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 املقدمة
هذا هو اجلزء الثاين من هذه السلسلة احلوارّية، أقّدمه بني يدي القارئ 

 العلمي الرصني.الكريم، وأمتنّى أن يكون ماّدًة للتداول والنقاش واحلوار 

لقد حاولت يف هذه املداخالت املتواضعة أن أقّدم إجابات عن تساؤالت 

وّجهت يل من غري بلد عريب ومسلم، وأثارت الكثريين يف الوسط الديني 

باخلصوص، وحاولت أن أفّكر ألصل إىل جواب مناسب، وال يوجد ما يضمن 

ل للمرء إال مشاركة الناس يل صّحة كل النتائج التي توّصلت إليها، هلذا فال سبي

يف عقوهلا، كي يدخلوا معه يف حوار منتٍج ومفيد، لتصويب األفكار وإنضاج 

 املعرفة، لقيامة وعي ديني أفضل إن شاء اهلل تعاىل.

إذا رأى القارئ الكريم شيئًا مفيدًا يف هذا الكتاب فهو بفضل اهلل سبحانه، 

ه، وليعن بعضنا بعضًا كي نحيا وإذا رأى نقصًا فليغفر للكاتب قصوره أو تقصري

 بشكل أفضل بإذن اهلل سبحانه. واهلل ويّل التوفيق.

َقاَل َأَفَرَأْيُتْم َما ُكنُْتْم َتْعبُُدوَن َأْنتُْم َوَآَباُؤُكُم اْْلَْقَدُموَن ﴿قال سبحانه وتعاىل: 

ُْم َعُدوٌّ ِِل إَِّله َربه اْلَعاَلنََِي الهِذي َخَلَقنِي َفُهوَ  ِديِن َوالهِذي ُهَو ُيْطِعُمنِي  َفإَِّنه ََيْ

َوَيْسِقنِي َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي َوالهِذي ُيِميُتنِي ُثمه ُُيْينِِي َوالهِذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر 
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نَي َواْجَعْل ِِل لَِس  اِْلِ ْقنِي بِالصه يِن َربِّ َهْب ِِل ُحْكًما َوَأْْلِ اَن ِِل َخطِيَئتِي َيْوَم الدِّ

 (.87ـ  57﴾ )الشعراء: ِصْدٍق ِِف اْْلَِخِريَن َواْجَعْلنِي ِمْن َوَرَثِة َجنهِة النهِعيمِ 

 

 حيدر حمّمد كامل حّب اهلل

 هـ5141ـ شعبان ـ  51

 م4154ـ  6ـ  41
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 أال يبدو حديث الغدير أقرب إىل تصوير مسرحي خمَتَلق؟  ـ 532

  ر، وكأّن هناك حدثاا السؤال: ما مدى صّحة حديث الغدير بصيغته التي تصوه

مرسحّياا أراد الرسول من خالله أن يضع اَلسلمني ويبلغهم رسالة هامة جّداا 

وأساسّية؟ وهل خيتلف هذا اْلديث عن الشكاية التي قام هبا بعض اَلسلمني 

قبل الرسول اْلكرم صّّل اهلل  ضّد اإلمام عيل عليه السالم يوم كان واِل اليمن من

 عليه وآله، أم أّن حديث الغدير يقع ِف سياق هذه اْلادثة وحسب؟

  .)لو تسمحون يل يف البداية أن أتوّقف قلياًل عند تعبري )احلدث املرسحي

إّن أّي رواية تارخيّية عند املسلمني أو غريهم، يمكن أن نفرتضها حدثًا )مفربكًا( 

َقًا من قبل الراوي أو أحد الرواة الناقلني للحدث، لكّن جمّرد حيوي ترتيبًا خمَتلَ 

إمكانية افرتاض االختالق أو )الفربكة( أو )املرسحّية( ال يعني أّن احلديث 

أصبح مشكوكًا يف أمره )أعني مرجوحًا( أو عليه عالمة استفهام قلقة، 

نتعامل معها فالنصوص القرآنية نفسها أيضًا تصلح هلذا االفرتاض، لو أردنا أن 

 من خارج الدائرة اإلسالمّية.

وسبب توّقفي يف هذا التعبري هو ما بتنا نجده اليوم ـ يف ظّل غياب الثقة 

باحلديث الرشيف عمومًا ـ من قيام بعضنا باالكتفاء، إلسقاط قيمة حديٍث ما، 

بافرتاض صورة عدوانية أو مصلحّية لناقل اخلرب يف احلديث الذي ينقله، مع أّن 
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جمّرد افرتاض املصلحة ال يسقط قيمة احلديث؛ إذ يكاد ال يبقى حديث إال 

 ويمكن فرض هذا فيه، كام قد ال يبقى علٌم باسم علم التاريخ بعد اليوم.

جيب أن ندّقق يف استخدام التعابري عندما نتعامل مع التاريخ، وأن ال تأخذنا 

لطويلة بني علامء الدين أو حالة فقدان الثقة بالنصوص، والتي سّببتها اجلداالت ا

سّببها اإلخفاق الذي نشهده هنا أو هناك للحالة اإلسالمّية، وهلذا كنت وما 

أزال أدعو دائاًم لتوازن نفيس قبل التعامل مع الدين، يعطي شخصّيتنا رزانتها 

ومنطقيّتها يف التعامل مع الظاهرة الدينيّة، فال ُتْقبِل عىل كّل ما يقال ومن منطلق 

، وال تعيش أيضًا حاجزًا نفسّيًا مع النصوص الدينية من منطلق رّد فعل عاطفي

سلبي عىل إخفاقات الواقع أو عىل الفوىض املعرفّية التي نعيشها اليوم، والتي 

يتوه فيها العقل االلكرتوين، وهيرم فيها الكبري ويشيب فيها الصغري ويكدح فيها 

سليم هو نفٌس سليمة، فالعقل  مؤمن حتى يلقى رّبه، فمنطلق كّل وعي عقاليني 

السليم ليس فقط يف اجلسم السليم كام يقولون، بل يف النفس السليمة اهلادئة التي 

ال تعيش اضطرابًا، بل يمكنها ـ إذا وضعت أمام مكتبها األوراق والوثائق 

التارخيّية والدينية ـ أن تتعامل معها كأّّنا تتعامل، قدر اإلمكان طبعًا، مع مواّد 

 تربّية ال انحياز هلا وال عليها.خم

ولن نتمّكن من ذلك وسط فوىض املعرفة التي نعيش إال بإصالح النفوس 

قبل إصالح العقول؛ ألّن العقل ـ وخالفًا لتصويرات األرسطّيني العقليني ـ 

ليس معّلقًا أبدًا يف فضاء، بل هو عىل صلة دائمة بالنفس وميوهلا وظروفها 

ّية، فكّلام تعالت النفس تعاىل العقل، ويف الوقت عينه السيكولوجية واالجتامع

فإّن النفس تتعاىل بوعي عقيل، والعظامء هم أولئك الذي يفّكرون فوق مستوى 

العقل اجلمعي الذي حييط هبم؛ ألّن نفوسهم حتّررت من هّزات وأزمات هذا 
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 العقل اجلمعي.

التفريط، فبعضنا لو ال ينبغي إزاء قضيّة احلديث والتاريخ أن نعيش اإلفراط و

أتيته بحديٍث ظهر يف القرن العارش اهلجري، يؤّيده يف املضمون بشكٍل جزئي 

حديٌث أو اثنان ال سند وال مصدر واضح هلام، صار لديه اطمئنان ويقني، بل 

اّدعى لك التواتر. ويف املقابل نجد من إذا جئته ـ لتأكيد واقعٍة تارخيّية ما ـ 

يث والطرق واألسانيد املبثوثة يف كتب التاريخ بعرشات املصادر واألحاد

واحلديث عند املسلمني، فهو ال يقتنع به، ال ألّن هناك معطى علمّيًا حمّددًا حال 

دون اقتناعه، بل ألّن هناك حاجزًا نفسّيًا حيول دون تنامي القّوة االحتاملية يف 

 .النقل التارخيي عنده لتأكيد احلدث التارخيي أو النقل احلديثي

جيب أن نكون علميني أكثر ونسعى لتكوين رؤية عن قيمة النصوص 

احلديثية نابعة من مجاع عنارص القّوة والضعف يف النقل التارخيي واحلديثي 

 والرجايل يف الرتاث اإلسالمي عمومًا.

إذا عدنا لسؤالكم، فّإنني ال أرى بوضوح كيف يمكن افرتاض وجود 

ل عىل العكس أجده حديثًا منطقّيًا. إّن جعل مرسحّية خمتلقة يف حديث الغدير، ب

تنصيب خليفة بمثابة حدث ذي وقع كبري يكون ـ كام هي احلال يف الكثري من 

 وقائع تنصيب خلفاء مللوك أو سالطني ـ عندما جتتمع عنارص عّدة:

 وضوح النّص الذي تّم التنصيب عىل أساسه. ـ 5

املأل، األمر الذي يعطي  اجتامع عام وإلقاء عام لقرار التنصيب عىل ـ 4

 التنصيب قّوته اخلاّصة.

حدوث أمر يسبق أو حيتّف بالتنصيب ويكون غري منيّس، بحيث يظّل  ـ 4

التنصيب أمرًا راسخًا يف الوعي الشعبي والنخبوي، مثل أن ينادى بالقوافل 
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بالعودة للتجّمع عند غدير خّم حيث امللتقى هلا. إّن املسلمني يف هذه احلال 

تساءلون عن املوضوع، وسيبدو الطلب غريبًا حيث كانوا قبل قليل مع سوف ي

نصيب تالنبي يف لقاءاته العاّمة يف مّكة ومنى وعرفة واملشعر احلرام، فعندما يتّم ال

 يف ظّل سياق من هذا النوع فسيكون أكثر وقعًا.

إلقاء احلّجة عىل الناس وأخذ إقرارها ليكون ذلك أوثق يف اإللزام  ـ 1

ما فكرة البيعة، وهذا  لتزام، السيام يف الثقافة العربّية التي تعرف بشكلٍ واال

 معنى دخوهلم عىل اإلمام عيّل واملباركة له.

هذه العنارص وغريها كام يمكن فرضها مرسحّية من قبل الراوي، الذي 

استبدل تنصيب عيّل يف منى أو عرفة حيث ألقى النبّي خطبته املعروفة، بتنصيبه 

ريقة يف غدير خم.. كذلك يمكن أن تكون منطقّية جّدًا، يف سياق إعالن هبذه الط

أمر بالغ األمهّية لفرتة ما بعد وفاة الرسول، وهذا يعني أّن ترجيح افرتاض كون 

ذلك مرسحّية )مفربكة( من الراوي حيتاج لشواهد، إذ كّلام كان األمر ممّا يمكن 

تكّلفّيًا أو تأويلّيًا(، وكان مرتقّبًا.. كان تفسريه منطقّيًا وعادّيًا )ال تربيرّيًا أو 

احتامل اختالق الراوي له غري راجح، وإن مل يكن منفّيًا للوهلة األوىل، فإذا 

تراكمت املعطيات السندية واملضمونّية لصالح احلدث أمكن تدرجييًا تاليش 

 احتامل اختالق الصورة لصالح احتامل وقوعها خارجًا.

يغة املشرتكة بني الروايات التي نقلت لنا حادثة فال أجد يف الص ،وعليه

الغدير عند السنّة والشيعة معًا غرابًة عىل مستوى طبيعة األحداث. نعم هناك 

إشكالّيات أخرى تتصل باملوضوع نفسه، وهي كثرية تعّرض هلا اجلدل املذهبي 

جمّرد  منذ قرون وما تزال تبحث إىل اليوم، لكن ما كنت أريد اإلضاءة عليه هو أنّ 

فرضّية ترجيح عملية اختالق مرسحي للحدث يعطي إحياء بأّن وقوع حدث من 
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هذا النوع أمر غريب يف نفسه، وهذا ما ال أراه صحيحًا، حتى لو كانت صيغة 

شاّذة هنا أو هناك حلديث الغدير مما يقبل مثل هذا الرتجيح، لكّن القاسم 

لذي هو املقدار املتواتر يف املشرتك بني األحاديث الناقلة لواقعة الغدير وا

 احلقيقة، ال أرى فيه تنافّيًا مع الُبعد املنطقي لسياق األحداث، والعلم عند اهلل.

 

كيف يرّبر الشارع للقاصر يف األحكام الشرعّية وال يرّبر للمخطئ يف   ـ 532

 العقائد؟!

  :وَّل  ،ةس للقارص ِف اْلحكام الرشعيّ كيف نفهم تربير الشارع اَلقّد السؤال

، َّل سيًم ِف العقائد؟ه يقع ِف اْلخطاءنجد التربير َلن يبذل قصارى جهده لكنّ 

   من يبذل قصارى جهده دون تقصري يف املقّدمات ليصل إىل احلقيقة فهو

معذور عقاًل، ألّن حجّية القطع واليقني تشمل مثل هذا الشخص، فتكليفه بغري 

ه للبحث بعد يقينه بام توّصل إليه ذلك رضٌب من التكليف بغري املقدور، وحتريك

ال مرّبر موضوعي له حتى يطالب به، وخصوصية عذر القارص ليست سوى 

 .عدم قدرته عىل الوصول ملا كّلف به، وهو حاصل هنا

وهذا ما ذهب إليه أيضًا بعض العلامء، مثل اإلمام اخلميني، حيث يقول يف 

لقواعد العدلّية وأصول بعض أبحاثه بمعذورّية أغلب الكفار، وهو املوافق 

بالفروع  مكّلفني غري الكفار لكون ..ال»االجتهاد اإلسالمي، فهو يقول ما نّصه: 

أكثرهم ـ  ألنّ  بل عليها، ومعاقبون مكّلفون أّّنم احلّق  فإنّ  عليها، معاقبني غري أو

 انقداح لعدم فظاهر؛ عوامهم أما .مقّّصون ال قارصون جّهال وندر ـ قّل  ما إال

 مذهبهم بصّحة قاطعون بل هم أذهاّنم، يف املذاهب من عليه هم ما خالف

 بصّحة عاملون أّن عوامنا فكام املسلمني، عوام نظري املذاهب، سائر وبطالن
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 التلقني أذهاّنم ألجل يف خالف انقداح غري من املذاهب سائر وبطالن مذهبهم

 اجلهة، هذه من بينهام فرق غري من عوامهم كذلك اإلسالم، حميط يف والنشؤ

 يف تصّح عقوبته وال وآثاًم، عاصياً  يكون وال قطعه، متابعة يف معذور والقاطع

 الطفولّية أول من التلقينات بواسطة أنه فيهم فالغالب عوامهم غري وأما .متابعته

 كّل  بحيث الباطلة بمذاهبهم ومعتقدين جازمني صاروا الكفر، حميط والنشؤ يف

 نشؤهم، بدو من احلّق  خالف عىل املجبولة بعقوهلم رّدوها عىل خالفها ورد ما

 وصار صحيحة، الغري حّجة يرى ال املسلم كالعامل والنّصاين اليهودي فالعامل

 نعم .خالفه حيتمل ال لديه رضورّية مذهبه لكون صّحة له، كالرضوري بطالّنا

 أو حّجته عناداً  إىل النظر وترك مذهبه خالف احتمل لو مقّّصاً  يكون من فيهم

كذلك.  كان من والنصارى اليهود علامء يف اإلسالم بدو يف كان كام تعّصبًا،

 «مقّّص  ومنهم الغالب، قارص، وهم منهم املسلمني كجّهال الكفار إنّ  وباجلملة

 (.211ـ  211: 2)اخلميني، املكاسب املحّرمة 

ويبدو أّن العلامء الذين رفضوا وجود القارص يف العقائد ـ غري القصور 

بيعي مثل الطفولة والشيخوخة املوجبة لضعف التفكري ـ انطلقوا يف بعض الط

األحيان من فطرّية العقائد اإلسالمّية، بيد أّن هذا األمر يصّح يف األمور الفطرّية 

فضاًل عن  ،املحضة كوجود اهلل سبحانه، ال يف غريها من سائر األمور الكالمّية

خرى موافقًة للفطرة؛ فإّن املوافق غريها، حتى لو كانت املسائل الكالمية األ

للفطرة غري ما هو فطري جتبل عليه النفوس مجيعًا، فالرشيعة عندهم موافقة 

للفطرة لكّن النفوس ليست جمبولة عليها، بمعنى أّنه ال يدركها اجلميع بالفطرة 

 والبداهة لتكون حّجًة عليهم يف مقام الذات.
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بعدهما فيما مل ينجح النيّب  ملاذا جنح أبو بكر وعمر يف تنصيب خليفٍة  ـ 532

 نفسه يف ذلك؟!

  :ونجح عمر ِف تثبيت  ،بو بكر ِف تثبيت عمر بن اخلطابأَلاذا نجح السؤال

عليه السالم، مام عيل ومل ينجح رسول اهلل ِف تثبيت اإل ،ته من بعد موهتًموصيّ 

اختلفوا ِف لمني سنجد اَل؟ َلاذا والتأثري عّل اَلسلمني الرسول له هذه اَلكانةو

 !؟بكر وعمر يبأة قوا وصيّ مام وطبّ لإل النبيّ  ةتطبيق وصيّ 

  لعّل ثقافتنا العّصّية رّسخت يف عقولنا ـ من حيث ال نشعر ـ فكرًة تقول

ق يف احلصول عىل بأّن صاحب املرشوع إذا أطلق مرشوعه يف احلياة، ثم مل يوفّ 

احلصول عىل ذلك.. أّن  أكرب عدد ممكن من املؤّيدين، فيام استطاع مرشوع آخر

صاحب هذا املرشوع يعاين من مشكلة، وأّنه لو غرّي من طبيعة عمله ورؤيته 

وخططه الستطاع احلصول عىل رأي الناس. فعندما يأيت حزٌب سيايس بمرشوٍع 

ما يف بلٍد ما، ثم ينافسه حزب آخر، فريبح اآلخر اجلولة فيام خيرس هو، ففي 

 وندرس املكان الذي أخطأ احلزب اخلارس فيه.العادة نعيد مراجعة حساباتنا 

كأّن هذه الفكرة التي نطّبقها يف احلياة السياسية، وحتى يف احلياة االقتصادية 

وعمل الرشكات واملؤّسسات وغري ذلك، كأّّنا تعطينا نظرًة أحادية تقول: إّن 

 عدم نجاح مرشوعك يف إقناع الناس يعود لنقٍص يف املرشوع نفسه أو يف آليات

 طرحه.

ما أريد أن أقوله هنا هو: هل هذا التصّور صحيح باملطلق؟ هل صحيٌح أّن 

أّي مرشوع ينطلق يف احلياة، ثم ال حيظى بمؤّيدين، يعني ذلك أّنه يعاين من 

مشكلة يف ذاته ويف ُبنيته؟ إىل أّي مدى يمكننا احلديث عن عدم وجود إخفاق يف 

م النجاح إىل القاعدة الشعبّية عمل املرشوع وأصحابه وإحالة السبب يف عد
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نفسها؟ هل يوجد بني أيدينا دليٌل منطقي وعقالين يفرض أّن القاعدة الشعبية ال 

دور هلا يف نجاحنا، وكأّّنا دومًا منفعلة لنا، وكأّّنا دومًا بيدنا فإذا مل تستجب لنا 

 كان التقصري منّا؟

لغربية يف منطق يف ظنّي أّنه من هذه الزاوية جيب أن نبدأ، والثقافة ا

الديمقراطّية والتنافس يف احلياة السياسية واالجتامعية تكّرس مفهوم انفعال 

املجتمع، وكّلام كّرسنا مفهوم انفعال املجتمع ازدادت نسبة حتميل مسؤولّية 

 الفشل عىل املرشوع نفسه وعىل أصحابه.

د أّّنا من وجهة نظري، هذه املعادلة صحيحة لكنّها ليست مطلقة، إّنني أعتق

كأغلب قضايا االجتامع البرشي ختضع للنسبّية واالستثناءات، وال نملك معطى 

عقالين مقنع وحاسم يفرض اإلطالق يف هذه املقولة، بل من املمكن أن يقوم 

شخص بكّل ما يمكن أن ُيقام به، ثم مع ذلك حيصل اإلخفاق؛ ألّن هناك يف 

به، وظروفًا موضوعيّة الفشل ظروفًا ذاتّية ترجع للمرشوع نفسه وأصحا

 يفرضها الواقع املحيط، وتفرضها األطراف األخرى التي يتّم التعامل معها.

إذا قمنا بأشكلة املفهوم أعاله بالطريقة التي بّيناها، فسوف نفهم بكّل بساطة 

يف حتقيق األهداف ـ وليس فقط النبي حمّمد ـ ق بعض األنبياء ملاذا مل يوفّ 

نبياء آخرون؟ كذلك سنفهم ملاذا نجح مصلحون املرجّوة؟ وملاذا نجح أ

اجتامعّيون فيام فشل مصلحون آخرون هلم من امليزات الذاتّية ما ال يملكه أولئك 

 املصلحون الناجحون؟

القضّية تتبع أكثر من طرف، وليست ُاحادية اجلانب، فهناك النشاط النبوي 

 الكامن يف وهناك من جهة أخرى مضاّدات هلذا النشاط، كاملستوى القبيل

الشخصّية العربية الفردية واجلامعيّة، والذي ال يمكن عزله أو استبعاده بسهولة 
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أو اقتالعه من الذات العربّية، والدليل أّننا رأيناه ناشطًا حتى ّناية العّص 

العبايس عىل األقّل. إّن القضّية ليست يف النبي أو يف أيب بكر أو عمر أو عيّل 

لك، هي شبكة من الظروف التي البّد من دراستها من قبل فقط، إّّنا أعمق من ذ

املؤّرخني ملعرفة ملاذا مل تنجح خطوة نبوّية هنا فيام نجحت خطوٌة أخرى غري 

 نبوّية هناك؟

ما أريد أن أنتهي إليه هو أّن السؤال بالطريقة التي قّدمت ال يكفي لتسجيل 

حركة األنبياء واألئّمة مل  مالحظة نقدّية عىل املوضوع، السيام وأّننا نعرف أنّ 

تنطلق يف مسارها الغالب من العنارص الغيبّية االستثنائّية، وإّنام انطلقت من 

العنارص الطبيعية، مستخدمًة الظروف املتيرّسة وفق اإلمكانات املوجودة، وهذا 

يعني أّن السؤال بالطريقة التي قّدمت ال يكفي ألشكلة املوضوع أو اعتباره 

ة، بل جيب ـ لكي يتّم تعقيد املسألة ـ أن نكشف أّن الظروف معضلة تارخيي

املوضوعّية كانت لصالح النبّي يف تنصيب عيّل، ولصالح الناس أو لصالح مراكز 

القّوة االجتامعّية يف التنصيب أيضاَ ً، فإّن هذا هو الذي يوفر منطقيّة حتّقق هذا 

برهنّا عىل أّن تنصيب عيّل  التنصيب عملّيًا، ومع ذلك مل حيصل هذا األمر، فكّلام

كان هدفًا نبوّيًا ومل تكن أمامه عقبات موضوعيّة خارجّية يوّفرها لنا الرصد 

التارخيي، ازداد سؤالكم صعوبًة يف اإلجابة عنه، وكّلام تّم تقديم فرضيات ترّبر 

احتامل وجود موانع موضوعّية ـ مهام حاول النبّي يف ممارسة عملّية التكريس 

  ـ كان ذلك أسهل يف حّل املشكلة التي يثريها السؤال.لوالية عيلّ 

ني واملتكّلمني والعلامء خوهلذا لو تالحظون وجدنا الكثري من الباحثني واملؤرّ 

الشيعة، يسعون دائاًم لتقديم صورة عن طبيعة ومناخ املجتمع العريب واإلسالمي 

يف العّص النبوي بحيث توّفر هذه الصورة جماالً الحتاملّية حدوث مانع حيول 
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دون حتقيق التوّجه النبوّي، بام ال جمال لإلطالة به اآلن، فيام ال يتوّفر هذا املانع يف 

م كّل من عمر بن اخلطاب وعثامن بن عفان اخلالفة، وهذا ما جيعل مسألة تسلّ 

عدالة الصحابة مثاًل مفتاحًا بالغ األمهّية ـ سلبًا وإجياباَ ً ـ يف اختاذ موقف ّنائي 

من قضّية اإلمامة؛ إذ كّلام افرتضنا الصحابة عدوالً كام هو الرأي املشهور عند 

 إثبات تنصيب عيّل عليه السالم للخالفة من أهل السنّة ازداد املوقف صعوبًة يف

قبل النبي، وكّلام شككنا يف عدالة الصحابة ومل نقبل هبذه النظرّية عىل إطالقها 

انفتح جمال احلديث عن احتاملّية التنصيب النبوي لعيّل بشكل أكرب، وهذا هو 

 .اسةالذي جيعل مسألة من هذا النوع ذات دور كالمي بالغ يف قضّية كالمية حّس 

ومن هنا نجد أّن السنّة متمّسكون جّدًا بقضّية عدالة الصحابة، فهي تسقط 

عادًة أّي افرتاض آخر لتصوير التاريخ، فيام نجد الشيعة يسعون لتصوير معاكس 

متامًا عن الصحابة، معتمدين أيضًا عىل منطق الكثري من الثورات التي رسعان ما 

ها عن مساراهتا األوىل، وهلذا جيد حصل بعد وفاة مؤّسسها انقالب حاّد حرف

بعض الشيعة أّنه لو قلنا بفسق أغلب الصحابة أو نفاقهم منذ العّص النبوي 

 فسوف نكون يف ُيرس من أمرنا إزاء قضّية اإلمامة وتفسريها التارخيي.

 

أليس البوح باملكاشفات خمالفًا للسرت، ومناقضًا ملقامات أصحابها   ـ 532

 الروحّية؟

 :اَلكاشفات التي يّدعيها أتباع بعض اْلشخاص َلن يّتبعوَّنم أليست  السؤال

 .خمالفةا للسرت الذي ضمنه اهلل لعباده؟ أمتنّى منكم التوضيح

  هذا املوضوع ال خيتّص بأهل العرفان واملقامات املعنوّية، بل يشمل كّل

شخص يمكن أن تكون لديه طاقة روحّية أو نفسّية معينة أو عالقة بعوامل أو 
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ات أخرى كاجلّن وغري ذلك، وعىل أّية حال، يوجد يف تفسري كالمكم خملوق

 احتامالت:

أن يكون املراد أّن مّدعي الكشف يقومون بكشف بعض  اَّلحتًمل اْلّول:

أرسار اآلخرين، مستخدمني قّوة الكشف والرؤية الباطنّية، كأن يتحّدثوا عن 

الكشف الروحي  فالن بأّنه خبيث أو منافق أو كّذاب، معتمدين عىل قّوة

 وفراستهم يف ذلك كام يقال.

ومن الواضح هنا أّن هذا من األمر املحّرم؛ ألّنه مدَرج يف كشف عيوب 

اآلخرين املستورة أو كشف أمورهم املستورة التي يعتربوّنا رّسًا وال يرضون 

بكشفها، فيكون غيبًة أو نحوها، وهذا ال جيوز، إال إذا كانت هناك حالة 

ّصة، كأن يتم كشف عاملة شخص للعدّو أو إرادة شخص لقتل استثنائّية خا

 شخٍص آخر، مما يندرج يف عنواٍن حملِّل وجميز.

بل حتى إرادة الشخص صاحب الكشف لتحصيل هذا الكشف لنفسه، 

هو اآلخر ال جيوز؛ ألّنه نوٌع من  ،بحيث يكشف به لنفسه أرسار اآلخرين

وز كشفها إال يف حاالت التجّسس وكشف خصوصّيات اآلخرين التي ال جي

 استثنائّية طارئة.

هذا بالنسبة للشخص نفسه، أّما اآلخرون، فال جيوز هلم البناء عىل اّدعاء 

صاحب الكشف أو غريه ممّن يتهم اآلخرين بأموٍر ال دليل عليها غري اّدعاء 

ارتباطه الروحي، فال يصّح لنا ترتيب األثر حينئٍذ عىل اّدعائه قبل التأّكد من 

؛ ألّن املفروض أّننا مل حيصل لنا هذا الكشف، ومل يقم لدينا سبيل من العلم ذلك

أو احلّجة الرشعّية عىل دعوى هذا الشخص، فال يصّح االعتامد عىل قوله، ما مل 

حيصل العلم املعترب رشعًا. وعلينا أن نلتزم بالضوابط األخالقّية والرشعّية يف 



 2جتماع / جإضاءات يف الفكر والدين واال .......................................... 11

 اهتام الناس أو التعامل مع أرسارها.

أن يكون مرادكم أن يقوم صاحب الكشف نفسه باإلخبار  اَّلحتًمل الثاين:

عن مكاشفاته املعنوية ومقاماته الروحية وما جرى معه وما شابه ذلك، وهنا 

تارًة يكون منطلقه هو الدنيا، ومن الواضح أّن هذا ال يصّح، السيام مع املكانة 

مقامًا روحّيًا ما، وأخرى ال  الروحّية التي هو عليها، بل قد يفقده ذلك أحياناً 

يكون ذلك هو املراد، بل يكون املراد شيئًا إجيابّيًا، كام هي احلال مع العرفان 

النظري الذي يتحّدث به العرفاء، أو كام هي احلال مع األنبياء الذين يتحّدثون 

للناس عن أمورهم الروحيّة مع اهلل تعاىل، فال يكون القصد هو التفاخر، بل 

أو  راد بيان احلقائق املنكشفة أو تشجيع اآلخرين عىل سلوك هذا الطريقيكون امل

 نحو ذلك، وأّي ضرٍي يف هذا؟!

فإفشاء املقامات واملكاشفات حاله حال اإلنفاق يف سبيل اهلل، من حيث إّن 

رّسه حسٌن، وعالنيَته حسنٌة أيضًا، وقد مدح اهلل يف بعض اآليات القرآنية 

ّي، بل يف بعضها األمُر به، إىل جانب األمر باإلنفاق الكريمة اإلنفاَق العلن

ا َوَعاَلنَِيةا َفَلُهْم ﴿الرّسي، قال تعاىل:  ْيِل َوالنهَهاِر ِِسًّ ْم بِالله الهِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواََلُ

َزُنونَ  ِْم َوََّل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوََّل ُهْم َُيْ (، وقال 151)البقرة:  ﴾َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ

ها َرَزْقنَاُهْم ﴿سبحانه:  اَلَة َوَأْنَفُقوا ِِم ِْم َوَأَقاُموا الصه وا اْبتَِغاَء َوْجِه َرهبِّ َوالهِذيَن َصرَبُ

ار ْم ُعْقبَى الده يَِّئَة ُأوَلئَِك ََلُ َسنَِة السه ا َوَعاَلنَِيةا َوَيْدَرُءوَن بِاْْلَ (، 11)الرعد:  ﴾ِِسًّ

ا ﴿: وقال سبحانه ها َرَزْقنَاُهْم ِِسًّ اَلَة َوُينِْفُقوا ِِم ُقْل لِِعَباِدَي الهِذيَن َآَمنُوا ُيِقيُموا الصه

(، وقال تعاىل: 12)إبراهيم:  ﴾َوَعاَلنَِيةا ِمْن َقْبِل َأْن َيْأِِتَ َيْوٌم ََّل َبْيٌع فِيِه َوََّل ِخاَلٌل 

ا َوَعاَلنَِيةا إِنه الهِذيَن َيْتُلوَن كَِتاَب اهللهِ َوَأقَ ﴿ ها َرَزْقنَاُهْم ِِسًّ اَلَة َوَأْنَفُقوا ِِم اُموا الصه

اَرةا َلْن َتُبورَ  فإفشاء املقامات كاإلنفاق، يمكن أن . (11)فاطر:  ﴾َيْرُجوَن ِِتَ



 11 ...................................................... الفلسفة والعقائد والعرفان القسم األول:

 يكون رّسه خريًا وعلنه خريًا كذلك.

وبناًء عليه، فمجّرد أن نجد شخصًا يتحّدث عن مقاماته الروحّية أو عن 

ته املعنوّية ال يعني ذلك أّنه كّذاب دّجال، فهذا لوحده ليس معيارًا. وقد حاال

رأينا الكثري من العرفاء وكبار أهل املعنى يتحّدثون عن حاالهتم، وال موجب 

 لسوء الظّن هبم، ما دام يمكن التامس وجٍه معقول لكالمهم هذا.

، أو حَيُْسُن بنا ليس كّل من اّدعى مثل هذه املقامات جيب علينا تصديقه ،نعم

السري خلفه بال وعي وال تدّبر، فنحن ال نكّذبه، وال نّتهمه، لكن يف الوقت عينه 

ال جيب علينا أن نصّدقه، ما مل ترتاكم املعطيات التي توجب تصديقه بطريقة 

 علمّية وعقالنيّة ورشعية.

ته أن يكون املراد كشف أتباع هذا السالك والعارف لكراما اَّلحتًمل الثالث:

ومقاماته، وهذا مثله مثل أّي صفة محيدة يف شخص أو حالة حسنة، ال مانع من 

نرشها والرتويج هلا ما مل يكن حمذور، أو يكون هو رافضًا لذلك، فها نحن 

نكشف مقامات األنبياء وحاالهتم املعنوّية التي كشفوها لنا أو كشفها لنا القرآن 

رت، وإّنام ختتلف وتتخّلف بحسب الكريم، فال توجد قاعدة واحدة هنا هي الس

 احلاالت واألشخاص والظروف واملصالح واملقاصد.

 

 هل هناك حقيقة للمقامات اليت يّدعيها أصحاب السلوك؟  ـ 532

 :هل  ،ما رأيكم ِف منهج السري والسلوك لدى طالب العلوم الدينية السؤال

نا اّتباع فلو فرض ،هناك حقيقة خلف اَلقامات التي يّدعيها أصحاب هذا اَلسلك

منهج سليم بدون أّي ِمارسات خارج مدرسة أهل البيت باإلضافة إىل العلوم 

فهل يصل اإلنسان إىل هذه اَلقامات اَلعنوّية؟ وكيف  ،اْلوزوية والوعي الكاِف
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 يمّيز بينها وبني الوهم؟

  السري والسلوك منهج يكون من خالل اّتباع الرشيعة والتزام القيم

ة، والتواصل الدائم مع اهلل سبحانه بمختلف أشكاله، األخالقّية والروحيّ 

كالصالة والدعاء والذكر واملناجاة واملراقبة واملحاسبة وغريها ممّا ذكره العلامء، 

ووردت فيه النصوص القرآنّية واحلديثية، وقد حيتاج لتوجيه أستاذ يف بعض 

رضورة األحيان، نظرًا خلصوصّيات كّل شخص )عىل خالٍف معروف بينهم يف 

 األستاذ(.

وأّما وجوُد حقيقٍة ملا ينقلونه، فقد قلُت مرارًا بأّنني مل يثبت يل وجود علوم 

حضورّية كشفّية حقيقّية باملساحة التي يتحّدث عنها العرفاء، نعم يمكن وجود 

ـ  281كشف صوري كام يسّمونه )انظر كتايب: مسألة املنهج يف الفكر الديني: 

111 .) 

بينه وبني الوهم، فهو عندهم من وجهة نظرهم واضح؛ ألّن ما وأّما التمييز 

يقولونه هو علوم حضورّية وليس صورًا ذهنّية أو خيالّية أو رؤيا يف منام أو 

يقظة، فليس الكشف احلقيقي هو رؤية مالك كام يتصّور الناس، بل هو يشء 

يشء  يتصل بأبعد من ذلك بكثري، وهو رضٌب من االحتاد مع املعلوم نفسه أي  

وما سواه كشوفات صورّية يتدّخل  .كان، متامًا كام تشعر أنت بنفسك وذاتك

 فيها اخليال ويمكن وقوع الوهم فيها حينئٍذ، هذا ما يقولونه.

وإذا مل يثبت عند شخٍص بالتجربة أو بالربهان ما يّدعيه العرفاء، ومل يقم 

يه أن ال ينكر ذلك، عنده برهاٌن عىل بطالن وجود الكشف احلقيقي املعنوي، فعل

بل يذره يف بقعة االحتامل واإلمكان حتى يأتيه به ـ سلبًا أو إجيابًا ـ قاطع الربهان 

 أو ينال فيه روح الذوق والعرفان.
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 رات يشمل األئّمة أم خيتّص باألنبياء؟هل قانون التنّزه عن املنّف  ـ 542

 :أّن هذا  هل اإلمام يدخل ِف ضمن قانون التنّزه عن اَلنّفرات أمّ  السؤال

القانون خاّص باْلنبياء؟ ْلّننا نجد زوجة اإلمام اْلسن كانت تأمل ِف سّم اإلمام 

 للزواج من يزيد؟

 :إّن قانون التنّزه عن املنّفرات ال خيتّص باألنبياء، بل يشمل مطلق  أوَّلا

املبعوث من اهلل إىل الناس، فإّن روح هذا القانون هو أّن احلكيم عندما يرسل 

بعد الناس كي هيدي الناس إىل احلّق فإّنه ال يرسل شخصًا فيه صفات تُ شخصًا ل

عنه، فمثاًل ال يمكن لشخص حكيم أن ُيرسل داعية أو مبّلغًا إىل قرية ومعه 

مرض معٍد يوجب تنّفر الناس منه، فإّن هذا األمر يؤّدي إىل نقض املرِسل لعمله 

، ومقتىض احلكمة أّنه حيث سيقال له بأّن عملك هذا غري منطقي وليس بحكيم

يرسل بشكل حيتوي الرسول عىل صفات َخلقية وُخُلقّية ال تفرض بطبيعتها فرار 

الناس منه، بحيث تكون هلم احلّجة يف هذا الفرار، وذلك لكي يكون له سبحانه 

 احلّجة البالغة وال حّجة للناس عليه.

مي، وهو هذه هي روح فكرة هذا القانون الذي ذكره علامء الكالم اإلسال

ينطلق من فكرة احلكمة اإلهلّية. قس ذلك عىل أّي مؤّسسة تريد أن توصل 

فكرها أو مرشوعها لآلخرين أو تريد عقد اتفاق معهم، فهل ترسل شخصًا 

ليوّقع اتفاقّيًة أو ليفاوض وهو ال يعرف الكالم أو يمتاز بكونه فاشاًل يف 

وطريقته يف التعامل التفاوض؟ وهل ترسل شخصًا لالتفاق مع رشكة معّينة 

توجب تشكيك اآلخرين به بحيث يرتّيثون يف توقيع االتفاق التجاري معه؟! 

 من الطبيعي أن ال تفعل ذلك.

إّن علامء الكالم ـ ومن منطلق فكرة احلكمة اإلهلية وعقالنّية الفعل اإلهلي ـ 
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ه الناحية ما طّبقوا املفهوم نفسه عىل قضّية النبّوة واإلمامة، إذ ال فرق فيهام من هذ

دامتا عبارة عن واسطة بني العباد ورهّبم ليلقي عىل الناس احلّجة ويوصل إليهم 

 الرسالة والديانة.

معنى الفكرة العقالنّية أعاله أّن رشوط النبّي واإلمام من حيث قضّية  ثانياا:

رات ـ ال من حيث مسألة العصمة والعلم، فهذه حيثية أخرى ليست حمّل املنفّ 

ا فتنّبه جّيدًا ـ تتبع طبيعة املجتمع الذي يرَسل النبّي أو اإلمام إليه. وهنا بحثنا هن

أعتقد أّن بعض علامء الكالم اإلسالمي أخطأ يف التعامل مع فكرة املنّفرات، 

عدًا إطالقّيًا، فأسقط ثقافة جمتمع عىل جمتمعات أخرى، مثاًل، لنفرض وأعطاها بُ 

عريب يرى أّن ابن الزنا منبوذ اجتامعّيًا بحيث لو ـ وهذا جمّرد مثال ـ أّن املجتمع ال

ُبعث نبّيًا فسيكون ذلك صاّدًا عن قبول دعوته، أو سيكون ذلك اختيارًا غري 

حكيم من املرِسل، لكن هل يمكن إطالق القول بأّن كّل نبيي جيب أن يكون 

 طاهر املولد وال يكون ابن زنا؟

ملصاديق ـ هو نقطة التباس املتكّلمني إّن هذه الفكرة ـ أي البعد اإلطالقي يف ا

يف تقديري املتواضع، فقد كان جيب عليهم أن يقولوا: إّن طبيعة الرشوط تتحّرك 

تبعًا الختالف املرَسل اليه )الشعوب واملدن والقرى( والظرف والزمان واحلال 

قوا بعض واملكان واألعراف والثقافات ومالبسات اإلرسال نفسه، وهلم أن يطبّ 

واألئّمة من حيث معرفتهم بطبيعة املجتمع حممد لعناوين عىل مثل الرسول هذه ا

العريب الذي ُبعث الرسول فيه، حيث يعرفون ما هي املنّفرات التي ُتبعد الناس 

يف هذا املجتمع عن النبي مثاًل، لكنّني ال أستطيع أن أتأّكد من أّن هذه الصفة ـ 

عات اهلنود احلمر يف أمريكا يف القرن ومن حيث املنّفرية ـ تعّد منفرًا يف جمتم

السابع امليالدي، فلو أرسل اهلل هلم نبّيًا هل كان جيب أن يكون طاهر املولد حتى 
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تتحّقق فكرة إزالة املنّفرات أم ال؟ لعّل اهلنود احلمر يف ذلك الزمان ما كانت متثل 

وعىل هذا . ةقضّية طهارة املولد عندهم شيئًا، طبعًا هذا مثال فقط لتوضيح الفكر

 املثال لك أن تالحظ سائر الصفات اجلسدية وغريها.

فقضّية املنفرات قضّية متحّركة، وال يصّح من املتكّلم أن يطلق  ،وعليه

 الكالم فيها من حيث مصاديقها وتطبيقاهتا إال يف ثالث حاالت:

أن يرد النّص الديني الذي يكشف لنا ـ بطريق علمّي صحيح ـ  اْلالة اْلوىل:

هذه الصفة أو تلك البّد منها يف النبّي مطلقًا، فحينئٍذ نلتزم بوجود هذه  أنّ 

الصفة أو بزوال تلك الصفة يف كّل األنبياء، حتى لو مل هتتِد عقولنا إىل وجه 

 رضورة وجودها، وذلك تسلياًم هلل ورسوله.

أن نتعّرف عىل مالبسات املجتمع الذي نزل فيه هذا النبي أو  اْلالة الثانية:

ذاك، فنعرف بعض ما يصدق عنده أّنه من املنفرات، وهنا يمكننا احلكم بأّن هذه 

الصفة ال يصّح أن يتصف هبا هذا النبّي املرسل إىل هذه األّمة أو تلك، وهذا ما 

 حيتاج إىل رصد تارخيي ومعلومات متظافرة دقيقة يف هذا املجال.

أن تكون املنّفرات عقالئّية برشّية عامة ال ختتلف بني البرش  اْلالة الثالثة:

عادًة، مثل املرض املُْعدي كام قلنا، فهنا يمكننا استخدام لغة إطالقّية حمتفظني 

 هبامش االستثناء الذي يفرضه جهلنا بكّل املجتمعات املمتّدة عرب التاريخ.

حيكم بإطالق توصيٍف أّما يف غري هذه احلاالت الثالث، فال يمكن للعقل أن 

مصداقي يف القضّية، وإّنام له أن حيكم بأّن املوىل سبحانه حكيم عقالين ال ينقض 

غرضه، فريسل الرسول املتصف بصفات توّفر مرّبرات إلقاء احلّجة عىل املرَسل 

 إليهم. وهذا كّله ال فرق فيه بني النبي واإلمام.

احلسن عليه السالم، فليس هناك مل أفهم الوجه يف قضّية زوجة اإلمام  ثالثاا:
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منّفر يف الَبنْي، وجمّرد أّن امرأًة تنّفرت من اإلمام لكي تتزّوج بيزيد، ال يعني أّن 

اإلمام كانت فيه املنّفرات التي تبعد عنه حتى زوجته املقّربة منه، فقد تنّفر الكّفار 

رات يف علم من األنبياء ألجل رفضهم احلّق وحّبهم للدنيا، وهذا غري بحث املنف

الكالم، فلو كان النفور من األنبياء واألئّمة ألجل حّب الباطل وامليل إىل الدنيا 

رات يف األنبياء، وإال لزم عىل والتكرّب عىل عبادة اهلل، فهذا ليس معناه وجود املنفّ 

األنبياء أن يقضوا عمرهم يف إرضاء الناس وميوهلم ورغباهتم حتى ال ينفروا 

النبّي وأهل بيته عليهم مجيعًا أفضل الصالة والسالم مل  منهم، وما حصل مع

يكن من باب املنّفرات، بل كان من باب حّب الدنيا وتفضيل املصالح املالّية 

والسلطوية والذاتية عىل احلّق وعىل الدين، أو عىل األقّل من باب حصول شبهة 

 املوضوعني.لبعض معارضيهم مثاًل، وأين هذا من بحث املنفرات؟ فال ربط بني 

 

 الوجودية اإلسالمّية مشروع ومنهج أم رّد فعل ضّد اجلمود الديين؟  ـ 542

 :يذهب اْلستاذ... ِف هجومه عّل اَلعبد )اَلؤّسسة الفقهّية(، إىل  السؤال

الدعوة لالنقالب عليه، وهجومه عّل الفالسفة والفقهاء، وأَّنم بعيدون عن 

ء، ما هي نظرتكم إىل اَلنهج اجلوهر اإلنساين الوجودي للدين خالفاا للعرفا

الوجودي هبذا اَلفهوم.. والذي يسّميه صاحبه بالوجودّية اإلسالمّية، وهل هو 

منهج عليه أدّلة وبراهني أم هو رّدة فعل ضّد اجلمود العقيل والنّص ِتاه الدين 

 والعالقة مع اهلل والناس؟

 5 الفكرية  يبدو من الواضح أّن جزءًا ال ُيستهان به من النظرّيات ـ

املعارصة ينطلق من رّدة فعل حاّدة مقابل أداء املؤّسسة الدينية وطريقة تعاطيها 

مع الفكر اآلخر وأسلوهبا يف إدارة احلالة الدينية يف العامل. إّن من يالحظ اجلّو 
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الفكري النقدي يرى أّن املشكلة األساسيّة عنده تكمن يف الفقه والرشيعة، فلو 

شأن الفقهي وأحلنا القوانني إىل النظام الوضعي، الرتفعت أّننا اليوم رفعنا ال

 أكثر املشاكل العالقة بني التّيارات املتنافسة عىل الساحة فكرّيًا.

ثّمة سعي متبادل لّصاع سلطوي خمتبئ بني املؤّسسة الدينية وخصومها، ففي 

الوقت الذي تتمّسك فيه هذه املؤّسسة بمنطق الوالية واإلرشاف والرعاية، 

سعى الفريق اآلخر لكي يكون له موطئ قدم يف السلطة، انطالقًا من أّن العلم ي

 سلطة، والعلم ليس حكرًا عىل رجال الدين.

شقٌّ من املعركة يعود ألزمة رصاع عىل السلطة يف املجتمع اإلسالمي،  ـ 4

وشقٌّ آخر يعود ألزمة عدم اعرتاف متبادل ناتج عن اختالفات يف املنهجّيات 

ة، يبدو يل ذلك جلّيًا عندما نستمع إىل أشخاص يدعون للمنهج العرفاين املعرفيّ 

والصويف بوصفه احلّل؛ ألّنه أكثر التيارات تساحمًا يف التاريخ، والتسامح مطلٌب 

إنساين ينادي به املواطن العريب واملسلم كّل يوم يف مقابل أشكال االستبداد 

 .الجتامعيّة والسياسية وغريهاوالقهر واهلوان التي يعاين منها يف احلياة ا

هذه الفكرة تلّقاها هؤالء لكي يوّفقوا من خالهلا بني الدين واحلياة، ففي 

العرفان والتصّوف عندهم ال إلزامات وال قوانني، وال توجد نظم معرفيّة 

صارمة، خالفًا ملا هي احلال عليه يف كّل من الفلسفة والكالم والفقه واألصول 

غبة يف الفرار من النظم الصارمة عند العقل العريب الذي يعاين والتفسري. إّن الر

 من أزمة االستبداد تدفع باستمرار للذهاب خلف اجتاهات روحّية دافئة.

بالنسبة يل ينبغي وضع نظرّية فلسفّية ومعرفية يف املرحلة األوىل لقضايا  ـ 4

ني، وبعد الالهوت، ثم وضع نظرّية معرفية أخرى تتعّلق بموضوع النّص الدي

هاتني النظرّيتني يمكننا أن نتحّدث عن مشاريع من هذا النوع الذي أرشتم إليه، 
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لكّن الكثري من باحثينا يعتقدون )وجيعلون منطلقهم شيئًا آخر وهو( أّن الثغرات 

القائمة يف املشهد الفكري املدريس ويف املؤّسسة الدينية تعني بطالن النظم 

ومن ثم رضورة تركها بالكامل لالنطالق نحو  املعرفّية عند هذه املؤّسسة،

مرحلة جديدة، فيام أرى شخصّيًا أّنه ينبغي أن نكون أكثر دّقة يف تشخيص سبب 

املشكلة، فبدل أن أغلق علم الطّب؛ ألّنه مل يستطع حّل جمموعة من املشاكل، 

جيب عيّل أن أدّقق يف سبب عجزه بالدّقة، حتى ال أضّحي بعنارص القّوة وأنا 

 رمي عنارص الضعف.أ

 ثّمة اجتاهان هبذا الصدد: ـ 1

اجتاه يعتقد بأّنه توجد فرصة إلصالح داخيل، أي داخل ـ ديني، من داخل  أ ـ

البنية املوروثة للمعرفة الدينّية، ولو بإجراء عملّيات جراحّية حاّدة، ومن ثّم 

فلسنا بحاجة للتخيّل عن املنظومة كاملًة، أو فلنقل: بإجراء إصالحات خارج 

 وداخل دينية معًا.

ت الرتميم واإلصالح واإلحياء والتجديد ال فائدة واجتاٌه يرى أّن حماوال ب ـ

منها، وأّننا جّربناها لقرنني من الزمن فلم تنتج شيئًا، واحلّل هو املرشوع غري 

النّّص، بأن نتخىّل عن النّص بوصفه العالقة الرابطة بيننا وبني اهلل، لنستبدهلا 

يخ مل تعد له اليوم قيمة بالعقل أو بالقلب؛ ألّن النّص يظّل شأنًا تارخييًا، والتار

 كربى كام تعرفون، يف ظّل نقدّيات املعرفة التارخيية واالبستمولوجّية عمومًا.

ما أراه األنسب هو احلّل األّول، وهو إجراء سلسلة من العملّيات اجلراحّية 

احلاّدة التي يمكن القيام هبا يف مناطق حّساسة، وليس يف مواضع هامشّية من 

ست مقتنعًا باألسلوب الثاين الذي يميل إليه أنصار االجتاه اجلسم الديني، ول

الوجودي ـ رغم اقتناعي الكامل بأولوّية الطريقة عىل الرشيعة ـ؛ ألّنني أشعر 
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بأننا نريد فقط حتقيق التدّين الفردي، والفرار من االستبداد والفقه، فهل اختربنا 

مام األمور؟ أليسا يثريان العرفان والتصّوف يف بلداننا اإلسالمّية لو أمسكا ز

القلق يف قيامة ُبنية دينية خرافّية؟ هل نتوّقع عدم وجود ارتدادات سلبية باعتامد 

العقل أو القلب؟ وهل ستحسم املعارك الفكرية بذلك؟ وهل حّقًا نحن نتجه 

نحو تدّين إهلّي هو غرضنا أم نسري من حيث ال نشعر نحو تدّين إنساين وديانة 

 علامنّية؟

يعني سؤاالً أكرب وهو: ما هو موقفنا احلقيقي من الدين كّله ومن  وهذا

منظوماته العقدّية؟ بالتأكيد نحن ال نؤمن به أو سنصل إىل مرحلة ال نؤمن به 

أساسًا، ليكون التدّين هو التسامح واملوّدة واحلّب، وهو يشء غري مقتنع به 

 شخصّيًا حتى اآلن.

هم الفلسفة النقدية لإليامن بعجز العقل من حّق املفّكرين الذين أوصلت ،نعم

والنّص معًا عجزًا معرفّيًا ـ مثل الدكتور مصطفى ملكيان، الذي يعّد األصل 

للكثري من هذه الدعوات يف اإلطار الشيعي اليوم بام يف ذلك العامل العريب، ومن 

ة، هذه الدعوات: املدرسة الوجودّية املشار إليها يف سؤالكم، واملدرسة الوجداني

 .املتداولتني اليوم ـ من حّقهم التفكري هبذه الطريقة

لكن ليس من حّقنا تقليد حتى ملكيان يف هذا املوضوع، ما مل نبلور رؤية 

 فلسفّية ُتْعِجُز العقَل والنص  عن إقامة منظومة معرفيّة مقنعة.

هذا، وما أقوله ليس سوى مداخلة مفتاحّية؛ لضيق الوقت، وإال فإّن 

أساسيات اجتاه ملكيان وأمثاله، ال يتحّمله جواٌب عن سؤال، الدخول يف 

 فالرجل يعرّب عن مدرسٍة فكرّية كبرية.
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أال يعّد حتريم علم التشريح نوعًا من رفض الدين للعلم ومعارضًة   ـ 545

 !له؟

 :ما هو موقف اإلسالم من علم الترشيح؟ أنا أعلم بأّن الترشيح حمّرم  السؤال

يف ينسجم القول بالتحريم مع مقولة عدم تعارض إَّل ِف حاَّلت الرضورة، فك

العلم والدين، وأّن الدين يدفع العلم نحو اْلمام؟ وأنت تعلم أّن علم الترشيح 

علٌم أسايسٌّ من العلوم الطّبية، واستمرار هذا العلم مرتبط بتوفري جثث بشكل 

 مستمر لغرض التعليم. فًم هو حكم اإلسالم ِف هذا اَلوقف؟

 فقهاء جواز الترشيح يف حاالت غري قليلة، ومنها حاجة املجتمع لقد ذكر ال

اإلسالمّي للرضورة إىل مثل ذلك، وجمّرد أّن الدين حيرتم العلم ال يعني ذلك أّن 

العلم له أن يطالب بكّل يشء متجاهاًل القيم واألخالقّيات، وقضّية الترشيح 

إلسالم متشّدد جدًا يف تتصل بقيمة اإلنسان وأخالقّيات التعامل مع املّيت، وا

حرمة امليت، فحرمة املسلم ميتًا كحرمته حّيًا، كام هي القاعدة املأخوذة من 

النصوص الرشعّية، فهل لو توّقف علم الترشيح عىل أن نقتل األحياء مثاًل ـ 

وفرض املحال ليس بمحال ـ سنجيز قتَل األحياء ولو مع رضاهم؟! أليس املنع 

احلقوق واألخالقّيات، ولو عىل حساب العلم يف بعض حينئٍذ احرتامًا للقيم و

 ؟اجلوانب املحدودة

فاملوضوع يتصل بعالقة العلم بالقيم ال فقط بالدين، فهل العلم  ،وعليه

مطلق العنان يف سبيل وصوله إىل منجزاته حتى لو أراد اخرتاق القيم األخالقّية 

أم ال؟ فإذا قبلنا بعدم وجود حرّية له يف ذلك، أمكن أن نقبل تدّخل الدين للحّد 

ي، بل لغرض يتصل من بعض النشاط العلمي، ال لغرض أيديولوجي أو دين

 .بالقيم وحرمة األموات وفق رؤيٍة يراها الدين
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ولذلك جعل الفقهاء قضّية علم الترشيح مرتبطًة بمنطق الرضورة، ومل 

حيّرموه مطلقًا ومل جييزوه مطلقًا، كام أّّنم حّرموا نفس العملّية الترشحيّية التطبيقيّة 

ذلك أّن الكثري من  ومل حيّرموا اجلانب النظري من هذا العلم. أضف إىل

اجلامعات اليوم يف العامل باتت تتجه للترشيح عىل اجلثث غري احلقيقيّة بل 

 االصطناعيّة، وهذا ما بات موجودًا يف بعض الدول اإلسالمّية أيضًا.

نحن كام نطالب الدين واألخالق والقيم باحرتام العلم ومسريته،  واخلالصة:

رتم ويراعي ويقّدر القيم واألخالق كذلك من حّقنا أن نطالب العلم أن حي

والدين، وال أرى يف ذلك تعطياًل ملسرية العلم، ما دامت مثل هذه احلاالت 

 حمدودة جّدًا، فيام أغلبيّة العلوم الساحقة ليس هناك حظر ديني أو أخالقي فيها.

 

 اإلنسان والشخصبوّية بالعقل الكامل بدل التفسري تفسري املهد  ـ 543

 :رأيك برؤية اَلفّكر اإلسالمي أمحد الكاتب ونظرّيته حول ما هو  السؤال

الفكرة اَلهدوّية التي يقول فيها بأّن اَلهدوية ليست حركة يقودها شخص 

اَلهدّي، بل هي )فرضّية فلسفية َلا أسباهبا اَلختلفة(. أَّل نستطيع أن نقول بأّن 

ركي الفّعال حينًم نعلم مقدار الزخم اْل ،هذه الفرضية فيها جانٌب من الصّحة

الذي تنتجه هذه الفكرة باستمرار واَلتأِّت من اْلمل السايكولوجي باَّلنتصار 

عّل عنارص الرّش، خصوصاا أَّّنا تغّذي اْلجيال بصورة مستمّرة بمثل هذا الوقود 

اْلركي؛ لعدم حتّدد سقف زمني لتحّققها، فكّل جيل يرقبها، وعندما يشارف 

ح لينقذ أوَّلدي أو أحفادي.. وبالتاِل حتافظ عّل اَّلنقراض يقول سيأِت اَلصل

أّن هذه الفكرة ومن جهة ثانية تلتقي بفكرة  كًم عّل فاعلّيتها وِتّددها اَلستمّر..

العقل الكامل اَلستغني عن الرشيعة السًموّية التي طرحها الفيلسوف حممد 
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وصول هذا ، فإذا ما تّم «العقل نبّي من الداخل»إقبال، ويعّززها اْلديث القائل: 

العقل إىل مرحلته الكاملة أو وصول هذا العقل إىل سّن اْلربعني كي يبعث نبيّاا 

إىل اخلارج حامل مشعل اَلداية واَلهدوية إىل البرشية فيكون تعبرياا عن اَلهدوّية، 

ولكون هذا العقل الكامل أو النبّي الباطن معصوماا من اخلطأ سيتوّصل رّواد 

يولوجّية واحدة متوّحدة ومتكاملة حتمل سًمت العدل البرشية إىل منظومة أيد

والقسط، معلنةا ثورهتا ضّد أيديولوجيات العقل الناقص أو اَلسيطر عليه من 

قبل أمري اْلهواء والشهوات )وكم من عقل أسري حتت هوى أمري(. وأّما كون 

يات اَلهدي من ولد رسول اهلل وُيمل سًمته وآثاره.. فليكون العقل ِتيّل من ِتلّ 

الرسول، يقول اْلديث: أّول ما خلق اهلل العقل.. واْلديث الذي يقول أّول ما 

خلق اهلل نور نبّيكم.. حيث يفرّس اْلديث الثاين اْلديث اْلّول عّل أّن العقل 

واحد من ِتّليات اْلقيقة اَلحّمدية ومتوّلد منها وُيمل صفاته وآثاره، فيكون من 

 ما رأيكم؟ أوَّلد رسول اهلل هبذا اَلعنى..

  كّل هذه النظريات واملقوالت التي تدور حول ثنائّية مهدوية الشخص أم

مهدوّية احلالة والنوع، والتي طرحها الكثري من الباحثني والعلامء املسلمني حتى 

اليوم، هي حماوالت فلسفّية وحتليلّية تستحّق التقدير واالحرتام، حتى لو اختلفنا 

 .ا معها، بال شأٍن لنا بدواعي أصحاهبامعها فضاًل عاّم إذا اتفقن

لكّن معركة الرأي تكمن يف املعطيات العقائدّية والتارخيّية، فإّن النصوص 

)السنّية والشيعّية معًا( التي تدور حول موضوع اإلمام املهدي تنقسم إىل 

جمموعات عّدة، تشّكل كّل جمموعة منها دائرًة، لتكون املجموعة الثانية داخلها، 

ا تشّكل جمموعة دوائر داخل بعضها، واملنهج الصحيح هو السري معها من أي إّّن 

الدائرة األوسع إىل األضيق بشكل تدرجيي للوصول إىل النقطة األخرية الثابتة يف 
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النصوص، بدل طرحها بأمجعها دفعة واحدة عىل بساط البحث، األمر الذي 

لنا يف فوىض بحثّية يشّوش عملية الرتتيب الذهني للمعاجلة العلمّية، ويدخ

 عارمة وقع فيها كثريون من الفرقاء املختلفني.

 وأبرز هذه اَلجموعات ـ وليس كّلها ـ ما ييل:

وهي النصوص الداّلة عىل ظاهرة )العاقبة للمتقني(، وأّن  اَلجموعة اْلوىل:

ّناية العامل ستكون لصالح املؤمنني، وأّن آخر الزمان سيكون هلم، وأّن هناك يف 

 لزمان دولة احلّق والعدل.آخر ا

وهذه املجموعة تسمح بالفرضّيات التفسريية التي ذكرمتوها وأمثاهلا؛ فإّن 

هذه املجموعة من نصوص الكتاب والسنّة ال حتّدثنا عن شخص بعينه، بل 

حتكي عن حالة وظاهرة، وكام يمكن أن تكون هذه الظاهرة من خالل شخص 

كري أو ابن مريم البتول أو غري ذلك، املهدي املخّلص بوصفه ابن احلسن العس

كذلك يمكن أن تكون من خالل تنامي العقل وآفاقه، أو من خالل عنارص 

 أخرى.

وهي املجموعة التي تتحّدث عن شخص من بني اإلنسان  اَلجموعة الثانية:

هو الذي يقود ظاهرة اخلالص، دون أن تشري إليه، ومن هو، وما هو نسبه أو 

 .قومه أو ما شابه ذلك

وهي املجموعة التي تشري إىل املهدي/الشخص، بوصفه  اَلجموعة الثالثة:

 أحد أفراد أّمة اإلسالم.

وهي املجموعة التي تفيد أّن املهدي/الشخص، هو من  اَلجموعة الرابعة:

 نسل السيدة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها.

وهي املجموعة التي تفيد بأّن املهدّي/الشخص، هو من  اَلجموعة اخلامسة:
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 نسل احلسني بن فاطمة عليهام السالم.

وهي املجموعة التي تقرتب بنسبه إمامًا بعد إمام، وهذه  اَلجموعة السادسة:

املجموعة يوجد داخلها جمموعات، مثل الروايات الداّلة عىل كونه من نسل 

ىل كونه من نسل الرضا عليه السالم الصادق عليه السالم، وتلك الداّلة ع

 وهكذا.

وهي التي تنّص عىل كونه من نسل اإلمام العسكري عليه  اَلجموعة السابعة:

 السالم، دون أن تشري إىل كون ذلك باملبارشة أم بتوّسط سلسلة أبناء.

وهي املجموعة التي تدّل عىل كونه االبن املبارش لإلمام  اَلجموعة الثامنة:

ي، وأّنه ليس فقط من نسله بل هو من نسله باملبارشة ال بتوّسط احلسن العسكر

 آباء آخرين، وأّنه قد ولد فعاًل.

