست أوافق عىل منطق بعض املتدّينني الذين يرفضو: ثانياً 

ويتهمون اآلخر بمنطق املؤامرة، معّوضني بذلك عن فشلهم ونقصهم يف إدارة 

األمور، وقد الحظت من بعض نّقاد هذا العلم ودوراته التي تنترش يف غري بلد 

عريب، أهّنم قلقون عىل مساحة نفوذهم، حيث باتوا يشعرون بأّن هناك من يدخل 

اح غريهم. ينبغي التنّبه ملرّبرات نقدنا ألّي عىل النفوس ويعالج مشاكل األرو

يشء، حتى ال نغّلف أغراضنا الذاتية بأغلفة دينية وعناوين رفيعة سامية، فهذا 

 من دسائس الشيطان وأالعيب النفس األّمارة بالسوء.

واملشكلة أّن بعض املتدّينني عندما َيِفد  الوافد اجلديد عليهم يرفضونه 

الت، لكنّهم يتأقلمون معه بعد فرتة وجتدهم من ويشنّون عليه أعنف احلم
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أنصاره واملستفيدين منه يف خدمة الدين وقضايا التدّين، فعلينا أن ننتبه هلذا األمر 

جّيدًا حتى ال يتكّرر منّا مثل هذا اخلطأ الذي تكّرر عّدة مرات يف القرن املايض 

وعيها بطريقة عىل صعد خمتلفة، نتيجة استعجالنا برفض األمور قبل فهمها و

 صحيحة.

والنقطة األبرز هنا أّننا لسنا بحاجة بالرضورة لكي نقبل بعلٍم ما أن تأيت 

النصوص الدينية لكي تؤّكد تبنّي معطيات هذا العلم، بل يكفي أن ال تكون 

 .هناك معارضة للقيم الدينية يف ثقافة هذا العلم، وهذا موضوع مهم جّدًا أيضاً 

قّدم، فإّنني أعتقد بأّن تقديم اإلسالم بلغة روحية استكامالً ملا ت: ثالثاً 

وأخالقية وقيمية يمكن أن يشّكل مساعدًا لتنفيس االحتقان والضغط أو لرفع 

حالة اإلحساس بالفراغ والعبيثة والعدمية بني الناس. من الرضوري أن نرّكز 

 عىل اجلانب الروحي يف اإلسالم والدين عاّمة، وال نغفل هذا اجلانب ونقرص

تركيزنا عىل اجلوانب العقدية والتارخيية والفقهية التي باتت تؤّدي يف فرتتنا 

الراهنة دوَر الضاغط النفيس املوّتر ألعصاب الناس، نتيجة االحتقانات الطائفية 

والفئوية وتنازع اجلامعات داخل الطوائف نفسها. إّن الرتكيز عىل اجلانب 

ال بطريقة ممزوجة باخلرافة واألساطري، الروحي بطريقة عقالنية وجدانّية هادئة، 

يشّكل عاماًل مساعدًا عىل تقديم بدائل ملثل هذه العلوم تعتمد الدين وال تشّكل 

 .مصدر قلٍق عليه

كام هي العادة يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية، تظهر هناك ما أسّميه : رابعاً 

ل يف عرٍص قبيحًا ثم )املوضة(، وهي ال تقف عند حدود األزياء التي جتعل اجلمي

ترّده يف عرص آخر رائعًا جّدًا، فـ )املوضة( يف حياتنا تستوعب أيضًا حتى القضايا 

الثقافية والدينية، فإذا هّبت )موضة( يف مسألة دينية سارع الناس للعمل عليها، 
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ال ألجل قناعة ناجتة عن وعي باألمور، بقدر ما هي رغبة يف امليش مع أّي 

بأنني موجود عندما أمارس شيئًا جديدًا خمتلفًا عن املايض  مستجّد واإلحساس

أو عندما ال أقف عىل النقيض مما يسري عليه غالب الناس. إّن ما أعتقده هنا 

مشكلًة يف املوضوع الذي نتحّدث عنه هو هذا األمر، فينبغي أن يقّدم هذا العلم 

ذين يرغبون دومًا يف بطريقة واعية ال بطريقة إعالمّية ودعائّية جتتذب الناس ال

أن يعيشوا ثقافة )املوضة( واملواكبة. وهذا ما مل أالحظه عىل هذا الصعيد، فقد 

قّدمت معطيات هذا العلم عىل أهّنا حقائق، ومل جيِر توضيح األصول الفكرية 

للناس ولو بطريقة مبّسطة، أقول ذلك وفقًا للتقرير املرفق وبعض التقارير 

ها عرب الشبكة العنكبوتية. وعىل الناس أن ال يستجيبوا األخرى التي اّطلعت  علي

ألّي طرح دون تفكري باألمور وعواقبها. ال أريد أن نعيش القلق من أّي يشء 

ْقبِل عليه بطريقة واعية،  بقدر ما أريد أن نعيش هّم أن نعي أّي يشء جديد، كي ن 

 ال بطريقة غرائزّية اندفاعّية.

العريب أّنه يف كثري من األحيان نتلّقى منجزات إّن مشكلة املعرفة يف عاملنا 

غربية عىل أهّنا حقائق علمّية حاسمة، فيام ال تكون يف الغرب سوى تيار فكري 

معنّي أو وجهة نظر أو نظرّيات ما تزال موضع جدل، ومل ترتِق إىل مستوى 

عىل احلقائق العلمّية، وكام يطالب املثّقفون والواعون يف األّمة أن يعمل الناس 

امتالك وعي ديني فال ينقادون ألّي رجل دين مهام قال، بل يطالبونه بالدليل، 

ـ أن نفعل مع أّي فكرة تأيت من الغرب، حّقًا كذلك يفرتض ـ إذا كنّا مستنريين 

فنسأل عنها بطريقة واعية، ال بقصد أن نعيش قلقها واخلوف منها، بل بقصد أن 

 .ثقافة )املوضة(، التي تتأثر باإلعالم والدعايةنملك وعيًا حقيقّيًا هبا، بعيدًا عن 

انطالقًا من النقطة السابقة، فإّنني أدعو اجلّو الديني عمومًا وكذلك : خامساً 
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احلوزات واملعاهد الدينية، إىل تنظيم ملتقيات فكرّية جاّدة ومتخّصصة يف هذا 

مللتقيات املوضوع، لدراسته وحتليله من زوايا خمتلفة، بحيث تعرض نتائج هذه ا

ومضموهنا الرئيس عىل الناس ليكونوا عىل بيّنة من األمر، وأن ال نكتفي بسؤال 

 .وّجه إىل هذا العامل أو ذاك، فأجاب عنه بسطٍر أو سطرين أو بفكرٍة أو فكرتني

اليشء الذي لفت نظري بقّوة يف التقرير املرفق بسؤالكم، هو حماولة : سادساً 

هذه الدورات، دمَج مرشوعهم وبراجمهم بالّدين،  الكثري وربام كّل القّيمني عىل

واالستشهاد بالنصوص الدينية لتدعيم أفكارهم يف هذا املجال، ولست أريد 

اآلن أن أنفي ما فهموه من بعض النصوص وما ربطوه بني مرشوعهم وبينها، 

فلدّي مالحظات موردّية كثرية عىل هذا األمر ال ينفع احلديث عنها اآلن. كام ال 

ك معلومات عن األشخاص املتصّدين الذين يقومون بعملية الربط والتأويل أمل

هذه، لكن ما هيّمني هو أّن هذا األمر فيه نوع من املخاطرة، فالطريقة التي 

تستخدم فيها عملية ربط النصوص الدينية بموضوع علم الطاقة طريقة عشوائّية 

ص الدينية، بل بعضها كام بدا يل، وغري قائمة عىل منهج صحيح يف فهم النصو

ينتقي النصوص عىل طريقته ويتجاهل نصوصًا أخرى تقف عىل طرف النقيض 

من طريقة فهمه للنصوص األوىل، وإّنني ألخشى دومًا من استخدام الدين 

ن الثقايف، وإقحام  وسيلة لرتويج ثقافٍة ما، يف بالد تعترب الدين أساسًا يف املكوَّ

ستدالل  صحيحة، بل بطريقة ال حتوي أّي االدين يف كّل األمور بطريقة غري

 .ممنهج يمكن االستناد إليه

يبدو يل أّن هذه مشكلة وإذا مل يكن هؤالء املتصّدون من أهل اخلربة  ،من هنا

واالختصاص بالعلوم الدينية )وال أقصد أن يكونوا خّرجيي احلوزات العلمية 

ستغدو تقّوالً بغري علم،  بالرضورة( فإّن حماولتهم هذه ستغدو تطويعًا للنّص أو
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وقد رأينا يف العرص احلديث كيف أّنه كّلام جاء تياٌر فكري معنّي حاول بعض 

املتدّينني أن يقبلوا هذا التيار عرب تأويل النصوص الدينية بطريقة تدعم هذا 

التيار، وكأّن النصوص جاءت لتتكّلم عنه، ال أقول بأّن هذا باطٌل باملطلق، 

ه منزلق خطر حيتاج لتجّرد كبري وختّصص عاٍل يف فهم النصوص لكنّني أقول بأنّ 

الدينية وطريقة تفسريها وربطها بام تعطيه العلوم األخرى. فإسقاط العلم عىل 

الدين وتأويل النصوص الدينية بطريقة عشوائّية ـ بام خيدم قضايا علمّية معّينة، 

ّرد نظريات يدور حوهلا ال نعلم أهّنا بلغت مستوى احلقيقة العلمّية وقد تكون جم

 .جدل يف الغرب أو ما زالت يف فرتة اختبار ـ ال أرى فيه صواباً 

 

هل لكم أن تقرتحوا علينا برناجمًا دراسّيًا ملرحليت املقّدمات   ـ 216

 والسطوح يف احلوزة العلمّية؟

 نحن طَلب للعلوم الدينية عن ُبعد، أي عن طريق األنْتنت : 4السؤال

فلو تكّرمتم ووضعتم لنا جدوَلً دراسّيًا لتحصيل العلوم واألْشطة الصوتّية، 

الدينّية والفلسفية والعرفانّية من قبل حَّضتكم اْلوّقر، لَلستفادة أكثر، فأنتم 

أهل اخلربة يف هذا اْلجال. ووّفقكم اَّلل ْلا فيه اخلري والصَلح وأعَل اَّلل مقامكم 

 .العلمي والعميل بحّق أهل البيت األطهار

أنا من طَلب حوزة النجف األْشف اْلبتدئْي، وعندي بعض : 5السؤال

ـ هل من الواجب دراسة خمتُص اْلعاّن يف البَلغة أم يمكن استبداله  أ: األسئلة

ـ قرأُت نصيحتكم يف كيفية دراسة علم الرجال، ونريد منهجًا يف  ببغريه؟ 

أْشتم  دراسة علم الدراية إن أمكن، ونستفّس عَّم إذا صدرت التقريرات التي

ـ ما هو القدر  جإليها يف تاريخ علم الرجال والتي كتبت من قبل أحد طلبتكم. 
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 داْلتيّقن الذي ُيب أن ُيدرس من كتاب الروضة يف ْشح اللمعة؟ كّله؟ أم ماذا؟ 

اْلنهج اْلديد يف الفلسفة لليزدي، والبداية : ـ إن أردت دراسة الكتب التالية

ائي، واألسس اْلنطقّية وفلسفتنا للشهيد والنهاية وأصول الفلسفة للطباطب

الصدر، ونظرية اْلعرفة للسبحاّن، فكيف تشريون عيّل بالْتتيب؟ أي بَمذا أبدأ 

ـ أريد  هـوبَمذا أنتهي؟ وهل اْلنهج اْلديد لليزدي يغني عن بداية احلكمة؟ 

منكم بعض النصائح يف كيفية الدراسة واختيار الكتب التي تدرس بالشكل 

ـ إن أمكن أن  وويفيد من دون ضياع سنوات من العمر بَل فائدة.  الذي يثري

َتّددوا يل منهجًا لدراسة العقائد، من اْلقّدمات إىل السطوح، أي ما هي الكتب 

 التي ُيب دراستها؟

  يمكن اإلشارة هنا إىل عّدة أمور : 

ع منها إّن الدراسة عن ب عد ـ كام جرى التعبري عنها يف السؤال ـ ال مان: أوَلً 

من حيث املبدأ، لكنّها ال تغني عن االحتكاك بالطالب واألساتذة واملباحثة 

واملشاورات العلمّية، هلذا ينصح باجلمع بينها وبني ما أرشت إليه بطريقة أو 

 .بأخرى

لقد صدر كتاب تاريخ علم الرجال الذي أرشتم إليه، وهو حتت عنوان : ثانياً 

الرجال عند اإلمامّية(، تقريرًا ملحارضاتنا يف هذا )دروس متهيدية يف تاريخ علم 

 .املجال، بقلم الشيخ العزيز األستاذ أمحد بن عبد اجلبار السمنّي 

املنهج اجلديد يغني عن بداية احلكمة يف تقديري، لكنّه يعاين من : ثالثاً 

التشويش يف بعض أبحاثه وحيتاج لرتتيب أكثر، فضاًل عن وجود بعض املشاكل 

يف ترمجته إىل اللغة العربية، ممّا ال ينقص من قيمة الرتمجة، حيث إّن اجلزئية 

 .املرتجم من املرتمجني املعروفني
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سوف أقّدم مقرتحًا مستعجاًل متواضعًا يف برنامج الدروس فيام يسّمى : رابعاً 

السطوح واملقّدمات، وسأذكر بعض الكتب، ورأيي النهائي ليس هذا : بمرحلتي

ال أرى التقسيم الثنائي إىل مقّدمات وسطوح تقسياًم صحيحًا،  الربنامج  )ألّنني

كام ال أرى الرتكيز يف املواّد عىل العلوم الفقهية واألصولّية إال عىل تقدير 

التخّصص فيها، وهنا ال أفرتض نظام التخّصصات(، وإّنام أتبنّى برناجمًا آخر 

وساط احلوزوية أو ال تقبل مشكلته أّنه ال تتوّفر فيه كتب متداولة تعليمية يف األ

فيه بعض الكتب، لكنّني أعتقد أّن هذا الربنامج املتواضع الذي سأقرتحه 

سيكون أفضل من غريه يف ظّل الظروف الراهنة، وكّل كتاب ال أذكره ـ مما جاء 

اسمه يف األسئلة ـ فإّنني ال أوافق عىل وضعه يف الربنامج التعليمي، فليالح  

 .ذلك

 ح يف مرحلتي اْلقّدمات والسطوحالربنامج اْلقْت

 ما يسّمى باْلقّدمات: اْلرحلة األوىل

 : ترتاوح هذه املرحلة بني عامني إىل ثالثة أعوام، وتدرس فيها املواّد التالية

 النحو الواضح: ويعتمد فيها عىل كتب )النحو والُصف(،: اللغة العربية ـ4

 ي(.ني اللبيب، اختيار)مغ مع)جامع الدروس العربية أو رشح ابن عقيل(  مع

البالغة : ويعتمد فيها كتاب اللغة العربية )البَلغة بعلومها الثَلثة(، ـ5

 .جواهر البالغة ، معالواضحة

 .منطق املظفر ، معخالصة املنطق: ويدرس فيه كتاب ـ علم اْلنطق،4

الرسالة العملّية )ويرّجح رسالة السيد : ويدرس فيه ـ الفقه اإلسَلمي،1

دروس  ، معفضل اهلل أو مثلها، لوضوحها وجودة تنظيمها(حممد حسني 

 .1جاستداللية للشيخ اإليرواين 
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 .أصول احلديث للشيخ الفضيل: ويدرس فيها ـ احلديث والدراية،2

دروس متهيدية : ويدرس فيه كتاب علم الرجال واْلرح والتعديل، ـ2

 .دروس متهيدية يف تاريخ علم الرجال مع لإليرواين

 مع بداية املعرفة )أو عقائد اإلمامّية(: وتدرس فيه الكَلم اإلسَلمي،ـ علم 7

 .(علم الكالم اجلديد )حلقة أوىل معخمترص اإلهليات للسبحاين 

 معخالصة احلكمة اإلهلية للفضيل : ويدرس فيه كتاب ـ علم الفلسفة، 8

 .بداية احلكمة معنظرية املعرفة يف كتاب فلسفتنا  معموجز تاريخ الفلسفة 

، املعامل اجلديدة لألصول للصدر: ويدرس فيه كتاب علم أصول الفقه، ـ1

 .احللقة الثانية للصدرمع 

موجز علوم القرآن لداوود العطار : اويدرس فيه علوم القرآن الكريم، ـ41

 .علوم القرآن ملحّمد باقر احلكيم معتلخيص التمهيد للشيخ معرفت  مع

املناهج التفسريية : ويمكن اعتامد الكتب التالية تفسري القرآن الكريم، ـ44

عّينات من تفسري الكشاف أو جممع البيان )التفسري  معللشيخ السبحاين 

 .(املدرسة القرآنية للسيد الصدر )التفسري املوضوعي معالتجزيئي( 

سرية  مع سرية املصطفى: ويدرس فيه كتاب علم التاريخ والسرية، ـ45

 .للسيد هاشم معروف احلسنياألئّمة االثني عرش، 

وهي ماّدة تعطى يف بدايات الدرس  التعريف بالعلوم اإلسَلمّية، ـ44

 .مدخل إىل العلوم اإلسالمّية للشيخ املطّهري: احلوزوي، ويعتمد فيها كتاب

 ما يسّمى بالسطوح: اْلرحلة الثانية

إلهناء  وترتاوح هذه املرحلة بني ثالثة إىل أربعة أعوام، ويصلح فيها الطالب

مرحلة املاجستري، حيث يطلب منه بعدها تقديم رسالة علمّية، وهنا يمكن 
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 : تناول املواّد التالية

 : ـ الفقه اإلسَلمي، وهو ينشطر إىل عّدة موادّ 4

دروس استداللية : وتدرس فيه الكتب التالية ـ الفقه اَلستدَليل، 4ـ 4

علم الفقه ب، مع مكان املكاس دروس اإليرواين التي ، مع1أو  4لإليرواين إّما ج

 .املقارن

 .ويدرس فيه كتاب اقتصادنا للسيد الصدر ـ فقه النظرية، 4ـ 5

دروس : ويدرس فيه كتاب ـ الفقه القرآّن أو فقه آيات األحكام، 4ـ 4

 .متهيدّية يف آيات األحكام للشيخ اإليرواين

 معلإليرواين  القواعد الفقهيّة: ويدرس فيه كتاب ـ القواعد الفقهية، 4ـ  1

القواعد الفقهّية إّما للشيخ مكارم الشريازي أو للفاضل اللنكراين أو 

 د(.للبجنوردي )يمكن االكتفاء ببعض القواع

أصول  ، معاحللقة الثالثة: وتدرس فيه الكتب التالية ـ علم أصول الفقه،5

 .الفقه املقارن ملحمد تقي احلكيم

كّليات علم الرجال : فيه كتاب درسيو ـ علم الرجال واْلرح والتعديل،4

 .للشيخ السبحاين

 .مقباس اهلداية للاممقاين: ويدرس فيها كتاب ـ علوم احلديث والدراية،1

األسس املنطقية لالستقراء أو خالصة : س فيه كتابرويد ـ علم اْلنطق،2

 .له

 ، معاإلهليات للسبحاين كامالً : ويدرس فيه كتاب ـ علم الكَلم والعقيدة،2

 .كالم اجلديد مرحلة ثانيةعلم ال

أصول الفلسفة  معهناية احلكمة : ويدرس فيه كتاب ـ علم الفلسفة،7
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 .فلسفة الدين والفلسفة املعارصة معواملنهج الواقعي 

 معتاريخ القرآن ملري حمّمدي : ويدرس فيها كتاب ـ علوم القرآن الكريم،8

 .البيان للسيد اخلوئي

، أئّمة أهل البيت للسيد الصدر: ابويدرس فيه كت ـ علم التاريخ والسرية، 1

 .التاريخ اإلسالمي ككتاب الشيخ اليوسفي الغروي أو غريه مع

التفسري واملفرّسون للشيخ : ويدرس فيه كتاب ـ تفسري القرآن الكريم، 41

 مععّينات من تفسري امليزان للطباطبائي )التفسري التجزيئي(  معهادي معرفت 

لتفسري املوضوعي للشيخ السبحاين، أو كّل كتاب معارف ملّفات من كتاب ا

 (.القرآن للشيخ حممد تقي مصباح اليزدي )التفسري املوضوعي

، ويدرس فيه خالصة امللل والنحل للسبحاين علم األديان واْلذاهب، ـ44

 .دراسة األديان للشيخ حسني توفيقي مع

 .والعروض علم الشعر ، معتاريخ األدب العريب: ـ األدب العريب45

وهي حمارضات تعّرف بأبرز املفّكرين املسلمني يف  ـ فكر اسَلمي معاْص،44

كاشف ورشيعتي والطباطبائي واملطهري واخلميني و العرص احلديث )الصدر

حممد عبده والصدر الثاين وموسى الصدر وفضل اهلل وشمس الدين والغطاء 

ونرص حامد أبو زيد حممد عابد اجلابري وحمّمد الشريازي وحممد جواد مغنّية و

 (.وغريهم

 االنرتنتواإلدارة ويف اإلعالم  دورات تأهيلّية خَلل مرحلة السطوح، ـ41

 و..الكتابة والتعليم واخلطابة وتقنيات املعلوماتية و

 مَلحظات رضورّية

الكثري من هذه املواّد ال نقصد دراسة كتبها بطريقة الرشح، : اْلَلحظة األوىل
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التطبيق عىل املتن كام هي أغلب الدروس احلوزوّية، بل إلقاء حمارضات ثم 