وداخل هذه املجموعة هناك أيضًا جمموعات حديثية مفيدة ومهّمة، مثل 

املجموعات احلديثية التي تقول بعدم خلّو األرض من حّجة، واملجموعات التي 

املهدي ولد ومات، ثم يبعث فيخّلص الناس تفيد فكرة الغيبة مقابل فكرة أّن 

 قبل يوم القيامة و..

، وما يساندها من جمموعات، وما حتمله من فروض هذه املجموعات الثامينّ 

وإمكانات، ينبغي حتديد درجة معطياهتا، وكذلك رصد املجموعات املعارضة 

نة وما معها هلا، فكّلام رسنا يف الدوائر نحو الدائرة األضيق، وهي املجموعة الثام

من جمموعات، وأثبتنا هذه املجموعات، فإّن فرضّية املهدوّية بالتفسريات التي 

أرشتم إليها ستغدو صعبة جّدًا، وكّلام سقطت جمموعة من املجموعات األصغر، 

أي الثامنة أو السابعة أو نحو ذلك، توّسعت الدائرة واقرتبنا نحو التفسريات 

 .العاّمة التي أرشتم إليها
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ست قيمة التفسريات العاّمة هذه يف إمكاّنا وتناسقها ومجالّيتها فقط، بل فلي

البّد يف املرحلة السابقة من جتاوز ما تعطيه املجموعات الالحقة عىل املجموعة 

األوىل. وهكذا احلال يف جمموعة من األسامء التي ُطرحت يف إطار مفهوم )آخر 

، واخلراساين، واحلسني، والنفس الزمان(، مثل: السفياين، والدّجال، واليامين

 الزكّية، وغري ذلك.

هذا ما أجده املنهج األصوب يف معاجلة قضّية املهدوية من الزاوية التارخيية 

واحلديثية، وهناك زوايا أخرى للنظر ال ترتبط بوسائل اإلثبات التارخيي 

ذكرمتوها  علاًم أّن اآلثار النفسية التي ،هذا واحلديثي، ال نتعّرض هلا هنا اآلن.

يمكن لفكرة املهدوية/الشخص أن تقول بأّنني أحافظ عليها أيضًا، وأّّنا ليست 

 حكرًا عىل فكرة املهدوّية/ النوع.

وأّما ما ذكرمتوه أخريًا من تفسري كون املهدّي من أبناء الرسول، بمعنى أّن 

اقتنعت  العقل جتّل للنبي وللحقيقة املحمّدية، فإّنني ال أقتنع هبذا التفسري، لو

بكون النبي هو أّول ما خلق اهلل وأّنه هو العقل املشار إليه يف النصوص، بل أراه 

تأّوالً يف النصوص وتكّلفًا يف الداللة بال شاهد. جيب أن نحتكم إىل اللغة ما مل 

يطرأ دليل يفرض واقعًا آخر، وأّما جمّرد ربط فكرة البنّوة بفكرة التجيّل واحلقيقة 

ل ذلك، فهذا ليس باديًا من النصوص التي حتكي عن موضوع املحّمدية وأمثا

 املهدي، السيام مع األخذ بعني االعتبار املجموعات الثامين السابقة وما يساندها.

 

 !ملاذا كانت إجاباتكم حول املهدوّية النوعية غري قاطعة؟  ـ 544

 :ورد لكم جواب عن سؤال حول نظرية أمحد الكاتب ِف قضية  السؤال

ـ مل ِتيبوا عّل السؤال الذي  5اَلهدوية، ولدي بعض اْلسئلة واَّلستفسارات: 
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ـ لقد َّلحظت  4وّجه إليكم، فهل ترون صّحة نظرية اَلهدي النوعي أو أمثاَلا؟ 

ع ما من خالل مدحك وتقديرك َلذه اْلراء التي هي متناقضة كّل التناقض م

نعتقد به نحن الشيعة اَّلثني عرشية ما يشعر أّنك َّل ترفضها أو تعارضها حّد 

التناقض، فهل أنت ِمّن يعتقد هبا أو بجزء منها أو ِتد َلا مساحة من اَلقبولّية 

ـ ِف معرض كالمك حول  4تتحّرك هبا ِف ثقافتنا اإلسالمية ويمكن اَّلعتقاد هبا؟ 

بًم فيها اْللقة الثامنة والسابعة قلت: إّننا لو أثبتنا فرضّية إثبات اْللقات الثًمنية 

هذه الفرضّيات )فإّن فرضّية اَلهدوّية بالتفسريات التي أرشتم إليها ستغدو صعبة 

جّداا(، فهل ترى شيخنا مقبولّية هذه اْلفكار اَلهدوية كفرضية فلسفية أو تكامل 

ثًمنية؛ ْلّنك قلت: العقل البرشي وعدم استحالتها حتى مع إثبات اْللقات ال

ستغدو صعبة وليس مستحيلة، أو أّن كلمة صعبة جداا جاءت لتعطي مرونة 

 .للجدل الدائر مع تلك اْلفكار والرؤى ليس إَّل..؟ وأشكرك شيخنا العزيز

 :مل يثبت لدّي بطريق مقنع حّص املهدوّية باملهدوّية النوعيّة فقط. أوَّلا 

إّن احرتام األفكار ال يعني تصويبها، بل يعني أّن من حّق الناس أن  ثانياا:

جتتهد يف القضايا الكالمّية كام جتتهد يف القضايا الفقهّية، وأّما تقصريها بينها وبني 

رهّبا فاهلل أعلم هبا، وعليه حساهبا، وهو الذي حيّق له أن خيربنا يف كتابه عن خبايا 

يف الغالب، واملطلوب منّا محل املسلم عىل النفوس، أما نحن فال نعلمها 

األحسن، ال أن نفرض أنفسنا وكأّننا اهلل العامل بخبايا النفوس واألرواح، فلكّل 

إنسان ظروفه التي قد تدفعه لتبنّي فكرٍة ما خطًأ أو صوابًا، وليس كّل من أخطأ 

لنفس فهو فاسد الرسيرة خبيث الطوّية، وال كّل من أصاب احلقيقة فهو طاهر ا

نقّي الروح، بل األمور ختتلف وتتخّلف، وعلينا باحلّجة والدليل، وقد يكون ما 

نراه بدهيّي الثبوت هو يف عقل اآلخرين بدهيّي العدم، هذا هو منطق املعرفة 



 11 ...................................................... الفلسفة والعقائد والعرفان القسم األول:

 ومنطق العقل اإلنساين وجتربّياته.

ويف عامل الفكر والنظر والبحث كّل األفكار جيب أن ُيتعامل معها كفرضّيات 

لة ويتعاطى معها باالحرتام العلمي، مهام كانت ضعيفة من وجهة نظر حمتم

الباحث، فإّن ضعف فكرة ال يوجب االستهانة هبا أو قذفها أو التعايل عليها، 

فقد تعّرض السيد حمّمد باقر الصدر للامركسّية واملادية واإلحلاد وكان يتسم يف 

بية أو مهينة أو حمّقرة، بل بحوثه باألخالقّية العالية دون أن يستعمل كلامت نا

كان منهجه هو منهج تقدير الفكرة، بل والدفاع عنها حيث يمكن، ثم نقدها 

بآلّيات علمّية هادئة، ال بمنطق االستحاالت، أو عرب القول بأّن هذا غري ممكن، 

وهو باطل، وفساده ممّا ال خيتلف فيه اثنان وال يتناطح فيه عنزان )عىل حّد تعبري 

 . الوردي(الدكتور عيل

فالبحث العلمي له قواعده وأخالقّياته، وهو خيتلف عن قواعد العمل 

التعبوي وأمثاله، وإّنني أؤمن بأّنه مهام كانت الفكرة بعيدة عنّي وعن قناعايت 

فإّنه جيب يف جمال املعرفة أن ُيتعامل معها بجّدية كام لو أّّنا فكرة قريبة منّي، 

ل البحثي املوضوعي عليها واالبتعاد عن وذلك لكي أستطيع إنصافها والعم

الذاتّية قدر اإلمكان يف احلكم عليها. وكم من فكرة أو فرضية أو نظرية عرب 

التاريخ كانت من األفكار الضعيفة اهلزيلة املهجورة املنبوذة يف زمان، لكنّها 

عادت وحتّولت إىل حقيقة علمّية يف زمان آخر، وهذا املنطق موجود حتى يف 

اإلسالمّية، فبطالن املنهج العرفاين وآراء املتصّوفة عند كثري من أهل  العلوم

النّص الديني يكاد يكون أوضح من البدهييات، فيام فساد منهج أهل النّص 

واألخبار وقصوره يكاد يكون أجىل من أيقن اليقينيات عند بعض أهل املعنى 

 وهكذا.
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ة، بحيث يقول دائاًم: قطعًا، لست ممّن يؤّيد املنطق اجلزمي يف املعرف ثالثاا:

يقينًا، جزمًا، ال خالف فيه، مسّلم، ال نقاش فيه، أبده من البدهيي، واضح جّدًا، 

وغريها من التعابري التي تلغي مساحة الفرضّيات األخرى يف البحث، هلذا جيب 

 التمييز يف عامل التعابري بني مدرستني: مدرسة جزمّية ال تؤمن بالتعّددية املعرفّية،

ومدرسة تؤمن بالتعّددية املعرفّية وإمكانّية النقص يف املعرفة، وأّن املعرفة كّلها 

ليست حكرًا عيّل. ويف أدبّيات املدرسة الثانية سنجد كثريًا تعابري مثل: غالبًا، قد، 

يبدو يل، ربام، حيتمل، بعيد، كثريًا، ليس ثابتًا، مرجوح، راجح، أرّجح، لعّل، 

 و..بعض األحيان، البعض، 

إّن اختالف أدبّيات التعبري بني هاتني املدرستني يدّل عىل أّن كّل واحدة منهام 

تنظر للفكر اآلخر بطريقة خمتلفة، رغم اشرتاكهام يف كونه فكرًا آخر ال يتبنّيانه، 

فاملدرسة التعّددية تنظر إليه ـ مهام ابتعد الفكر اآلخر عنها ـ عىل أّنه يف ساحة 

حمتمل، وأّن اجلزمّيات )االستحالّيات( هي قضايا حمدودة، احلوار املعريف أمٌر 

وحيّل مكاّنا العلم االطمئناين املوضوعي، متامًا كام هي نظرية السيد حممد باقر 

الصدر يف )األسس املنطقّية لالستقراء(، وكام هي نظرية بعض العلامء 

ك يف كتايب اإلخباريني يف العلم املطلوب يف العقائد واألحكام، كام فّصلُت ذل

)نظرية السنّة يف الفكر اإلمامي الشيعي(، فإّن اليقني هو أن أثبت )أ( لـ )ب(، 

دون أن أتوّصل بالرضورة الستحالة عدم ثبوت ألف لباء، ويمكنكم مراجعة 

البنية التحتية الفكرية هلذا النوع من التفكري عمومًا يف القضايا الكالمية والفقهية 

غريها يف كتايب املتواضع )التعّددية الدينية، نظرة يف والثقافية واالجتامعية و

 م(.1222املذهب البلورايل، نرش دار الغدير، بريوت، 

الحظوا هذا االمتياز بني املدرستني يف األدبيات التعبريية عىل مستوى أسامء 
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الكتب واملصنّفات أيضًا، وقد أرشت لذلك يف )التعّددية الدينية(، فاملدرسة 

ي كتبها هبذه الطريقة ـ وهذه أسامء حقيقية، وهي تعرّب عن عقلّية اجلزمّية تسمّ 

الشعورية يف امتالك أطراف املعرفة واحلقيقة ـ مثالً: ُبلغة الطالب، منتهى 

الدراية، كشف الغطاء، املطالب العلّية، احلكمة املتعالية، الشواهد الربوبّية، 

ة، ّناية اإلحكام، النهاية، كشف اللثام، منتهى املطلب، ّناية النهاية، الكفاي

الكايف، الُغنية، ّناية احلكمة، وسيلة النجاة، منهاج الصاحلني، مطالع األنوار، 

جواهر الكالم، جامع املقاصد، جامع الرشائع، السيف البّتار، الصواعق 

املحرقة، منتهى املقال، ّناية الدراية، ّناية األفكار، اإلحكام يف أصول األحكام، 

امللل واألهواء والنحل، وغريها الكثري جدًا من مثل هذه األسامء التي  الِفَصل يف

 .يالحظ فيها التوّجه املنطقي القائل باحلقيقة الناجزة والنهائية

فيام نجد اللغة األخرى تتمثل يف أسامء كتب مثل: بحوث يف علم األصول، 

ّمالت مباحث األصول، بحوث يف رشح العروة الوثقى، املدرسة القرآنية، تأ

حول املرأة، احلركة اإلسالمّية مهوم وقضايا، مسائل حرجة يف فقه املرأة، من 

وحي القرآن، دروس يف فقه اإلمامّية، قراءات معارصة يف الفقه اإلسالمي، يف 

 االجتامع السيايس اإلسالمي، االجتهاد والتجديد يف الفقه اإلسالمي، و..

ت التعبري، ومن املتوّقع أن ال يستسيغ إّّنا اختالفات يف نمط التفكري ويف أدبيا

 أبناء كّل مدرسة فكر وتعابري املدرسة األخرى.

 

أال توجد شبهة شرك يف تسمية الشيعة أمساء أوالدها بـ )عبد   ـ 542

 احلسني وعبد علي و..(؟

 :ِف الوسط السنّي اَلرصي اليوم حديث عن الشيعة والتشّيع،  السؤال
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يعة أغلبه معروف لديكم، لكن هناك نقطة ويتداول بعض الناس كالماا حول الش

سم: عبد اْلسني، وعبد عيل، اظّلت ِف خاطري، َلاذا يسّمي الشيعة أوَّلدهم ب

و.. أليسوا ِف هذا يعتقدون أَّّنم عبيد ْلهل البيت ريض اهلل عنهم وأرضاهم؟ 

 .أليس هذا رشكاا؟أرجو أن تفيدونا أستاذي الكريم

 :العربّية تطلق أيضًا عىل اخلادم، كام تطلق عىل  إّن كلمة )عبد( يف اللغة أوَّلا

العبودّية جتاه اخلالق والرّب سبحانه، فعندما يسّمي الشيعة أسامء بعض أوالدهم 

بذلك فهم ال يقصدون أّن هذا الولد هو عبٌد للحسني كام نحن عبيٌد هلل تعاىل، 

سّيده، متامًا كام  وإّنام بمعنى أّنه خادٌم للحسني أو كأّنه مملوٌك للحسني، واحلسني

يسّمون يف بعص بالد اهلند وباكستان )غالم عيل(، فال ارتباط هلذه الكلمة 

بالرشك، بل الغاية منها عندهم هو تعظيم مكانة أهل البيت عليهم السالم، 

 فكأّننا لسنا سوى خدم نعمل عند الرسول وأهل بيته الكرام.

بحمل عمل املسلم عىل والقواعد الفقهّية عند املذاهب اإلسالمية تقول 

الصّحة، ومحله عىل األحسن، فإذا قال لنا الشيعي ذلك فلامذا ال نصّدقه؟ وما هو 

املوجب الستمرارنا يف التشنيع عليه إال أزمة الثقة املختلقة بني املذاهب 

اإلسالمّية، والتي تغّذهيا اليوم مصالح السياسّيني وجهالة بعض املتدّينني، وقد 

الشيعة العرب والفرس، ومل نحّس يومًا أّن هذه التسميات  قضينا عمرنا بني

ترجع إىل معنى رشكّي أو أّّنم يقصدون منها تأليه أحد من أهل البيت عليهم 

 السالم، أو صريورتنا عبيدًا هلم كعبودّيتنا هلل سبحانه.

إّن هذه التسمية حادثة، وليست جزءًا من الفكر أو الثقافة أو الفقه  ثانياا:

ي، فأنت لو راجعت كتب التاريخ الشيعي، وكتب الرجال واجلرح اإلمام

والتعديل والرتاجم والفهارس واملعاجم )مثل معاجم رجال احلديث، ومعاجم 
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وموسوعات طبقات العلامء، ومعاجم الكّتاب واملؤّلفني والشعراء واألدباء و..( 

جري، أي قبل فستجد أّن هذه التسميات مل يكن هلا حضوٌر قبل القرن العارش اهل

العّص الصفوي، فال تكاد تعثر ـ إال نادرًا ـ عىل شخص حيمل اسم: عبد األمري، 

أو عبد احلسني، أو عبد احلسن، أو عبد الزهراء، أو عبد النبي، أو عبد املحسن، 

أو عبد عيل، أو عبد املهدّي، أو نحو ذلك، بل هي ظاهرة حمدودة حادثة يف احلياة 

 .الشيعّية

ية باسم: كاظم وصادق وجواد وباقر وهادي وجمتبى وأمثاهلا، بل حتى التسم

مل تظهر إال يف القرن السادس اهلجري، ونادرًا ما جتد قبل ذلك، بل لو تتبعت 

أسامء أصحاب األئمة من أهل البيت، وبعضهم من الشيعة اخلّلص، فلن جتد 

وعيل،  مثل هذه األسامء، بل ستجد أسامء أخرى مثل: بريد، ومعاوية، وعاّمر،

واحلسني، واحلسن، وحمّمد، وجعفر، وإبراهيم، وأمحد، وإسامعيل، واحلارث، 

وصفوان، وعبد اهلل، وعبد الرمحن، وعبد امللك، وعبيد اهلل، وأبان، وسعد، 

 ويونس، وزكريا، وغري ذلك من األسامء.

لو راجعنا النصوص احلديثية والروايات الشيعّية يف كتب احلديث  ثالثاا:

والتاريخ، فلن نجد أّي رواية تدعو هلذه التسميات إطالقًا، بل قد ورد والتفسري 

يف النصوص عند اإلمامّية ما يفيد احلث عىل التسمية بام عّبد ومّحد، وأّنه 

يستحسن أن يسّمى عبد اهلل وعبد الرحيم أو حمّمد أو نحو ذلك، وهذا يعني أّن 

إىل مثل ذلك حتى نحّمل  الرتاث الشيعي والفكر والفقه الشيعّيني ال يدعوان

 ة ذلك، عىل فرض أّن املقصود هبا شيئًا غري رشعّي.الفكر الشيعي مسؤوليّ 

ثّم لنفرض أّن اجتهاد بعض علامء أهل السنّة أوصلهم إىل حرمة هذه 

التسميات، كام هي حال فتوى بعضهم )انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث 
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وترتيب: الشيخ أمحد بن عبد الرزاق  ، مجع171ـ  177: 22العلمّية واإلفتاء 

الدويش، نرش دار العاصمة، الرياض( لكّن اجتهاد اآلخرين مل يوصلهم إىل 

ذلك، ومن حّق اآلخرين أن جيتهدوا يف هذا األمر وخيتلفوا مع بعض علامء السنّة 

يف ذلك، وحرمة هذه التسميات عند فقيه سنّي ال يعني بالرضورة أّنه لو ساّمها 

مرشكًا. وبإمكان أّي شخص اليوم أن يستفتي كبار مراجع التقليد  شخٌص صار

الشيعة يف قم والنجف أو غريمها، فهل جييزون هذه التسمية بقصد تأليه أهل 

البيت وعبادهتم أم ال؟ وستجد أّّنم مطبقون عىل عدم الرتخيص بذلك والتنديد 

 اء.بتأليه أهل البيت أو اعتبارهم أربابًا من دون اهلل أو أنبي

هل البيت عليهم ألتأكيد ما قلناه، نذكر بعض الروايات املروّية عن  رابعاا:

 السالم يف مصادر الشيعة، وهي:

خرب أيب إسحاق ثعلبة، عن معمر بن عمر، عن أيب جعفر عليه السالم،  ـ 5

 .«أصدق األسامء ما سّمي بالعبودّية، وأفضلها )وخريها( أسامء األنبياء»قال: 

خرب ابن مياح، عن فالن بن محيد، أنه سأل أبا عبد اهلل عليه السالم،  ـ 4

، فقال: أّي األسامء هو؟ «سّمه اساًم من العبودية»وشاوره يف اسم ولده، فقال : 

 .«عبد الرمحن»قال: 

إّن رسول اهلل صىل اهلل عليه »خرب األصبغ، عن عيل عليه السالم، قال:  ـ 4

هم اسم نبّي إال بعث اهلل عز وجل إليهم ملكًا وآله قال: ما من أهل بيت في

 .«يقّدسهم بالغداة والعّش 

ال يولد لنا ولد »مرسل أمحد بن حمّمد، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال:  ـ 1

 .«إال سّميناه حمّمدًا، فإذا مىض سبعة أيام فإن شئنا غرّينا وإال تركنا

إّن النبي  صىل اهلل »السالم: خرب عاصم الكوزي، عن أيب عبد اهلل عليه  ـ 1
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 .«عليه وآله، قال: من ولد له أربعة أوالد مل يسّم أحدهم باسمي فقد جفاين

خرب جابر، عن أيب جعفر عليه السالم ـ يف حديث ـ أنه قال البٍن صغري:  ـ 6

قال: بعيّل، فقال أبو جعفر عليه  «بم تكنّى؟»قال: حمّمد، قال:  «ما اسمك؟»

تظرت من الشيطان احتضارًا شديدًا، إّن الشيطان إذا سمع لقد اح»السالم: 

مناديًا ينادي: يا حممد أو يا عيل، ذاب كام يذوب الرصاص، حتى إذا سمع مناديًا 

 .«ينادي باسم عدّو من أعدائنا اهتّز واختال

خرب أيب هارون موىل آل جعدة قال: كنت جليسًا أليب عبد اهلل عليه  ـ 7

مل أرك منذ أيام يا أبا »دين أيامًا، ثم إين جئت إليه فقال: السالم باملدينة، ففق

قلت: سّميته  «بارك اهلل لك، فام سّميته؟»فقلت: ولد يل غالم، فقال:  «هارون!

، حتى كاد «حمّمد حممد حممد»فأقبل بخّده نحو األرض وهو يقول:  .حمّمداً 

وبأهل األرض بنفيس وبولدي وبأهيل وبأبوي »يلصق خّده باألرض، ثم قال: 

كّلهم مجيعًا الفداء لرسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، ال تسبّه، وال ترضبه، وال تسئ 

 .«إليه، واعلم أنه ليس يف األرض دار فيها اسم حممد إال وهي تقّدس كّل يوم..

خرب سليامن بن سامعة، عن عّمه عاصم، عن الصادق عليه السالم، عن  ـ 8

من ولد له ثالث »ال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: آبائه عليهم السالم، قال: ق

 .«بنني ومل يسّم أحدهم حمّمدًا فقد جفاين

البيت الذي فيه »مرسل أمحد بن فهد، قال: قال الرضا عليه السالم:  ـ 9

 .«حمّمد يصبح أهله بخري ويمسون بخري

ال: مرسل الطربيس عن الرضا، عن آبائه عن النبي صىل اهلل عليه وآله ق ـ 51

إذا سّميتم الولد حمّمدًا فأكرموه، وأوسعوا له يف املجلس، وال تقّبحوا له »

 .«وجهاً 
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ما من قوم كانت هلم »املرسل اآلخر عن النبي صىل اهلل عليه وآله قال:  ـ 55

 .«مشورة فحرض من اسمه حمّمد أو أمحد فأدخلوه يف مشورهتم إال كان خريًا هلم

ما من مائدة وضعت »هلل عليه وآله قال: وباإلسناد عن النبي صىل ا ـ 54

 .«فقعد عليها من اسمه حممد أو أمحد إال قّدس ذلك املنزل يف كّل يوم مّرتني

خرب العطايف، عن جعفر بن حممد، عن آبائه عليهم السالم، عن ابن  ـ 54

عباس قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناٍد: أال ليقم كّل من اسمه حمّمد فليدخل 

 لكرامة سمّيه حممد صىل اهلل عليه وآله. اجلنّة

خرب عبد الرمحن بن حممد العرزمي قال: استعمل معاوية مروان بن  ـ 51

احلكم عىل املدينة وأمره أن يفرض لشباب قريش، ففرض هلم، فقال عيل بن 

فأتيته فقال: ما اسمك؟ فقلت: عيل بن احلسني، فقال: ما »احلسني عليه السالم: 

: عيل، فقال: عيل وعيّل، ما يريد أبوك أن يدع أحدًا من ولده اسم أخيك؟ فقلت

إال ساّمه علّيًا؟! ثم فرض يل، فرجعت إىل أيب فأخربته، فقال: وييل عىل ابن 

 .«الزرقاء دباغة األدم، لو ولد يل مائة ألحببت أن ال أسّمي أحدًا منهم إال علّياً 

ال »ه السالم يقول: خرب سليامن اجلعفري قال: سمعت أبا احلسن علي ـ 51

يدخل الفقر بيتًا فيه اسم حمّمد أو أمحد أو عيّل أو احلسن أو احلسني أو جعفر أو 

 .«طالب أو عبد اهلل أو فاطمة من النساء

جاء رجل إىل النبي »خرب ابن القداح، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:  ـ 56

يه؟ قال: بأحّب األسامء إيّل: صىل اهلل عليه وآله، فقال: ولد يل غالم، فامذا أسمّ 

 .«محزة

إّن رسول اهلل »خرب محاد بن عثامن، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:  ـ 57

صىل اهلل عليه وآله دعا بصحيفة حني حرضه املوت يريد أن ينهى عن أسامء 
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يتسّمى هبا، فقبض ومل يسّمها، منها: احلكم وحكيم وخالد ومالك، وذكر أّّنا 

 .«ة مما ال جيوز أن يتسّمى هباستة أو سبع

إّن أبغض »خرب حمّمد بن مسلم، عن أيب جعفر عليه السالم، قال:  ـ 58

 .«األسامء إىل اهلل حارث ومالك وخالد

هذا »مرفوعة صفوان، عن أيب جعفر أو أيب عبد اهلل عليهام السالم قال:  ـ 59

 .« عليه وآلهحمّمد أذن هلم يف يس؟ يعني التسمية، وهو اسم النبي صىل اهلل

قال رسول اهلل صىل اهلل »خرب جابر، عن أيب جعفر عليه السالم قال:  ـ 41

عليه وآله عىل منربه: أال إّن خري األسامء: عبد اهلل وعبد الرمحن وحارثة ومهام، 

ورّش األسامء: رضار ومّرة وحرب وظامل. )انظر هذه الروايات وغريها عند احلّر 

 (.111ـ  118، 111ـ  112: 12الشيعة العاميل، تفصيل وسائل 

هذه أغلب وأهّم روايات التسمية عند الشيعة وغالبّيتها الساحقة ضعيفة 

السند، وجّوها العام واضح يف التسمية بأسامء العبودّية هلل تعاىل، وكذلك بأسامء 

األنبياء، وأسامء النبّي وأهل بيته الكرام، وليس هناك مزاٌج آخر يف النصوص 

 ة عند الشيعة غري هذا.احلديثي

 

 ، تعليق ونقداستدالالٍت قرآنية للعرفاء على صّحة منهجهم  ـ 542

 :يستدّل بعض العرفاء ـ ومنهم العالمة الطباطبائي ـ عّل صّحة اَلنهج  السؤال

َوالهِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينهُهْم ُسبَُلنَا َوإِنه ﴿الكشفي والقلبي ِف اَلعرفة بآيتني مها: 

ُمُكُم اهللهُ َواهللهُ بُِكلِّ ﴿(، و 69)العنكبوت:  ﴾هللهَ َلَََع اَْلُْحِسننِيَ ا ُقوا اهللهَ َوُيَعلِّ ..َواته

ٍء َعلِيمٌ  (، عّل أساس أّن اجلهاد ِف اهلل وهو اجلهاد الروحي 484)البقرة:  ﴾ََشْ

هو رأيكم هبذا  يؤّدي إىل اَلداية، وأّن تقوى اهلل ُيصل منها تعليم اهلل لإلنسان، فًم
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 اَّلستدَّلل؟

 :لو سّلمنا أّن معنى )جاهدوا فينا( هو جهاد النفس، فإّن غاية ما تدّل  أوَّلا

عليه اآلية الكريمة هو أّن اهلل هيدي أولئك الذين يعملون عىل هتذيب نفوسهم 

وتطهريها من املساوئ األخالقية واالنحرافات الروحية، لكّن اآلية ال تشري إىل 

ي أم هداية العقل وتصويب طبيعة اهلداية، وهل هي هداية عرب الكشف القلب

الفكر والسلوك؟ فهذا مثل قولك: طّهر قلبك وسوف أعّلمك علم الفيزياء، 

فهو ال يعني أّن تطهري القلب هو وسيلة مبارشة بحيث ال دور للعقل يف معرفة 

 .الفيزياء

اآلية مهّمة من جانب آخر سبق أن أرشُت إليه يف كتايب )مسألة املنهج  ،نعم

يف الفكر الديني(، وهو أّن هتذيب النفس وتقويم الشخصّية اإلنسانية له دور يف 

اهلداية ورؤية احلّق؛ ألّن النفس املريضة اخلاضعة ألهوائها وميوهلا سوف ختضع 

ألمر الذي سوف يؤّدي إىل انحراف يف فكرها يف كثري من األحيان هلذه امليول، ا

يف الفكر واملعرفة، فحّب األنا قد يفيض باإلنسان إىل إنكار احلّق عندما يكون 

احلّق لغري مصلحته وأنانّيته، وسيفيض الغضب إىل الترّسع يف إصدار األحكام 

واملواقف الثقافّية والدينية، وستكون النفس املصلحّية التي تتبع املال واجلاه 

ًة إلقناع ذاهتا بصّحة منهج أو مذهب فكري معنّي؛ ألّن هذه النفس تنتفع مستعدّ 

 هبذا املنهج وتعتاش عليه.

العالقة وطيدة ويف غاية املتانة والوثوق بني األخالق واملعرفة، وهذا  ،نعم

يشء يكاد يكون واضحًا، هلذا كانت يل مالحظة متواضعة عىل مثل مرشوع 

يف أّنه اعترب، أو فلنقل: حّص املشكلة يف العقل  الدكتور حمّمد عابد اجلابري،

العريب، فيام أعتقد شخصيًّا أّن هناك وجهًا آخر للمشكلة، وهو عبارة عن 
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الشخصّية العربّية، فالبّد أن نكتب أيضًا يف نقد الشخصّية العربيّة، فهل هي 

شخصّية سوّية أم تعاين من أمراض ألسباب أو ألخرى؟ فعندما ال تكون 

تك سليمة ومتوازنة تعتمد األخالقية واملهنية والتجّرد واملوضوعيّة شخصيّ 

)وهذه كّلها صفات ترجع للبعد الروحي واألخالقي( فإّنك قد ال تصل إىل 

 .نتائج سليمة، بل ستظّل تدافع عن الباطل وتوهم نفسك أّنه احلّق 

وهذه هي مشكلة الكثري من خصوم األنبياء يف عصورهم، فلو نحن تتّبعنا 

نصوص خصوم األنبياء واحتجاجاهتم يف القرآن واإلنجيل والتوراة فسنرى أّن 

أغلبيتها ال تنطلق من ُبعد موضوعي معريف عقيل بقدر ما تنطلق من استبعاد 

فكرة معيّنة، أو أّنه مل يعهدها آباؤهم، أو استخدام منطق السخرية واالستهزاء 

باإلنسان إىل إنكار احلّق، وعدم  والتهاون باألمور، وكّلها مساوئ أخالقّية تفيض

االستعداد للجلوس مع احلّق جلوسًا علمّيًا موضوعّيًا هادئًا طالبًا للحقيقة 

ا ﴿بأمانة وصدق، وهلذا قال تعاىل:  ا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّ َوَجَحُدوا هِبَ

 (.21نمل: )ال ﴾َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاقَِبُة اَلُْْفِسِدينَ 

وهلذا كنت دائاًم أقول بأّن املواقف الفكرية املعارضة للدين اليوم تشبه ـ يف 

بعض جوانبها ـ طبيعة املنطلقات التي انطلق منها خصوم األنبياء، لكّن بعض 

جوانبها األخرى ال تشبهها إطالقًا وإّنام هي مسب بة عن األزمة املعرفيّة وليس 

ينا أن نمّيز يف هذا اإلطار حتى ال ُنسقط اآليات األزمة األخالقّية، وأّن عل

القرآنية عىل كّل واقعنا بطريقة خاطئة، فالقرآن الكريم كان بالدرجة األوىل 

يواجه الالموضوعّية عند العرب وقريش، ومل يكن يف مقابله مفّكرون يثريون 

البد  فكرًا علمّيًا قد يكون خاطئًا، فهذه حالة حمدودة، ومجلة من نصوص القرآن

من فهمها يف هذا السياق، وال أّدعي الشمولّية، ومن هنا كان يرى مثل السيد 
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حممد باقر الصدر فيام ينقل عنه، وكذلك ما ينقل عن السيد اخلوئي شفاهًا، من 

أّن عّصنا هو عّص شّك نوعي، وليس كّل من شّكك يف قضّية دينية فهو مرتّد؛ 

الكفر، كام أّن معنى كونه ولد من ألّن إنكار الرضوريات عن شبهة ال يوجب 

أبوين مسلمني ـ كام ينقل شفاهًا عن السيد اخلوئي ـ ليس املعنى املادي، بل 

بمعنى أّنه عاش املحيط اإلسالمي الذي يوجب القناعة بصّحة الدين بشكل 

طبيعي، وهو ما قد ال ينطبق يف اجلملة عىل بعض احلاالت املعارصة، وللحديث 

 ٌل آخر، ال نستطرد فيه اآلن.يف هذه القضية جما

وعليه، فجهاد النفس وإصالح السلوك وهتذيب الروح كّلها مناهج 

إلصالح الذات العاقلة حتى يمكن للعقل أن يتحّرك متحّررًا من الذات األنانية 

الراغبة يف مصاحلها، وهبذا تكون هناك عالقة حمكمة بني )جاهدوا فينا( و 

ر اإلنسان نفسه من املصالح والذاتّيات واألنانية )لنهدينّهم سبلنا(، فكّلام طهّ 

واستعّد لتقّبل احلقيقة كيفام كانت ـ استعدادًا حقيقّيًا ال شكلّيًا ـ صارت هناك 

فرصة أكرب الكتشاف احلقيقة أو بعض زواياها املضيئة، فال ربط لآلية لزومًا 

وى أّّنا ، لكن ال موجب لدع، نعم هي ال تنفيهباملنهج الكشفي عند العرفاء

 .تثبته

إّن األمر بتقوى اهلل تعاىل يف اآلية الكريمة، ثم تعقيب ذلك بأّن اهلل  ثانياا:

ُيعّلمكم، جيري عىل نفس املنوال الذي رشحناه يف اآلية السابقة، بل توجد هنا 

مشكلة أخرى، وهي أّن حرف )الواو( يف لغة العرب ال يفيد الرتتيب، فضاًل 

ذا قلت: راجع دروسك وأنا أصلح املدفئة، فهذا ال يعني عن العلّية والسببية، فإ

بالرضورة أّن مراجعة الدروس يكون يف البداية وإصالح املدفئة يكون بعد 

ذلك، كام ال يعني أّن مراجعة الدروس عّلة إلصالح املدفئة، بل هو جمّرد 
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عمرو، احتامل، وهكذا إذا قلت: جاء زيد وعمرو، فإّنه ال يعني أّن زيدًا جاء قبل 

كام ال يعني أّن جميئ زيد كان السبب يف جميئ عمرو؛ ألّن حرف الواو يفيد 

االشرتاك، وال يفيد الرتتيب وال التعليل، أّما لو قال: اتقوا اهلل فيعّلمكم اهلل، 

ف بالواو ال ينفع لوحده، لربام استعطنا االقرتاب من الفكرة املّدعاة، لكّن العط

 يف.هد إضاما مل تكن هناك قرينة أو شا

 

 إذا كان كشف العرفاء حقيقّيًا فلماذا خيتلفون فيما بينهم؟  ـ 542

 :خيطر بالبال سؤال وَّلبد للتقديم له بمقّدمتني حتى يتضح اَلقصود  السؤال

منه: اَلقّدمة اْلوىل: من اَلعروف أّن العرفاء يعتمدون ِف معرفتهم للحقائق 

عقل فيستخدمونه إلثبات تلك اإلَلّية والكونية عّل )الكشف والشهود(، أّما ال

الدعاوي أو اْلقائق التي انكشفت َلم حيث َّل يعطون أّي قيمة معرفّية للعقل 

إَّل من أجل إثبات ما اّطلعوا عليه أثناء مكاشفاهتم؛ ْلّن من ذاق حالوة اليشء 

غنّي عن التعريف بتلك اْلالوة أو أّنه يعجز عن وصفها لآلخرين، وإذا متّكن 

ِت بمثال قريب عّل ذلك اليشء وليس نفس اليشء. اَلقّدمة من ذلك فهو سيأ

الثانية: إّن شيخ اإلرشاق السهروردي يعتمد عّل اَلكاشفات ورياضة النفس ِف 

معارفه ومن خالل تدّرجه ِف تلك اْلقائق اإلَلّية حتّصلت لديه معرفة تاّمة 

جود فهو أمر بأحكام الوجود وغريها لذلك قال بأّن اْلصالة للًمهّية، أّما الو

اعتباري. وِمّن قال بذلك أيضاا صدر اَلتأَلني ِف بداية حياته تبعاا ْلستاذه 

اَلريداماد القائل بأصالة اَلاهّية. لكن يقول صدر اَلتأَلني: إّنه َلا قام برياضة 

النفس وانعزل عن العامل واستخدم اَلكاشفات كوسيلة لتطّلعه عّل حقائق 

َلّية عدل عن رأيه اْلّول وهو أصالة اَلاهّية وقال: الوجود والكون واَلعارف اإل
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َلا أشغلت نفيس بالعبادات والرياضات الروحية وأفاض اهلل علينا من علمه 

واّطلعت عّل عامل اْلقيقة توّضح لدينا أّن اْلصالة للوجود َّل للًمهّية. والسؤال 

، فلًمذا هو: إذا كان مصدر اَلعرفة واحداا لدى العرفاء وهو الكشف والشهود

و أتبارّية اَلاهية بالنسبة لألخري تناقضت أقواَلم بالقول بأصالة الوجود واع

اعتبارية الوجود وأصالة اَلاهية بالنسبة لشيخ اإلرشاق؟ هل اخلروج من حالة 

الكشف والرجوع للواقع اَلادي هي السبب؟ حيث إّن اَلعنى َّل يمكن إيصاله 

رصة عن إيصال اَلقصود؟ فكّل من للمقابل... بمعنى آخر هل التعاريف قا

َلا  ةا شيخ اإلرشاق واَلال صدرا صاغ ما اّطلع عليه بطريقته التي ُيسبها مطابق

انكشف له من الفيض اإلَلي حسب تعبريه، ولذلك تباينت أقواَلم بخصوص 

ذلك ألفاظ القرآن الكريم مثل الكريس، والعرش،  وكمثال عّل هذا اَلوضوع؟

مادية لكن هذه اْللفاظ َّل يمكنها إيصال الواقع اْلقيقي واللوح، كّلها ألفاظ 

َلعاين تلك اْللفاظ فكّل ما يطرح هو معنى جمازي إليصال اَلعلومة ْلذهان 

الناس، وإَّل فاْللفاظ قارصة عن إيصال اْلقيقة بذاهتا للذهن البرشي؛ ْلّنه 

مها َّليمكن تصّورها. لذلك حدث اختالف ِف فهم هذه اْللفاظ، فمنهم من فه

 عّل ظاهرها مثل ابن تيمية ومدرسته، ومنهم من أّوَلا مثل اإلمامّية واَلعتزلة.

ثّم بًم أّن العرفاء اّطلعوا عّل عامل اَللكوت َلاذا َّل يمكنهم أن يتوّصلوا بطريقة 

بمعنى آخر َلاذا َّل يتوّسلوا  ؟لفكرة للناسامن خالل مكاشفتهم لتوصيل 

 طريقة توصل الفكرة بصورة واضحة باَلكاشفات التي لدَيم للحصول عّل

وسليمة للناس، كًم هو حاَلم حني توّسلوا بالرياضات النفسية واَلكاشفات 

َلعرفة اْلصيل واَّلعتباري لكّل من الوجود واَلاهية؟ هل السبب ِف ذلك هو 

عزوفهم عن الدنيا ْلّنه َّل َيّمهم أن تصل، فمن اّطلع عّل اْلقيقة اإلَلّية سوف 
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 نيا وما فيها؟يعزف عن الد

  :وحدة املصدر املعريف ال يساوي وحدة النتائج، فالذين يعتمدون  أوَّلا

العقل أساسًا للمعرفة هم أيضًا قد يصيبون وقد خيطؤون، وقد يتفقون وقد 

خيتلفون، فليس صحيحًا صياغة اإلشكال بأّنه ما دام املصدر املعريف واحدًا عند 

 لنتائج بينهم.العرفاء فبالرضورة البّد أن تتحد ا

ومعنى هذا هو أّنه قد يتصّور العارف أّنه حيصل له كشف فيام يكون ذلك 

وهُم كشٍف وخياٌل والتباساٌت شيطانّية عىل حّد تعبري بعض العرفاء أنفسهم، 

متامًا كام يتصّور الفيلسوف أّنه يقيم دلياًل عقلّيًا، ولكنّه وهم دليل، وليس سوى 

اّدعى أّنه عارٌف أو قيل عنه بأّنه عارٌف، فهو عارٌف  مغالطة، كام أّنه ليس كل من

 يف واقع احلال.

حياول بعض أنصار العرفاء أن جيعلوا هذه املشكلة كامنًة يف مرحلة  ثانياا:

الصحو بعد املحو، بمعنى أّن العارف عندما يعود من حالته التي كان عليها 

رة سوف يستخدم ويريد أن يصوغ ما شعر به عىل شكل مفاهيم، فهو بالرضو

نظامه املفاهيمي والعقيل للصياغة، وحيث إّن العقل ال يمكنه حتّمل تلك 

األمور، فقد يقع اخلطأ يف البيان، وهذه الفكرة جّيدة ومقنعة يف بعض احلاالت، 

لكنّها غري مقنعة يف حاالت أَخر، فإذا صاغ العارُف اآلخر كشوفاته بنمط أصالة 

ارف األّول هلذه الصياغة ويستبدل صياغته هبا؟ بل املاهية فلامذا ال يلتفت الع

ملاذا يقيم األدّلة عىل اعتبارّية الوجود وهو حال إقامته لألدلة يكون قد تصّور 

أصالة الوجود لرّدها؟ فنظامه الذهني غري عاجز إذًا عن تصّور أصالة الوجود، 

تعامله مع  إّن هذه األجوبة غري مقنعة يف كّل احلاالت، إال إذا بنى اإلنسان

العرفاء عىل حسن الظّن الدائم هبم. نعم هذا مقبول أحيانًا يف العرفاء غري 
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 الفالسفة، ال يف العرفاء الفالسفة كالسهروردي واملالصدرا، فتأّمل جيدًا.

لقد كتبُت يف دراسة متواضعة يل قبل حوايل العقد من الزمن، أّن  ثالثاا:

نب مهم للغاية ومفيد جّدًا، وإّنني العرفان له جانبان: جانب روحي، وهو جا

أدعو له دائاًم وأؤمن به إيامنًا عميقًا. وجانب معريف وهو اجلانب الذي يّدعي 

إمكان معرفة األشياء عرب الكشف، وقلت هناك بأّنني مل أجد شيئًا مقنعًا يثبت 

 هذه الدعوى الثانية، كام أّنني لست عارفًا لكي أعيشها، هلذا ال يمكنني شخصّياً 

التأّكد أساسًا من أّن العرفاء كانت لدهيم كشوفات، وليس تومّهات ناجتة عن 

تفاعالت العقل الباطن، فام ظنّوه كشفًا حقيقّيًا )وليس الكشف الصوري القائم 

عىل رؤية األشياء، فهذا ال عالقة له بالكشف احلقيقي القائم عىل العلم 

فسؤالكم موّجه ملن ينتّص احلضوري فليالحظ ذلك جّيدًا دفعًا لاللتباس(، 

للعرفاء يف هذا اجلانب. ولعّل ما أثرمتوه يصّب يف ّناية املطاف يف تصحيح وجهة 

النظر التي كنُت بحثتها سابقًا، ويمكنكم يف هذا الصدد مراجعة كتايب املتواضع 

)مسألة املنهج يف الفكر الديني، وقفات وتأّمالت، والصادر عن مؤّسسة 

 م(.1225بريوت، عام  االنتشار العريب يف

 

 قوس الصعود والنزول يف الفلسفة  ـ 542

 :إذا كان الوجود تشكيكيّاا ومتجّلياا حسب اَلراتب الوجودّية وأثناء  السؤال

قوس النزول تتجّّل الوجودات حسب سعتها الوجودّية، إذاا كيف َلذا اَلوجود 

يتجّل أثناء أن يأخذ سعة جديدة ويبدأ بالصعود أثناء قوس الصعود، وَلاذا مل 

 قوس النزول حسب سعته الوجودّية اْلقيقّية الكامنة فيه؟

  مل أفهم بشكل دقيق كالمكم، لكن ما يريده بعض الفالسفة والعرفاء من
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الفكرة هو أّن احلقيقة الوجودية الواحدة، وهي احلّق تبارك وتعاىل، عندما تظهر 

عامل املاّدة الذي هو عندهم عامل يبدأ ظهورها قوّيًا ثم حيصل التنّزل، بلوغًا إىل 

الفرق والتاليش، وبعملّية التجيّل هذه يكون العامل وفق تسميتنا ويوجد، وتأخذ 

 األمور حدودها الوجودّية. وقوس الصعود عوٌد لنقطة االنطالق.

دعني أشّبه ذلك بمثال )اليويو(، عندما أقوم برمي الكرة الصغرية املربوطة 

تنطلق بقّوة لتصل إىل أبعد نقطة عن مركز االنطالق ـ  هبذا احلبل يف يدي، فهي

وأبعد نقطة هي املرحلة التي تكون فيها الكرة يف أضعف قّوة دفعيّة وحركّية ـ ثم 

تقفل راجعًة، )وإليه ترجعون( )وإليه املصري(. هذا التشبيه يمكن قياسه عىل 

 .فكرة عالقة اهلل بالعامل من وجهة نظر هذا الفريق من الفالسفة

ولكي أوضح الفكرة أكثر يمكن أن نأخذ رؤية بعض أنصار املذهب الذّري، 

فهم يرون العامل بغري الطريقة التي نراها نحن، كأّنام يملكون جهازًا ُيرى فيه 

العامل عبارة عن ذّرات ال متناهية تسبح بطريقة رهيبة، وليس العامل عندهم عبارة 

آخر أدّق من ذلك، إّنه ماّدة وذرات  عن كرة أرضية أو نجوم أو قمر، إّنه بشكل

مع حركة ال متناهية متأل الكون ضجيجًا ال تسمعه آذاننا، وكّلام متوضعت 

الذرات بطريقة خاّصة وحصلت حركة معّينة تراءى لنا خلٌق جديد اسمه 

احليوان، أو النبات أو اجلامد أو زيد أو عمرو، فليس هناك عندهم صور نوعية أو 

بل ما يسّمى ماهيات ليس عندهم سوى عناوين وأسامء ماهيات لألشياء، 

اخرتعها العقل والذهن البرشي لتصنيف األشياء من حوله، والفوارق بني 

األشياء التي من حولنا فوارق عرضّية عندهم ـ وليست ذاتية ـ تتبع متوضع املاّدة 

 .واحلركة

ملا يف داخل هذا الوجه اآلخر للعامل )وهو أشبه بعامِل الكمبيوتر يف رؤيته 
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الكمبيوتر، والتي ختتلف عن رؤيتي أنا البسيطة ملا تظهره يل الشاشة(، هو ما 

ما يرتاءى  رون الناس من أنّ يقول الفالسفة بأّّنم حياولون اكتشافه بالعقل وحيذّ 

وعليه، فكّل  لنا هو ظواهر خادعة، وللحقيقة الوجودية لبٌّ آخر غري ظاهر لنا.

بالعوامل املختلفة، لكن رحلة النزول ختتلف عن رحلة يشء مّر يف رحلة النزول 

 الصعود.

 

 هل حنن يف عصر الظهور؟ وما قّصة عالمات الظهور؟  ـ 542

 :أوّد أن أستوضح من جانبكم الكريم عن موضوع اقرتاب الظهور  السؤال

اَلبارك لإلمام اْلّجة صلوات اهلل عليه، وما قّصة عالمات الظهور؟ وما الصّحة 

 فيها؟

 يد أن أطيل كثريًا يف هذا املوضوع، لكن إذا أردنا أن ندرس عالمات ال أر

 الظهور، فهناك عّدة مستويات للمطالعة:

وهذا موضوع طويل جّدًا، لكن ما  اَلستوى اْلّول: إثباهتا التارخيي واْلديثي،

يمكنني قوله هو أّن الكثري من روايات عالمات الظهور ضعيٌف من حيث 

خيي، أو ضعيٌف من حيث سنده ورواته، أو ضعيف من مصدره احلديثي والتار

حيث متنه وحمتواه، أو ضعيف من أكثر من جهة. واملؤسف أّننا مل نشهد حتى 

اآلن ـ حسب معلومايت املتواضعة ـ مرشوعًا متكاماًل لدراسة هذه األمور كّلها 

من زاوية التحقيق التارخيي واحلديثي، وفقًا للمدارس التارخيية واحلديثية 

 .املختلفة، فام زال هذا املوضوع يف إطار املعاجلات األولّية

وعىل سبيل املثال، فقد حّقق الشيخ حمّمد آصف حمسني املتخّصص يف علم 

الرجال واحلديث، وتلميذ اإلمام اخلوئي، حّقق روايات عالمات الظهور 
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حيح رواية، فبلغ عدد الروايات الص 251املوجودة يف بحار األنوار، والتي تبلغ 

واملعترب سندًا عنده منها ـ وهو من املتشّددين نسبّيًا يف األسانيد ـ مخس روايات 

فقط، )طبعًا هناك جزء من جمموع الروايات التي يف البحار ال تتحّدث مبارشًة 

عن عالمات الظهور، ومع ذلك أوردها صاحب البحار يف هذا الباب يف املجّلد 

ًا من أحد أساتذيت يف علم الرجال ـ الثاين واخلمسني(، وقد سمعُت شخصيّ 

ولعّله يتحّرج اليوم من ذكر اسمه ـ أّن أغلب روايات آخر الزمان ضعيفة السند، 

هذا ما سمعته منه عندما سألته يف مدينة قم عن هذا املوضوع قبل ثامنية عرش 

 عامًا تقريبًا.

 وحتى اجلهود التي بذَلا بعض العلًمء كانت تدور ِف حمورين:

مجع النصوص وتنظيمها وترتيبها واستخراجها من مصادرها،  اْلّول: اَلحور

مع االهتامم أيضًا باملصادر غري الشيعّية، فيام روته حول املالحم والفتن وأخبار 

آخر الزمان، وهذا جهٌد كبري وعظيم ُيشكر هؤالء عليه، وهو يشّكل مقّدمة 

ل عىل هذا األمر يف ومن أبرز من اشتغ .رضورية للغاية ألّي عمل بحثي الحق

 قضّية اإلمام املهدي عاّمة، الشيخ عيل الكوراين العاميل.

فهم هذه النصوص، وحتليلها وفلسفتها، كام فعل هنا عىل سبيل  اَلحور الثاين:

املثال الشهيد السعيد السيد حممد صادق الصدر رضوان اهلل تعاىل عليه يف 

 ًة غرُيه من العلامء.موسوعته املعروفة، وفعل ذلك ولو بشكل أقّل سع

أّما دراسة هذه النصوص احلاكية عن عالمات الظهور من زاوية توثيقية، 

وإثبات أّن النبي وأهل بيته قالوها فعاًل، وأّي حديث ثابت وأّيه ليس بثابت؟ 

فهذا عمٌل مل حيصل بالشكل املطلوب حتى اآلن، وحّبذا لو ُيصار إىل القيام 

 بخطوات جاّدة يف هذا اإلطار.
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وفقًا للنصوص نفسها،  اَلستوى الثاين: فهم نظام عمل عالمات الظهور

بمعنى أّن هناك يف النصوص جمموعة مهّمة من الروايات حتكي عن أّن 

وأكثر العالمات املوجودة يف  .العالمات عىل نوعني: حتمية وغري حتمية

املمكن  الروايات هي عالمات غري حتمّية باملفهوم الكالمي، ومعنى ذلك أّنه من

أن ال تقع، وأن ال يكون هلا ربط بموضوع الظهور حّتى لو وقعت، وبعض 

 الروايات تذكر العالمات احلتمية، وال تزيدها عن عدد أصابع اليد.

إّن فهم نظام عمل عالمات الظهور وموقعّيتها مهم أيضًا، السيام يف ضوء 

النصوص والكلامت  نظرية البداء التي يؤمن هبا املذهب اإلمامي، فإّن هناك يف

 ما يشري إىل جريان قانون البداء يف أكثر العالمات.

فلو حصل يشء ما موجود يف  اَلستوى الثالث: وهو مستوى التطبيق،

النصوص احلديثية، فهل يمكنني أن أطبّق النّص عىل هذا الشء وأقول بأّن 

 العالمة قد حصلت؟

ّنه بإمكاين الظّن أو هذا مشكل يف كثري من األحيان. كّل ما يف األمر أ

التخمني، فلو قال: ستقع حرب يف البلد الفالين، ووقعت اليوم هذه احلرب، 

فهل هذا يعني أّن هذه احلرب التي وقعت اليوم هي نفسها مقصود احلديث أم 

املقصود هو حرب أخرى ستقع الحقًا؟ غالبًا ما تأخذنا التشاهبات نحو نتائج 

مات الظهور عندما نأخذ كّل واحدة لنفسها غري صحيحة، فإّن الكثري من عال

سنجد أّّنا قابلة يف العادة للتكرار، مثاًل أنت تقول بأّن بالد الشام تسقط يف يد 

السفياين، مع أّننا لو راجعنا التاريخ سنجد مرات عّدة ـ مثاًل ـ سقطت فيها بالد 

مثل السالجقة  الشام يف يد تيارات متشّددة معادية للشيعة، أال يعترب الشيعة أنّ 

واأليوبيني واملامليك والعثامنيني كانوا متشّددين قساًة عىل التشّيع، وقد حكموا 
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هذه البالد عّدة مّرات؟ ولعّل هناك من احتمل أّّنم السفياين مثاًل. وأنت تقول: 

النفس الزكّية، وهو عنوان يصلح لتطبيقه عىل عرشات، وبعض املهتّمني 

ن العلامء احتمل يف كتابه أّن الذي يقتل بظهر الكوفة املعارصين بقضايا الظهور م

هو السيد حمّمد باقر الصدر، ولكنّه بعد أن حتّولت آراؤه حذف اسم السيد حممد 

باقر الصدر من الطبعة السابقة، ليضع مكانه اسم السيد حمّمد باقر احلكيم يف 

ة، فينبغي التنّبه الطبعة الالحقة، هذه أمور ال ّناية هلا وتفتح عىل احتامالت كثري

 ملثل هذا الوضع.

واملراجع للجهود والكلامت املبحوثة يف قضايا عالمات الظهور خالل نصف 

القرن األخري، أو ما يتناقل هنا وهناك جيد أشياء غريبة فرضها التأّول والتكّلف، 

وعالمات الظهور هي »السيد جعفر مرتىض العاميل حني قال:  ذكرهولنِْعَم ما 

حمّددة قاهلا النبّي واألئمة عليهم الصالة والسالم، ألجل الربط عىل قلوب أشياء 

 شيعة أهل البيت عليهم السالم، وهم يواجهون التحّديات والشبهات

والضغوطات اهلائلة. فإذا انطبقت انطباقًا رصحيًا فال إشكال، وإال فنحن لسنا 

 «ل غري ظاهربحاجة إىل حماولة متّحل االنطباق والتامس التأويالت بشك

، نرش املركز اإلسالمي للدراسات، الطبعة األوىل 221)مقاالت ودراسات: 

 .م(1221عام 

وفعاًل هو متّحل يف االنطباق وتكّلٌف يف التأويالت، بل يف بعضها من 

الطرائف ما فيه، وأذكر هنا عىل سبيل املثال ما أشار إليه الشيخ حسني عيل 

قرأ كلمة السفياين بإبدال النون تاًء مثنّاة، منتظري رمحه اهلل من احتامل أن تُ 

فتصبح السفيايت، وتعني الثورة املاركسية العاملّية، وإن عاد ورّد هذا االحتامل 

 (.111: 2)راجع: دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمّية 
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وهو منهيٌّ عنه يف بعض النصوص، فأن نتنّبأ  اَلستوى الرابع: التوقيت،

الظهور أو بقربه مسألة، وأن نتحّدث عن وقت معني بالدّقة وأّنه  بعالمات

سيخرج اإلمام يف هذا الوقت مسألة أخرى، ومهام بلغ احلال بنا فال يصّح أن 

نخوض يف قضيّة التوقيت؛ ألّن النصوص ـ ومنها بعض الروايات الصحيحة ـ 

 تؤّكد سرت مسألة الوقت عن الناس.

زين يف جبل عامل كان قد زاره صديٌق يل يف حدود وأذكر أّن أحد العلامء البار

م، وسأله مستشريًا حول الذهاب إىل فرنسا لطلب العلم، فقال له 2188عام 

ذلك العامل رمحه اهلل: ال داعي لذلك؛ فإّن اإلمام خيرج من اآلن إىل حدود أربع 

 سنوات، فال داعي هلذه العلوم!

ث عن أّن عّصه هو عّص لو راجعنا التاريخ، سنجد بعض العلامء حيدّ 

واعلم يا ولدي حمّمد، كّمل اهلل »الظهور، فهذا السيد ابن طاووس يقول البنه: 

جّل جالله بلقائه سعادتك ورّشف ببقائه وحسن إرادته منزلتك وخامتتك، أّنني 

 ﴾اِب َيْمُحو اهللُّ َما َيَشاء َوُيثْبُِت َوِعنَدُه ُأمُّ اْلكِتَ ﴿لوال آية يف كتاب اهلل املقّدس 

لكنت قد عّرفتك ووثقتك أّنني أدرك أيام ظهوره الكامل وأدخل حتت ظّله 

الشامل، فهذا أوان ظهور تلك الشموس وزوال الرّض والبؤس إن شاء اهلل، فإن 

متّم اهلل جّل جالله يل ما أؤمله من هذه اآلمال فقد كمل يل حتف الرشف 

 «، وله جّل جالله يف تدبري آمايلواإلقبال، وإن أراد انتقايل فاألمر إليه جّل جالله

(. ونحن نعرف أّن السيد 272، الفصل رقم 271)كشف املحّجة لثمرة املهجة: 

هـ أي قبل حوايل ثامنامئة عام، وهو يقول بأّنه 115ابن طاووس قد تويف عام 

ومثل هذا  لوال لوح املحو واإلثبات ألعلمتك بأّن هذا العّص هو عّص الظهور.

 لعلامء آخرين ال داعي لإلطالة باستعراضها. نصوص أخرى النّص 
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كام ورأينا يف حياتنا العرشات من األشخاص الذين طّبقوا عالمًة هنا وأخرى 

هناك، ثم بان اخلطأ وأّّنا كانت جمّرد ظنون وختمينات واستنسابات ليس عليها 

 دليٌل من عقل أو نقل، أو أّنه جرى عليها البداء عىل أحسن األحوال، هلذا فإيّن 

ال أعرف إذا كنّا يف عّص الظهور أم ال؟ إّن األمل حيدونا مجيعًا أن تظهر دولة 

احلّق، ولكنّني أقوهلا بّصاحة ووضوح: لست أعرف حتى ما إذا كنّا يف عّص 

الظهور، فضاًل عن أن أحّدد ذلك. ولعّل قويل هذا ناتج عن جهيل وقصور 

 علمي، والعلم عند اهلل.

 

 الستقراء؟ املنطقية لقيمة التعّددية الدينية بهل يتأثر املوقف من ال  ـ 522

 أّن  ،ذكرتم ِف بعض حمارضاتكم اَلخّصصة َلوضوع التعّددية الدينية :السؤال

الذي يتمّيز  ،وهو اليقني اإلستقرائي ،ْلصحاب التعّددية الدينية يقينهم اخلاّص 

لو تّم  ،عن اليقني اْلرسطي. شيخنا الكريم: هل يتأثر هذا اليقني اإلستقرائي

رفض اَّلستقراء أساساا؟ وحرضتكم تعلمون بأّن الفيلسوف كارل بوبر يقول 

بأّن اإلستقراء خرافة، مع العلم بأّن َلذا الفيلسوف حضوراا معتّداا به ِف أوساط 

 .تعليقكم عّل هذا اْلمرالتعّدديني. فًم هو 

  ّديني كّلام تراجع اليقني عن صورته األرسطّية انفتحت آفاق جديدة للتعد

املعرفّيني، وهذا معناه أّنه كّلام ابتعدنا عن احلّد األقىص لليقني وأخذنا بالنزول 

انفتح جمال التعّددّية املعرفيّة أكثر، فإذا اقرتبنا من النزعة الرتجيحّية التي مال 

اليها كثريون ومنهم بعض مفّكري املدرسة الوضعّية، والتي ترى أّن نتائج 

سوى ترجيح فرضّية عىل أخرى )أي يشء أشبه بالظّن البحث العلمي ال تعطي 

يف اصطالحنا(، فهنا سوف يرى التعّددي أّن جماله صار رحبًا؛ ألّن اجلزمّية 
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 املعرفّية التي قد تسمح بوالدة اإلقصاء املعريف والنزعة األحادّية سوف تتالشى.

 وعندما نأيت لفالسفة الشك أو نتعامل مع فيلسوف مثل كارل بوبر، فمن

 .للتعّدديني املعرفيني الطبيعي أكثر أن تشّكل رؤيته النقدّية لليقني فسحة جديدة

معنى هذا الكالم، أّن التعّدديني يكفيهم فتح كّوة يف جدار اجلزميّة اليقينية، 

وهذا ما حيصل عندهم من خالل مثل اليقني اإلستقرائي، فإذا دخلت التعّددية 

ني اإلستقرائي واحدة من أقرب النظرّيات جمال الدين، فسوف تكون نظرّية اليق

إىل التعّددية الدينية؛ ألّّنا تلغي األحادية من جهة فتكّرس التعّددية، ويف الوقت 

عينه هي تسمح ببقاء رضٍب من اليقني االطمئناين بحيث ال يتعّرض الدين ـ يف 

فتح معرفّياته ـ للتاليش والشك، لكن لو نزل التعّددي املعريف نحو الشك فسين

جمال التعّددية أكثر، لكن سيكون ذلك بالنسبة للدينّي الذي يبغي التعّددية 

الدينية واجلمَع بني مفهوَمي: التعّدد والدين، واحلرص عليهام معًا.. سيكون 

ذلك بالنسبة إليه مشوبًا باخلطر. وهذا ما جيعل مثل اليقني االستقرائي من أكثر 

 ة.هة والتعّددية من جهة ثانيأشكال اليقني تناغاًم مع الدين من ج

 

 قّصة إحياء الطيور إلبراهيم بشبهة اآلكل واملأكول الفلسفية  عالقة  ـ 522

 :ِف موقعكم اَلبارك وِف قائمة اْلسئلة واْلجوبة، وبالتحديد اْلسئلة  السؤال

تساؤَّلت حول طلب النبي إبراهيم رؤية »القرآنية واْلديثية، يوجد هذا السؤال 

، والسؤال الذي أوّد طرحه هنا يتعّلق هبذه «اَلوتى من اهلل سبحانهكيفية إحياء 

اْلية، وأعتقد أّن له عالقة بموضوع اْلية، وقد قرأته ِف إحدى اَلقاَّلت ْلحد 

اَلشايخ، وهذا هو مضمونه: إّن لسؤال نبّي اهلل إبراهيم عليه السالم هلل تعاىل 

شبهة )اْلكل واَلأكول(،  حول إحياء اْلموات وإماتة اْلحياء عالقة بموضوع
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وهي شبهة فلسفية معروفة. حيث ِف إحدى اَلّرات ذهب نبي اهلل إبراهيم ْلحد 

اْلماكن، فوجد جمموعة من اْلسود يثب بعضها عّل اْلخر، فيأكله، فلنفرض 

، فيأكل 4، فيأكله، فيأِت اْلسد رقم 4، يثب عّل اْلسد رقم 5أّن اْلسد رقم 

، وهكذا جمموعة من اْلسود يأكل بعضها 4د رقم ، بعد أن أكل اْلس5اْلسد 

بعضاا.. وليس رشطاا أن يأكل اْلسُد اْلّول اْلسَد الثاين بكامله، فقط قضمة أو 

بعضاا منه. بغض النظر عن واقعّية القّصة، اَلهم لو أننا طّبقنا شبهة اْلكل 

انات واَلأكول عّل هذه القّصة، فسوف يكون هناك اختالط بني أنواع هذه اْليو

)اْلسود(، ولو طّبقت عّل بني البرش مثالا، كأن يموت إنساٌن مؤمن، فتنبت 

شجرة تفاح فرضاا ِف مكانه، فنالحظ أّن مكّونات هذه الشجرة هي من اإلنسان 

اَلؤمن وماّدته العضوية بالذات، فيأِت إنسان كافر ويأكل تفاحة من هذه الشجرة، 

الكافر، وهكذا ترسي اْلالة من بدء  فسيصبح جزءاا من اإلنسان اَلؤمن ِف جسم

خلق اإلنسان إىل يوم القيامة، حيث كّل اْلجساد متداخلة، وإىل هذا يشري اخليام 

بقوله: كّل ذرات هذه اْلرض كانت أوجها كالشموس ذات هباء، أجل عن 

خدك الغبار برفق فهو خّد لكاعب حسناء. أي يقول اخليام: إذا أردت أن تزيح 

فرتّفق ِف ذلك؛ ْلّنه قد يكون خداا َّلمرأة حسناء، تكّونت فيك الغبار عن خّدك 

بعد دورات ودورات ِف هذه اْلياة، وأّن هذا الرتاب هو ذّرات تلك اْلسناء. 

نعود إىل قول نبّي اهلل إبراهيم عليه السالم فهو طلب من اهلل أن يريه كيف يرجع 

وصّياته، دون أن اْلجساد إىل وضعها الطبيعي، كّل جسد عّل حدة وبكّل خص

خيتلط بجسٍد آخر.. وِف هذه اْلثناء، قال اهلل تبارك وتعاىل له: خذ أربعة أنواع 

من الطري واذبحهّن واخلطهّن بريشهّن وْلمهّن وضع كّل جزء من هذا اخلليط 

عّل جبل معني، ثم ادُع تلك الطيور التي ذبحتها ِف البداية بأسًمئها، فسوف 
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كًم شاهدهتا أّول مّرة قبل الذبح، وهكذا يكون فعل  تالحظ بأَّنا تتجمع وتأتيك

اهلل يوم يبعث الناس من قبورهم، سواء تفّرقت اْلعضاء واْلجساد، وسواء 

ماتت ِف بّر أو بحر أو ِف أّي كوكب أو جمّرة، فسوف يأِت هبا اهلل، ويعيدها نشأهتا 

أيكم الرشيف اْلوىل، أي النشأة الدنيوية. أرجو منكم فضيلة الشيخ أن تعطونا ر

 هبذا الكالم. وهل هو صحيح أم جمانٌب للصواب؟

 :الرواية التي أرشتم إليها موجودة فعاًل وهي معتربة من حيث السند  أوَّلا

وفقًا للكثري من النظريات الرجالية، لكنّها رواية آحادية. ونّص الرواية هو: عن 

راهيم ملكوت الساموات ملا رأى إب»أيب بصري، عن أيب عبداهلل عليه السالم، قال: 

واألرض التفت فرأى رجاًل يزين فدعا عليه فامت، ثم رأى آخر فدعا عليه 

فامت. حتى رأى ثالثة فدعا عليهم فامتوا، فأوحى اهلل عز وجل إليه: يا إبراهيم 

دعوتك جمابة، فال تدعو عىل عبادي فإيّن لو شئت مل أخلقهم، إين خلقت خلقي 

بدين ال يرشك يب شيئًا فأثيبه؛ وعبدًا يعبد غريي فلن عىل ثالثة أصناف، عبدًا يع

يفوتني؛ وعبدًا يعبد غريي فأخرج من صلبه من يعبدين. ثم التفت فرأى جيفًة 

عىل ساحل البحر بعضها يف املاء وبعضها يف الرّب، جتيء سباع البحر فتأكل ما يف 

سباع الرّب املاء، ثم ترجع فيشتمل بعضها عىل بعض فيأكل بعضها بعضًا، وجيئ 

فتأكل منها فيشتمل بعضها عىل بعض فيأكل بعضها بعضًا، فعند ذلك تعّجب 

إبراهيم مما رأى وقال: يا رّب أرين كيف حتيي املوتى، هذه أمٌم يأكل بعضها 

بعضًا، قال: أو مل تؤمن؟ قال: بىل ولكن ليطمئّن قلبي ـ يعني حتى أرى هذا كام 

من الطري فقّطعهن، واخلطهن كام اختلطت  رأيت األشياء كّلها ـ قال: خذ أربعة

هذه اجليفة يف هذه السباع التي أكل بعضها بعضًا فخلط، ثم اجعل عىل كّل جبل 

منهّن جزءًا، ثم ادعهّن يأتينك سعيًا، فلام دعاهّن أجبنه، كانت اجلبال عرشة. 
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: 21)بحار األنوار « قال: وكانت الطيور الديك واحلاممة، والطاووس والغراب

 (.12رقم  787: 1؛ وعلل الرشائع 12

لو الحظنا الرواية يف نّصها املتقّدم الذي يعّد األقوى سندًا ومصدرًا،  ثانياا:

لوجدنا أّن الصورة التي قّدمها اهلل تعاىل إلبراهيم كي يرشح له كيفية معاجلة 

مشكلة اآلكل واملأكول ال تتطابق مع املشكلة نفسها، فشبهة اآلكل واملأكول ال 

وم عىل مبدأ االختالط، بل تقوم عىل مبدأ التداخل، وفرٌق بينهام، فاالختالط تق

هو ما قاله اهلل إلبراهيم يف شأن الطيور، حيث قال له: قّطعها واخلطها حتى ال 

 عىل جبل، فاهلل هنا مّيز كّل قطعة فالتأمت مع سائر قطع 
ٍ
تستبني، ثم ارم كّل جزء

ل، وهذا يشء ال عالقة له بشبهة اآلكل كّل حيوان املنترشة عىل سائر اجلبا

واملأكول؛ ألّن مشكلة الشبهة أّن املأكول يتداخل مع اآلكل وال ينفصالن، فصار 

جزء املأكول جزءًا من اآلكل، فمع من ُيبعث؟ أمع اآلكل أم مع املأكول؟! وأين 

وضع إىل يبعث لو كان اآلكل كافرًا واملأكول مؤمنًا أيف اجلنّة أم يف النار؟! ال أنه 

جانبه بطريقة ال متييز فيها، فمبدأ االختالط ال يساوق مبدأ التداخل الذي هو 

أساس مشكلة شبهة اآلكل واملأكول، فال أجد الرواية لو تأّملناها متنًا حتّل 

مشكلة شبهة اآلكل واملأكول، حيث إّنه ال عني وال أثر للحّل يف قّصة الطيور، 

الل الطيور لو كانت مشكلته هي اآلكل فكيف اقتنع إبراهيم باحلّل من خ

 واملأكول؟!

ولكن لو فهمنا من قّصة اجليفة التي عىل البحر أّن إبراهيم مل تكن مشكلته 

اآلكل واملأكول، بل مشكلته اختالط أجزاء احليوانات ببعضها نتيجة التآكل، 

فحيوانات البحر قّسمت باألكل قطع اجليفة التي يف البحر، ثم حصل تآكل بني 

حيوانات البحر نفسها، وهذا ما حصل مع حيوانات الرّب، ويف هذه احلال تضيع 
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اجليفة، فال نقدر عىل متييز أين صارت أجزاؤها؟ فام يف بطن كّل حيوان هو طعام 

خمتلط من اجليفة ومن حلم سائر احليوانات املتصارعة، وسؤال إبراهيم هو كيف 

يوانات البحر والرّب، ال أّنه يسأل سيتّم متييز قطع اجليفة التي اختلطت داخل ح

 عن شبهة اآلكل واملأكول.

ولتشبيه املوقف يمكن إعطاء املثال التايل: أنا أعطيت زيدًا وعمروًا مخسة 

دنانري، فأخذ بكٌر من زيد دينارين، ثم أخذ خالد من عمرو دينارين، ثم أخذ 

من بكر دينارًا سعيد من خالد دينارًا، وأخذ مجال من بكر دينارًا، وأخذ فؤاد 

ومن خالد دينارًا، وكّل واحد منهم كانت يف جيبه دنانري أخرى له، السؤال كيف 

نمّيز الدنانري اخلمسة التي أعطيتها أنا لزيد وعمرو؟ هذا هو سؤال إبراهيم، 

 وهذا السؤال يتناسب مع جواب اهلل تعاىل عرب الطيور.

يف البنَي هو تعبري إبراهيم ولعّل ما سّبب تصّور إقحام فكرة اآلكل واملأكول 

بأّنه يأكل بعضها بعضًا، مع أّن هذا التعبري عندما نضّمه إىل طريقة اجلواب 

وتعبري االختالط الوارد بعد ذلك نفهم منه أّن املوضوع ليس بالرضورة شبهة 

اآلكل واملأكول، وإّنام هي شبهة كيف يمكن هلل أن يمّيز جّثة امليت التي انترشت 

ها مّرًة أخرى، وقّصة الطيور تؤّكد مبدأ اجلمع والتمييز يف مقابل وجيمع أعضاء

أحيسب اإلنسان أن لن ﴿مبدأ التفريق واالختالط، وهو ما قد يشبه قوله تعاىل: 

(، فال أجد الرواية 1ـ  1)القيامة:  ﴾نجمع عظامه بىل قادرين عىل أن نسّوي بنانه

روحة يف كلامت الفالسفة ظاهرًة يف احلكاية عن قّصة اآلكل واملأكول املط

 واملتكّلمني، بّصف النظر عن أصل هذه الشبهة ومديات صّحتها.

إّنه لو كان سؤال إبراهيم عن اآلكل واملأكول ملا كانت قّصة  وخالصة القول:

الطيور حاًل ملشكلته، أّما لو كان سؤاله عن التمييز واجلمع فقّصة الطيور هي 
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د اخلرب الذي حكته لنا هذه الرواية، وإال فإّن احلّل املناسب لذلك، وفقًا العتام

 اآلية القرآنية ال حتكي لنا أبدًا عن قّصة اآلكل واملأكول كام هو واضٌح منها.

 

هل اختالل النظرّية الفلسفية يف التوحيد مثاًل يفضي إىل بطالن   ـ 525

 النتائج الفقهية للعاِلم نفسه؟

 :قد َّل أجيد الصيغة الصحيحة أوّد أن أسأل عن معرفة التوحيد، لكن  السؤال

ِف طرح السؤال. يقال: إّن ما ُيبنى عّل باطل فهو باطل. إذا كان العامل ـ سواء 

الفيلسوف أم الصوِف أم من أهل العرفان ـ بنى عقيدته ِف التوحيد عّل مثل: 

وحدة الوجود ِف عني ذاته أو اْللول واَّلحتاد أو الوحدة ِف عني الكثرة، هل تتأثر 

لوم كاَلسائل الفقهّية باخللل اَلوجود ِف التوحيد؟ بعبارة أخرى: مجيع الع

س الفلسفة وغريه..  سمعت ذات مرة من عامِل كبري ِف قم اَلقّدسة، وهو ُيدرِّ

يقول: إذا اختّل التوحيد عّل عامِل خيتّل حتى الفقه؟ وقبل هذا بفرتة قال: إَّّنم 

ياء والكيمياء، وهو يقصد ُيدّرسون )فصوص اْلكم( ويتعاملون معها مثل الفيز

أَّّنم ليسوا عّل ديننا، ومع ذلك ندّرس َلم نظرّياهتم، بحيث يأخذون من 

فصوص اْلكم ما يوافق القرآن ويرتكون ما يتعارض معه. السؤال: إذا كان ابن 

عريب ِف نظر البعض منحرفاا عقائدّياا، هل يصّح أن يأخذ العامِل من علمه، 

اس أّنه إذا اختّل التوحيد عّل العامِل خيتّل عنده خصوصاا ِف التوحيد، عّل أس

 حتى علم الفقه؟

  هناك جمموعة نقاط ينبغي علينا التمييز بينها وفصل األمور عن بعضها

 حتى ال تتداخل األمور علينا:

ال شّك يف تأثري العلوم املختلفة عىل بعضها بعضًا، فالرياضيات تؤثر  أوَّلا:
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ر عىل العلوم الدينية، وعلم الكالم يؤثر عىل الفقه، عىل الفيزياء، والفلسفة تؤث

وعلم أصول الفقه يؤثر عىل علم الفقه أيضًا، وعلم التاريخ يؤثر عىل علم 

احلديث وبالعكس، فتأثريات العلوم عىل بعضها أمر متفق عليه من حيث املبدأ، 

موضوعًا  بل هناك علوم متثل أساسًا لعلوم أخرى، هلذا تعترب بالنسبة إليها أصالً 

كام يسّميه املناطقة، وهناك أيضًا تقسيم آخر استخدمه الدكتور عبد الكريم 

رسوش كثريًا، وهو تقسيم العلوم إىل علوم منتَِجة وعلوم مستهلِكة، فهناك 

علوم تنتج األفكار، وهناك علوم أخرى تقوم بتوظيف هذه النتائج يف جماهلا، 

 أّن أحدًا يناقش يف هذا. وهذا كّله صحيح من حيث املبدأ، وال أظنّ 

إّن ما قلناه عن العالقة بني العلوم جيري بعينه يف العالقة بني املسائل  ثانياا:

داخل العلم الواحد أو بني علمني، فقد تكون هناك مسألة فلسفّية تؤثر يف 

مسائل فلسفّية أخرى، مثل نظرّية أصالة الوجود التي تؤثر يف فهم نظرية احلركة 

ؤثر أيضًا يف مباحث العّلة واملعلول وحتديد مالك االحتياج بشكل قوي، وت

وهكذا يف علم أصول الفقه فإّن نظرّية جعل الطريقّية التي ذكرها املريزا  .للعّلة

النائيني تؤثر يف مباحث التعارض بني األخبار، كام تؤثر يف العالقات بني 

األمارات واالستصحاب وسائر األصول املحضة مثاًل وهكذا. وهذا أيضًا يبدو 

 العلمي والفكري.يل أمرًا متفقًا عليه، يشعر به كّل مشتغل باملجال 

 يوجد هنا سؤاالن أساسّيان وعندمها تقع معركة اآلراء: ثالثاا:

هل تؤثر العلوم ببعضها بطريقة شاملة، أم أّن التأثريات  السؤال اْلّول:

موضعّية؟ فهل علم الرياضّيات مثاًل يؤثر يف الفيزياء بشكل شامل، بحيث كّل 

ضيات؟ وهل علم احلديث يؤثر يف مسألة فيزيائية نحن بحاجة فيها لقواعد الريا

 االجتهاد الفقهي يف كّل مسألٍة مسألة أم أنه يؤثر يف بعض املسائل؟
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هل تأثريات العلوم عىل بعضها ذات طرف واحد أم هي  السؤال الثاين:

تأثريات متبادلة؟ هل علم الرياضيات يؤثر يف الفيزياء وكذلك الفيزياء تؤثر يف 

تؤثر وعلومًا تتأثر؟ وإذا كان األمر كذلك فأّي  الرياضيات أم أّن هناك علوماً 

 العلوم هو املؤّثر وملاذا وأهّيا هو املتأثر وملاذا؟ وما هي املعايري لذلك؟

معركة الرأي يف نظرية القبض والبسط للدكتور رسوش مثاًل، تكمن ـ يف 

يف  تقديري ـ يف هذين السؤالني بالدرجة األوىل، فإذا كان التأثري شاماًل، وقلنا

جواب السؤال الثاين بأّن هناك علومًا تؤثر وعلومًا تتأثر، فهذا معناه أّنه مع 

فرض العلوم الدينية علومًا مستهلكة ـ كام يرى رسوش ـ ستكون العلوم الدينية 

متأثرة بالعلوم البرشية غري الدينية، دون العكس، وهذا يعني أّن أّي تغرّي حيصل 

ّوالً يف الفهم الديني والعلوم الدينية. ولكنّني يف العلوم البرشية سوف حيدث حت

 أجد أّن إثبات شمولّية التأثري أمر بالغ الصعوبة، وهو جمّرد دعوى.

 رابعاا: تأثري علم ِف آخر يمكن أن يكون بشكلني:

أن حيدث العلم األّول مناخًا فكرّيًا يفّكر يف داخله العامل  الشكل اْلّول:

درس الفلسفة مثاًل فسوف يملك الدارس الفلسفي بالعلم الثاين، فنحن عندما ن

عقاًل وذهنيًّة تتأثر بالتفكري الفلسفي، وسوف حيمل معه هذه الذهنية إىل علم 

أصول الفقه مثاًل، فترتك هذه الذهنية تأثرياهتا يف االجتهاد الرشعي، عىل خالف 

احلال يف شخص آخر بعيد كّل البعد عن املناخ الفلسفي وطرائق وسياقات 

التفكري العقيل، ففي هذه احلال سوف يلج حتليل النصوص الدينية بذهنية 

 خمتلفة.

هذا النوع من التأثري سأسّميه التأثري املناخي. وهذا النوع من التأثري حاصل 

بالتأكيد يف العلوم الدينية، فكّلام اقرتبت عالقة علم بعلم آخر صار التأثري 
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لفلسفة واالجتهاد الرشعي، اللغة املناخي أقوى، مثل الفلسفة والكالم، ا

والفقه، التاريخ وأصول الفقه، التاريخ واحلديث، الكالم وعلم امللل والنحل 

وهكذا. فإذا أخذنا شخصًا يعيش ذهنية الفلسفة الصدرائّية أو املشائّية أو 

العرفان أو التصّوف فمن الطبيعي ـ عندما يلج نطاق التعامل مع النصوص ـ أن 

 عىل جممل قراءاته للنّص الديني. ر تأثرياتهيرتك هذا األم

وال أعني بذلك الشمولّية، بمعنى ليس من الرضوري يف كّل مسألة يعاجلها 

يف فهم النّص الدينية أن ترتك السياقات واملناخات تأثرياهتا فيها، بل القضّية تتبع 

خوله درجة ُبعد وقرب املوضوع الذي يعاَلج من ذاك املناخ الذي تأثر به قبل د

جمال حتليل النصوص، ففرٌق بني الفيلسوف الذي يريد أن يفرّس حديثًا يقول 

مثاًل: صّل الظهر عند الزوال، وذاك الفيلسوف الذي يريد أن يفرّس حديثًا يقول: 

إّن األطفال يوم القيامة يكّلفون برمي أنفسهم يف النار فإذا فعلوا دخلوا اجلنّة 

ديث الثاين موضوعه وماّدته أقرب إىل جمال واال عصوا اهلل وعاقبهم. إّن احل

اشتغال الفيلسوف، هلذا يرتّقب أكثر أن ترتك رؤيته الفلسفّية ومناخه العقيل 

تأثريًا عىل طبيعة فهمه هلذه القضيّة، بخالف املثال األّول. والعكس أيضًا 

صحيح، فلو دخل فقيه بذهنية الفقه والقانون جمال البحث الفلسفي، فمن 

أن ترتك الذهنيّة الفقهية القائمة عىل اللغة والتاريخ وفهم النّص وطبيعة  الطبيعي

القانون واالجتامع وغري ذلك تأثريًا عليه يف كيفية تلّقيه املسائل الفلسفّية، فقد 

 يتعاطى بعرفّية مع موضوع دقيق، وهذا ما ملسناه يف أكثر من موضع.

ّلل بدرجة عالية من تأثريات طبعًا، هنا يمكن لبعض الباحثني والعلامء أن يق

املناخ الفكري، عندما يعزل ذاته بشكل كبري عنه، وهذا أمر نسبي خيتلف بني 

 ة بني العلوم املختلفة.الناس ومستويات عزهلم لشخصّياهتم العلميّ 
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أن نتحّدث عن تأثريات علم يف علم آخر بطريقة مبارشة، ال  الشكل الثاين:

فقط، وهذا أمر حاصل بالتأكيد بني العلوم، من خالل السياق واملناخ العام 

فنظرّية االعتبار يف الفلسفة ترتك تأثريًا مبارشًا وعظياًم عىل مباحث مهّمة يف علم 

ر، املقّدمات أصول الفقه، مثل مجلة من مباحث مقّدمة الواجب )الرشط املتأّخ 

فة العلم ون بفلساملفّوتة، الواجب املعّلق و..(، وغري ذلك، والباحثون املختّص 

وعلم املعرفة الثانوي يعّد هذا املجال ـ أي جمال اكتشاف التأثريات املتبادلة، 

 وحتديد موقعها ومركزها ودائرهتا ـ من أهّم مناشطهم املعريف.

من جممل ما تقّدم نستطيع أن نقول بأّن التأثريات حاصلة وتعّد أمرًا  خامساا:

مسألة يف علٍم ما هلا تأثري عىل كّل  واقعًا، لكنّها ليست شمولّية، بحيث إّن كّل 

مسألة يف علم آخر، فهذا يشء من املستحيل عمليًا إثباته، وهذا يعني أّن إثبات 

التأثري حيتاج لدراسة يف طبيعة العالقة بني موضوعي املسألتني وجممل أطرافهام، 

ارشة وقضيّة مثل قضية التوحيد ـ كام جاء يف السؤال ـ ال أعتقد أّن هلا عالقة مب

عي يف بعض القضايا يف الفقه، كنجاسة الدم أو غري ذلك، بحيث نستطيع أن ندّ 

 أو العارف من بحوث فقهّية سيكون باطاًل؛ ألّنه ُبني بأّن كّل ما جاء به هذا العامل

عىل باطل؛ فإّننا بحاجة إلثبات طبيعة العالقة بني املسألتني، لنرى هل أّن الثانية 

ىل، حتى نقول: ما بني عىل باطل فهو باطل، أم أّنا ليست مبنّيٌة حّقًا عىل األو

 مبنّيًة عليها.

علاًم أّننا وجدنا الكثري من الفقهاء لدهيم آراء متناقضة يف موضوعات خارج 

علم الفقه، لكنّهم توّصلوا إىل نتائج موّحدة يف الكثري من قضايا الفقه 

 أيضًا. اإلسالمّي، األمر الذي البّد من أخذه بعني االعتبار

لو صّح ما جاء يف السؤال أعاله، لكان ينبغي علينا أيضًا أن نرتك كّل  سادساا:

العلوم الطبيعية ـ كالفيزياء والكيمياء ـ واإلنسانّية التي عرفها البرش؛ ألّن أغلب 
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الذين أتوا هبا هم من غري املسلمني، من الذين نقول فيهم بأّّنم مل يفهموا 

جيب أن نكون أوفياء هلذه املقولة فهل يمكن الوفاء هلا؟  التوحيد حّق الفهم، إذاً 

وهل هي منطقّية؟ هذا يكشف عن أّنه ال يصّح إطالق التوصيفات واألحكام 

بطريقة عمومّية، بل البّد من دراسة األمور بطريقة موضعّية؛ إلجراء الفحص 

كز اخلطأ فيها والتثّبت من العالقات التأثريية ملسألة عىل أخرى بغية اكتشاف مر

 يف املسألة الثانية املبنية عىل األوىل املفرتض أّّنا باطلة من وجهة نظرنا.

 

 ألسنا حباجة لعلم أصول العقيدة مثل علم أصول الفقه؟  ـ 523

  السؤال: شيخنا الفاضل، أَّل ترون أّن هناك رضورة تقيض بتأسيس علم

 أصول للعقيدة، كًم هي اْلال بالنسبة للفقه؟

  املسائل االعتقادية البّد من االشتغال عليه كأّي علٍم آخر، منهج البحث يف

حتى لو مل يبلغ األمر حد  حتويله إىل علم مستقّل كام صارت احلال مع علم 

أصول الفقه، وقد سعى غري واحٍد من العلامء ـ ومنهم بعض املعارصين جزاهم 

ا تكون هذه اهلل خريًا ـ للبحث يف مثل هذه األمور بشكل منفصل، إذ غالبًا م

األبحاث مبعثرًة أو مطوّيًة يف ثنايا الدراسات العقائدّية عند علامء الكالم 

واملذاهب، ففرزها ووضعها ضمن سياق تنظريي عام يظّل مسألة مفيدة، ال أقّل 

من الناحية التعليمية، بغية خوض هذا النوع من املوضوعات بشكل أوضح 

 وسليم ومنطقي.

 

املهدوية يف رسالة إىل )عقالء الشيعة( من تعليقات على مداخلة حول   ـ 524

 أحد العلماء السّنة

  السؤال: من مجلة ما يقوله بعض العلًمء اَلعارصين اَلعتدلني من أهل السنّة ـ
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وهو الشيخ الدكتور )...( ـ ِف رسالة وّجهها إىل )عقالء الشيعة( ما نّصه: 

ْلّق غموض وَّل بالرغم من حساسية هذا اَلوضوع لدى بعضكم لكن ليس ِف ا»

طالسم، فاهلل تعاىل أرسل الرسل وأنزل معهم الكتاب ليبّينوا للناس كّل َشء: 

حّدثونا عن ِّس حكاية الرسداب، وسامراء؟ هل هو وحي من اهلل وعّل من نزل 

وأّي ملك جاء به؟ فالذي نجزم به ونتعّبد اهلل به أّن الوحي قد انقطع بوفاة حمّمد 

قولوا برّبكم: أَّل تستطيع كّل فرقة أن تزعم كًم تزعمون صّل اهلل عليه وسلم! ثم 

وتنتظر مهدَيا كًم تنتظرون؟ أسألكم باهلل لو قّدر اهلل بأّن اإلمام اْلسن العسكري 

مل يكن عقيًما وأنجب ولداا أَّل تستمّر اإلمامة عندكم لتصل إىل اخلمسني والستني 

جعل اإلمامة ِف سلسلة  بدل اَّلثني عرش؟ وهل خيفى عّل اهلل حال العسكري أن

ستنقطع عنده لو كان اْلمر رّبانياا كًم تزعمون؟ وعّل افرتاض صّحة الواقعة، 

حّدثونا عن جمريات اْلمور هناك كيف حدثت؟ هل يليق عقالا أن يولد اجلنني 

ويصبح قادراا عّل الدخول ِف الرسداب برسعة دون أن يعلم عنه الناس؟ وهل 

داب أم أنه أتّم عامي الرضاعة أم بل  رشده ثم هو زحف من ْلظة وَّلدته للرس

دلف إليه!! إَّّنا أشبه ما تكون بالرؤيا )أفتوين ِف رؤياي إن كنتم للرؤيا تعربون(؟ 

إّنكم تعتقدون شيئاا َّل يوافقكم عليه تسعون باَلائة من العامل اإلسالمي!! وهل 

قة للمألوف؟ يتخّيل عاقل سهولة تصديق مثل هذه اْلخبار ذات الطبيعة اخلار

أَّل ترون أّن خرب عظيم كخرب كالم عيسى عليه السالم ِف اَلهد صّدقناه فقط َلا 

قاله اهلل القادر عّل كّل َشء، ونزل به اْلمني جربيل عّل حمّمد الصادق فبلغه 

للناس، ليؤمن بعضهم بذلك ويكفر البعض اْلخر، فكيف بتصديق خربكم 

ما  .«دثاا وسنداا وروايةا وغموضاا؟!الغريب والذي َّل خيفى عليكم طبيعته ح

 تعليقكم شيخنا الفاضل؟
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  كم هي مجيلة اللغة احلوارّية اهلادئة، وكم هو مجيل أن تسود لغٌة أقّل عنفًا

ممّا هو السائد، وكم هي خطوة طيبة من عامل ينتمي ملذهب معني يف التوّجه 

مع ذلك ـ ثّمة بأسئلة لعلامء املذاهب األخرى دون تكفري أو تفسيق، لكن ـ 

وقفات متواضعة مع هذا النّص، وسوف أقفها من موقع أّنني أواجه عاملًا متدّينًا 

سنّيًا يطرح نفسه من موقع االعتدال، كام سأعّلق بعيدًا عن املهاترات املذهبّية 

التي ال أؤمن هبا من األساس، وإّنام من موقع احلرص عىل سالمة املناهج 

هلا دراسة اجلدل الكالمي يف العامل اإلسالمي اليوم، البحثية التي نريد من خال

وسأحّدد مركز مناقشتي يف النّص أعاله، أّما سائر املوضوعات املتعّلقة باإلمامة 

 واملهدوّية، فلن أتعّرض هلا هنا:

ابتدأ فضيلة الدكتور الفاضل يف النّص أعاله بنفي الغموض عن احلّق،  ـ 5

وهذا الكالم غري دقيق عىل إطالقه، فاحلّق ليس جلّيًا دومًا، بل يف بعض األحيان 

تلتبس األمور بسبب املالبسات التارخيّية والعقلّية، أو بسبب فتن وأهواء الذين 

أّي غموض دائاًم فلامذا كّل هذا سبقونا. ولو كان احلّق جلّيًا وبعيدًا عن 

االختالف اهلائل بني املسلمني، وبني أهل السنّة أنفسهم، يف آالف القضايا 

الكالمّية واألصوليّة والفقهّية والتارخيّية واحلديثّية والرجالّية والتفسريية 

وغريها؟! أفهل يرجع كّله إىل األهواء )حتى من قبل الالحقني( ولوالها 

 كاملًة؟! فكلمة )احلّق واضح دومًا( من الكلامت النجلت الصورة

األيديولوجّية املومهة، بل احلّق قد يلبس لباسًا مومهًا وخيتلط به الباطل، فقد 

يكون واضحًا وقد يقع اإلنسان يف موقع عدم رؤية احلّق، فإّن الشمس قد ال 

 .ُترى عندما يكون اإلنسان يف سجٍن حتت األرض رغم وضوحها

مع الدكتور الفاضل يف هذه النقطة املفتاحّية التي تّم تصدير هلذا أختلف 
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الكالم هبا؛ ألّنا مهّمة جّدًا، فمن يدخل اإلسالم اليوم لن يرى بسهولة وضوح 

احلّق وسط كّل هذه االختالفات بني املذاهب، بل سريى وضوح بعض األمور، 

وتفتيش لكن من الطبيعي أن تكون بعض األمور األخرى بحاجة ملزيد بحٍث 

وتأّمل، واملشكلة أّننا نقيس مطلق األمور الدينية عىل األمور الفطرّية اجلليّة 

الواضحة كوجود اهلل سبحانه، فنتصّور أّن كّل أمٍر ديني هو واضح جيّل؛ ألّن 

املسألة اإلهلّية واضحة، وألّن القرآن تعامل بوضوح مع أّمهات القضايا اإلهلّية. 

ملسلم اّدعاء بداهة إعجاز القرآن؛ ألّن األمر واضح عنده وإذا كان بإمكان العامل ا

بعد النظر والبحث، فإّن العامل الشيعي يمكنه أيضًا وبنفس املنهجّية 

األيديولوجّية أن يّدعي الوضوح يف مقوالته الكالمّية، مقابل كّل موجات 

 التشكيك، وهذا يعني أّن هذا املدخل من األساس خطأ، وينبغي أن نستبعد مثل

هذه املقوالت )وضوح احلّق، يمكن الربهنة عليه وحسم أمره بثالث دقائق، 

وإال فهو ليس بحّق لو احتاج إىل مقّدمات(، ونفتح أّي موضوع كالمي ـ مهام 

كان واضحًا عند فالن أو آخر ـ عىل أّنه موضوٌع بحثي حيتاج لوضعه عىل 

، وهذا ال يقف عند حدود الطاولة بغية دراسته بدّقة وفق املعطيات املتوّفرة فيه

الدين، بل يشمل خمتلف مساحات املعرفة اإلنسانّية، والتي فيها ما هو واضح 

 وما هو بحاجة لتجلية بام ال يرجع غموضه إىل تقصري الساحة اإلهلّية املقّدسة.

مل يرسل اهلل الرسل ليبيّنوا للناس كّل يشء، بل أرسلهم ليبّينوا للناس  ـ 4

ول العالقة مع اهلل سبحانه، وحتى لو سّلمنا ذلك ـ وليس الديَن والقيم وأص

اآلن جمال بحثنا ـ فالقول بأّن اهلل أرسل األنبياء لتبيني كّل يشء غري القول بأّنه 

أودع يف كتبه كل  يشء، فواقع اشتامل القرآن عىل كّل يشء غري كون القرآن يبنّي 

ّص بطريقة خاّصة جتعله مربزًا كّل يشء؛ ألّن البيان عبارة عن وجود الشء يف الن
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حاكيًا عن نفسه، وهلذا احتجنا إىل السنّة الرشيفة، إّما ألّن القرآن مل يذكر كّل 

يشء، بل أوكل بعض األمور للسنّة، أو ألّنه ذكر كل  يشء لكّن بعض األمور 

غري مبيّنة فيه بالنسبة لعموم الناس وحتتاج لروح نبوّية كي تنتبه إىل وجوده يف 

ّص القرآين، وهبذا نتعّرف عىل وجود هذه األمور ـ غري البّينة للوهلة األوىل ـ الن

 من خالل السنّة املطّهرة.

وحتى لو جتاوزنا هذه اإلشكالّية فنحن أيضًا اليوم بعد تراكم التفسريات عىل 

النصوص الدينية رصنا بحاجة جلهود كبرية للوصول إىل البيان القرآين، وإىل 

غ الرسالة القرآنية بعد جتاوز كّل هذا الركام الكبري من حفٍر مضٍن لبلو

التفسريات عرب التاريخ، وكّلنا يعرف أّن اللغة بالنسبة إلينا اليوم ليست أمرًا 

بسيطًا، بل هي بنفسها صارت عقدًة متشابكة، بحيث إّن الوصول إىل املعاين 

رّسين والفقهاء اللغوية يبدو صعبًا يف بعض األحيان عىل األقّل، وجتربة املف

 .وغريهم تشهد عىل ذلك

ما أريده هو أن ال نغلق باب املعرفة الدينية والقرآنّية، ويف الوقت عينه ال 

نبّسط هذه املعرفة إىل حّد مبالغ به، بحيث نجعل كّل األمور وكأّّنا بدهييّة وإال 

 فهي باطلة.

عض لو صّحت قّصة الرسداب ـ ولسُت بصدد احلديث عنها اآلن، فب ـ 4

علامء الشيعة هلم وقفة معها ـ فال حاجة لتكون وحيًا، بل هي حدٌث تارخيي 

يمكن أن ينقله شخص ما، هذا عن أصل دخوله يف الرسداب فضالً عن وجوده 

 .هناك

وأّما أّنه خمتٍف فهذا ما تقول الشيعة بأّّنا تأخذه من كتاب اهلل وسنّة نبّيه، 

فالشيعة يقولون بأّن اهلل بنّي لنا يف الكتاب والسنّة النبوّية أّن أهل البيت هم اثنا 
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عرش شخصًا، وبّينت سنّة أهل البيت ـ التي ثبتت حجّيتها بالكتاب والسنّة 

ل اهلل صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم ـ أّن هذا عندهم وأّّنا الناطق بعلم رسو

الشخص هو ابن اإلمام العسكري الذي سيختفي يومًا ما، فمن الناحية املنهجية 

ال يوجد خلل علمي يف النظرّية حتى هذه اللحظة، وإذا أردنا أن نناقشها فال 

بأّّنا  يصّح أن نقول: هل ُانزل هبا وحي؟ فإّن الشيعة حيث تؤمن باإلمامة تعتقد

ترجع للكتاب والسنّة، وبأّن سنّة أهل البيت هي جزء من سنّة الرسالة، وهلذا 

أخذوا بسنّة أهل البيت التي أخربهتم عن الغيبة، فتكون الغيبة يف ّناية املطاف 

ًا عنها بالوحي الذي نزل عىل رسول اهلل، وأعلمه الرسول ألهل  عندهم خمرَبَ

لصحابة الكثرَي ممّا نزل عليه من الوحي، البيت، متامًا كام أعلم الرسول ا

وأخربونا بذلك وفق ما نقلت لنا كتب احلديث والتاريخ، فأّي ضري يف ذلك؟ 

ولو مل تكن هذه األحاديث موجودة يف كتب السنّة فإّن الشيعة تعتقد بأّن كتب 

احلديث السنيّة ليست تشتمل عىل كّل احلديث النبوي مع احرتامنا هلا، بل هم 

ن بأّن بعض احلديث النبوي تّم إخفاؤه من قبل السلطات ملصالح ومن يعتقدو

قبل التيارات واجلامعات السياسية واملذهبّية، وأّن هذا البعض قد وصلنا عرب 

 أهل البيت من طرق اإلمامّية.

فطريقة املداخلة مع املوضوع من منطلق التساؤل عن وحّيية قضّية  ن،إذ

ي املتواضعة، بل لو أردنا مناقشة الشيعة الرسداب غري صحيحة من وجهة نظر

يف هذا املوضوع لكان من املناسب أن نناقشهم يف اإلمامة، ويف حجية سنّة أهل 

البيت، ويف قيمة احلديث الرشيف املوجود يف كتب اإلمامّية، ال يف أمٍر مرتّتب 

 عىل هذه األمور مبارشًة، وإال فهل نقبل بأن يقول لنا مسيحّي: أهل نزل وحٌي 

بعدالة الصحابة؟ وأين هو؟! هل يصّح استنكاره أم ال؟ إّنه لن يصّح عىل 
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أصولنا الدينية، وستكون مداخلته هنا غريبة عن سياقنا الفكري، بل الصحيح 

أن يناقشنا يف أصل إعجاز القرآن ويف أصل نبّوة حمّمد صىّل اهلل عليه وعىل آله 

عىل نبوة حمّمد نفسها وهو عدالة  وسّلم، ال أن يناقشنا مبارشًة يف تفريٍع مبنّي 

 .الصحابة

علاًم أّن الشيعة حتى لو رأت انقطاع الوحي بنبّوة حمّمد، فإّّنا ترى أّن 

الرسول قد نّبأ عن هذه الغيبة، فلو أردنا مناقشتهم لكان ينبغي أن نناقشهم يف 

األحاديث التي يزعموّنا عن الرسول يف ذلك، ولو بواسطة أهل البيت، ولعّل 

 ا هو املنهج األصّح يف احلوار العلمي اهلادف بني املذاهب.هذ

إّن كل فرقة تستطيع أن تّدعي مهدّيًا؟ لكن هل هذا إشكال عىل  ـ 1

املهدوّية؟ إّن أكثر املناقشات إثارًة بالنسبة يل هي تلك املناقشات التي يسّجلها 

عة وهم مبتلون هبا الشيعة عىل السنّة وهم مبتلون هبا، أو يسّجلها السنّة عىل الشي

أيضًا، وإّنني هنا أسأل: أال يصّح لشخٍص ال يؤمن بالنبّوات أن يقول: إّن فكرة 

النبّوة يمكن لكّل أّمة أن تّدعيها ولن ننتهي من هذا املوضوع إذًا؟ أال حيّق له أن 

يقول: إّن كّل إنسان يمكن أن يتخذ لنفسه فقيهًا يرجع إليه يف أمور دينه؟ أال حيّق 

ال يؤمن بالوحي أن يقول: إّن كل إنسان أو كّل جمموعة يمكنها أن تّدعي ملن 

الوحي أّنه نزل عىل واحٍد منهم؟ أو يقول: إذا كان احلديث الرشيف حّجة فكّل 

جمموعة تّدعي أحاديث تنسبها للنبي وتعتربها حّجة إذًا فأغلقوا حجّية احلديث 

 نا ال نقبله؟النبوي! فهل هذا النمط من اإلشكال صحيح أم أنّ 

هب أّن قضيًّة دينية جيري استغالهلا سلبّيًا لكن أليست أغلب القضايا الدينية 

تستغّل سلبّيًا من قبل املنتفعني واحلّكام والوّعاظ والفاسقني واملّدعني واملنافقني 

والوصوليني واالنتهازيني وغريهم؟ فهل هذه حّجة لرمي الدين جانبًا والقول 
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غل سلبّيًا فيّدعي كّل شخص هذه املقوالت؟ ليس إمكانّية بأّنه يمكن أن ُيست

اّدعاء كّل مجاعة لنفسها مهدّيًا موجٌب لبطالن فكرة املهدوّية، وإال صار أصل 

الدين باطاًل ألّن كّل جمموعة تّدعي دينًا لنفسها، بل الصحيح أن نطالب الشيعة 

، وإال فهذا النوع من وغريهم بدليلهم عىل فكرهتم ونحاكم األدّلة بطريقة علمّية

اإلشكاالت يطال السنّة والشيعة واملسلمني واملسيحيني وغريهم، كام تعلمون 

 ذلك أكثر منّي سيدي الكريم.

يكون احلسن العسكري عقياًم لبلغ ال إّن احلديث عن أّنه لو قّدر أن  ـ 1

األئّمة العرشات، غري دقيق؛ ألّنه كفرض التناقض من وجهة نظر إنسان شيعي، 

وليس هبذه الطريقة يمكن الدخول يف حوار منتج مع عقالء الشيعة من وجهة 

نظري املتواضعة، فامذا لو كان عبد اهلل بن عبد املطلب عقياًم، هل كانت شجرة 

النبّوة ستستمر إىل ماليني األنبياء اآلخرين ولن يكون النبّي اخلاتم؟ هل يصّح 

ياًم، لكان اخللفاء الراشدون ثالثة لآلخرين أن يقولوا: ماذا لو كان اخلّطاب عق

 وليسوا أربعة؟ فهل هذا إشكال عىل أهل السنّة يف نظرية اخلالفة مثاًل؟!

إّن الشيعة يقولون بأّن اهلل قّدر أن يكون هناك اثنا عرش إمامًا وّفرت هلم 

ظروف أن يأتوا إىل الدنيا، كام قّدر أن يكون هناك عرشات آالف األنبياء الذين 

م القدرة والعناية اإلهلية ظروف أن يأتوا إىل الدنيا ليقوموا بمهاّمهتم وّفرت هل

الكربى يف هداية الناس، فالتنصيب اإلهلي الثني عرش إمامًا جاءت إىل جانبه 

عملّية التقدير التكويني ملجيئهم إىل احلياة، متامًا كام هو التقدير الطبيعي جلعل 

 هو تصوير األمور من منظور ذايت، النبوات، وهذا يشء طبيعي، واخلطأ األكرب

بدل حماولة فهمها من منظور وأفق تفكري صاحبها. وكام سألنا: هل خيفى عىل اهلل 

حال العسكري لتنقطع اإلمامة عنده، يمكن أن نسأل: هل خيفى عىل اهلل حال 
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حمّمد ووالده عبد اهلل، لتنقطع حال النبّوة عند حممد صىّل اهلل عليه وعىل آله 

إّنني ال أفّضل أن ندخل يف حوارات مذهبية تقوم عىل هذه األسس التي  وسّلم؟

 قد ال توصل إىل نتيجة مضمونة.

وعىل افرتاض صّحة »أّما ما تفّضل به فضيلة الدكتور رعاه اهلل من قوله:  ـ 6

الواقعة، حّدثونا عن جمريات األمور هناك كيف حدثت؟ هل يليق عقاًل أن يولد 

عىل الدخول يف الرسداب برسعة دون أن يعلم عنه الناس؟  اجلنني ويصبح قادراً 

وهل هو زحف من حلظة والدته للرسداب أم أنه أتّم عامي الرضاعة أم بلغ 

رشده ثم دلف إليه!! إّّنا أشبه ما تكون بالرؤيا )أفتوين يف رؤياي إن كنتم للرؤيا 

 .«تعربون(؟

، ألّنه يرى يف هذا الكالم قد يصدر من إنسان ال يؤمن بالدين أساساً 

القصص الدينية أساطري، لكن ال يمكن أن أتوّقع صدوره من رجل فاضل 

متدّين باإلسالم، وذلك أّنه لو كان هذا إشكاالً عىل الشيعة ملا بقي حجٌر عىل 

حجر يف الدين والقرآن الكريم، فمن قال بأّنه مل يعلم به أحد؟! كّل ما تقوله 

عة حمّددة كانت حارضة، وأّن خرب جميئه وأّنه الشيعة هو أّن الذين رأوه هم جممو

االبن املبارش للحسن العسكري معلوم عند الشيعة مسبقًا بنصوص أئّمتهم 

 عة حمّددة فقط، وأّي ضري يف ذلك؟السابقني، حتى لو رأت جممو

ل األسئلة نفسها عن السّيد املسيح عليه السالم، أل يل احلّق مثاًل أن أسه

أن يولد شخص ثم يتكّلم يف املهد وال يسمعه إال أهل  فأقول: هل يليق عقالً 

قرية صغرية، دون كّل البرش، ثم يأتينا القرآن ليّدعي أّن هذا الشخص نبّي؟ 

كيف يل أن أعرف بحصول هذا؟ هل يعقل أن تولد مريم من مالك من املالئكة 

خيربنا ينفخ فيها من روحه دون أن يّطلع عىل ذلك أحد من اخللق ليأتينا القرآن و
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عن ذلك؟ فكيف نصّدق هذا القرآن )عقاًل(؟ أليست قصص الناقة، وعصا 

موسى ويده، وكالم عيسى وإحياؤه، ونار إبراهيم وطيوره التي وضعها عىل 

اجلبال، أليست قصص اجلنّة والنار وهذه الصور حوهلام.. أليست هذه رؤيا؟ 

ا تعربون(؟ هل هذه هل حيّق للناس أن تقول: )أفتوين يف رؤياي إن كنتم للرؤي

 أقّل من حادثة املهدي عند الشيعة؟

كال، كّل ما يف األمر أّن هذه أنا مؤمن هبا وهلذا ال أشعر بغرابتها، أّما مهدّي 

الشيعة فألنني غري مؤمن به فإّنني أشعر بغرابته.. إذًا فعلينا أن ال نلوم امللحد 

)العقل(، فهل هذه وغري املؤمن بالدين عندما يستغرب كالمنا ويراه خالف 

الطريقة يف املقاربة صحيحة؟ أليس من األفضل بدل هذا كّله أن نسأل الشيعة 

عن دليلهم التارخيي عىل هذا األمر، ثم نناقش يف األدّلة، ال أن نفرتض سخافة 

املوضوع لغرابته، ثم نجعل هذه الغرابة أساسًا مسبقًا يف احلكم عىل املوضوع؟ 

ألفضل من إنسان يؤمن سلفًا باملناخ الديني العاّج أمل يكن هذا املنهج هو ا

باملعاجز والكرامات وفق إخبارات القرآن والسنّة؟ أليس يف احلديث الرشيف 

عرشات القصص اإلعجازية ذات الغرابة يف حّق الصحابة وأهل البيت 

وغريهم، فضالً عن الرسول صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم؟ فهل نرّد هذا بحّجة 

غريب ومستهجن؟ وهل االستهجان والغرابة أساسان علمّيان سليامن أّنه 

ومنطقيان وحاسامن للحكم أم أّن غاية ما فيهام أّّنام يتطّلبان منّا الرتّيث يف 

احلكم؛ ألّن غرابة الشء جتعله غري عادي بحسب املأنوس، ممّا يستدعي الرتّيث 

أردت رسد ما يف كتب  يف احلكم عليه ومجع املعطيات بشكل أكرب وأوفر؟ ولو

احلديث من غرائب تشبه قّصة املهدي يف الغرابة لطال املقام، بل أخبار املالحم 

 والفتن ليست بالقليلة يف مصادر املسلمني مجيعًا، والكّل يعلم هذا.
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من حّق فضيلة الدكتور أن يسأل الشيعة عن الذين رأوا املهدي، وكيف  ،نعم

ارخيّية يف هذا األمر؟ وكم عددها؟ وما قيمتها عرفنا ذلك؟ وما هي الروايات الت

التارخيية من حيث املصدر والسند والداللة؟ وغري ذلك من عرشات األسئلة 

التي نجد أّّنا مرشوعة، وأّن اجلواب عنها مرشوع، أّما جمّرد الدخول يف حماولة 

افق أو )استغرابيّة( لبناء إشكال عىل قضية عقدّية دينّية، فال أظنّه يوصل إىل تو

قناعات مشرتكة، السيام يف ظّل انتامء اجلميع إىل املناخ الديني العام غري البعيد يف 

 طبيعته عن عامل األمور الغريبة غري العادية.

إّنكم تعتقدون شيئًا ال يوافقكم »يقول األستاذ الفاضل يف نّصه أعاله:  ـ 7

 .«عليه تسعون باملائة من العامل اإلسالمي!!

صحيحًا مقاربة األمور هبذه الطريقة؛ ألّن هذه الطريقة معناها: أهّيا ال أرى 

املسلمون الذين تبلغون سدس البرش، أنتم تقولون بقوٍل ال يوافقكم عليه مخسة 

أسداس البرش! فهل احلّق ـ أستاذي الفاضل ـ ُيعرف بعدد البرش الذين يتوّلونه؟ 

أنا أنّزه لساين عن تعبري الضاّلة يف حّق  أمل حيّدثنا اهلل عن األكثرية الضاّلة )وطبعاً 

املسلمني، وال أحّب استخدام هذه التعابري(؟ أمل يقل لنا بأّن أكثر أهل األرض 

 يضّلون عن سبيل اهلل؟ متى كان رأي األكثرّية هو املعيار يف العقائد الدينية؟

لعلمي إّن هذا النوع من املداخالت غري منطقي، بل املهم هو أن نقّدم الدليل ا

عىل بطالن نظرّية املهدوية، ال أن نقول لـ )عقالء الشيعة( بأّن هذا الرأي خيالف 

أغلبية املسلمني، فاإلنسان الذي توّصل بالدليل املقنع له بأّن هذا الرأي هو 

الصحيح، من الطبيعي أن يرى اآلخرين خمطئني، حتى لو كانوا تسعًة وتسعني يف 

د اكتشف سبب خطئهم. ومن يكون خملصًا املائة من أهل األرض، ما دام ق

للعلم يتبع األدّلة وال يتبع قول الناس، فعليه أن ال يغرّت بالكثرة العددية، فهكذا 
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يعّلمنا القرآن الكريم، وهكذا يعّلمنا العلم واملنطق، فكم من نظرّيات علمّية يف 

ر هلا خمتلف العلوم بدأت ال أنصار هلا واستمّرت سنني وقرونًا كذلك، ثم صا

هم أنصار كثر، فها هم املسلمون اليوم أقليّة يف العامل، فهل نطّبق عىل فكر

 مقوالت األقلّية واألكثرّية؟!

بمعنى أغلبّية  «ال جتتمع أّمتي عىل ضاللة»إّن الشيعة ال يؤمنون بنظرّية 

املسلمني عدديًا، وهلم فيها مناقشات كثرية، فكيف نلزمهم بمثل هذه األصول 

لتي ال يؤمنون هبا، دون أن نبدأ احلوار معهم من املنطلقات التحتّية هلذه الفكرّية ا

 األصول، كي ال نسري بعكس السري أو نقف باملقلوب؟

وهل يتخّيل عاقل سهولة تصديق مثل »يقول فضيلة الدكتور حفظه اهلل:  ـ 8

 هذه األخبار ذات الطبيعة اخلارقة للمألوف؟ أال ترون أّن خرب عظيم كخرب كالم

عيسى عليه السالم يف املهد صّدقناه فقط ملا قاله اهلل القادر عىل كّل يشء، ونزل به 

األمني جربيل عىل حمّمد الصادق فبلغه للناس، ليؤمن بعضهم بذلك ويكفر 

البعض اآلخر، فكيف بتصديق خربكم الغريب والذي ال خيفى عليكم طبيعته 

 .«حدثًا وسندًا وروايًة وغموضًا؟!

تصديق قضية املهدوية سهل؟ إّنني أضّم صويت إىل صوت  من قال بأنّ 

الكاتب الفاضل يف أّن قضّية من هذا النوع ليست سهلة، بل حتتاج لبحث ونظر 

وتأّمل، وإّننا نختلف مع الشيعة أيضًا يف حماولة بعض الناس منهم تبسيط املسألة 

، متا مًا كام حتتاجها العقائدّية، إّن هذه أمور حتتاج لنظر وبحث واحتياط وتروي

أمور كثرية يف الفكر الديني واإلسالمي، فكيف يصبح تصديق هذا اخلرب 

مرفوضًا بسهولة، أّما تصديق ما يف صحيحي البخاري ومسلم كّلهام سهٌل يسري؛ 

ألّن أغلبية املسلمني ـ وليس كّلهم ـ تواضعوا عىل هذا؟ أال حيّق للشيعي أن 
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ق بسهولة بصّحة آالف األحاديث املوجودة يقول أيضًا للسنّي: أتريدين أن أصدّ 

يف الصحيحني، وفيها الغرائب والعجائب، كام هي الغرائب والعجائب يف 

الكتب األربعة الشيعّية أيضًا؟ أتريدين أن أصّدق بأّن يد اهلل تدّخلت لتحول بني 

اإلمام البخاري وبني أن خيطأ؟ أين تدّخلت؟ وكيف؟ أمل ُينتقد البخارّي ومسلم 

ئر األئّمة من ِقَبل العلامء، فلامذا تّم جتاهل كّل هذه النقود وصارت القضّية وسا

 واضحة هناك فيام ال يصّح ذلك من الشيعي يف قضيّة املهدوية؟

وأّما احلديث عن النبي عيسى عليه السالم فهو غريب جّدًا، أليس يف روايات 

حتى الكاتب الكريم السنّة مئات األحاديث عن املعاجز والغرائب التي يصّدقها 

ألّّنا وردت يف الصحيحني أو غريمها بسند معترب ومل ترد يف القرآن الكريم؟ 

فلامذا حيّق له التصديق لذلك وال حيّق للشيعي أن يصّدق بام جاء يف كتبه؟ وإذا 

كان خرب عيسى عليه السالم قد جاء يف القرآن فصّدقه الكاتب املوّقر فلامذا ال 

أن يصف قّصة عيسى يف القرآن بأّّنا غري قابلة للتصديق  يقبل من غري املسلم

وبأّّنا غري منطقّية، بل يقول عنه بأّنه كافر وبأّنه أضّله اهلل عىل علم، وبأّنه حجب 

قلبه عن سامع احلّق، وغري ذلك من التعابري املتداولة يف ثقافتنا الدينية. هل حّقًا 

ها جاءت يف حديث نبوي مسند لو مل تأت قّصة عيسى يف القرآن الكريم لكنّ 

صحيح يف البخاري مثاًل ألن يقبل هبا الكاتب املوّقر؟ لو وردت فيها بعض 

األحاديث املسندة أمل يكن ليقبلها؟ فلامذا ال حيّق للشيعي أن يقبل قّصة املهدوّية 

التي يقول بأّّنا موجودة يف مصادره احلديثية بطريقة صحيحة وموثوقة ومؤّكدة 

لكاتب الفاضل أن يصّدق قّصة عيسى بن مريم لو وردت يف صحيحي فيام حيّق ل

 مسلم والبخاري بسند صحيح معترب ولو مل ترد يف القرآن الكريم؟

 ـ إّنني أعتقد بًم ييل: 9
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ليس هبذه الطريقة يوّجه اخلطاب لعقالء الشيعة؛ ألّن )عقالء( الشيعة  أوَّلا:

لعقالء هو منطق االحتكام إىل يفرتض أّّنم يعملون بمنطق )العقالء(، ومنطق ا

الدليل، وليست االستغرابات واالستبعادات واالستهجانات واألكثريات هي 

املعيار يف احلّق والباطل، وال ما ترّبيت عليه أنا أو أنت، بل املعيار هو الدليل 

وفقط الدليل، فليكن احلوار يف الدليل وكأّننا نتحاور حول قضّية كيامئية نعيش 

 سبي جتاهها، لنكون علمّيني يف تناولنا لألمور.احلياد الن

ال أرى رضورًة للحوار مع عقالء الشيعة وال عقالء السنّة يف قضاياهم  ثانياا:

العقائدّية، بل هذه استمرارّية للجدل املذهبي الذي لن ينتهي حسب الظاهر، 

ات وهلذا لست ممّن يتفاعل مع أغلب أشكال اجلدل املذهبي الذي تعّج به القنو

السنّية والشيعية اليوم، وبدل هذا أتوّجه باقرتاح متواضع للسيد الفاضل 

والكاتب املوّقر )صاحب النّص أعاله( يف أن يدعو عقالء الشيعة والسنّة معًا 

الحرتام اآلخر، واحرتام معتقدات بعضنا بعضًا، والسامح لبعضنا يف أن نعتقد 

ة وتقدير، وأن ال نتهم بعضنا باخلرافة بام نراه حّقًا، وأن نامرس طقوسنا بكّل حريّ 

واألسطورة ما دام كّل فريق ينطلق من دليل، وأن يدعو عقالء الفريقني لنبذ لغة 

التخاصم والتباغض والتساّب والتالعن والتشاتم والتكفري والتبديع والتجهيل 

والتفسيق والتضليل، وأن نعرتف بتعّدد االجتهادات يف العقائد كام يف الفقه، 

أن نعرتف بإسالم بعضنا بعضًا، ويعذر بعضنا بعضًا، وننّظر لذلك كّله يف وب

 علَمي: أصول الدين وفروعه..

هذه هي حاجتنا اليوم، وليست حاجتنا يف حماكم التفتيش لكي نالحق الناس 

هنا وهناك )وكالمي للطرفني( عىل عقائدهم، ونبحث هل يقول فالن بعدالة 

الصحابة؟ وهل يقول اآلخر بالوالية التكوينية لألئّمة؟ وهل يقول فالن 
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ثالثة يف بتفضيل عيّل عىل الثالثة؟ وهل يرفض فالن استحباب الشهادة ال

األذان؟ و.. ليست حماكم تفتيش القرون الوسطى سوى هذه مع تنفيذ األحكام، 

فعلينا أن ال ندخل يف حماكم تفتيش، بل املطلوب من عقالء الفريقني أن يسعوا 

ملحاربة منطق حماكم التفتيش الذي بات يسود، فام معنى أن نوّجه خطابنا إىل 

ّن أغلبهم من غري العقالء؟ وكأّننا نحن عقالء الشيعة وكأّننا ُنشعر الناس بأ

العقالء فقط! هل من املناسب أن يوّجه عاملٌ شيعي خطابًا لعقالء السنّة وكأّنه 

يعّرض بالبقّية منهم وأّّنم غري عقالء حتى لو كان هذا أمرًا واقعّيًا من وجهة 

الشيعة  نظره؟ هل هبذه الطريقة نبني حوارًا مذهبّيًا يرفع مشاكل العّص أو نقّرب

من الفكر السنّي؟ وما معنى أن نطالبهم بالعدول عن عقائدهم؟ وما املشكلة لو 

اقتنع الشيعي بوجود مهديي حّي؟ فلندعه يقتنع، فهل كفر بمحّمد أم بكتابه أم 

بغري ذلك؟ إّنه ليس سوى رجٌل اجتهد يف العقائد فأخطأ عىل أبعد تقدير، 

مل روح التعايل وروح حماكم فتوجيه خطاٍب هبذه اللغة له هو خطاب حي

التفتيش، بل إّنه يبّعده منك وتنقض بذلك غرضك السامي من وراء خطابك 

 له.

من حّق السنّي أن يوّجه اليوم خطابًا للشيعة أن ال جياهروا بسّب أو لعن  ،نعم

مقّدساته وال هيينوه يف عقائده، وسيجد إىل جانبه )عقالء الشيعة( املستعّدين 

وف يف وجه أبناء مذهبهم يف هذه القضّية، وقد فعلوها كام للتضحية والوق

تعلمون. نحن يا أستاذي الفاضل بحاجة اليوم خلطاب لكّل العقالء للتواصل 

والتسامح ونبذ العنف الفكري وغري الفكري، نحن بحاجة لثقافة التفاهم 

والتحّمل والصرب عىل آراء بعضنا بعضًا، وعدم اخللط بني مفهوم االختالف 

لفكري ومفهوم التجريح، بدل أن نعيد اجلدل التارخيي الذي لن ينتهي حول ا
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هذه القضية العقائدية يف هذا املذهب أو ذاك، ولنرتك اجلدل الكالمي ـ إذا كان 

البّد منه ـ لألروقة العلمّية اخلاّصة؛ ألّن هذا ما حتتاجه مرحلتنا الراهنة ونحن 

 .نسفك دماء بعضنا بعضًا يف غري بلد مسلم

نحن نريد التمييز بني النقد والتجريح، ففي يوٍم من األيام جاءين أحد  ،نعم

العلامء الشيعة يقول: لقد أهان شخٌص سلفيٌّ اإلماَم العسكري يف البقيع يف 

املدينة املنّورة، فقلت له: وماذا قال؟ فقال: لقد كان واقفًا يتحّدث عن عدم 

ملهدوية الشيعية. إّنني هنا تفاجأت وجود ولد لإلمام العسكري وبطالن نظرّية ا

فقلت هلذا األخ الشيخ الفاضل: وهل إذا انتقد هذا الشخص نظرّية املهدوية 

يصبح كالمه إهانًة واستهزاًء باإلمام العسكري؟! إذا كان هذا إهانة واستهزاء 

فكيف يمكن لإلنسان إذًا أن خيتلف معنا؟ إّن هذه وجهة نظر، وهي اجتهاد يف 

وّية، وجيب علينا أن نتحّمل هذا االجتهاد، وال نضع يف عقولنا قضية املهد

وأسامعنا وقرًا يمنعنا دون الرتحيب بسامع هذا النقد، ثم اجلواب عليه ـ عندما ال 

 نقتنع به ـ بالطريقة العلمّية اهلادئة.

مشكلتنا أستاذي الفاضل هي يف أّننا جعلنا أّي فكرة ال نؤمن هبا إهانًة 

رة عىل الفكرة التي نؤمن هبا! هذا ما جيب أن نوّجهه )لعقالء( واستهزاء ومؤام

الطرفني، ال أن نوّجه خطابًا لعقالء السنّة أو الشيعة كي يقلعوا عن هذه العقيدة 

أو تلك، فام الفائدة اليوم يف هذا اخلطاب عندما يتوّجه من طرف مذهبي إىل 

سئلة البسيطة طرف آخر؟ وهل يا ترى سيستمع أحٌد لذلك؟ وهل هبذه األ

يمكن أن يقتنع )عاقٌل( شيعي حّقًا؟ فلنعِط لكّل إنسان حّقه يف تبنّي العقيدة 

التي عنده، ونناقشه بطريقة علمّية ومنهجية وبحثية هادئة. إّنني ـ وأنا جمّرد 

طالب علم صغري ـ أمّد يدي إليك )وأمثالك( أهيا الشيخ الدكتور الفاضل؛ كي 
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العصبية القاتلة اآلتية من هنا وهناك، ولنكن نقف معًا يف مواجهة موجات 

جاهزين لإلقرار بأخطائنا مجيعًا، وليتحّمل كّل واحٍد منّا السياط التي ستأتيه من 

أبناء مذهبه نتيجة ذلك، ولنجعل ذلك هلل، وهلل وحده، ولنؤّجل تصفية 

احلسابات وحتديد من هو املسؤول عن وضعنا اليوم لوقت آخر، فاللحظة 

، وحّق ملن يؤمن اليوم باهلل ورسوله أن ترتعد فرائصه إزاء ما سُيسأل عنه تارخيّية

يوم القيامة من الدور التارخيي الذي كان البّد لنا منه لتوحيد املسلمني، قبل أن 

 يصبحوا أثرًا بعد عني )خيربون بيوهتم بأيدهيم... فاعتربوا يا أويل األبصار(.