وحتديد املقدار الذي استوعبته كّل حمارضة من متن الكتاب حتى يراجعه 

والسرية وعلوم القرآن والفكر  ةالطالب بنفسه، وهذا ميسور يف الكتب التارخييّ 

 .اإلسالمي املعارص وعلم األديان واملذاهب وغريها

توّزع هذه املواّد عىل الفصول الدراسيّة، فال تؤخذ كّلها يف : ظة الثانيةاْلَلح

عرض واحد، بل حيتاج األمر إىل توزيع وتنسيق من قبل إدارة املدرسة الدينية أو 

الطالب نفسه بالتشاور مع األساتذة، مثاًل كتاب دروس استداللّية للشيخ 

قّدمات، لكن إذا أهنى الطالب اإليرواين وضعنا اجلزء األّول منه يف مرحلة امل

الرسالة العملية يمكنه أن يتوقف لفصل أو لفصلني عن دراسة الفقه مثاًل، لو 

كان ذلك رضورّيًا، ريثام يكون قد استوعب املنطق والرجال واألصول، حتى 

 .يتمّكن من دراسة دروس استداللية للشيخ اإليرواين

 حصص تطبيقّية وفروض يقوم بعض هذه املواّد حيتاج إىل: اْلَلحظة الثالثة

 .هبا الطالب يف بيوهتم، السيام مثل اللغة بفروعها والرجال

يفرتض هذا الربنامج مع توقيته الزمني نظامًا معّينًا لعدد : اْلَلحظة الرابعة

 .يومًا دراسّيًا كّل عام 155و  121األيام الدرسّية يف السنّة، وهو يرتاوح بني 

 

كيف ميكن تقديم تربير عقالني لقضّية سهم السادة يف اخلمس   ـ 217

 !و..؟

 كّلكم آدم، وآدم من تراب، والناس سواسية كأسنان اْلشط، وَل فرق : السؤال

بْي عريب وَل أعجمي إَل بالتقوى، وعّشات اآليات واألحاديث التي تؤّكد عَل 

قنِع العاَل أّن الشيعة كيف نستطيع أن نُ : العدل واْلساواة واإلنصاف. والسؤال هو
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توّزع نصف مخس أمواَلا عَل السادة من البيت اَلاشمي، وأّن هناك سّيد وعبد، 

مهَم حاولنا ختفيف ذلك بتربيرات غري مقنعة، خصوصًا مع تنامي احلرّيات 

 وحقوق اإلنسان، وأّن السيد َل ُتدفع له الصدقة احْتامًا له؟

  رسيعًا عليهاتوجد هنا نقاط عّدة ينبغي أن نطّل : 

ليست املسألة مسألة سّيد وعبد، فإّن الذرية النبوّية ال يعرّب عنهم يف : أوَلً 

النصوص الدينية بالسادة، وإّنام هذا التعبري جاء من الناس، حيث املعرّب عنهم يف 

النصوص باهلاشمي أو بني هاشم، نسبة إىل هاشم، كام ليس هناك يف النصوص 

وهذا التعبري السائد اليوم )السادة أو الرشيف أو نحو تعبري )سهم السادة(، 

ذلك( جمعوالت املسلمني أنفسهم، فاهلاشمي له ما للمسلمني وعليه ما عىل 

املسلمني. وإّنام استخدمت الناس هذا التعبري من موقع الذهنية التي تريد احرتام 

 يف املسألة الرسول يف مناخ عشائري أو قبيل، ال من موقع التعبري عن عقل قانوين

 .يمكن أن يتحّمل مسؤوليته الفقهاء أو الفقه اإلسالمي

إّن عدم القدرة عىل تقديم جواب وسط مناخ احلرّيات القائم يف العامل : ثانياً 

ال يسمح لنا بإلغاء هذا احلكم الرشعي لو كان ثابتًا بالنّص الصحيح، فهناك 

 تربيره للرأي العام فرٌق بني إثبات حكم رشعي من مصادره وبني القدرة عىل

الذي يعيش وسط مناخ ثقايف معنّي، نعم إذا بلغ النقد العقالين للحكم حّد 

 .حكم العقل بكونه ظلاًم مثاًل فإّن املوضوع يتخذ سياقًا آخر

إّن التعبري عن الصدقات والزكوات بأهّنا أوساخ ما يف أيدي الناس، قد : ثالثاً 

ها ضعيفة السند ما عدا واحدة، فمن يقول ورد يف ثالثة إىل أربعة روايات، كلّ 

من يقول بعدم حجّية خرب  ايلزمه التعّبد هبذا التعبري، أمّ بحجية خرب الواحد 

الواحد الظنّي ـ كام هو الصحيح ـ فمن الصعب عليه اجلزم بانتساب هذا التعبري 
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 إىل أهل البيت عليهم السالم  لعدم تعّدد طرقه بحيث يوجب الوثوق بصدوره.

قام بعض العلامء بمناقشة هذا التعبري متنّيًا، رافضًا نسبته إىل أهل البيت،  وقد

ورأى أّنه ال ينسجم مع الثقافة الدينية، مثل الشيخ حممد جواد مغنّية عىل ما 

أذكر، ولعّل أحد املرّبرات التي ترّجح ـ بنحو التأييد عند مثل الشيخ مغنّية ـ 

القرآنية، أّنه قد ورد يف بعض النصوص عدم انسجام هذا التعبري مع الثقافة 

ْ َيْعَلُموْا َأنَّ اَّللَّ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ ﴿: احلديثية، بل يف قوله تعاىل َأََل

َدَقاِت  (، أّن الذي يأخذ الزكاة هو اهلل تعاىل، وقد استدّل 112: )التوبة ﴾الصَّ

ـ  469: 42اإلمام اخلوئي ـ كتاب الزكاة ـ موسوعة : مثل السيد اخلوئي )انظر

( هبذه النصوص عىل أّن الزكاة من العبادات  ألهنا عالقة مع اهلل سبحانه، 411

وأهّنا تقع يف يد اهلل قبل أن تقع يف يد الفقري نفسه، فإذا كان اهلل هو الذي يقبض 

ا  ألهّنا الزكاة قبل أن يقبضها الفقري، فال أدري كيف يتنّزه اهلاشمي عن أخذه

أوساخ بينام يستقبلها اهلل تعاىل بالوّد ويأخذها بيده، حتى أّنه ورد استحباب 

تقبيل املتصّدق يد نفسه بعد الصدقة، يف تعبري كنائي عن مالمستها يد اهلل 

 !سبحانه؟

حاول بعض العلامء حتصيل خترجيات هلذا التعبري الواضح يف الغرابة : رابعاً 

 : ة، وال بأس بأن أشري إىل خترجينيمّ عن الثقافة الدينية العا

وهو ما ذكره أستاذنا السيد حممود اهلاشمي عىل ما يف بايل، : التخريج األّول

من أّن هذا التعبري مرتبط بكون الزكاة تعطى من املالك للفقري بينام اخلمس 

يعطى من املالك لإلمام، ويقوم اإلمام بتوزيعه بسهميه، فلاّم كانت العالقة يف 

كاة بني املالك والفقري أمكن إطالق تعبري أوساخ ما يف أيدي الناس  نظرًا إىل الز

أّن طريقة القبض فيها ال ختلو من حالة اجتامعّية معيّنة، بخالف أخذ اخلمس من 
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اإلمام للفقري  فإّنه أشبه بالرواتب الشهرية التي تعطيها الدولة ملوّظفيها وجتنيها 

وجود إلحساس التصّدق أو املذّلة يف هذه  من الناس عرب الرضائب، حيث ال

 .احلال

وهو ختريج يفيض عملّيًا إىل اإلطاحة هبذا التعبري من الناحية : التخريج الثاّن

 الثقافية والقانونّية، وهو ما ذكره السيد عيل السيستاين حفظه اهلل، حيث يقول ـ

التعبري يف بعض النصوص عن الزكاة بأهنا »: عىل ما جاء يف تقريرات بحثه ـ

أوساخ أيدي الناس، وقد وقع اإلشكال يف ذلك من بعض األدباء واألقالم 

املعارصة، بأّن الزكاة حّق للفقراء يف أموال األغنياء، فكيف يعترب اإلسالم هذا 

احلّق من األوساخ، مع أّن الزم ذلك احتقار الفقراء وإهانتهم وحدوث الطبقية 

وبني األغنياء ما دام اإلسالم يعترب حقوقهم من الفضالت واألوساخ.  بينهم

ولكّن اجلواب الصحيح عن ذلك أن يقال بأّن هذا التعبري لوٌن من ألوان االعتبار 

األديب ال االعتبار القانوين، بلحاظ أّن االعتبار األديب حقيقته ـ كام ذكرنا سابقًا ـ 

 يف أحاسيس املخاطب ومشاعره، ويف إعطاء حّد يشء ليشء آخر هبدف التأثري

املقام عندما أقبل بنو عبد املطلب للرسول صىل اهلل عليه وآله وسّلم وطلبوا منه 

أن جيعلهم من عاّمل الصدقات حتى ينالوا نصيبًا منها أراد الرسول صىل اهلل عليه 

وآله وسلم إبعادهم عن ذلك، ولعّله بسبب أن ال تكون مجيع وظائف الدولة 

المية بيد بني هاشم  ألّن ذلك عامل منّفر ومؤّلب للقلوب عليهم بأهنم اإلس

استبّدوا بجميع الوظائف واملراكز، فحاول الرسول صىل اهلل عليه وآله وسلم 

استخدام تعبري يبعدهم عن الوظيفة املعّينة، فقال هلم بأّن الصدقات أوساخ ما يف 

تنفري نفوسهم وأحاسيسهم عن أيدي الناس، وهو تعبري أديب كام قلنا قصد منه 

العمل املذكور، ال أنه تعبري قانوين بحيث ترتتب اآلثار القانونية لألوساخ عىل 
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)الرافد يف علم  «الصدقات، كوجوب إزالتها عن املسجد كسائر النجاسات

 (.11ـ  11: 1األصول 

ويف كال هذين التخرجيني جماالت للنظر واملناقشة، ال يفسح هبا املقام، وإن 

كانا حمتملني. وإّنام أردت بذكرما بيان أّن القضّية مسألة نقاشّية بني العلامء 

 .املتأّخرين، وأّن يف فهم هذا النص رؤى متعّددة

إّن مسألة سهم السادة من اخلمس موضوع خاليف بني الفقهاء : خامساً 

رين أيضًا، وهناك من يذهب إىل أّن النصوص الصحيحة ال تفيد أكثر من املتأّخ 

إرجاع اخلمس إىل أهل البيت النبوي ال إىل مطلق الذرّية النبوّية، وأّن ما دّل عىل 

أّنه ملطلق الذرّية ضعيف السند، والروايات يف هذا املوضوع يراها بعضهم ال 

تتجاوز الثامنية وأغلبها ضعيف السند، ويذهب اإلمام اخلميني إىل عبثّية ترشيع 

: 4كتاب البيع : لكي للسهم )انظر لهحكم سهم السادة باملعنى الشخيص امل

(، ويرى الشيخ حسني عيل 56ـ  55: ، واحلكومة اإلسالمّية651ـ  656

: املنتظري أّن ترشيع سهم السادة ـ بمعنى امللك ـ ظلٌم )املنتظري، كتاب اخلمس

(، فيام يميل أستاذنا السيد حممود اهلاشمي إىل أّن هذا الترشيع غري 411ـ  411

(. والرأي الذي يرتّجح عندي ـ عرب 195: 4اشمي، كتاب اخلمس عقالئي )اهل

قراءيت البسيطة املتواضعة للموضوع ـ هو أهّنم مرصٌف من املصارف، وأّن 

التقسيم الثنائي إىل سهم اإلمام وسهم السادة غري صحيح، بل إّما هو كّله لإلمام 

وعىل رأسها معونة )الدولة وما يقوم مقامها( أو هو للمصالح العاّمة للمسلمني، 

الفقراء واملحتاجني وحتقيق التضامن والتكافل االجتامعينّي. وتفصيل البحث يف 

 .هذا املوضوع حيتاج لبسط كالم ال يتحّمله االختصار هنا



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 518

عدم إعطاء اهلامشي من الزكاة بني التعّصب الشيعي والتناول   ـ 218

 اإلسالمي العام

 رأيت لديكم جوابًا عن سؤال  أخي الكريم الدكتور حيدر اْلحْتم،: السؤال

يتصل بحرمة دفع الزكاة إىل ذرية الرسول صَل اَّلل عليه وسّلم، وبدا يل أّن عدم 

إعطائهم الزكاة َشء غري مقنع، ويف قراءيت للموضوع وجدت أّن هذه اْلسألة 

يمكن أن تكون ناَتة عن التحّيزات اْلذهبية الشيعية، فَم معنى أن َل يعطوا من 

ينّزهوا عنها؟! وَلذا لدّي مَلحظة عليكم أّنكم َل َتاولوا ممارسة نقد الزكاة وأن 

ْلذهبكم يف هذا اْلوضوع، وعاْلتم اْلسألة من زاوية َتاول أن تربئ اْلذهب 

 .الشيعي وكأّن القضّية ليست مذهبّية

  كان يمكن الذهاب مع املحاولة التي بدأمتوها لتحليلها ودراسة مدى

املؤثرات املذهبية يف صنع هذا النوع من األحاديث، لكّن صّحة افرتاض تدّخل 

الذي جيب علينا معرفته هو أّن فكرة عدم دفع الزكاة إىل بني هاشم موجودة يف 

الفقه السنّي وبقّوة، بل حتى التعبري الوارد يف هذا املجال، وهو أهّنا أوساخ ما يف 

ىل اهلل عليه وعىل أيدي الناس قد ورد يف صحيح مسلم وغريه عن رسول اهلل ص

)صحيح  «..إّن الصدقة ال تنبغي آلل حممد، إنام هي أوساخ الناس»: آله وسّلم

  116: 5  وسنن النسائي 48: 4  وسنن أيب داوود 119، 118: 1: مسلم

و..(، ويف حديث آخر أخرجه الزيلعي يف نصب الراية،  166: 2ومسند أمحد 

ني هاشم، إّن اهلل تعاىل قد حّرم عليكم يا ب»: قال صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم

سالة الناس وأوساخهم، وعّوضكم منها بخمس اخلمس : 4)نصب الراية  «غ 

281.) 

ولو راجعتم الفقه السنّي لوجدتم الفتوى بحرمة دفع الزكاة املفروضة آلل 
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حمّمد تكاد تكون إمجاعًا عند املذاهب األربعة، ومل يستثنوا سوى أبا هلب وذرّيته 

(، فال أجد أّن 145: 41، و111ـ  111: 1املوسوعة الفقهية )الكويتّية( : ر)انظ

مقاربتكم للموضوع من الزاوية املذهبية، واعتبار هذا األمر نقدًا مذهبّيًا عىل 

الشيعة، صحيحة، بل املوضوع إسالميٌّ بامتياز، وجيب مقاربته من الزاوية 

 .اإلسالمية العاّمة

 

 قبل التثقيف على األصول االعتقادّية؟ هل يثقف الدين على الفروع  ـ 219

 يف باديء ذي بدء أوّد أن أقّدم وافر شكري وامتناّن : شيخنا اْلليل: السؤال

إليك؛ ْلا تقّدمه من أفكار وطروحات، سواء يف مقاَلتك أم مؤّلفاتك أم يف 

يدور يف : الدروس، سائًَل اْلوىل أن ُيعل ذلك يف ميزان أعَملك.. شيخنا الكريم

إّن الفروع مْتتبة عَل : ذهني سؤال أرجو أن تتفّضلوا عيلَّ باإلجابة.. قالوا

األصول ـ أقصد أصول الدين ـ وَل يمكن أن يلج اإلنسان إىل فروع الدين ما َل 

يعتقد بأصول الدين، ولكننا نرى أّن الّشيعة اْلقّدسة تثّقف وتؤدلج إىل العمل 

لة األصول، كَم ُيرى ذلك يف نصوص بالفروع قبل اَلعتقاد والتحقيق يف مسـأ

كثرية، منها رضب األطفال ألجل الصَلة )الطفل الذي بلغ عّش سنْي بحسب 

بعض الروايات(، وأستطيع القول بأّن الكثري من اْلكّلفْي يف بداية تكليفهم ـ إن 

: َل نقل مجيعهم ـ َل حيّققوا وَل يدّققوا يف موضوعة األصول، ومن هنا يربز السؤال

يمكن اْلمع بْي ترتبية الفروع عَل األصول وبْي إجبار الّشيعة العمل كيف 

 بالفروع قبل اَلعتقاد باألصول؟

  يوجد يف سؤالكم أربعة مفاهيم، جيب تفكيكها، وحتديد العالقات بينها يف

 : ضوء عملية التفكيك هذه
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 التثقيف عىل الفروع قبل األصول. ـ 4

 اإلجبار عىل الفروع قبل األصول. ـ 5

 التعّرف عىل األصول ثم ترتيب الفروع عليها. ـ 4

 التعّرف بالتحقيق واالستدالل عىل األصول ثم ترتيب الفروع عليها. ـ 1

والذي يظهر من الثقافة الرشعّية الدينية أهّنا تدعو األهل واملجتمع لتعريف 

يستبطن تعريفهم باألصول ضمنًا، األطفال والناشئة عىل الفروع، األمر الذي 

فنحن عندما نمّرن األطفال وندعوهم باألسلوب احلسن للصالة بني يدي اهلل 

تعاىل، فإّننا ن فهمهم ضمنًا أّن هناك إهلًا ومعبودًا وخالقًا كي يتمّكنوا من قصد 

القربة بالصالة التي يقيموهنا جتاهه، وهكذا عندما نعّلمهم الذهاب إىل املسجد 

صالة عىل النبي وآله فنحن ضمنّيًا نعّرفهم عىل النبي والنبّوة وعىل اإلمامة أو ال

علاًم أّن الرشيعة . واإلمام، فالتعليم عىل األصول يكون ضمن التعريف بالفروع

حتّث عىل تعليم األطفال الشؤون العقدّية بالطريقة املتناسبة مع سنّهم وجتنيبهم 

ي أّن الرشيعة تدعو لتمرين األطفال عىل ما يوجب فسادهم عقائدّيًا، وهذا يعن

الفروع وتدعو أيضًا يف الوقت عينه لتعريفهم باألصول فال يكون هناك هتافت 

 أو مفارقة.

ر من خالل ولعّل الرتكيز عىل بعض الفروع تارًة من باب أّن تعّلمها ال يتوفّ 

عىل اجلّو االجتامعي عىل خالف القضايا العقدّية الرئيسة، وأخرى للتدريب 

فعلها ال لتعّلمها فقط، فإّن معرفة كيفية الصالة حتتاج إىل تعليم إضايف عادًة 

بخالف التعّرف عىل األصول العقدّية، فإهّنا تكون مع اإلنسان من خالل اجلّو 

املحيط به فيام يسمعه من أهله وأبناء جمتمعه بطريقة عفوّية هنا وهناك، كام أّن 

قد ال تكون راجعًة إىل أمر التعليم بقدر ما هي الدعوة لدفع الطفل إىل الصالة 

راجعة إىل أمر التمرين، وهو )التمرين( التعبري األكثر رواجًا يف كلامت الفقهاء 
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املسلمني، فنحن نمّرن الطفل عىل الصالة كي يعتاد عليها، ال أّننا نعّرفه إّياها 

التعريف باليشء، فقط، واالعتياد عىل هذا الفعل حيتاج إىل أمر إضايف زائد عىل 

 .عىل خالف احلال يف االعتقادات التي ال حتتاج إىل مترين

هذا لو رصفنا النظر عن النصوص الدينية العديدة الواردة يف مصادر السنّة 

والشيعة حول تعليم األطفال حّب النبي وأهل البيت عليهم أفضل الصالة 

عض أئّمة أهل والسالم، وكذلك ما ورد يف بعض األحاديث اإلمامّية عن ب

البيت عليهم السالم من تعليم األطفال دينهم واحليلولة دون أن يتأثروا باملرجئة 

من الفرق الكالمية املسلمة، إضافة إىل القاعدة القرآنية الشاملة يف املوضوع 

والتي تشّكل األساس ألغلب ما يرتبط برتبية األطفال وغريهم، وهي قوله 

رًا وقودها الناس واحلجارة( فإّن الوقاية تكون )قو أنفسكم وأهليكم نا: تعاىل

بتوفري كّل ما يمكن أن حيميهم من النار، وتعليم األطفال شؤون العقيدة من 

األمور التي تسّهل الوقاية من النار عىل تقدير البلوغ، ويصدق معها أّنه وقى 

 .أهله وأوالده من النار عندما يوّفر هلم املناخ العقدي الصحيح والواعي

 : مفهوم اَلستدَلل والتحقيق ومفهوم اإلجبار: ويبقى هنا مفهومان

فهو من األمور احلسنة، وقد اشرتط بعض املعتزلة يف صدق  أّما اْلفهوم األّول

اإليامن أن يكون عن دليل، لكّن هذا األمر يبدو عسريًا للكثريين لو أقحمناه يف 

تفاصيل االعتقادات، ومن اجلّيد أن يكون االعتقاد مبنّيًا عىل الدليل، لكّن 

ح  فيها ي الالدعوة لتعليم األطفال األصول املبنيّة عىل الدليل جيب أن 

مستوياهتم الذهنّية يف كيفية حتّملهم أشكال االستدالل. وبناء عليه فإّن تعليمهم 

االعتقاد بطريقة استدالليّة بسيطة قد يكون بالنسبة للبالغني املتعّلمني شكاًل 

خطابيًا من األدّلة أو أسلوبًا مبّسطًا منها، فبهذا املقدار يمكن الدعوة لتعليمهم 

مومات القرآنية واحلديثية يف هذا األمر ضمن تعليمهم الكتاب والتمّسك بالع
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 والسنّة.