نجعل عقائدنا أساسًا، فنعرض عليها  مشكلتنا أستاذي الفاضل أّننا ثالثاا:

عقائد اآلخرين، وكّل عقيدة تطرح يف الساحة، فام وافق عقائدنا فهو احلّق، وما 

خالف عقائدنا فهو ليس فقط الباطل، بل هو الغريب واملفاجئ وغري املنطقي 

وغري العقالين. إّنني أعتقد برضورة أن ال جيعل السنّي وال الشيعي عقائده معيار 

اب واخلطأ يف العقيدة بحيث يعرض كّل عقيدة عليها، بل معيار الصواب الصو

واخلطأ هو العقل والقرآن الكريم وما يثبت صّحته من السنّة الرشيفة، وما سوى 

وإذا فتحنا هذا السبيل  .ذلك فليس معيارًا، ال إمجاع أهل السنّة وال إمجاع الشيعة

شّكلة عىل أساس هذه املوروثات، وحتّررنا من موروثنا، وحتى من أذواقنا املت

 فقد نقرتب معرفّيًا من بعضنا أكثر.

ويف اخلتام، أقّدر أي جهد للتواصل والتقارب بني )عقالء( الطرفني، وأثّمن 

جهود املعتدلني من األطراف كاّفة، وأشكر فضيلة الدكتور عىل أّي عمل 

 م.تواصيل يقوم به حلقن دماء املسلمني وفّض االشتباك فيام بينه

 

 أّي الكتب الفلسفية أفضل للمبتدئ؟  ـ 522

 :فيًم خيّص دراسة الفلسفة اإلسالمّية.. أّي الكتب الفلسفية أفضل  السؤال
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 للمبتدئ؟ مثالا هل اَلنهج اجلديد أو بداية اْلكمة؟ وَلاذا؟

  لكّل كتاب من الكتب املطروحة للتدريس الفلسفي اليوم يف احلوزات

عنارص قّوة وضعف، فاملنهج اجلديد هيتم بالفلسفة العلمية يف املراحل األوىل 

املعرفّية، وحياول التمّرد أحيانًا عىل بعض أفكار الفلسفة الصدرائيّة، مما يشّجع 

الطالب عىل النقد، لكنّه مشّوش يف التنظيم وحيتاج إلعادة ترتيب وصياغة يف 

ًة أعىل، لكنّه تقديري. أّما بداية احلكمة فهو منّظم بشكل أفضل كام أّن فيه دقّ 

مغلق العبارة بعض الشء، وبعيد عن الفلسفة احلديثة نسبيًا، وهو درس يف 

 الفلسفة الصدرائية أكثر منه يف الفلسفة عمومًا.

بالنسبة يل أفّضل للطالب الذي ال خلفية فلسفية له أبدًا أن يرشع بمثل كتاب 

الفلسفة العاملّية  الشيخ الفضيل )خالصة احلكمة اإلهلّية(، ثم يطّل عىل تاريخ

 عمومًا، ثم يتجه نحو مثل بداية احلكمة.

 

ما معنى دعوة العرفاء والصدرائيني للتطّهر من العلوم الظاهرّية   ـ 522

 ؟!والعقلّية

 :ماذا يقصد صدر اَلتأَّلني بالتطّهر من اْلفكار النظرّية، ِف هذا النص  السؤال

إّن النفس »بّسطاا: لو تتكّرمون أرجو أن يكون التوضيح م ،اَلنسوب إليه

اإلنسانية ما مل تتخّلص من حجب العلم التقليدي اَلتأِت من كالم العلًمء 

الظاهريني، وما مل تتطّهر من اْلفكار النظرية التي ُيّققها اَلنطق العقيل بأداِت 

الوهم واخليال، َّل يمكنها أن حترز بصريةا ِف العلوم اإلَلية، بل ِف مجيع العلوم، 

 .«استعداد لتقبّل الفتح اإلَلي ولن تكون عّل

 :يرى العرفاء واملتصّوفة وأنصار احلكمة املتعالية أّن قنوات املعرفة متعّددة 
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 .فهناك احلواس وما يتصل هبا، ومنها تأيت الشهوات املختلفة ـ 5

ويرون أّن العيش يف عامل املحسوسات ينزل اإلنسان إىل مستوى متدني من 

هذا العامل يربطنا بمجال املاّدة واملاديات، وعامل املاّدة  املعرفة احلقيقية؛ ألنّ 

عندهم هو أدنى العوامل وأسفلها، ويسّمونه بعامل الفرق والتاليش، هلذا فمن 

يكتفي باحلصول عىل العلم بعامل املاّدة من خالل املاديات واحلواس فهو من 

 اخلارسين عندهم.

دون واملفرّسون عىل معرفة وهناك النصوص الدينية التي يعمل املجته ـ 4

احلقيقة من خالهلا، فيحاولون اكتشاف املبدأ واملعاد والنبوات وحقائق الوجود 

واإلنسان واحلياة من خالل النصوص املوجودة يف الكتاب والسنّة وما أثر عن 

 .السلف

ويعترب العرفاء أّن هذا السبيل مفيٌد للعوام، ولكنّه ال يبلغ باإلنسان املعرفة 

قية، السيام وأّن تفسري النصوص من األمور الظنيّة التي يوجد فيها جمال احلقي

 اخلطأ واحتامل اخلالف.

وهناك العقل بام يملكه من الفكر والنظريات، وهو حياول أن يصل إىل  ـ 4

احلقيقة من خالل التأّمل يف املفاهيم واألفكار ومجع املعلومات النظرية وترتيبها 

 وحماكمتها.

لكنّهم يرون أّنه يبلغ بنا مرتبة نحمل  ،العرفاء هذا العقلالكثري من وحيرتم 

فيها صورًا ومعلومات ذهنية عن الواقع اخلارجي، فأنا أملك صورة أو مفهوم 

يف ذهني عن املعاد وعن النبّوة وعن الوجود، والصور التي يف أذهاننا هذه حتكي 

متامًا، فإذا طابقت عن الواقع اخلارجي، وليست هي نفس الواقع اخلارجي 

 الواقع اخلارجي كانت صحيحة، وإذا مل تطابقه كانت باطلة.
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وعليه، فنحن من خالل احلواس، ومن خالل النصوص، ومن خالل 

العقل.. ال نحظى سوى بمجموعة من املفاهيم واألفكار التي ترتعرع يف ذهننا 

 وعقولنا حتكي عن يشء خارج ذواتنا.

ه املعرفة جتعلنا عىل مسافة بيننا وبني املعلوم، فأن لكّن العارف يرى أّن هذ ـ 1

أعلم الكريس عرب صورة مفهومّية عنه يف ذهني، هو علٌم يضع فاصلًة بيني وبني 

املعلوم، وهذه الفاصلة والواسطة هي الصورة الذهنية واملفهوم الذي أمحله عن 

غاية ما يف الكريس يف ذهني، فالكريس مل يتحد يب ومل أشعر به كشعوري بنفيس، 

األمر أّنني امتلكت صورًة ومفهومًا عنه يف ذهني.. وهذا ما يسّمى بالعلم 

 احلصويل.

إّن العرفاء يقولون بأّن العلم احلصويل )علم اليقني( ـ بكّل أنواعه ـ هو درجة 

دانية من العلم، وأّن فوقه علٌم يسّمى بالعلم احلضوري )حّق اليقني(، ويف هذا 

ال أملك معرفًة بالشء عرب صورة تأيت إىل ذهني عنه، بل أنا العلم احلضوري أنا 

أعرفه عرب اإلحساس به وكأين أحّس بنفيس. إّن علمي بنفيس أقوى من علمي 

بمن هو خارج ذايت، فإذا استطعت أن أعلم بمن هو خارج ذايت كعلمي بنفيس 

أو  وذايت فسيكون علمي باألشياء أعمق وأقوى بكثري من علمي هبا عرب مفهوم

 صورة تأيت إىل الذهن عنها.

من هنا، يرى العرفاء أّن العلم احلضوري هو أساس العلم وحقيقته، وهو 

العلم الذي ال خيطأ وال يضّل وال ينحرف. وقد اتفق الفالسفة والعرفاء تقريبًا 

عىل أّن العلم احلضوري لإلنسان بنفسه وحاالته النفسية موجوٌد، ومل يناقش يف 

فالسفة، لكنّهم اختلفوا يف ثالث حاالت أخرى: هل يمكن ذلك إال بعض ال

فيها وجود علم حضوري أم ال يتسنّى فيها إال العلم احلصويل؟ وهذه احلاالت 
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 هي:

علم املعلول بعّلته بالعلم احلضوري، فهل أنا أعلم باهلل بالعلم  اْلالة اْلوىل:

طني هبذه احلضوري كام أعلم بوجود نفيس بالعلم احلضوري وإحسايس البا

النفس؟ قال الصدرائيون والعرفاء بأّن اإلنسان يعلم باهلل بالعلم احلضوري، 

وكّل معلول جمّرد يعلم بعّلته بالعلم احلضوري. إذًا ملاذا ال أحّس باهلل يف نفيس، 

كام أحّس بوجود نفيس؟! وملاذا أنكر بعض الناس وجود اهلل؟! واجلواب عندهم 

ل عنه اإلنسان، نتيجة انشغاله بأمور أخرى مثل هو أّن العلم احلضوري قد يغف

األمور املادية والدنيوية والشهوات وامللذات، وهلذا هم يقولون للناس كّلام 

تعاليتم عن املادة والدنيويات وتطّهرتم من االنشغال هبا.. صار بإمكانكم ـ أهيا 

ًا يف أعامقكم الناس ـ أن تنتبهوا لعلمكم احلضوري باهلل تعاىل وحتّسوا باهلل كامن

 ، وهذا هو أحد معاين برهان الفطرة عندهم.«من عرف نفسه فقد عرف رّبه»

علم العّلة بمعلوهلا علاًم حضورّيًا، فاهلل تعاىل مثاًل قالوا بأّنه  اْلالة الثانية:

يعلم بمخلوقاته بالعلم احلضوري، وهذا معنى أّنه حميط هبا، فهي حارضة عنده 

ملك صورًة معلوماتية عنّا، ويتحّرك يف عالقته معنا عىل ال أّن اهلل لديه عقل وي

أساس هذه الصورة املعلوماتّية. كال، فالعرفاء يقولون بأّن اهلل يعلم بنا من خالل 

حضورنا لديه، ال بصور ذهنية ومعلومات تصله عنّا كام تصلني اليوم معلومات 

 عن األحداث التي تقع يف غرب األرض ورشقها.

علم معلوٍل بمعلول آخر، وهذا كان حمّل نقاش كبري، فهل  :اْلالة الثالثة

يمكن يل أن أعلم بوجود األرض بالعلم احلضوري، ولسُت عّلة األرض وال 

معلوالً هلا؟ قال الصدرائيون بأّن هذا ممكن، والعارف بتعاليه الروحي يستطيع 

 أن يّتحد مع األشياء فيعلمها بالعلم احلضوري.
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 أّن عندنا نوعني من العلوم:نستنتج من هذا كّله، 

تكون فيها بني العامل واملعلوم واسطة، هي املفهوم أو  أ ـ علوم حصولّية،

 الصورة الذهنية.

ال فاصلة فيها بني العامل واملعلوم، بل املعلوم حيرض  ب ـ وعلوم حضورّية،

متامًا  بنفسه عند العامل ويدركه العامل إدراكًا إحساسّيًا باطنيًا ال ذهنيًا صوريًا،

 كإدراكنا لوجود ذواتنا.

وهنا يقول العرفاء والصدرائيون بأّنه كّلام غرقنا بالعلوم احلصوليّة، فنّشطنا 

العقل يف جمال فهم ما تعطيه احلواس أو فهم النصوص أو فهم النظريات.. 

فنحن نستغرق بمعرفة دونية، ونلتهي بنوٍع من املعرفة يفصلنا عن املعلوم الذي 

، وننشغل بالعلم احلصويل عن العلم احلضوري، هلذا فهم يرون نريد معرفته

العلم حاجبًا وحجابًا، أي إّن االنشغال بالعلم احلصويل بأنواعه يلهي اإلنسان 

عن االستعداد والرتّقي لالحتاد باملعلوم، وإدراكه إدراكًا حضوريًا، فال بّد إذًا من 

لعلم احلضوري عرب السري التطّهر من هذه العلوم استعدادًا لبلوغ مرتبة ا

والسلوك إىل املبدأ وهو اهلل تعاىل، فهل يصّح لإلنسان أن يعلم بوجود نفسه 

 !بالعلم احلصويل وهو قادر عىل اإلحساس الباطني بذاته؟

لكّن كالمهم هذا ال يعني بالرضورة أن نبقى يف غيبوبة عن عامل املاّدة أو عن 

هـ( 2272ملتأهّلني الشريازي )النصوص أو عن العقل ونشاطه، كيف وصدر ا

كان حييا كام يعيش الناس، وكان يفرّس النصوص يف كتبه، بل له تفسري لبعض 

آيات وسور القرآن الكريم ورشح وتفسري آخر ألصول الكايف أيضًا، وكان 

يعمل بالعقل يف اجتهاداته الفلسفية، إذًا فهم ال يقصدون الغيبوبة عن العقل 

ن عدم الغيبوبة عن القلب واحلضور والشعور واحلّس والنص، بل يقصدو
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 والوجدان واإلحساس الباطني، من خالل عدم االستغراق يف غريها.

أرجو أن أكون قد متّكنت من تبسيط الفكرة التي ينبني عليها النّص املنقول 

 أعاله، وأّما إثبات صّحة نظرياهتم هذه وعدمها ففيه كالم يطول.

ر عىل هذا النّص الذي نقلتموه عن املال صدرا هبذه وختامًا، أشري بأّنني مل أعث

 العبارات، واهلل العامل.

 

 ؟ّل اخلصائص احملّمدية لإلمام عليأال يثبت حديث الغدير ك  ـ 522

 :من كنت موَّله فهذا عيّل موَّله»: |ما هو تفسريك لقول النبي السؤال» ،

اْلنفس والدماء ِف خصوص تسّلم عيل َلقام اخلاتم ومن كّل اجلهات الوَّلية عّل 

 عليه السالم؟ أَّل ُيثبت هذا اْلديث كّل اخلصائص اَلحّمدية لعيلّ  واْلمالك،

  يثبت هذا احلديث كّل ما ثبت للنبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم من

عىل الغري، ال من مطلق الشؤون؛ ألّن احلديث ال حيكي عن أكثر  شؤون الوالية

ت الوالية بالوالية عىل األموال واألنفس من شؤون الوالية، وهنا إذا فرّس 

واألعراض ونحو ذلك فسوف يثبت هذا احلديث هذه الوالية لإلمام عيل عليه 

السالم، لكنّه ال يثبت علم اإلمام عيل بالغيب مثاًل إذا ثبت هذا العلم للنبي، وال 

مور يثبت قدرة اإلمام عيل عىل اإلتيان بمعاجز إذا ثبت هذا للنبي؛ ألّن هذه األ

ال تندرج ضمن مفهوم الوالية بام له من معنى لغوي وداليل، السيام الوالية ذات 

 الصلة بطرف آخر )مواله(.

وأّما مصطلح الوالية التكوينية فهو مصطلح حادث ال يعود إال ملّدة زمنية 

حمدودة وال تتداول العرب تعبري الوالية هنا يف هذا املجال، فإّنه من تأثريات 

تصّوفة والعرفاء والفالسفة املتأّخرين ال من املعاين اللغوية ذات مصطلحات امل



 17 ...................................................... الفلسفة والعقائد والعرفان القسم األول:

الداللة، فإّن الوالية عند العرب عندما تكون بمعنى تويّل شؤون الغري ترجع 

 للقضايا القانونية ونحو ذلك فلرياجع.

فاحلديث له إطالق من حيث الشؤون الوالئية ال من حيث مطلق  ،وعليه

ال: عيلٌّ له ما يل، وعنده ما عندي، ألمكن فهم ذلك الشؤون الذاتية، نعم لو ق

 مثاًل.

 

 العنصر الكيفيوالرتاكم الكّمي  عند السيد الصدر بني اليقني االستقرائي  ـ 522

  ،السؤال: هل كان يرى السيد الشهيد الصدر اَّلستقراء بالتجربة كمّياا فقط

يعني ذلك  َّلبّد أن ُيصل عّل عّدة احتًمَّلت حتى ترتاكم فيحصل اليقني، وهل

أّنه مل يقل باَّلستقراء الكيفي، أي أن تكرار اَلشاهدات يكون بعدد الظروف 

 اَلختلفة؟

  إّن السيد الشهيد الصدر قد تعّرض هلذا األمر بالتفصيل، وال سيام يف

ة املتواترة، حيث ذكر أّن هناك عنارص كمّية وكيفية تؤثر مباحثه يف جمال القضيّ 

فهو ال يرى أّن جمّرد كثرة احلاالت كافيًا، بل البّد معه يف عىل الوصول إىل اليقني، 

األحيان أو يف بعضها عىل األقل من عنارص أخرى كيفّية تساعد عىل تنامي  كّل 

االحتامل ليبلغ اليقني. ولفهم طريقته يف التفكري يف هذا املوضوع يمكن مراجعة 

كتاب األسس املنطقية أبحاثه يف التواتر يف كتبه األصولّية، كام يمكن مراجعة 

 لالستقراء.

 

 !كيف ميكن تصّور اهلل خارج املكان؟  ـ 522

 :ما يتداول عّل ألسنة الناس بمختلف مستوياهتم  هناك سؤال كثرياا  السؤال

وهو: أين اهلل؟ لكّن اَلشكلة لو أجبناهم بأّن اْلينّية خملوقة من قبل اهلل تعاىل، فال 
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ن من قبله، أو حسب تعبري أمري اَلؤمنني ـ يدخل فيها؛ ْلّن اَلكان والزمان خملوقا

؛ ْلننا إذا قلنا «وكّيف الكيف فال كيف له ،أّين اْلين، فال أين له»عليه السالم ـ: 

بمكان هلل فقد حّددناه، وهذا خمالف َلا عرفناه عن واجب الوجود. حيث َّلبد أن 

اْلين.  ترفع من الذهن كلمة )أين( عندما نسأل عن اهلل؛ ْلّنه خارج عن حدود

ولكن هنا يرد السؤال اْلِت، وهو: لو خرجنا خارج هذا الكون ماذا يوجد 

وراءه؟ هل يوجد اهلل سبحانه وتعاىل وراء هذا الكون؟ طّيب لو قلنا: إنه سبحانه 

وتعاىل َّل يوجد خارج الكون إذاا َّل معنى متصّور لإلله؛ ْلّنه عدم، فًمدام غري 

وغري موجود خارجها فهو معدوم؟ وهنا سؤال موجود ِف أجزاء العامل اَلكانّية 

آخر، وهو: قبل أن خيلق الباري عز وجل الكون أين كان؟ هل كان معدوماا؟ 

إّننا نالحظ من خالل اْلسئلة السابقة أنه إذا نفينا مكانه فسوف نقول بالعدمية.. 

وهل يوجد فراغ خارج الكون أو حسب تعبري الفالسفة خالء؟ وماذا وراء هذا 

 .ء؟ وشكراا لكماخلال

 :إذا نفينا مكانه سبحانه وتعاىل فسوف نقول بعدمّية وجوده املقّيد  أوَّلا

بالزمان واملكان، فاهلل املقّيد بالزمان واملكان غري موجود، وهذ غري عدمية 

وجوده املطلق؛ ألّن نفي املقّيد ال يساوي نفي املطلق بالرضورة. ووجود اهلل يف 

 ود املقّيد باملكان.هذا العامل ال يعني الوج

ولو الحظتم ـ أخي الكريم ـ فسرتون أّنكم يف البداية ذكرتم أّن اهلل تعاىل هو 

الذي خلق الزمان واملكان أو خلق األين واملتى عىل اخلالف بني املفاهيم 

واملقوالت، لكنّكم مّرًة أخرى مل تستطيعوا التحّرر من مفهوم الزمكانّية. جيب يف 

من مفهوم الزمان واملكان لنرى األمور، مثاًل اهلل سبحانه  البداية أن نتحّرر

وتعاىل كّل األشياء عنده ذات حلظة واحدة إذا صّح التعبري، إّنام نحن الذين يمّر 
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علينا الزمان، وبالنسبة إليه فإّن األمس واليوم واحد، وهلذا قال الفالسفة 

نسبّيًا بالنسبة إلينا يف أفق  باستحالة انعدام املوجود؛ ألّن املوجود ينعدم انعداماً 

الزمان واملكان، وإال فإّننا عندما نتجّرد عن الزمان واملكان فلن نجد أال أشياء 

واحدة معًا جمتمعًة ال موّزعًة عىل عمود الزمان أو ال تلتقي، وهلذا يقولون بأّنه 

عند التجّرد يصبح العامل املادي كّله يف قبضتك. فاملوضوع هو موضوع إدراك 

لالزمكانّية، وسبب هذا اخلطأ هو عدم قدرتنا عادًة عىل تصّور الوجود غري ا

 املقّيد، فإذا ثبت الوجود غري املقّيد بدليل أو برهان مل يعد معنى هلذا اإلشكال.

إّن عالقة اهلل بالعامل ـ من وجهة نظر الكثري من الفالسفة ـ ليست عالقة  ثانياا:

بل وجود الثاين متعّلق بوجود األول ووجود  يشء بشء آخر وكأّن بينهام حباًل،

األّول حميط بالثاين، فطريقة عالقة وجود اهلل بالعامل ال يصّح أن نقيسها ـ فلسفّيًا ـ 

عىل عالقات األشياء املادية ببعضها. وأحد أسباب اخللل يف فهمنا لطبيعة 

مل كعالقة مثل العلل العالقة بني اهلل والعامل فلسفيًا هي تصّورنا أّن عالقة اهلل بالعا

ار بصنع اإلعدادية بمعلوهلا، مثل عالقة النجار مع الكريس، حيث يقوم النجّ 

الكريس، ويكون للكريس وجودها اخلاّص املنفصل عن النّجار بعد وجودها، 

أو كعالقة شخص بآخر يف البئر وبينهام حبل، فإّن هذه العالقات تفرتض مسافة 

ذا أنت عندما تريد أن تقيس عالقة اهلل بالعامل هبذه فاصلة بني العّلة واملعلول، وهل

الطريقة جتد نفسك مضطرًا لكي تتصّور اهلل يف هذا العامل كام تتصّور نفسك فيه، 

مع أّن اهلل عالقته من نوع عالقة العّلة الفاعلية املفيضة للوجود ال العلل 

أّنه يكون فيه، بل  اإلعدادية، فنفوذه يف العامل ليس بنحو أّنه حيّل فيه أو بنحو

عالقته مثل عالقة ذاتك بحاالتك النفسّية ـ إذا أردت أن أشّبه األمر ـ فذاتك 

عّلة حاالتك النفسية، وليست حاالتك النفسية سوى شعاع ذاتك ال أمرًا 
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 منفصاًل أو كينونًا مستقاًل تربطه بذاتك حبال أو روابط.

الفالسفة ـ للكثري من اجلهد يف إّن فهم هذه القضايا حيتاج ـ من وجهة نظر 

اخلروج من أطرنا الزمكانية، وكام يقول اهلرمنوطيقيون وعلامء اللسانيات: إّن 

اللغة البرشية قائمة عىل ثنائي الزمان واملكان، فال تولد لغة بعيدة عنهام، وهذا ما 

 يصّعب أمر تصّور فكرة اهلل املتعايل عن الزمان واملكان تصّورًا ذهنّيًا.

إّن هناك رصاعًا تارخييًا ال ينقطع بني املفّكرين والفالسفة وعلامء  ثاا:ثال

الطبيعيات حول ّناية العامل مكانّيًا، وّنايته زمانّيًا أيضًا، وهلذا ذهب الكثريون 

إىل ال ّنائّية العامل، وقالوا بأّنه ال يتناهى أيضًا، وهذا موضوع آخر، لكن لو 

صّور وجود اهلل بعده وجودًا غري مكاين، إّن عدم فرضنا أّنه يتناهى فلامذا ال نت

التصّور ناتج عن األفق الزمكاين لعقولنا العادية، ال عن عدم إمكان هذا الشء. 

وهناك فرق من الناحية الفلسفية والعلمية بني صعوبة التصّور وبني قيام دليل 

 عىل استحالة ما صعب تصّوره علينا، فليالحظ ذلك.

 وله تشّعبات، لكنّني أكتفي بذلك حذرًا من التطويل. هذا واملوضوع طويل

 

 ما هو معنى االبتالء؟ وما معنى ربطه حبّب اهلل للعبد؟  ـ 522

  :وإذا صّح فًمذا «إذا أحّب اهلل عبداا ابتاله»السؤال: ما مدى صّحة حديث ،

بتالء؟ بمعنى آخر هل يمكن أن نستنتج أّنه َّلنفهم منه؟ وهل اْلّب مرتبط با

 يبتليه أو الذي ُيّبه أكثر يبتليه أكثر وهكذا؟َّل اهلل عبداا فهو  ُيّب َّل عندما 

  ( املنسوب 71ـ  77: التمحيص)ورد هذا احلديث هبذه الصيغة يف كتاب

هـ(، ولو غضضنا الطرف عن أصل الكتاب 111إىل حمّمد بن مهام اإلسكايف )

لكفى عدم وجود سند بني اإلسكايف والراوي الذي روى احلديث عن اإلمام، 
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فقد جاء احلديث فيه عىل النحو التايل: عن سفيان بن السمط، عن أيب عبد اهلل 

عبدًا ابتاله وتعّهده بالبالء، كام يتعّهد املريض  إّن اهلل إذا أحّب »عليه السالم قال: 

أهله بالطرف، ووكل به ملكني فقال هلام: أسقام بدنه وضّيقا معيشته وعّوقا عليه 

مطلبه حتى يدعوين، فإيّن أحّب صوته، فإذا دعا قال: اكتبا لعبدي ثواب ما 

 .«سألني، فضاعفاه له حتى يأتيني، وما عندي خري له

( عن أيب هريرة أّنه قال: قال 211: 5شعب اإليامن ) وروى البيهقي يف

إّن اهلل عز وجل إذا أحّب عبدًا ابتاله ليسمع »رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: 

، وذلك يف «إّن اهلل إذا أحّب قومًا ابتالهم». وورد احلديث أيضًا بصيغة: «صوته

 مصادر احلديث عند أهل السنّة.

ضّية مفصليّة يف موضوع البالء واالبتالء ونزول وهذا احلديث جيّر إىل حتليل ق

العذاب، وخالصتها ـ من وجهة نظري املتواضعة ـ أّن أمامنا يف النصوص 

الدينية عّدة جمموعات تتعّرض لنزول املصائب بشخص أو أّمة ـ سواء كانت 

 هذه املصائب بالًء وعذابًا أو امتحانًا وابتالًء واختبارًا ـ وأمّهها ما ييل:

ما يفيد أّن املصيبة أو النازلة التي تنزل تكون بمثابة االبتالء  موعة اْلوىل:اَلج

الذي هُيدف منه اختبار قدرة اإلنسان وصربه وإيامنه، متامًا كام هي الدنيا التي تعّد 

بنفسها دارًا لالختبار واالمتحان واالبتالء، فليست املصيبة شيئًا استثنائّيًا خارجًا 

 بتالء يف احلياة الدنيا.عن املنطق العام لال

وهي تؤّدي نفس مضمون املجموعة األوىل مع إضافة  اَلجموعة الثانية:

خصوصّية، ويف هذا السياق يأيت هذا احلديث وأمثاله، بمعنى أّن اهلل يبتيل العبد 

ليوّفر له مناخًا لألوبة إليه والترّضع والدعاء، فقد يقوم شخص بأفعال اخلري 

نزل به ذلك بأن يُ فيعلم اهلل من نفسه اخلري، فيجازيه بمزيد من التقريب له إليه، و
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ابتالًء، لكي جيّره أكثر فأكثر إىل الدعاء والترّضع والعودة إىل اهلل واإلحساس 

 الروحي به والذي هو الغرض األصيل من احلياة يف الفلسفة الدينية.

وهذا ال يعني أّن الذي ال ينزل به االبتالء ال يكون حمبوبًا هلل، بل غاية ما يعني 

حيتاج لنزول االبتالء؛ ألّنه يعود إىل اهلل ولو من دون ابتالء،  أّنه من املمكن أّنه ال

فيكون أكمل من الذي ابتيل. فاالبتالء هنا معناه توفري اهلل فرصًة لإلنسان الذي 

يكون حمبوبًا هلل تعاىل ويعلم اهلل صالحه وأّنه سوف يرجع بقلبه إىل اهلل عندما 

له لتقوية عالقته باهلل سبحانه. تشتّد عليه األمور، ويكون ذلك مساحًة جديدة 

رها اهلل ملن جيد يف قلبه اخلري واإليامن أو مقّوماهتام، إّن االبتالء هنا فرصة يوفّ 

ات يف احلياة لكي يشتّد إيامّنم، فعندما يعلم اهلل اخلري فبعض الناس حيتاجون هلزّ 

 فيهم وحيّبهم فهو يوّفر هلم مثل هذه اهلزات.

لتي تشري إىل االبتالء اهلادف إلسقاط اإلنسان يف وهي ا اَلجموعة الثالثة:

وذلك يكون عىل شكل عقوبة له عىل أفعال أقدم املزيد من اخلسارة واهلالك، 

فعندما يفسد اإلنسان ويطغى قد يبتليه اهلل سبحانه باملرّسات واملرّضات، عليها، 

املرّضات املبتىل عقوبًة له عىل طغيانه، فيزداد هذا اإلنسان طغيانًا هبذه املرّسات و

هبا، بدل أن تكون عنّص عودة له إىل الضمري والوجدان واحلّق، وهذا يعني أّنه 

إذا أحّب اهلل عبدًا ابتاله، وكذلك إذا أبغضه قد يفعل معه الشء نفسه، وهذا 

معنى أّن اهلل يمّد أهل الكفر والضاللة، ويمّتعهم إىل حني، ويبتليهم بالعافية، كام 

 نى اإلمهال بوجٍه من الوجوه.أّن هذا هو مع

وهي التي تشري إىل البالء والعذاب والغضب اإلهلي،  اَلجموعة الرابعة:

وهي نصوص كثرية تدّل عىل ذلك من حديث القرآن الكريم عن األقوام الذين 

 نزل هبم البالء والعذاب عىل أشكاهلام.
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هو من حّب اهلل  وهذا كّله يعني أّن ما نراه نحن مصيبًة حيتمل احتامالت: إّما

نة من أّي للعبد، وإّما هو من بغضه له وعقوبته، وإثبات أّن النازلة أو املصيبة املعيّ 

النوعني أمٌر ليس بالبسيط بالنسبة إلينا؛ جلهلنا بخفايا األمور وبعامل اإلرادة 

اإلهلّية يف غالب املوارد، لكنّنا نتفاءل بأّن ذلك من حّب اهلل لنا، فيدعونا ذلك إىل 

 الترّضع والعودة إليه سبحانه.

ومؤّدى هذا كّله أّن الرّش ـ إن صّح التعبري ـ الذي يواجهه اإلنسان من خالل 

املصائب والباليا واألزمات، هو ذو وجهني، فقد حيتمل الرمحة واالبتالء، وقد 

حيتمل الغضب والبالء والعذاب، ففي علم اهلل تعاىل تكون األمور واضحة، أّما 

ملحدود فمن الصعب علينا التمييز، فلو أخذنا اليوم عذابًا من عذاب يف علمنا ا

التي حّدثنا عنها القرآن الكريم، ودرسناه ـ مع بقائهم أحياء ـ واألمم املاضية 

 عذابعىل املستوى التارخيي والطبيعي، فلن نتمّكن من اكتشاف أّنه جاء بنحو ال

ظهر لنا هو نتيجة احلدث املادي، أو االبتالء، وبنحو املحّبة أو الغضب، كّل ما ي

أّما األغراض التي بني عليها احلدث املاّدي، والكامنة يف عامل اإلرادة اإلهلّية فمن 

الصعب اكتشافها؛ ألّن احلدث املاّدي ال حيكي عنها، كام أّنه متساوي النسبة 

، وخلّمناه إليها، ولوال أّن النّص القرآين أخربنا بأّن هذا كان عذابًا ملا علمنا بذلك

 ختمينًا.

وهكذا احلال يف عّصنا احلارض، حيث يبتيل الناس بالظنون والتخمينات، 

فلو نزل عذاٌب بقوم ـ من زلزال أو عاصفة أو غري ذلك ـ قالوا: هو غضب، ولو 

نزل هبم، قالوا: هو ابتالء وامتحان، أو حمبّة بتطهرينا من الذنب عرب إنزال 

األخروي، وقد يكون األّول ابتالء والثاين  العذاب الدنيوي لتجاوز العذاب

 .غضبًا وبالعكس
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لكّن منطق التفاؤل اإليامين يدعونا لكي نتقّوى عىل مواجهة املصائب باألخذ 

باألمل. وعنّص األمل هنا هو أن يكون اهلل تعاىل قد ابتالنا وأحبنا، كام قد نحتاج 

ئرنا، فنحاول نفسّيًا أن أحيانًا إىل عنّص الغضب اإلهلي عندما نريد أن ّنّز ضام

نفرتض أّن هذا العذاب الذي نزل هو من تقصرينا ليكون ذلك دافعًا لنا 

للنهوض والعودة إىل اهلل تعاىل جمّددًا، ولكّن هذه بأمجعها سياقات نفسية خللق 

األمل أو الندم، وليس عىل املستوى العقيل إمكانات سهلة الكتشاف واقع 

وهكذا احلال عندما نقول بأّن هذا  ل الظّن يف الغالب.القصد اإلهلي، إال عىل سبي

العذاب نزل لكي يطّهرنا اهلل من ذنوبنا ويكّفرها يف الدنيا عنّا، أو نزل لكي يزيد 

 من صربنا وإيامننا.

إّن احلدث الواحد ـ وهو العذابات واملصائب، وكذلك  وخالصة القول:

ت متعّددة يف الفعل اإلهلي، اخلريات واملرّسات ـ يمكن أن يفرّس بقصود وغايا

ومن الصعب عقلّيًا اكتشاف القصد وتعيينه، لكّن النصوص الدينية تدفعنا ـ 

نفسّيًا ـ الفرتاض االحتامل الذي يساعدنا عىل املستوى اإليامين بحسب احلالة 

التي نحن فيها. هذا ما أفهمه بضّم جمموعات النصوص إىل بعضها بعضًا والعلم 

 عند اهلل.

 

، أال تعين النسبّية؟ وهل يوافقكم أحد اليقني اجملامع للشكفكرة   ـ 522

 عليها؟

 الطبعة 11ـ  49 :السؤال: تقولون ِف كتابكم )مسألة اَلنهج ِف الفكر الديني ،

مبدأ العلم اَّلمجاِل الفوقاين، وهو مبدأ يتجاوز دائًما »م( ما ييل: 4117اْلوىل، 

لية، وحينًم أقرأ ِتربتي العلمية مفردات البحث العلمي ليقرأ اَلجموع قراءةا ك
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عّل مّر سنوات فسوف أتأّكد ـ يقيناا ـ من أنني قد وقعت ِف عدد كبري من 

اْلخطاء ِف حياِت، وهذا العدد الكبري سوف أقّدمه كمعطى ريايض َلا هو ناجز 

عندي اْلن ِما لدّي قناعة به؛ ليتشّكل عندي علم إمجاِل باخلطأ ِف بعض أفكاري 

ًمل، فإذا كانت جمموع أفكاري اْللف مثالا، وعلمت تفصيالا بحساب اَّلحت

بخطأ مائة منها عّل مدى ِتربة مخس سنوات تقريباا، فإّن هذا سوف يشّكل 

عندي علًما إمجالياا ـ ما دامت الظروف واحدة أو متشاهبة ـ بوقوع أخطاء جديدة 

الب، % خالل السنوات اخلمس القادمة أو أقّل كًم هو الغ51عندي بنسبة 

وعندما أفّعل هذا العلم اإلمجاِل ستتغرّي نظرِت لكل مفردٍة من مفردات اليقني 

عندي، وسأقدر عّل اجلمع بني يقيني باَلفردة واحتًمل اخلطأ، مستعيناا ـ إىل حّد 

. شيخنا أَّل يعني هذا أّنكم تذهبون إىل «معني ـ بمبدأ اليقني اَلوضوعي اَلتقّدم..

 من العلًمء عّل ذلك؟الشّك؟ وهل يوافقكم أحد 

 :راٍق من  لقد رشحت مرارًا يف كتبي أّن اليقني األرسطي هو نوعٌ  أوَّلا

اليقني لكنّه ليس النوع الوحيد منه، والرشيعة والدين وحتى العلوم احلديثة ال 

تسعى المتالك هذا النوع من اليقني، ألّنه نادر التحّقق من وجهة نظرهم، هلذا 

فاليقني العريف ـ وهو حالة االطمئنان النفيس الناجتة عن احتامل قوي للغاية يف 

ًا يف العكس ـ كاٍف يف عامل التدّين غالبًا إن مل نقل اإلصابة مع احتامل ضعيف جدّ 

 دائاًم.

إّن اإلخباريني من علامء اإلماميّة يذهبون إىل هذا الرأي، وقد ذكرت  ثانياا:

ذلك يف كتايب )نظرية السنّة(، فهم يرون أّن كلمة العلم يف اللغة العربية تطلق 

شمل ما جيعل احتامل اخلالف عىل ما يشمل االعتقاد اجلازم النايف للخالف كام ي

بعيدًا، وختصيص اليقني هبذا االصطالح املنطقي األرسطي املعروف مسألة 
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جديدة حادثة، ال يمكن قياس اللغة عليها، وليس األمر أمر لغٍة فحسب، بل إّن 

العلم املعترب رشعًا هو كال هذين األمرين، بل إّن تتّبع كلامت املتكّلمني 

ملعنى الواسع للعلم، فتكون العربة به بعد أن سار عليه واألصوليني يعطي هذا ا

 (.21ـ  21الصحابة وأصحاب األئمة أيضًا )الكركي، هداية األبرار: 

بل يرتّقى التيار اإلخباري يف تكوينه ملفهوم العلم إىل حّد ذهاب مثل احلّر 

لم، هـ( للقول بأّن الفرض النادر واالحتامل البعيد ال ينايف الع2221العاميل )

ولو نافاه النعدم وجود العلم أساسًا، فإّن اليقينيات املنطقية السّت هي نفسها ال 

ختلو من احتامٍل خمالف ولو ضعيف عنده )احلّر العاميل، الفوائد الطوسية: 

هـ( بأن مفهومه للعلم هذا 2251(، وعندما يشعر إخبارّي مثل الكركي )711

الثغرة بالقول: إّن اليقني يف أصول  قد يرسي إىل مسائل أصول الدين، حياول سدّ 

الدين جيب أن يكون برهانيًا ينفي احتامل اخلالف مطلقًا، أما يف فروع الدين 

(، دون أن 27فيكفي اليقني الشامل لألمرين املتقّدمني معًا )هداية األبرار: 

يرشدنا الكركي إىل سبب هذه التفرقة ما دام النّص القرآين الذي يتحّدث عن 

 .يستخدم املفردة نفسها يف املجالني سالفي الذكرالعلم 

وهكذا تتسع دائرة العلم لتطابق تقريبًا مفهوم اليقني االستقرائي املعارص 

ـ  111وفق ما أوضحه الشهيد الصدر يف وغريه )األسس املنطقية لالستقراء: 

(، فلم تعد 218ـ  211؛ وانظر له: دروس يف علم األصول، احللقة الثانية: 115

لك القاطعية الربهانية مطلوبة يف اليقني وتكّونه، بل صار يكفي حتى مع وجود ت

ذاك االحتامل الذي ال يعتّد العقل به وإّنام يتجاوزه نحو قفزة ذاتية تفيض إىل 

 سكون النفس واستقرارها.

هـ( ـ مؤّسسًا نوعًا من التشكيك والرتبيّة يف 2212ويقول الفيض الكاشاين )
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ّم ال تظنّن أّن العلم بصدق مضمون أخبار املعصومني عليهم ث»العلم نفسه ـ: 

السالم البد أن يكون كالعلم بوجودهم يف الوضوح واإلنارة والقّوة، أو تواترها 

كتواتره، وإالّ فهي أخبار آحاد ال تفيد إالّ ظنًّا، كال، كيف ولو زعمت ذلك فام 

يف القّوة بأقّل من أخبار  أراك تستيقن بإمامتهم... أكثر األخبار األحكامية ليست

اإلمامة متنًا وسندًا، فكّل ما اطمأّنت إليه النفس من األخبار تعمل به، وكّل ما مل 

)الفيض الكاشاين، احلّق املبني يف حتقيق كيفّية  «تسكن إليه النفس فذره يف سنبله

 (.1، 8التفّقه يف الدين: 

عليه، فهذا املعنى لليقني وكفايته يف أمور الدين موجود عند رشحية من  وبناءً 

العلامء اإلخباريني، كام أّن نظرية السيد الشهيد الصدر يف األسس املنطقية 

 لالستقراء تكتفي غالبًا هبذا النوع من اليقني كام هو معروف جّدًا.

الشريازي أصدر ومن اللطيف أّن املرجع الديني املعارص الشيخ نارص مكارم 

مؤّخرًا ـ بعد حوايل ثالث سنوات من نرش كتايب مسألة املنهج ـ كتابًا حتّدث فيه 

عن روح الفكرة التي حتّدثُت عنها يف النّص املنقول يف سؤالكم، فهو يقول يف 

، الطبعة األوىل، 25: 2كتاب )طريق الوصول إىل مهاّمت علم األصول 

هر يف ألسنة األصوليني أّن القطع حّجة قد اشت»م( ما نّصه: 1222هـ ـ 2112

ذاتية، وهو كذلك إن أريد منه العلم والقطع العقيل عىل ما مّر، وإن أريد منه 

القطع العريف املعرّب عنه باالطمئنان والظّن القوّي املتاخم للعلم الذي ال ينايف 

ىل وجود احتامل اخلالف، املوجود يف أكثر اآلراء والنظريات التي ال تنتهي إ

البدهييات وشبهها، فحجيّته حتتاج إىل جعل اجلاعل وليست حجّيته ذاتية. وأكثر 

ما نسّميه قطعًا من هذا القبيل؛ ألّن كّل إنسان حيتمل خطأه يف بعض ما يقطع به 

إمجاالً من آرائه، وكيف جيتمع العلم التفصييل يف كّل واحد من هذه اآلراء مع 
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هل جتتمع املوجبة الكّلية مع السالبة اجلزئية؟ احتامل اخلطأ يف بعضها إمجاالً؟ و

وهذا دليل عىل أّن ما نسّميه قطعًا يف كثري من املسائل فهو يف احلقيقة من قبيل 

االطمئنان ال القطع احلقيقي الذي ينتهي عند التحليل العقيل إىل الرضوريات 

 .«والبدهييات وال جيتمع مع احتامل اخلطأ أبداً 

 

وص تكفري السيئات وحبط األعمال، وبني تناقض مفرتض بني نص  ـ 525

 ﴾َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَرُه﴿

 :ْر َعنُكْم َسيَِّئاتُِكمْ ﴿قال تعاىل:  السؤال َر َما ُتنَْهْوَن َعنُْه ُنَكفِّ
َتنُِبوْا َكَبآئِ ، ﴾إِن َِتْ

ا َيَرُه ﴿أَّل تتعارض مع قوله:   َخرْيا
ةٍ ةٍ  *َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذره َوَمن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذره

ا َيَرهُ   ؟﴾رَشًّ

  طرح هذا املوضوع منذ بدايات نشوء علَمي الكالم والتفسري عند

املسلمني، وقد كان مرتبطًا تارًة بمسألة التوبة والشفاعة والتكفري، وأخرى 

ى الكثري جّدًا من املفرّسين واملتكّلمني مع هذا بمسألة حبط األعامل، ويتعاط

املوضوع من منطلق نظرية التخصيص، حيث يقولون بأّن اآلية خمّصصة بام دّل 

عىل العفو عن الذنوب بالتوبة أو نحوها، فيام يعرّب مثل العالمة الطباطبائي بأّن 

ط األعامل آيات التوبة واإلحباط حاكمة عىل هذه اآلية، وأّما الذين أنكروا حب

 فقد كانت هذه اآلية بالنسبة إليهم أحد املستندات املهّمة.

إال أّن الذي يبدو يل ـ بنظري القارص ـ هو أّنه ال تنايف إطالقًا بني مثل هذه 

اآلية الكريمة وبني نصوص العفو والتكفري عن الذنوب أو نصوص حبط 

سنّة؛ ألّن السياق األعامل الواردة كّلها يف غري آية أو حديث من الكتاب وال

القرآين يف آية سورة الزلزلة التي نحن فيها ال يشري إىل اجلزاء والعقاب 
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واحلساب، بل يشري إىل مرحلة يمكن أن نسّميها مرحلة العرض واإلنباء 

والرؤية؛ فإّن الناس يصدرون يوم القيامة بعد زلزال األرض كي يرهيم اهلل 

أمام أصحاهبا وإخبارهم هبا، تسبق  أعامهلم، ومرحلة إراءة األعامل وعرضها

مرحلة إجراء احلساب والكرس واالنكسار، ثم العقاب أو الثواب عليها، فهذا 

ها فِيِه َوَيُقوُلوَن َيا ﴿مثل قوله تعاىل:  ى اَلُْْجِرِمنَي ُمْشِفِقنَي ِِم َوُوِضَع اْلكَِتاُب َفرَتَ

رَيةا َوََّل َكبرَِيةا إَِّله َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َوْيَلَتنَا َماِل َهَذا اْلكَِتاِب ََّل ُيَغاِدُر َصغِ 

ا ا َوََّل َيْظلُِم َربَُّك َأَحدا إِنه الهِذيَن ﴿(، ومثل قوله سبحانه: 11)الكهف:  ﴾َحارِضا

وَن اهللهَ َوَرُسوَلُه ُكبُِتوا َكًَم ُكبَِت الهِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َوَقْد َأْنَزْلنَا َآيَ  اٍت َبيِّنَاٍت ُُيَادُّ

ا َفُينَبُِّئُهْم بًَِم َعِمُلوا َأْحَصاُه اهللهُ َوَنُس  وُه َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب ُمِهنٌي َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللهُ مَجِيعا

ًَمَواِت َوَما ِِف اْْلَرْ  ْ َتَر َأنه اهللهَ َيْعَلُم َما ِِف السه ٍء َشِهيٌد َأمَل ِض َما َواهللهُ َعَّل ُكلِّ ََشْ

َسٍة إَِّله ُهَو َساِدُسُهْم َوََّل َأْدَنى ِمْن  َيُكوُن ِمْن َنْجَوى َثاَلَثٍة إَِّله ُهَو َرابُِعُهْم َوََّل مَخْ

 َذلَِك َوََّل َأْكَثَر إَِّله ُهَو َمَعُهْم َأْيَن َما َكاُنوا ُثمه ُينَبُِّئُهْم بًَِم َعِمُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنه اهللهَ 

ٍء َعلِيمٌ  بُِكلِّ  ا ﴿(، وقوله سبحانه: 5ـ  7)املجادلة:  ﴾ََشْ َوِمَن الهِذيَن َقاُلوا إِنه

ُروا بِِه َفَأْغَرْينَا َبيْنَُهُم اْلَعَداَوَة َواْلَبْغَضاَء  ها ُذكِّ َنَصاَرى َأَخْذَنا ِميَثاَقُهْم َفنَُسوا َحظًّا ِِم

(، وقوله 21)املائدة:  ﴾اهللهُ بًَِم َكاُنوا َيْصنَُعونَ  إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َوَسْوَف ُينَبُِّئُهمُ 

ًَم َأْمُرُهْم إىَِل اهللهِ ﴿تعاىل:  ٍء إِنه ا َلْسَت ِمنُْهْم ِِف ََشْ ُقوا ِدينَُهْم َوَكاُنوا ِشَيعا إِنه الهِذيَن َفره

َفَلًمه ﴿قائل: (، وقوله عّز من 271)األنعام:  ﴾ُثمه ُينَبِّئُُهْم بًَِم َكاُنوا َيْفَعُلونَ 

ًَم َبْغيُُكْم َعَّل َأْنُفِسُكمْ  ا النهاُس إِنه َ قِّ َيا َأَيُّ  َأْنَجاُهْم إَِذا ُهْم َيْبُغوَن ِِف اْْلَْرِض بَِغرْيِ اْْلَ

ْنَيا ُثمه إَِلْينَا َمْرِجُعُكْم َفنُنَبُِّئُكْم بًَِم ُكنْتُْم َتْعَمُلونَ  َياِة الدُّ  (،11)يونس:  ﴾َمَتاَع اْْلَ

ُزْنَك ُكْفُرُه إَِلْينَا َمْرِجُعُهْم َفنُنَبُِّئُهْم بًَِم َعِمُلوا إِنه اهللهَ ﴿وقوله تبارك:  َمْن َكَفَر َفاَل َُيْ

ُدورِ   .(11)لقامن:  ﴾َعلِيٌم بَِذاِت الصُّ
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، 228، 12، واألنعام: 227، 18وهكذا آيات أَخر كثرية، مثل: )املائدة: 

، والقيامة: 5، والتغابن: 5، والزمر: 227، 11، والتوبة: 11، والنور: 211

 .و..( 8، واجلمعة: 21

وثّمة آية يف القرآن الكريم جتمع بني مرحلتي اإلنباء والعقاب، قال تعاىل: 

اَعَة َقائِمَ ﴿ ْتُه لََيُقوَلنه َهَذا ِِل َوَما َأُظنُّ السه اَء َمسه ْن َأَذْقنَاُه َرمْحَةا ِمنها ِمْن َبْعِد رَضه
ةا َوَلئِ

َوَلئِْن ُرِجْعُت إىَِل َريبِّ إِنه ِِل ِعنَْدُه َلْلُحْسنَى َفَلنُنَبَِّئنه الهِذيَن َكَفُروا بًَِم َعِمُلوا 

 (.72)فصلت:  ﴾َوَلنُِذيَقنهُهْم ِمْن َعَذاٍب َغلِيظٍ 

والتأّمل يف آيات القرآن الكريم حول القيامة والبعث يفيض إىل قناعة بأّن ما 

عبارة عن جمموعة مراحل وخطوات متناسقة منطقّيًا، يتّم طّيها يف حيدث هناك 

هذا اليوم العظيم، فمنها العرض واإلخبار واإلنباء بكّل ما حصل لإلنسان ما له 

وما عليه، ومنها احلساب والتدقيق يف احلسابات، وهنا يكون العفو والتكفري 

ه مرحلة الثواب )الذي يعني بالكناية العفو( واحلبط وغري ذلك، ثم يتلو

والعقاب، فال تنايف بني اآليات فيام يبدو يل لو دّققنا يف مديات دالالهتا، وال 

حاجة الفرتاض التخصيص أو احلكومة، كام هو مذهب مجهور املفرّسين 

واملتكّلمني القائلني بنظرية العفو واحلبط معًا، كام ال رضورة تفرض إبطال نظرية 

هنا. وتفصيل الكالم حول حبط األعامل وسائر  احلبط انطالقًا من هذه اآلية

 إشكالّياته املطروقة ُاحيله إىل مناسبة أخرى. والعلم عند اهلل.

 

كيف يكتفي الطباطبائي يف منهاج الدراسة الفلسفية بدليل ضعيف   ـ 523

 !على وحدانية اهلل وال يقّويه؟

 ْلكمة، السؤال: ِف الفصل الثالث من اَلرحلة الرابعة ِف رشح كتاب بداية ا
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بالنسبة َلوضوع واجب الوجوب ماهّيته إنّيته، يقول أحد مدّريس الفلسفة: وهبذا 

يتضح عدم متامية الربهان، وَلذا عدل صدر اَلتأَّلني عن هذا اَّلستدَّلل من 

اْلسفار، بعدما ذكره ِف اجلزء اْلول منه، فقال: وهذه اْلّجة غري تاّمة عندنا. 

باطبائي برهاناا ليس بتام، وخاّصة بأّن هذا سؤاِل هو أنه كيف يضع السيد الط

الربهان يتعّلق بنفي الرشيك عن اهلل سبحانه وتعاىل، وبالتاِل َّل يوجد عند 

سًمحة السيد الطباطبائي برهان ِف كتابه بداية اْلكمة حول نفي الرشيك عن 

اهلل؟ وكيف يتّم تدريسه ِف اْلوزات مع أّنه غري صحيح ِما يؤّدي إىل إدخال 

 .رجو من جانبك الكريم توضيح هذا اإلشكالأك ِف قلب اَلتعّلم؟ الش

 5 لقد ذكر العالمة الطباطبائي يف بداية احلكمة أكثر من دليل عىل إثبات  ـ

ة الواجب تعاىل وتبارك، وذلك يف الفصل الثاين من املرحلة الثانية عرشة وحدانيّ 

أجاب هناك أيضًا عن املخّصصة ملباحث اإلهليات باملعنى األخّص، حتى أّنه 

بعض اإلشكاليات التي ترد عىل بعض األدّلة التي قيلت يف إثبات وحدانّية 

الواجب تعاىل، مثل شبهة ابن كّمونة املعروفة، فلم أفهم الوجه يف قولكم بأّن 

 العالمة الطباطبائي مل يذكر يف بداية احلكمة دلياًل عىل إثبات الواجب سبحانه.

طبائي قد ذكر يف الفصل الثالث الذي أرشتم له يف إّن العالمة الطبا ـ 4

ة السؤال، الدليَل عىل إثبات أّن الواجب تبارك وتعاىل ماهّيته إنيّته وأّنه ال ماهيّ 

له، وقد اختار هذا الدليل. وإذا كان صدر املتأهّلني قد أورد إشكاالً ـ كام أرشتم ـ 

مة الطباطبائي ليس مسؤوالً عىل هذا الدليل يف كتاب األسفار األربعة، فإّن العال

عن إشكال الشريازي وال عن تبنّيه أو تبنّي بعض رّشاح بداية احلكمة هلذا 

اإلشكال، ما دام هو غري مقتنع به. ويشهد عىل اقتناعه بالدليل دون اإلشكال أّنه 

عاد وذكره يف كتاب ّناية احلكمة يف الفصل الثالث من املرحلة الثانية عرشة، 
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عضهم ـ كاملحّقق الرازي يف املباحث املرشقّية ـ عىل هذا الدليل، ثّم ذاكرًا نقض ب

قام الطباطبائي برّد إشكال الرازي هذا، ممّا يعطي أّنه يتبنّى الدليل، وال يقبل بام 

أورد عليه، فال يصّح حماكمة الطباطبائي بكالم غريه، ولو كان هذا الغري هو 

 صدر املتأهّلني الشريازي.

ة ما قلتموه، إال أّن مسألة )الواجب ماهّيته إنيّته بمعنى أّنه لنفرض صحّ  ـ 4

ال ماهية له( تقع يف طريق بعض أدّلة إثبات وحدانّية اهلل تعاىل، فليست كّل أدّلة 

الوحدانّية متوّقفة عىل إثبات نفي املاهية عنه تعاىل أو الرتكيب كام يراه كثريون، 

اطبائي يف هذا املجال ـ وفقًا إلشكال وهذا معناه أّن بطالن دليل العالمة الطب

 الشريازي أو غريه ـ سوف يعني بطالن بعض أدّلة التوحيد، دون مجيعها.

إّن كتاب بداية احلكمة هو حلقة يف سلسلة منهاج درايس أعّده العالمة  ـ 1

الطباطبائي لطالب الفلسفة اإلسالمّية، ومن غري الصحيح أن نحاكمه يف إحدى 

دون النظر للحلقات األخرى التي أوكل إليها التعميق األكرب  حلقاته التمهيدية

يف البحوث الفلسفّية مثل كتاب )ّناية احلكمة(، بل علينا النظر إىل جممل املنهاج 

الدرايس الذي وضعه لنرى هل ترك مسألة التوحيد معّلقًة حتى نورد عليه هذا 

لصدر أيضًا، بل لو صّح اإلشكال أم ال؟ وهذا بعينه ما فعله السيد حمّمد باقر ا

إشكالكم هنا لصّح بشكل أوضح عىل السيد الصدر هناك يف كتاب )دروس يف 

 علم األصول(.

س لبداية احلكمة أو من الرّشاح، حيث  ولعّل اخلطأ هنا نشأ من األستاذ املدرِّ

لفتوا نظر الطالب إىل وجود خالف مبنائي يف بعض األدّلة التي سيقت إلثبات 

اىل ال ماهيّة له، وأّن املاهيات من شؤون املمكنات فقط، وأّن اهلل هو أّن الباري تع

ى وال يتكّرر، فإغراق طالب املرحلة التمهيدية رصف الوجود الذي ال يتثنّ 
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بتعليقات تتصل بمراحل الحقة، قد يوجب أحيانًا تشّوش ذهن الطالب، وهلذا 

ضالته عرب تدّفق األفكار عّلقنا غري مّرة بأّنه من اخلطأ أن يقوم األستاذ بعرض ع

النقدّية منه عىل الكتاب التمهيدي الذي يدرسه الطالب، وأّن الكتاب الدرايس 

التمهيدي يف علم مثل الفلسفة حيتاج بالدرجة األوىل إىل أن يقوم بتحليل 

وكشف التصّورات ومقارنتها قبل البدء بمرحلة التصديقات؛ ألّن أحوج ما 

)بداية احلكمة( هو جتلية التصّورات واملفاهيم، حيتاجه الطالب يف كتاب مثل 

وتفكيك املصطلحات واملقوالت، ومقارنة ومقاربة النظريات واآلراء، قبل 

البت فيها ودخول مرحلة التصديق هنا وهناك. وإّنني أعتقد بأّن هناك فرقًا بني 

عرض املذاهب واالجتاهات املتعّددة وبني عرض مذهب واحد مع نقده بام يبقي 

طالب فارغ الذهن جتاه الصورة النهائّية للموضوع. وعليه فال أجد أّن ال

 اإلشكال أعاله وارد عىل العالمة الطباطبائي رمحه اهلل.
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 ما هو احتمال وثاقة الراوي واقعًا، مع كونه جمهول احلال أو مهماًل؟  ـ 524

 السؤال: ما هو احتًمل أن يكون الراوي اَلجهول أو اَلهمل ثقةا ِف الواقع، ومل 

ُيذكر ِف كتب الرجالّيني اَلتداولة، بسبب غفلة منهم أو ربًم ذكر ِف كتب الرجال 

 التي مل تصلنا؟

   توجد هنا عّدة صور وفرضيات ينبغي تفكيكها، حيث خيتلف احلال بني

الراوي املعروف وغريه، وبني رواة كتب السنّة والشيعة، وبني الراوي املذكور 

ذلك، وأشري هنا لبعض النامذج ـ عىل سبيل  لكن جمهول احلال واملهمل وغري

املثال ـ لكي نعرف كيف ينبغي لنا حساب املوضوع، وأّنه ليس عىل وترية واحدة 

يف كّل احلاالت، وأّنه تدخل فيه عنارص كثرية لتعطينا النسبة االحتاملية األدّق، 

يف املائة  وأّنه ال يقف املوضوع عند جمّرد االحتامل األّويل لوثاقته بنسبة مخسني

 دائاًم، بل قد تزيد وقد تنقص:

خيتلف األمر بني الراوي املذكور عند أهل السنّة والراوي عند الشيعة  ـ 5

اإلمامّية، فلو ذكر رجل ومل يوثق عند أهل السنّة، فإّن احتامل توثيقهم له واقعًا 

ب بتقييم يغدو قلياًل؛ لكثرة كتب الرجال السنّية الواصلة وتعّهد غالبّية هذه الكت

الراوي وحاله من حيث الوثاقة وعدمها، فعندما يذكرونه ثم ال يوّثقه أحد 
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 منهم، فاحتامل سهوهم عن توثيقه مجيعًا أو غفلتهم أو نحو ذلك بعيٌد نسبّياً 

، وهنا قد ينزل احتامل وثاقته الواقعّية إىل أقّل من اخلمسني يف املائة، إذ لو عادةً 

 أحد الكتب. كان ثقًة ألشري إليه ولو يف

أّما الراوي املذكور يف كتب الرجال اإلمامّية القديمة دون توثيق، فإّن احتامل 

وثاقته الواقعّية يكون أكرب من حال ذلك الذي ذكر يف كتب الرجال السنّية، فإّن 

كتب الرجال الشيعّية القديمة قليلة، وما ضاع منها ليس بالقليل، كام أّن غالبّيتها 

والتضعيف، بل وضعت إما عىل شكل فهارس مثل فهرستي:  مل توضع للتوثيق

الطويس والنجايش، أو عىل شكل طبقات مثل طبقات الربقي ورجال الطويس 

أو نحو ذلك، وقد جاء التوثيق والتضعيف فيها ضمنّيًا، وحتى ما تعّهد منها 

ببيان حال الراوي مثل فهرست الطويس مل يعمل بتعّهده هذا، بل أمهل بيان حال 

لكثري من الرواة ومنهم من ال شك يف وثاقته، وهلذا ففي احلال العادّية يكون ا

احتامل وثاقة هذا الراوي ـ من حيث حاله يف كتب الرجال ـ هي النصف، وقد 

يزيد االحتامل أو ينقص بتتبّع رواياته ودراستها من خالل عرضها عىل الكتاب 

قات األثبات من الرواة وقطعّي السنّة أو من خالل عرضها عىل روايات الث

 اآلخرين.

هناك فرق بني الراوي املهمل وجمهول احلال، فاملهمل يف كتب السنّة  ـ 4

الرجالّية كّلها يرتفع احتامل كونه شخصّية ومهّية السيام مع ندرة رواياته، فيام يف 

كتب الشيعة يقّل هذا االحتامل نسبّيًا دون أن يزول؛ ألّن الكتب الشيعية األصلّية 

إّما ذكرت خصوص الراوي الذي وردت فيه روايات عن أهل البيت فقط مثل 

رجال الكش، وليس كّل الرواة تعّرض هلم أهل البيت، أو ذكرت خصوص من 

له مصنّفات وكتب، مثل فهرستي: الطويس والنجايش، وليس كّل الرواة هلم 
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رجال مصنّفات وكتب. فلم يبق من كتاب جامع عند املتقّدمني سوى كتاب ال

للطويس، واحتامل سهو الطويس ـ وهو شخص واحد ـ احتامل وجيه، السيام 

مع كون كتاب الرجال هذا قد وقعت فيه أخطاء، حتى اعتربه السيد الربوجردي 

مسودة، وعليه فعدم العثور عىل اسم راٍو يف كتب الرجال عند الشيعة حيتمل معه 

ممّا عند السنّة. لكّن وثاقته تكون كونه شخصّية ومهيّة، لكن بدرجة احتاملّية أقّل 

أقّل أيضًا، فإّن جتاهل اجلميع حتى لذكر اسمه، سواء عند السنّة أو الشيعة، ال 

يسمح لنا بافرتاض وثاقته بدرجة أكثر من النصف إن مل يكن أقّل، تبعًا حلجم 

 رواياته ونوعّيتها أيضًا.

، فإّن احتامل توثيقه أكرب إذا كان الراوي معروفًا ثم ذكره اجلميع بال توثيق ـ 4

عادًة من النصف؛ الحتامل سكوهتم عن توثيقه لوضوح وثاقته بسبب معروفّيته، 

حيث ال حيتاج لتوثيق، مع األخذ بعني االعتبار دائاًم أيضًا نوعّية مروّياته وما 

يتوّفر لنا من معلومات أخرى عنه، أّما لو مل يكن من املعاريف أو كثريي الرواية 

فإّن احتامل توثيقهم له يكون أقّل، إذ احتامل سكوهتم عن توثيقه ملعروفّيته مثاًل، 

ينايف عدم كونه معروفًا أو كثري الرواية كام هو واضح. وإذا كان احتامل توثيقهم 

يف املائة مثاًل، فإّنه جيب أن نحسب هذا االحتامل مع احتامل إصابتهم  12له هو 

ئة، وهذا يعني أن احتامل وثاقته سوف ينزل يف املا 12يف توثيقهم له، ولنفرضه 

حتت األربعني يف املائة بشكل ريايض، وسيصبح أقّل من ذلك كام هو واضح 

 أيضًا.

 القّوة االحتاملّية يف التوثيقاتومستويات حتديد درجات  إنّ  وخالصة القول:

والتضعيفات واإلمهال، وفقًا للعنارص املؤثرة يف املوضوع وحساهبا بشكل 

أو شبه ريايض، أمٌر بالغ التعقيد، وحيتاج لرصد مجلة وافرة من العنارص  ريايض
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يف كّل راٍو، من حيث نوعّية رواياته واملوثِّقني له وغري ذلك، والكالم يطول، إذ 

وإّنام  خيطر يف بايل اآلن أكثر من عرش صور للمسألة أكتفي هبذه الثالثة منها.

ع هذه احلاالت املتعّددة بطريقة قصدت ذكر عيّنات لنعرف كيفية التعامل م

 علمّية منهجية رياضّية.

 

 ما هو النسخ؟ وهل ميكن تقديم تعريف خمتصر له وألنواعه؟  ـ 522

  السؤال: ما هو النسخ ِف الرشيعة والقرآن الكريم؟ أرجو أن تبّينوا لنا ببيان

واضح ومفّصل النظرية السائدة ِف قضايا النسخ عند العلًمء اَلسلمني، كمدخل 

 هم هذا اَلوضوع، وجزاكم اهلل خرياا لف

  ًترشيعية ـ وقع بصورة مطّولة ومتفّرقة  احلديث عن النسخ ـ بوصفه ظاهرة

حماًل لنظر علامء القرآن الكريم والسنّة الرشيفة، وكان له حمّل يف علَمي األصول 

والكالم أيضًا، ومن هنا اختذت له جوانب متعّددة عولج كّل جانب منها يف علم 

 ذه العلوم األربعة )القرآنيات، واحلديث، وأصول الفقه، والكالم(.من ه

وأمهيّة البحث عن ظاهرة النسخ تعود ـ فيام يبدو ـ إىل أّن الباحث ال يتمّكن 

من اخلروج بنتيجة قرآنية ترشيعّية ما مل يكن له اّطالع عىل تطبيقات هذه الظاهرة 

ص الذي هو رشط يف إمكان يف القرآن الكريم، فهي متامًا كالبحث عن املخصِّ 

األخذ بالعام. وقد دّلت مجلة من الروايات عىل عدم القدرة عىل تفسري القرآن 

واستخراج األحكام منه ما مل تكن عند اإلنسان معلومات كافية حول النسخ 

 الوارد فيه.

وعّل أية حال، فمجمل ما أفيد عندهم حول هذه الظاهرة يمكن ذكره موجزاا 

 البحث:ِف جهات من 



 221 ........................................................ علوم القرآن واحلديثالقسم الثاني: 

فمفردة النسخ من املفردات التي كان هلا ـ إىل  اجلهة اْلوىل: حقيقة النسخ،

جانب مدلوهلا اللغوي األّويل ـ مدلول ثانوي اصطالحي؛ ألّّنا عندما دخلت يف 

الظاهرة القرآنية وأخضعت للبحث العلمي اختذت شكاًل مضمونيًا حمّددًا يرجع 

 يف روحه إىل املعنى اللغوي.

فاملستفاد من كتب اللغة أّن النسخ له عّدة معاٍن:  اَلعنى اللغوي، أ ـ أّما

األّول: االستكتاب. والثاين: النقل والتحويل ومنه تناسخ املواريث. والثالث: 

اإلزالة أو إبطال الشء وإقامة آخر مقامه، أو إزالة الشء بشء آخر يتعّقبه عىل 

شمُس الظل  إذا أزالته. وقد قيل: اختالف تعبرياهتم الواردة، إذ يقال: نسخت ال

إّن املعنى األخري كثر استعامل النسخ فيه عند الصحابة والتابعني، ومن هنا ُاطلق 

ص واملقيِّد اسم الناسخ، خصوصًا يف التفسري املنسوب إىل ابن  عىل املخصِّ

عباس؛ فإّن التقييد والتخصيص نحو من اإلزالة ولو اجلزئّية. ولعل املراجع هلذه 

 عاين الثالثة جيد أّّنا تعود ـ بحسب الروح ـ إىل مضمون واحد.امل

فقد أفيد يف صياغة تعريفه بيانات أبرزها  ب ـ وأّما اَلعنى اَّلصطالحي،

 ثالثة:

ما لعّله املشهور، وذكره السيد الطباطبائي يف تفسري امليزان، من  البيان اَّلول:

 وانقضاء أجله. أّن النسخ عبارة عن اإلبانة عن انتهاء أمد احلكم

ما ذكره السيد اخلوئي يف البيان، وسّجل يف تقرير بحثه من أّنه  البيان الثاين:

 رفع أمٍر ثابت يف الرشيعة املقّدسة بارتفاع أمده وزمانه.

ما أفاده املحّقق اخلراساين يف كفاية األصول، من أنه رفع  البيان الثالث:

 احلكم إثباتًا ودفعه ثبوتًا.

الثالثة ترجع ـ حسب الظاهر ـ إىل روح واحدة أريد الكشف  وهذه البيانات
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عنها وإن كان املجال مفتوحًا للمالحظة عليها من ناحية فنّية، كام تطّرق له 

 مجاعة، إال أّن املراد هو أن النسخ له ُبعدان:

بعٌد ثبويت، ويتلّخص يف أّن احلكم منذ حتّقَق يف عامل اجلعل واإلنشاء كان 

الزمانية اخلاّصة، وبالتايل فإّنه بصورة طبيعية سوف يزول وجوده  حمّددًا بحدوده

يف ذلك العامل بارتفاع تلك الفرتة وانقضائها.. وجمّرد ارتفاعه عن رتبة الفعلّية 

 دون املرتبة اإلنشائية ال يكون نسخًا.

أّما الُبعد اإلثبايت، فيتلّخص يف أّن الذي يبدو إثباتًا يف النسخ هو أّن هناك 

للحكم الذي كان ثابتًا وإلغاًء له. وهلذا توجد مفارقة بني عاملي اإلثبات  رفعاً 

والثبوت؛ فإّن ما يبديه عامل اإلثبات هو عملية رفع للثابت، وأّما واقع األمر 

وعامل الثبوت فهو ارتفاع ذايت حيسن تسميته بالدفع، فاحلكم بالنسبة يل كأنه 

 كأّنه بالنسخ قد انتهى أمده الذي حّدد له بالنسخ قد ارتفع، ولكنّه بالنسبة إىل اهلل

من األّول، وهذه القضّية البد من االنتباه إليها؛ ألّن تشّوشها يوجب الوقوع يف 

 حماذير عديدة من وجهة نظرهم.

من الطبيعي أّن عاّمة املسلمني ـ إال من شّذ كام  اجلهة الثانية: إمكان النسخ،

ن الناحية الكالمّية؛ ألّن قوام رشيعتهم عىل ُنقل ـ يرون النسَخ ظاهرًة ممكنًة م

النسخ؛ فإّّنم يقولون بأّن رشيعة حمّمد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم نسخت 

الرشائع السابقة، وهلذا فإّن من ناقش يف إمكان النسخ نجده عادًة من اليهود 

م تبارك وأمثاهلم، وقد أثاروا يف ذلك اإلشكالّية التالية، حيث قالوا بأّن احلكي

وتعاىل بترشيعه احلكَم األّول يكون قد الحظ مصلحًة يف ذلك، وعليه فنسخه 

 واستبداله بحكم آخر يستبطن أحد أمرين ال ثالث هلام:

أن يكون علمه باملصلحة يف احلكم األّول ثابتًا، ومع ذلك رّشع الثاين،  أ ـ
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 املصلحة فيه.وهذا الزمه ارتكابه خالف احلكمة اإلهلية بترشيع غري ما كانت 

أو يكون ما انكشف له من املصلحة يف احلكم األّول ال واقعيّة له، وهذا  ب ـ

الزمه أّنه كان جاهاًل يف احلكم األّول جهاًل مرّكبًا، وأّنه تبنّي له احلال فيام بعد. 

والقول بنسبة اجلهل وخالف احلكمة إىل اهلل سبحانه باطل. وعليه فال يكون 

 ته تبارك وتعاىل.النسخ ممكنًا يف ساح

 وأجيب عن هذا الكالم:

وهو أّن الشواهد الكثرية قامت بني أيدينا يف التوراة  أوَّلا: بجواب نقيض،

عىل وقوع النسخ، فكيف يفرّس أهل الكتاب ذلك؟ فام يفرّسون به ذلك عندهم 

 نفرّس نحن به النسخ الذي نؤمن به عندنا.

ل منذ حتّققه يف عامل اجلعل القانوين وهو أّن احلكم األوّ  وثانياا: بجواب َحيّل،

وإبرازه للمكل فني كان يف عامل ثبوته يف علم اهلل مقّيدًا بزمان خاص، والبداهة 

قائمة عىل دور األزمنة كاألمكنة يف مالكات ومصالح األحكام، غايته مل ُيربز 

ملكّلف املوىل لنا التقييَد الزماين إال بعد حني؛ وذلك ملصلحة قد تكون يف إهيام ا

بخلود التكليف مما جيعل له حمّركّية أعمق ليكون املوقف أشبه يشء بالتورية عىل 

حّد تعبري املحّقق العراقي، ال كذبًا؛ ألّن املتكّلم مل يربز قيد اخللود، ال أّنه أبرزه 

 فكذب بذلك علينا.

 فيكون احلكم األّول عىل صالحه يف دائرته الزمنّية واحلكم الثاين عىل ،وعليه

صالحه فيام بعد زمن احلكم األّول، من دون لزوم اجلهل وخالف احلكمة عليه 

سبحانه. ومن هنا، تتضح حكمة النسخ، وأّنه أمٌر رضورّي يف الترشيع أحيانًا، 

تبعًا لطبيعة دور الظروف واألزمنة يف احلكم، وهذا ما نّصت عليه اآلية 

ا َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها َأْو ِمْثلَِها َأمَلْ َتْعَلْم َأنه اهللهَ َعَّل َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُننِْسهَ ﴿الكريمة: 
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ٍء َقِديرٌ  و ال أقل مماثلته ملا (، من أصلحيّة احلكم اجلديد أ221)البقرة:  ﴾ُكلِّ ََشْ

 عىل كون هذه اآلية بصدد احلديث عن النسخ الترشيعي. سبق، بناءً 

 فإّن للنسخ تقسيًمن: اجلهة الثالثة: أنواع النسخ وأحكامه،

 التقسيم اْلّول: وهو التقسيم العام، وينقسم فيه إىل قسمني:

وهو املسّمى بالبداء يف األدبيات الشيعية ـ وإن كان  ـ النسخ التكويني: 5

اصطالح البداء قاباًل للشمول للنسخ الترشيعي أيضًا ـ وهو بحث فلسفي 

 كالمي معروف.

 عنه بالنسخ بصورة مطلقة، ويعني نسخ وهو املعرّب  ـ النسخ الترشيعي: 4

ترشيٍع لترشيع آخر، كام تقّدم. وهذا النسخ الترشيعي ينقسم بدوره إىل قسمني 

 أيضًا:

وهو أن يرّشع املوىل ضمن رشيعة  أ ـ النسخ بمالحظة الرشيعة الواحدة:

اإلسالم مثاًل حكاًم من األحكام، ثم بعد ميّض فرتة ينسخه يف إطار نفس 

 وهو املعرّب عنه بنسخ احلكم.الرشيعة، 

وهو املعرّب عنه بنسخ الرشيعة. وهو  ب ـ النسخ بمالحظة الرشائع اَلتعّددة:

يعني أّن جميء الرشيعة الالحقة ـ كالرشيعة اإلسالمّية ـ موجٌب لنسخ الرشائع 

 وقد فرّس هذا النسخ عندهم بمعنيني:السابقة وإبطاهلا، 

أّن نفس ظهور الرشيعة الالحقة موجٌب لعملّية إلغاء كاملة  اَلعنى اْلّول:

للرشائع السابقة، بحيث ال يعود من املمكن األخذ بأّي حكم من أحكامها عىل 

 اإلطالق، أي هو نسٌخ عىل سبيل الكّلية.

أّن الرشيعة الالحقة موجبة لعدم بقاء الرشائع السابقة عىل  اَلعنى الثاين:

يمنع ذلك من بقاء يشء منها مل تتعّرض له الرشيعة الالحقة  اكتامهلا وكّليتها وال
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اكتفاًء بوروده يف الرشيعة السابقة، وهذا املقدار هو املتيّقن واملصّحح إلجراء 

 استصحاب الرشائع السابقة كام بحثوا ذلك يف علم أصول الفقه.

ـ وله  التقسيم الثاين: وهو التقسيم اخلاّص ـ أي ِف دائرة الرشيعة اإلسالمّية

 شكالن أساسّيان:

بمعنى نسخ مجلة من آياته، ويمكن  الشكل اْلّول: النسخ ِف القرآن الكريم،

 مالحظته من ناحيتني:

الناحية اْلوىل: من حيث نوعّية اَلنسوخ ِف النّص القرآين، وهناك ثالثة أنواع 

 له:

وهو املشهور، ويعني بقاء اآلية عىل ما  النوع اْلّول: نسخ اْلكم دون التالوة،

هي عليه يف املتن القرآين ُتقرأ وتكتب وتتداول، غايته يكون حكمها مرتفعًا، 

وهذا النوع مل يشّككوا يف جوازه، وسيأيت وقوعه. ويمكن تسميته عندهم بنسخ 

 األثر دون العني.

يف اآلية يظّل  ويعني أّن احلكم الوارد النوع الثاين: نسخ التالوة دون اْلكم،

ثابتًا، غايته أّن متن اآلية حُيذف من النص القرآين وُيعدم بوصفه فقرًة قرآنية، 

وهذا النوع هو املسّمى يف علوم القرآن بنسخ األعيان دون اآلثار، وقد ذهبت إىل 

جوازه، بل وقوعه، مجاعة من أهل السنّة، بل نسبه السيد اخلوئي إىل أكثرهم، 

الرجم املنسوبة إىل عمر بن اخلطاب، وهي اآلية التي ذكرت يف  وقد مّثلوا له بآية

النصوص بأشكال متعّددة منها: )الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البّتة نكاالً 

 .من اهلل واهلل عزيز حكيم(

ورغم أّن الشيعة ينسبون هذا النسخ آلية الرجم إىل عمر بن اخلطاب إال أّنه 

: 5ي أيضًا، فقد روى الشيخ الكليني يف )الكايف ورد يف مصادر احلديث الشيع
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(، بسند صحيح عىل املعروف، 1: 22(، والطويس يف )هتذيب األحكام 255

الرجم يف القرآن قول اهلل »عن عبد اهلل سنان قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: 

ى ، ورو«عز وجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارمجومها البتة فإّنام قضيا الشهوة

(، عن سليامن بن خالد 11: 1الشيخ الصدوق يف )كتاب من ال حيرضه الفقيه 

، قلت: كيف؟ «نعم»قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: يف القرآن رجم؟ قال: 

، وقد محلهام العلامء «الشيخ والشيخة فارمجومها البتة فإّنام قضيا الشهوة»قال: 

 عىل أّّنام صدرا بنحو التقيّة.

لك مل يثبت عندهم هذا النوع من النسخ يف غري هذا املورد، وهو لكن مع ذ

أمٌر ال يمكن القبول به؛ ألّن الدليل عندهم قام عىل عدم جواز نسخ القرآن 

الكريم بأخبار اآلحاد الصحيحة فضاًل عن الضعيفة، وهذا املورد الوحيد مل 

 يثبت بأزيد من ذلك.

وهو املعرّب عنه بنسخ األعيان  النوع الثالث: نسخ التالوة واْلكم معاا،

كان فيام أنزل من »واآلثار، وقد صار معناه واضحًا، ومثلوا له بام روته عائشة: 

. وهذا «القرآن: عرش رضعات معلومات حيرمن ثم نسخت بخمس معلومات..

النوع من النسخ مرفوض عند كثريين أيضًا؛ لثبوته بأخبار اآلحاد، عىل أّن الزمه 

 ـ صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم ـ هو حتريف القرآن الكريم. لو تّم بعد زمنه

 الناحية الثانية: من حيث نوعّية الناسخ، فإنه يمكن أن يكون بأحد أمور:

كام ذكر يف مجلة من اآليات الكريمة، وال إشكال  أوَلا: النص القرآين نفسه

احلديث عن فعلّيته إثبايت أو ثبويت فيه، فإّنه القدر املتيّقن من النسخ، وسيأيت 

َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُنْنِسَها َنْأِت بَِخرْيٍ ِمنَْها َأْو ﴿وحتّققه ومقداره، ويشهد له آية: 

ٍء َقِديرٌ  ْ َتْعَلْم َأنه اهللهَ َعَّل ُكلِّ ََشْ (، بناًء عىل تفسريها 221)البقرة:  ﴾ِمْثلَِها َأمَل
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ُل ﴿ باآلية القرآنّية، وأيضًا قوله تعاىل: َكاَن آَيٍة َواهللُّ َأْعَلُم بًَِم ُينَزِّ ْلنَا آَيةا مه َوإَِذا َبده

ًَم َأنَت ُمْفرَتٍ َبْل َأْكَثُرُهْم َّلَ َيْعَلُمونَ   (.222)النحل:  ﴾َقاُلوْا إِنه

كاإلمجاع املفيد للقطع أو االطمئنان أو النّص املتواتر  ثانيها: الدليل القطعي،

عن النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، وهذا النوع منعه ـ كام قيل ـ الشافعي 

وأكثر أهل الظاهر وابن حنبل يف إحدى الروايتني عنه، وقبله غريهم؛ لعدم 

 عملّية استقرائيّة.املحذور العقيل وال النقيل فيه، وإن أنكر مجاعة وقوعه نتيجة 

، عىل أساس أّنا ﴾ما ننسخ..﴿إال أّن الشيخ املفيد ناقش يف ذلك بنّص آية: 

تضّمنت أّن الناسخ البد أن يكون خريًا من املنسوخ وأصلح منه وأقوم، ومن 

الواضح أّن غري القرآن الكريم ال يمكن اتصافه بذلك. وبالرغم من أّن الشيخ 

حّية املذكورة يف اآلية الكريمة إنام هي بلحاظ املفيد ناقش نفسه بأّن األصل

 املحتوى واملضمون، لكنّه أجاب بإنكار ذلك وأّن ظاهر اآلية لغة وعرفًا غريه.

كخرب الواحد احلّجة، وقد التزم املشهور  ي،ثالثها: الدليل اَلعترب غري القطع

 بعدم نسخ الكتاب به؛ ألموٍر:

 متصل. عىل ذلك واملحّقق لتساملٍ اإلمجاع اإلسالمي العام املنعقد  منها:

ما أفاده صاحب الكفاية من أّن النسخ كان موردًا الهتامم املسلمني  ومنها:

بشّدة، فعملوا عىل ضبطه وسطر موارده بدّقة بالغة، وعليه فإذا جاء خرٌب آحادي 

فال يمكن نسخه للكتاب؛ ألّن مضمونه لو كان من موارد النسخ لسّجل ونقل 

الدواعي إىل نقله، ومع عدمه يكون ذلك كاشفًا عن كذب هذا وتواتر؛ لكثرة 

 اخلرب الناسخ وبطالنه.

أّن النصوص دّلت عىل طرح خمالف القرآن الكريم، وهذا معناه أّن  ومنها:

النسخ بخرب الواحد لو كان جائزًا ملا كان هناك معنى ألخبار الطرح كام هو 
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 واضح.

 وهنا قالوا بأّن السنّة: الشكل الثاين: النسخ ِف السنة الرشيفة،

فال مانع من نسخها بسنّة نبوّية أخرى؛ لعدم وجود حمذور  ـ إن كانت نبوّيةا أ 

عقاًل ونقاًل فيه، بل دّلت عليه رواية منصور بن حازم عن أيب عبد اهلل عليه 

السالم، قال: قلت: أخربين عن أصحاب حمّمد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم 

إّن »أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، قلت: فام باهلم اختلفوا؟ قال: صدقوا عىل حمّمد 

الرجل كان يأيت رسول اهلل فيسأله املسألة فيجيبه فيها باجلواب، ثم جييؤه بعد 

 .«ذلك ما ينسخ ذلك اجلواب، فنسخت األحاديث بعضها بعضاً 

إال أّن نسخ السنّة النبوية بنصوص أهل البيت عليهم السالم، ُعّد مشكاًل، 

عىل انسداد باب النسخ بعد النبي، ولألخبار املّدعيني وذلك لإلمجاع والتسامل 

الداّلة عىل عرض نصوصهم عىل الكتاب والسنّة، والتي استظهر منها سنّة النبي، 

 فلو كان هناك نسٌخ كذلك مل يكن معنى ألخبار العرض هذه.

ت ـ ما يمنع عن فال يوجد ـ بحسب ما رأي ـ وأّما إذا كانت سنّةا غري نبويةب 

نسخها إال اإلمجاع والتسامل املوجود عند اإلماميّة، وما دّل عىل أّّنم ال يرّشعون 

وأّّنم رّشاٌح للكتاب والسنّة، ويشهد له أّّنم يف موارد التعارض املستقّر ال 

 يطّبقون فكرة النسخ.

 إَّل أّن هذين اْلكمني فيًم يتعّلق بالسنة الرشيفة واجها مناقشة حاصلها:

أما فيام يتعّلق بعدم نسخ السنّة النبوية باخلرب غري النبوي، فقد وردت  ـ 5

موثقة حمّمد بن مسلم بعكسه إذ جاء فيها عن أيب عبداهلل عليه السالم قال: قلت 

له: ما بال أقوام يروون عن فالن وفالن عن رسول اهلل ال يّتهمون بالكذب 

. فإّّنا ظاهرة «، كام ينسخ القرآنإّن احلديث ُينسخ»فيجيء منكم خالفه؟ فقال: 
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يف قابلية احلديث النبوي للنسخ بنصوصهم بل يف حتّققه، ما مل نقل بأّن املراد هو 

 أّن حديث النبي كان قد نسخ وحديثنا يكون كاشفًا عن النسخ السابق.

وأما فيام يتعّلق بعدم نسخ نصوصهم بعضها ببعض، فربوايات دّلت عىل  ـ 4

يا أبا عمرو، أريتك لو »اهلل:  اين قال: قال يل أبو عبدعكسه كصحيحة الكن

حّدثتك بحديٍث العام، ثم جئتني بعد ذلك فتسألني عنه فأخربتك بخالف ما 

قلت: بأحدثهام وأدع  «كنت أخربتك أو أفتيتك بخالف ذلك بأهّيام كنت تأخذ؟

ة ، ومن الواضح أنه ال توجد خصوصيّ «قد أصبت يا أبا عمرو..»اآلخر. فقال: 

 مصّححة لألخذ باألحدث إال النسخ للاميض.

 وأجيب عن هذه اَلناقشة:

فقد ذكروا أّن الرواية إن أرادت النسخ االصطالحي،  أّما ِف شّقها اْلّول،

فالبد من محلها عىل النّص القطعي الصدور عنهم عليهم السالم، وتكون 

ى اللغوي فتحمل مضّيقًة لدائرة اإلمجاع القائم، وال بأس به، وإن أرادت املعن

 عىل مثل التقييد والتخصيص وال حمذور فيهام.

فذكروا أّن ظاهرها أّن اخلرب األّول إما هو الصادر تقّيًة أو  وأّما ِف شّقها الثاين،

الثاين، فإن كان األّول تقية ُاخذ بالثاين؛ لفرض أّنه كان بيانًا للحكم الواقعي، 

وإن كان الثاين تقّيًة وجب األخذ به؛ لفرض أمر اإلمام به، ال ألّنه نسخ احلكم 

ة، ومن هنا جاء يف ذيل نفس الواقعي املوجود يف األّول، بل لرضورات التقيّ 

أما واهلل لئن فعلتم ذلك إّنه خلري يل ولكم، أبى اهلل عز وجل لنا يف دينه »الرواية: 

. وال معنى لربط التقّية باملقام إال بام تقّدم، فيكون احلديث أجنبّيًا عن «إال التقيّة

 النسخ.

من دعوى كثرة  فبالرغم اجلهة الرابعة: دائرة وقوع النسخ ِف القرآن الكريم،
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آية  218وقوع النسخ فيه، حتى أوصله أبو بكر النّحاس ـ عىل ما نقل عنه ـ إىل 

منسوخة، إال أّن بعضًا آخر قّلل من هذا العدد، حتى ذهب السيد اخلوئي إىل 

عدم وجود آية منسوخة يف الكتاب، عدا آية النجوى، بل بعٌض قليل جدًا نفى 

 م.أصل وجود النسخ يف القرآن الكري

ولعّل الذي يمكن قوله هنا هو أّن اآلية الكريمة التي يفرتض كوّنا ناسخة 

إن كانت بحسب لساّنا ناظرة إىل اآلية املنسوخة، فال إشكال يف النسخ، وإال 

فمجّرد ما يبدو من التنايف بني اآليتني بال خصوصّية النظر هذه ال يرّبر دعوى 

ند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفاا ولو كان من ع﴿النسخ، كيف وقد قال تعاىل: 

، وهو يعني أّن التنايف إّنام هو بدوّي يزول بالتأّمل واستخدام طرق ﴾كثرياا 

التوفيق العرفيّة بني النصوص، ومن هنا يالحظ أّن أغلب ما ُعّد من موارد 

النسخ إنام هو بحسب الروح راجٌع إىل مثل ذلك من التخصيص والتقييد 

 نه السيد اخلوئي يف تفسري البيان.وأشباههام عىل ما بيّ 

هذه خالصة موجزة جّداا عن الصورة التي قّدمت ـ مدرسّياا ـ لظاهرة النسخ، 

 وهناك الكثري من الكالم الذي يمكن قوله هنا نرتكه َلناسبة أخرى.

 

ما معنى اللعن الوارد يف القرآن الكريم؟ وهل يفيد شرعّية اللعن   ـ 522

 دينّيًا؟

 ِف عرشات الكريم ن آالقرِف اللعن قد ورد ون أّن السؤال: يتحّدث كثري

الكريمة، وهذا دليل عّل رشعّية اللعن، وردٌّ صارخ عّل من يّدعي حرمة يات اْل

 الكريم يعطي ذلك؟ن آالقراللعن أو كراهته، فهل اللعن الوارد ِف 

  إّن اللعن يف لغة العرب يعني الطرد من الرمحة عىل سبيل السخط، فامللعون
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املطرود من رمحة اهلل واملغضوب عليه، ويطلق عليه يف اللغة أيضًا اللعني، هو 

وتسّمى املرأة اللعني أيضًا، ورجل لعنه أهله إذا أبعدوه وطردوه فهو لعني طريد، 

وهذا أمٌر متفق عليه بني اجلميع فيام أعلم، كام ذكر بعض اللغويني أّن اللعن إذا 

لشتم أو الدعاء عليه بالطرد، وهذه بعض صدر من الناس كان معناه السّب أو ا

 كلامت اللغويني يف ذلك:

 املشتوم واللعني املعّذب،: وامللعن التعذيب،: اللعن»قال الفراهيدي:  أ ـ

 كهيئة املزارع يف يتخذ ما: واللعني .باعده: اهلل ولعنه .سببته: لعنته .املسبوب

 تلحى أمراً  تأيت ال: أي اللعن، أبيَت : وقوهلم .العذاب: القرآن يف واللعنة .رجل

(، فالحظ كيف 211ـ  212: 1)العني  «عليه الدعاء: واللعنة .وتلعن عليه

 جعل الدعاء يف آخر االستخدامات اللغوّية.

 االسم، واللعنة .اخلري من واإلبعاد الطرد: اللعن»وقال اجلوهري:  ب ـ

: واللعني .يضاً أ لعني واملرأة وملعون، لعني والرجل .ولعنات لعان واجلمع

. .الوحوش به املزارع تستطرد وسط ينصب يشء: اللعني والرجل .املمسوخ

: ولعنة بالتسكني كثريًا، الناس يلعن: لعنة . ورجل.املباهلة: واللعان واملالعنة

 (.1211: 1)الصحاح  «الناس يلعنه

 عىل يدّل  صحيح أصل والنون والعني الالم لعن:»وقال ابن فارس:  ج ـ

 لعني، للذئب: ويقال .واجلنّة اخلري عن أبعده الشيطان اهلل ولعن .وإطراد إبعاد

 «اللعن كثري ولعنة الناس، يلعنه بالسكون لعنة ورجل .الطريد لعني والرجل

 (.171ـ  171: 7)معجم مقاييس اللغة 

ْرد اإِلْبعادُ : الل ْعنُ »وقال ابن منظور:  د ـ  الط ْرد: وقيل اخلري، من والط 

ب   اخلَْلق ومن اهلل، من واإِلبعادُ  عاء، الس   لِعانٌ  واجلمع االسم، والل ْعنةُ  والد 
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 واجلمع وَمْلُعوٌن، َلِعنيٌ  ورجل .وَأبعده َطَرَده: َلْعناً  َيْلَعنه وَلَعنه .وَلَعناٌت 

 (.185: 21)لسان العرب  «َمالِعني

 :ج وملعون، لعني فهو وأبعده طرده: كمنعه لعنه»وقال الفريوزآبادي:  هـ ـ

 يلعنه من: بالضم واللعنة. مفتوحات واللعنة واللعانية اللعان: واالسم مالعني،

 تذكر مل فإذا لعني وامرأة كّصد، لعن: هلمج الكثري اللعن. :وكهمزة. الناس

 والشيطان كمعظم أحد كامللعن كّل  يلعنه من: واللعني. فباهلاء املوصوفة

. املهلك رجل واملخزي كهيئة املزارع يف يتخذ وما واملسيب واملشؤوم واملمسوخ

)القاموس  «والتامجن التشاتم: والتالعن. به تلعن ما تأيت أن: أي اللعن وأبيت

 (.115: 1املحيط 

 إذن، عندما نراجع اَلعاجم اللغوّية، نجد اللعن يستخدم ِف:

وهذا هو املعنى األصيّل له، كام أقّر بذلك اجلميع فيام  أوَّلا: الطرد واإلبعاد،

 نعلم.

وهو يكون من الناس، وهذا املعنى متفّرع كام  ثانياا: الدعاء بالطرد واإلبعاد،

هو واضح عىل املعنى األّول، وهذا هو املعنى املتداول اليوم بني الناس عندما 

 عليه بالطرد من الرمحة. فإّّنم يقصدون اليوم أن تدعو ،نقول: اللعن كذا وكذا

وهذا ما يفتح عىل عالقة عنوان اللعن  ثالثاا: السّب والشتم والكالم اَلاجن،

 بالسّب يف بعض املوارد بام ال نتعّرض له اآلن.

ّن ترّسخ مفهوم اللعن بمعنى الدعاء بالطرد يف التداول أواملشكلة األساسية 

لعن ـ بمعنى نفس فعل الطرد ـ العريب واملترّشعي اليوم لكلمة اللعن، جعلت ال

غريبًا عن أذهاننا، مع أّنه هو املعنى األصيل الذي كان يستخدمه العرب، وهلذا 

فقبل أن نقرأ النصوص القرآنية علينا أن ننتبه جّيدًا هلذه القضّية، حتى ال ُنسقط 
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ما بات متداوالً لغوّيًا عىل النصوص القرآنية مكان املعاين املستخدمة زمن نزول 

القرآن الكريم، ففي اللغة لو طرد شخص آخر من املنزل بعد شجار وغضب، 

فإّنه يقال: لعنه، مع أّنه مل يستخدم كلمة اللعن عىل لسانه أبدًا، وهكذا لو طردت 

مؤّسسة بعض املوظفني عىل خلفّية مشاكل وخماصامت فإّن اللغة تقول: لقد 

تغرب هذه االستخدامات، حيث لعنتهم، رغم أّن ما بات متداوالً اليوم بيننا يس

ال نستعملها يف حياتنا، بل بات ينّصف ذهننا عندما نقول: لعنه صاحب املنزل، 

إىل أّنه قال له: لعنك اهلل، مع أّن هذا ليس هو املعنى احلّصي، بل وال األّويل 

 للكلمة، وإّنام معناها األّويل هو الطرد والنبذ وإنزال الغضب عليه.

هـ(، يف كتابه 112ـ وعىل رأسهم املحّقق الكركي )وقد استند كثريون 

، 51، 75ـ  71، 11املعروف بـ )نفحات الالهوت يف لعن اجلبت والطاغوت: 

وغريها من املوارد( ـ لنصوص القرآن الكريم التي ورد فيها تعبري اللعن 

ومشتّقاته، من حيث إّّنا تؤّسس لثقافة اللعن يف اإلسالم جوازًا، بل قد يكون 

 ًا.وجوب

إذا أتينا إىل اْليات القرآنية الكريمة، سنجدها ِف موضوع استخدام مفردة 

 اللعن ومشتّقاهتا عّل جمموعتني:

اآليات التي خترب أّن اهلل لعن الكافرين أو الظاملني أو  اَلجموعة اْلوىل:

سيلعنهم أو هو يلعنهم دائاًم، سواء بتعبري اللعن أم بغريه من التعابري، وهذه 

ة ال ربط هلا بمسألة جواز أو عدم جواز لعن اإلنسان لشخص آخر من املجموع

بني البرش بمعنى أن يقول له: عليك اللعنة، أو لعنك اهلل، أو لعن اهلل فالنًا أو..؛ 

ألّن اهلل عندما يلعن الكافر فهو ال يقول: )اللهم العنه(، وال يقول عليك اللعنة، 

لتوفيق يف الدنيا مثاًل، فنفس عملّية بل هو يقوم بوضعه يف النار، أو يسلبه ا
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الوضع يف النار مثاًل هي اللعن اإلهلي هلذا الكافر، وهبذا يفرتق اللعن اإلهلي عن 

لعننا املعروف، فلعننا قد يكون دعاًء وطلبًا من اهلل أن يلعن شخصًا، أّما لعن اهلل 

 فهو نفس طرده هلذا الشخص من الرمحة ونفس تعريضه للعقاب والعذاب يف

 .الدنيا أو يف اآلخرة أو فيهام معاً 

 اآليات القرآنّية التي ورد فيها تعبري اللعن، مثل: ومن هذه املجموعة أغلُب 

مْ  َوَأَعده  اْلَكافِِرينَ  َلَعنَ  اهللهَ إنه ﴿قوله تعاىل:  ـ 5 ا ََلُ (، 11)األحزاب:  ﴾َسِعريا

فمقتىض الداللة اللغوية التي علمناها من كتب اللغة هي أن يكون تفسري هذه 

اآلية عىل الشكل التايل: إّن اهلل غضب عىل الكافرين وطردهم من رمحته وأعّد 

هلم النار ليكونوا هناك مطرودين، فتكون النار تعبريًا عن طردهم والغضب 

 عليهم.

اأَ  َيا﴿قوله سبحانه:  ـ 4 َ ْلنَا بًَِم  َآِمنُوا اْلكَِتاَب  ُأوُتوا الهِذينَ  َيُّ ا َنزه قا  َمَعُكمْ  َلَِا ُمَصدِّ

ا َنْطِمَس  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َها ُوُجوها  َأْصَحاَب  َلَعنها َكًَم  َنْلَعنَُهمْ  َأوْ  َأْدَباِرَها َعَّل  َفنَُرده

ْبِت  (، فهذه اآلية واضحة يف أّن اهلل هيّدد 15)النساء:  ﴾َمْفُعوَّلا  اهللهِ َأْمرُ  َوَكانَ  السه

بأّن من ال يؤمن بام نزل عىل حمّمد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم قبل فوات 

األوان، فسوف ينزل عليه ما نزل عىل أصحاب السبت الذي قلبوا قردًة 

وخنازير، فكيف لعن اهلل أصحاب السبت؟ إّنه أرسل عليهم العذاب ومسخهم 

وخنازير، ال أّنه دعا عليهم أو قال: )لعنكم اهلل( مثاًل، وقد رشح لنا القرآن  قردةً 

الكريم قّصتهم وكيف نزل عليهم غضب اهلل وطردوا بذلك من رمحته ورأفته، 

وعليه فمعنى اآلية: احذروا قبل أن يأتيكم طردي وغضبي كام أتى أصحاب 

 هم قردًة وخنازير.السبت فمسختُ 

ُفونَ  َقاِسَيةا  ُقُلوهَبُمْ  َوَجَعْلنَا َلَعنهاُهمْ  ِميَثاَقُهمْ  َنْقِضِهمْ  بًَِم فَ ﴿قوله تعاىل:  ـ 4  ُُيَرِّ
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ها َحظًّا َوَنُسوا َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكلِمَ  ُروا ِِم نَةٍ  َعَّل  َتطهلِعُ  َتَزاُل  َوََّل  بِهِ  ُذكِّ
 إَِّله  ِمنُْهمْ  َخائِ

(، فاهلل 21)املائدة:  ﴾اَلُْْحِسننِيَ  ُُيِبُّ  اهللهَ إِنه  َواْصَفْح  َعنُْهمْ  َفاْعُف  ِمنُْهمْ  َقلِيالا 

لعنهم بسبب نقضهم امليثاق، أي أخرجهم من رمحته، فجعل قلوهبم قاسية 

وسلب منهم التوفيق جزاًء عىل ما فعلوا، وأين هذا من اللعن الذي نحن نامرسه 

زم عقيل أو بوصفنا برشًا من خالل قولنا: اللهم العن فالنًا؟! وهل هناك تال

عقالئي أو رشعي بني أن ينزل اهلل الغضب عىل قوم فُيقيس قلوهبم وبني أن 

 نلعنهم نحن ونستخدم هذا التعبري يف حّقهم؟!

ا إَِّله  ُدونِهِ  ِمنْ  َيْدُعونَ  إنْ ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 1 ا إَِّله  َيْدُعونَ  َوإِنْ  إَِناثا  َشْيطَانا

ا َلَعنَهُ  َذنه  َوَقاَل  اهللهُ َمِريدا
ِ ا َنِصيباا ِعَباِدكَ  ِمنْ  َْلََّته (، 228ـ  225)النساء:  ﴾َمْفُروضا

كام بنّي لك فاهلل لعن الشيطان، وذلك عندما أحّل عليه غضبه وطرده من رمحته 

ْعنَةَ  َعَلْيَك  َوإِنه  َرِجيمٌ  َفإِنهَك  ِمنَْها َفاْخُرْج  َقاَل ﴿بقوله:  ينِ  َيْومِ  إىَِل  الله )احلجر:  ﴾الدِّ

َك  ِمنَْها َفاْخُرْج  َقاَل ﴿(، وقوله: 17ـ  11  َيْومِ  إىَِل  َلْعنَتِي َعَلْيَك  َوإِنه  َرِجيمٌ  َفإِنه

ينِ  (، فهو مطرود دومًا من الرمحة والرضا واجلنّة ومبعٌد 58ـ  55)ص:  ﴾الدِّ

عن اخلري والصالح، ومغضوب عليه، وأّن عذابه األعظم سيؤّخره اهلل له إىل يوم 

القيامة، وأين هذا من اللعن بوصفه فعاًل برشّيًا لسانّيًا؟! وما ربط حّق اهلل بفعل 

 ه؟!هذا يف إبليس بنا نحن يف لعننا إلبليس نفس

 اهللهُ  َلَعنَهُ  َمنْ  اهللهِ ِعنَْد  َمُثوَبةا  َذلَِك  ِمنْ  برَِشر  ُأَنبُِّئُكمْ  َهْل  ُقْل ﴿قوله تعاىل:  ـ 1

نَاِزيرَ  اْلِقَرَدةَ  ِمنُْهمُ  َوَجَعَل  َعَلْيهِ  َوَغِضَب  ا رَشٌّ  ُأوَلئَِك  الطهاُغوَت  َوَعَبَد  َواخْلَ  َمَكانا

بِيلِ  َسَواءِ  َعنْ  َوَأَضلُّ  (، فأسوأ الناس هم الذين لعنهم اهلل، 12)املائدة:  ﴾السه

ازير، وأودعهم أسوأ نفطردهم من رمحته وغضب عليهم وجعلهم قردًة وخ

 األمكنة واملقامات.
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نهةِ  َأْصَحاُب  َوَناَدى﴿قوله سبحانه:  ـ 6  َما َوَجْدَنا َقْد  َأنْ  النهارِ  َأْصَحاَب  اجْلَ

نَا َوَعَدَنا ا َربُّ ُكمْ  َوَعَد  َما َوَجْدُتمْ  َفَهْل  َحقًّ ا َربُّ نَ  َنَعمْ  َقاُلوا َحقًّ نٌ  َفَأذه  َأنْ  َبْينَُهمْ  ُمَؤذِّ

(، فبعد هذا احلوار ومزيد الفجور والظلم 11)األعراف:  ﴾الظهاَلنِِيَ  َعَّل  اهللهِ َلْعنَةُ 

من الكافرين، جاء من يعلن وُيعلم )األذان هو اإلعالم( بأّن غضب اهلل قد حّل 

الظاملني، فكّل هذه اآليات إخبارات، وليس فيها إنشاءات ترشيعّية، وال أّي عىل 

حّث عىل أن يلعن الناُس الكافريَن والظاملني هبذا اللعن القويل الدعائي الذي 

نستخدمه اليوم، بل هي إخبارات بأّن اهلل لعنهم، أو بأّن شخصًا أخرب بأّن اهلل 

 كون االستدالل الفقهي متينًا.لعنهم، فليالحظ هذا األمر جّيدًا كي ي

هنِ  َأْظَلمُ  َوَمنْ ﴿قوله سبحانه:  ـ 7 ى ِِم ا اهللهِ َعَّل  اْفرَتَ  َعَّل  ُيْعَرُضونَ  ُأوَلئَِك  َكِذبا

ِمْ  ِمْ  َعَّل  َكَذُبوا الهِذينَ  َهُؤََّلءِ  اْْلَْشَهادُ  َوَيُقوُل  َرهبِّ  الهِذينَ  الظهاَلنِِيَ  َعَّل  اهللهِ لَْعنَةُ  َأََّل  َرهبِّ

ونَ  ا َوَيْبُغوََّنَا اهللهِ َسبِيلِ  َعنْ  َيُصدُّ ْ  ُأوَلئَِك  َكافُِرونَ  ُهمْ  بِاْْلَِخَرةِ  َوُهمْ  ِعَوجا  َيُكوُنوا مَل

مْ  َكانَ  َوَما اْْلَْرضِ  ِِف  ُمْعِجِزينَ  مُ  ُيَضاَعُف  َأْولَِياءَ  ِمنْ  اهللهِ ُدونِ  ِمنْ  ََلُ  َما اْلَعَذاُب  ََلُ

ْمعَ  يُعونَ َيْسَتطِ  َكاُنوا ونَ  َكاُنوا َوَما السه وا الهِذينَ  ُأوَلئَِك  ُيْبرِصُ  َوَضله  َأْنُفَسُهمْ  َخرِسُ

ونَ  َكاُنوا َما َعنُْهمْ  ُمْ  َجَرمَ  ََّل  َيْفرَتُ ونَ  ُهمُ  اْْلَِخَرةِ  ِِف  َأَّنه ـ  28)هود:  ﴾اْْلَْخرَسُ

(، فاآلية تفيد وضوح استحقاق هؤالء للعنة اهلل وغضبه وطرده هلم من 11

رمحته ومضاعفة العذاب عليهم، بل لو سّلمنا أّن مجلة )أال لعنة اهلل..( ليست 

ابتدائية من كالمه سبحانه، بل هي تكملة كالم األشهاد، الذين هم املالئكة أو 

وهلم هذا يوم القيامة، وليس هلذا عالقة غريهم يوم القيامة، فهي خترب عن ق

باحلكم الرشعي املتعّلق بقولنا هذا يف حّق اآلخرين يف الدنيا، إذ ال ترابط بني 

 األمرين.

ْنَيا َهِذهِ  ِِف  َوُأْتبُِعوا﴿قوله تعاىل:  ـ 8 ا إِنه  َأََّل  اْلِقَياَمةِ  َوَيْومَ  َلْعنَةا  الدُّ  َكَفُروا َعادا
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مْ  ُ (، نعم لقد حلقتهم اللعنة اإلهلية يف 12)هود:  ﴾ُهودٍ  َقْومِ  لَِعادٍ  اُبْعدا  َأََّل  َرهبه

الدنيا بنزول العذاب عليهم وانقطاع استمرارهم يف احلياة، كام ستلحقهم يف 

اآلخرة أيضًا، هذا ما تفيده اآلية: مجٌل خربّية خترب عن حال قوم عاد، وأّن اهلل 

رة لعنهم يف الدنيا عندما أرسل عليهم الريح العاتية، وسيلعنهم يف اآلخ

 بوضعهم يف النار واجلحيم.

ْفُد  بِْئَس  اْلِقَياَمةِ  َوَيْومَ  َلْعنَةا  َهِذهِ  ِِف  َوُأْتبُِعوا﴿قوله سبحانه:  ـ 9  ﴾اَلَْْرُفودُ  الرِّ

 (، وحال هذه اآلية متامًا كحال سابقتها فال نعيد.11)هود: 

قِّ  بَِغرْيِ  اْْلَْرضِ  ِِف  َوُجنُوُدهُ  ُهوَ  َواْسَتْكرَبَ ﴿قوله تعاىل:  ـ 51 ُمْ  َوَظنُّوا اْْلَ  َأَّنه

 الظهاَلنِِيَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيَف  َفاْنُظرْ  اْلَيمِّ  ِِف  َفنََبْذَناُهمْ  َوُجنُوَدهُ  َفَأَخْذَناهُ  ُيْرَجُعونَ  ََّل  إَِلْينَا

ةا  َوَجَعْلنَاُهمْ  ونَ  ََّل  اْلِقَياَمةِ  َوَيْومَ  النهارِ  إىَِل  َيْدُعونَ  َأئِمه ْنيَا َهِذهِ  ِِف  َوَأْتَبْعنَاُهمْ  ُينْرَصُ  الدُّ

(، وهي أيضًا 11ـ  11)القصص:  ﴾اَلَْْقُبوِحنيَ  ِمنَ  ُهمْ  اْلِقَياَمةِ  َوَيْومَ  َلْعنَةا 

 .كاآليتني السابقتني، فال نطيل

وال شاهد يف هذه اآليات الثالث ـ خالفًا ملا نقله بعضهم ـ عىل أّن املراد هو 

ن يكون أالقيامة، بل هو جمّرد احتامل، بل األفضل  حلوق لعن الناس هلم إىل يوم

عذاهبم هو اللعنة التي حلقتهم يف الدنيا، متامًا كام تقول: حلق فالن لعنة، أي 

حّلت به فأّنت أمره، وال أقّل من ترّدد االحتامالت بام يمنع عن االستدالل بأّن 

وه ال يرتّجح واحٌد القرآن أفاد اللعن بمعناه اللساين، فيكون النّص حمتماًل لوج

 منها، وهذا جيري يف اآليات مجيعًا تقريبًا.

 َما َفَقلِيالا  بُِكْفِرِهمْ  اهللهُ َلَعنَُهمُ  َبْل  ُغْلٌف  ُقُلوُبنَا َوَقاُلوا﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 55

(، وهذه أيضًا مجلة خربّية خترب أّن اهلل طردهم من رمحته 88)البقرة:  ﴾ُيْؤِمنُونَ 

جعل قلوهبم قاسية مغلقة، فال عالقة هلا بباب اإلنشاءات بسبب كفرهم، ف
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 الترشيعّية التي تفيد جواز أو استحباب أو وجوب اللعن حتى يف حّق الكافر.

ُفونَ  َهاُدوا الهِذينَ  ِمنَ ﴿قوله جّل جالله:  ـ 54  َمَواِضِعهِ  َعنْ  اْلَكلِمَ  ُُيَرِّ

ينِ  ِِف  َوَطْعناا بَِأْلِسنَتِِهمْ  َليًّا َوَراِعنَا ُمْسَمعٍ  َغرْيَ  َواْسَمعْ  َوَعَصْينَا َسِمْعنَا َوَيُقوُلونَ   الدِّ

ُمْ  َوَلوْ  ا َلَكانَ  َواْنُظْرَنا َواْسَمعْ  َوَأَطْعنَا َسِمْعنَا َقاُلوا َأَّنه مْ  َخرْيا  َلَعنَُهمُ  َوَلكِنْ  َوَأْقَومَ  ََلُ

َا َقلِيالا َيا إَِّله  ُيْؤِمنُونَ  َفاَل  بُِكْفِرِهمْ  اهللهُ ْلنَا بًَِم  َآِمنُوا اْلكَِتاَب  ُأوُتوا الهِذينَ  َأَيُّ ا َنزه قا  ُمَصدِّ

ا َنْطِمَس  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َمَعُكمْ  َلَِا َها ُوُجوها  َلَعنها َكًَم  َنْلَعنَُهمْ  َأوْ  َأْدَباِرَها َعَّل  َفنَُرده

ْبِت  َأْصَحاَب  كَ  َأنْ  َيْغِفرُ  ََّل  اهللهَ إِنه  َمْفُعوَّلا  اهللهِ َأْمرُ  َوَكانَ  السه  ُدونَ  َما َوَيْغِفرُ  بِهِ  ُيرْشَ

كْ  َوَمنْ  َيَشاءُ  َلَِنْ  َذلَِك  ى َفَقدِ  بِاهللهِ ُيرْشِ ْ  إِْثًما  اْفرَتَ  ُيَزكُّونَ  الهِذينَ  إىَِل  َترَ  َعظِيًما َأمَل

ونَ  َكْيَف  اْنظُرْ  َفتِيالا  ُيظَْلُمونَ  َوََّل  َيَشاءُ  َمنْ  ُيَزكِّي اهللهُ َبلِ  َأْنُفَسُهمْ   اهللهِ  َعَّل  َيْفرَتُ

ْ  ُمبِيناا إِْثًما  بِهِ  َوَكَفى اْلَكِذَب  ْبِت  ُيْؤِمنُونَ  اْلكَِتاِب  ِمنَ  َنِصيباا ُأوُتوا الهِذينَ  إىَِل  َترَ  َأمَل  بِاجْلِ

ِذينَ  َوَيُقوُلونَ  َوالطهاُغوِت   ُأوَلئَِك  بِيالا َس  َآَمنُوا الهِذينَ  ِمنَ  َأْهَدى َهُؤََّلءِ  َكَفُروا لِله

ا َلهُ  َِتَِد  َفَلنْ  اهللهُ َيْلَعنِ  َوَمنْ  اهللهُ َلَعنَُهمُ  الهِذينَ  (، وهنا 71ـ  11)النساء:  ﴾َنِصريا

ثالثة استخدامات لكلمة اللعن، فاألوىل هي متامًا مثل اآلية السابقة فال نعيد، 

(، فال نعيد أيضًا، والثالثة 1والثانية تقّدم احلديث عنها يف اآلية حتت رقم )

واضحة أيضًا يف اإلخبار وقد اشتملت عىل تعبريين، وأّن من يلعنه اهلل ويطرده 

وينزل به العذاب فلن جتد من ينّصه، وهذا شاهد يؤّكد أّن اللعن هنا من رمحته 

 هو فعٌل إهليٌّ لن يوقفه أحد.

ْنَيا ِِف  اهللهُ َلَعنَُهمُ  َوَرُسوَلهُ  اهللهَ ُيْؤُذونَ  الهِذينَ  إِنه ﴿قوله سبحانه:  ـ 54  الدُّ

مْ  َوَأَعده  َواْْلَِخَرةِ  ا ََلُ وهذه أيضًا إخباٌر بأّن اهلل  (،75)األحزاب:  ﴾ُمِهيناا َعَذابا

لعن هؤالء املؤذين هلل ورسوله وطردهم من رمحته يف الدنيا كام طردهم منها يف 

اآلخرة، وكانت قّمة الطرد واإلضافة عليه يف العذاب املهني الذين ينتظرهم، 
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 فطردهم معناه عدم دخوهلم اجلنّة، متامًا كطرد إبليس منها.

 َوُتَقطُِّعوا اْْلَْرضِ  ِِف  ُتْفِسُدوا َأنْ  َتَولهْيُتمْ  إِنْ  َسْيُتمْ عَ  َفَهْل ﴿قوله تعاىل:  ـ 51

ُهمْ  اهللهُ َلَعنَُهمُ  الهِذينَ  َأْرَحاَمُكْم ُأوَلئَِك  ـ  11)حمّمد:  ﴾َأْبَصاَرُهمْ  َوَأْعَمى َفَأَصمه

(، وهي أيضًا واضحة يف اإلخبار، وأّن اللعن اإلهلّي يكون يف الدنيا بحجب 11

القلوب وقسوهتا، وصريورة السمع والبّص ممنوعني عن النشاط كنايًة عن عدم 

تفاعلهم مع قول احلّق لقسوة قلوهبم ووجود احلاجب يف نفوسهم، وقد صار 

 معناها جلّيًا وفقًا ملا تقّدم.

 بًَِم  َوُلِعنُوا َأْيِدَيِمْ  ُغلهْت  َمْغُلوَلةٌ  اهللهِ َيُد  اْلَيُهودُ  َوَقاَلِت ﴿قوله سبحانه:  ـ 51

ا َوَليَِزيَدنه  َيَشاءُ  َكْيَف  ُينِْفُق  َمْبُسوَطَتانِ  َيَداهُ  َبْل  َقاُلوا  ِمنْ  إَِلْيَك  ُأْنِزَل  َما ِمنُْهمْ  َكثرِيا

ا َربَِّك  ا ُطْغيَانا ًَم  اْلِقَياَمةِ  َيْومِ  إىَِل  َواْلَبْغَضاءَ  اْلَعَداَوةَ  َبْينَُهمُ  نَاَوَأْلَقيْ  َوُكْفرا  َأْوَقُدوا ُكله

ا ا اْْلَْرضِ  ِِف  َوَيْسَعْونَ  اهللهُ َأْطَفَأَها لِْلَحْرِب  َنارا  ﴾اَلُْْفِسِدينَ  ُُيِبُّ  ََّل  َواهللهُ َفَسادا

(، وهذه اآلية أيضًا إخبار عن أّّنم بسبب ما قالوه عن اهلل تعاىل 11)املائدة: 

واهتامه بالبخل فقد طردهم من رمحته وأبعدهم عن اخلري، وقد بنّي اهلل ذلك بأّنه 

قد زادهتم اآليات النازلة كفرًا، وأّّنم يقعون يف العداوة والتباغض إىل يوم 

 غري ذلك أيضًا.القيامة، وأّن اهلل يطفئ نارهم و

 ِِف  ُلِعنُوا اَلُْْؤِمنَاِت  اْلَغافاَِلِت  اَلُْْحَصنَاِت  َيْرُمونَ  الهِذينَ  إِنه ﴿قوله تعاىل:  ـ 56

ْنَيا مْ  َواْْلَِخَرةِ  الدُّ  َوَأْرُجُلُهمْ  َوَأْيِدَيِمْ  َأْلِسنَُتُهمْ  َعَلْيِهمْ  َتْشَهُد  َيْومَ  َعظِيمٌ  َعَذاٌب  َوََلُ

يِهمُ  َيْوَمئِذٍ  ُلونَ َيْعمَ  َكاُنوا بًَِم  قه  ِدينَُهمُ  اهللهُ ُيَوفِّ قُّ  ُهوَ  اهللهَ َأنه  َوَيْعَلُمونَ  اْْلَ  ﴾اَلُْبنِيُ  اْْلَ

(، وهي أيضًا إخبار عن أّن من يقذف املحصنات املؤمنات 17ـ  11)النور: 

ملعوٌن يف الدنيا واآلخرة، وسوف يرى فعل اهلل فيه يف هذه احلياة ويف تلك أيضًا، 

ومن املمكن أن يكون املراد بـ )لعنوا( أي قال اآلخرون يف حّقهم مجلة: )اللهم 
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االً بشكل أّويل عىل الطرد ال عىل الدعاء العنهم(، لكن ملا كان فعل اللعن لغًة د

بالطرد، لزم محل الكلمة عىل الفعل، أي )ُطردوا(، حتى تأيت قرينة عىل أّن املراد 

هو اللعن اللساين بمعنى الدعاء، وحتى لو دّلت عىل اللعن اللساين، فهي ال تدّل 

دليالً عىل حتديد من هو الالعن، فقد يكون املالئكة، وعليه فلن تكون اآلية 

اجتهادّيًا عىل رشعّية اللعن بالنسبة إلينا نحن البرش، وهلذا ال جييز الفقهاء لعن 

القاذف إذا كان شيعّيًا مثاًل؛ ألّنه شيعّي عاٍص، واملعروف بينهم أّّنم يذهبون إىل 

 عدم جواز لعن الشيعي ولو كان عاصيًا.

ْ  َلئِنْ ﴿قوله سبحانه:  ـ 57  َواَلُْْرِجُفونَ  َمَرٌض  ُقُلوهِبِمْ  ِِف  َوالهِذينَ  اَلُْنَافُِقونَ  َينَْتهِ  مَل

 ُأِخُذوا ُثِقُفوا َأْينًََم  َمْلُعوننِيَ  َقلِيالا  إَِّله  فِيَها ُُيَاِوُروَنَك  ََّل  ُثمه  هِبِمْ  َلنُْغِرَينهَك  اَلَِْدينَةِ  ِِف 

ب (، وهذه اآلية الكريمة تعني ـ بحس12ـ  12)األحزاب:  ﴾َتْقتِيالا  َوُقتُِّلوا

الداللة اللغوّية ـ أّن هؤالء ال جياورونك يف املدينة إال قلياًل، بل هم مطرودون، 

فأينام ثقفوا أخذوا وقّتلوا تقتياًل، فاللعن هنا جاء مناسبًا متامًا لعدم اجلوار يف 

املدينة، أي أّن اهلل سوف يغريك هبم فتطردهم من املدينة، ولن يكونوا بعدها 

هو أزيد وهو قتلهم. فهذه اآلية الكريمة ال عالقة هلا  جماورين لك، بل هناك ما

باللعن باملفهوم الذي نتداوله اليوم، وإن ذكره بعض املفرّسين، بل هلا عالقة 

بالفعل الذي يؤّدي إىل طرد املنافقني من املدينة املنّورة، أو بتعبري أدّق التهديد 

 بطردهم.

رآن الكريم، وهي هذه هي املجموعة األوىل من نصوص اللعن يف الق

املجموعة الواضحة يف داللتها عىل اجلهة اإلخبارّية دون بيان موقف رشعي أو 

اإلشارة إىل ذلك، وقد قلنا بأّن استخدام اهلل لكلمة اللعن هنا ال يفيد أّن هذا 

االستخدام من قبلنا جائز يف حّق اآلخرين أو حرام أو واجب؛ ألّنه استخدام 
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، وفعل اهلل بأحد شيئًا ال يساوق جواز أن أدعو عىل لغوي للكلمة بمعنى الطرد

هذا الشخص بأن يفعل اهلل به ذلك، فاهلل قد يعّذب األب املؤمن ملعصيٍة 

ارتكبها، لكن ال جيوز يل أن ألعن أيب املؤمن هلذه املعصية، وأدعو عليه بالطرد 

مل يأت دليل من الرمحة، رغم أّنه قد يكون مستحّقًا ذلك واقعًا ويف علم اهلل، ما 

يسمح يل بذلك، وهلذا ورد النهي القرآين عن طلب املغفرة للذين أرشكوا ومل يرد 

أمر بطلب التعذيب هلم بعد ذلك يف تلك اآليات، نعم من نحرز أّنه اآلن يف النار 

 يمكن أّن نقول ـ لغًة وبنحو اإلخبار ـ بأّنه ملعون، وهذا غري الدعاء باللعن.

كام أّن التلفظ باآليات القرآنية ـ بنحو القرآنية واإلخبار ـ غري جتويز اللعن 

بنحو السّب أو بنحو اهلجاء أو بنحو الدعاء عليه، فهام عنوانان خمتلفان، وهلذا 

وقع خالٌف بني الفقهاء يف أّنه هل جيوز يل يف أثناء قراءة سورة الفاحتة يف الصالة 

اَط اَلُسَتِقيمَ ﴿ه تعاىل: أن أقصد عنوان الدعاء من قول َ زيادًة عىل  ﴾اهِدَنا الرصِّ

عنوان القرآنّية أم ال؟ وهذا معناه أّن عنوان القرآنّية مغايٌر لعنوان الدعاء، فهنا 

 األمر كذلك، فتأّمل جّيدًا.

وخالصة القول: إّن النصوص القرآنّية اإلخبارية التي من املجموعة األوىل 

، ال من قريب وال من بعيد، بمسألة اللعن املتعارف ال عالقة هلا فيام يبدو يل

 اليوم.