وأّما قولكم باّن الكثري من املكّلفني مل حيّققوا يف قضايا االعتقاد فهذا صحيح، 

وهو من وجهة نظري القارصة غري سديد يف ظّل ظروف الشك النوعي العام 

 . األقّل الذي يرضب املجتمع اإلسالمي كام يف عرصنا احلارض عىل

فال ت ناقض فكرَة بناء  فكرة اإلجبار عَل الصَلة،اْلفهوم الثاّن، وهو وأّما 

الفروع عىل األصول  ألهّنا تندرج ضمن السياق املتقّدم، لكّن ترجيح وإثبات 

حّث الرشيعة عىل استخدام هذا األسلوب يف تعليم األطفال يمكن أن يكون 

 .إطالقه حمّل نقاش نرتكه ملناسبة أخرى

 

إشكالّية العالقة بني البحث التارخيي والبحث الديين والعقدي،   ـ 211

 تعليق على نقد ملشروع التوفيق

 لقد طالعت دراستكم حول البحث التارُيي يف كتابكم )مسألة : السؤال

اْلنهج يف الفكر الديني(، وبدا يل يف معاْلتك لقضيّة العَلقة بْي العقدي 

يف دعوتك إىل ما سبق لطه حسْي أن دعا إليه والتارُيي وكأنك تتَمهى أو تقْتب 

يف )الشعر اْلاهيل( وانتهى إىل نتائج مغايرة ْلا يف القرآن الكريم، فيَم يتعّلق 

هبجرة النبي إبراهيم عليه السَلم إىل مّكة و بنائه مع النبي إسَمعيل الكعبة وأمور 

لتوراة والبحث العلمي أَخر، وَل يَر ضريًا يف ذلك، عَل اعتبار لكلٍّ من القرآن أو ا

التارُيي منهجه وهدفه وغرضه! إّن هذا التنظري الداعي إىل قبول هذا النوع من 

اَلنفصام بْي نتائج البحث العلمي والنص القرآّن يف اْلسألة التارُيية، كَم يف 

غريها، يؤّدي إىل تداعيات ونتائج خطرة تطال مرجعّية القرآن الكريم 

إَلّيًا َل يأتيه الباطل من بْي يديه وَل من خلفه، ويّشعن  ومصداقّيته، كونه كتاباً 

التعامل معه كأّي كتاب بّشي يف اَلختَلف معه ونقده ليس لغري اْلسلمْي بل 
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حتى للمسلمْي، اتساقًا مع اْلبدأ النقدي احلداثي يف تعّددية القراءات والذي 

حتى مع كونه خمالفًا  ينتهي إىل فكرة موت اْلؤّلف!! أو اإليَمن التعّبدي بالقرآن

لنتائج البحث العلمي!! َل أدري إن كنت فهمت فكرة البحث ـ من هذه الناحية 

ـ بشكل صحيح. نعم َل خَلف عَل مسألة الفصل بْي العلوم ويف نفس الوقت 

عَل وجود عَلقة بْي عدد منها، خصوصًا التي تربطها مناهج مشْتكة أو 

ية العقدية واَلنتَمءات السياسية وغريها يف متقاربة، كَم أّن إغفال تأثريات اَلو

تشّكل وتكّون اْلوسوعات التارُيية أمر غري ممكن، بل حتى بعض التنظريات 

الرجالية وما تأّسس عليها. ويف نظري اْلتواضع فإّن التداخل بْي العقدي 

والتارُيي يف بعض األحيان يكون طبيعيًا وعضويًا وموضوعيًا بحيث يصعب 

، كَم هو احلال، عَل سبيل اْلثال، عند البحث يف أحوال األنبياء الفصل بينهَم

واألئمة عليهم مجيعًا الصَلة والسَلم، البحث يف الوجود التارُيي لألمم 

والشخوص واحلوادث التي تطّرق إليها القرآن الكريم، باألخّص األنبياء 

ل كذا صلوات اَّلل عليهم. وكذا البحث يف مسألة تشكيك بعض اْلستّشقْي، ب

بعض اْلفّكرين العرب مثل أركون فيَم يطلق عليه باْلصحف اْلدّون زمن عثَمن. 

كَم يلوح يل نوع من التداخل يف اْلقالة بْي البحث النظري يف العقيدة القائم عَل 

النظر العقيل و بْي واقع اَلعتقاد عند الناس فيَم يندرج َتت العقد يف القلب، 

ون مائزًا بْي العقيدة وغريها. فبعض ما ينتهي فاألخري لوحده َل يصلح أن يك

إليه األّول ـ حسب بعض اْلناهج ـ َل يسكن إليه القلب والعكس صحيح. من 

جهة أخرى، إّن احلل التوفيقي الذي طرح يف اْلقالة لفّض اَلشتباك بْي العقدي 

والتارُيي وهو فّك شخصيات الباحث اْلتعّددة غريب ويقود إىل التلّون 

ي واَلنفصام يف شخصية الفرد. إّنه حماولة لفض اَلشتباك اْلفْت  بْي والتشظّ 
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 !العقيدة والتاريخ وإُياد اشتباك وعدم تصالح و تضاّد يف داخل الفرد نفسه

كيف يمكن لباحث يتوصل ولو عَل نحو الْتجيح أو ينتهي به البحث إىل 

ْلّّشفة، ثم نفس التشكيك يف صّحة هجرة النبي إبراهيم وإسَمعيل وبناء الكعبة ا

الشخص وعَل اْلستوى العقدي يعتقد بالواقعة يقيناً ويتعّبد بآثارها ْشعًا، 

فيتوّجه للكعبة يف صَلته ويذهب للحج والعمرة بْي الفينة واألخرى ويتعّبد 

بتَلوة القرآن الكريم؟ كيف لباحث يتوصل إىل عدم وجود شخصية تارُيية مثل 

ألنبياء عليهم السَلم ثم يؤمن هبا عقدياً وقابيل وبعض اآدم وحواء وهابيل 

كيف يمكن التوفيق بْي أفكاره وآرائه )العلمّية( اْلخالفة إليَمنه  ؟وقرآنّياً 

وعقائده الدينية التي عليه أن يؤمن هبا جزمًا؟؟! بل حتى بناء عَل أّن العقيدة هي 

َّنا؟! عقد يف القلب، كيف تسكن يف قلبه وهو يعتقد عَل اْلستوى العلمي بطَل

بالنسبة يل َل يمكن تصّور ذلك، إَل عَل أنه رضب من اَلعتقاد باألوهام 

واألساطري!! لقد تساءلتم يف اْلقالة يف سياق تربير أو تنظري هذه اَلزدواجّية، إن 

حيث إَّنا ليست حاسمة : كانت نتيجة البحث التارُيي حاسمة؟ وأقول

التارُيي، فلَمذا َل يتقّرر  خصوصًا فيَم نحن بصدده، بْي حقائق الدين والبحث

بدايًة بأنه نظرًا لقصور أدوات البحث التارُيي عن أن تطال اليقينيات العقدية 

القرآنية، فَل يصّح أن تقحم نفسها يف هذا الشأن. هذه خَلصة مداخلتي يف هذه 

 .اْلسألة، وأَتنّى لكم دوام التوفيق والتسديد

 أمتنّى أن أستفيد منها. لكن يف  أشكركم جزيل الشكر عىل مالحظاتكم التي

املالحظة املشكورة التي تفضلتم هبا ال أعتقد أّن تقويمكم للموضوع كان دقيقًا  

 : وذلك لعّدة أمور

إّن الفصل يف العلوم ظاهرٌة صحّية ما دام كّل علم يقف عند حدوده : أوَلً 
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يقول بأن الطبيعّية. لقد قلت يف بحثي املشار إليه بأّن املؤّرخ من حّقه أن 

األدوات التارخيية ال تثبت له األمر الفالين، لكن ليس من حّقه ـ مادام معتقدًا 

بالقرآن املجيد ـ أن يقول بأّن األمر الفالين ال وجود له، وهذا ما سّميت ه هناك 

 بالنتيجة النهائّية.

وهذا األمر حيصل يف العلوم اإلسالمية اليوم، فعامل أصول الفقه مثاًل يقول 

بأّن اجلملة الرشطية ال مفهوم هلا أو هلا مفهوم، ولكنّه ال يقول بأّن اجلمل  لنا

الرشطية التي يف الكتاب والسنّة ال مفهوم هلا، بل يرتك ذلك للفقيه ليقول 

الكلمة النهائية من حيث احتامل وجود قرينة خاّصة عىل املفهوم أو عىل عدمه 

يثبت عندي أّن إبراهيم قد هاجر إىل  هنا أو هناك، فعندما يقول املؤّرخ بأّنه مل

مّكة ويكون معتقدًا بالقرآن، فعليه أن يقول بأّن أدوات البحث التارخيي السائدة 

مل توصلني إىل يشء، لكن هناك مصادر معرفية أَخر يمكنها أن توصلني، مادمت 

معتقدًا بالكتاب املقّدس  وهلذا قلت  يف البحث بأنه ال يصّح جعل التارخيي هو 

ملقّدم مطلقًا عىل العقدي، وال أّن التارخيي ليس له أّي تأثري يف إفادتنا ا

 .بمعلومات

تارة ينفي التاريخ شيئًا تثبته العقيدة، وأخرى ال يثبت التاريخ ما تثبته : ثانياً 

العقيدة. ويف احلالة الثانية ال يوجد أّي تعارض أو تناقض ال نفيس وال علمي  

ارخيي عن إثبات أمر ذكره القرآن الكريم ال يعني أّن ألّن عجز أدوات البحث الت

هذا األمر غري صحيح، بل كّل ما يعنيه هو أّننا مل نتمّكن بوسائل اإلثبات 

التارخيي املتاحة من التوّصل إىل ما أخرب به الكتاب الكريم، ومن اجليّل أّن علم 

والتوّصل إىل نتائج التاريخ مل يتمّكن حتى اآلن من استيعاب كّل الوقائع املاضّية 

 .بشأهنا
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أما يف احلالة األوىل بحيث ينفي التاريخ ما تثبته العقيدة أو النص : ثالثاً 

الديني، فهنا يقع التعارض يف األدّلة، وجيب حّل هذا التعارض  فإذا أثبت 

التاريخ )وطبعًا من التاريخ بعض الروايات التي حتكي عن سرية املاضني من 

أّن املعصوم قد نيس شيئًا مثاًل، فيجب حّل التعارض طبقًا  األنبياء واألولياء(

لقواعده، وأّي ضرٍي يف ذلك؟! فهذا هو علم الكالم قد أخضع النصوص ملئات 

السنني باألدّلة العقلّية القطعية من وجهة نظره ومل نصنّفه يف إطار املرشوع 

فرّسي القرآن االسترشاقي أو الغريب، وهكذا متامًا فعل الفالسفة وكثرٌي من م

الكريم، بل قد نّظروا هلذا األمر، فلو أثبتت الوثائق العلمّية أو التارخيية عدم 

والدة آدم هبذه الطريقة التي حتّدث عنها القرآن الكريم أو عدم هجرة إبراهيم إىل 

مّكة املكّرمة أو غري ذلك بحيث كانت وسائل اإلثبات حاسمًة يف حّد نفسها 

ها للنّص القرآين فيجب التفكري حينئٍذ باملوضوع، برصف النظر عن معارضت

وكام أّولوا آيات التجسيم والعصمة وغريها، ملاذا بتنا نجد حرجًا يف التأويل ملا 

 يثبته علم التاريخ؟!

لست أريد أن أنترص للتأويل هبذه الطريقة، فلدّي موقف سبق أن أرشت إليه 

لكنّني أريد هبذا رفع االستيحاش أرفض فيه الكثري من أشكال التأويل الرائجة، 

واالستغراب عن ممارسة التأويل عندما يكون املثبت ملا خيالف القرآن الكريم ممّا 

يقّدمه العلم احلديث أو الدراسات التارخيية واإلنسانّية بشكل حاسم ال عىل 

شكل نظريات وفروض وختمينات، كام هي احلال ـ مع األسف ـ يف الكثري ممّا 

رب وسائل اإلعالم الفكرية بام يوحي وكأّن األمور باتت حمسومًة من يرّوج له ع

 .الناحية العلمّية مثالً 

)ليست النتيجة هنائيًة(، فهذا يعني أنني مل أعقد بعد  قلبي : عندما أقول: رابعاً 
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عليها، ومل يعتقد ذهني هبا بشكل هنائي، فلامذا أصاب بانفصام يف الشخصية؟! 

تارًة أكون ناطقًا رسمّيًا باسم علم الكالم ألحاف  عىل هوّية كّل ما يف األمر أنني 

هذا العلم وانسجامه الداخيل، وأخرى باسم علم التاريخ للسبب نفسه، أما 

نطقي باسم قناعتي النهائية فيجب أن يكون وفقًا جلمع املعطيات وتقديم ما حّقه 

ت، فأنا عندما أعتقد التقديم منها  انطالقًا من نظرّية معرفية جتمع بني املعطيا

إّن التاريخ بكّل : بالكعبة املرّشفة وهبجرة إبراهيم اخلليل إليها، أقول رصحياً 

دده وأجهزته مل يثبت يل ذلك، لكنّني أعتقد هبام  ألّنني إنسان مؤمن بصدق  ع 

القرآن، وآخذه بوصفه مصدرًا دينيًا مربهنًا عليه، ويصلح ألخذه مصدرًا 

  ذلك؟معرفّيًا، فام الضري يف

فقد كان العالمة الطباطبائي ـ كام ينقل أستاذنا الشيخ جوادي آميل ـ عندما 

هنا صار املال صدرا : يدّرس األسفار يصل إىل البحوث العرفانية فيه، فيقول

عرفانّيًا، ونحن ندّرس الفلسفة اآلن، فاقرؤا هذا يف البيت ونكمل ما بعد هذا 

ال ختتلط علوم املعقول بعلوم املكاشفة التعليق العرفاين، وكان يفعل ذلك كي 

واملشهود. إّن العامل من بّلور يقرأ من جهات، لكن ال ترتيب لآلثار إال عىل مجع 

 .اجلهات معاً 

إّن حديثكم عن ظنّية التاريخ صحيٌح يف اجلملة، كام أملحت  إىل ذلك : خامساً 

يضًا، وجيب أن ال يف بحثي املشار إليه، لكّن الكثري من األمور الدينية ظنيٌّ أ

يغيب عنّا أّن التعارض حينئٍذ سيكون بني ظنون، وليس دائاًم بني ظّن ويقني. 

وقد قبل العديد من العلامء الظنَّ يف تفاصيل االعتقاد. كام أّن بعض نتائج 

التاريخ يقينّية، ومن ثّم فال يصّح منّا جتاهل هذا القدر من اليقينيات التارخيّية 

 .صورة عن العالقة بني التارخيي والدينيونحن يف إطار رسم 



 1إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 548

هل تكفي منجزات علماء النهضة كالصدر والطباطبائي وشريعيت يف   ـ 211

 حّل قضايانا اليوم؟ وملاذا؟

 هل تعتقدون أّن النتاج الفكري ْلثل السيد حممد باقر الصدر والشيخ : السؤال

رّواد الفكر مرتىض اْلطهري والعَلمة الطباطبائي والدكتور ْشيعتي وغريهم من 

والنهضة يكفي حلّل مشاكلنا اليوم أم َل؟ وما هو اْلوقف اْلطلوب من هذا 

 النتاج؟

  ال شك يف أّن النتاج الفكري واإلرث الذي تركه لنا أمثال هؤالء العلامء

واملفّكرين حيوي قدرًا كبريًا من القيمة ومن غزارة الكم وجودة النوعية، وما 

نعتاش عىل بقايا موائدهم الفاخرة التي تركوها لنا، لكّن زلنا يف كثري من املواقع 

هذا ال يعني أّن ما قّدموه هو هناية الكالم واحلّل األخري لكّل مشاكلنا وقضايانا، 

فهم من جهة برش خيطؤون ويصيبون، ومن الرضوري ـ لكي تستمّر عملية 

صلة الطريق التنمية الفكرية ويتواصل النهوض ـ أن تقوم األجيال الالحقة بموا

الذي سلكه السابقون، وهو طريق اإلبداع والتجديد والنقد البنّاء  ألّن القيمة 

املضافة التي عند هؤالء املفّكرين جاءت أيضًا من عقلّيتهم املتحّررة وجرأهتم 

النقدّية وطموحهم لإلبداع واإلتيان باجلديد أكثر من الرشح والتعليق 

دّية والتجديدية هي التي أتت بتفسري امليزان والتلخيص والتكرار، فالعقلية النق

 وباألسس املنطقية لالستقراء و.. وليس عقلية الرشوح والتلخيصات.

إّن معنى أهّنم برش غري كاملني هو أن نسري عىل هنجهم فنعترب النهج هو جمال 

االقتداء هبم، وليس اعتبار نتائج أفكارهم ماّدًة للتقليد هلم، فهذا هو اخلطأ 

الذي حيصل يف األجيال التي تأيت بعد جيل اإلبداع والتجديد، أن تعترب  القاتل

هذه األجيال إرث جيل اإلبداع ماّدًة للتقليد ومركزًا للدوران، بدل أن تعترب 
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 .املنهج والطموح الذي سار عليه اجليل السابق هو ميدان االقتداء واالتباع

رت خالل الثالثني ومن جهة أخرى، فإّن القضايا واإلشكاليات التي ظه

سنة األخرية، وإن كان يمكن بالرجوع إىل إرث جيل التجديد أن نحاول 

، فالسيد جلميعهاحلحلتها، لكّن ذلك لوحده ال يمّكننا من تقديم إجابات وافية 

الصدر ـ عىل سبيل املثال ـ كتب رؤيته يف )البنك الالربوي( أو يف )اقتصادنا( 

م بعد أن خضنا التجربة االقتصادية من موقع عدم خوض التجربة، واليو

للمرشوع اإلسالمي مل يعد يمكن ملثل هذه الكتب حّل املشاكل النامجة عن 

مرحلة ما بعد التجربة العملّية  ألّن هذه املشاكل باتت كثرية جّدًا ومتدّفقة 

باستمرار، وكثري منها مل جير التطّرق له يف منجز جيل النهضة، وإذا تّم ذلك 

غري تفصييل، بل إّن بعض طروحات جيل النهضة ثبت فشلها بعد فبشكل عام 

خوض التجربة والقيام بالدراسات النقدّية الالزمة، وهذا كّله أمر طبيعي تنّبه 

 لبعض جوانبه السيد الصدر نفسه يف بحوثه االقتصادّية.

كذلك احلال عىل مستوى الفكر السيايس، فالتجربة طرحت جمموعة هائلة 

التي مل خيض السابقون فيها بشكل تفصييل وجاّد، بل بعضها مل من املوضوعات 

يكونوا ـ فيام يبدو ـ ملتفتني إليه أساسًا، وهذا يعني أّن تدّفق الوقائع وكثرهتا 

وجدهتا مل يعد يكفي يف اجلواب عنه تلك اخلطوط العريضة ـ نسبّيًا ـ التي سبق 

 للجيل املايض أن قّدمها مشكورًا.