وهي املجموعة التي حيتمل داللتها عىل اللعن بمعناه  اَلجموعة الثانية:

 املتداول اليوم والذي أسّميه: )اللعن اللساين الدعائي(، وهي عّدة آيات كريمة:

نَا َوَقاُلوا﴿قوله تعاىل:  ـ 5 ا َربه اَءَنا َساَدَتنَا َأَطْعنَا إِنه بِياَل  َفَأَضلُّوَنا َوُكرَبَ نَا السه  َربه

ا َلْعناا َواْلَعنُْهمْ  اْلَعَذاِب  ِمنَ  ِضْعَفنْيِ  َآهِتِمْ  (، فهذه 18ـ  15)األحزاب:  ﴾َكبرِيا

اآلية واضحة يف أّن جمموعًة يف النار تسأل اهلل تعاىل أن يلعن املجموعة التي 
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الّصاط املستقيم، وهذا لعٌن لساينٌّ دعائّي واضح  أضّلتها يف الدنيا وحرفتها عن

ال شبهة فيه، لكنّه ال يفيد جواز اللعن يف الدنيا أو حتديد حكٍم تكليفّي له؛ إذ 

ليست اآلية يف مقام بيان حكٍم رشعي دنيوّي، فقد يكون اللعن يف الدنيا حرامًا، 

فأّي ربط بني  ولكن مع ذلك خيربنا اهلل أّن هؤالء يف اآلخرة سيقولون هذا،

لني، ال خاّصة باملضل لني يف حّق املضلِّ األمرين، علاًم أّنه لو سّلمت الداللة فهي 

مطلقًا، وخاّصة بغري املسلم كام هو واضح من سياق هذه اآليات، وخاّصة بإفادة 

جواز اللعن ال استحبابه وال وجوبه؛ ألّن غاية ما تدّل عليه أّنه جيوز هلؤالء أن 

 ك، ال أّنه جيب عليهم ذلك أو يستحّب أو غري ذلك.يلعنوا أولئ

نِّ  ِمنَ  َقْبلُِكمْ  ِمنْ  َخَلْت  َقْد  ُأَممٍ  ِِف  اْدُخُلوا َقاَل ﴿قوله سبحانه:  ـ 4 ْنسِ  اجْلِ  َواإْلِ

ًَم  النهارِ  ِِف  ةٌ  َدَخَلْت  ُكله اَرُكوا إَِذا َحتهى ُأْخَتَها َلَعنَْت  ُأمه ا فِيَها اده  ُأْخَراُهمْ  َقاَلْت  مَجِيعا

نَا ِْلُوََّلُهمْ  ا َفَآهِتِمْ  َأَضلُّوَنا َهُؤََّلءِ  َربه ا َعَذابا  َوَلكِنْ  ِضْعٌف  لُِكلر  َقاَل  النهارِ  ِمنَ  ِضْعفا

(، وهذه اآلية غاية ما فيها يشبه ما تقّدم يف اآلية 18)األعراف:  ﴾َتْعَلُمونَ  ََّل 

 السابقة فال نعيد.

ارٌ  َوُهمْ  َوَماُتوا َكَفُروا الهِذينَ  إِنه ﴿قوله تعاىل:  ـ 4  اهللهِ لَْعنَةُ  َعَلْيِهمْ  ُأولَئَِك  ُكفه

ُف  ََّل  فِيَها َخالِِدينَ  َأمْجَِعنيَ  َوالنهاسِ  َواَلَْاَلئَِكةِ   ﴾ُينَْظُرونَ  ُهمْ  َوََّل  اْلَعَذاُب  َعنُْهمُ  خُيَفه

(، ومن الواضح أّن هذه اآلية الكريمة تتحّدث عن حالة ما 211ـ  212)البقرة: 

بعد وفاهتم، أي أّن لعنة كّل الناس تقع عىل هؤالء يوم القيامة، فالحظ املوقع 

اإلعرايب اللغوي لكلمة )خالدين(، والسياق السابق والالحق يف نفس اآلية 

وهذه اآلية فال يعلم أّن مرادها الرشيفة ال يعطي أكثر من ذلك، بل لو بقينا 

اللعن اللساين، بل قد تكون بمعنى أّن اهلل يطردهم من اجلنّة، واملالئكة أيضًا 

يزجرون هؤالء ويعنّفون هبم ويطردوّنم من الرمحة، وكذلك الناس مجيعًا يف 
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اآلخرة، فأهل اجلنّة ينبذوّنم، بل أهل النار يفعلون هبم ذلك، يف إشارة إىل عدم 

أّي توالف أو تقريب هلم من اخلري والنجاة واجلنّة وغري ذلك، وأين هذا حصول 

من البحث عن رشعّية اللعن يف الدنيا عىل مستوى النّص القرآين؟! وما ربط 

هذه اآلية الكريمة باملوضوع حينئٍذ؟! فاآلية ليست يف مقام إنشاء حكم رشعي 

و لعنة اهلل واملالئكة باللعن عليهم، بل هي يف مقام اإلخبار بأّن مصريهم ه

 والناس، وهذا هو احلال يوم القيامة.

ا اهللهُ ََيِْدي َكْيَف ﴿قوله جّل جالله:  ـ 1  َأنه  َوَشِهُدوا إِيًَمَِّنِمْ  َبْعَد  َكَفُروا َقْوما

ُسوَل   َأنه  َجَزاُؤُهمْ  ُأوَلئَِك  الظهاَلنِِيَ  اْلَقْومَ  ََيِْدي ََّل  َواهللهُ اْلَبيِّنَاُت  َوَجاَءُهمُ  َحقٌّ  الره

ُف  ََّل  فِيَها َخالِِدينَ  َأمْجَِعنيَ  َوالنهاسِ  َواَلَْاَلئَِكةِ  اهللهِ َلْعنَةَ  َعَلْيِهمْ   َوََّل  اْلَعَذاُب  َعنُْهمُ  خُيَفه

(، وهذه اآلية كسابقتها يف احلديث عن 88ـ  81)آل عمران:  ﴾ُينَْظُرونَ  ُهمْ 

غاية ما تفيد لعن اجلميع هلؤالء يوم اجلزاء وعن النار وعن اخللود، فال نعيد، ف

القيامة، ويصعب احلصول عىل تعميم أزيد من ذلك فيها، وأين هذا من احلكم 

 الرشعي والوظيفي الدنيوي يف هذه القضّية؟!

ْ  َأْزَواَجُهمْ  َيْرُمونَ  َوالهِذينَ ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 1 مْ  َيُكنْ  َومَل  إَِّله  ُشَهَداءُ  ََلُ

هُ  بِاهللهِ َشَهاَداٍت  َأْرَبعُ  َأَحِدِهمْ  َشَهاَدةُ فَ  َأْنُفُسُهمْ  اِدقنِيَ  َلَِنَ  إِنه اِمَسةُ  الصه  َلْعنَةَ  َأنه  َواخْلَ

 إِنههُ  بِاهللهِ َشَهاَداٍت  َأْرَبعَ  َتْشَهَد  َأنْ  اْلَعَذاَب  َعنَْها َوَيْدَرأُ  اْلَكاذِبنِيَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َعَلْيهِ  اهللهِ

اِمَسةَ  اْلَكاِذبنِيَ  َلَِنَ  اِدقنِيَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َعَلْيَها اهللهِ َغَضَب  َأنه  َواخْلَ ـ  1)النور:  ﴾الصه

(، وهذه اآلية استدّل هبا بعضهم هنا، وهو استدالل يبدو يل غريبًا وغري 1

واضح أبدًا، فغاية ما تدّل عليه اآلية الكريمة التي تتحّدث عن فقه املالعنة، أّن 

من يشهد له إال نفسه، أن يشهد أربع  عندهتهم زوجته بالزنا وليس الذي ي

شهادات بأّنه صادق فيام يّدعي، ثم يشهد شهادًة خامسًة يقول فيها بأّن لعنة اهلل 
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عليه إن كان كاذبًا، وهي أيضًا ـ أي الزوجة املتهمة بالزنا ـ تفعل ذلك بالعكس، 

هادات بأّنه كاذٌب فيام يقول، ثم لتدرأ عن نفسها عقوبة الزنا، أي تشهد أربع ش

جتعل اخلامسة أن تدعو عىل نفسها بغضب اهلل إن كان الزوج صادقًا يف اّدعائه، 

وهلذا استخدمت اآلية تعبري الغضب هناك واللعنة هنا، وهذا ما يؤّكد ما قلناه 

 وقاله اللغوّيون من أّن اللعن يف االصل هو الطرد عىل وجه السخط والغضب.

ذه اآلية الكريمة تدّل عىل لعن اإلنسان نفسه لعنًا تقديرّيًا يف حالٍة وعليه، فه

خاّصة ذات طابع قضائي خاّص، وليس هلا مثيل يف الفقه اإلسالمي القضائي 

القرآين أبدًا، فكيف نفهم منها جواز لعن اإلنسان لنفسه يف غري هذه احلال؟! بل 

ن أن نفهم منها وجوبه أو كيف نفهم منها جواز لعن اإلنسان لغريه؟! فضاًل ع

 استحبابه.

ًَم  َوَقاَل ﴿قوله تعاىل:  ـ 6 ْذُتمْ  إِنه َ ا اهللهِ ُدونِ  ِمنْ  اَّته ةَ  َأْوَثانا َياةِ  ِِف  َبْينُِكمْ  َمَوده  اْْلَ

ْنَيا ا َبْعُضُكمْ  َوَيْلَعنُ  بَِبْعضٍ  َبْعُضُكمْ  َيْكُفرُ  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  ُثمه  الدُّ  النهارُ  َوَمْأَواُكمُ  َبْعضا

ينَ  ِمنْ  َلُكمْ  َوَما (، وهذه اآلية مهام فرّسناها ـ باللعن 17)العنكبوت:  ﴾َنارِصِ

الفعيل أم بالدعاء اللساين ـ خترب عن حاهلم بأّّنم يفعلون ذلك ببعضهم يف 

اآلخرة، وأين هذا من أن نحكم بجواز اللعن يف الدنيا من املسلم للكافر أو 

مقام بيان رداءة حاهلم يوم القيامة حيث ينبذون للمسلم اآلخر؟ بل اآلية يف 

بعضهم بعضًا أو يدعون عىل بعضهم بعضًا، وهل يفهم من هذه الصورة 

املأساوية البليغة أّن القرآن هنا يريد أن حيكم ـ ولو بالداللة االلتزامّية ـ بجواز 

ل لعنهم يف الدنيا أو باستحبابه أو بوجوبه؟! وهل يستنتج الفقهاء هذا من مث

هذه اآلية الكريمة؟! ولو صّح االستنتاج فهي خاّصة بعبدة األوثان أو بمطلق 

 الكافر كام هو واضح، وال تفيد جواز لعن غريهم، فضاًل عن االستحباب.
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َدى اْلَبيِّنَاِت  ِمنَ  َأْنَزْلنَا َما َيْكُتُمونَ  الهِذينَ  إِنه ﴿قوله تبارك اسمه:  ـ 7  ِمنْ  َواَْلُ

ِعنُونَ  َوَيْلَعنُُهمُ  اهللهُ َيْلَعنُُهمُ  ُأوَلئَِك  اْلكِتَاِب  ِِف  لِلنهاسِ  اهُ َبيهنه  َما َبْعدِ  )البقرة:  ﴾الاله

(، فقد يتصّور أّن هذه اآلية تفيد وجود العنني بمعنى اللعن املتداول اليوم، 271

لكنّها غري واضحة، فإذا رسنا مع الداللة اللغوية فهي تعني أّن اهلل يطردهم من 

ه، كام أّن هناك من هو طارٌد والعٌن يامرس فعل طردهم من الرمحة، وقد رمحت

يكون ذلك من املالئكة، وقد تكون اآلية ناظرة إىل يوم القيامة. عىل أّّنا لو دّلت 

عىل الفعل اللساين الدعائي لكانت خاّصة بالذين يكتمون الدين والبينات ال 

قد يكون القدر املتيّقن منها غري املسلم؛ مطلقًا، كام أّّنا ال تبنّي حدود اللعن، بل 

 ألّّنا وقعت يف سياق أهل الكتاب.

واخلالصة: إّن غاية ما تفيده هذه اآلية الكريمة أّن هناك أشخاصًا ال نعرف 

هوّيتهم ـ فقد يكونون من املالئكة ـ يامرسون فعل اللعن بمن صفته كتامن 

سانّيًا، بل قد يكون فعلّيًا بواسطة الدين، وهذا اللعن ال شاهد عىل كونه دعائّيًا ل

تأثريهم يف طرده من الرمحة اإلهلّية، فكيف يمكن أن نستدّل هبذه اآلية الكريمة 

 عىل جواز اللعن فضاًل عن استحبابه؟!

ائِيَل  َبنِي ِمنْ  َكَفُروا الهِذينَ  ُلِعنَ ﴿قوله تعاىل:  ـ 8  َوِعيَسى َداُوودَ  لَِسانِ  َعَّل  إِِْسَ

 َلبِْئَس  َفَعُلوهُ  ُمنَْكرٍ  َعنْ  َيَتنَاَهْونَ  ََّل  َيْعَتُدوَن َكاُنوا َوَكاُنوا َعَصْوا بًَِم  َذلَِك  َمْرَيمَ  اْبنِ 

(، هذه اآلية الكريمة حتتمل اللعن بمعنى 51ـ  58)املائدة:  ﴾َيْفَعُلونَ  َكاُنوا َما

نبّيني الدعاء عليهم بالطرد من الرمحة، وحتتمل أّّنم طردوا من قبل هذين ال

عملّيًا من خالل اللسان، فأنت عندما تقول لشخص: اخرج من املجلس، فأنت 

تلعنه بلسانك، فلو جتاوزنا إشكالّية هذين االحتاملني، فغاية ما تفيده اآلية 

الكريمة هو اإلخبار عن لعن هذين النبّيني لبني إرسائيل بسبب عصياّنم، بعد 
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، فال تدّل عىل ما هو أوسع من لعن توصيفهم يف مطلع اآلية بـ )الذين كفروا(

الكافر، كام أّن اللعن عىل لسان داوود ليس ـ بالرضورة ـ بمعنى أّنه قال: اللهم 

العنهم، بل قد يكون بمعنى أّنه قال: اللهم أنزل عليهم عذابك، متامًا كام حصل 

ينزل أي توّجهوا إىل اهلل بالدعاء ل ،مع أنبياء آخرين لعنوا قومهم بتعابري خمتلفة

اهلل عليهم العذاب والطرد من الرمحة، كام فيام نقله القرآن لنا يف قّصة نوح عليه 

السالم، فهذا ليس شيئًا جديدًا خمتلفًا، بل إّنام عرّبت اآلية عن مضمون الدعاء 

 بأّنه لعن؛ ألّنه دعاء بالعذاب والطرد من الرمحة.

من قبل نبّيني يف حّق واحلاصل أّن هذه اآلية أبعد ما تفيد هو صدور اللعن 

بعض الكافرين من بني إرسائيل، وبناء عىل استصحاب رشع من قبلنا قد يمكن 

إثبات جواز لعن الكافرين هبذه اآلية الكريمة، لكن ال يمكن إثبات جواز لعن 

غريهم من املسلمني مثاًل. كام أّن اآلية حيث كانت إخبارًا عن حصول هذا 

ه، فقد يكون بعد اليأس عن هدايتهم كام حصل مع اللعن، فهي ال تبنّي لنا مورد

نوح، فال نفهم منها داللًة إطالقّية حتى نستند إليها يف بيان موقف رشعّي عام، 

فهي تفيد جواز لعن الكافر يف اجلملة ال باجلملة، ما مل نأخذ السياق التعلييل 

 الالحق.

ْؤَيا َجَعْلنَا َوَما بِالنهاسِ  َأَحاطَ  َربهَك  إِنه  لََك  ُقْلنَا َوإِذْ ﴿قوله تعاىل:  ـ 9  الهتِي الرُّ

َجَرةَ  لِلنهاسِ  فِْتنَةا  إَِّله  َأَرْينَاكَ  ُفُهمْ  اْلُقْرَآنِ  ِِف  اَلَْْلُعوَنةَ  َوالشه  إَِّله  َيِزيُدُهمْ  َفًَم  َوُنَخوِّ

ا ا ُطْغَيانا  (، فهذه اآلية تفيد أّن هناك شجرة ـ مهام كانت،12)اإلرساء:  ﴾َكبرِيا

وهل هي شجرة آدم التي أمر آدم باالبتعاد عنها فصارت مطرودة فكانت له 

وللبرش فتنة، أم هي بنو أميّة كام دّلت عليه بعض الروايات عند السنّة والشيعة، 

أم هي شجرة الزّقوم القابعة يف قعر جهنّم كام عليه الكثري من املفرسين وأّّنا 
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ذا كانت ملعونة، أم هي الكفار، أم هي فاقدة لكّل خري وليس فيها إال السوء وهل

اليهود خاّصة، أم غري ذلك ممّا قاله املفرّسون ـ أّن هناك شجرة جرى لعنها يف 

 القرآن الكريم، وهنا:

تارًة نرجع اجلاّر واملجرور )يف القرآن( إىل اسم املفعول الذي هو  أ ـ

يم، وهلذا تاه )امللعونة(، فيصري املعنى: الشجرة التي ُلعنت يف القرآن الكر

املفرّسون يف البحث عن لعنتها يف الكتاب الكريم، حتى جعلها بعضهم دليل 

حتريف القرآن املجيد، إذ ذكر بأّنه ال توجد شجرة يف القرآن الذي بني أيدينا قال 

 عنها اهلل بأّّنا ملعونة أو لعنها.

رآن وأخرى نرجعه إىل فعل )جعلنا(، فيكون املعنى: وما جعلنا يف الق ب ـ

الشجرَة امللعونَة إال فتنة، بمعنى أّننا مل نذكر هذه الشجرة ـ التي هي ملعونة يف 

نفسها ـ مل نذكرها يف القرآن إال فتنة، وهبذا ال يكون هناك لعٌن هلذه الشجرة يف 

القرآن أساسًا، بل تكون ملعونة يف حّد نفسها، لكنّها مذكورة يف القرآن، ال أّنه 

رآن الكريم فالحظ وتأّمل، فإّنني ال أريد الدخول يف تفسري مذكوٌر لعنها يف الق

هذه اآلية؛ ألّن الكالم يطول بنا جّدًا، وهلذا آُخُذ التفاسري املحتملة بام يتصل 

بموضوع بحثنا فقط )مستبعدًا التفسري التقديري الذي اختاره كثريون، والذي 

 يقول: الشجرة امللعون آكلها، وهي الزقوم(:

دير األّول، يصبح القرآن العنًا هلذه الشجرة، واللعن القرآين البد ـ فعىل التق

أّنه لعٌن لساين، فلو فرّسناها ببني أميّة لصارت شجرهتم ملعونة يف القرآن 

الكريم، ويمكن أن يفهم من ذلك ـ بضّم اآلية إىل احلديث ـ أّنه جيوز لعن بني 

ج بني أمّية إال بدليل آخر، أميّة، لكن ال يفهم ما هو أزيد من ذلك، ومن هو خار

هذا عىل تقدير أّن املراد بالشجرة هو بنو أمّية ال غري ذلك من االحتامالت، وهذا 
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 عىل تقدير التالزم بني أن يلعن القرآن لسانيًا شخصًا ما ونعلنه نحن.

ـ وأّما عىل التقدير الثاين، فال تكون هناك شجرة قد لعنت يف القرآن أساسًا، 

شجرة لعنها اهلل وطردها، لكن مل جير لعنها لسانّيًا يف القرآن  نعم تكون هناك

الكريم، ومعه فيصعب استفادة احلكم الرشعي حينئٍذ من هذه اآلية فيام يتعّلق 

باللعن، بل تصبح هذه اآلية مثل آيات املجموعة األوىل التي هي ذات طابع 

 خربي رصف.

قة باحلكم الرشعّي ملسألة وعليه، فليس يف القرآن الكريم أّية آية هلا عال

اللعن، إال اآليتني األخريتني من املجموعة الثانية باملقدار الذي بيّناه، ال أزيد، 

فهي عىل أبعد تقدير ـ بّصف النظر عاّم بّيناه من بعض املناقشات ـ تفيد جواز 

لعن الكافرين يف اجلملة، ال استحبابه، فضاًل عن وجوبه. وأّما جواز لعن بني 

فلن يكون دليله قرآنّيًا حمضًا، بل هو بتوّسط احلديث الذي بنّي لنا أّن املراد أميّة 

هبذه الشجرة امللعونة هو شجرة بني أمّية، فمن يأخذ هبذه األحاديث يمكنه 

االعتامد هنا عىل هذه املعطيّات بوصفها دلياًل مرّكبًا من الكتاب والسنّة معًا ال 

 ضح.دلياًل كتابّيًا حمضًا، كام هو وا

فليس لعن غري الكافر )يف بعض املوارد له( مذكورًا يف القرآن الكريم. ومن 

ثّم فالبّد ـ الستفادة جواز اللعن يف أّي دائرة أخرى ـ من الرجوع إّما إىل أصل 

الرباءة عندما ال يكون هناك دليل ناٍه، وهو ال يفيد حينئٍذ إال اجلواز دون 

األدّلة احلديثّية والروائّية األخرى. وال  االستحباب أو الوجوب، أو الرجوع إىل

يقتّص ـ إلفادة اجلواز املبدئي أو االستحباب ـ عىل النصوص التي ورد فيها 

تعبري )اللعن(، بل يمكن أن ُيرجع للنصوص التي ورد فيها مضمون فكرة 

اللعن، كأّن يقول اإلمام مثالً: اللهم ال تغفر ذنب فالن، أو اللهم أذقه حّر النار، 
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كام هو وارد يف مضمون بعض الروايات فعاًل، فهذه أيضًا البّد من إدراجها يف 

نصوص اللعن لكي نعرف من جمملها املوقف الرشعّي وحدوده يف إطار دليل 

السنّة الرشيفة، مع األخذ بعني االعتبار قواعد نقد احلديث ومعايري تصحيحه، 

 ه.ومدى وجود دليل معارض، مما تراجع تفصيالته يف حملّ 

 

 ، ومعناه«ُادعين بلسان غريك»صّحة احلديث القدسي القائل:  مدى  ـ 522

  :السؤال: جاء ِف رواية: أّن اهلل عّز وجل أوحى إىل موسى عليه السالم

. «ادعني بلساٍن مل تعصني به، فقال: أّنى ِل بذلك، فقال: ادعني بلسان غريك»

 وما معناه؟(، هل هذا اْلديث ثابت وصحيح؟ 491: 91)بحار اْلنوار 

  :( للشيخ ابن فهد 252، 212مصدر هذا احلديث هو كتاب )عّدة الداعي

(، 12: 1هـ( يف عوايل اللئايل )882هـ(، وذكره اإلحسائي )ح 812احليّل )

والكّل نقل عن ابن فهد احليل هذا احلديث، ومل يذكر احليّل أّي مصدر أو سند 

صور الرواية املعروفة، حيث هلذا احلديث أساسًا، وهو يف عّص متأّخر عن ع

 تويّف يف القرن التاسع اهلجري، هلذا ال قيمة هلذا احلديث يف حّد نفسه.

 أّما معناه، فإّنه ُيتمل عّدة احتًمَّلت:

أّن يكون املراد هو طلب الدعاء من شخٍص ال يعّص اهلل،  اَّلحتًمل اْلّول:

واملعصومني بأن يدعوا بأن يدعو لك، وهذا كالتوّجه بالدعاء لألنبياء واملالئكة 

 اهلل لك.

أن يكون املراد الطلب من الغري مطلقًا أن يدعو لك، وهذا  اَّلحتًمل الثاين:

هو املعنى الذي يظهر تبنّيه من غري واحٍد من العلامء، حيث أدرج احلّر العاميل 

مثاًل هذا احلديث يف باب التامس الدعاء من الغري، فعندما يفرتق املؤمن عن 
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ول له: ُادع يل، أو أنا بحاجة لدعائكم، أو ال تنسوين من صالح املؤمن يق

دعائكم، أو ألتمس منكم الدعاء، أو غري ذلك من التعابري، والسبب هو أّن 

لسان غريك مل تعِص أنت اهلل به، وإذا ُعّص اهلل به فإّنام يكون العايص هو 

للسان، فيكون صاحب اللسان ال أنت، فيصدق يف حّقك أّنك مل تعِص اهلل هبذا ا

هذا احلديث داالً عىل ُحسن توايص املؤمنني فيام بينهم بالدعاء لبعضهم بعضًا، 

ويشمل األمر األحياء واألموات حينئٍذ واملعصوم وغريه، فتطلب أنت من النبي 

 حمّمد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم أن يدعو اهلل لك بالشفاء.

ي أّنه قد عرّب يف احلديث وقد تثار مشكلة حول هذين التفسريين، وه

)أدعني(، فالبّد أن يصدق عنوان أّنني أدعو اهلل بلساٍن مل أعصه به، ويف هذه 

احلال عندما أطلب من الغري ـ ميتًا أو حّيًا، معصومًا أو غري معصوم ـ أن يدعو 

اهلل يل، فال يصدق عنوان أّنني دعوت اهلل، بل يصدق أّنني دعوت الغري، وأّن 

ذي دعا اهلل، فرتكيبة هذا احلديث غريبة، فبلسان الغري يدعو الغري يل، الغري هو ال

ال أّنني أدعو اهلل لنفيس، إال برضٍب من التكّلف. وهنا أسأل لو أّن شخصًا نذر 

أّنه لو دعا اهلل فسوف ينفق مبلغًا معّينًا من املال، شكرًا هلل عىل أّنه وّفقه لدعائه، 

د اهلل، ثم ذهب زيٌد فدعا اهلل له، هل يتحّقق موجب فهل إذا قال لزيد: ُادُع يل عن

الوفاء بالنذر من الناحية الرشعّية؟ وهل جيب عليه أن ينفق ذلك املال املنذور؟ 

وهل يعترب الفقهاء أّن هذا الشخص قد دعا اهلل، فوجب عليه الوفاء بالنذر أم 

 ال؟

احلّدة التعبريّية،  لكّن هذه املشكلة قابلة للحّل، وذلك أّن القضيّة ليست هبذه

فلو كّلف زيٌد عمروًا بأن يتكّلم له مع رئيس الرشكة ليوّظفه عنده، فإّن العرف 

يقول هنا بأّن زيدًا طلب العمل من رئيس الرشكة بواسطة عمرو، وال يقول بأّن 
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الطلب كان منحّصًا بعمرو، وأّنه ال ينسب عرفًا إىل زيد، بل يقال: طلب زيٌد 

كة عرب عمرو، وهذا هو املعنى الذي يريده هذا احلديث ال العمَل يف هذه الرش

 أكثر.

نعم، يواجه هذا احلديث مشكلًة أخرى، وهي أّنه داّل عىل نفي العصمة عن 

النبي موسى عليه السالم، وهو من أويل العزم؛ ألّنه قال بأّنه ال يملك لسانًا مل 

من يرى يف هذا احلديث يعِص اهلل به، وهذا معناه حتّقق املعصية منه بلسانه، ف

، ومن ال يراه إذا كان يعتقد بالعصمة بمعناها الواسع منافيًا للعصمة لزمه رّده

كذلك، ولو بفرض تأويله برضب من املجاز أو التعبري الوجداين أو ترك األوىل 

أو نحو ذلك من هذه التخرجيات، أمكنه االحتفاظ هبذا احلديث والذهاب 

 مني.خلف أحد التفسريين املتقدّ 

 

قولوا فينا ما شئتم ونّزهونا عن »ما مدى صّحة احلديث القائل:   ـ 522

 ؟«الربوبّية

  :نّزهونا عن »السؤال: ما هو تقويمكم للحديث الوارد، والذي مضمونه

، أَّل يفسح هذا اْلديث اَلجال للغلّو ِف أهل البيت «الربوبّية وقولوا فينا ما شئتم

بوادره عّل لسان بعض اخلطباء هذه اْلّيام؟ عليهم السالم، وهو ما بدأنا نرى 

ألن يتوّرط العامل هبذا اْلديث بالكذب عّل أهل البيت عليهم السالم إذا قال 

فيهم ـ وفقاا للحديث ـ ما شاء؟ وأخرياا، أليس من اَلفروض أن يكون التنزيه عن 

 النقص، فهل الربوبّية نقٌص ُيتنّزه ـ بضم الياء ـ عنه؟

 حلديث يستدعي جمموعة نقاط:البحث يف هذا ا 

( أّن 112: 2ذكر بعض املعارصين حفظه اهلل )اإلمامة اإلهلّية  النقطة اْلوىل:
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هذا احلديث مستفيض أو متواتر، وينبغي لنا ـ ملعرفة ذلك وحتليل وضع هذا 

نرصد صيغ هذا  رخيي ـ أناحلديث من زاوية الصنعة احلديثية والبحث التا

مي، فهناك عّدة أحاديث تلتقي مع هذا املوضوع احلديث يف املوروث اإلسال

 املشار إليه فيام نقلتم، وهي:

، «نّزهونا عن الربوبّية وقولوا فينا ما شئتم، ولن تبلغوا»ما جاء بصيغة:  ـ 5

وهذا مل يرد يف مصادر احلديث عند أحد من املسلمني هبذا التعبري، وإّنام هو شائع 

يف القرنني األخريين، فقد ذكره الشيخ  عىل األلسن، واستخدم يف بعض الكتب

(، 112: 1هـ(، يف كتاب )الرسائل األمحدية 2127أمحد آل طعان القطيفي )

( 51هـ(، يف كتاب )علم اإلمام: 2182وذكره الشيخ حممد حسني املظفر )

ومن هنا حيتمل جّدًا أّنه نقٌل باملعنى . وغريمها. فليس له مصدر فضاًل عن سند

 األخرى التي سوف تأيت قريبًا إن شاء اهلل.لسائر الروايات 

ال تقولوا فينا رّبًا وقولوا ما شئتم ولن »ومثل هذا النص، اجلملة التالية: 

(، كخالصة 115: 17، حيث ذكرها العالمة املجليس يف )بحار األنوار «تبلغوا

ملجموعة الروايات، وليست هي رواية مستقّلة أساسًا، رغم أّنه تّم تداوهلا يف 

لامت بعضهم عىل أّّنا رواية مستقّلة فالحظ. ومن هذا النوع أيضًا ما جاء ك

، وقد ذكرها املوىل أمحد النراقي «نّزلونا عن الربوبية وقولوا فينا ما شئتم»بصيغة: 

(، واملال هادي السبزواري 221: 1هـ(، يف كتاب )رسائل ومسائل 2117)

ريزا هاشم اآلميل (، وامل111هـ( يف كتاب )رشح نرباس اهلدى: 2181)

(، وبعض املعارصين أيضًا، ومل 111: 1هـ( يف كتاب )املعامل املأثورة 2121)

تنسب إىل مصدر حديثي أو تارخيي؛ ألّن هذه الكتب متأّخرة زمنّيًا جّدًا، وليست 

كتب حديث وال تاريخ وال رواية، وال أصحاهبا معروفون بذلك، بل هم بني 
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 ن تكون نقاًل باملعنى لسائر الروايات اآلتية.فقيه وفيلسوف، هلذا يرتّجح أ

اسلبوا منّا الربوبّية وقولوا فينا ما »ومن هذا النوع أيضًا، ما جاء بصيغة: 

هـ( يف 2127، وقد أوردها الوحيد البهبهاين )«شئتم من الفضائل واملحاسن

 أنفوا عنّا»(، ومثله حديث: 112: 1كتابه الفقهي )احلاشية عىل مدارك األحكام 

هـ(، يف كتاب )إرشاد 8، والذي أورده الديلمي )ق «الربوبية وقولوا ما شئتم

(، وغالب الظّن أّن هذا نقٌل باملعنى للروايات األخرى، وليس 115: 1القلوب 

رواية جديدة، حيث مل يذكروا هنا ال مصدرًا وال سندًا، بل إّن الديلمي قال بأّن 

يعني أّن النقل ليس لرواية بعينها، هذا هو ما ورد عنهم عليهم السالم، ممّا 

 فيحتمل جّدًا أن يكون نظرمها إىل سائر الروايات الواردة هنا.

هـ(، يف )مشارق أنوار اليقني: 821جاء عند احلافظ رجب الربيس )ح  ـ 4

وعنهم عليهم السالم أّنم قالوا: نّزهونا »( صيغٌة ثانية، وهذا نّص كالمه: 222

حظوظ البرشية ـ يعني اخلطوط التي جتوز عليكم ـ فال  عن الربوبية وارفعوا عنّا

يقاس بنا أحد من الناس، فإّنا نحسن األرسار اإلهلية املودعة يف اهلياكل البرشّية، 

والكلمة الرّبانية الناطقة يف األجساد الرتابّية، وقولوا بعد ذاك ما استطعتم، فإّن 

 .«البحر ال ينزف، وعظمة اهلل ال توصف

( للسيد حسن القبانجي 57ـ  51: 8ب )مسند اإلمام عيل وجاء يف كتا

الشيخ فرج القطيفي: وجدت بخّط الشيخ عبد اهلل بن أمحد »املعارص ما نّصه: 

البّصي البحراين، عىل ظهر كتاب رشح التجريد ما ييل: روي عن أمري املؤمنني 

دعة يف هياكل عليه السالم أّنه قال لسلامن الفاريس: يا سلامن نحن أرسار اهلل املو

البرشّية، ميتنا مل يمت، وغائبنا مل يغب، نّزهونا عن الربوبية وارفعوا عنّا احلظوظ 

البرشّية، فإّنا عنها مبعدون، وعام جيوز عليكم منّزهون، ثم قولوا فينا ما 
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استطعتم، فإّن البحر ال ينزف، ورّس الغيب ال يعرف، وكلمة اهلل ال توصف، يا 

عب ال حيتمله إالّ ملك مقّرب أو نبي مرسل، أو من سلامن أمرنا صعب مستص

 .«امتحن اهلل قلبه لإليامن

وهذا احلديث من الواضح أّن أقدم ظهوٍر له ـ هبذه الصيغة ـ كان منذ القرن 

التاسع اهلجري، أي قبل حوايل ستامئة عام فقط، ومل ُينقل له أّي مصدر عند أحد 

يمكن االتكاء عليه، وال أريد أن أعّلق  من العلامء املسلمني، كام ليس له أّي سند

عىل كتاب )مشارق أنوار اليقني( للحافظ الربيس، والذي وقع حمّل خالف 

معروف بني السيد حمسن األمني العاميل والعالمة األميني صاحب الغدير، وقد 

انتّص السيد هاشم معروف احلسني للسيد حمسن األمني يف ذلك شاّنًا هجامت 

ـ  111، 111ـ  112، 125 )املوضوعات يف اآلثار واألخبار: عنيفة عىل الربيس

 (.111، 111، 111ـ  118، 111

يضاف إىل ذلك أّن لسان احلديث واضح يف التعابري الصوفّية والغنوصّية التي 

ظهرت بعد القرن األّول اهلجري، ومل يكن هلا وجود يف النصف األّول من القرن 

إىل اإلمام عيل عليه السالم، األمر الذي األّول اهلجري حتى ُينسب احلديث 

 يزيدنا شّكًا فيه.

الصيغة الثالثة هنا هي ما أورده الصفار، عن أمحد بن حممد، عن احلسني  ـ 4

بن سعيد، عن احلسن )احلسني( بن برده )بردة(، وأيب عبد اهلل، عن اجلعفر بن 

 أبو عبد اهلل احلسني )بشري( اخلزاز، عن إسامعيل بن عبد العزيز، قال: قال يل

، قال: فقمت، فوضعت له، فدخل، قال: «ضع يل يف املتوضأ ماء»عليه السالم: 

فقلت يف نفيس: أنا أقول فيه كذا وكذا ويدخل املتوضأ، فلم يلبث أن خرج، 

يا إسامعيل بن عبد العزيز، ال ترفعوا البناء فوق طاقتنا فينهدم، اجعلونا »فقال: 
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. قال إسامعيل: كنت أقول فيه وأقول «ما شئتم عبيدًا خملوقني، وقولوا فينا

هـ(، يف 712(، ونقله ابن محزة الطويس )112)حّدثنا(( )بصائر الدرجات: 

(، بال سند إىل إسامعيل بن عبد العزيز، والظاهر 121كتابه )الثاقب يف املناقب: 

 أّن مصدره البصائر.

(، 517: 1رائح ولكّن نفس هذه الرواية أوردها الراوندي يف )اخلرائج واجل

، كام نقل املجليس «اجعلونا عبيدًا خملوقني، وقولوا فينا ما شئتم إال النبّوة»وفيها: 

(، هذا احلديث عن كشف الغمة، من كتاب الدالئل 18: 15يف )بحار األنوار 

هـ( يف )كشف الغّمة 111للحمريي، عن عبد العزيز مثله. وجاء عند اإلربيل )

(، عن مالك اجلهني عن أيب عبد اهلل الصادق عليه السالم أّنه قال ـ يف 121: 1

 .«قولوا فينا ما شئتم واجعلونا خملوقني.. .. يا مالك ويا خالد،»حديث ـ: 

أمهّية هذا احلديث تكمن يف الصفار نفسه، فاملجليس والراوندي واإلربيل مل 

يذكروا مصدرهم هلذا احلديث، فضاًل عن السند، وهم متأّخرون نسبّيًا من 

حيث الزمن، كام أّن مالك بن أعني مل تثبت وثاقته، وفاقًا لغري واحٍد من العلامء 

(، بل ال نعلم سند اإلربيل إىل 211: 27السيد اخلوئي )معجم رجال احلديث ك

 مالك وبينهام مخسة قرون، ولو مع توّسط احلمريي.

أّما الصفار، فإذا جتاوزنا قضيّة ثبوت نسبة الكتاب إليه، إذ ناقش يف ذلك مثل 

 السيد حممد باقر الصدر، فإّن السند يعاين من مشاكل وهي:

جعفر بن بشري اخلزاز، رجٌل مهمل يف كلامت الرجاليني، وقد أقّر بذلك  أ ـ

(، بعد أن اعرتف بوقوعه 218: 1النامزي يف )مستدركات علم رجال احلديث 

 يف سند هذه الرواية.

احلسني بن بردة، رجل مهمل، مل يذكروه، وقد اعرتف بذلك الشيخ  ب ـ
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(. وبضعف هذين الرجلني 221: 1النامزي يف )مستدركات علم رجال احلديث 

 يضعف الطريق إىل إسامعيل بن عبد العزيز من اجلهتني.

: 1إسامعيل بن عبد العزيز، ومل يوثقه أحد )انظر: معجم رجال احلديث  ج ـ

(، وقال فيه 111ـ  118: 2؛ ومستدركات علم رجال احلديث 11ـ  17

مدح حتى يعتمد  .. مل يوجد له»( ما نّصه: 1: 1الربوجردي يف )طرائف املقال 

، وأقّر الشبسرتي يف )الفائق يف «عليه، فهو كنظرائه غري مقبول الرواية فقاهةً 

وهناك أربعة  .( بأّنه جمهول احلال251: 2رواة وأصحاب اإلمام الصادق 

أشخاص اسمهم هذا االسم وكّلهم هذا حاله، فالرواية ضعيفة بطريقيها إىل 

 سه.إسامعيل، فضاًل عن ضعفها بإسامعيل نف

(، 715الصيغة الرابعة هنا هي ما ذكره الصفار يف )بصائر الدرجات:  ـ 1

(، وهذا نّصه: 17، واملحترض: 71هـ(، يف )خمتّص البصائر: 1وما نقله احليّل )ق 

احلسن بن موسى اخلشاب، عن إسامعيل بن مهران، عن عثامن بن جبلة، عن 

يا »الم ذات يوم، فقال يل: كامل التاّمر، قال: كنت عند أيب عبد اهلل عليه الس

، قال: فقلت: نجعل لكم «كامل، اجعلوا لنا رّبًا نؤوب إليه وقولوا فينا ما شئتم

ما عسى أن »رّبًا تؤوبون إليه ونقول فيكم ما شئنا؟ قال: فاستوى جالسًا فقال: 

 .«تقولوا، واهلل ما خرج إليكم من علمنا إال ألف غري معطوفة

 وهي: ،كل أيضاا وهذا اْلديث يعاين من مشا

إّنه ينتهي إىل كامل بن العالء التاّمر الكويف، وقد أقّر الشيخ النامزي  أ ـ

الشاهرودي ـ وهو املعروف بتتّبعه وتوثيقاته ـ يف )مستدركات علم رجال 

( بأّنه معدود يف املجاهيل، حماوالً توثيقه بمثل هذه الرواية وأّّنا 115: 1احلديث 

 تدّل عىل حسنه.
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ن بن جبلة، رجل مهمل ال ذكر له يف كتب الرجال فضاًل عن عثام ب ـ

؛ ومستدركات علم رجال 221: 21التوثيق )انظر: معجم رجال احلديث 

(. وحيتمل أن يكون عثامن بن جبلة املوثق عند أهل السنّة، 121: 7احلديث 

والذي كان مالزمًا لشعبة بن احلّجاج، ومعارصًا لإلمام الصادق عليه السالم، 

ا يثري شّكًا يف هذا احلديث هنا، من حيث احتامل أّنه أراد أن يقول بأّن وهذ

الصادق عليه السالم يّدعي كّل يشء إال الربوبّية، فكونه من أهل السنّة كام 

حيتمل فيه تقوية احلديث حيتمل فيه التضعيف أيضًا يف الوسط السنّي لشخصيّة 

 اإلمام الصادق فليالحظ جيّدًا.

(، 175امسة نقلها رجب الربيس يف )مشارق أنوار اليقني: الصيغة اخل ـ 1

..فال تدعونا »وهي من حديث طويل عن سلامن وأيب ذر، عن عيل عليه السالم: 

)جتعلونا( أربابًا، وقولوا فينا )يف فضلنا( ما شئتم )فإّنكم ال تبلغون كنه ما فينا 

(، حيث قال 1: 11وار . وقد نقلها العالمة املجليس يف )بحار األن«وال ّنايته(..

أقول: ذكر والدي رمحه اهلل أّنه رأى يف كتاب عتيق مجعه بعض »يف مطلعه: 

حمّدثي أصحابنا يف فضائل أمري املؤمنني عليه السالم هذا اخلرب، ووجدته أيضًا يف 

 .«كتاب عتيق مشتمل عىل أخبار كثرية..

س األحاديث ومن الواضح أّن هذا احلديث هبذه الصيغة )وربام يكون هو نف

السابقة لكن منقوالً باملعنى( ظهر ـ فيام هو متوّفر بني أيدينا من معلومات ـ يف 

القرن التاسع اهلجري، وأّن العالمة املجليس ينقله عن كتب عتيقة ال يعرف 

بنفسه حتى صاحبها، فضاًل عن أن تكون قد وصلته بطريقة موثوقة، هذا كّله 

 احلديث، وال سند أساسًا له. فضاًل عن أّنه ال بيان ملصدر هذا

وقال أمري »ورد يف التفسري املنسوب إىل اإلمام العسكري عليه السالم:  ـ 6
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املؤمنني عليه السالم: ال تتجاوزوا بنا العبودّية، ثم قولوا ما شئتم، ولن تبلغوا، 

؛ 72)تفسري العسكري:  «وإّياكم والغلّو كغلّو النصارى، فإيّن بريء من الغالني

 (.118: 1يف االحتجاج  ونقله

ومن املعروف أّن تفسري العسكري مروّي بطريق ينتهي إىل كّل من أيب 

يعقوب يوسف بن حممد بن زياد وأيب احلسن عيل بن حممد بن سيار )يسار(، 

: 21ومها رجالن جمهوال احلال، بل مهمالن جدًا )راجع: معجم رجال احلديث 

يسقط قيمة التفسري كّله؛ من هنا مل  (، وهذا القدر من اإلمهال281: 12، و275

حيَظ هذا التفسري بني الشيعة بكثري أمهية، حيث محل عليه العديد من العلامء، بل 

إّن الناظر يف هذا »ذهب بعضهم إىل أنه موضوع مكذوب، يقول السيد اخلوئي: 

التفسري ال يشك يف أنه موضوع، وَجل  مقام عامل حمّقق أن يكتب مثل هذا 

(، كام 275: 21)معجم رجال احلديث  «فكيف باإلمام عليه السالم! التفسري،

ُنسب إسقاط حجية هذا التفسري إىل كّل من ابن الغضائري، والعالمة احليل، 

والتفريش، واملحقق الداماد، واالسرتآبادي صاحب منهج املقال، واملحقق 

زا الشعراين، األردبييل، والشيخ حممد جواد البالغي، واملحّقق التسرتي، واملري

 والسيد هاشم اخلوانساري وغريهم.

.. إياكم والغلّو فينا، قولوا: إّنا عبيد مربوبون، وقولوا يف »ما جاء بصيغة:  ـ 7

، ومشارق 221، وحتف العقول: 121)الصدوق، اخلصال:  «فضلنا ما شئتم..

؛ 222، وعيل بن حممد الليثي الواسطي، عيون احلكم واملواعظ: 1أنوار اليقني: 

(، ويف السند الذي ال 271ونقله يف مستدركات سفينة البحار عن غرر احلكم: 

يوجد إال يف اخلصال جاء كّل من القاسم بن حييى واحلسن بن راشد، ومل 
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 .قاثيو

هـ(، يف كتاب )اهلداية 111ما ذكره احلسني بن محدان اخلصيبي ) ـ 8

.. وأّما الغايل فليس، فقد اختذنا »(، يف رواية طويلة عن املفضل: 112الكربى: 

أربابًا من دون اهلل، وإّنام اقتدى بقولنا إذ جعلونا عبيدًا مربوبني مرزوقني، فقولوا 

. ومن الواضح أّنه لو غضضنا الطرف عن «هبفضلنا ما شئتم، فلن )تـ( ندركو

ميول اخلصيبي، وعن إثبات نسبة هذا الكتاب له، ويف ذلك كالم كثري، فإّن 

 احلديث ال سند له أساسًا.

ال فرق بينك وبينها )وبينهم( إال أّّنم »ما جاء يف دعاء رجب من قوله:  ـ 9

الشيخ الطويس  (، ومل يذكر821)الطويس، مصباح املتهّجد:  «عبادك وخلقك..

(، 121: 1سندًا هلذا الدعاء أساسًا، لكّن السيد ابن طاووس يف )إقبال األعامل 

ومن الدعوات يف كّل يوم من رجب، ما رويناه أيضًا عن جّدي أيب »نقله قائاًل: 

جعفر الطويس ريض اهلل عنه فقال: أخربين مجاعة، عن ابن عياش قال: مما خرج 

عفر حممد بن عثامن بن سعيد ريض اهلل عنه من الناحية عىل يد الشيخ الكبري أيب ج

 .«املقّدسة، ما حدثني به خري بن عبد اهلل قال: كتبته من التوقيع اخلارج إليه..

وهنا، فضاًل عن عدم معرفتنا باجلامعة التي أخربت الشيخ الطويس، فإّن ابن 

ه تفصله أكثر عّياش هذا من البعيد أن يكون حممد بن مسعود بن عياش الثقة؛ ألنّ 

من طبقتني عن الشيخ الطويس. كام ومن البعيد أن يكون أبا بكر بن عياش؛ فإّن 

هذا من طبقة اإلمام الصادق، فكيف يروي عن العمري عن اإلمام املهدي؟! 

                                           
سيأيت يف اجلواب عن السؤال القادم مبارشًة أّن ذكرنـا للقاسـم بـن حييـى يف عـداد غـري  (2)

 املوثقني هنا كان سهوًا، والصحيح أّنه ثقة، نعم احلسن بن راشد مل تثبت وثاقته.
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وحيتمل أن يكون أبا عبد اهلل بن عياش، وهو مهمل. لكّن األصّح أّنه أمحد بن 

اش بن إبراهيم بن أيوب اجلوهري، الذي قال حممد بن عبيد اهلل بن احلسن بن عي

سمع احلديث فأكثر واضطرب يف آخر عمره.. رأيت »عنه الشيخ النجايش بأّنه 

هذا الشيخ، وكان صديقًا يل ولوالدي، وسمعت منه شيئًا كثريًا، ورأيت شيوخنا 

(، وكذلك قال 81ـ  87)رجال النجايش:  «يضّعفونه فلم أرو منه شيئًا، وجتنّبته

الشيخ الطويس الذي يروي عنه بواسطة مجاعة، متامًا كام هو السند هنا:  عنه

 (.51)الفهرست:  «..كان سمع احلديث وأكثر، واختّل يف آخر عمره..»

هـ(، يف كتاب )مستدرك 2127ما جاء عند النامزي الشاهرودي ) ـ 51

، إثبات اهلداة: عن خرائج الراوندي»(، حيث قال: 71ـ  71: 5سفينة البحار 

عن خالد بن نجيح قال: دخلت عىل أيب عبد اهلل عليه السالم، وعنده خلق 

فجلست ناحية، وقلت يف نفيس: ما أغفلهم عند من يتكّلمون. فناداين: إّنا واهلل 

عباد خملوقون، يل رّب أعبده إن مل أعبده عّذبني بالنار. قلت: ال أقول فيك إال 

. «ني وقولوا فينا ما شئتم إال النبّوةقولك يف نفسك. قال: اجعلونا عبيدًا مربوب

وهذا احلديث هبذه الطريقة ال سند له، بل إّن املوجود عند الراوندي يف )اخلرائج 

( املطبوع اليوم، هو النّص التايل الذي ليس فيه اجلملة حمّل 517: 1واجلرائح 

منها: ما قال خالد بن نجيح: دخلت عىل أيب عبد اهلل »الشاهد، حيث يقول: 

يه السالم وعنده خلق، فقنّعت رأيس وجلست يف ناحية، وقلت يف نفيس: عل

وحيهم ما أغفلهم عند من يتكّلمون؟! فناداين: أنا واهلل عبد خملوق، يل رّب 

 .«أعبده، إن مل أعبده عّذبني بالنار. فقلت: ال أقول فيك إال قولك يف نفسك

رشة للموضوع، وقد هذه هي الروايات التي تصّب يف الفكرة األساسيّة املبا

تبنّي أّّنا بأمجعها ضعيفة السند، بل مجلة منها ال سند له، واملهم فيها خربا 
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، ثم قّصنا النظر عىل 2الصفار، وخرب اخلصال، فلو حذفنا ما جاء برقم 

املروّيات التي ظهرت يف القرون السبعة اهلجرية األوىل، فسوف نرى أّن ما هو 

، 22ـ  1ـ  8ـ  5ـ  1ـ  1ـ  1ر ـ ما جاء برقم: حديث ليس سوى ـ عىل أبعد تقدي

أي سبع روايات، بينها مخس مسندة، وكّلها روايات ضعيفة اإلسناد، مل يرد منها 

يشء من الكتب األّم عند الشيعة سوى رواية الصفار ورواية اخلصال، ومع كّل 

هذا الضعف يف األسانيد، مع وجود هذا العدد القليل من الروايات هل يمكن 

القول بالتواتر، كام ذكره بعض املعارصين حفظه اهلل؟! وإذا كان هذا تواترًا فام 

هي إذًا الروايات غري املتواترة؟! وإذا كان هذا املقدار من الروايات يفيد اطمئنانًا 

بالصدور فام هو اخلرب اآلحادي الظنّي إذًا؟! وهل هذه هي طريقة العلامء يف 

الجتهادّية بحيث حيصل هلم من هذا املقدار من العلوم الفقهّية والتدقيقات ا

الروايات الضعيفة كّلها وثوق بالصدور؟! وكيف حيصل اطمئنان بالصدور 

وحيتمل وضع هذه الروايات من قبل بعض الغالة؟ أليس هذا أمرًا حمتماًل يؤثر 

عىل قّوة احتامل الصدور يف الرواية؟ أليس من املمكن أن تكون هناك مصالح 

غالة يف تأسيس مثل هذه األحاديث كي يرّبروا هبا كّل ما سيقولونه مشرتكة لل

عن أهل البيت عليهم السالم؟! فمع وجود هذا اجلّو كيف حيصل تواتر أو 

اطمئنان بالصدور، فضاًل عن عدم وجود خرب ثقة حتى يؤخذ به هنا من باب 

ؤية حجّية خرب الثقة؟! ال سيام ومضمون الرواية بالغ اخلطورة ويؤّسس لر

 عقائدّية غري عادية إطالقًا.

( بأّن 71: 21هذا، وقد أقّر السيد جعفر مرتىض العاميل يف )خمتّص مفيد 

هذه الرواية ليس هلا ـ فيام اّطلعنا عليه من نصوص وأسانيد ـ سنٌد يصّح »

. كام نقل «االعتامد عليه.. فراجع نصوصها يف بصائر الدرجات والبحار وغريمها
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: 1فظه اهلل ـ عىل ما جاء يف تقريرات بحث النكاح )النكاح السيد الزنجاين ح

( ـ االستنكاَر الشديد للسيد الربوجردي رمحه اهلل هلذا 2، اهلامش رقم 117

 مجعه باإلمام اخلميني، وكان الزنجاين حارضًا، قائاًل ـ أي 
ٍ
احلديث يف لقاء

كالم  أين هو هذا احلديث؟ أّي »الربوجردي ـ ومستنكرًا ما نّص ترمجته: 

 .«يقول؟!

ال حيتاج »سئل السيد اخلوئي عن هذا احلديث فأجاب:  النقطة الثانية:

تنزهيهم عن صفات الرّب املختّصة به واتصافهم بجميع ما )عـ( بدى تلك من 

صفات الكامل التي يمكن أن تناهلا البرشّية يف قدسّيتها، كام هم منّزهون عن ما 

م عن الزلل واملعايص، ال حتتاج تلك إىل ال يليق أن يتصف به املخلوق املعصو

ورود رواية حتى نثبته بمضموّنا إن كانت معتربة، أو نطرحها إن كانت ضعيفة 

 (. وهذه الذهنّية موجودة عند بعضنا.171: 1)رصاط النجاة  «غري معتربة

لكن يمكن التعليق هنا، بأّنه إذا أراد نفي صفات الرّب وإثبات العصمة، فإّن 

لرّب تعاىل عنهم عليهم السالم، ونفي الصفات التي ال تليق هبم نفي صفات ا

مثل املعايص، ال يساوي الرسالة التي حيملها هذا احلديث وفقًا للتفسري املعروف 

له، فبني رسالة احلديث وبني هذا املفهوم الذي طرحه اإلمام اخلوئي رمحه اهلل 

لربوبّية، فهذا يعني أّن هلم بوٌن شاسع، فعندما تقول: إّن هلم متام األمور عدا ا

املعاجز والكرامات، وهذا ال تثبته الدائرة التي أشار إليها رمحه اهلل يف جوابه، بل 

إّن النبّوة أيضًا تكون داخلة، وال يوجد يف أّي رواية من الروايات السابقة 

استثناء النبّوة عدا واحدة أو اثنتني كام تقّدم، فهل يمكن هبذا احلديث إثبات 

نّبوة هلم؟! وهل هذه الداللة مطابقة للحّد الذي وضعه السيد اخلوئي. إّن هذا ال

احلديث ال يريد سلب صفات اهلل عنهم مع إثبات العصمة هلم فقط، بل يريد 
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منحهم متام الكامالت املمكنة ملمكن الوجود، وهذا معنى الدعاء الرجبي من أّنه 

ب السيد اخلوئي رمحه اهلل ال يتطابق مع ال فرق بينهم وبني اهلل إال العبودّية، فجوا

 سؤال السائل وما يفهم عادًة من هذا احلديث.

وأّما إذا أخذنا قيده الذي عرّب فيه عن منحهم متام صفات الكامل البرشي 

املمكن، فهذا ليس أمرًا مفروغًا منه حتى نقول بأننا ال نحتاج إىل رواية فيه، 

فالوالية التكوينية هلم حمّل بحث بني العلامء منذ القرون األوىل، وكذلك علمهم 

سهوهم، وكذلك عدم خطئهم بالغيب، وكذلك ثبوت الكرامات هلم، وكذلك 

يف املوضوعات، فهذه كّلها بحوٌث حمّل جدل بني العلامء، ويف إثباهتا ونفيها 

روايات متعارضة رصحية يف النفي واإلثبات وفيها ما ُيعّد عندهم من الصحيح 

سندًا هنا وهناك، ولو كان األمر كذلك فلامذا عندما سئل السيد اخلوئي عن سهو 

قال بأّن القدر املتيّقن هو عدم سهو املعصوم يف غري  النبي يف املوضوعات

(، مع أّنه هنا يقول بأّننا لسنا 111: 2املوضوعات اخلارجّية )رصاط النجاة 

بحاجة إىل رواية إلثبات مطلق الكامل اإلنساين والبرشي املمكن هلم، فهذا من 

يف بحث علم الكامل عندهم، فلامذا مل يدخله هناك يف القدر املتيّقن؟! وملاذا 

رادة إاملعصوم مل جيزم السيد اخلوئي بإطالق علمه الشامل حلالة الفعلية ال حلالة 

العلم فقط، بل بقي يلوح منه الرتّدد يف دائرة العلم عندهم عليهم السالم؟ وملاذا 

ولكّن الذي يسهل اخلطب أّن البحث يف علم اإلمام عليه »يف آخر البحث قال: 

)مصباح الفقاهة  «امضة، واألوىل رّد علم ذلك إىل أهله..السالم من املباحث الغ

2 :781.) 

إّن هذا كّله معناه أّن غاية القدر املتيّقن هو نفي صفات اهلل اخلاّصة عنهم، 

وإثبات العصمة يف التبليغ وعن الزلل واملعصية هلم، وما سوى ذلك فهي أمور 
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إىل دليل إلثباهتا، وإىل حمّل بحث ونظر بني العلامء منذ قديم األيام، فنحتاج 

حديث لنفيها. نعم من املمكن أن يكون السيد اخلوئي بصدد تقديم تفسري آخر 

للحديث غري ما هو املتبادر منه أّولّيًا، وهلذا فأنا أحتمل أّن السيد اخلوئي مل 

يذهب يف تفسري هذا احلديث مذاهب من يريد تفسريه بأّنه يعطي للمعصوم كّل 

و اهلل سبحانه، فكأّنه فهم منه الكامل البرشي بحيث يكون يشء إال أن يكون ه

 معصومًا عن اخلطأ والزلل والعصيان والفسق والفساد ونحو ذلك واهلل العامل.

إّن اإلشكاالت التي ذكرمتوها يف سؤالكم ال ترد هنا ـ بشكل  النقطة الثالثة:

 كيّل ـ عىل الذين يؤمنون هبذا احلديث ومضمونه، وذلك:

تعبري التنزيه عن الربوبّية الذي أشكلتم عليه، مل يرد يف الروايات هنا إّن  أ ـ

عدا يف خربين بال سند وال مصدر، نقل لنا أحدمها احلافظ الربيس، وُنقل الثاين 

عن الشيخ فرج القطيفي، وباقي الروايات ليس فيها هذا التعبري، بام يف ذلك 

 حّد نفسه صحيح؛ ويرد عىل رواية الصفار واخلصال وغريمها، فهذا اإلشكال يف

 بعض الروايات، ولكنّه ال يرد عىل متام الروايات التي جاءت هنا.

وأّما ختريج بعضهم بأّن الكلمة العربية هلا أكثر من معنى وأّن معنى نزهونا 

هنا هو أنزلونا، فهذا غري واضح، فإن قصد أّن التنزيه موضوٌع ـ لغًة ـ للتنزيل 

اللفظي، فهذا مل يقله أّي من اللغويني، بل سيصبح معنى أيضًا بنحو املشرتك 

التنزيه شبيه معنى )قرء( يف إطالقه عىل الطهر واحليض، فيكون من الكلامت 

وإن قصد جواز استعامل التنزيه يف مضاّده  .املتضاّدة، وهذا مل يذكره أّي لغويي 

لقرينة، بل حيتاج جمازًا، فهذا وإن كان ممكنًا يف حّد نفسه، لكّن املجاز حيتاج 

خلصوصّية مناسبة الستخدام هذا التعبري املضاّد يف معناه للمعنى األّويل للكلمة، 

 فام هي هذه اخلصوصية البالغية أو اجلاملية يف استخدام تعبري من هذا النوع؟



 211 ........................................................ علوم القرآن واحلديثالقسم الثاني: 

إّن حديثكم عن الغلّو، يراه الطرف اآلخر اآلخذ هبذه الرواية  ب ـ

ة أخرى عنده ـ اعتداالً ال غلّوًا، فهم يقولون وبمضموّنا ـ ولو من خالل أدلّ 

بأّن علم اإلمام مطلق وله الوالية التكوينية عىل العامل، وهو العّلة الفاعلّية 

والغائّية للعامل، وهو املثيب واملعاقب، وهو بيده احلرش والنرش، وهو الواسطة يف 

ًا، انطالقًا كّل فيض، وهو مظهر وجممع األسامء والصفات، وال يرون ذلك غلوّ 

من نظرّيتهم اخلاّصة يف تفسري الغلّو، نعم قد ترونه أنتم غلّوًا، لكّن ذلك ال 

 يصلح إشكاالً عليهم، ما مل نفّكك فكرة الغلّو ومظاهرها يف املرحلة السابقة.

نعم، هذا احلديث قد ال يناسب هؤالء من جهة إشكالّية أخرى يمكنني 

يف بعض صيغه عىل سلب الربوبّية عنهم  إثارهتا هنا وهي: إّن احلديث يرّكز

عليهم السالم، وهو سلٌب مطلق غري مقيّد بقيد االستقالل، وعليه فيكون هذا 

احلديث نافيًا للوالية التكوينية عىل العامل للمعصوم؛ ألّن الوالية التكوينية هي 

ربوبّية غري مستقّلة، فإّن معنى الربوبية هو الرعاية والرتبية وبناء الشء 

باستمرار، كام يفعل األهل مع أوالدهم، وهذا املعنى مطابٌق للوالية التكوينية، 

بمعنى الواسطة يف الفيض، فيجب عليهم هنا إضافة قيد تقديري ـ واألصل 

عدمه ـ يف أّن الربوبيّة بمعنى االستقالل فيها، وال أظّن ذلك صعبًا عليهم من 

 وجهة نظرهم.

ديث هو الكذب عليهم غري صحيح فيام يبدو إّن قولكم بأّن الزم هذا احل ج ـ

يل؛ ألّن احلديث يقول: قولوا فينا ما شئتم، وال يقول: قولوا عنّا، فهو حيكي ـ 

بحسب تركيبته وسياقه وقرينة املقابلة فيه ـ عن أن نقول نحن شيئًا فيهم من 

الكامالت، ال أن ننقل شيئًا عنهم، حتى يكون احلديث جميزًا للكذب عليهم، 

ليه فاحلديث يقول: كّل ما تتخّيلونه من كامٍل ملخلوق فانسبوه إلينا، ال أن وع
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ختربوا عنّا كذبًا بأمور مل تقع أو بأقوال مل نقلها، وهذا يقبل به القائلون بفكرة هذا 

 احلديث كام أرشُت لكم قبل قليل.

يضاف إىل ذلك أّن القائلني هبذا احلديث حياولون ـ ولو بعضهم ـ حتديد 

( 188ر بمنهج عقيل، وهلذا قال بعض املعارصين حفظه اهلل )علم اإلمام: األط

إّن قوهلم عليهم السالم: وقولوا فينا ما شئتم، ليس املراد منه أن يقال »ما نّصه: 

فيهم كّل يشء وإن مل ينسجم مع القواعد العقلّية والنصوص القطعّية واحلقائق 

م ومقاماهتم فوق حّد اإلحصاء، بل بعضها الطبيعّية، وإّنام املراد منه أّن كامالهت

 ، فعىل هذا التفسري ال يرد إشكالكم.«فوق ما حتتمله عقولنا وإدراكاتنا..

نحن نّدعي أّن هذا احلديث ـ لو أخذ عىل إطالقه املّدعى اليوم  النقطة الرابعة:

ـ لعارض املزاج القرآين العام، بل لعارض مزاج الكثري من النصوص احلديثية 

ا، وقد كنت أرشت سابقًا إىل مزاج القرآن يف موضوع علم الغيب والوالية نفسه

التكوينية ونحو ذلك، واملقام ال يسع التفصيل، فمن يفهم القرآن عىل أّنه يقّدم 

األنبياء والرسل واألوصياء برشًا كاملني معصومني صاحلني، لكنّهم ال خيلقون 

هم من حياسب يوم القيامة وال وال يرزقون وال يبعثون وال حييون الناس وال 

غري ذلك ممّا خيتاره الطرف اآلخر، فمن الطبيعي أن يرى هذا احلديث خمالفًا لكّل 

هذا اجلّو القرآين، نعم قد يناقش يف دعوى وجود هذا اجلّو القرآين، وهذا نقاش 

مرشوع، وهلذا فإّن هذه املداخلة مبنائّية، فيكون هذا احلديث وفق هذا املبنى 

ين ضعيف املتن أيضًا، بل يكاد يكون معلوَم الوضع والكذب، أّما من خيتار القرآ

الرأَي املوّسع لصفات املعصوم بحيث تكون له والية العامل فإّنه لن جيد هذا 

 احلديث خمالفًا للمزاج القرآين واحلديثي العام.

 وفقًا ملعايري إعراض العلامء املوجب لتضعيف صدور رواية، النقطة اخلامسة:
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فإّن هذا احلديث معَرض عنه عند مجهور علامء اإلمامّية يف القرون التسعة 

األوىل، فام من عامل من علامء الشيعة يف هذه القرون ـ إال نادرًا ـ إال وهو يقول إّما 

بجواز السهو عىل املعصوم، أو بعدم علمه بمطلق الغيب، أو بعدم ثبوت الوالية 

ر الكرامات واملعاجز منه، أو بأّنه يزداد علاًم، التكوينية له، أو بعدم ثبوت وصدو

األوىل، رّصح  تسعةأو بغري ذلك، ومن النادر أن جتد عاملًا شيعّيًا يف هذه القرون ال

بأّن النبي وأهل بيته هلم كّل صفات الكامل مطلقًا إال األلوهّية، وإذا كان هناك 

ؤهم ونصوصهم يف أمثال الشيخ رجب الربيس فإّننا نتمنّى أن تذكر لنا أسام

قوهلم بمعنى هذا احلديث هنا كام يريده اآلخذون به، ولو كان هذا احلديث 

مقبوالً عندهم أو متواتر باملعنى كام قيل لكان بمثابة األصل والقاعدة لكّل 

بحث يدور حول كامالت املعصومني، بحيث ُيرجع إليه عند عدم ثبوت كامٍل 

ال نجد هلذا احلديث ذكرًا يف كتب الكالم  معنّي للمعصوم بدليل خاّص، مع أّننا

الشيعي إال نادرًا جّدًا وعند املتأّخرين فقط بام ال يزيد عن ثالثامئة سنة سابقة، 

فليالحظ هذا األمر جيّدًا، ليُعلم أّن هذا احلديث مل ُيعتمد يف املوروث الكالمي 

 للشيعة.

بها، ال يكون هذا أّنه بضّم جمموعة املالحظات السابقة، بل وأغل والنتيجة

احلديث معتربًا، بل ال دليل عىل صّحة مضمونه أيضًا، بل مضمونه خمالف ـ 

بحسب فهمي القارص ـ للقرآن الكريم والسنّة الرشيفة ووقائع التاريخ، والعلم 

 عند اهلل.

 

 «قولوا فينا ما شئتم»تعليقات على مداخالت حول رواية:   ـ 522

  السؤال: اْلخ اْلستاذ حيدر حب اهلل حفظه اَلوىل، السالم عليكم ورمحة اهلل
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وبركاته، وبعد السالم والدعاء لكم بالصحة والعافية، فلقد اّطلعت عّل رّدكم 

، واْلّق «قولوا فينا ما شئتم ونّزهونا عن الربوبية»عّل سؤال حول هذه الرواية: 

ر، وفّ  قكم اهلل لكّل خري. وقد كنت بحثت أّنه رّد مفيد ومستوعب وجهد مقده

جزئّياا حوَلا منذ فرتة، ولدّي بعض اَلداخالت واَّلستفسارات حول بعض ما 

ورد ِف رّدكم، أوّد إفادِت برأيكم مشكورين جّداا )أبو عبد اهلل(.

  بعد الشكر عىل تفّضلكم هبذه املداخلة، سوف أقوم بالتعليق ـ خمتّصًا ـ

 التي أوردمتوها بعد ذكرها، وذلك عىل النحو التايل:عىل كّل نقطة من النقاط 

بالنظر إىل الروايات التي وردت يف الرّد يتضح أّن جّلها ـ  )أبو عبد اهلل( أوَّلا:

إن مل نقل كّلها ـ تشرتك يف املضامني التالية: اجعلونا مربوبني، ويف بعضها عبيدًا، 

لوا فينا ما شئتم، ويف خملوقني، مرزوقني، إىل جانب ما وقع فيه النقاش: وقو

 بعضها: لن تبلغوه. ويظهر أّّنا تكاد تكون قاساًم مشرتكًا بينها.

 هذا صحيح ال غبار عليه. )حب اهلل(:

املصادر التي اشتملت عىل املضمون، فهي البصائر  )أبو عبد اهلل( ثانياا:

للصّفار بطريقني، وتفسري العسكري، واخلصال للصدوق، وحتف العقول 

واهلداية للخصيبي، واالحتجاج للطربيس، باإلضافة إىل احليّل يف للحراين، 

خمتّص البصائر، والراوندي يف اخلرائج، وابن محزة يف الثاقب، واحلافظ الربيس 

 يف املشارق، واإلربيل يف كشف الغّمة.

هذا صحيح أيضًا، لكّن أغلب هذه املصادر من الدرجة الثالثة،  )حب اهلل(:

حتف العقول واالحتجاج، فضالً عاّم بعدها، وهذا جيب مثل تفسري العسكري و

أخذه بعني االعتبار، وإال فتكثري املصادر ليس دلياًل عىل قّوة احلديث دائاًم كام 

تعرفون، واملهم قبل التكثري هو التمييز، بحيث نضع املصادر ضمن جمموعات، 
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تكون مخسة متثل كّل جمموعٍة طبقًة معيّنة من طبقات املصادر، وحينئٍذ فقد 

مصادر من الدرجة الثالثة تساوي يف القيمة مصدرًا واحدًا من مصادر الطبقة 

األوىل، وهذه أحد أخطاء اجلدل املذهبي أيضًا، فقد يستند الشيعي يف االحتجاج 

إىل مثل كتاب ينابيع املوّدة للقندوزي، فيام يستند السنّي إىل مثل كتاب عوايل 

ان يف املقابل أّن هذه املصادر ال ترتقي إىل مستوى اللئايل لألحسائي، ويرى الطرف

االحتجاج؛ ألّّنا مصادر من الدرجة الثالثة أو الرابعة التي ال تعرّب عن احلديث 

عند هذا الفريق أو ذاك، وهلذا كّله ِعيَب عىل بعض املؤّرخني املعارصين، كام 

مهّم يف إثبات احلدث تعرفون، أّنه يكثر املصادر يف اهلامش، وكّلها أو أغلبها غري 

التارخيي، كأن يقول لك مثاًل بأّن السيد رشف الدين ذكر هذه احلادثة التارخيّية 

 يف الكتاب الفالين، نعم هو من باب التأييد ال أكثر مقبول.

كام هو معروف أّن بعضهم رّصح يف مقّدمته بام مفاده أّنه  )أبو عبد اهلل( ثالثاا:

هيل، غري أّنه ما روى فيه إال بام يعتقد صّحته حذف األسانيد لالختصار والتس

واعتباره وما شابه، ممّا قد يستظهر بعض منه بأّنه بمثابة تصحيح للروايات التي 

 نقلها أو كوّنا معتربة ـ عىل األقّل ـ كام يف حتف العقول واالحتجاج.

أعتقد أّنكم أعلم منّي هبذا، فليس كّل من قال بمثل هذه  )حب اهلل(:

مات يف الكتب معناه أّن كتبه صحيحة، وليس كّل من صّحح روايات كتابه املقدّ 

من القدماء فهو يقصد التصحيح السندي بمعنى توثيق الرواة؛ إذ الصّحة يف 

الكثري من كلامت املتقّدمني تعني الثبوت، وقد يثبت اخلرب عنده ويكون صحيح 

ايات كتاب من ال السند، وقد يثبت للقرائن، وإال لزم احلكم بصّحة كّل رو

 .حيرضه الفقيه

فأّما تصحيحه الصدور للقرائن عنده ـ مع العلم أّن بعض روايات هذه 
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الكتب واضح الضعف ـ فهو ليس حّجًة علينا؛ ألّن هذه القرائن مل تتضح لنا، 

وجمّرد أّنه حصل له اطمئنان باحلديث لوجود قرائن لديه، ال يعني أّن هذه 

مقنعًة لنا، السيام وأّن الكثري من املتقّدمني ال نعرف  القرائن لو وصلتنا فستكون

شيئًا عن مناهجهم يف إثبات احلديث، فقد يكونون رسيعي التصديق كبعض 

املعارصين، وقد يكونون متشّددين كبعض املعارصين أيضًا، ومل يرشح الكثري 

 منهم لنا منهَجه الذي اعتمده، بل أطلق القول بالتصحيح بال بيان، بحيث من

الصعب يف بعض األحيان حتصيل معلومات دقيقة عن منهجه كي نخضعه 

 للمحاكمة وحتديد إمكانية الوثوق به.

نعم، إذا قصدتم جعل هذا شاهدًا عىل الوثوق وقرينة ال دلياًل فال بأس. فإذا 

كان كذلك لزمنا مالحظة قرائن عدم الوثوق أيضًا، مثل: ضعف سند كّل 

قّل، ووجود أغلبها يف مصادر بعيدة زمنّيًا نسبّيًا، الروايات أو أغلبها عىل األ

وفقدان مجلة منها لألسانيد أساسًا، وعدم تداوهلا يف كتب العلامء بوصفها مرجعًا 

حديثّيًا يف قضايا اإلمامة مع أمهّيتها يف نظري، وغياب أسامء كبار الرواة عن 

نا( يف بعضها مما أسانيدها، وغياب مثل كتاب الكايف عنها، ووجود تعبري )نّزهو

يشكل مشكلًة متنيّة، وشبهة معارضتها للكتاب الكريم، وتناسب بعض متوّنا 

مع لغة الصوفّية، وُبعدها عن لغة القرن األّول اهلجري، وإمكانية استفادة الغالة 

منها، السيام الغالة الذين كانوا يقولون بنبّوة األئمة كام تفيده صحيحة ابن أيب 

تي ينقلها الشيخ الكش، وهذا ما يعني توّفر الدواعي للكذب يعفور املعروفة ال

فيها أيضًا. وغري ذلك. ثم بعد ذلك نقوم بحساب مديات الوثوق وعدمه، فهل 

 حيصل اطمئنان بالصدور يف مثل هذه احلال أم ال؟

إّن جّل ما قيل عن الرواة يف املصادر التي ذكرت السند  )أبو عبد اهلل( رابعاا:
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 مهمل أو جمهول، ومل يرد يف أحدهم تّصيٌح بالكذب أو الوضع.بأّّنم بني 

هذا جّيد جّدًا، لكنّكم مل تشريوا إىل وجود إرسال ـ جزئي أو كيّل  )حّب اهلل(:

ـ يف أغلب هذه الروايات، ومع اإلرسال يصبح احتامل وجود الوّضاع واردًا، 

ففي احلديث وهذا هو الفرق بني احلديث املرسل واملسند يف بعض اجلوانب، 

املسند ـ ولو كان رواته غري موثقني، لكنّهم غري مضّعفني ـ يقّل احتامل الوضع 

مقارنًة باحلديث املرسل الذي يمكن عادًة أن يكون راويه أحد الوّضاعني 

 املشهود عليهم بالكذب ومل يذكر اسمه يف السند.

صال اشتمل ذكرتم يف الرّد أّن سند الصدوق يف اخل )أبو عبد اهلل( خامساا:

عىل القاسم بن حييى واحلسن بن راشد ومل يوثقا. بل يذكر أّن ابن الغضائري 

ضّعف األّول، ولكن ـ وكام هو معروف ـ رّد مجلة من املحّققني تضعيفاته إّما 

لعدم ثبوت الكتاب إليه، أو لترّسعه وتشّدده وما إىل ذلك. غري أّن السّيد اخلوئي 

ثيق ابن قولويه صاحب الكامل، وحلكم الصدوق انتهى إىل وثاقة القاسم؛ لتو

بصّحة ما رواه يف زيارة احلسني عليه السالم عن احلسن بن راشد، ويف طريقه 

إليه القاسم بن حييى، بل ذكر الصدوق بأّّنا أصّح الزيارات عنده. )املعجم 

(. وعليه فهو 1/111(، وأّكد عىل وثاقته يف ترمجة احلسن بن راشد )21/17

من يستظهر ويعتمد التوثيق العام البن قولويه يف الكامل، مضافًا إىل ما ثقة عند 

قد يستفاد من تّصيح الصدوق يف الفقيه. أّما احلسن بن راشد فقد ذكر السيد 

اخلوئي يف املعجم بأّنه ثقة. وعّده الشيخ املفيد يف العددية من الفقهاء األعالم 

ال يطعن عليهم بشء وال طريق  والرؤساء املأخوذ عنهم احلالل واحلرام الذي

لذّم واحد منهم. وذكره الشيخ يف الغيبة من املمدوحني من وكالء األئمة عليهم 

السالم. وذكر السيد عّدة روايات يف فضله، ولكنّه قال: إّّنا ضعيفة، واملعتمد 
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(، مما يعني أّن السيد اخلوئي انتهى إىل 1/111عليه هو رواية الشيخ يف الغيبة )

ه، مضافًا إىل ما جاء يف كالم الصدوق املتقّدم عنه وعن صاحبه. وأذكر أيّن وثاقت

قرأت ـ فيام سبق ـ رأيًا منقوالً عن املجليس يف بحث آخر وردا يف طريقه، بأّنه 

 قال ما مفاده أّنه أكثر الطرق وثاقة عىل طريقة األقدمني.

أّن و ،راشد مشرتكاحلسن بن ء عىل أّن عىل بدء حول سند الرواية، فبنا عوداً و

هو غري ، وهو غري الذي روى هذه الرواية دحه املفيد يف الرسالة العدديةالذي م

غضائري ن الفه ابالقاسم بن حييى الذي ضعّ  فه النجايش، نعم هو جدّ الذي ضعّ 

عىل  نّص يُ  فلم ،احلسن بن راشدو يىما القاسم بن حيك. أوتابعه بعض عىل ذل

عتمد عىل ن امك فهناك ومع ذلم. ة، كام ذكرت األصول الرجاليّ ام يفوثاقته

لكن . وةلضمنيّ  ال نقل عنه ما قد يفيد وثاقتهام، بمن القدماء كالصدوق روايتهام

كالوحيد والسيد اخلوئي والسيد سعيد  رينبعض املتأّخ  ى روايتهاموثقهام أو قوّ 

ء اخلصال حسب بعض اآلرا رواية الصدوق يف نّ أا يعني . ممّ احلكيم وغريه

 ة.عتربم

 )حّب اهلل(: هنا أمور:

ما أكتبه هو رأيي الشخّص، ووثاقة احلسن بن راشد مبنيّة عىل كامل ـ  5

الزيارة الذي عدل عنه السيد اخلوئي، وعىل تفسري القّمي الذي ال أعتقد به، 

وعندما أكتب فأنا أكتب وجهة نظري الشخصّية املتواضعة، وال أكتب وجهة 

ت بملزٍم أحدًا نظر، ال املشهور وال السيد اخلوئي وال مجهور اإلماميّة، ولس

برأيي، وال أنسبه إىل الطائفة، وأحيانًا أشري إىل تأييد وجهة نظري برأي اآلخرين 

لرفع االستيحاش فقط، فمن ال يقول بمبنيي القّمي والزيارة )وأنا أقول بوثاقة 

شخصًا(، فال تكون الرواية  11مشايخ كامل الزيارة املبارشين فقط وهم حوايل 
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 معتربة عنده.

ا قولكم بأّن بعض املتأّخرين وثق ابن راشد، فام من راٍو إال وجتد بعض أمّ  ـ 4

املتأّخرين قد وثقه، السيام الشيخ الوحيد البهبهاين والشيخ النامزي اللذين مل 

يسلم من توثيقهام ـ إذا صّح التعبري ـ راٍو، ولو راجعت منهجهام الذي رّصحا به 

ٍو ضعيف أو غري ثقة عندمها، بل مها وثقا يف كتبهام، فسرتى أّنه قد ال يكون هنا را

مشاهري الضعفاء فراجعوا ذلك. كام ال أظّن أّن هناك روايًة ال جتد ولو واحدًا من 

العلامء يصّححها، بّصف النظر عن تفسريه ملضموّنا، فإذا كان احلديث الذي 

نبحث عنه قد صحّحه بعض العلامء فهذا يشء طبيعي جّدًا ال يغرّي من واقع 

تيجة شيئًا؛ ألّن هناك مدارس حديثية معروفة بتساهلها يف أمر إثبات احلديث الن

 وعدم تشّددها وال تدقيقها النقدي يف الروايات.

إّن القاسم بن حييى ثقٌة عندي، وقد حّققته يف كتاب موسوعة احلديث  ـ 4

النبوي، وتوصلت لوثاقته، وما ذكرته أنا هنا من سهو القلم، فكالمكم صحيح، 

 اكم اهلل ألف خري، لكن تظّل الرواية ضعيفة باحلسن بن راشد.وجز

بالنسبة لتفسري العسكري عليه السالم، أليس هناك من  )أبو عبد اهلل( سادساا:

العلامء من يعتمده كام يقّرر املجليس مثاًل بأّن بعض القدماء كالصدوق اعتمد 

مد عليه. ونقل القريش عليه. فاملجليس واحلّر ومن يميل إىل االجتاه احلديثي يعت

أّن بعض العلامء منهم الشهيد الثاين واملحقق الكركي اعتمدوا عليه يف بعض 

 كتبهم.

لقد أرشت لكم آنفًا أّنني أكتب وجهة نظري، وسند هذا التفسري  )حّب اهلل(:

ضعيف، وعندما أذكر بعض األشخاص فمن باب تأييد وجهة النظر لرفع 

أّنني أعرض وجهة نظر الطائفة فيه، حتى يؤخذ  االستيحاش ال أكثر، ال من باب
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عيّل بأّنني مل أذكر املؤّيدين هلذا التفسري، السيام واملقام ليس مقام البحث عن 

أصل هذا التفسري، علاًم أّنني ذكرت االجتاهات يف هذا التفسري يف كتايب املتواضع 

املؤيدين  (، وبّينت حال151ـ  152: 2)دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 

له؛ ألّنني هناك كنت بصدد عرض االجتاهات وبيان املوقف من هذا التفسري، 

وال جيب عىل اإلنسان أن يظّل يذكر كّل اآلراء عند كّل بحث كام تعلمون، وهذه 

 هي عادهتم أيضًا.

ومن الطبيعي أن يصّحح اإلخباريون هذا التفسري، فقد صّححوا  ،هذا

ال أحٍد قبلهم تصحيحها هبذه الطريقة، فليس شيئًا الكتب التي قد ال خيطر عىل ب

جديدًا حشد التيار اإلخباري هنا، وقد أرشت لكم قبل قليل بأّنه ما من كتاب أو 

رواية إال وجتد من يصّححه، لكّن هذا غاية ما ينفع يف رضورة البحث يف هذه 

ّما عامة الكتب، ال تقليد هؤالء العلامء يف أمرها مع احرتامنا الكامل هلم. وأ

الناس غري املختّصني فعندما تتعارض أمامهم مواقف العلامء يف تصحيح رواية، 

فعليهم التوّقف ـ يف غري قضايا الفروع التقليدية ـ إىل أن يثبت هلم قناعة 

بالصّحة، ال أن يسريوا مع اجلّو السائد، سواء كان لصالح التصحيح أم 

نا مل تثبت لدينا صّحة هذه الرواية أو التضعيف، وإن كان بإمكاّنم أن يقولوا بأنّ 

تلك فال نأخذ هبا، لكن ال ننكرها وال نجزم بعدم صدورها، ما مل تقم عندهم 

معطيات مقنعة لإلنكار، فاإلثبات هنا هو الذي حيتاج أكثر إىل دليل؛ ألّن اآلخر 

يمكنه االكتفاء بعدم الثبوت، ومن ثّم عدم ترتيب األثر، ولو مل ينكر الصدور 

 قعًا.وا

بالنسبة للرجبية التي رواها الشيخ يف املصباح والسيد يف  )أبو عبد اهلل( سابعاا:

اإلقبال، فإّن الشيخ رواها ـ حسب النسخة السائدة ـ عن عيل بن جبري ومل يذكر 
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يف املعجم. ولكن السيد اخلوئي يف املعجم ذكر يف ترمجة عيل بن خري بأّنه روى 

جمهول احلال وابن عياش ضعيف. وقال السيد  التوقيع املذكور ورّصح بأّنه

اخلوئي عن مضمون التوقيع بأّنه غريب عىل أذهان املترشعة وغري قابل لإلذعان 

 (.81/ 5بصدوره عن املعصوم عليه السالم )

مل يتضح يل ما ذكرمتوه هنا، فهل تقصدون تقديم تعليق نقدي أم  )حّب اهلل(:

يدون ما سبق أن قلُته شخصّيًا. وما إضافة ومداخلة؟ حيث يبدو يل أّنكم تؤ

 كنُت ذكرُته هو النسخة املتوّفرة عندي.

قرأت يف بعض بحوث السيد حممد صادق الصدر حول  )أبو عبد اهلل( ثامناا:

واقعة الطف أّنه بعد أن نّص عىل ضعفه سندًا ومتنًا، واستبعد أن يكون الوارد 

، احتمل يف بعض بحوثه باشتباه نزهونا عن الربوبية؛ ألّّنا كامل ال يناسبه ذلك

الراوي الذي رواها بدالً من: نّزلونا، فرواها بنّزهونا. ولكن أال يمكن أن يقال 

بأّن الربوبية يف املقام من صفات اهلل تعاىل، ونسبتهم إليها من البطالن بمكان، 

وهلذا يمكن أن يقال بأّن مضموّنا هو نّزهونا عن هذا القول وهذه العقيدة 

 ة؟الباطل

 )حّب اهلل(: هنا أمور:

كلمة )نزهونا( تعّلقت بالربوبية ال باّدعاء الربوبية، وفرق بينهام، فهناك  ـ 5

فرق بني أن يقول: نزهونا عن الربوبّية، وأن يقول: نزهونا عن القول بالربوبية، 

كام أّن ذيل احلديث واضح يف املساعدة عىل افرتاض التنزيه عن نفس الربوبية ال 

ائهم الربوبية، وهو أنه لو ُاريد التنزيه عن اّدعاء الربوبية لكان من عن اّدع

املناسب أن يقولوا: انقلوا عنّا ما شئتم ونزهونا عن الربوبية، ال قولوا فينا ما 

شئتم. وورود نفس التعبري مكّررًا يف املصادر دون أن يكون هناك تعبري )نزهونا 
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بية( جيعل االحتامل الذي أثرمتوه قائاًم عىل عن اّدعاء الربوبّية، أو عن عقيدة الربو

 التقدير الذي ال شاهد له.

من املمكن أن يكون األمر كام قال السيد حممد الصدر، لكنّه جمّرد احتامل  ـ 4

أيضًا بال أّي شاهد، إال إذا وردت يف كّل الروايات كلمة )نزلونا(، ثم جاءت يف 

 احتامل التصحيف واردًا، لكّن رواية واحدة مثال كلمة )نزهونا(، فهنا يصري

كلمة )نزلونا( ال وجود هلا يف أغلب الروايات إن مل يكن مجيعها، فالحظوا ذلك. 

 علاًم أّنني رّديت اإلشكال الذي سّجل عىل احلديث من ناحية )نّزهونا(.

أرشتم أّن السيد الربوجردي استنكر الرواية بحضور  )أبو عبد اهلل( تاسعاا:

فهل كان ذلك استنكارًا عىل السيد اخلميني كام ربام يفهم مما ذكر السيد اخلميني، 

 يف الرّد؟

كال، فلم يكن األمر استنكارًا عىل اإلمام اخلميني، نعم حاول  )حّب اهلل(:

اإلمام اخلميني القول باحتامل وجود ختريج للموقف، دون أن يقّدم شيئًا 

قضية أو استنكار من السيد واضحًا، ال أّنه كان هناك نقاش بينهام حول هذه ال

 الربوجردي عىل السيد اخلميني أو دفاع من السيد اخلميني.

ذكر يف الرّد بأّن الفريق اآلخر يسهل عليه أن يضيف  )أبو عبد اهلل( عارشاا:

قيدًا عىل اإلطالق يستثني منه النبّوة وما شاكل، وبالفعل فإّن صاحب علم 

رة وكأّن إضافة مثل هذا القيد هو نوع اإلمام قّيده بذلك. ولكن فهم من العبا

تكّلف يأباه اللفظ. مع أّنه قد يقال بأّنه اسثناء بام خرج بالدليل، بل ببداهة دين 

 اإلسالم بالنسبة للنبّوة. ومثله دارج عندهم.

هذا الكالم صحيح مقبول وعىل القاعدة، لكنّه هنا غري مستساغ،  )حب اهلل(:

كان األمر كذلك فلامذا اتفقت الروايات مجيعها والسبب أخي احلبيب هو أّنه لو 
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أجىل  «قولوا فينا ما شئتم»عىل استثناء الربوبية، مع أّن خروج الربوبية عن النص 

وأوضح بعرشات املّرات من خروج النبّوة أو غريها، فهذه اخلصوصية يف النّص 

 تبّعد هذا االحتامل الذي ذكرمتوه، وجتعله بحاجة ملزيد قرائن.

ما ذكره السيد اخلوئي حول الرواية ـ حسب  بد اهلل( حادي عرش:)أبو ع

فهمي املتواضع ـ ليس فيه تأييد هلا وملا فهمه بعٌض منها، فمن املفروغ منه أّن 

تنزيه النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، فضالً عن األئمة عليهم السالم، عن 

تربة أو غري معتربة. كام أّن صفات الرّب تعاىل املختّصة ال حيتاج إىل رواية مع

اتصافهم عليهم السالم ثابت بام عدا ذلك من صفات الكامل التي يمكن أن 

تناهلا البرشية يف قدسيتها، كام أّّنم منزهون عاّم ال يليق أن يتصف به املخلوق عن 

الزلل واملعايص، وهو ال حيتاج إىل رواية معتربة. فيالحظ أنه استثنى ما خيتّص به 

عاىل، ثم قّيد ما يمكن أن يتصفوا به من صفات كاملّية قدسيّة بام يمكن أن اهلل ت

يتصف به برش، وأّكد عىل تنّزههم عام ال يليق أن يتصف به معصوم. أضف إىل 

ذلك أنه مل يرش إىل صّحة أو ضعف أو وضع الرواية، غاية ما يف األمر صّحح 

 ية أحادية إلثباهتا أو نفيها.للسائل بأّن الواضحات يف العقيدة ال حتتاج إىل روا

السيد اخلوئي يف مقام اجلواب عن مدى قيمة الرواية، وظاهر  )حّب اهلل(:

جوابه تصحيح مضموّنا ال تصحيح سندها، فإذا قصد إثبات كّل كامل ممكن 

ملخلوق فهذا أّول الكالم، فكيف يقول بأنه ال حيتاج لرواية، وهو نفسه توّقف يف 

ل علم اإلمام والوالية التكوينية ال حتتاج لرواية، وهي مسألة علم اإلمام؟ فه

كامل يثبت ملخلوق ممكن ال ينايف إنسانّيته عندهم؟! وهلذا أنا قلت ـ لو تراجعون 

ـ أّنني أحتمل أّن السيد اخلوئي مل يفهم أساسًا من احلديث كّل ما يفهمه بعض 

الت يف تفسري كالم منارصي هذا احلديث اليوم، وهلذا أيضًا وضعُت ثالثة احتام



 2جتماع / جإضاءات يف الفكر والدين واال ........................................ 251

 السيد اخلوئي، ولعّلها ال تنايف ما تقولون، فلرياجع ما قلته هناك يف اجلواب.

ذكرتم ضمن املناقشات ما ورد يف جواب السيد  )أبو عبد اهلل( ثاين عرش:

اخلوئي يف رصاط النجاة حول أّن القدر املتيقن من عصمتهم هو نفي السهو يف 

بأّنه جواب بلحاظ ما ورد عن بعضهم غري املوضوعات. ولكن قد يقال 

كالصدوق وأستاذه مثاًل، وإال فالسيد اخلوئي أوضح رأيه بام ال مزيد عليه يف 

أكثر من مورد من كتبه الفقهية عند بحث اخللل والسهو، أثناء مناقشة روايات 

السهو وما عن ذي الشاملني ويف بحثه عن مناسك احلج حول الشك يف عدد 

ها حتى عىل فرض صّحتها، مّّصحًا بأّن مضموّنا خيالف الطوافات، حيث ردّ 

 القواعد العقلية وكذا أصول املذهب.

كالمكم هذا كّله حمتمل، وقد أشار له املريزا التربيزي رمحه اهلل  )حّب اهلل(:

عندما سألوه عن موقف السيد اخلوئي وعبارته، ولكن أخي الفاضل هذا ختريج 

وئي واضحة يف توّقفه يف القضّية بقرينة املقارنة بني ال أكثر، وإال فعبارة السيد اخل

السؤال واجلواب يف مسألة السهو، ولعّله عدل عن رأيه الذي ذكره يف سائر 

كتبه أو كان هنا مرتّيثًا يف األمر، ال أّنه بصدد اجلواب عن قضيّة بلحاظ وجود 

سؤال خالف من الصدوق، مع كونه جازمًا بالنفي، وسأنقل لكم جوابه مع ال

لرتوا أّن الواضح أّنه يرى يف األمر بحثًا، فلو كان السهو عنده يف املوضوعات 

منفّيًا بأصول املذهب والقواعد العقلّية للزمه بيان ذلك يف مقام اجلواب عن 

السؤال املتعلق بالقضية نفسها، وملا قال هذا اجلواب الغامض املغلق املثري، بل 

ز، وهذا نّص السؤال واجلواب يمكنكم قراءته جوابه قد يفهم منه القول باجلوا

لرتوا ما يفهم من العبارة، وأّن افرتاض تقدير قضية الشيخ الصدوق يف فرضيّة 

كلمة )القدر املتيقن( هو افرتاض تأوييل أقحمه املريزا التربيزي رمحه اهلل هنا، ومل 



 255 ........................................................ علوم القرآن واحلديثالقسم الثاني: 

 .تتّم اإلشارة إليه ال يف سؤال السائل وال يف جواب السيد اخلوئي

ما هي حقيقة احلال يف مسألة إسهاء النبي »وهذا نّص السؤال واجلواب: 

صالة الصبح، وهل يلزم أن يسهي اهلل تعاىل نبيه  صىل اهلل عليه وآله وسلم عن

َذا  َوَقالُوا َما﴿بإله، واهلل تعاىل يقول:  صىل اهلل عليه وآله وسلم ليعلم أنه ليس َِلَ

ُسوِل َيْأُكُل الطهَعاَم وَ  إىل آيات أخرى  5 ـ 17 :الفرقان ـ ﴾َيْميِش ِِف اْْلَْسَواِق الره

ثم هل  ،عىل والدته ووفاته صىل اهلل عليه وآله وسلم تدل عىل أنه برش عالوة

لتكون رمحة لألمة لكي  يلزم أن يسهي اهلل تعاىل رسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم

من أحكامه  حانه كثرياً اهلل سب إذا نام عن صالته، وقد أجرى ال يعري أحد أحداً 

نفسه صىل اهلل عليه وآله وسلم هذا إذا الحظنا  عىل أناس آخرين ال عىل الرسول

واضح بني  أنه صىل اهلل عليه وآله وسلم كان قد )أنيم( وليس )نام( والفرق

سهاء أو السهو اإل ذا اليدين الذي تدور عليه روايات احلالتني؟ وهل صحيح أنّ 

ه( س رّس العاميل )قدّ  الشيخ احلرّ  تلق كام يذهب إىل ذلكال أصل له وأنه رجل خم

 عىل تنزيه املعصوم عن السهو النسيان؟. يف رسالته التنبيه باملعلوم من الربهان

غري  اخلوئي: القدر املتيقن من السهو املمنوع عىل املعصوم هو السهو يف

 .«ة، واهلل العاملاملوضوعات اخلارجيّ 

اخلوئي يفهم منه ـ باهلل عليكم ـ أّنه بصدد بيان فهل هذا اجلواب من السيد 

مواقف الشيعة، وأّنه ألجل الصدوق قال هذا؟ وملاذا مل يقل للسائل أّي جواب 

عن سؤاله؟ ومن هو الذي سأله عن اإلمجاع حتى جييب بجواب هيدف اإلشارة 

إىل خرق الشيخ الصدوق لإلمجاع؟ وما هي القرينة عىل إقحام قضية الشيخ 

هنا مع أّنه ال عني وال أثر له ال يف السؤال وال يف اجلواب؟ أعتقد أّن  الصدوق

هذه القضية هي ختريج هلذا السؤال ليس أكثر، وهو ختريج غري مقنع. هذا ما 
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 أفهمه بنظري القارص.

فهم من الرّد بأّن هناك علامء يف القرون التسعة  )أبو عبد اهلل( ثالث عرش:

املاضية من كان ينفي صدور املعجزات والكرامات عنهم عليهم السالم، فيا 

 حبذا لو تذكروا أسامء بعضهم مع ذكر كتبهم للبحث عنها.

يمكنكم مراجعة ما ذكره الشيخ املفيد عن بني نوبخت من أّّنم  )حّب اهلل(:

القول يف »والكرامات عىل يد غري األنبياء، قال املفيد: أنكروا ظهور املعجزات 

العقل ال يمنع  وأقول: إنّ  عالم عليهم واملعجزاتاإلحياء إىل األئمة وظهور اال

إىل  ـعز وجل ـ أنبياء، فقد أوحى اهلل  ة غريمن نزول الوحي إليهم وإن كانوا أئمّ 

ِضِعيِه َفإَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه ِِف اْليَمِّ َوََّل َوَأْوَحْينَا إىَِل ُأمِّ ُموَسى َأْن َأرْ ﴿موسى:  أمّ 

وُه إِلَْيِك َوَجاِعُلوُه ِمَن اَلُْْرَسلنِيَ  ا َرادُّ َزيِن إِنه اِِف َوََّل حَتْ ة ذلك فعرفت صحّ  ﴾ََّتَ

ولكنها كانت من عباد  ،وال إماماً  وال رسوالً  بالوحي وعملت عليه ومل تكن نبياً 

واإلحياء باألشياء إليهم  نام منعت من نزول الوحي عليهماهلل الصاحلني. وإ

نا )ص( بعد نبيّ  أحداً  يزعم أنّ  ه منمجاع عىل املنع من ذلك واالتفاق عىل أنّ لإل

 من دين النبي )ص(، كام أنّ  يوحى إليه فقد أخطأ وكفر، وحلصول العلم بذلك

ما قبله من  رشعه كام نسخ بعد نبينا )ص( ونسخ العقل مل يمنع من بعثة نبّي 

بأنه خالف دين النبي )ص( من  ام منع ذلك اإلمجاع والعلمرشائع األنبياء، وإنّ 

عىل ما ذكرت ليس بينها فيه  مجيعاً  ةجهة اليقني وما يقارب االضطرار. واالماميّ 

ه من املمكن عالم فإنّ فأما ظهور املعجزات عليهم واال عىل ما وصفت خالف.

، وقد جاءت بكونه منهم عليهم السالم وال ممتنع قياساً  عقالً  الذي ليس بواجب

فقطعت عليه من جهة السمع وصحيح اآلثار،  ،التظاهر واالنتشار األخبار عىل

وبنو نوبخت ختالف فيه وتأباه، وكثري  .الباب مجهور أهل اإلمامة ومعي يف هذا
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ملعتزلة بأرسها كام يوجبونه لألنبياء. وا إىل اإلمامية يوجبونه عقالً  من املنتمني

 مجيعا فيه سوى ابن األخشيد ومن اتبعه يذهبون فيه إىل اجلواز، عىل خالفنا

)أوائل  ﴾صالح من أهل التقى واإليامن زه لكّل ة جتوّ احلديث كافّ  وأصحاب

 (.11ـ  18املقاالت: 

األقوال التي ينسبها »وقال الشيخ فضل اهلل الزنجاين معّلقًا عىل كالم املفيد: 

وال سيام آراء  ،عّصه م منهم عىلإىل بني نوبخت هي آراء من تقدّ  يف الكتاب

 ـرمحهام اهلل  ـ مني اجلليلني الشهريين أيب سهل وأيب حممد النوبختينياملتكلّ 

أيدي  رين يوافقون يف ظهور االعالم واملعجزات عىلوبعض النوبختيني املتأّخ 

إبراهيم بن نوبخت يف  قال الشيخ اجلليل أبو إسحاق .ـعليهم السالم  ـاألئمة 

وظهور املعجزات عىل أيدي األئمة جائز : )الياقوت( ما لفظه  املوسوم ب كتابه

ه مريم وآصف وغري ذلك. وقال العالمة احليل رمحه اهلل يف رشحه: إنّ  ةودليله قّص 

جهة القبح هو الكذب  وال قبيح فجاز إظهاره، أما عدم قبحه فألنّ  غري مستحيل

عي النبوة فانتفى وجه القبح. ومن صاحب الكرامة ال يدّ  إذ وهو منتف هيهنا

الكرامات عنهم من مشايخ املعتزلة غري من أشار إليه  ذهب إىل جواز صدور

 (.251)املصدر نفسه:  «البّصي ف هو أبو احلسنياملصنّ 

وعّلق العالمة املجليس عىل مذهب بني نوبخت هنا بعد نقله كالم الشيخ 

)بحار األنوار  «ة هنا يف غاية السخافة والغرابةالنوبختيّ ومذهب »املفيد فقال: 

15 :12.) 

وأنتم تعرفون أّن بني نوبخت من رموز مشايخ الكالم عند اإلماميّة القدماء، 

كام وصف النجايش أبا سهل النوبختي )املشار إليه أعاله( حني ترمجه فقال: 

مني من خ املتكلّ بن أيب سهل بن نوبخت، كان شي إسامعيل بن عيل بن إسحاق»
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جاللة يف الدنيا والدين جيري جمرى الوزراء يف جاللة  أصحابنا وغريهم، له

إسامعيل بن »(: 11(، وقال عنه الطويس يف )الفهرست: 12)الرجال:  «الكتاب

مني من كان شيخ املتكلّ  عيل بن إسحاق بن أيب سهل بن نوبخت، أبو سهل،

 .«..يف زمانه نييّ م النوبختأصحابنا ببغداد ووجههم، ومتقدّ 

العكم روايات بمضامني هل هناك حسب اطّ  أبو عبد اهلل( رابع عرش:)

 ؟متقاربة قد يتمّسك هبا املؤّيدون عىل أّّنا مصّححة لبعضها

ال حيرضين اآلن، فإذا رأيتم شيئًا فسيكون بالنسبة يل مفيدًا،  )حّب اهلل(:

 وأشكركم عليه سلفًا.

ظ أّنه مل يتّم البحث حول مدى توافق أو يالح )أبو عبد اهلل( خامس عرش:

ة، كام أشري يف خمالفة الروايات كّلها أو بعضها، جزئّيًا أو كلّيًا للكتاب والسنّ 

 النتيجة، إال إذا قصد منه ما ورد باإلمجال يف إحدى الفقرات من اجلواب.

لقد كان املقام مقام جواب عن سؤال، وقد سبق يل أن أجبت عن  )حّب اهلل(:

ع علم اإلمام، وال يسمح املقام ببيان تفصييل، هلذا بنيُت املسألة عىل ما موضو

يبنيه اإلنسان من قضيّة القرآن الكريم يف تصويره للمعصومني، وأظنّكم أعرف 

ة الوالية التكوينية منّي بتلك اإلشكالّيات املعروفة التي أثريت يف وجه نظريّ 

العام، فمن يأخذ بمثل هذه وعلم اإلمام من خالل القرآن الكريم ومزاجه 

ات يمكنه تبنّي اإلشكال املتني هنا فيكون املوضوع مبنائّيًا كام أملحُت اإلشكاليّ 

إىل ذلك يف جوايب السابق، وال يصّح ـ بل ال يمكن عادًة ـ يف كّل جواب عن 

سؤال أن يفّصل اإلنسان كّل املباين، ثم يربهن عليها، ثم يقول بأّنه عىل هذا 

 ن املوقف كذا وكذا، وما سلكُته أظّن أّنه الطريقة السائدة أيضًا.املبنى يكو

بتقديري املسألة حتتاج يف مرحلة سابقة إىل حترير  )أبو عبد اهلل( سادس عرش:
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القول يف الغلّو وحتديد وضبط مفهومه. وكذا البحث يف أقىص ما يستفاد من 

غايض عام يف املضامني املشرتكة للروايات عىل فرض القول بصّحتها والت

أسنادها. وكام نعرف إّن الفريق املؤّيد قد حّدد مفهوم الغلو وأصله حسب مبانيه 

بالعقل والنقل، لكن يظّل بعض من ال يوافقه يرمي أصحابه بالغلو وال أدري إن 

كان بحث يف األمر وحّدد مفهومه وضبطه وأصله بشكل علمي حسب مبانيه. 

ج البحث يف العقائد سواء عىل مستوى بل لعّل احلاجة إىل بيان معامل منه

األصول والرضورات واملسائل التفصيلية، وما يعتمد فيه عىل الروايات 

اآلحادية وما ال يعتمد عليه. وهذا قد جيّر إىل احلاجة إىل بحوث أخرى. وهكذا 

يبدو أّن ثّمة حاجة إىل إعادة البحث يف بعض األمور املنهجية وسّد الفجوات أو 

 خطاب معارص. توضيحها عرب

، وقد أرشت شخصّيًا يف جواب السؤال أغلب كالمكم صحيح )حّب اهلل(:

ال يقف عند سؤال عىل ذلك  السابق إىل رضورة حتديد مفهوم الغلو، ولكنّ 

جواب، وهلذا لو تالحظون فإّن أكثر ما دّرسُت ونرشت أو مل أنرش، كان يدور 

ىل مستوى منهج التعامل مع حول هذه القضايا التي تفّضلتم باإلشارة إليها ع

السنّة واحلديث، والتي أعتقد بأّّنا منهجّية بامتياز. ورغم قّلة حيلتي وقّص 

باعي وضحالة معلومايت لكنّني حاولت أن أقّدم فيام كتبت شيئًا بسيطًا من 

قضايا املنهج يف السنّة واحلديث، وأمتنّى أن يكون اآلخرون أيضًا ممّن يعملون 

الواضحة واجللّية، بعيدًا ـ من اجلميع ـ عن لغة اخلطابة  لتقديم معايريهم

 والعاطفية إن شاء اهلل.

كام أّن يل بعض التحّفظ عىل تصويركم الفريق الذي يعترب هذه الفكرة أو تلك 

غلوًا بأنه ليس له منهج، فيام أوحيتم بأّن الفريق اآلخر قد نّظر ووضع املناهج، 
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فال أجد التصوير دقيقًا، إذ يبدو يل أّنكم تفرتضون مجاعًة خاّصة بعينها عىل أّنا 

الفريق الوحيد الذي واجه هذه األفكار، وأّنه املمّثل احلّصي لتيار مواجهة 

الغلو حسب تسميتهم، وترتكون مجاعات كثرية يف العامل اإلسالمي والشيعي ـ 

و حسب تلك التسمية، فهل يوجد قبل السيام يف إيران ـ نّظرت لنقد تيار الغل

صاحلي نجف آبادي من كتب شيئًا مهاّمً يف حتليل ثورة اإلمام احلسني وناقش 

قضية العلم باملوت قبل حصوله؟ أليس هذا الفريق النقدي ـ عىل زالته ـ هو 

الذي أخرجنا من حالة العقائدية العفوية إىل مرحلة العقائدية التنظريية يف قضايا 

لعقيدة؟ أمل يكتب هؤالء عرشات الكتب ومئات املقاالت حتى اآلن يف تفاصيل ا

هذه املوضوعات؟ ملاذا نرتك إسهامات الكثري من هؤالء )وكثري منهم مل نقرأهم( 

مثل حمسن كديور، ومريمعزي، ومدريس طباطبائي، وصاحلي نجف آبادي، 

 وهاشم معروف احلسني، والصادقي الطهراين، وآصف حمسني، وحممد حسني

فضل اهلل، وحممد باقر البهبودي، وحممد جواد اإلصفهاين، ومصطفى حسيني 

طباطبائي، وعيل رشيعتي وغريهم، فضاًل عن العرشات اليوم هنا وهناك )يف 

إيران والعامل العريب ويف باكستان وأفغانستان أيضًا( ممّن ال داعي لذكر اسمه؟ 

ن منهج متكامل فيام تراكم جهود ملاذا نعترب تراكم جهود التيار الرسمي تعبريًا ع

هؤالء ليس كذلك؟ أين هي الكتب التي تعرّب عن تنظري علمي لقضية الغلو عند 

وأساسًا أين هو االختصاص يف علم الكالم منذ وكم عددها؟ الفريق الرسمي؟ 

عّدة قرون عىل مستوى تفاصيل العقيدة التي هي حمل نظري اآلن؟ وكم كتب ـ 

ين يرجع إليهم الفضل اليوم يف إحياء علم الكالم الداخيل ـ قبل نقد الناقدين الذ

حول الوالية التكوينية وعلم اإلمام وأحاديث األنوار وغري ذلك مما هو حمّل 

ق أسانيد ومصادر وقيمة الروايات جدل اليوم؟ أين هي الكتب التي حتقّ 



 281 ........................................................ علوم القرآن واحلديثالقسم الثاني: 

ار وتقّدم العقائدية كام حصل يف الفقه؟ أمل تثر كتابات النقاد الكثري من األفك

العقل الشيعي العقائدي عقودًا نحو األمام وتكشف عن مدى الثغرات التي 

نواجهها يف البحث العقائدي التفصييل؟ ملاذا نعترب أّّنم ال منهج هلم مع أّّنم 

يقولون بأّن منهجنا هو عرض احلديث عىل القرآن ويرتبون اآلثار عىل ذلك؟ 

فيام الذي أخذ احلديث بغثه وسمينه هل ألّنم نقدوا احلديث صاروا بال منهج 

، وأعمل معاول التأويل والتكّلف يف واّدعى لنا كّل يوم تواترًا هنا وهناك

 صار له منهج؟النصوص القرآنية 

لست أريد أن أنتّص هلذا الفريق أو ذاك بقدر ما أريد أن ال نقارب املشهد 

 أّدعي أّن الكبري من زاوية صغرية، وأن ال نبخس الناس أشياءهم، كام ال

الفريقني متساويان يف اإلمجايل العام ملنجزاهتام، بل أقصد أن ال نصّور أحدمها 

وكأّنه ال تنظري له أبدًا، فيام اآلخر وكأّنه حمض العلم حمضًا! إّن احلديث عن هذا 

املوضوع طويل وهو ذو شؤون وشجون، أتركه ملناسبة أخرى، أليّن أجد من 

ريق بأّنه مل حيّقق شيئًا ـ رغم عمره القصري نسبّيًا ـ غري اإلنصاف تصوير هذا الف

فيام تصوير اآلخرين الذين رأينا اللغة اخلطابية والشاعرية العرفانية والتحشيد 

 النصويص غري التحقيقي ليس بقليل عندهم، عىل أّّنم هم املحّققون األملعّيون.

لسابق، تبدو إّن النقطة اخلامسة من جوابكم ا )أبو عبد اهلل( سابع عرش:

مبهمة وموحية بعض الشء، وملزيد من االستيضاح، هل تقصدون أّن معظم 

العلامء يف القرون التسعة أو العرشة السابقة قائلون بمفردة من هذه املفردات 

وهذا ال يتفق مع مضمون  ؟املذكورة يف اجلواب أو ببعضها وما يشاكلها مثالً 

بعض  نّ أخذ يف االعتبار با. ومع األهذه الروايات، مما قد ينفي دعوى تواتره

املصطلحات واملفردات املذكورة يف اجلواب يف النقطة اخلامسة، ظهرت يف 



 2جتماع / جإضاءات يف الفكر والدين واال ........................................ 281

ه اشتهر عن الصدوق وشيخه نّ أرة من قبيل الوالية التكوينية، وعصور متأّخ 

 ،هناك من قاس السهو عىل النوم كالطربيس نّ أه، وسهاء اهلل تعاىل لنبيّ إالقول ب

س و ما يشبهه يف النقطة اخلامسة متأّس ألذي يطرح هنا: هل التعميم السؤال ا نّ إف

ف عىل آراء التعرّ  عىل تتبع واستقراء واسع لآلراء أم من استنتاجات؟ وكيف تمّ 

؟ هل مما نقل عنهم يف الرتاجم الرجالية أم العلامء يف القرون الثالثة األوىل مثالً 

العلامء من قبيل ما ينقله املفيد عىل نقول بعض  ه بناءً نّ أأم  من مصادر أخرى؟

ويف  واملرتىض عن مجاعات من الشيعة أو ما نقله الشهيد يف احلقائق وما شابه؟

 األوىل، بأنّ  ةال سيام يف القرون اخلمس ـن ندروا إوـ املقابل، هل هناك من قال 

سامء رجو ذكر بعض األأة؟ صفات الكامل عدا األلوهيّ  النبي وأهل بيته هلم كّل 

 صادر مع الشكر.وامل

 هنا نقاط: )حّب اهلل(:

مفاد هذا  نّ أهو من اجلواب السابق ما قصدته من النقطة اخلامسة  ـ 5

هو ثبوت متام الكامالت للمعصوم حيث تكون ـ بالتفسري القائم له ـ احلديث 

كامل ممكن ملوجود ممكن فهو  وهذا املفهوم الذي هو موجبة كلية )كّل  ،ممكنة

ينا عرب أذا رإه نّ أالسالبة اجلزئّية، وهذا معناه  اً يناقضه منطقيّ  ،ثابت للمعصوم(

ي هذا العامل موافقًا ملضمون أوىل من يلتزم هبذا املبنى صار راأل تسعةالقرون ال

 ،جزئي منهم بسلٍب  واحدٍ  ينا العلامء عرب القرون يقول كّل أذا رإاحلديث، أّما 

ق اإلعراض من ديث، وهذا هو حمقِّ خذوا بمضمون هذا احلأم مل يّّن أفهذا معناه 

ن تكون مصطلحات مثل أبال فرق بني . وهذا هذا ما قصدته هناك .قبلهم عنه

م ال، فهذا ال عالقة له باملداخلة أالوالية التكوينية موجودة يف العصور السابقة 

، فهل الشيخ املفيد يقول بالوالية هناك يف النقطة اخلامسة اً ها شخصيّ متُ التي قدّ 
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 آخر؟ يناها شيئاً التكوينية ولو سمّ 

فإّنني قلت  ،فلو الحظتم بداية النقطة اخلامسة ،عا حديثكم عن التتبّ مّ أ ـ 4

، وهلذا «املوجب لتضعيف صدور روايةوفقًا ملعايري إعراض العلامء » :هناك

رست يف هذه النقطة وفقًا هلذه املعايري املعروفة بينهم واملعتمدة، فهو إشكال عىل 

اإلعراض، وعليه فطريقة العلامء يف إثبات اإلعراض هي حماولة اجلمع  مبنى

 :بني

 .أو ذاك عاملمراجعة املوارد التي حيرز منها اإلعراض من هذا ال أ ـ

و ذاك عامل أمجاع والشهرة من هذا العاءات اإلمراجعة النقل التارخيي وادّ  ب ـ

 بام يدعم اإلعراض.

ه لو كان نّ أعلم من خالهلا ة زمنية يُ يف مدّ ي موافق للرواية أعدم وجود ر ج ـ

 .، ولو عرب نقله لنا من قبل اآلخرينلظهر وبان موافٌق  ٌي أهناك ر

ه يصدق فيها العنارص الثالثة، نّ إف ،الشاهد ىل روايتنا حمّل إتينا أفلو  ،وعليه

قدت آراء العلامء حتى الذين فُ  ع كّل  استطاع تتبّ حد يف العاملَ أوإال فال يوجد 

 ىرلو جرى جلبل  ،فإشكالكم ال جيري هنا، و عنهم يشءأكتبهم ومل يصلنا منهم 

 نّ أ علامً  .م عىل قاعدة اجلربأسواء عىل قاعدة الوهن  ،املوارد عىل اإلطالق يف كّل 

بل أو األخذ، مجاع عىل الرتك  انعقاد اإلامقاعدة اإلعراض والوهن ال يشرتط فيه

 تهم( ال يرّض و ثالثة )حسب نوعيّ أو اثنني فخروج شخص أ ،يكفي اشتهار ذلك

ة حال فإشكايل هذا عىل مبناهم يف اإلعراض يّ أوعىل . عندهم  عادةً امهب

 .كام تالحظون من مطلع النقطة اخلامسة ،وطريقتهم يف العمل عليه

عاء التواتر ردت يف النقطة اخلامسة نسف ادّ أني نّ أيف  ويزداد ما قلته وضوحاً 

مني من وحينئذ فعدم حضور هذا احلديث عند املتقدّ  ،ثال نسف صدور احلدي
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 ما عراض والتواتر ليتبنّي فقاربوا بني اإل ،مني يضعف من احتامل تواترهاملتكلّ 

 .قصدته هناك

ذا كانت املناقشة حول دعوى إمن جهة أخرى،  )أبو عبد اهلل( ثامن عرش:

للتواتر، مل  داً حمدّ  ه طرح مفهوماً نّ إ، فهلية مثالً مامة اإلالتواتر مع صاحب اإل

الطبقات، واكتفى بضابطة عدم التواطؤ عىل  يشرتط بموجبه التواتر يف كّل 

خذ أن تأاملناقشة معه يفرتض  نّ إالكذب ولو من تراكم الشواهد والقرائن، ف

يف بعض القرون،  ن مل يكن متواتراً إمفهومه بعني االعتبار. فال يضري يف نظره 

ن يف كتب الرواية املعروفة ببعض الصيغ، وتلف القريف خم اً ه كان مرويّ نّ أيكفي 

. ويف نظره يكفي وروده يف البصائر ههناك قرائن تعضد مفهومه ومعنا نّ أو

ن تفاوتت إو.. واخلصال والتحف وتفسري العسكري واهلداية واالحتجاج و

م يعلمون ّّن أبات وبخبار املغيّ أألفاظه، وتعضده روايات املعاجز و الكرامات و

ورد  من العلم وما شابه. صحيٌح  وسبعني حرفاً  اً ربعأعطوا أان وما يكون، وما ك

أيضا ما يعارضها ولكن هذا الفريق، وكام هو معروف، يعالج ذلك بحملها عىل 

 ة أو عىل قدر فهم املخاطب هبا وما شابه.التقيّ 

 )حّب اهلل(: ثّمة نقاط هنا أيضاا:

قصد التواتر أنا مل أف ،اإلمامة اإلهليةرشتم له يف قّصة التواتر وصاحب أما  ـ 5

غري  فهذا التواتر مفهومٌ  ،الذي هو التواتر يف متام الطبقات ،باملعنى التقليدي

ام قصدت التواتر بمعنى ال يوجد له تطبيق يف احلديث عند املسلمني، إنّ و ،واقعي

ـ خي الفاضل ـ أد الطرق بحيث حيصل العلم بالصدور، وليس من التواتر تعدّ 

ى فهذا ال يسمّ  ،جود شواهد وقرائن خلرب آحادي تفيدنا هذه القرائن الوثوقو

 .ةى باحلديث اآلحادي املحفوف بالقرينة القطعيّ بل يسمّ ، تواتراً 
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مع وروده يف  ،ثالثة وفيها رواة جماهيل وأهنا هل وجود حديث بطريقني  ـ 4

 نّ أدور فهذا يعني ذا كان هذا تواترًا أو علاًم بالصإ هذه الكتب يعني التواتر؟

هذا هو  !كثر من عرشة آالف حديث متواترأة لدينا يف كتب احلديث اإلماميّ 

ومع ذلك  ،فلو تذهبون مع األحاديث ستجدون مثل هذا كثرياً  ،الذي قصدته

 الظنّية. اآلحادأخبار بواب العلمية تعاملوا معه معاملة فهم يف خمتلف األ

ليه إليه وتشري إملتم قلياًل فيام تشريون أتلو  ،الفاضلأستاذي ويف احلقيقة  ـ 4

 ،هذا ليس سوى دعوى اإلخباريني نّ أيتم ألرالتي بتنا نشهدها اليوم، نزعة ال

كثر من هذا أخباري مل يقل صوليني، فاإلهذه هي املعركة بينهم وبني األ نّ أو

وراجعوا قرائن  ،ةحاديث الكالمية والعقائديّ زاء األإالذي بتنا اليوم نعيشه 

ا ّّن أستجدون  ،العاميل والشيخ احلسني الكركي الوثوق التي ذكرها مثل احلرّ 

. يضاً أطبقوها عىل نطاق واسع يشمل الفقه اإلخباريني  نّ أمع فارق  ،عني هذا

لكان عدد املتواتر  ،صدوره و معلوماً أفلو كان مثل هذا احلديث متواترًا باملعنى 

وهلذا  ،مثله كثري عند أهل السنّة(يوجد  يضاً أهذا باآلالف ال شك يف ذلك )و

جل هذه النزعة التي بدأنا ننساق أل ؛هذه الروايات جزم اإلخباريون بصدور كّل 

 .ةليها اليوم يف الروايات العقائديّ إ

لوا يف هذه النقطة وتالحظوا بالضبط املشهد اإلخباري يف هذه مّ أن تتأرجو أ

ن يكون إخباريًا فهذا أراد أفمن  ،اعةة ليست فزّ طبعًا اإلخباري. ة بالذاتالقضيّ 

بعض  نّ أنا قلت بأمع منهجه، وهلذا  واتلفخيأن اآلخرين  ومن حّق  ،حّقه

خباري يف إ فهذا ما بتنا نراه اليوم )طبعاً  ،صويلأبلباس  خباريٌّ إاملعارصين 

 (.روايات العقائد فقط ال غري

أّما قولكم بأّّنم مجعوا كّل تلك الروايات فاستفادوا مضمون هذا  ـ 1
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 احلديث، ومحلوا املعارضات عىل التقيّة..

كّل تلك الروايات ال تساوق املساحة البحثية للحديث، ألّنه أعّم  فأوَّلا:

من أخذ القاسم املشرتك، فحديث )نّزهونا( يصلح لتأييد  منها، ويف التواتر البدّ 

مام، وليس العكس؛ ألّن األعم يثبت األخّص دائرًة دون حديث علم اإل

العكس، السيام وأّن حديث نّزهونا يشمل النبّوة واخلالقّية، وهذا قد ال تشمله 

أحاديث العلم، والنتيجة: إّن احلديث هنا أعّم، واألعم ال يثبت باألخّص بل 

 يتأّيد به فقط.

التي يعّلق كّل واحد عليها ما ال أستطيع اآلن الدخول يف )التقّية(  وثانياا:

يريد أن يرّده من حديث بال شاهد أو دليل، حتى رّدوا هبا عرشات األحاديث 

الصحيحة، ولكنّني أقول لكم يف املقابل، بأّن هذه الروايات يراها الفريق اآلخر 

تعارض القرآن الكريم، ومن ثم ال حاجة لفرض التقّية يف معارضها؛ ألّن 

ط احتامل الصدور، والتقية تسقط جهة الصدور، معارضة الكتاب تسق

والصدور مقّدم عىل جهته، وهلذا قال بعض العلامء بتقديم الرتجيح بموافقة 

القرآن عىل خمالفة السنّة، وهبذا يتقّوى فرض الوضع والدّس واالختالق عىل 

 .أهل البيت

 فلكّل فريق وجهة نظره، ومن حّق الذي يرون فهم القرآن بالطريقة ن،إذ

األخرية أن ال يعبؤوا بروايات بصائر الدرجات التي يرون أغلبها معارضًا 

للقرآن الكريم، ويرفضون هدر دالالت القرآن قطعّي الصدور ألجل نصوص 

ظنّية الصدور، فهل كالمهم هذا شاعري فيام احلمل عىل التقية علمي أم املسألة 

ن الروايات التي تتخذ اليوم حتتاج لرتّيث أكرب؟ وأنتم تعرفون أّن قساًم عظياًم م

أساسًا لنظرّيات اإلمامة الوجودّية مرجعها كتاب بصائر الدرجات، الذي 
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يناقش بعض العلامء يف أصل صّحة نسخته التي بني أيدينا اليوم، مثل السيد 

 حممد باقر الصدر والشيخ آصف حمسني وغريمها.

 جاباته يعرّب إر يف واملفكّ العامل  نّ أتفق معكم بأنني إ )أبو عبد اهلل( تاسع عرش:

قرتح أة وهذا أمر مفروغ منه. ولكن ليه بحثه وقناعاته العلميّ إعن رأيه وما انتهى 

سبب  ة، ألّي يف حالة االستشهاد بأسامء وآراء آخرين يف طرف من القضيّ بأّنه 

ى ىل من يتبنّ إشارة فمن املفيد اإل ،مثالناأكان، السيام عند خماطبة اجلمهور العادي 

 .يلدى املتلقّ  الرأي اآلخر، حتى تكتمل الفكرة

كثر الناس استعراضًا يف أ من ولعيّل ما تفّضلتم به جّيد جّدًا،  )حّب اهلل(:

من املفارقات  خي الكريم، لكنّ أكتابايت لآلراء املختلفة، وأنتم تعلمون ذلك 

عندما ال عاب عيّل، ويف املقابل ستعرض اآلراء التي ختالف السائد يُ أعندما أّنني 

بل  ،قصدكمأنا ال أ!! )يضاً أستعرض اآلراء التي توافق السائد يعاب عيّل أ

وهذا يعني أّن القضّية ليست قضيّة أن تستحرض اآلراء، قصد احلالة العاّمة(، أ

بقدر ما هي قضية أن تستحرض اآلراء التي تبعث الطمأنينة يف الواقع السائد وال 

ي صاحب اإلمامة اإلهلّية، أر اب ذكرُت ويف نفس هذا السؤال واجلوهتّزه. 

ة حتى يف التفاصيل الرجاليّ ـ  اً ي السيد اخلوئي، لكن هل املطلوب حقّ أوذكرت ر

اآلراء واملباين  ستعرض كّل أن ـ أ يضاً أعىل مستوى سؤال وجواب  ،مرّ أعندما 

مع أّن السؤال واجلواب ليس عن هذا الراوي وليس يف  ،يف هذا الراوي أو ذاك

من العلامء واخلطباء واملنربيني  مقام بيان املواقف منه؟ هل يفعل ذلك أحدٌ 

 واملدّرسني ومن عىل شاشات التلفزة وغري ذلك؟

ر شكري وتقديري لشخصكم الكريم كرّ أ ،ستاذي الكريمأ )أبو عبد اهلل(:

ن أاهلل تعاىل  ذه التساؤالت املتواضعة، داعياً واهتاممكم هب عىل تواضعكم اجلمّ 
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دكم عىل طريقه. أشكركم كثريًا ومعذرًة عىل ويسدّ  ،قكم للخريحيفظكم ويوفّ 

 اإلزعاج.

بل لكم الشكر عىل ما تتفّضلون به عيّل دومًا من املالحظات  )حّب اهلل(:

حّية واالنتقادات والتعليقات النافعة، فوجود أمثالكم بالنسبة يل ضامنة ص

لشخص مثيل، كي ال تذهب به األفكار اخلاطئة، وطغيان العقل الثائر، إىل مكان 

 غري سليم، بل يظّل يف رصاط سوّي إن شاء اهلل.