الصعيد الفلسفي والفكري، فأغلب موضوعات علم وهكذا احلال عىل 

الكالم اجلديد وفلسفة الدين ال نجد هلا حضورا جاّدًا يف منجزات جيل النهضة، 

 .ونحن بحاجة الستنباطها بطريقة حتليلية من نصوصهم املتناثرة هنا وهناك

هذا كّله يعني أّن االقتصار عىل منجز جيل النهضة والدوران حوله ال يكفي 
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يف حّل القضايا الفكرية اليوم، لكنني أعارض القطيعة مع منجز هذا اجليل  أبداً 

واستبعاده باملّرة كام الحظنا عند بعضهم  ألّن املنطق الطبيعي لألشياء يستدعي 

املراكمة وليس احلذف، وعملية إقصاء منجزات هذا اجليل ستجعل خطواتنا 

يل ونراجع ما تركه لنا التجديدية مبتورة، فعلينا من جهة أن ندرس هذا اجل

ويكون له حضوره يف أعاملنا العلمية، ويف الوقت عينه أن ال نجمد عليه وال 

نعيش ذهنية التقديس والتأليه له، بحيث تصبح أقواله حّجًة يف املخاصامت 

واملحاورات، فإذا تناقش اثنان احتّج أحدما عىل اآلخر بأّن الطباطبائي قال هذا 

وهكذا، فليس هذان العاملان اجلليالن ممّن حيتّج به، وكام أو بأّن الصدر ذكره 

إّن العلامء حيتّج هلم ال هبم، وليست احلّجة إال العقل السليم والنقل : يقال

 .الصحيح

 

املوقف من رجاالت التاريخ اإلسالمي األّول بني حق النقد ومشكلة   ـ 212

 التجريح

 ة، ويطالب بإغَلق ن يمنعنا عن التعّر  للصحابأهناك من يريد : السؤال

هذا اْللف َّنائّيًا، فَل يصّح أن نتكّلم عن األشعث بن قيس، ومعاوية بن أيب 

سفيان، ومروان بن احلكم، بل يطالب بعضهم بالكّف عن التحّدث عن يزيد بن 

معاوية ووصفه بأّنه قاتل احلسْي عليه السَلم، والكّف عن وصف هارون 

اريخ؛ ألّنه كان حيّج عامًا ويغزو عامًا، الرشيد بَم ورد عنه يف بعض مصادر الت

وألّن يف ذلك تشوُّيًا لتاريخ أمتنا اْلجيد. أَل تعني مثل هذه اْلطالبات يف النتيجة 

ليس التوقف عن دراسة تاريخ بعض الشخصيات اْلذكورة، بل الكّف عن 

دراسة تاريخ أهل البيت عليهم السَلم لعدم اخلو  يف الفتن التي جرت بْي 
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وربَم التابعْي وتاريخ خري القرون وما يليه!! فاْلسألة ليست منحُصة  الصحابة

يف قائمة حمدودة، بل كل من ورد اسمه يف بعض اْلعاجم واْلوسوعات كأسد 

الغابة والطبقات واَلستيعاب وغريهم. بل إّن بعض هؤَلء منقود؛ ألّنه تطّرق 

أمثال القايض القرطبي لبعض جمريات التاريخ، فاْلنهج اْلعّول عليه هو ما كتبه 

وابن تيمية، وإّنني أعتقد بأَّّنا البداية، ونقطة البدء هي مجلة مجيلة تبدو وكأَّّنا 

تعرّب عن مبدء موضوعي منصف جدًا، وهو )الكّف عن تناول رموز الطرفْي 

بالتجريح(. والغريب أّن بعض اْلتصّدرين يف الواجهات اإلعَلمية من هنا 

ملة، بل تلّقاها بعض اْلتلّقْي الطيبْي وصاروا وهناك، صار يرّدد نفس اْل

يكّرروَّنا كأَّّنا نشيدهم اْلفّضل كّلَم طرح هذا اْلوضوع. فَم هو رأيكم يف 

 اْلوضوع وما هو اْلوقف من هذه الظاهرة؟

  ،أعتقد أّنه من الرضوري التمييز بني أمور متعّددة، وعدم اخللط بينها

 : هنا ومحلها يف سّلة واحدة، فهناك أمران

اهتامم األّمة برصاعات الصحابة والتابعني ومن بعدهم، وليس اهتامم  ـ 4

الباحثني واملؤّرخني فقط، وهنا ال يوجد مانع يرتبط باالهتامم برصاعات 

التاريخ، لكن إذا حتّولت رصاعات التاريخ إىل ماّدة لرصاع احلارض، وتراجع 

تل عىل رصاعات مىض حال األّمة، فيجب أن ندرس املوضوع مّرة ثانية، أّمٌة تتقا

عليها ألف عام وفلسطني واملنطقة تقّدمها قربانًا للغرب والصهيونية!! هل هذا 

األمر منطقي وأين هي عقلية األولويات؟! هل من املعقول أن تتصارع األّمة 

عىل مستوى الرأي العام وتتجاذب هذه املوضوعات؟ هل من املعقول أن تقيض 

ل مروان بن احلكم وماذا فعل فالن يف احلديبية وقتها وعمرها يف حتديد ماذا فع

وآخر يف حروب الرّدة كام يسّموهنا؟ أعتقد أّنه يف مثل هذه احلال جيب رفع هذا 
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التجاذب وحرصه بدوائر علمية وثقافّية ونخبوّية  ألّنه جتاذب خمّرب من جهة 

 .ومعّطل من جهة ثانية، فبالعنوان الثانوي نحن مطالبون بموقف

يكون يف االشتغال املذكور عىل قضايا التاريخ مثل هذه النتائج، كام  أن ال ـ 5

لو كان وضع املسلمني مستقّرًا ال تتقاذفهم أمواج الرصاع الطائفي وال يشّكل 

مثل هذا االشتغال عائقًا عن تقّدم األّمة يف املوضوعات األخر كاالقتصاد 

لسياسية والرتبوية وغري والعلوم احلديثة وتطوير حياتنا العلمية والثقافية وا

ذلك، ويف هذه احلال ملاذا نحارب االشتغال بقضايا التاريخ، وقضايا التاريخ 

 ؟!متثل جزءًا مهاّمً من الوعي املعارص

ما أريد أن أشري إليه هو أّن التاريخ جزء ال يتجزأ من منظومة التفكري الديني 

شذ وندر، فمن دون اإلسالمي بمختلف أشكاله التي نعرفها حتى اآلن إال ما 

التاريخ ال تستطيع أن تتعّرف عىل اإلسالم، فالقرآن نفسه ظاهرة تارخيية هبذا 

املعنى، والسنّة الرشيفة كذلك، ويف مذهب مثل املذهب اإلمامي ال يمكن تنايس 

ألّن هذا التاريخ يشكل جزءًا   التاريخ املتعّلق بأئّمة أهل البيت عليهم السالم

 وفق األصول االعتقادية هلذا املذهب.من وعي الدين نفسه 

واليشء املهم هنا هو كيف نستطيع أن نجعل من دراسة التاريخ ماّدًة هنضوّية 

ال عنرصًا من عنارص ختّلف األّمة؟ كيف يمكن أن يكون فتح مغاليق القضايا 

التارخيية مفتاحًا لتحّرر األّمة من خمتلف أشكال تزييف الوعي بدل أن يكون 

هنا تكمن مهّمة املفّكرين قفاًل يغلق عقل األّمة بالتاريخ وللتاريخ فقط؟ 

والنهوضيني والعلامء والدعاة املخلصني، وأعتقد أّن هناك من يريد لنا أن نامرس 

قطيعة مع التاريخ، ويف ذلك أعظم الرضر عىل أّمة مثل أمتنا اإلسالمية والعربية 

التي ب نيت مقّوماهتا وعنارص متاسكها عىل التاريخ، فالقطيعة ـ وال أقل من 
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ارضة ـ تعني متزيقًا لكّل أنواع اللحمة االجتامعيّة، وتفتيتًا لكّل اللحظة احل

 .أشكال االلتزام الديني واألخالقي والقيمي وغري ذلك

ما يبدو يل أّن التاريخ جيب أن ي قرأ، ومن حيث املبدأ ال حيّق ألحد أن يمنع 

ع نفيس الناس من قراءة التاريخ كام تراه مناسبًا، ولكي أكون واضحًا ومنسجاًم م

أرى أّنه حتى الشيعة ال يصّح منهم منع الناس من ممارسة قراءة نقدّية ـ بطريقة 

علمية وأخالقيّة ـ حتى لتجربة أئّمتهم، ما دام اآلخر ال يرى هلم القداسة 

واإلمامة، ومن حّقهم الرّد عليه ونقده والدفاع عاّم يرونه صحيحًا. كذلك احلال 

ة، حيث ال معنى لكّم األفواه عن نقد من ال يراه يف قضية الصحابة عند أهل السنّ 

 اآلخرون عدالً وال معصومًا ولو كنت تراه أنت كذلك.

واملهم هنا هو التمييز بني حالتني، فنحن مع القول بعدم جتريح رموز 

لكّن عدم التجريح ال يعني عدم النقد، فمن حّقنا أن ننتقد أّي شخص  الطرفني،

قول قاله ال نراه صائبًا، لكّن التجريح ممنوع ولو غري معصوم يف فعل فعله أو 

وهبذا نتحّمل من  بالعنوان الثانوي، ومنع التجريح مقّدمة لتقارب املسلمني،

جهة مسؤوليّة إقناع بعض املسلمني بعدم جتريح رموز اآلخرين، ومن جهة ثانية 

حابة نتحّمل مسؤولية إقناع الفريق اآلخر وحماولة ترويضه عىل تقّبل نقد الص

والتابعني وأّمهات املؤمنني. فاملهمة مزدوجة لتحرير العقل من االستالب 

 الفكري هناك والعقدة التارخيية هنا.

وقناعتي هي أّن أكرب خطر يتهّدد العقالء يف السنوات األخرية هو االنجرار 

خلف املذهبيني واحلرفينّي ودعاة الفتن املذهبيّة، ونجاح هؤالء التكفرييني 

فك الدماء يف استدراج عقالء املسلمني إىل نوعية مساجالهتم، فنحن ودعاة س

نسقط الوعي العقالين عندما نجّره إىل هذا النوع من االستفزاز، وينبغي أن 
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يكون بيننا من ال يستفّز  كي ال يستدرج، بل حيسب األمور بطريقة أفضل من أن 

 اك.يثرينا ترصيح هنا وآخر هناك أو يثريهم قول هنا وآخر هن

حمّمد باقر الصدر، ومرتىض مطهري، : نحن بحاجة إىل عودة خطاب العلامء

وحمّمد عبده، وموسى الصدر، وحممود شلتوت، ممّن ترّفع عن االنجرار خلف 

املهاترات املذهبّية. واملطلوب أن ندرس التاريخ دراسة حضارّية تنهض باألّمة 

قلب عنارص هنوض األّمة إىل ال دراسة طائفّية منغلقة أو متعّصبة أو مزّيفة، ت

 .مقّومات انحطاطها وتراجعها

وهبذه املناسبة نطالب كّل القانونّيني واحلقوقّيني يف العامل اإلسالمي من الذين 

يسعون لوضع قوانني للحّد من ألوان التجريح املذهبي يف بالدنا اإلسالمّية، أن 

غل القوانني واملفاهيم يضعوا متييزًا دقيقًا بني النقد والتجريح، حتى ال ت ست

واملقوالت استغالالً سلبّيًا، فينحر النقد الذي يعرّب عن حرية الفكر عىل مذبح 

احلّد من التجريح وإهانة املقّدسات والعكس هو الصحيح، وحذار من أن يسّد 

باب االجتهاد يف التاريخ بحّجة فوىض االشتغال عىل القضايا التارخيية، كام سّد 

 .هو املعروف ـ باب االجتهاد يف العلوم الرشعّيةيومًا ـ عىل ما 

 

 موقف املتدّين غري املتخّصص من اخلالفات الفكرية والعقدّية السائدة  ـ 213

 إنني أواجه مشكلة، وهي أّنني أقف يف اْلسائل العقائدية التفصيلّية : السؤال

حائرًا بْي اَلختَلفات التي تقع ما بْي العلَمء، ولست من أهل اَلختصاص 

نّني مّطلع عَل هذه األمور بشكل جّيد تقريبًا، فإذا أردت أن أختار هذا الرأي لك

كنت خائفًا، وإذا أردت أن أختار الرأي اآلخر كنت كذلك، ويأتينا الشيخ 

الفَلّن فيقّدم األدّلة فنقتنع هبا، ثم يأتينا الشيخ اآلخر فيقّدم أدلًة عَل النقيض 
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يف هذه احلال؟ وهل نعمل بَم هو اْلشهور بْي فنرى كَلمه مقنعًا، فَم هي وظيفتنا 

اْلسلمْي أو يف اْلذهب الواحد أم نعمل بَم نستحسنه مع أّننا لسنا من أهل العلم 

 واَلختصاص؟

  من الطبيعي أن يواجه املتدّين الذي ال يملك ختّصصًا يف الدراسات الدينية

اإلسالميّة  مشكلًة كبرية يف ظّل االضطراب الفكري احلاصل يف املجتمعات

اليوم، وال خيتّص هذا األمر بالقضايا العقائدّية، بل هو يمتّد لقضايا التاريخ 

والفكر والفلسفة والثقافة، ويف هذه احلال أّول ما ينبغي فعله ـ بتقديري 

املتواضع ـ هو نبذ العجلة والترّسع يف إصدار الرأي واختاذ املواقف  ألّن طبيعة 

ئدية والتارخيية ونحوها حتتاج لتقليب وجوه الرأي املوضوعات الفكرية والعقا

والنظر بعني فاحصة يف املعطيات املتعاكسة للتوّصل إىل نتيجة، هلذا أعتقد أّنه 

ينبغي عىل اجلميع عدم االستعجال ال بتبنّي فكرة ما وال تبنّي نفي هذه الفكرة، 

ف املختلفة بذهنية بل املفرتض االّطالع واملتابعة لو أحّب، واالستامع إىل األطرا

 .منفتحة

فإذا حصل لإلنسان أن اّطلع عىل مجيع معطيات املوضوع بحيث يتمّكن ـ من 

الناحية املوضوعية ـ من أن يصدر حكاًم يف القضّية التي ال تقليد فيها، فيمكنه 

تبنّي رأي والدفاع عنه إذا حصل عىل يقني به وعلم، وإال فليس عليه وال له 

إّنام يمكنه ترجيح موقف عىل آخر أو القول بأّن هذا حسم اختيار موقف، و

الرأي يبدو يل أنسب من ذلك دون أن حيسم املواقف والنتائج أو يتطّرف لقول 

 .أو ينحاز لرأي بشكل قاطع

وعرب هذه الطريقة يتمّكن املتدّين من جتنّب التوّرط يف القول بام ال علم له به 

اجلدل واحلوار الدائر يف القضايا الفكرية من جهة، مع املشاركة بدرجة معّينة يف 
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﴿: قال تعاىل. واملعرفية الدينية السائدة من جهة ثانية

: )اإلرساء ﴾

ريمة ملا نحن فيه، وجاء يف خرب عبد العظيم (، بناء عىل شمول هذه اآلية الك16

احلسني، عن عيل بن جعفر، عن أخيه اإلمام موسى الكاظم عليه السالم، عن 

ليس لك أن تتكّلم بام شئت  ألّن اهلل عز »: آبائه عليهم السالم ـ يف حديث ـ قال

(. 99: 1)جامع أحاديث الشيعة  «وال تقف ما ليس لك به علم: وجل يقول

ض الفقهاء املتأّخرون ملوضوع مهّم يف ثنايا حديثهم عن حكم الكذب، وقد تعرّ 

هل جيوز القول بغري علم؟ وهل يعّد القول بغري علم من الكذب أم أّن : فقالوا

الكذب هو القول بام نعلم خالَفه ونقيَضه؟ وقد اتفقت كلمة من بحث يف هذا 

جيوز أبدًا، سواء سّميناه  املوضوع عىل أّن القول بغري علم يف املسائل الدينية ال

كذبًا أم مل يصدق عليه اسم الكذب، وكان بحثهم ونقاشهم يف حكم القول بغري 

علم فيام ال يتصل بشؤون الدين، كأن تقول بأّن فالنًا موجود اآلن يف مكان عمله 

وأنت ال تعلم هل هو موجود أم ال، فاحلذر كّل احلذر من أن ننترص لزيد أو 

 .الصورة واضحًة لدينا، وإال حوسبنا عىل ذلك يوم القيامة عمرو قبل أن تكون

وأّما احلديث عن أقليّة وأكثرّية وعن املشهور وما هو خالف املشهور، بحيث 

ينحاز اإلنسان للرأي الفالين  ألّنه يمثل املوقف الرتاثي أو ألّنه يمثل املوقف 

ونقدًا وثورًة عىل السائد، أو ينحاز للرأي اآلخر  ألّنه جديد وحيوي جتديدًا 

الرتاث وإبداعًا يف الفكر و.. أو الرجوع يف حسم هذه األمور إىل مرجع التقليد 

بحيث كّل ما يقوله مرجعي يف التقليد من قضايا عقدّية أو فكرّية أو ثقافّية أو 

تارخيية فهو املعتمد وغريه ال حّجة فيه، فهذا كّله ال أساس له من الصّحة إذا مل 

منه علٌم ويقني باملوضوع الذي يبحث عنه  ألّن القضّية العقدّية  حيصل لإلنسان
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مثاًل ال قيمة للشهرة فيها ما دامت موضوعًا اجتهادّيًا، وال قيمة لكّل تلك 

الكلامت الرّنانة يف التجديد واإلبداع ما مل يقّدم لك مّدع التجديد دليَله فيقنعك 

شعارّيًا، فقد كفينا اللهث خلف الشعارات به اقتناعًا واعيًا ال اقتناعًا اندفاعّيًا و

 الكبرية.

وأّما قضية الرجوع إىل املرجعّية الدينية، فهذا من اخللط الشائع بني الناس، 

فإّن املرجع يرجع إليه ـ بنحو يصبح قوله ملزمًا ـ يف خصوص األمور الفقهية 

رأيه، وإّنام العملّية، وال يوجد لدينا مرجع يف العقائد أو التاريخ يلزم الناس ب

يوجد مرجع يف التاريخ والعقائد بمعنى الرجوع إليه لالستفادة من علمه، 

بحيث لو اقتنعنا بام قال اخرتنا قوله، وإال فلسنا ملزمني بقوله، وهذا من 

األخطاء الشائعة بني الناس يف هنج تعاملهم مع مراجع التقليد، حيث ال يقبل 

لمّية مثل هذه املرجعّية، وإن مورست مراجع التقليد أنفسهم يف أبحاثهم الع

 .عفويًا يف الوسط االجتامعي للناس

وأختم برضورة عدم االستسالم لألمزجة واالنفعاالت يف هذه القضايا من 

سمعت أبا جعفر عليه : أّي جهة جاءت، فقد ورد يف خرب أيب عبيدة احلذاء، قال

ههم وأكتمهم حلديثنا، واهلل إّن أحّب أصحايب إيّل أورعهم وأفق»: السالم يقول

وإّن أسوأهم عندي حاالً وأمقتهم للذي إذا سمع احلديث ي نسب إلينا ويروى 

ا، فلم يقبله اشمأّز منه وجحده وكّفر من دان به، وهو ال يدري لعّل احلديث عنّ 

، وهذا معناه أّنه «من عندنا خرج وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجًا عن واليتنا

بعضنا بعضًا فيام اختلفنا فيه من هذه القضايا، وال نحكم من الرضوري أن يعذر 

بالسوء عىل بعضنا، ونحتكم يف خالفاتنا للغة املنطق واحلوار ومرجعية الكتاب 

 .والسنة والعقل
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هل هو طمسها أم : ما هو املوقف من الكتب املذهبية الرتاثية  ـ 214

 تصحيحها ونشرها؟

 وتصحيح كتب الْتاث اْلذهبي  ما هو رأيكم بطباعة أو إعادة طباعة: السؤال

التي َتوي تطّرفًا طائفّيًا ومذهبّيًا؟ وسؤايل َل ُيتّص بمذهب معّْي، بل يستوعب 

 .كّل اْلذاهب

  من الناحية املبدئيّة ليس هناك مانع من االشتغال عىل هذه الكتب، بل ال

يصّح طمس الرتاث مهام كان األمر، فهذا تراث ثقايف إسالمي ينبغي أن يظّل 

متوّفرًا بنسخه املصّححة يف أيدي الباحثني واملؤّرخني وأهل العلم والتحقيق، 

ولست مقتنعًا بالرأي الذي يذهب إىل حظر هذه الكتب وطمرها ونسياهنا  ألّن 

 يف ذلك جناية عىل التاريخ والرتاث.

لكّن القضّية تتصل بطريقة نرش هذه الكتب، واجلهة التي تقوم بنرشها فيام 

وعن سياستها وأفكارها وموقعها بحيث يفهم نرشها هلذه الكتب  ي عرف عنها

بمعنى سلبي أو غري سلبي، وكذلك البد من النظر يف توقيت النرش، أو 

االشتغال اإلعالمي عليها، أو حماولة استغالهلا، فهذا هو الذي ال يصّح، بل 

يف العامل  ينبغي مراعاة هذه األمور السيام يف ظّل ارتفاع منسوب التوتر الطائفي

 اإلسالمي.

والبد من نرش وعي ثقايف يؤّكد أّن كتب الرتاث ال تعرّب كّلها بالرضورة عن 

واقع اعتقادات املذاهب اليوم، وأّن هذه الكتب هي حمّل نقاش حتى عند أبناء 

املذهب الواحد يف العادة، وأّنه ينبغي حماكمة املذاهب وفقًا ملا تعتقده اليوم  ألّن 

اإلسالمية حصل عىل معتقداهتا وآرائها حتّوالت وتغريات ينبغي  أغلب املذاهب

أن تالح  ملحاكمة أبناء كّل مذهب وفق اآلراء التي خيتارها أبناؤه اليوم، ال وفق 
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 .اآلراء التي اختارها علامؤه قبل ألف عام ثم هجروها فيام بعد

 

 !مشاكل النظام السياسي بني الفكر الغربي والفكر اإلسالمي  ـ 215

 نصاب أحيانًا باحلرية فيَم يتعّلق بالنظام األفضل، ففي السابق كان : ؤالالس

الكثريون يمتدحون النظام الديمقراطي عَل مستوى احلريات وحقوق اإلنسان 

والتقّدم العلمي والسيايس واَلقتصادي، أما اآلن وبعد اَلَّنيارت الكربى يف 

غري الدموّية وهذه  الغرب أصبح بعضهم َل يفّرق بْي األنظمة اَلستبدادية

األنظمة إَل عَل اْلستوى النفِس لألفراد الذين يعيشون يف النظام الديمقراطي، 

حيث يقولون بأّن الفساد وإهدار األموال والغّش و.. موجودة يف النظامْي، بل 

وحتى عَل مستوى احلريات يقولون بأّن األنظمة الغربية ديكتاتورّية وليست 

ات األساليب التي يتَلعب هبا عَل الديمقراطّية. يف حقيقّية، وأّن هناك عّش

أين األنموذج الذي : اْلقابل يطرح سؤال جاّد حول النظام اإلسَلمي، وهو

تتكّلمون عنه؟ وما هو األنموذج األصلح بْي النَمذج اْلطروحة؟ وسؤايل هو هل 

مي أم تَلحظون شيخنا العزيز أّن هناك مشاكل يف النظام السيايس الغريب واإلسَل

 َل؟

  ال يمكن احلديث ببساطة عن النظام األصلح، وأفّضل أن نتحّدث بصيغة

النظام األقّل رضرًا فيام يبدو لنا، كام ومن الصعب احلديث باستيعاب عن نقاط 

الضعف يف الطروحات الفكرية لقضايا السلطة، لكنّني أوّد أن أشري إىل ما ييل 

 : وأكتفي به

ظر بشكل جّيد لقضية السلطة، لكنّه مازال يواجه أعتقد أّن الغرب ن: أوَلً 

 : مشاكل، أبرزها
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أخالقية الفعل السلطوي، فلم يشتغل عىل البعد الرتبوي يف : اْلشكلة األوىل

ممارسة السلطة، وإّنام استعاض عنه بنظام توازن القوى الذي يفرض نفسه عىل 

كّلام كان : مثالً السلطة، بحيث يرغمها عىل االعتدال وعدم الظلم  إذ يقولون 

الشعب أقوى ـ من خالل نفوذ ما ينتج عن مشاركاته االنتخابية مثل املجلس 

النيايب، أو مؤّسسات املجتمع املدين ـ كانت الدولة عادلة، من هنا منحوا الشعب 

سلطات، مثل سلطة الربملان وسلطة اإلعالم وسلطة هيئات املجتمع املدين. 

خالقي الذي تأيت به نظرّية املصلحة يف العقل وابتعاد السلطة عن املفهوم األ

الغريب سيؤّدي ـ عىل املدى البعيد ـ لتحايل اإلنسان عىل القانون، وقدرته عىل 

التفّلت من التوازنات، أو السعي لذلك عىل األقل  ألّن دوافعه الذاتية مصلحّية 

 .وغري أخالقّية باملعنى الديني

والتطبيق، حيث شاهدناها عند الغرب يف  ازدواجية النظرّية: اْلشكلة الثانية

يف عالقته بأفريقيا، ويف عالقته بالرشق ـ  .عالقته بام هو خارج احلدود الوطنية

السيام األوسط ـ حيث وضعت جتربته الطويلة مع اخلارج العاملَ أمام مأزق 

خطري يف ممارسة السلطة عىل العامل، حتى لو نجح الغريب يف إدارة ممارسة السلطة 

 .اخل وطنهد

أما عىل الصعيد اإلسالمي، فقضيّة السلطة تّم التنظري هلا بشكل جّيد، : ثانياً 

السيام خالل القرن األخري، لكنّها واجهت مشاكل أيضًا، وأكتفي باإلشارة إىل 

 : مشكلتني

وهي عىل العكس من املشكلة الغربّية، حيث اقترصت : اْلشكلة األوىل

عىل عدالة احلاكم، ورّكزت عىل رشوط اإلمام،  النظرّية اإلسالمية يف الغالب

وأشعرت املسلم بأّن اإلمام إذا كان عادالً يف شخصه وتقّيًا وورعًا كانت الدولة 
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عادلة، فاستعيض عن عدالة الدولة بعدالة اإلمام  نظرًا لوجود منطق فردي يف 

ية التعامل الفقهي اإلسالمي غالبًا، وكان ينبغي اجلمع بني النظرية الغرب

والنظرية اإلسالمية، أي بني عدالة الفرد املنبعثة من النزعة األخالقية التي يمكن 

للدين أكثر من غريه أن يوّفرها يف أعامق الروح اإلنسانية، وبني عدالة الدولة 

التي تنشأ ـ إضافًة إىل عدالة القوانني ـ من توازن السلطة، الذي يساهم يف فرض 

 .يالعدالة بشكل تلقائي وجمتمع

فكرة الطاعة التي هيمنت عىل الثقافة السلطوية يف اإلسالم، : اْلشكلة الثانية

يف مقابل فكرة احلّق التي سيطرت عىل الثقافة الغربّية. وأعتقد أّن اجلمع بني 

الفكرتني يمكنه أن يؤّدي إىل بعض احللحلة يف خلق ثقافة تدفع الفرد العادي 

ن له املط البة بحقوقه يف اإلدارة السياسّية، وأّن ذلك لإلحساس بحّقه وأّنه حَيْس 

ليس عيبًا أو جريمة، بل هو استدعاء طبيعي إلنسانّيته يف ب عدها االجتامعي، 

وخلق ثقافة أخرى تدفعه إلطاعة السلطة وااللتزام بالقانون، بوصف ذلك 

مصلحًة عامة ولو كان عىل حساب مصاحله الشخصية الذاتية. وكذلك احلال يف 

ة أّن السلطة وظيفة وليست منصبًا، فهي تكليف وليست ترشيفًا، بام خلق ثقاف

 .يعطي احلاكم وضعًا خمتلفاً 

 

 هل ميكن التنظري الجتهاد كالمي أو ثقايف؟  ـ 216

 هل يمكن احلديث أو التنظري َلجتهاد كَلمي أو اجتهاد ثقايف؟: السؤال 

  يمكن ذلك، بل هو رضوري الستمرار حركة التقّدم والنمّو العلمي يف

املجتمع الديني واإلسالمي، وقد دعوت  مرارًا وتكرارًا لفتح باب االجتهاد يف 

القضايا الكالمّية وعدم حتويلها إىل مساحات حمّرمة عىل العقل، بل هي أجدر 
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عىل ما هو املعروف بني بأن تكون اجتهاديًة  نظرًا إىل عدم وجود تقليد فيها 

العلامء، ومن الرضوري هنا أيضًا منح املجتهد العذَر عىل تقدير اخلطأ وفقًا لرؤية 

فلسفية يف ذلك، تعّرضنا هلا يف غري واحدٍة من كتاباتنا ال سيام كتاب )التعددّية 

 الدينية(  ألّن هذا العذر هو الذي يوفر البيئة الصحّية الدافئة لإلبداع يف

 ت الكالمية والفلسفّية.املجاال

وإذا كان باب االجتهاد يف الفقه مفتوحًا ومع ذلك مل يؤّد إىل اهنيار الفقه 

عة، بل طّورها وناّمها وأحكمها وقّواها رغم تعّدد الرأي الكثري يف يوعلوم الرش

فتح باب االجتهاد  جمال الفقهّيات، وكان الفقه أنموذجًا حّيًا أمامنا حيكي عن أنّ 

التنمية والتقّدم ال إىل االنحراف والرتاجع، فإّن احلال كذلك يف  يفيض إىل

من شأنه تطوير العلوم  إذاالجتهاد الكالمي والفلسفي والفكري عمومًا، 

الدينية والفكر الديني، وال داعي ألن نعيش القلق واخلوف دائاًم من اجتهادات 

 .غري سوّية قد تؤّدي إىل انحرافات عقائدّية

 

 وغياب مركزّية العقل مدرسة النّص  ـ 217

 ماذا تقصدون يف بعض أبحاثكم حْي تقولون بسلب حمورية العقل : السؤال

 عن النصّية الدينية؟

  املدارس النصّية ال يكون العقل فيها هو املركز، بمعنى أّنه ال يمثل حمورًا

يستبّد باخلروج بالنتائج، بل املركز فيها هو النّص الذي يدور العقل حوله  

لفهمه وإدراك مراداته ورسائله، فسلب حمورية العقل عن االجتاه النيّص ال يعني 

سلب العقل عنه، بل يعني أّن العقل مل يعد املركز، وإّنام صار النّص أو صار 

 .النص والعقل معًا عند بعض االجتاهات
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 لي بأمجعه؟هل النهي عن القياس احلنفي يشمل املنهج التعّق  ـ 218

 إّن النصوص الرافضة للقياس احلنفي هي بعٌض : أن يقالأَل يمكن : السؤال

من رفض أهل البيت عليهم السَلم للمنهج التعّقيل؟.. إَل أن يقال بأّن هذه 

اْلساحة التّشيعية واْلساحة التكوينية، فإنَم : النصوص مّيزت بْي مساحتْي

 رفضت التعّقل يف اْلساحة األوىل.

 ام القياس ـ لو قبلنا بفهمها فهاًم غاية ما تدّل عليه نصوص رفض استخد

يتجاوز اإلشارة للواقع التارخيي الذي كانت حتكي عنه يف القرن الثاين اهلجري ـ 

هو النهي عن استخدام املنهج الظني أو غري املوضوعي يف الوصول إىل نتائج، 

بال فرق يف ذلك بني املجال الترشيعي واملجال التكويني  ألّن نصوص النهي 

س ال ختلو من عمومات ومطلقات تتعّدى اإلطار الترشيعي  ألهّنا عن القيا

ق، والدين  ال خيتّص بالترشيعيات، وإال فإذا 
ِ
حتكي عن أّن الدين إذا قيس حم 

أمكننا باملنهج التعّقيل الوصول إىل يقني منطقي وموضوعي، فال تكون أدّلة 

 املجالني الترشيعي النهي عن استخدام القياس شاملًة هلذا املورد، بال فرق بني

 .والتكويني

 

 أصالة اهلل أم أصالة اإلنسان؟  ـ 219

 كيف نوّفق بْي أن نعتقد بأّن األصالة لإلنسان مع اإلسَلم أو النّص : السؤال

 القرآّن؟

  أعتقد أّنه ال يمكن التوفيق بني أصالة اإلنسان وأصالة اهلل  ألّن الّدين

بشكل عام يرى األصالة هلل تعاىل، وال يمكن أن يتنازل عن هذا املبدأ  ألّنه 

يستبطن ـ بشكٍل أو بآخر ـ االقرتاب من روح الرشك بمراتبه املختلفة، لكن 
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م الدين إلنسانية اإلنسان، إال أّن يمكن التوفيق بني كون األصالة هلل تعاىل واحرتا

ذلك أيضًا حيتاج إىل اجتهاد كالمي وفقهي جديد، يمكنه أن يوّفر مثل هذه 

النتيجة دون أن يتالعب بالنصوص الدينية أو يلوي عنقها، وهو أمٌر ليس 

بالسهل أو البسيط، والتبسيط فيه ليس سوى حماولة لتسطيح الوعي  ألّن 

 .املشكلة عميقة

 

 واملوقف منها رائب والكراماتقصص الغ  ـ 221

 كثريًا ما نسمع يف حياتنا اليومية أّنه قد حصلت الكرامة الفَلنية : السؤال

لشخص معّْي أو لشهيد أو يف مقام أحد اْلعصومْي أو األولياء أو يف مسجٍد 

معّْي، ويتناقل الناس هذه القصص والكرامات بكثرة ويبني بعضهم عليها 

ْلنربّيون، ولكن هناك من يرفضها مجلًة وتفصيًَل، ويقول ويرّوج َلا اخلطباء وا

 بأَّّنا خرافات وأوهام، فَم هو رأيكم يف ذلك؟

  احلوادث الغريبة غري املألوفة ـ سواء كانت كرامات أم شيئًا آخر ـ أمٌر ممكن

ال مانع منه، واهلل سبحانه عىل كّل يشء قدير، وكرمه وفري، إال أّن تصديق كّل ما 

مع أو تكذيب ذلك باجلملة غري صحيح، فال ينبغي أن حيمل اإلنسان يطرق الس

موقفًا مسبقًا من هذه القضايا يسقطه عىل أّي حدٍث يسمعه، بل البّد للمؤمن 

الواعي ـ قبل أن يصّدق أو يكذب ـ أن يدرس املوضوع ويتحّقق منه وحيمل 

نعة صّحة ذلك فبها، ذهنيّة علمّية وعقاًل هادئًا متأنّيًا، فإذا ثبت له بشواهد مق

وكذلك إذا ثبت له بشواهد مقنعة كذب هذا األمر أو اشتباه الناقلني أو 

املشاهدين، ويف غري ذلك عليه أن يضع املسألة يف دائرة اإلمكان، وال يرتب 

 .عليها أّي أثر ال سلبًا وال إجياباً 
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 قّصة بلقيس ودالالتها يف قضايا املرأة  ـ 221

 اْللكة بلقيس، هل يمكننا اَلستدَلل هبا عَل رجاحة بالنسبة لقصة : السؤال

عقل اْلرأة وأَّنا مؤهلة لتحّمل مسؤوليات احلكومة والوَلية؟ خاصة أّن اَّلل 

سبحانه َل يذّم ملكها وَل جمتمعها الذي قبل هبا حاكمة عليه.. لكنّه سبحانه َل 

 اْلّشكْي؟ يمدح ملكها بكلمة ْصحية منه تعاىل، بل اْلديح جاء عَل لسان قومها

  إّن قّصة بلقيس تدّل عىل أّن املرأة هلا عقل عميل كالرجل، لكنّها ال تدّل عىل

األرجحّية، كام ال تدّل عىل األنقصّية. كام تدّل القّصة عىل إمكانية إدارة املرأة 

للمجتمع بطريقة عقالنّية، أّما أكثر من ذلك كاالستدالل هبا عىل جواز تويّل 

 .السياسية العليا يف الدولة اإلسالميّة فيبدو يل صعباً املرأة السلطَة 
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يف مولد الزهراء عليها مدى صّحة رواية الشيخ الصدوق التارخيية   ـ 222

 السالم

 دوق، ما ييل: السؤال اْلجلُس السابع والثَمنون، : جاء يف )أمايل( الشيخ الصَّ

جملس يوم اْلمعة الثامن والعّشين من رجب سنة ثَمن وسّتْي وثَلثَمئة. حّدثنا 

الشيخ اْلليل أبو جعفر حمّمد بن عيّل بن احلسْي بن موسى ابن بابوّيه القّمي ريِضَ 

حّدثنا أبو عبد اَّلل أَّحد : حّدثنا احلسْي بن عيل بن أَحد الّصائغ، قال: اَّلل عنه، قال

بن حمّمد اخللييل، عن حمّمد بن عيّل بن أيب بكر الفقيه، عن أَحد بن حممد النّوفيل، عن 

ل بن عمر،  إسحاق بن يزيد، عن َّحاد بن عيسى، عن زرعة بن حمّمد، عن اْلفضَّ

كيف كان وَلدة فاطمة عليها : اَّلل الّصادق عليه السَلم قلُت أليب عبد: قال

نعم، إّن خدُية عليها السَلم ْلّا تزّوج هبا رسوُل اَّلل صَّل اَّلل عليه »: فقال السَلم؟

وآله َهَجَرهْتا نسوُة مّكة، َفُكنَّ َل يدُخلَن عليها، وَل ُيَسلِّمَن عليها، وَل يُْتكَن امرأًة 

ها حذرًا تدخُل عليها، فاستوَحشْت  خدُيُة عليها السَلم لذلك، وكان َجَزُعها وغمُّ

ثها من بطنِها  عليه صَّل اَّلل عليه وآله. فلَّم َحلت بفاطمة، كانت عليها السَلم َُتدِّ

ها، وكانت تكتُم ذلك من رسول اَّلل صَّل اَّلل عليه وآله، فدخل رسوُل اَّلل  ُ وُتصربِّ

ث فاطمة عليها الس ثْي؟ : َلم، فقال َلايومًا فسمع خدُية َُتدِّ يا خدُية، َمن َُتدِّ

ُثني وُيؤنُِسني. قال: قالت يا خدُية، هذا جربئيل ُُيربّن : اْلنْي الذي يف بطني حُيدِّ
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ا النَّسلة الّطاهرة اْلَيمونة، وأّن اَّلل تبارك وتعاىل، سيجعل َنسيل منها،  أَّّنا ُأنثى، وأَّنَّ

أرضه بعَد انقضاِء وحيِه. فلم تَزل  وسيجعل من نسلها أئّمًة وُيعلهم خلفاَءه يف

خدُية عليها السَلم عَل ذلك إىل أن حَّضت وَلدهُتا، فوّجهت إىل نساء قريش 

أنِت : أْن تعاَلْي لِتَلِْي منّي ما تيل النِّساُء من النساء، فأرسلَن إليها: وبني هاشم

َل ماَل له، فلسنا  عصيتِنا، وَل تقبيل قوَلنا، وتزّوْجِت حمّمدًا، يتيَم أيب طالب فقرياً 

َنجيُء وَل نيِل من أمرك شيئًا، فاغتّمت خدُيُة عليها السَلم لذلك، فَبينا هي كذلك 

إْذ دخَل عليها أربُع نِسوة ُسمر طِوال، كأَّّننَّ من نساء بني هاشم، ففزعت منهّن ْلّا 

اُتك، َل َتزّن يا خدُية، فإّنا ُرسُل ربِّك إليك، ونحن أخو: رأهتن، فقالت إحداهنّ 

أنا سارة، وهذه آسية بنت مزاحم، وهي رفيقُتك يف اْلنّة، وهذه مريم بنت عمران، 

وهذه كلثوم أخُت موسى بِن عمران، بعثنا اَّللُ إليك لِنيَل منك ما تيل النّساُء من 

النّساء، فجلست واحدٌة عن يمينِها، وُأخرى عن يساِرها، والثالثة بْي يَدُّيا، 

فوضعت فاطمة عليها السَلم طاهرًة مطّهرة. فلَّم سقطت إىل والّرابعة من َخْلفها، 

األر  أْشَق منها النّور حّتى دخل بيوتاِت مّكة، وَل يبَق يف ْشِق األر  وَل 

غرهِبا موضٌع إَّل أْشَق فيه ذلك النّور، ودخل عٌّش من احلور العْي؛ كلُّ واحدٍة 

اإلبريق ماٌء من الكوثر، فتناوَلتها  منهّن معها طسٌت من اْلنّة، وإبريٌق من اْلنّة، ويف

اْلرأُة التي كانت بْي يَدُّيا فغسلتها بَمء الكوثر، وأخرجت ُخرقتْي بيضاوين أشدَّ 

تها بواحدة وقنَّعتها بالّثانية، ثّم  بياضًا من الّلبن، وأطيب رحيًا من اْلِسك والعنرب، فلفَّ

أشهُد أْن َل إله إَّل اَّلل، : ، وقالتاستنَطَقْتها فنطقْت فاطمة عليها السَلم بالّشهاَدَتْي

وأّن أيب رسول اَّلل سيُِّد األنبياء، وأن َبْعيل سيُِّد األوصياء، وُولدي سادُة األسباط، 

ْت كلَّ واحدٍة منهنَّ باسمها، وأقَبْلَن َيضحكَن إليها،  ثّم سلَّمت عليهّن وَسمَّ

ًا بوَلدة فاطمة عليها وتباْشت احلوُر العْي، وبّّشَ أهُل الّسَمِء بعَضهم بعض
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ُخِذُّيا : السَلم، وحَدَث يف السَمء نوٌر زاهٌر َل تَره اْلَلئكُة قبل ذلك، وقالت النِّسوة

رًة ميمونة، بوِرَك فيها ويف نسلِها، فتناولْتها َفِرَحًة ُمستبِّشة،  يا خدُية، طاهرًة مطهَّ

نمى يف اليوم كَم َينمى وألقَمتها َثْدَُّيا فدرَّ عليها. فكانت فاطمة عليها السَلم تَ 

. )الشيخ الصدوق، «الصبيُّ يف الّشهر، وَتنمى يف الّشهر كَم َينمى الصبيُّ يف الّسنة

أرجو منكم أن تبيّنوا يل مدى صّحة هذا السند : (. شيخنا الفاضل211: األمايل

 اْلنقول أعَله بخصوصه، عندكم وعند السيد اخلوئي، وشكرًا.

 الذي ذكرمتوه وورد يف كتاب األمايل، وذلك  هذا احلديث ضعيف بالسند

 : لعّدة جهات

إّن احلسني بن عيل بن أمحد الصائغ رجل جمهول، كام مل يوثقه السيد : أوَلً 

 (.21: 1معجم رجال احلديث : اخلوئي )راجع

إّن أمحد بن حممد اخللييل الوارد يف السند رجٌل مهمل، مل يذكره أحد من : ثانياً 

معجم رجال : القدامى، وال يعتربه السيد اخلوئي ثقًة )راجععلامء الرجال 

 (.142: 1احلديث 

إّن حممد )بن عيل( بن أيب بكر الفقيه )والظاهر أنه ليس بإمامي( مل يرد : ثالثاً 

له توثيق يف كتب الرجال اإلمامّية، وهلذا مل يذكره السيد اخلوئي أساسًا يف كتابه، 

يف الكتب األربعة وال يف كتب الرجال عند وكّل شخص ال يذكره فليس له ذكر 

 .اإلمامّية

جمهول عند السيد  إّن أمحد بن حممد النوفيل الوارد يف السند رجٌل : رابعاً 

أمحد بن حمّمد بن موسى بن عون بن عبد اهلل بن : اخلوئي، واسمه الكامل

 (.115ـ  112: 1معجم رجال احلديث : احلارث بن نوفل )راجع

 لسند عند السيد اخلوئي، والسند عندي ضعيف أيضًا.هذا هو حال هذا ا
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إّن البعد الغيبي يف متن احلديث ال أرى فيه مشكلًة، فاهلل عىل كّل : خامساً 

يشء قدير وليس كثريًا عىل السيدة الزهراء عليها السالم أن حتاط بالكرامة 

ا والسؤدد، لكن جاء يف متن احلديث أّن نسوة مّكة هجرن السيدة خدجية، وهذ

كالم يمكن التشكيك فيه، من حيث إّن رجال املسلمني يف تلك الفرتة مل يكن قد 

هجرهم املرشكون إال عقب املقاطعة أواخر البعثة وقبيل وفاة خدجية وبعد 

والدة السيدة الزهراء عليها السالم بسنوات، فكيف يعقل هجران النساء خلدجية 

منه قبل البعثة، فام هو املوجب بل املفروض أهّنا تزّوجت  ؟!لزواجها من حمّمد

 .هلجراهنّن هلا عند زواجها منه؟! وقضيّة املال سيأيت احلديث عنها

إّن ظاهر هذا احلديث أّن النبي حمّمدًا صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم : سادساً 

مل يكن يعرف بعالقة خدجية مع جنينها، وهذا ال يتناسب مع قول الذين يرون 

 .ة وكبرية يف هذا العامل، وهذا إشكال نقيض عليهمعلم النبي بكّل صغري

هل يعقل حّقًا أّن نساء بني هاشم هجرن السيدة خدجية وهجرهتا كّل : سابعاً 

النسوة أيضًا حتى عندما احتاجتهّن للوالدة؟ أمل تكن بينهّن أّي امرأة قد أسلمت 

 ذلك بعد سنوات من البعثة الرشيفة؟ أمل تكن يف نساء قريش إمرأة مسلمة يف

احلني؟ ثم لو هجرهتا نساء قريش فلامذا هتجرها نساء بني هاشم لزواجها من 

النبّي، وهو من بني هاشم، ومل يقطع رجال بني هاشم عالقتهم بشخص النبي 

فكيف تقطع نساؤهم العالقة بخدجية ألهنا تزّوجت شخص النبي اهلاشمي؟ 

ن أبو طالب كفيل النبي وهل يمكن هذا يف الثقافة العربية العشائرّية، وقد كا

وهو زعيم بني هاشم؟ هل كان يرىض بوقوع أمٍر من هذا النوع؟ وهل كانت 

: امرأٌة هاشمّية ستجرؤ ـ يف حياة أيب طالب ـ عىل أن تقول هذا الكالم

؟ بل يف رواية نقلها لنا «وتزّوْجِت حمّمدًا، يتيَم أيب طالب فقريًا ال ماَل له»
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( 191: 1، وكتاب من ال حيرضه الفقيه 112: 5 الكليني والصدوق يف )الكايف

تفيد أّن الذي طلب خدجية ملحّمد من أهلها هو شخص أبو طالب ومعه وفٌد من 

قريش!! فمن هذا حاله هل جترؤ نساء عشريته عىل فعل يشء من هذا القبيل؟ 

وإذا كانت المتها بعض النسوة من صاحبات املال واجلاه فهل يعقل أن تكون قد 

كّل نسوة بني هاشم وقريش ومّكة بأّنه فقري؟ أفهل كان كّل رجال مّكة المتها 

أغنياء بمن يف ذلك أزواج هذه النسوة؟ وهل كان يبلغ احلال بثقافة العرب أّن 

ن، مع أّن النصوص واملرأة الغنيّة لو تزّوجت بفقري لقاطعها أهلها والناس أمجع

ره؟! نعم يمكن أن يكّن قد حتكي عن موافقة أهلها؟ فأّي معنى ملقاطعتها لفق

آخذهنا أليام، لكن بعد أن أصبحت زوجته هل من املنطقي استمرار القطيعة 

للفقر واحلديث عن الفقر واليتم حتى بعد سنوات من البعثة الرشيفة والزواج 

 !الكريم؟

تقول الرواية بأّن نورًا شّع يف كّل بيوت مّكة، بل يف كّل بيوت العامل، : ثامناً 

عدة يف علم التاريخ واحلديث والفقه، وقد استخدمها الفقهاء كثريًا وهناك قا

)ما تكثر : )لو كان لبان( أو قاعدة: بمن فيهم السيد اخلوئي، وهي قاعدة

الدواعي لنقله فال حيتّج بقليل نقله(، فلو حصل أمٌر من هذا القبيل أمل يكن من 

به عىل املرشكني؟ فكيف مل املنطقي أن يتداوله املسلمون فيام بينهم، أو حيتّجون 

ينقل لنا سوى برواية واحدة ضعيفة السند؟ ولو صّح مثل هذا النور يف كّل 

العامل، فلامذا مل ينقله مؤّرخ أو كاتب أو شاعر أو غري ذلك، وهو ظاهرة غري 

 متكّررة عىل خالف اخلسوف والكسوف؟

ها، مع تفّرد الشيخ إّن مجلة املالحظات السندّية واملتنيّة املشار إلي: والنتيجة

الصدوق بنقل هذا اخلرب بسنٍد واحد، يوجب عدم إمكان االعتامد عليه يف إثبات 
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 .حدث تارخيي من هذا النوع. والعلم عند اهلل

 

ما هو موقفكم من كسر ضلع الزهراء؟ وما حقيقة ما أثري حولكم يف   ـ 223

 ذلك؟

 الزهراء، وما أريد أن أعرف من سَمحتكم حقيقة كّس ضلع السيدة : السؤال

 أثري حولكم بسبب هذه القضّية؟

  ال علم يل بيشء أثري حويل بشأن هذا املوضوع  ألّنني مل أشتغل عليه وأنرش

فيه أساسًا، غاية ما يف األمر أّنني أرى أّن اخلالف يف هذه القضّية ليس عقائدّيًا 

ع ال بل هو خالف تارخيي، ووجهات النظر يف هذا املوضوع حقٌّ مرشوع للجمي

يستدعي التكفري أو التضليل أو إخراج الناس من الدين أو املذهب أو اهتامهم 

بالتقصري أو الغلّو يف حّق األئّمة أو اإلفراط والتفريط يف حّق الصحابة. وأساسًا 

إّنني أعارض بشّدة فتاوى تكفري الناس أو احلكم عليهم بأهّنم ضاّلون مضّلون، 

اه ضالالً هو احلوار واإلرشاد وطرح األفكار وأرى أّن السبيل ملواجهة ما نر

بقّوة املنطق والبحث العلمي، وليس هناك من هو مصون من النقد، مهام اّدعى 

األصالة، ومهام اّدعى التجديد واحلداثة. وقد ا ْشبَِعت هذه املسألة وأمثاهلا بحثًا 

 .من قبل الكثريين، فحرّي بنا االشتغال بغريها أيضاً 
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ما هو املوقف من ثقافة اجلوع اليت ينّظر هلا األخالقيون ويدعو   ـ 224

 املتصّوفة إليها؟

 إّن البطَن َليَطغى من »: روي عن اإلمام الصادق عليه السَلم أّنه قال: السؤال

َأْكَلة، وأقرُب ما يكون العبُد من اَّلل إذا خفَّ بطنُه، وأبغُض ما يكون العبُد إىل اَّلل 

َل »: ، وروي عن رسول اَّلل صَّل اَّلل عليه وعَل آله وسّلم أّنه قال«إذا امتأَل بطنُه

كثرة الطعام والّشاب؛ فإّن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه َتيتوا القلوب ب

: . قيل«أديموا قرع باب اْلنّة»: ، وقال صَل اَّلل عليه وعَل آله وسّلم أيضاً «اْلاء

ما هو مدى صّحة هذه : . سؤايل«باْلوع والظمأ»: وكيف نديم قرع باب اْلنّة؟ قال

 ثقافة اْلوع؟ وهل يرّكز اإلسَلم عَل الروايات سندًا ومضموناً؟

 ( بسنٍد صحيح، كام وردت يف 469: 6الرواية األوىل وردت يف الكايف )ج

( بالسند عينه. وأّما احلديث الثاين فقد رواه الطربيس 226: 4حماسن الربقي )ج

يف مكارم األخالق، ورواه غريه أيضًا ولكنّه يفتقر إىل سند، كام أّنه ال ي علم 

مصدره، فالطربيس متأّخر نسبّيًا، وقد جاء هذا احلديث يف بعض كتب أهل 

 ربيع األبرار، السنّة أيضًا، وذكره ابن أيب احلديد يف رشحه، وكذلك الزخمرشي يف

وابن محدون يف التذكرة احلمدونية، واألبشيهي يف املستطرف، وغريهم، ولكّن 

اجلميع ذكره بال بيان مصدره وال سنده، ومل أقف له عىل أصل عند السنّة وال 
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عند الشيعة. وأّما احلديث الثالث الذي ورد أيضًا خطابًا لعائشة زوج النبي، فقد 

اللئايل، وكذلك ابن ميثم البحراين يف رشح هنج ذكره األحسائي يف عوايل 

البالغة، وهو حديث مل أعثر له عىل أصل وال سند، وقد ذكره املال عيل القاري 

يف كتابه )األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة( ناقاًل عدم العثور عىل أصٍل له، 

 .وكذلك فعل العجلوين يف كشف اخلفاء

  تناقله يف كتب األخالقيني واملتصّوفة، وقد وهذا النوع من األحاديث نالح

وردت عرشات الروايات عند السنّة والشيعة يف موضوع الطعام هذا، واملقدار 

اجلامع املؤّكد بني هذه الروايات هو النهي ـ ولو بنحو الكراهة ـ عن كثرة األكل 

والبطر والتميّل والتخمة ونحو ذلك، وفيها دعوة  ٌ للقصد يف الطعام وعدم 

 .اإلفراط فيه

والذي يظهر يل بمراجعة روايات هذا املوضوع ـ والتي نقل جزءًا وافرًا منها 

(، ونقل 426ـ  419: 42احلّر العاميل يف كتابه تفصيل وسائل الشيعة )ج 

(، وكثريًا منها البيهقي يف شعب اإليامن 18: 2بعضها يف سنن الرتمذي )ج

ق الذي يأخذ باملقدار املؤّكد من (، واعتامدًا عىل منهج الوثو29ـ  44: 5)ج

مضمون هذه النصوص ـ الذي يظهر يل هو النهي عن كثرة األكل واالنكباب 

: عىل الطعام والرشاب، وهو املستفاد أيضًا من التلويح القرآين، حيث قال تعاىل

ِري مِ إ﴿ اِت َجنَّاٍت ََتْ احِلَ تَِها اأْلََّْنَاُر نَّ اَّللََّ ُيْدِخُل الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ ْن ََتْ

مْ  : )حممد ﴾َوالَِّذيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن َوَيأُْكُلوَن َكََم َتْأُكُل اأْلَْنَعاُم َوالنَّاُر َمْثًوى ََلُ

(، يف إشارة إىل االنكباب عىل الطعام واملتعة متامًا كام هي األنعام التي تظّل 14

 .عادًة مشغولة بالطعام والرشاب كالبقر

يس هناك ما يثبت الرتغيب يف اجلوع، فهذا املفهوم ال يشّكل قدرًا متيقنًا ول
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من النصوص وفقًا ملنهج الوثوق باألحاديث الذي هو املنهج الصحيح، وحتى 

الرواية األوىل هنا والتي هي صحيحة السند ال تدعو للجوع كام هي طريقة 

لثقلها الدال كنايًة عن املتصّوفة، بل تدعو خلّفة البطن، وهو املفهوم املقابل 

 االمتالء والشبع والتخمة واالشتغال بالطعام دومًا.

وما يبدو يل بنظري القارص هو أّن ثقافة هجران الدنيا ـ بمعنى اجلوع وعدم 

األكل عىل الطريقة الصوفية ـ هي ثقافة خمالفة للنصوص القرآنية الكريمة الداّلة 

َوإِِذ ﴿: دون طغيان، قال تعاىل عىل دعوة الناس لألكل والتمّتع بالطيبات

َة َعْينًا  َجَر َفاْنَفَجَرْت ِمنُْه اْثنََتا َعّْشَ ْب بَِعَصاَك احْلَ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه َفُقْلنَا ارْضِ

ُبوا ِمْن ِرْزِق اَّللَِّ َوََل َتْعَثْوا يِف اأْلَْرِ   ْم ُكُلوا َواْْشَ هَبُ َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناٍس َمّْشَ

ْلَوى ﴿(، 61: )البقرة ﴾ِسِدينَ ُمفْ  ْلنَا َعَليُْكُم اْلَغََمَم َوَأْنَزلْنَا َعَلْيُكُم اْلَْنَّ َوالسَّ َوَظلَّ

ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َوَما َظَلُموَنا َولَكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيظْلُِموَن َوإِْذ ُقْلنَا 

ًدا َوُقوُلوا اْدُخُلوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َفُكلُ  وا ِمنَْها َحْيُث ِشْئُتْم َرَغًدا َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

َا ﴿(، 58ـ  51: )البقرة ﴾ِحطٌَّة َنْغِفْر َلُكْم َخَطاَياُكْم َوَسنَِزيُد اْلُْْحِسنِْيَ  َيا َأُّيُّ

َّا يِف اأْلَْرِ  َحََلًَل َطيًِّبا َوََل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت  ُه َلُكْم َعُدوٌّ  النَّاُس ُكُلوا مِم ْيَطاِن إِنَّ الشَّ

ا الَِّذيَن َآَمنُوا ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم ﴿(، 168: )البقرة ﴾ُمبِْيٌ  َ َيا َأُّيُّ

اُه َتْعُبُدونَ   َُهَو الَِّذي َأْنَشأَ َجنَّاٍت ﴿(، 114: )البقرة ﴾َواْشُكُروا َّللَِِّ إِْن ُكنْتُْم إِيَّ

اَن َمْعُروَشاٍت َوغَ  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْرَع خُمْتَلًِفا ُأُكُلُه َوالزَّ رْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ

ُفوا  ُه َيْوَم َحَصاِدِه َوََل ُتّْسِ ا َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوَآُتوا َحقَّ ُمَتَشاهِبً

فَِْي َوِمَن ا ُه ََل حُيِبُّ اْلُّْْسِ َّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ َوََل َتتَّبُِعوا إِنَّ أْلَْنَعاِم ََحُوَلًة َوَفْرًشا ُكُلوا مِم

ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبِْيٌ  ْيَطاِن إِنَّ َوَقطَّْعنَاُهُم ﴿(، 124ـ  121: )األنعام ﴾ُخُطَواِت الشَّ

َة َأْسَباًطا ُأمَمًا َوَأْوَحْينَا إىَِل ُموَسى إِِذ اْسَتْسقَ  ْب بَِعَصاَك اْثنََتْي َعّْشَ اُه َقْوُمُه َأِن ارْضِ
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ْلنَا َعَليِْهُم  ْم َوَظلَّ هَبُ َة َعْينًا َقْد َعلَِم ُكلُّ ُأَناٍس َمّْشَ َجَر َفاْنَبَجَسْت ِمنُْه اْثنََتا َعّْشَ احْلَ

ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم  َوَما َظَلُموَنا اْلَغََمَم َوَأْنَزْلنَا َعَلْيِهُم اْلَْنَّ َوالسَّ

ُم اْسُكنُوا َهِذِه اْلَقْرَيَة َوُكُلوا ِمنَْها َحْيُث  يَل ََلُ
َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيْظلُِموَن َوإِْذ قِ

ًدا َنْغِفْر َلُكْم َخطِيَئاتُِكْم َسنَِزيُد  ِشْئُتْم َوُقوُلوا ِحطٌَّة َواْدُخُلوا اْلَباَب ُسجَّ

ائِيَل َقْد َأْنَجْينَاُكْم ِمْن ﴿(، 161ـ  161: )األعراف ﴾اْلُْْحِسنِْيَ  َيا َبنِي إِْْسَ

ْلَوى ُكُلوا ِمْن  ْلنَا َعَليُْكُم اْلَْنَّ َوالسَّ ُكْم َوَواَعْدَناُكْم َجانَِب الطُّوِر اأْلَْيَمَن َوَنزَّ َعُدوِّ

ي َوَمْن حَيْلِْل َعَلْيِه َغَضبِي َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم َوََل َتْطَغْوا فِيِه َفَيِحلَّ َعَليُْكْم َغَضبِ 

َيا َبنِي َآَدَم ُخُذوا ِزينََتُكْم ِعنَْد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا ﴿(، 81ـ  81: )طه ﴾َفَقْد َهَوى

َم ِزينََة اَّللَِّ الَّتِي َأْخَرَج  فَِْي ُقْل َمْن َحرَّ ُه ََل حُيِبُّ اْلُّْْسِ ُفوا إِنَّ ُبوا َوََل ُتّْسِ لِِعَبادِِه َواْْشَ

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة  َياِة الدُّ ِذيَن َآَمنُوا يِف احْلَ ْزِق ُقْل ِهَي لِلَّ َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّ

ُل اآْلََياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ  ( وغريها من 14ـ  11: )األعراف ﴾َكَذلَِك ُنَفصِّ

 النصوص القرآنية واحلديثية.

يات له مدلول عام من حيث كلمة )األكل( أو ورد ورغم أّن بعض هذه اآل

يف حّق بني إرسائيل، لكّن اجلّو العام الذي خيرج به اإلنسان من قراءة النّص 

القرآين هو النهي عن اإلرساف والطغيان ومنع احلقوق والتمتع كاألنعام، 

بحيث يعيش اإلنسان هدفّية التلّذذ بالطعام والرشاب واجلنس وغري ذلك، دون 

ن يكون له هدٌف آخر. وليس يف القرآن الكريم دعوٌة للجوع، بل عىل العكس أ

 .هي دعوة لألخذ بطيّبات الدنيا دون إرساف أو طغيان

نتحّف  عىل بعض النصوص القليلة التي غالبها منعدم املصدر أو  ،من هنا

ضعيف السند، والتي حتّث عىل ثقافة اجلوع وترك الطعام والرشاب، عىل أساس 

ما يف هذه الثقافة من اقرتاٍب من اهلل سبحانه، فإّنه لو كانت جتربة الفرد ناجحًة 
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 قرآنية ودينية ثابتة.عىل هذا الصعيد، فليس من الرضوري أن يكون ذلك ثقافة 

إذا كان املقصود بثقافة اجلوع هو اإلتيان بأنواع الصوم، ومنه املندوب  ،نعم

الثابت استحبابه، فهذا ال بأس به، لكّن هذا ال يثبت ثقافة اجلوع يف وقت 

بنى استحبابه عىل  اإلفطار، فليالح  ذلك، مع أّن بعض أنواع الصوم املستحب ي 

 .السنن، كام هو واضح قاعدة التسامح يف أدّلة

 

 ما هو املوقف من العادات اليت يقوم بها املتدّينون وال أصل هلا؟  ـ 225

 ورد استحباب الوقوف عند ذكر لقب )القائم( لإلمام صاحب الزمان : السؤال

ولكن نجد الكثري من اْلؤمنْي يقومون ويضعون أيدُّيم عَل  ،وَل يرد يف غريه

م. فهل خمالفتي َلذه األفعال التي َل يرد رؤوسهم يف كّل مورد يذكر فيه اإلما

استحباب هبا يوقعني يف حمذور ما؟ وأحّب أن أسألكم أيضًا حول خمالفتي ْلميع 

فهل  ،العادات واْلتوارثات التي يقوم هبا اْلؤمنون، والتي ليس َلا أّي أصل ْشعي

وّفقكم  ،هذه اْلخالفة أيضًا مطلوبة أم َل؟ أشكر حسن إجاباتكم عَل مجيع أسئلتي

 .اَّلل لكّل خري

  إذا ثبت عدم صّحة مستندها ـ قضيّة هلا ـ خمالفة العادات والتقاليد الدينية

 : حاالت وظروف، ويمكنني توضيح ذلك باختصار عىل الشكل التايل

إّن قولكم بأّن هذه العادات ليس هلا أصل رشعي، مفهوٌم حيتمل : أوَلً 

أحدما أّنه ال أصل رشعّي هلا عىل اإلطالق، والثاين أّنه ال أصل رشعّي : شيئني

صحيح هلا من وجهة نظركم أو نظر فريق من العلامء والباحثني، ففي احلالة 

األوىل يمكن أن نواجه األمر بأّن هذه العادات هي خمرتعات شعبّية ال أصل هلا، 

والباحثني عىل عدم وجود  ونحارب هذه الظواهر التي يتفق اجلميع من العلامء
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أصل هلا. أّما يف احلالة الثانية فال يصّح أن نقيص اجتهادات اآلخرين التي ترى 

أّن هذه العادة أو تلك هلا أصل صحيح عندهم، ويكون املوقف هنا هو الدخول 

يف حوار علمي حول صّحة املستند الذي يعتمده الطرف اآلخر الذي يّدعي 

 .بني احلالتنيدة أو تلك. ما أريده هو التنبّه للفرق وجود أصل رشعي هلذه العا

إّن خمالفة العادات تارًة تكون مسألًة شخصّية ذاتية ال ترتك أثرًا عىل : ثانياً 

املسرية الدينية، وأخرى تدخل هذه املخالفة يف سياق عملية إصالح ديني، أّما لو 

ّي صدى يف األوساط صدرت هذه املخالفات من شخص ال تشّكل خمالفته أ

الدينية ال سلبًا وال إجيابًا، فهنا يمكن القول بأّن القضية ستكون شخصّيًة بامتياز، 

فام دام غري مقتنع ـ ملرّبر رشعي ومنطقي ـ فمن حّقه أن يرتك هذه العادة أو تلك، 

 وليس من حّق اآلخرين سوى الدخول يف حوار هادئ معه.

سياق عملية رفض ومتّرد عىل االنحراف وأّما لو وقعت هذه املخالفات يف 

السلوكي يف املجتمع الديني من وجهة نظر صاحبه، فهنا جيب دراسة املصالح 

واملفاسد، فقد يكون التمّرد سلبًا عىل مسرية اإلصالح الديني يف املنظورين 

القريب والبعيد، وقد يكون إجيابيًا عىل املدى البعيد سلبّيًا يف املنظور القريب، 

يكون إجيابّيًا يف املنظورين معًا، فتتبع القضّية القراءة املتأّنية لألمور يف هذا وقد 

املجال، ويف أغلب األحيان يكون التمّرد ظاهرًة صحيّة يف حلظات تارخيية حمّددة 

 .ينبغي الرتّبص هبا ملن يريد اإلصالح الديني

 

 تأمني العيش الكريمو طلب العلم الديين التوفيق بني  ـ 226

 فإّن أعمل يف مؤّسسة  ،أعاّن من ْصاع داخيل والسبب ماّدي معييش: السؤال

إسَلمية يف جمال تقني، وبحمد اَّلل أتقنت العمل وأصبح لدّي خربة يف هذا العاَل، 
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ومن جهة أخرى أتابع العلوم الدينية برغبة وعزم شديدين. فعميل من شأنه أن يوّفر 

من طموحي، ويف هذه اْلرحلة  يل قويت وقوت عيايل، وطلبي للعلم يلّبي جزءاً 

أدرس مع بعض اإلخوة بإْصار، ولكّن طلب العلم يأخذ كّل تفكريي وكّل ّهي 

)طبعًا بلحاظ الغاية(، وأصبحت أفّكر بْتك الوظيفة والتفّرغ للعلم، ولكّن هذا 

سيسّبب يل الفقر، فمن جهة أحتاج إىل عميل، ومن جهة أطلب القرب من اَّلل عرب 

 .أرجو من سَمحتكم النصيحة والتوجيه، وأنتم أهٌل لذلك ،باب طلب العلم

  إذا شعرتم من أنفسكم بمقدرتكم عىل تقديم خدمٍة متمّيزة لإلسالم، من

خالل طلبكم للعلوم الدينية، وكان محاسكم قوّيًا لذلك، فينبغي السعي للتوفيق 

صارت بني العمل وطلب العلم إذا أمكن ذلك، واليوم ـ وبحمد اهلل تعاىل ـ 

رجهم عن  هناك جماالت كثرية للعمل بالنسبة لطالب العلوم الدينّية، بام ال خي 

دائرة طلب العلم، كالتحقيق والرتمجة وتقويم النّص والتنسيق مع املؤّسسات 

 .البحثّية والتبليغية

لكن إذا وجدتم عدم وجود إمكانية للجمع أيضًا بحسب املنطقة التي أنتم 

مع اجلهات املعنّية يف احلوزة العلمّية لتغطية وضعكم  فيها، فيمكنكم التواصل

املادي، كام هي احلال يف احلوزات العلمّية الكربى، ولكّن ذلك سوف يضيّق 

عليكم نمط عيشكم بقدٍر ما  ألّن املخّصصات التي جتعل لطالب العلوم الدينية 

ويمكنكم  ـ حال كوهنم غري متصّدين للشأن العام ـ تكون يف العادة غري كافية،

التنسيق مع شخصّيات علامئية هلا نفوذ، ويعرف عنها تقديم خدمات يف هذا 

 املجال، عّلها تيرّس لكم أمركم يف هذا الصدد.

ولكن قبل كّل يشء، عليكم أن تّتكلوا عىل اهلل سبحانه، وتعلموا بأّنه إذا كان 

قي قصدكم خريًا وكانت نّيتكم له سبحانه، وكان املوقف الرشعي واألخال
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يتطّلب منكم التصّدي لطلب العلم الديني بحسب احلاجات املوضوعية املحيطة 

بكم وبحسب إمكاناتكم الشخصّية، فإّن اهلل سبحانه وتعاىل يسّهل األمر، ويفتح 

بوجهكم مغاليق األمور، فكم من طالب علٍم عاش ضنكًا من العيش ثم يرّس 

أّن أموال اخلمس والزكاة ليست اهلل له، رشط أن تنتبهوا ـ ومنذ البداية ـ إىل 

حكرًا لطالب العلوم الدينية، وأّن عىل طالب العلم الديني أن يسعى ـ متى 

أمكنه ـ لتحصيل قوت يومه بالعمل الذي ال يتناىف مع طبيعة اهتامماته الدينية 

وختّصصه العلمي، وأّنه إذا أراد اإلنسان سلوك سبيل طلب العلم هلل تعاىل 

ملسؤوليات احلقيقية يف هذا املضامر، ال لتحصيل املنصب وحده، متحّماًل ا

االجتامعي أو السيايس أو جلبي األموال ملصالح شخصّية، فإّن اهلل عز وجل 

يفتح عليه ويوّفقه لكّل خري، فإّن هذا سبيل األنبياء واملصلحني عرب تاريخ 

 .اإلنسانية كّلها، واهلل هو املوفق واملعني

 

 األهل غري امللتزمني بشكل صحيح؟كيف تكون العالقة مع   ـ 227

 أقىص ما تقّدمه هو الصَلة  ،نشأت يف أْسة غري متدّينة أو ملتزمة: السؤال

والصيام الشكليْي، وعليه فقد ترّبيت تربية بعيدة عن اإلسَلم. ثم شاء اَّلل أن 

ُّيديني إىل ما حيّب، واآلن أتابع الدروس احلوزوية بكّل عزم وإرادة. واْلشكلة أنني 

م، بعيد كّل البعد عقائدّيًا عن أهيل وأخوايت، ممّا يسبّب يل مشكلًة يف التواصل معه

 ،فأوّد اَلستعَلم عن حدود األمر باْلعروف والنهي عن اْلنكر بالنسبة إىل أفعاَلم

ففي كثري من األحيان َل أستطيع َتّمل الظروف، وأفّكر يف احلّد من العَلقة معهم 

بشكل َل أقطع الصلة وَل أزيد عنها بيشء، خصوصًا وأّن الوالدين أكثر من يرفض 

 .. أرجو من جانبكم النصيحة يف هكذا ظروفهذا اَللتزام الذي أدعو إليه
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  أعتقد أّنه من الرضوري يف البداية التمييز بني األمر باملعروف والنهي عن

املنكر وبني العرشة باملعروف التي أمر هبا الكتاب العزيز يف حّق الوالدين، 

فالعرشة باملعروف والصحبة باحلسنى يشء خيتلف عن األمر باملعروف والنهي 

نكر وال يتناقض معه بالرضورة، وينبغي استخدام الوسائل التي حتّقق عن امل

عملية اجلمع بني الوظيفتني، وقد لفت نظري يف تعبريكم أّنكم جعلتم البعد 

العقائدي بينكم وبني أهلكم وإخوتكم موجبًا ملشكلة يف التواصل معهم، فلو 

رشهبم اخلمر كانت املسألة مسألة سلوك يفرض عدم إمكان التواصل معهم، ك

بام يوجب عدم إمكان اجللوس عىل مائدهتم التي يرشب عليها اخلمر مثاًل، لكان 

أمرًا معقوالً ومتصّورًا، أما وأّن البعد العقائدي يوجب القطيعة فهذا غري 

ملاذا  ة سلبية، لكنواضح، فإّن العقيدة مسألة فكريّة ولنفرض أّن هلم آراًء اعتقادي

فقد أمر القرآن الكريم بالعالقات الطّيبة  وع العالقات؟يؤثر هذا األمر عىل موض

 مع الوالدين ولو كانا مرشكني، فكيف بام إذا كانا مسلمني!

واملشكلة األساسّية يف حدود تصّوري هي أّننا مل نتدّرب جيدًا عىل التكّيف 

مع املحيط املختلف معنا، مع أّنه من الرضوري أن نعرف أّننا قد نواجه حميطًا 

ف معنا، بل قد حياربنا ويضّيق علينا، فإذا رأينا أّن هذا املحيط ال يستطيع أن خيتل

يستجيب لنا فلنمّرر أفكارنا بطريقة هادئة ولنتجنّب التصادم معه بام يفيض إىل 

 قطع العالقة.

لو كانت عملية قطع العالقة قرارًا من األهل بجرم التدّين منكم، وكان  ،نعم

ر، فال مانع من القطع مادام قرارًا من ذلك اجلانب وليس تدّينكم معقوالً غري منفّ 

منكم، بل عليكم إبداء الرغبة يف التواصل دائاًم ولو مل يكن لذلك نفٌع منظور يف 

املرحلة القريبة. وإذا وجدتم األمور غري قابلة للحّل عمومًا فيمكنكم ختفيف 
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 .االعالقة بام حيفظها وحيول دون الوصول إىل تصادم قد يقطعه

 

 موقف من بعض العادات االجتماعية اليت تقام يف مثل عيد الغدير  ـ 228

 هناك عادات يف بعض البلدان اإلسَلمية تقام يف مناسبات دينية معّينة، : السؤال

اْلباركة للسادة اَلاشميْي يف عيد الغدير، وإعطائهم مقداراً : وأريد رأيكم فيها، مثل

َل تعجبني هذه األمور، فَم هو رأيكم؟ وهل رمزّيًا من اْلال للناس، أنا شخصّيًا 

 هناك يف الدين َشء من هذه العادات؟

  ال يوجد ـ يف حدود اّطالعي املتواضع ـ أساس ملثل هذه العادات التي

حتاول أن ت فهمنا أّن مثل هذا العيد )عيد الغدير( هو عيد عشائري أو قبيل أو 

امها يف النفوس، مع أّنه عيٌد ألرسة معيّنة مهام كانت قيمة هذه األرسة واحرت

 جلميع املسلمني عىل اختالف مذاهبهم وانتامءاهتم.

وسبب مثل هذه الظواهر يف الغالب هو أّن الناس تتعامل بطريقة عفوّية 

وعىل أساس النوايا احلسنة والصدق العاطفي مع هذه األعياد وأمثاهلا، وذلك 

ن هذا الوعي االجتامعي من منطلق وعيها االجتامعي والديني، فعندما يكو

والديني حمدودًا فهم ي سقطونه عىل فهمهم للقضايا الكربى يف الدين، فهل عيد 

الغدير عيد أرسٍة حاكمة توارثت السلطة عرب األجيال؟! هل هكذا نريد أن 

نفهمه للناس ونحّوله من مناسبة رسالية عظمى وذات مضمون إىل مناسبة 

فهذا العيد هو عيد اهلاشمي وغريه، وكام  ؟ةاجتامعيّة قبلية وعشائرية وأرسيّ 

)أعّيد( عىل اهلاشمي كذلك يفعل هو معي بال فرق، وجيب رفع مستوى وعينا 

الديني واالجتامعي لتغيري مثل هذه الثقافات التي حتّول القضايا الكربى إىل نمط 

حمدود وضيّق، متامًا كتحويل بعض خطابنا الديني لقضية كربالء من قضية 

ة دينية تضحوّية هنضوّية إىل قضية رصاع أرسي بني بني هاشم وبني أميّة، إنساني
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داعمني يف ذلك التحليالت التي تريدها الدراسات الغربية واالسترشاقية، 

ومكّرسني املنطق القبيل الذي كان يريده بعض خلفاء بني أميّة أنفسهم أيضًا، مع 

 .كامل األسف الشديد

 

ني ختتلف طباعهما ويدوم صراعهما هل الطالق هو احلّل بني اثن  ـ 229

 ويصعب توافقهما؟

 يل أخت قد عقدت زواجها عَل شاب منذ بضع سنْي وَل يتّم الزفاف : السؤال

واحلال بينها وبْي خطيبها يف ْصاع دائم عَل كبائر األمور وصغائرها، كَم  ،بعد

طباع خمتلفة َتاماً وأَّّنَم غري متدّينْي، وبالكاد يؤّديان الصَلة والصيام الواجبْي. وال

بينهَم، فهي ذات شخصية قوّية جدًا وتواجه بشّدة، وهو ذو شخصية ضعيفة َل 

حيسن اختاذ قرار، وهناك نفور قوي بينهَم، وَل أرى لزواجهَم من صَلح، فهل 

 .أنصحهم بالطَلق؟ نأمل من جانبكم النصيحة

  خمتلف من الصعب إصدار حكم حاسم يف مثل هذه القضيّة قبل النظر يف

جوانب املوضوع واالستامع املبارش للطرفني بام يمّكن من مطالعة مديات 

اإلصالح بينهام وفرص التوفيق، لكنّني أعتقد ـ من حيث املبدأ ـ أّن األمور لو 

وصلت إىل هذا احلّد بحيث جّربت خمتلف املحاوالت من الطرفني دون أن يقع 

س جمّرد مجع االثنني بعد خصام االنسجام، لعّل من األفضل هنا االنفصال، فلي

بدليل توفيٍق بينهام وتصالح، بل قد يكون سعيًا غري مقصود لتأزيم األمور 

وتقريب الزيت من النار، فالبّد من دراسة مديات التغيري يف شخصيّتهام 

واالستعانة باألشخاص املؤثرين عليهام، والعمل عىل أن يعتمدا درجة عالية من 

عيني الصالحيات واحلقوق والواجبات ومساحات الرصاحة والوضوح يف ت

 .نشاط وحّق كل واحد منهام
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تكأ ما هي ضرورات العمل اإلسالمي اليوم والقاعدة العلمّية اليت ُي  ـ 231

 عليها؟

 شيخنا العزيز، بُصاحة أنا حائر كيف أبدأ معك، ولو كنَت بالعراق : السؤال

وَل أخفيك ّْسًا، فقد لقصدتك سعيًا عَل الرأس قبل األقدام للدراسة عندك، 

واستمعت إليها قبل يومْي يف طريقي  mp3 قمُت بتحميل دروسك عَل مشّغل

لزيارة اإلمام احلسْي بالنصف من شعبان، وَل َتزن فقد زرت وصّليت نيابًة عنك، 

اعْتافًا منّي بجميل صنعك عندي. سيدي العزيز، أنا شخٌص حيّب اإلسَلم بحّق 

أّي مقابل، ولكن َل أعرف من أين أبدأ، فقد طالعت ه بَل صادقًا خدمت وأَتنّى

كثريًا، وعندي رصيٌد معريفٌّ َل بأس به، ولكن أحتاج قاعدًة علمّية قوية أتكئ عليها 

يف الدعوة لإلسَلم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أجد أّن دورس احلوزة جاّفة من 

ا بُيّس، رغم حّبي منطق اْلظفر إىل فلسفة اْلَل صدرا، وَل أستطيع التعاطي معه

ومييل لألبحاث العقلية، فهل هناك حّل َلذه اإلشكالية؟ أي هل هناك منطق بديل 

عن اْلظفر أو كتاب فيه أّمهات مسائل اْلنطق التي حيتاجها الطالب، وكذلك 

 الفلسفة، فهل يكفي فلسفتنا، وقس عَل بقية اْلنهج احلوزوي.

  ّنقطة االنطالق يف العمل  أخي العزيز، حفظك اهلل ورعاك، أعتقد أن

اإلسالمي اليوم هي الواقع، فقبل أن نذهب إىل أّي مساحة من مساحات العمل 

علينا أن ننظر يف الواقع املحيط بنا والذي سنشتغل عليه دينّيًا، فإذا احتاج هذا 

الواقع إىل عقل فلسفي يدرس فلسفة صدر املتأهلني مثاًل، فعلينا التشمري عن 

وحتّمل األعباء والصعاب، وإذا كان الواقع املحيط بنا هو  سواعدنا للدراسة

واقع التخّلف الفكري واجلهل التاّم، فعلينا االشتغال عىل التثقيف العام، فال 

يمكن أن يعطي اإلنسان جوابًا مطلقًا يف هذا الصدد، بل املسألة تتبع إمكانات 
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الشتغال عىل ملّفات الفرد والظروف املوضوعيّة املحيطة به، والتي تفرض عليه ا

 .بعينها حتظى بأولوية يف املجتمع الذي يعيش فيه

فمثاًل يف ظّل جمتمٍع ـ وهذا جمّرد مثال ـ يعاين من مشكلة اّدعاء املهدوّية أو 

نحوها من األمور، جيب أن نشتغل بطريقة علمّية عىل موضوع روايات الظهور 

عن السمني منها، وحتليل  وما قبله وما بعده  لنقدها ومتحيصها، ومتييز الغث

مضموهنا، ورفع تعارضها، وتفكيك رسائلها  لتقديم صيغة بديلة عن الصيغة 

 .اخلاطئة التي تروج يف املجتمع املحيط بنا

لكن باإلمجال العام ما أراه اليوم أّن جمتمعاتنا حتتاج ألشياء كثرية، وهناك 

، فنحن مل هنتّم هبذه ضعف لدينا يف القضايا االجتامعية واألرسية والرتبوّية

املجاالت حتى نقّدم أفكارًا مثرية للجذب والرتحيب، وليس من الرضوري أن 

يغرق مجيعنا يف النخبوّيات، ويف منطق املظفر أو منطق الشفاء البن سينا، وال أن 

نستهلك يف جواهر الشيخ النجفي أو رجال السيد اخلوئي، بل علينا تنويع 

 .ا من أولوياتاألدوار تبعًا ملا حييط بن

فإّنني أنصح ـ لتكوين قاعدة علميّة رصينة ـ بمطالعة  ،ويف هذا السياق

ومتابعة واالهتامم اجلاّد بمنجزات املفّكرين النهضوّيني من العلامء والباحثني 

السيد حممد باقر الصدر، والسيد روح اهلل : خالل العقود األخرية، من أمثال

طبائي، والشيخ مرتىض مطهري، والدكتور اخلميني، والسيد حممد حسني الطبا

عيل رشيعتي، والسيد حممد حسني فضل اهلل، والشيخ حممد مهدي شمس 

الدين، والدكتور عبد اهلادي الفضيل، والشيخ حممد عبده، والسيد حمسن 

األمني، والشيخ حممد جواد مغنيّة، والسيد هاشم معروف احلسني، والشيخ 

حمّمد الغزايل، والدكتور أمحد الوائيل و...  حممود شلتوت، وسيد قطب، والشيخ
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ثم االنتقال بعد ذلك إىل مطالعة األجيال النقدّية من الكتاب والباحثني 

 .املتأّخرين والردود التي كتبت عليهم

 

ملاذا نعيش الرتاجع الروحي واألخالقي ونكتفي بالتكرار واملصطلحات   ـ 231

 !والتعّلق بالظاهر؟

 ْتة األخرية احلالة اْلْتّدية ْلستوى الفهم اإلسَلمي يف يشغل بايل يف الف: السؤال

اْلجتمع فعوام الناس ـ ممّن َل يغرق يف بحر الدنيا ـ قد تعّلقوا بظاهر اإلسَلم، 

والعلَمء األفاضل ينقسمون إىل من هو تقليدّي بحت يكّرر كّل ما يسمعه دون ترك 

اص يف عاَل اْلصطلحات أّي أثر َل عَل نفسه وَل عَل غريه، والقسم اآلخر قد غ

واْلبارزات العلمية التي َل تفيد األّمة بيشء، نأمل أن تفيدونا برأيكم الكريم، علًَم 

أّّن طالب للعلوم الدينية، لكن تلك العلوم التي توصل إىل اَّلل سبحانه وتعاىل، 

والتي َتعل القلب حرم اَّلل، وتأخذ يب إىل عاَل العشق الذي استشهد من أجله أئمة 

ل البيت، أريد أن أعرف نظرتكم َلذا الوضع، فحسب علمي البسيط فإّن اَّلل أه

جعل اإلسَلم دين احلّب واْلعاملة، دينًا ينزع حّب الدنيا من القلوب وحيّقق 

الوصال باْلحبوب األوحد، فلَمذا أرى هذه الفئة اْلتدّينة تعيش يف عاَلٍ آخر، وأقصد 

تعذروا جرأيت وتنصحوّن بَم يصلح من كَلمي طبعًا رجال الدين، وأرجو أن 

 .حايل، ولكم األجر والثواب

  خيّيل يل أّن اجلميع متفٌق عىل وجود مأزق أخالقي ووضع روحي مأزوم يف

الكثري من األوساط الدينية، ولعّل السبب يف ذلك يرجع إىل جمموعة عنارص 

 : وإمكانات متداخلة، علينا أن نتأّمل فيها ونسعى إلصالحها بام أوتينا من قدرة

فمن أهّم األسباب، إقبال الدنيا يف العقود األخرية عىل املتدّينني، ومنحهم 

نفوذها وقدرهتا وسلطتها، فقد مّن اهلل عليهم بالسلطة السياسية واالجتامعّية 
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واالقتصادّية والروحيّة بام مل يبلغوه من قبل، ويف حالٍة من هذا النوع يمكننا أن 

قي أو روحي، ما مل تبذل جهود مضاعفة لتمتني الب عد نتوّقع حصول تراجع أخال

العالئقي مع اهلل تعاىل، لقد قال تعاىل ـ وهو حيكي لنا خطاب موسى عليه 

وا إِنَّ اأْلَْرَ  َّللَِِّ ُيوِرُثَها ﴿: السالم لقومه ـ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعينُوا بِاَّللَِّ َواْصرِبُ

َبُة لِْلُمتَِّقَْي َقاُلوا ُأوِذينَا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأتَِينَا َوِمْن َبْعِد َما  َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 
َواْلَعاقِ

ُكْم َوَيْسَتْخلَِفُكْم يِف اأْلَْرِ  َفيَنُْظَر َكْيَف  ُكْم َأْن ُُّيْلَِك َعُدوَّ ِجْئَتنَا َقاَل َعَسى َربُّ

عند اجلملة األخرية، إهّنا (، فلنتوّقف قلياًل 149ـ  148: )األعراف ﴾َتْعَمُلونَ 

تريد أن تقول بأّنكم قد متلكون مقادير األمور، وهنا سننظر ما الذي يمكن أن 

 تفعلوه؟ وهل ستصبحون مثل أولئك الذين لعنتموهم من قبل أم ال؟

وهذا هو مغزى كالم الشهيد حمّمد باقر الصدر، عندما حتّدث عن أّننا مل تتوفر 

 تفاخر بتدّيننا ونصب جاّم نقدنا وغضبنا عىللنا دنيا هارون الرشيد كي ن

. هذا حتدٍّ كبري، حيتاج فيه املؤمنون وعلامء الدين عندما يملكون سلطًة الرشيد

مضاعفة يف االجتامع اإلسالمي إىل حالة طوارئ أخالقّية وروحيّة، وربام يكون 

 .قد حصل تقصري يف هذا مع األسف الشديد

اخلطاب الروحي واألخالقي مل يكن قادرًا  ومن أهّم هذه األسباب أيضًا، أنّ 

حتى  ،أحيانًا عىل جذب الناس الذين ينزعون يف طريقة تفكريهم نزعًة عقالنّية

لو كانوا حوزويني أو جامعيني  ألّنه كان خطابًا تعبوّيًا ممزوجًا أحيانًا باخلرافة 

نية الثابتة والالمنطقّية، معتمدًا القصص واحلكايا أكثر من اعتامده النصوص الدي

مبارشًة أو الوجدان الصايف الفطري، األمر الذي أوحى لبعض الناس ممّن ال نيّة 

سّيئة لديه بالرضورة بأّن القيم الروحّية واالجتاه الروحي يف منظومتنا الدينية ال 

تعترب اليوم مثاالً للتقّدم )أي العقالنية( ينفّكان عن اخلرافة والالعقالنية، التي 
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مم، فبعض أساتذة األخالق ربام اشتبهوا ـ غري متعّمدين ـ والنهوض باأل

بتعويمهم هذا النوع من اخلطاب الذي جذب بعض الناس، لكنّه مل يقّدم أحيانًا 

إال متدّينًا سطحيًا عىل مستوى الوعي، ما أوحى بأّن اخلطاب األخالقي 

ثريين والروحي غري منتٍج عىل مستوى اللحظة احلارضة، األمر الذي دفع بالك

 .إىل تركه

ي األصول والفقه يف احلوزات العلمّية ومن أهم األسباب أيضًا، تنامي علمَ 

إّن  .بشكل مذهل عقب تراجع املّد اإلخباري يف القرن الثالث عرش اهلجري

تنامي الفقه واألصول مل يرتك أثرًا عىل مناهج التدريس يف احلوزات العلمّية أو 

البعض، وهو انتقاد يف حمّله، بل ترك أثرًا حتى  مواّد التدريس فحسب، كام ينتقد

عىل عقلنا الديني، فرصنا نرى كّل يشء بعقٍل فقهي، تاركني خلف ظهورنا 

العقل الروحي واألخالقي الذي شّع يف تاريخ اإلسالم عرب عاملقة كبار من 

 الطوائف اإلسالمّية كّلها.

لنا ـ حتى يف الداخل إّن سيطرة العقل الفقهي أقىص علومًا بأكملها، وصّور 

احلوزوي ـ أّن اإلسالم فقٌه حتيط به بعض اهلوامش العقدّية واألخالقيّة، فأخذ 

الفقه مكان الصدارة بحجٍم أكرب من حجمه الطبيعي، وأّثر عىل سائر االهتاممات 

التي تقف عىل رأسها االهتاممات الفكرّية والفلسفية والروحّية، فالقرآن الكريم 

مشهور العلامء ـ مخسامئة آية أحكامّية، أي أقّل من نصف  حيوي ـ عىل رأي

سدس القرآن، بينام تفكرينا اليوم كّله فقهي باستثناء مساحة عقدّية مذهبّية هي 

، وهذا انحراٌف كبري يف تقديري عن املنهج القرآين الذي واخلالفة قضّية اإلمامة

رسنا مع كتاب اهلل أّصل التوحيد الذي ال يقف عند اجلانب النظري، فنحن لو 

تعاىل، لوجدنا أّن األمور التي طرحها عندما تكون نظريًة فهي تؤخذ عنده 
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بوصفها جرسًا ملسألة عملية، وال أقصد بذلك الب عد العميل االجتامعي أو 

السيايس أو.. فحسب، وإنام )العملية والعمالنّية( التي ترتبط قبل كّل يشء 

رتباط باهلل ليس مسألًة نظرية، فلم تأت النبّوات بالعالقة مع اهلل تعاىل  ألّن اال

أو أكثر، بل إّن الوحدانية يف  2أو  1أو  4أو  1لتخوض حرَب أرقام يف أّن اهلل 

قضّية الدين تعني التوّكل واالستعانة وربط كّل األمور به تعاىل، وكذلك تعني 

ضيّة كّل إّن القضية هي ق .األفعايل والعبادي: الصرب واإلحساس بالتوحيدين

الترصفات واملشاعر واألحاسيس، وليست املسألة مسألَة رصاع عىل معلومة 

إضافية يف أّن اهلل واحٌد أو كثري، فليس املهم إدراك وحدانية اهلل فقط، بل عيش 

 هذه الوحدانية.

وهكذا احلال يف مسألة املعاد وقضاياها، فليست تقف عند حدود أن نعرف 

هي باطن الدنيا أو أّن املعاد جسامين أو روحاين، بقدر ما فقط أّن القيامة قادمة أو 

املهم أن نعيش اآلخرة يف الروح والعمل، سواء العمل اجلوانحي الداخيل أم 

 .اجلوارحّي اخلارجي

أظّن أّننا بحاجة إىل رصخة تنادي عىل القيم األخالقية الرفيعة كي ت ستحرض 

ت األحكامّية، فالفقه جاء لينّظم يف احلياة، لتكون هي اهلدف من وراء الترشيعا

حياة اإلنسان متهيدًا حللول القيم األخالقية يف املجتمع وتأمني هذا النزول 

األخالقي، وبحاجة إىل ثقافة روحية عقالنّية، تعتمد النّص القرآين والثابت من 

احلديث الرشيف، كام تعتمد التحليل الوجداين املنطقي لألمور. مع األخذ بعني 

ار أن نحرتم االهتامم بظاهر الرشيعة وال نتخىّل عنه، ونقّدر االهتامم االعتب

بالعلوم واملصطلحات بعد أن كانت األّمة وما تزال بحاجة إليها. والكالم طويل 

جّدًا يف مثل هذه القضايا التي حتوي شؤونًا وشجونًا، نكتفي هبذا القدر، واهلل 
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 .املوّفق واملعني

 

الزوجة بأهلها وتدّخله يف كّل تفاصيل تقييد الرجل عالقة   ـ 232

 ..املنزل و

 تزّوجت منذ حوايل السنتْي من امرأة، كنت قد تعّرفت عليها يف فْتة : السؤال

الشباب، وكانت غري حمّجبة وغري ملتزمة، فسعيت جاهدًا لتغيري هذا الوضع، 

وبكّل  وَتّكنت أخريًا من أن أجعلها بعون اَّلل ملتزمًة بلباٍس ْشعّي وبالصَلة

الواجبات. وهي من أْسٍة غري متدّينة أبدًا، فَل صَلة وَل التزام، بل شّتى أنواع 

اْلحّرمات، وهذا ما جعل عَلقتي هبم شبه مقطوعة. واآلن بعد سنتْي من الزواج 

أجد فراغًا وبعدًا شاسعًا بيني وبْي زوجتي، فهي َل ترتكب أّي حمّرم، ولكن نظرًا 

فأرجو  ،أجد نفِس يف عاَل بعيد جدًا عن عاَل زوجتيألّّن طالب علوم دينيّة 

وهل ُيب أن  ،نصيحتكم يف التعاطي معها، نظرًا إىل أّن مشاكل كثرية بدأت مؤخراً 

أقّيد عَلقتها بأهلها؟ وأنا أتدّخل يف كّل شاردة وواردة يف منزيل، فهل هذا صحيح؟ 

 م اْلوقف؟وهل اْلطلوب منّي الصرب أو إَّناء العَلقة الزوجية إذا تأزّ 

  حيتاج البّت يف مثل هذه األمور إىل متابعة تفصيلّية للموضوع، واستامٍع إىل

وجهتي نظر الطرفني، لكن بمقدار ما فهمته من السؤال، فإّنني أرّجح ـ ومن 

حيث املبدأ ـ أن ال يفرض الرجل عىل املرأة قطع عالقتها بأهلها، فإّن يف ذلك 

لعالقة هي املوجبة لفساد عالقتها الزوجّية، الظلم واحليف، ما مل تكن هذه ا

هّنا تزّوجت ال أرتباط العاطفي باألرسة، وجمّرد فاملرأة كأّي إنساٍن حيتاج هلذا اال

يعني ذلك قطعها متامًا عن أهلها ومنبتها وأرسهتا وعشريهتا، بل كّل ما يف األمر 

ّية، ومن حّق أهّنا تصبح مطالبًة بواجبات جديدة فرضتها عليها احلياة الزوج
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 الزوج لو قرّصت يف هذه الواجبات أن يعمل عىل أن ترفع هذا التقصري.

وأّما أن أهلها غري متدّينني فهذا أمٌر ال يرّض يف حّد نفسه، فقد أمرنا الباري 

مرشكني، فالعالقة األرسية يشء  اتبارك وتعاىل باإلحسان إىل الوالدين ولو كان

واملوقف من مسلكيات أفراد األرسة يشٌء آخر، نعم لو كان ترّددها إىل أهلها 

موجبًا لضعف إيامهنا وعودها للحياة السابقة، كان من واجب الزوج السعي 

 لتقنني هذه العالقة بالتي هي أحسن من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

فهذا من الظواهر السلبية يف األرس  ،جل يف كّل تفاصيل املنزلوأّما تدّخل الر

إّن املرأة ـ كأّي إنساٍن آخر ـ جتد أّن مساحة املنزل  .يف عاملنا العريب واإلسالمي

الداخلّية شأٌن هلا يعطيها شعورًا بالسلطنة عىل يشء، ومن الطبيعي أن تتأذى 

، متامًا كام قد يتأذى الرجل من بتدّخل اآلخرين تدّخاًل مفرطًا فيام هو من شأهنا

تدّخلها يف تفاصيل عمله ووظيفته، فمن األجدر بالرجل أن يقّلل من تدّخله 

وتطّفله فيام ال حاجة إليه، وغالبًا ما حتدث هذه احلال عندما يكون الرجل بال 

عمل يشغله، فعليك هنا أن ترّكز جهدك عىل عملك ودراستك كي تنشغل عن 

حّقك املبدئي يف بالبيت بالطريقة املبالغ هبا، مع االحتفاظ التدّخل يف تفاصيل 

 أصل التدّخل.

وأّما كونك طالبًا للعلوم الدينية األمر الذي قد يفرض لك وضعًا خاّصًا ال 

جتد تلبيته عند زوجتك يف ترّصفاهتا رغم أهّنا ال تفعل احلرام، فهنا البّد من 

 : أمرين

لزوجني يف هذا املوضوع ليعلمها أّن أحدما أن يصار إىل املصارحة بني ا

وضعه االجتامعي قد يتطّلب بعض التفاصيل اإلضافّية يف العالقات 

واملسلكيات، وعىل الزوجة أن تكون متفّهمًة لوضع زوجها االجتامعي، السيّام 
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 .إذا كانت قد تزّوجته وهي تعلم بمثل هذا الوضع الذي يعيش فيه

لعلم ـ من هذه القيود املضافة املفروضة أن خيّفف الرجل ـ طالب ا: ثانيهام

عليه بوصفه طالبًا للعلم، وذلك حيث يمكن، فإّن بعض طلبة العلوم الدينية 

يفرضون عىل أنفسهم ـ اجتامعّيًا ـ سلسلة من القيود اإلضافّية التي ال أساس هلا 

يف الرشع وال يف الدين، فإذا أمكن هذا التخفيف ـ ولو بشكٍل تدرجيي ـ وكان 

طقّيًا فال بأس بذلك، فلعّل هذا التعاون بني الطرفني يساعد عىل بناء حياة من

 .أفضل، إن شاء اهلل تعاىل

 

 التعامل مع زمالء العمل املهملني لعملهم  ـ 233

 أعمل يف مؤّسسة إسَلمية، وأعاّن من مشكلة مع زمَلئي يف العمل، : السؤال

ؤولية َتاه العمل، مما ينعكس حيث إّن هناك الكثري من اإلهال من قبلهم وقّلة اْلس

وقد حاولت يف الكثري من اْلّرات أن أنصحهم  ة،عَل براءة ذّمتهم َتاه اْلؤّسس

بشكل مباْش أو غري مباْش، ولكن ليس من نتيجة، ومما يظهر أَّنم َل ُيدون 

أنفسهم إَل أَّّنم مصيبون يف تُّصفهم لألسف. سؤايل هو حول الشكوى للمسؤول 

فإّن يف ترّدد وحرية، فمصلحة العمل يف جانٍب  ،اْلوظفْياْلعنّي عن هؤَلء 

وحريص عَل عدم أذّية أحٍد يف جانب، فرغم كّل َشء فإّن أحّب كّل من حويل، 

لكن ُيب اختاذ قرار يف هذا اْلوضوع، فأرجو منكم النصيحة اْلثَل ولكم األجر 

 .والثواب

  مسؤوليّتك جتاه تارًة نتكّلم عن مسؤولّيتك جتاههم، وأخرى نتكّلم عن

 : املؤّسسة وعملها

فأّما عن مسؤولّيتك جتاههم فهي تنبيههم إىل خطئهم يف تقديرهم  ـ 4
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لألمور، ألّن الذي يبدو من سؤالكم أهّنم ال يرون أنفسهم مرتكبني خلطأ أو 

جرم أو خمالفة قانونية، ويف هذه احلال ينبغي إرشادهم وتنبيههم ملا هم فيه، 

ادئة املتزنة واألساليب اجلديرة املقنعة، فإذا نفع ذلك معهم وذلك عرب الطرق اهل

 .كان به، وإال فليس عليك من حساهبم من يشء، وال تتحّمل وزر عملهم

 : وأّما مسؤوليتك جتاه العمل نفسه ـ 5

فإذا كنت أنَت املسؤول عنهم، ومن ثّم ستكون مسؤوالً عن ضبط عملهم  أ ـ

ول األرفع منك يف العمل، ففي هذه احلال، وتتحّمل مسؤوليتك هذه أمام املسؤ

إذا مل يستجيبوا لك فإّن مقتىض الواجب عليك يف إدارة العمل إدارًة حسنة، 

بموجب عقد العمل بينك وبني رّب العمل، هو رفع تقرير هبم إىل اجلهات 

إذا مل يعد يمكن اإلصالح بغري هذه احلال  ألّن من وظائفك أن يسري  ،املختّصة

شكل صحيح، وال يمكن ذلك إال عرب هذا الطريق حسب الفرض،  العمل عىل

إال أّنه ملّا كان زمالؤك خمطئني يف التقدير وليسوا مقدمني عىل هذا الفعل مع 

علمهم بخطئهم، هلذا حيسن أن يكون تقريرك ـ أو أّي وسيلة ضغط أخرى 

لباطل عليهم ـ مراعيًا هلذا اجلانب، فليس من َطَلب احلّق فأخطاه كمن طلب ا

 فأصابه.

وأّما إذا مل تكن أنت املسؤول عن عملهم، وكنت جمّرد زميل هلم، فال  ب ـ

يلزمك اختاذ مثل هذه اإلجراءات ما مل تكن من ضمن املتفق عليه يف عقد 

العمل، وعليك نصحهم باحلسنى، أو تشجيع رّب العمل عىل التدقيق 

سة تستطيع التأثري عليهم دون واملحاسبة واملراقبة، أو القيام بمبادرات يف املؤّس 

اإلرضار هبم، أو هتديدهم بإخبار رّب العمل إذا كان يف التهديد كفاية وتأثري أو 

غري ذلك، وإذا استطعت إخبار اجلهات املعنّية مع قدرتك عىل حّث هذه 
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 .اجلهات عىل اختاذ إجراءات نافعة ال ترّض بالزمالء فهو جّيد أيضاً 

 

 طالب العلوم الدينيةاملوقف من وضع العمامة ل  ـ 234

 سَمحة الشيخ حيدر حب اَّلل، السَلم عليكم، لقد اّطلعت عَل : السؤال

بعض أفكاركم ورأيتها ممّا َلبد منه يف جمتمعنا احلايل، واآلن حينَم زرت موقعكم 

لعت عَل علمّيتكم، فأحّب أن أرى موقفكم من العَممة والتعّمم بالنسبة هذا، اطّ 

ومن اْلمكن أن يكون سؤايل شخصّيًا فإن أحببتم  لطَلب العلوم الدينية،

فتفضلوا باْلواب. هل تعتقدون أّن عدم التعّمم يف هذا العُص هو األفضل 

َلداية اْلجتمع؟ أميل أن َل حيصل إزعاج بسبب سؤايل، فهو جمّرد سؤاٍل خطر 

 .ببايل أحببت أن أسأله، فأنا طالب يف احلوزة العلمّية

  ،وليس يف سؤالكم أّي إحراج أو إزعاج. إّنني أشكركم عىل تواصلكم

أعتقد أّن مسألة وضع العاممة لعلامء الدين وطلبة العلوم الرشعية ال حمذور فيه 

وال مشكلة من حيث املبدأ، وال ينبغي من وجهة نظري أن نعيش عقدًة يف هذا 

لكّن رضورة العاممة تنبع من احلاجة  املوضوع، كام يفعله بعض الناس.

فإذا كانت طبيعة نشاطاته تستدعي  ية لطبيعة عمل الطالب والعامل،املوضوع

وضع العاممة نظرًا لتأثري ذلك يف املجتمع وإنجاح عمله مع احلفاظ عىل كامل 

املستلزمات الرشعّية واألخالقّية والتي تقف فكرة عدم الشعور بالطبقية عىل 

الدين عىل  رأسها، فأّي مانع من وضعها وتقديم أنموذج صالح من علامء

 مستوى العلم والعمل.

إّن العاممة وسيلة وليست هدفًا وخيطأ طالب العامل عندما يعتربها هدفًا يف حّد 

نفسها، فإذا كانت مستلزمات الدعوة إىل اهلل تعاىل بحسب الزمان واملكان 
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تتطّلب ذلك فال بأس، بل يصبح وضعها راجحًا، بل قد يكون رضورّيًا يف كثري 

 .من األحيان

لكن إذا مل يضع شخٌص عاممًة لتشخيصه أّن طبيعة عمله الديني والعلمي ال 

يتطّلب وضع العاممة، فال ينبغي التعامل معه بسلبية وكأّن وضع العاممة واجٌب 

رشعّي أو أّن عدم وضعها دليٌل عىل أّن الشخص حيتقر املعّممني أو احلوزة 

 .نة أو دليلس يف ذلك دون بيّ العلمية والعياذ باهلل، فال جيوز لنا اهتام النا
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 421 ........... !الكريم؟ القرآن ْلرجعّية والتنظري البيت أهل حديث هتميش ْلاذا ـ 21

 472 ......................... بالغيب؟ باإلخبار قرآّن إعجاز فيها اْلسد سورة هل ـ 24

 وكيف حسن؟ اَّلل فعَل  أن مع الرَحن عذاُب  أباه يمّس  أن إبراهيم خاف كيف ـ 25

 478 .................................................. اآلية؟ يف العذاب مع الرَحة تناسبت

 481 حمّرم؟ شهر دخول بداية يف الرضا اإلمام مع شبيب ناب حديث صّحة مدى ما ـ 24

ءٍ  لُِّكلِّ  تِْبَياًنا﴿: يقول وهو الكريم، القرآن يف َشء كّل  اَّلل بّْي  كيف ـ 21  484 ؟﴾ََشْ

 نفهم وكيف األعزب؟ صَلة من خريٌ  اْلتزّوج صَلة حديث صّحة مدى ما ـ 22
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 487 ......... ؟«احلجيج وأقّل  الضجيج أكثر ما: »القائل احلديث صّحة مدى ما ـ 27
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 411 ............ !الشيعة؟ بأحاديث الوثوق من ـ اْلذهب السنّي أنا ـ أَتّكن كيف ـ 71

 417 ................ معها؟ نتعامل وكيف اليوم؟ اْلوجودة األدعية صّحة مدى ما ـ 74

 411 .................. ؟«احلقوق ضيّع التواّن أطاع من: »عيل اإلمام قول معنى ما ـ 75

يَِّئةِ  َجاء َوَمن﴿: قوله يف اْلعصية مثل النار هل ـ 74  511 ... ؟﴾ِمثَْلَها إَِلَّ  ُُيَْزى َفَلَ  بِالسَّ

 514 .... للنفس؟( العرفاّن) الشهود تعني ﴾َأْنُفِسِهمْ  َعََل  َوَأْشَهَدُهمْ ﴿ كلمة هل ـ 71

 514 ..... !بسيط؟ أمر عَل عظيَمً  ثواباً  يثبت أّنه ْلجّرد بالوضع احلديث يتهم ْلاذا ـ 72

 وليس ،(العظيم العيلّ  اَّلل صدق: )بقول القرآنية التَلوة ختم يف اْلستند هو ما ـ 72

 512 ................................................................... ؟(العظيم اَّلل صدق)

 511 ............ البهبودي؟ للدكتور( الكايف صحيح) بكتاب الوثوق يمكن هل ـ 77

 كتب إصَلح يف الصدر السيد ْلّشوع اخلطّية الوثيقة إىل إرشادنا يمكن هل ـ 78

 544 .................................................................... والزيارات؟ األدعية

 545 ......................... !؟|حمّمد النبي شخص هو السَلم عليه آدم هل ـ 71

 541 .................... «جابر يا نبيّك نور اَّلل خلق ما أّول: »حديث صّحة مدى ـ 81

اِدقِْيَ  َمعَ  َوُكوُنواْ ﴿: قوله يفيد هل ـ 84  542 .... باْلعصومْي؟ الصادقْي حَُص ﴾الصَّ

 548 .......................................... اْلشهورة وارث زيارة يف الوراثة معنى ـ 85

رْيِ  ِمنَ  َلَْسَتْكثَْرُت  اْلَغْيَب  َأْعَلمُ  ُكنُت  َوَلوْ ﴿ آية ـ 84  ونفي اْلستقل العلم نفي بْي ﴾اخْلَ

 548 .................................................................... مطلقاً  بالغيب العلم
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 الفَلسفة تفسريات تقّومون وكيف ؟﴾َفَيُكونُ  ُكن﴿: تعاىل قوله معنى ما ـ 88

 511 ............................................................................ له؟ والعرفاء
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 524 ...................... الكريم؟ القرآن ثلث تساوي التوحيد سورة أنّ  معنى ما ـ 15

 521 ......... تعاىل؟ اَّلل بأوصاف عيل لإلمام الشمس خماطبة حديث صّحة مدى ـ 14

 527 ........................ قيمًة؟ يعطيها وتعّددها الضعيفة األحاديث تظافر هل ـ 11
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 َوَلكِنْ  اأْلَْبَصارُ  َتْعَمىَل ﴿: تعاىل قوله وبْي مادية، غري الروح كون بْي اْلمع ـ 18

ُدورِ  يِف  الَّتِي اْلُقُلوُب  َتْعَمى  522 ...................................................... ﴾الصُّ

 527 ....................... فيها؟ اْلنهج هو وما صحيحة؟ القرآن بطون فكرة هل ـ 11

 521 ................................. األعَمل عر  روايات بعض أسانيد َتقيق ـ 411

 571 ............................... حديثيّاً ( اْلنان مفاتيح) كتاب نقد من اْلوقف ـ 414
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 من قبله من خشية وعدم الناس من |حممد النبي خشية آيتي بْي اْلمع ـ 412

 578 ................................................................................... األنبياء

 585 ............... الكريم القرآن تارُيّية حول اْلابري للدكتور كَلمٍ  مع وقفة ـ 417
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 415 ................ العابدين زين لإلمام الذاكرين مناجاة يف حمتمل هتافت رفع ـ 444

 414 ......................................... اخلمسة األشباح حديث صّحة مدى ـ 445

ء َكِمثْلِهِ  َلْيَس ﴿: تعاىل لقوله جديد معنى ـ 444  411 .............................. ﴾ََشْ

 417 ............. السَلم عليهَم احلسنْي اإلمامْي لوَلدة الركعتْي زيادة حديث ـ 441
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 441 ........................ الكريم القرآن وفهم القرآن عَل احلديث عر  بْي ـ 447

 

 الثالث القسم

 الشريعة وعلوم الفقه

 اْليش بخصوص َل بالذهاب، احلسْي لزيارة اْليش روايات تفسري يمكن أَل ـ 448
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 442 ...... نفسها؟ النبوّية بالسنّة النبوّية السنّة حجّية عَل اَلستدَلل يصّح  هل ـ 441
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