 

ما تكاملت نبّوة نيّب حّتى أقّر بفضلها »ما مدى صّحة حديث:   ـ 522

 ؟«تهاوحمّب

  :ث ورد ِف اْلدي»السؤال: ما مدى صّحة هذا الكالم حول السيدة الزهراء

الرشيف اَلأثور عن أهل بيت العصمة عليهم السالم ما نّصه: أّنه ما تكاملت نبّوة 

 (؟ وما معناه؟84)اْلِسار الفاطمّية:  «نبي من اْلنبياء حتى أقّر بفضلها وحمّبتها

 :هذا احلديث ـ هبذا اللفظ أو قريب منه ـ مل أعثر عليه، سوى عند  أوَّلا

املعارص صاحب األرسار الفاطمّية الذي كّرره مّرات عديدة، وكذلك عند 

( إىل كتاب مدينة 12املرندي املعارص الذي نسبه يف كتابه )جممع النورين: 

ينه للمصدر هـ، وذلك بال تعي2225املعاجز للسيد هاشم البحراين املتوّّف عام 

هـ( عن مدينة 2111بالدّقة، كام نقله السيد حمّمد احلسيني الشريازي رمحه اهلل )

املعاجز أيضًا دون حتديد املصدر بالدّقة كذلك، وذلك يف كتابه )من فقه الزهراء 

(، ومل أحتّقق من مصدٍر له، فضاًل عن سند، ورغم التتّبع مل 21: 2عليها السالم 

 عندي قصورًا أو تقصريًا يف ذلك.أجد شيئًا، لكن لعّل 

هناك حديث قريب من مضمون هذا احلديث، لكنّه غري خاّص بالسيدة  ثانياا:
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الزهراء عليها السالم، ولعّل منه جاء استيحاء هذا احلديث، وهو ما رواه 

(، عن أمحد بن حممد، عن عيل بن احلكم، عن 11الصّفار يف )بصائر الدرجات: 

بكر احلرضمي، عن حذيفة بن أسيد الغفار، قال: قال سيف بن عمرية، عن أيب 

ما تكاملت النبّوة لنبيي يف األظّلة حتى عرضت »رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 

 «.عليه واليتي ووالية أهل بيتي ومثلوا له، فأقّروا بطاعتهم وواليتهم

الباقر لكّن املشكلة يف هذه الرواية أّن أبا بكر احلرضمي كان يف طبقة اإلمام 

هـ( ومن بعده، كام نّص عىل ذلك علامء الطبقات والرجالّيون كالشيخ 221)

الطويس، ومل يذكر يف طبقة اإلمام زين العابدين ومن َقبله، بل له روايات عّمن 

روى عن اإلمام الصادق عليه السالم، فكيف يروي بال واسطة عن حذيفة بن 

نه بال واسطة لكان يف طبقة أمري هـ؟! فلو روى ع11أسيد الصحايب املتوّّف عام 

املؤمنني، وهذا غري معقول أبدًا، بحسب املعطيات املتوّفرة عنه وبحسب مراجعة 

سلسلة من روى هو عنهم ومن رووا هم عنه، وفقًا لعلم الطبقات، ففي احلديث 

تدليس سندي وإرسال خفّي، فاملوضوع بحاجة إىل تأّمل، السيام وأّننا بنينا يف 

 رجالّية عىل عدم ثبوت وثاقة احلرضمي هذا.أبحاثنا ال

هناك الكثري من الروايات التي حتكي باإلمجال وبألسنة خمتلفة عن  ثالثاا:

عرض والية أهل البيت عىل األنبياء السابقني، ويمكن مراجعتها يف بحار 

األنوار، وكثري منها مصدره كتاب بصائر الدرجات، فمن يأخذ هبذا الكتاب ـ 

كبري من العلامء ـ يمكنه االعتامد عليها، أّما من لديه حتّفظات سندّية  كام عليه مجعٌ 

ورجالّية وتوثيقية عىل كتاب بصائر الدرجات، مثل السيد حممد باقر الصدر 

(، ومثل ما ُيستوحى من 111، 122: 2)انظر: بحوث يف رشح العروة الوثقى 

قضاء يف الفقه إشارات الغمز فيه من بعض كلامت السيد كاظم احلائري )ال
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(، فيجب 18: 1(، والسيد حممود اهلاشمي )كتاب اخلمس 111اإلسالمي: 

عليه هنا القيام بمزيد تفّحص وتأّمل يف النصوص لتحصيل خرب معترب أو 

موثوق يمكن االعتامد عليه، أو حتصيل تواتر معنوي يف القضّية، واملجال ال يسع 

 ملناسبة أخرى. البحث يف مراجعة هذه النصوص بأمجعها فنوكله

إّن معنى هذا احلديث أّن نبّوة النبّي ال تبلغ مداها ومستواها املرجّو هلا  رابعاا:

إال بحّب فاطمة واإلقرار بفضلها، وهذا يعني أّن مجيع األنبياء قد عرفوها 

وأقّروا هلا بالفضل وإال ما بلغت نبّواهتم كامهلا املنشود هلا، إّما باملعنى الذايت 

ي التي يف أفق ذات النبّي، أو باملعنى االجتامعي هلا، أي يف نجاحها عىل للنبّوة وه

 أرض الواقع وأدائها ملهاّمهتا املوكلة إليها، واهلل العامل.

 

؟ ﴾َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم﴿ مأ ﴾ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن﴿آية الكرسي  نهاية  ـ 522

 وهل هي حمّرفة؟

  من سورة البقرة؟ وَلاذا يزيد عليها  411السؤال: هل آية الكريس هي اْلية

 ؟﴾ُهْم فِيَها َخالُِدونَ ﴿علًمؤنا اْليتني التاليتني َلا، لتنتهي عند قوله تعاىل: 

  اختلف العلامء يف حدود ّناية آية الكريس، بعد إطباق املسلمني عىل أّن

يُّ  اهللُّ َّلَ إَِلَه إَِّله ُهوَ ﴿ :من سورة البقرة 177بدايتها هي مطلع اآلية  اْْلَ

 177، فاملعروف بني علامء السنّة والشيعة أّّنا تنتهي بنهاية اآلية رقم ﴾..اْلَقيُّومُ 

، وذهب بعض علامء ﴾َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعظِيمُ ﴿من سورة البقرة، أي إىل قوله تعاىل: 

من  175، ّناية اآلية ﴾ُهْم فِيَها َخالُِدونَ ﴿اإلمامّية إىل انتهائها عند قوله تعاىل: 

البقرة. وكثريون ذكروا ذلك من باب االحتياط؛ لرتّدد حال هذه اآلية الكريمة، 

، ومقتىض االحتياط ـ لتفريغ 175ـ  177، واآليات رقم 177بني اآلية رقم 
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 الذّمة عاّم كّلف به اإلنسان ولو استحبابًا )كصالة ليلة الدفن( ـ أن يأيت بالزائدة.

ورود بعض الروايات يف بعض األعامل  وسبب القول باآليتني الالحقتني هو

كصالة يوم املباهلة، تذكر أّنه يأيت بآية الكريس وبآيتني بعدها، األمر الذي 

احتمل فيه بعض العلامء أّن اإللزام باآليتني بعدها كان نتيجًة لكون آية الكريس 

الواقعّية تنتهي هناك، وأّّنا يف املصحف مل جتعل بالطريقة الصحيحة، فأراد 

مام إرشاد املؤمنني إىل رضورة قراءة اآليتني الالحقتني لتتّم هلم قراءة آية اإل

الكريس نفسها، ولكّن بعض هذه الروايات ـ كام سنرى ـ ليس فيه إشارة هلذا 

االحتامل؛ فلعّل املستحّب فيها هو قراءة آية الكريس التي تنتهي عند قوله تعاىل: 

حّب أيضًا قراءة آيتني بعدها، بال رضورة الفرتاض ، ويست﴾َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعظِيمُ ﴿

من  177أّن اآليتني الالحقتني مها من آية الكريس. ويؤّكد أّن اآلية هي الرقم 

البقرة ال غري، زيادة عىل وروده يف مجلة من األخبار، أّن بعض الروايات التي 

اآليتني مها بعد آية استدّلوا هبا عرّبت بنفسها بالقول )بعدها(، ممّا يعني أّن هاتني 

الكريس، وعليه فاحلّق ما ذهب إليه السيد اخلوئي يف أبحاثه العلمّية من عدم 

وجود نّص معترب أساسًا عىل التحديد بغري ما هو موجود يف القرآن الكريم 

 حاليًا.

 وأهم الروايات اَلطروحة هنا ما ييل:

(، عن عيل بن 181: 8ما نقله الشيخ الكليني يف )الكايف  الرواية اْلوىل:

إبراهيم، عن أمحد بن حمّمد، عن حممد بن خالد، عن حممد بن سنان، عن أيب 

جرير القمي ـ وهو حممد بن عبيد اهلل، ويف نسخة عبد اهلل ـ عن أيب احلسن عليه 

له ما يف الساموات وما يف األرض وما بينهام وما حتت الثرى عامل الغيب »السالم: 

 .«من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنهوالشهادة الرمحن الرحيم 
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وهذه الرواية تعاين من مشكلة سندّية، من خالل حممد بن سنان، والنقاش يف 

كّل من حممد بن خالد الربقي وأيب جرير القّمي، كام أّّنا ال تشري إىل ّناية آية 

الكريس، بل إّّنا تفيد بيان آية الكريس بطريقة خمالفة ملا هو يف املصحف الرشيف 

 ليوم، فتدّل عىل بعض التحريف يف القرآن الكريم.ا

: 5ولعّله ملا ذكرناه، عّلق هنا السيد عيل خان املدين يف )رياض السالكني 

وهذه الرواية أوردها ثقة اإلسالم يف الروضة عن عيل بن »(، بقوله: 118

 .«إبراهيم بسند له آخر عن أيب احلسن عليه السالم، وهو سند ضعيف

(، عن حممد 112: 8ما رواه الشيخ الكليني أيضًا يف )الكايف  ية:الرواية الثان

بن خالد، عن محزة بن عبيد، عن إسامعيل بن عباد، عن أيب عبد اهلل عليه السالم: 

وال حييطون بشء من علمه إال بام شاء، وآخرها: وهو العيل العظيم، واحلمد »

 .«هلل رّب العاملني، وآيتني بعدها

وهذه الرواية، مضافًا إىل احتامل داللتها عىل التحريف يف النّص القرآين، 

، تفيد أّن اآليتني بعدها جيب اإلتيان هبام، وال «واحلمد هلل رّب العاملني»بزيادة 

نعلم هل هي يف مقام بيان آية الكريس أم يف مقام بيان صالة معّينة ويراد ذكر ما 

 وآيتني بعدها، فال تدّل عىل املطلوب، بل يستحّب قوله فيها، وهو آية الكريس

 تدّل عىل العكس.

أّما السند، فلو غضضنا الطرف عن الطريق إىل حمّمد بن خالد الربقي، فإّن 

الربقي نفسه حمّل نظر، فضالً عن اجلهالة املطبقة حلمزة بن عبيد، كام أّن إسامعيل 

 الثابتة. بن عّباد ال توثيق له إال عىل نظرّية تفسري القّمي غري

كان عيّل بن احلسني عليهام »ما عن الصادق عليه السالم:  الرواية الثالثة:

السالم حيلف جمتهدًا، إّن من قرأها قبل زوال الشمس سبعني مّرة فوافق تكملة 
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السبعني زواهلا، غفر له ما تقّدم من ذنبه وما تأّخر، فإن مات يف عامه ذلك مات 

ه إال هو احلي القيوم ال تأخذه سنة وال نوم له ما مغفورًا غري حماسب )اهلل ال إل

يف الساموات وما يف األرض وما بينهام وما حتت الثرى عامل الغيب والشهادة فال 

 «يظهر عىل غيبه أحدًا من ذا الذي يشفع ـ إىل قوله ـ هم فيها خالدون(

، نقاًل عن 171: 81، وبحار األنوار 225ـ  221: 1)مستدرك الوسائل 

 (.العروس

وهذه هي الرواية التي نقل جزءًا منها آنفًا الشيخ الكليني يف الكايف، وتدّل 

عىل ّناية آية الكريس، وهي ـ مضافًا إىل ما تقّدم ـ ال سند هلا، فلم نعرف طريق 

صاحب العروس إىل اإلمام الصادق أساسًا، ومل يذكره لنا ال املحّدث النوري 

 المة املجليس، فال يعتّد هبا.الذي يبنّي األسانيد عادًة، وال الع

ما ذكره الشيخ الطويس يف يوم املباهلة يف كتاب )مصباح  الرواية الرابعة:

(، حيث 251ـ  252: 8، وانظر: تفصيل وسائل الشيعة 571ـ  578املتهّجد: 

من صىّل يف هذا اليوم ركعتني »روي عن الصادق عليه السالم أنه قال: )قال: 

كرًا هلل عىل ما مّن به عليه وخّصه به، يقرأ يف كّل قبل الزوال بنصف ساعة ش

ركعة أّم الكتاب مّرة واحدة، وعرش مّرات قل هو اهلل أحد، وعرش مرات آية 

الكريس إىل قوله: هم فيها خالدون، وعرش مّرات إنا أنزلناه يف ليلة القدر، 

اجة عدلت عند اهلل مائة ألف حّجة ومائة ألف عمرة، ومل يسأل اهلل عز وجل ح

. «من حوائج الدنيا واآلخرة إال قضاها له كائنًة ما كانت إن شاء اهلل عّز وجل

 وهذه الصالة بعينها رويناها يف يوم الغدير(.

وهذه الرواية أقرب للداللة عىل حتديد ّناية آية الكريس، وإن كانت حتتمل 

سًا، أن يراد قراءة آية الكريس حتى آيتني بعدها، لكّن الرواية بال سند أسا
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 والشيخ الطويس ذكرها بعنوان )روي(، فمن الصعب االعتامد عليها.

(، 221ما ذكره الشيخ الصدوق يف كتاب )ثواب األعامل:  الرواية اخلامسة:

حيث قال: حّدثني حممد بن عيل بن ماجيلويه، قال: حّدثني حممد بن حييى 

العطار، عن حممد بن أمحد، عن احلسن بن احلسني اللؤلؤي، عن معاذ عن عمرو 

هلل بن مجيع، رفعه إىل عيل بن احلسني عليهام السالم قال: قال رسول اهلل صىل ا

من قرأ أربع آيات من أّول البقرة وآية الكريس وآيتني بعدها وثالث »عليه وآله: 

آيات من آخرها، مل ير يف نفسه وماله شيئًا يكرهه وال يقربه شيطان وال ينسى 

 .«القرآن

وهذه الرواية واضحة ـ كام قلنا ـ يف أّن اآليتني اللتني بعد آية الكريس ليستا 

)بعدها(، مضافًا إىل أّن اخلرب مرفوع بني عمرو بن مجيع منها، وهلذا عرّبت بـ 

واإلمام زين العابدين عليه السالم، عىل أّن عمرو بن مجيع مضّعٌف يف كلامت كلي 

(، بل 172، ورجال الطويس: 188من النجايش والطويس )رجال النجايش: 

 (.172: 1هو مضّعف عند أهل السنّة أيضًا )انظر: الذهبي، ميزان االعتدال 

هذه هي أهّم الروايات يف املوضوع، وبعد النظر يف جمموعها من خالل هذه 

املعطيات التجزيئيّة يف كّل رواية عىل حدة، يصعب حتصيل وثوق بصدورها 

؛ ألّن الداّل منها ليس ﴾ُهْم فِيَها َخالُِدونَ ﴿..وحتديد انتهاء آية الكريس بنهاية 

ا الرواية الثانية واخلامسة، فضاًل عن سوى الرواية الثالثة والرابعة، ويعارضه

القرائن اخلارجّية، فكيف حيصل وثوق من روايتني هذه هي حاهلام؟! فمن رغب 

يف االحتياط فله ذلك، رشط عدم نسبة النهاية لآلية إىل املوىل سبحانه بال دليل، 

 واألصل عند دوران األمر يف اآلية بني القليل والكثري هو أّن القليل من اآلية،

وال يعلم الكثري الزائد أّنه منها أم من اآلية التي بعدها، فاألصل هو عدم 
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جزئيتها لآلية الكريمة، فآية الكريس تنتهي ـ بالقدر املتيّقن ـ عند قوله تعاىل: 

 ، وال دليل عىل وجود حتريٍف فيها مطلقًا.﴾َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَعظِيمُ ﴿

 

ى ولد آدم خمّط القالدة على خّط املوت عل» :هل خطبة اإلمام احلسني  ـ 525

 ثابتة؟ «جيد الفتاة

 :ما هي اَلصادر اْلصلّية للرواية التالية؟ وهل هي ثابتة من ناحية  السؤال

القالدة عّل جيد الفتاة وما أوَلني إىل  خّط اَلوت عّل ُولد آدم خمطّ »السند؟ وهي 

أسالِف اشتياق يعقوب إىل ُيوُسف وخري ِل مرصع أنا َّلقيه كأين بأوصاِل ُتقطعها 

ُعسالن الفلوات بني النواويس وكربالء فيمألن مني أكراشاا جوفاا وأجربةا ُسغباا، 

ه ويوفينا َّل حميص عن يوم ُخط بالقلم رضا اهلل رضانا أهل البيت نصرُب عّل بالئ

أجور الصابرين، لن تشّذ عن رسول اهلل ُْلمته بل هي جمموعة له ِف حظرية 

القدس تقّر هبم عينه وينجز هبم وعُدُه، من كان باذَّلا فينا ُمهجتُه وُمَوطناا عّل لقاء 

 «.اهلل نفسه فلريحل معنا فإنني راحل مصبحاا إن شاء اهلل

  :؛ 11احليل، مثري األحزان: ابن نام )وردت هذه الرواية/اخلطبة عند

؛ 18؛ وابن طاووس، اللهوف: 81واحللواين، نزهة الناظر وتنبيه اخلاطر: 

؛ والزرندي الشافعي، معارج الوصول إىل 111: 1واإلربيل، كشف الغّمة 

ـ  111: 11؛ والعالمة املجليس، بحار األنوار 11معرفة فضل آل الرسول: 

 .(125ـ  121؛ والبحراين، العوامل: 115

وأّما سندها وقيمتها التارخيّية، فهي مل ترد يف مصادر التاريخ األوىل، وإّنام 

جاءت يف مصادر الحقة وبال سند أساسًا، وأقدم مصدر هلا هو احللواين )ق 

هـ( يف نزهة الناظر، واألغلب َأَخَذها من مثري األحزان، البن نام احليّل 7
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من كشف الغّمة لإلربيل هـ(، و111هـ(، ومن اللهوف البن طاووس )117)

هـ(، فيصعب االستناد إليها، إذ كيف يمكن اعتامدها ومل تنقل لنا إال بعد 111)

أربعة قرون من احلادثة بال سند وال بيان مصدر، فيام جتاهلها كّل املؤّرخني 

واملحّدثني الشيعة والسنّة بحسب ما وصلنا، بمن فيهم من َكَتَب يف اإلمام 

ويف ثورته ويف تارخيها، ويف زيارته عليه السالم؟! فمن احلسني عليه السالم 

حيصل له وثوق بمثل هذه املنقوالت التارخيّية فهو حّجة له وعليه، ولكنّني ال 

أراه وثوقًا موضوعّيًا، إذ عىل مبنى حجّية خرب الواحد الثقة ال يوجد سند هلذه 

تفّرد بنقلها اخلطبة وال مصدر حتى نصّححها، وأّما عىل مبنى الوثوق، فقد 

شخٌص واحد بعد أربعة قرون من احلادثة دون بيان مصدرها وال سندها فيام 

جتاهلها كّل املؤّرخني واملحّدثني قبله وحتى بعده بقرابة قرنني أيضًا، فام هي 

قرائن الوثوق هنا؟ وجمّرد عدم وجود دليل عىل بطالّنا أو فساد متنها ال يعني 

 تملًة حينئٍذ.دلياًل عىل صّحتها، بل تكون حم

املقاطع التي يف هذه اخلطبة والتي وردت يف نصوٍص أخرى عن اإلمام  ،نعم

احلسني عليه السالم، بحيث تظافرت النصوص فيها، يمكن القول بثبوهتا ثبوتًا 

نوعّيًا ال شخّصيًا، والفرق بني الثبوت النوعي والشخّص دقيٌق هنا، وغالبًا ما 

ه جاءتني مائة رواية ضعيفة السند يف موضوعات تقع فيه أخطاء، فلو فرضنا أنّ 

خمتلفة، ولكّن هذه الروايات املائة اشرتكت يف فكرة واحدة متثل جزءًا من كّل 

رواية، ففي هذه احلال قد يمكنني أن أقول بأّن هذه الفكرة التي متّت مالحظتها 

يف جمموع هذه الروايات ـ رغم اختالف هذه الروايات يف موضوعاهتا 

ينها ـ هذه الفكرة يمكن اجلزم بصدورها وفقًا حلساب االحتامل مثاًل، ومضام

لكّن اجلزم بصدورها هو جزم نوعي، بمعنى أّنه ال يمكنني أن أضع يدي عىل 
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واحدة من هذه الروايات املائة، وأقول: إذًا فهذه قطعًا قد صدرت؛ ألّن فيها 

م هبذه الفكرة ذلك املقطع الذي تظافرت النصوص لتأكيده. فهنا أنا أجز

املشرتكة بني مائة نّص حديثي أو تارخيي خمتلف املوضوع، ويف الوقت عينه ال 

أصّحح أّي رواية من هذه الروايات املائة بعينها وشخصها عىل تقدير ضعفها 

بنفسها، وهذه نقطة مهّمة جّدًا يف علم احلديث واألصول غالبًا ما تتّم الغفلة 

 عنها كام رأيت. واهلل العامل.

 

كيف يروي اخلطباء حديثًا يفهم منه إهانة السيدة الزهراء عليها   ـ 523

 !السالم؟

 :عندي سؤال أو إشكال أو شبهة ِف فهم هذا اْلديث عن موقف  السؤال

قال عيل عليه السالم:  :السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، واْلديث هو

اهلل صّل اهلل عليه  استأذن أعمى عّل فاطمة عليها السالم، فحجبته، فقال رسول»

وآله وسلم َلا: مل حجبتيه وهو َّل يراك؟ فقالت عليها السالم: إن مل يكن يراين 

فإيّن أراه، وهو يشّم الريح، فقال رسول اهلل صّل اهلل عليه وآله وسلم: أشهد أّنك 

، «إن مل يكن يراين فأنا أراه». والشبهة عندي تكمن ِف هذا اَلقطع «بضعة منّي

ّن السيدة فاطمة الزهراء عليها السالم، وهي سيدة نساء العاَلني، فكيف يمكن أ

كيف يمكن أن تقع ِف إغواء رجل أعمى أو ُيصل ِف داخلها َشء، فتتحّجب 

منه؛ ْلَّّنا تراه، وَّل تستطيع أن متسك نفسها؟ هل هذا ُيعقل أن يصدر من مثل 

عياذ باهلل إىل هذا امرأة كالسيدة فاطمة الزهراء عليها السالم؟ هل هي ضعيفة وال

اْلّد بأن َّل تستطيع أن متسك نفسها فتتحّجب منه؟ هذا َّل يصدر حتى من أّي 

امرأة عادية وكأّن فاطمة الزهراء عليها السالم والعياذ باهلل َّل تفّكر سوى 
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باجلنس! أرجو منكم إزالة هذه الشبهة؛ ْلّن هذا اْلديث يرّدده الكثري من 

ع النساء عّل اْلجاب، و َّل يعلمون أَّّنم يسيؤون إىل اخلطباء عّل اَلنابر، لتشجي

فاطمة الزهراء عليها السالم ويظهروَّنا هبذا الضعف، بحيث َّل تستطيع أن 

متسك نفسها من هذا الرجل اْلعمى! فهذا اليشء ُيدث فقط ِف النساء 

الفاسقات اللواِت َّل يفكرن فقط إَّل ِف اجلنس. أرجو من سًمحتكم إزالة هذه 

 ة.الشبه

 5 هذا احلديث هبذه الصيغة غري ثابت تارخيّيًا وسندًا، فقد أورده القايض  ـ

( مرساًل، وأورده املحّدث النوري يف 121: 1النعامن يف كتاب )دعائم اإلسالم 

(، نقاًل عن اجلعفريات، ومل يثبت كتاب 181: 21)مستدرك الوسائل 

هـ( 181ه ابن املغازيل )اجلعفريات عند مجلة من العلامء، كام هو الصحيح، ونقل

(، بسنده إىل اجلعفريات، وهذا أيضًا 112ـ  181يف )مناقب عيل بن أيب طالب: 

يعاين من مشكلة ضعف سند اجلعفريات، وذكره مرساًل فضل اهلل الراوندي 

 (.221هـ( يف كتاب )النوادر: 752)

بأّن مستند إّن اإلشكال الذي ذكرمتوه ال يبدو يل واردًا، فمن أين علمتم  ـ 4

السيدة الزهراء هنا هو القضية اجلنسيّة؟ فلعّل نفس احلكم متعّلق بعدم جواز 

نظر املرأة إىل الرجل مطلقًا بشهوة أو بغري شهوة، فيكون متنّع السيدة الزهراء 

عليها السالم التزامًا منها حينئٍذ باحلكم الرشعي املتعّلق بعدم جواز نظر املرأة إىل 

رضورة اشرتاط ذلك بكونه عن شهوة أو ريبة، فاحلديث يفيد  الرجل مطلقًا بال

هذا املعنى، وال يفيد احلرمة يف حال الشهوة فقط، ومعه فال يشتمل عىل مشكلة 

 متنّية أو أّي إهانة للسيدة الزهراء عليها السالم.

ولعّله ملا ذكرناه يف النقطة الثانية مل حيكم الفقهاء بمضمون هذا احلديث  ـ 4
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لزام، بل أجازوا نظر املرأة ـ بال شهوة ـ ملا هو ظاهٌر من جسد الرجل بنحو اإل

عادًة كاليدين وغريمها، بل حكم آخرون بجواز نظرها بال شهوة لكّل جسده 

عدا العورة، وهذا معناه إّما أّّنم فهموا موقف السيدة الزهراء هنا بأّنه متنّع عاّم 

ن احلجب خاّص بالسيدة الزهراء هو مكروه وليس بحرام، أو أّن هذا املستوى م

 وأمثاهلا، وهلذا مل يفتوا هبذا احلكم بشكل عام.

 

 !إشكالّية عدم استجابة دعاء الرسول يف حديث الغدير  ـ 524

 :جاء ِف اْلديث أّن الرسول أخذ بيد عيل فرفعها مع يده، ثم قال:  السؤال

له، أَّل اللهم وال من واَّله، وعاد من عاداه، وانرص من نرصه واخذل من خذ»

وإيّن فرطكم وأنتم واردون عيّل اْلوض، حويض غداا وهو حوض عرضه ما بني 

برصى وصنعاء، فيه أقداح من فضة عدد نجوم السًمء، أَّل وإين سائلكم غداا ماذا 

صنعتم فيًم أشهدت اهلل به عليكم ِف يومكم هذا إذا وردتم عيّل حويض، وماذا 

 «ونون خلفتموين فيهًم حني تلقوين؟صنعتم بالثقلني من بعدي فانظروا كيف تك

أما الثقل اْلكرب فكتاب اهلل عز »قالوا: وما هذان الثقالن يا رسول اهلل؟ قال: 

وجل، سبب ِمدود من اهلل ومني ِف أيديكم، طرفه بيد اهلل والطرف اْلخر 

بأيديكم، فيه علم ما مىض وما بقي إىل أن تقوم الساعة، وأما الثقل اْلصغر فهو 

رآن، وهو عيل بن أيب طالب وعرتته، وإَّنًم لن يفرتقا حتى يردا عيّل حليف الق

اللهم وال من واَّله، ». السؤال: لقد جاء ِف هذا اْلديث النّص التاِل: «اْلوض

، وهذا دعاء، ودعاء الرسول مستجاب، لكن نالحظ ـ من خالل «وعاد من عاداه

 ذلك، فًم هو تعليقكم؟السري التارخيي لسرية اإلمام عيل عليه السالم ـ خالف 

 مثل هذه األدعية والوعود موجود يف القرآن الكريم أيضًا، قال تعاىل:  أ ـ
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ُه إِنه اهللهَ َلَقِويٌّ َعِزيزٌ ﴿ نه اهللهُ َمْن َينْرُصُ السيام بناء عىل (، 12)احلج:  ﴾.. َوَلَينْرُصَ

ا الهِذيَن آَ ﴿وقال سبحانه: تفسري النّص بالنجاح،  َ وا اهللهَ َيا َأَيُّ َمنُوا إِْن َتنْرُصُ

ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكمْ  ُكُم اْدُعويِن ﴿(، وقال سبحانه: 5)حمّمد:  ﴾َينْرُصْ َوَقاَل َربُّ

وَن َعْن ِعَباَدِِت َسَيْدُخُلوَن َجَهنهَم َداِخِرين  ﴾َأْسَتِجْب َلُكْم إِنه الهِذيَن َيْسَتْكرِبُ

ْنَيا ﴿(، وقال عّز وجل: 12)غافر:  َياِة الدُّ ا َلنَنرُْصُ ُرُسَلنَا َوالهِذيَن َآَمنُوا ِِف اْْلَ إِنه

( وغري ذلك. مع أّن بعض رسله قد قتلوا قال 72)غافر:  ﴾َوَيْوَم َيُقوُم اْْلَْشَهادُ 

ا بُِقْرَباٍن َتْأُكُلُه الهِذيَن َقاُلوا إِنه اهللهَ َعِهَد إَِليْنَا َأَّله ُنْؤِمَن لَِرُسوٍل َحتهى َيْأتَِينَ ﴿تعاىل: 

النهاُر ُقْل َقْد َجاَءُكْم ُرُسٌل ِمْن َقْبيِل بِاْلَبيِّنَاِت َوبِالهِذي ُقْلتُْم َفلَِم َقتَْلُتُموُهْم إِْن ُكنُْتْم 

 .(281)آل عمران:  ﴾َصاِدقنِيَ 

وقد كانت للعلامء تفسريات هنا وتأويالت ال جمال لإلطالة فيها، وإّنام كنت 

مثل هذه اإلشكالّية موجود يف النّص القرآين أيضًا، فال تفيض يف  أقصد أنّ 

 حديث الغدير إىل تضعيفه، فاجلواب هناك يمكن أن يكون جوابًا هنا.

إّن حديث الغدير يفيد نّص اهلل ملن ينّص علّيًا، وخذالنه ملن خيذله،  ب ـ

زمان النّصة وال وواليته ملن يواليه، ومعاداته ملن يعاديه، ولكنّه ال يفيد تعيني 

اختصاصه دائاًم بالدنيا أو يف نفس حياة أمري املؤمنني عليه السالم، فهناك نّصة 

يف اآلخرة أيضًا )والتي هي معيار النّصة واهلزيمة احلقيقّية يف الثقافة الدينية( كام 

تقّدم يف اآلية املباركة آنفًا من نّصة اهلل لرسله واملؤمنني يوم يقوم األشهاد. 

أيضًا نّصة يف آخر الزمان جاءت يف الكثري من النصوص الدينية عند  وهناك

 املذاهب كاّفة.

كام وليس يف احلديث بيان لكيفّية النّصة، فليس من الرضوري أن تكون 

نّصة حرب، بل قد تكون باالنتقام منهم يف الدنيا بابتالئهم بام يكرهون، أو يف 
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 ذلك.طريقة موهتم، أو يف خصوصّيات حياهتم وغري 

وبعبارة أخرى إّن يف احلديث أربعة مفاهيم: النّصة، اخلذالن، الوالية، 

واملعاداة، أّما الوالية واملعاداة فهي ال تالزم االنتصار الدنيوي دائاًم، فاهلل عىل 

الدوام يوايل الصاحلني يف كّل زمان ويعادي الكافرين ـ سواء دعا الرسول أم مل 

أّما مفهوم  .اإليامن عىل الكفر يف كّل زمان يدُع ـ ومع ذلك ال نجد انتصار

النّصة واخلذالن فيمكن أن يكون دنيويًا ويمكن أن يكون أخروّيًا، والعربة 

بالعاقبة، فقد يكون دنيوّيًا بدولة احلّق يف آخر الزمان، وقد يكون دنيوّيًا عرب 

مكن أن انتقام شخّص هلذا املعادي أو ذاك وهلذا املتخاذل أو ذاك يف حياته، وي

ّن اهلل سينّص علّيًا عىل أيكون أخروّيًا كام هو واضح. علاًم أّن احلديث ال يقول ب

أعدائه يف حياة عيل بن أيب طالب نفسه، بل يدعو لنّص من ينّص علّيًا، وخذالن 

 من خيذله، ومن املمكن أن يكون ذلك شخصّيًا، ومن املمكن أن يكون عامًا.

 نقول، ما جاء يف احلديث ـ بّصف النظر عن ولعّل ما يؤّيد تنّوع األمر كام

سنده ـ عن جابر بن عبد اهلل األنصاري، قال: خطبنا أمري املؤمنني عيل بن أيب 

أهيا الناس، إّن قّدام منربكم »طالب عليه السالم، فحمد اهلل وأثنى عليه، ثم قال: 

ن هذا أربعة رهط من أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، منهم: أنس ب

مالك، والرباء بن عازب األنصاري، واألشعث بن قيس الكندي، وخالد بن 

يزيد البجيّل، ثم أقبل بوجهه عىل أنس بن مالك، فقال: يا أنس، إن كنت سمعت 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: من كنت مواله فهذا عيّل مواله، ثم مل تشهد 

ك بربص ال تغّطيه العاممة. وأما أنت يل اليوم بالوالية، فال أماتك اهلل حتى يبتلي

يا أشعث، فإن كنت سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو يقول: من كنت 

مواله فهذا عيل مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، ثم مل تشهد يل اليوم 
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بالوالية، فال أماتك اهلل حتى يذهب بكريمتيك. وأما أنت يا خالد بن يزيد، إن 

سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: من كنت مواله فهذا عيل  كنت

مواله، اللهم وال من وااله، وعاد من عاداه، ثم مل تشهد يل اليوم بالوالية، فال 

أماتك اهلل إال ميتة جاهلية. وأما أنت يا براء بن عازب، إن كنت سمعت رسول 

ا عيّل مواله، اللهم وال من اهلل صىل اهلل عليه وآله يقول: من كنت مواله فهذ

وااله وعاد من عاداه، ثم مل تشهد يل اليوم بالوالية، فال أماتك اهلل إال حيث 

 .(287ـ  281)الشيخ الصدوق، األمايل:  «هاجرت منه..

فكأّن اإلمام علّيًا يطّبق ـ واهلل العامل ـ ما جاء يف دعاء الرسول صىل اهلل عليه 

الصحابة األربعة، عىل تقدير عدم شهادهتم، بمثل  وآله يوم غدير خّم عىل هؤالء

هذه الباليا وألوان االنتقام اإلهلي، فال رضورة لفهم اخلذالن واملعاداة بمعنى 

 .النّصة يف احلرب وحصول الوالية الفعلية لعيّل يف حياته عليه السالم

 

؟ وما «ة اهلل عليناحنن حجج اهلل، وفاطمة حّج» :ما صّحة حديث  ـ 522

 معناه؟

 نحن حجج »جاء عن اإلمام اْلسن العسكري عليه السالم أّنه قال:  لسؤال:ا

، ما مدى صّحة سند «اهلل عّل خلقه، وجّدتنا فاطمة عليها السالم حّجة اهلل علينا

اْلديث؟ وإذا كان اْلديث صحيحاا فًم معنى فاطمة حّجة عّل اْلئّمة؟ وما هي 

 السالم؟كيفية تبيني هذه اْلّجة عّل اْلئّمة عليهم 

  عن هذا احلديث، وليس له وجود حسب الظاهر إال يف كتاب  بحثُت

(، وهو للسيد عبد احلسني اإلصفهاين، 111: 21)أطيب البيان يف تفسري القرآن 

هـ، أي قبل حوايل العرشين عامًا فقط، 2121املعروف بطّيب، واملتوّف عام 
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تارخيي شيعي أو سنّي وليس هلذا احلديث وجود أساسًا يف أّي مصدر حديثي أو 

عىل اإلطالق فيام رأيت، وال أدري من أّي مصدر عثر عليه السيد اإلصفهاين 

رمحه اهلل، وحتى الذين وّظفوا هذا احلديث وذكروه يف كتبهم مل أجد أحدًا نسبه 

لغري السيد اإلصفهاين هذا، فاحلديث جمهول املصدر متامًا، وال مصدر وال سند 

ري الواضح ما ذكره بعض املعارصين حفظه اهلل )اإلمامة له عىل اإلطالق، فمن غ

( من كونه متواترًا بحسب املعنى، نعم اجلملة األوىل منه يمكن 171: 2اإلهلّية 

؛ لرتّدد مضموّنا يف «نحن حجج اهلل عىل خلقه»اّدعاء ذلك فيها، وهي قوله: 

 نصوص كثرية وبألسنة خمتلفة.

املعارصون تفاسري، إذ ليس للسابقني  وأّما معنى هذا احلديث، فقد ذكر فيه

 كالٌم فيه أساسًا، وممّا ذكر يف ذلك:

ما ُنقل عن أستاذنا الشيخ الوحيد اخلراساين حفظه اهلل تعاىل،  التفسري اْلّول:

من أّنه يذهب إىل تعّلق قلوب أهل البيت بفاطمة سالم اهلل عليها، وأّن احلجّية 

 ا من قبلهم عليهم السالم.هنا ناجتة عن اتصال روحي غيبي دائم هب

وهذا التفسري معقول ومنسجم مع نفسه، غري أّنه حيتاج إىل دليل ومزيد 

دراسة، بحيث يثبت لنا االتصال الروحي الدائم بوصفه ظاهرة وجودّية قائمة 

فعاًل وحُتّقق مفهوم احلجّية. وأّن كلمة )احلّجة( يفهم منها ـ لغًة وعرفًا ـ هذا 

 املعنى.

(، من أّن املراد 725: 1ـ  1ما أملح إليه آخرون )اإلمامة اإلهلية  ثاين:التفسري ال

هو أّن السيدة فاطمة عليها السالم هي التي كانت تعّلمهم ـ ولو عرب مثل 

 مصحف فاطمة وأمثال ذلك ـ وأّّنم أخذوا علومهم منها.

جّية وهذا التفسري ممكن أيضًا يف حّد نفسه، بمعنى أّنه من املمكن أن يراد باحل
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أّّنا واسطة يف تعليم أهل البيت من خالل مصحفها وغري ذلك، ولكّن هذا 

املفهوم حيتاج ملزيد توضيح، وذلك أّنه غري خاّص بالسيدة الزهراء عليها السالم 

حتى يوحي لنا احلديث بخصوصّيتها عىل أهل البيت سالم اهلل عليهم، فكّل 

لومه منه، حيث ورد يف النصوص إمام سابق هو حّجة عىل الالحّق، ألّنه أخذ ع

أّّنم أخذوا علومهم كابرًا عن كابر، بل إّن احلجيّة هنا أقرب )للجامعة( وللنبي 

ولعيّل منها لفاطمة عليهم مجيعًا أفضل الصالة والسالم. و )اجلامعة( حسب 

النصوص الواردة، تفيد أّّنا جتمع احلالل واحلرام وكّل ما حيتاج إليه الناس إىل 

يامة، وهذا معناه أّّنا )اجلامعة( كانت مرجعًا هلم عليهم السالم، فلامذا يوم الق

 اختار النّص السيدة الزهراء عليها السالم ليوحي بحجّيتها عىل أهل البيت؟!

أعتقد أّن النص يريد أن حيكي عن أمر أكثر خصوصيّة صارت به الزهراء 

ستقبل، متامًا كاجلفر، حيث حّجة عىل أوالدها مجيعًا، ولعّله هو العلم بالغيب وامل

ليس فيه من حالل وال حرام ولكن فيه علم ما »ورد يف مصحف فاطمة أّنه 

إّن فاطمة عليها السالم مكثت بعد رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله »، و «يكون

مخسة وسبعني يومًا، وكان دَخَلها حزن شديد عىل أبيها، فكان جربئيل عليه 

ها عىل أبيها، ويطيّب نفسها، وخيربها عن أبيها السالم يأتيها فيحسن عزاء

ومكانه، وخيربها بام يكون بعدها يف ذّرّيتها، وكان عيّل عليه السالم يكتب ذلك، 

 .«فهذا مصحف فاطمة عليها السالم

املراد »وهلذا أجاب السيد اخلوئي عن ما هو مصحف فاطمة بالقول: 

لكايف أّن ملكًا من املالئكة كان بمصحف فاطمة ما ورد يف الروايات املعتربة يف ا

بعد وفاة أبيها، ويسّليها وحيّدثها بام يكون من  عليها السالمينزل عىل الزهراء 

يكتب ذلك احلديث، فسّمي ما كتب مصحف  عليه السالماألمور، وكان عيل 



 125 ........................................................ علوم القرآن واحلديثالقسم الثاني: 

كام توّهم، وال كتابًا مشتماًل عىل األحكام،  ، فهو ليس قرآناً عليها السالمفاطمة 

 «ذا التوّهم خمالف للنصوص. وال غرابة يف حديث املالئكة مع الزهراء..فإّن ه

 (.112: 1)رصاط النجاة 

وعليه، فإذا أريد كون فاطمة حّجة هبذا املعنى، فهنا البّد من فرض أّن أهل 

البيت ليس هلم سبيل للعلم بالغيب إال أوراق هذا املصحف التي حتكي عن 

ذا التفسري من الذين يقولون بأّن أهل قضايا الغيب واملستقبل، وأصحاب ه

البيت عليهم السالم خلقوا قبل العامل وأّّنم يعلمون ما كان وما يكون وما هو 

كائن منذ أن خلقوا ومنذ أن كانوا أجنًّة يف بطون أّمهاهتم، بل قبل ذلك، فأّي 

هـ( 22ربط ملصحف فاطمة )الذي نزل ليسيّل فاطمة ويؤنسها، وذلك عام 

 ّجًة بحيث حيتّج اهلل عليهم به؟!ى يكون حبعلومهم حت

إّن األمر حيتاج ـ عىل مباين القائلني هبذا التفسري ـ إىل ختريج واضح ومنطقي، 

يرتفع به مثل هذا اإلشكال النقيض رفعًا علمّيًا. فتفسري الشيخ الوحيد اخلراساين 

 أكثر انسجامًا مع أصول العقيدة عند هؤالء من مثل هذا التفسري.

( يف تفسري 87ـ  11وقد أفاض بعض املعارصين )األرسار الفاطمية:  هذا،

هذا احلديث بوجوه مل أجدها مقنعًة أو مربهنة بدليل واضح بالنسبة يل، ولعّل 

 القصور من عندي ويف فهمي.

يضاف إىل ذلك كّله أّن صّحة مضمون احلديث ـ سواء فرّس بالتفسري األّول 

وق صّحة صدوره؛ ألّن صّحة املضمون أعّم، كام أم بالثاين أم بغريمها ـ ال تسا

حّقق ذلك يف حمّله من علم أصول الفقه وعلم احلديث والدراية، فلرياجع، 

ونحن هنا نبحث يف صدور هذا احلديث هبذا الرتكيب )املحتوي عىل مفهوم 

احلجّية، ال أّي مفهوم آخر، فتأّمل جيدًا ليتضح لك خصوصّية مفهوم احلجّية( 
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 ة هذا املضمون، واهلل العامل.ال يف صحّ 

 

نية كيف ميكن التصديق باألحاديث اليت حتكي عن آثار تكوي  ـ 522

 !ّنها ال تطابق الواقع؟ألألفعال مع 

 :من تصّدق يطول عمره واذا  :هناك أحاديث كثرية مثل )باَلعنى( السؤال

زل، وزيارة اْلرحام تطيل العمر وغري ذلك، فًم مدى َّلانترش الزنى انترشت الز

صّحة سند هذه اْلحاديث؟ وهل يمكن ان نفهم من الربط أّنه ربط تكويني مثل 

السّم له أثر تكويني، سواء علم اَلتناول له أم مل يعلم؟ وما هو ذنب الذي يتناول 

هو جاهل بحرمته ولكّن آثار اْلرمة حتارص قلبه ومتنع دعاءه من اللحم اْلرام و

ستجابة؟ ثم كيف نفرّس حالة أخوين أحدمها ملتزٌم دينّياا واْلخر بعيد عن َّلا

 التدّين ويرتكب مجيع اَلعايص، ولكّن الثاين أطول عمراا وأكثر رزقاا من اْلخر؟

 :ب املسلمني املتعّددة، هذه األحاديث كثرية جّدًا، وموجودة عند مذاه أوَّلا

ويف خمتلف أنواع املصادر احلديثية عىل درجاهتا، وبعضها صحيح، بل قد نجد 

فيها تواترًا إمجالّيًا، فالبّد من النظر يف وجود مشكلة متنيّة ومضمونّية فيها، فإن 

 سلمت من املشاكل املتنية أمكن قبوهلا يف اجلملة.

كام كشف ذلك الفالسفة من قبل ـ هو نظام إّن نظام هذا العامل املادي ـ  ثانياا:

تزامحات ورصاع أضداد، ووالدة األضداد من األضداد كام يقول جالل الدين 

الرومي، وهذا ما تثبته العلوم كّلها، وختربنا به احلياة اليومية أيضًا، فكأّن هذا 

، العامل كمٌّ هائل من األشياء التي تتنافس عىل أن تكون هي املوجودة والفاعلة

ومن الصعب اجتامعها كّلها، هلذا فعندما نقول بأّن )أ( حتّقق )ب(، فهذا يعني 

أّنني أقول بأّنا توجده إذا مل يكن هناك مانع مزاحم لصالح عدم )ب( وهو 
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)ج(، فدائاًم هذا العامل يف حالة رصاع بني األشياء، كام هي املصارعات يف حياتنا 

ماركسّية أو هيجلّية كام يتصّور بعضنا،  االجتامعّية والفردية، وهذه ليست فكرة

 .إّّنا فكرة ضاربة يف أعامق الثقافة الفلسفّية والعرفانية عند املسلمني أيضاً 

فكّل إنتاج لشء من يشء مستبطٌِن الفرتاض عدم وجود مانع من هذا  ن،إذ

ت اإلنتاج، وهلذا ُبنيت العّلة التاّمة يف الفلسفة عىل افرتاض انعدام املانع، فأن

 تقول: النار حترق الورقة، وهذا يستبطن ثالثة معطيات:

 ـ وجود النار )املقتيض(. 2

 ـ حصول رشط اإلحراق كاالتصال واالحتكاك مثاًل )الرشط(. 1

ـ )انعدام املانع(، وهو مثاًل رطوبة الورقة التي قد متنع من احرتاقها أو  1

 وجود ماّدة مضاّدة فيها حتول دون احرتاقها.

اًم يف العّلّيات واألسباب نفرتض ضمنًا أّن هناك جتاوزًا للامنع، وهلذا فنحن دائ

يقول بعض الفالسفة والعرفاء بأّن العامل األخروي ال يقوم عىل نظام التامنع 

والتزاحم، بل هو عامل من نوع آخر، وهلذا حيصل فيه ما يشتهيه الكّل ولو بدا 

عىل اجلمع، وهذا موضوع طويل متعارضًا، ألّنه ال يقوم عىل املنع، بل يقوم 

 خيضع لنقاش يف حمّله.

حسنًا، إذا أخذنا هذه الفكرة تصبح هذه النصوص داّلة عىل املعنى الذي 

نقول، فهذه النصوص مثل فعل األطّباء وخمتّّص التغذية وغريهم، إّّنم كّل يوم 

اهلضمي ولغري يقولون لنا بأّن تناول الكمّية املعّينة من املاء مفيد للُكلية وللجهاز 

ذلك، لكن مع ذلك نجد شخصني يفعالن الفعل نفسه، لكّن أحدمها يصاب يف 

ُكليته والثاين ال يصاب! ملاذا؟ ألّن املاء ليس هو الشء الوحيد يف احلياة التي 

يؤثر يف سالمة الُكلية، بل هناك تنافس دائم بني املؤثرات بحيث يصبح كّل مؤثر 
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 ًا عن تأثري مضاّده.فاعاًل فيام يؤثر فيه، ومانع

إّن هذه النصوص تريد أن تقول بأّن هذه األفعال أو املأكوالت أو الظواهر 

االجتامعية أو الفردية هي سبب هلذه النتائج، وهذا يستبطن افرتاض عدم املانع 

أو املنافس، وهو وجود عنارص حتول دون حتّقق هذا الشء. إّن عدم ذكر هذه 

يعني أّّنا أغفلتها، بل يعني أّّنا سارت عىل النسق النصوص هذه املوانع ال 

الطبيعي يف بيان األسباب واملسّببات مفرتضًة أّننا نعرف أّن القضية ستكون 

كذلك لوال املانع، فاهلل أخربنا يف كتابه بأّن العذاب ينزل عند تكذيب األنبياء، 

ك القرية فإّن العذاب لكنّه يف الوقت نفسه أخربنا بأّنه لو كان النبي موجودًا يف تل

لن ينزل عىل من يستحّق نزول العذاب، فوجود النبّي مانُع نزول العذاب عىل 

من يستحّقه، وهكذا احلال يف التوبة فهي متنع تأثري الذنب يف بعض املساحات 

 عىل األقّل.

وهذا كّله يمكن اختصاره بالقول: إّن هذه األحاديث تبنّي املقتيض ال العّلة 

 هي الفكرة التي يمكن أن نستوحيها من كلامت بعض العلامء أيضًا.التاّمة، و

إّن ظاهر أكثر هذه النصوص هو الربط التكويني بني األفعال والنتائج،  ثالثاا:

بل يف بعض الروايات حديٌث عن الربط التكويني بني كّل الظواهر الكونية 

غري قادر عىل فهم هذا  الضاّرة واملؤذية لإلنسان وبني الفعل اإلنساين، إّنني اآلن

الربط؛ ألّن معلومايت حمدودة، لكنّي أقدر عىل فهم بعض جوانبه أحيانًا، فأقول: 

إّن شيوع الزنا يفيض إىل تفّكك األرسة تكوينًا، وهذا يشء ربام مل يكن اإلنسان 

سابقًا لينتبه إليه قبل تطّور العلوم اإلنسانّية وظهور جتارب واقعّية. لكن ال 

رفة الربط بني املعايص والزالزل، هذا يشء ال يقع يف حدود أستطيع مع

معلومايت املتواضعة كإنسان اليوم، ومن ثم فلست قادرًا عىل تفسريه عقالنيًّا 
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وعلمّيًا، ومع ذلك ال أقدر أن أنفي العالقة بني األمرين بطريقة غري مبارشة، فإذا 

املعايص والزالزل، جاء النّص الديني ـ بشكل حاسم وقطعي ـ يف الربط بني 

فإّنني من موقع التسليم هلل ورسوله أقول بأّن األمور كذلك، دون أن أملك 

تفسريًا واضحًا لكّل زوايا االرتباطات هذه، وهذا يشء ال يرّض هنا، إذ ما أكثر 

ما نقول: يوجد سبب يف املاء أّدى إىل الظاهرة الفالنية، لكن مع ذلك نكون 

 السبب، وشبكة عالقته بالظاهرة احلادثة.عاجزين عن كشف هوّية هذا 

يف بعض األحيان يكون الربط بني الفعل واألثر التكويني ربطًا علمّيًا،  رابعاا:

ومعنى ذلك أّن آثار األفعال تنقسم إىل قسمني: آثار واقعيّة، وآثار علمّية، 

واملقصود هبذا التقسيم الذي يوجد شبيٌه له يف الفقه اإلسالمي، ولو يف غري 

موضع بحثنا، هو أّن بعض األفعال ترتك أثرًا، سواء كان اإلنسان عاملًا باألمور 

أم ال، قاصدًا أم ال، فعندما ُاطلق النار وأنا أقوم بالصيد فتنطلق الطلقة باجتاه 

شخٍص ما خطأ، فإّن موته حمّتم، سواء كنت قاصدًا أم غري قاصد، وسواء كنت 

ندما أتناول السّم وأنا أظنّه ملحًا، فإّن النتيجة عاملًا بوجوده أم غري عامل، وهكذا ع

التكوينية ال ترتبط بمقدار معلومايت باملوضوع؛ ألّن العالقة تكوينية بني الفعل 

 ونتائجه، وهذا ما نسّميه باآلثار الواقعّية للفعل.

لكن يف بعض األحيان تكون العالقة التكوينية مرتبطًة أيضًا بقصد الفاعل 

القلب مرتبطة ـ عادًة ـ بصدور املعايص واجلرائم منّي عاملًا بأّنا وعلمه، فقساوة 

معصية، أّما لو كنت أصيّل بالطريقة الفالنية معتقدًا ـ عن جهل وقصور ال عن 

تقصري ـ بأّن هذا هو ما أراده اهلل، فإّن األثر النفيس ال يرتّتب عيّل، بل قد يرتّتب 

ّمي العلامء الفالسفة واألصولّيون أثٌر حسن، رغم حرمة الفعل نفسه، وهنا يس

هذه الظاهرة بحالة الُقبح الفعيل واحُلسن الفاعيل، فمن جهة الفعل أكون قد 
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قمت بأمٍر غري حسن، لكن من جهة الفاعل أكون قد قمت بأمٍر حسن، وهو 

 القيام بام أعتقد أّنه يريض اهلل سبحانه وتعاىل، وبأّنه أمٌر صحيح.

لنفسيّة ترتبط باحُلسن والقبح الفاعيل ال الفعيل فقط، إّن الكثري من النتائج ا

 وإن كان بعضها يرتبط بالفعل نفسه بّصف النظر عن الفاعل وقصوده.

وهنا جيب أن نعرف أّن هذه النصوص التي نتكّلم عنها هنا، هل ترتبط 

بالفعل نفسه أم بالفعل مع مالحظة الفاعل وقصده ونّيته وحالته ومديات 

حيتاج لدراسة جممل هذه النصوص، لتكوين جمموعات حديثية علمه؟ وهذا ما 

منها، والقيام بإجراء مقارنات ومقاربات بينها، بغية اخلروج بنظرية كاملة يف هذا 

 السياق، بدل تلّقيها بطريقة فوضوية وعفوّية.

كام أّن كّل ما قلناه ال يفرض تصحيح كّل هذه الروايات، بل البّد ـ بعد هذا 

غربلة التفصيلية بمامرسة نقد متني وسندي عىل كّل رواية رواية من كّله ـ من ال

 هذه الروايات؛ بغية اخلروج باستنتاج ّنائي منها.

تعّد مسألة الفوارق بني الناس يف الظروف املساعدة، قضيّة من أعقد  خامساا:

مغاليق البحث الفلسفي والكالمي عند املسلمني وسائر األديان واملذاهب، 

بالرشور يف العامل، ملاذا ُخلق زيد يف موضع أن يكون غنّيًا فأنفق املال  وهي ترتبط

يف اخلري، فحصل عىل ثواب، فيام حرم عمرو من املال فخرس ثواب النفقة؟ وملاذا 

ُولد زيد يف أرسة متدّينة أو راقية أخالقّيًا فتوّفرت له ظروف التدّين والرقّي 

أن يكون يف مناخ أرسة متخّلفة األخالقي، فيام حكمت والدة عمرو عليه ب

رجعّية فاسقة خارجة عن حدود األخالق والدين والقيم؟ وملاذا يدخل ذاك 

اجلنّة ويذهب هذا بائسًا إىل النار؟ ملاذا املآيس والزالزل والرباكني واألمراض 

 والرشور يف هذا العامل؟ وملاذا كان الشيطان أساسًا؟
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اآلالف، وهي قضية بالغة التعقيد، وقد إّن هذا النوع من األسئلة ربام يبلغ 

اختذت مواقف متناقضة منها عرب التاريخ، وما تزال حترّي الباحثني، حتى أّن 

الفكر الغريب ودراسات علم الكالم اجلديد وفلسفة الدين يف الغرب ما تزال 

م(، وأورجيني 112تتناول هذه القضية باهتامم كبري إىل يومنا هذا، منذ ترتوليان )

م(، 2151م(، وتوما األكويني )112م( مرورًا بالقّديس أغسطني )171)

م(، وصوالً إىل فالسفة الدين املتأّخرين مثل شاليرماخر 2711ومارتن لوثر )

وبالنتينجا وجون هيغ وغريهم، فضاًل عن كبار فالسفة اإلسالم ومتكّلميه، 

الرازي،  مثل ابن سينا، ونصري الدين الطويس، والعالمة احليل، وفخر الدين

وصدر الدين الشريازي، وصوالً إىل العالمة الطباطبائي والشيخ املطهري 

وغريهم.. وهي من األسئلة الراجعة برّمتها إىل فلسفة اخللقة، وملاذا خلقنا؟ 

 ومل يكن غريه؟ و..كام كان وملاذا كان ما كان 

لست هنا يف معرض بحث هذا املوضوع املعّقد، لكن ما أريده هو أّن 

كم عن )ما ذنب هذا الشخص أن تناول هذا الطعام فأّثر عىل قلبه مثاًل؟( سؤال

ليس شيئًا جديدًا سوى أّنه واحٌد من آالف أسئلة قضّية الرشور يف العامل، ومن 

ثم فال يرّبر لنا هذا السؤال اإلطاحة هبذه األحاديث؛ ألّنه لو بّرر ذلك لرّبر 

قضايا دينية كثرية! فأّي جواب اإلطاحة بالكثري من نصوص القرآن الكريم وب

خيتاره الباحثون يف قضية الرشور يصلح جوابًا هنا عىل سؤالكم، وأّي عجٍز يف 

 اإلجابة هناك يمتّد للجواب عن سؤالكم.

ما أريد الرتكيز عليه هو أّن هذا السؤال ليس خاّصًا بموضوع البحث هنا، بل 

 ة.هو من األسئلة الدينية والفلسفّية الكربى والعامّ 
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 ما الفرق بني البعل والزوج يف القرآن الكريم؟  ـ 522

 :َّلحظت ِف القرآن الكريم ذكر لفظتني مها: الزوج والبعل، فًم الفرق  السؤال

 بينهًم؟

  املعروف بني اللغويني أّن البعل والزوج مرتادفان، وهذا ما نّصوا عليه يف

التمييز، فجعل الفرق بعض املتأّخرين من اللغويني حاول  مواضع كثرية، لكنّ 

أّن الرجل ال يكون بعاًل للمرأة حتى يدخل هبا، وذلك أّن  بني البعل والزوج يف

واملالعبة. ولكّن هذا التمييز غري صحيح أو عىل األقل ال دليل  البعال هو النكاح

اللغويني عليه، فكام حيتمل أّن البعال أطلق عىل املالعبة والنكاح  من قدامى

مبارش له، ومنه اشتّق لفظ البعل، كذلك حيتمل أّن البعل بمعنى  نتيجة ملعنى

بالبعال عن املالعبة؛ ألّن املالعبة فعُل الزوج، فيكون األصل  الزوج، وعرّب 

 أيضًا. اللغوي هو الزواج

ونحن لو تأّملنا اجلذر اللغوي لكلمة بعل، فسوف نرى أّّنا ترجع إىل ثالثة 

بعل: الباء »(: 117ـ  111: 2ييس اللغة أصول، قال ابن فارس يف )معجم مقا

والعني والالم أصول ثالثة، فاألّول الصاحب يقال للزوج بعل. وكانوا يسّمون 

بعض األصنام بعاًل. ومن ذلك البعال وهو مالعبة الرجل أهله. ويف احلديث يف 

أيام الترشيق إّنا أيام الترشيق إّنا أيام أكل ورشب وبعال.. واألصل الثاين 

من احلرية والدهش يقال: بعل الرجل إذا دهش. ولعّل من هذا قوهلم: جنٌس 

امرأة بعلة إذا كانت ال حتسن لبس الثياب. واألصل الثالث البعل من األرض 

املرتفعة التي ال يصيبها املطر يف السنة إال مّرة واحدة. ومما حيمل عىل هذا الباب 

، ويمكن «سقي سامء الثالث البعل وهو ما رشب بعروقه من األرض من غري

 ( أيضًا.121: 2مراجعة املصطفوي يف )التحقيق يف كلامت القرآن الكريم 
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بعل: البعل: الزوج. يقال: بعل يبعل »(: 211: 1وقال الفراهيدي يف )العني 

بعاًل وبعولة فهو بعل مستبعل، وامرأة مستبعل، إذا كانت حتظى عند زوجها، 

عندها. واملرأة تتبّعل لزوجها إذا كانت والرجل يتعّرس المرأته يطلب احلظوة 

 .«مطيعًة له. والبعل: أرض مرتفعة ال يصيبها مطر إال مّرة يف السنة

وهذا يعني أّن خصوصّية البعل بمعنى الزوج تكمن يف املصاحبة أو يف 

 االستعالء، ولو راجعنا النصوص القرآنية، سنرى اآليات التالية:

ا َفاَل ُجنَاَح َوإِِن اْمَرأَ ﴿قوله تعاىل:  ـ 5 ا َأْو إِْعَراضا ٌة َخاَفْت ِمْن َبْعلَِها ُنُشوزا

حه َوإِْن  ِت اْْلَْنُفُس الشُّ ْلُح َخرْيٌ َوُأْحرِضَ ا َوالصُّ َعَلْيِهًَم َأْن ُيْصلَِحا َبْينَُهًَم ُصْلحا

ا ِسنُوا َوَتتهُقوا َفإِنه اهللهَ َكاَن بًَِم َتْعَمُلوَن َخبرِيا (، وهذا حيتمل 218)النساء:  ﴾حُتْ

اإلشارة إىل والية الزوج وعلّوه، لكّن األقرب اإلشارة إىل املصاحبة، بمعنى أّن 

هذا الذي يفرتض أن يكون مصاحبًا هلا، إذا وجدت خالف صحبته الطبيعية من 

النشوز أو اإلعراض، فالطريق هو الصلح الذي يعيد األمور إىل ما يفرتض أن 

 مصاحبة.تكون عليه احلالة الطبيعية لل

َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنه َوَُيَْفظَْن ﴿قوله سبحانه:  ـ 4

ْبَن بُِخُمِرِهنه َعَّل ُجُيوهِبِنه َوََّل  ُفُروَجُهنه َوََّل ُيْبِديَن ِزينََتُهنه إَِّله َما َظَهَر ِمنَْها َوْليَرْضِ

ِهنه َأْو َأْبنَاِء ُبُعوَلتِِهنه ُيْبِديَن ِزينََتُهنه إَِّله لُِبُعوَلتِ 
ِهنه َأْو َآَبائِِهنه َأْو َآَباِء ُبُعوَلتِِهنه َأْو َأْبنَائِ

ِهنه َأْو َما َمَلَكْت َأْيًَمَُّنُنه أَ 
ِو َأْو إِْخَواَِّنِنه َأْو َبنِي إِْخَواَِّنِنه َأْو َبنِي َأَخَواهِتِنه َأْو نَِسائِ

َجاِل َأِو الطِّْفِل الهِذيَن مَلْ َيْظَهُروا َعَّل َعْوَراِت النَِّساِء التهابِِعنَي َغرْيِ ُأوِِل  ْرَبِة ِمَن الرِّ  اإْلِ

ا اَلُْؤْ  َ ا َأَيُّ ِفنَي ِمْن ِزينَتِِهنه َوُتوُبوا إىَِل اهللهِ مَجِيعا ْبَن بَِأْرُجلِِهنه لِيُْعَلَم َما خُيْ ِمنُوَن َوََّل َيرْضِ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  (، وهذه اآلية حتتمل أخذ عنّص العلّو والوالية، 12)النور:  ﴾َلَعله

كام حتتمل أخذ عنّص املصاحبة، فكأّن ابن هذا الصاحب هو ابني وأبوه هو أيب 
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 وهكذا.

َناَها بِإِْسَحاَق َوِمْن ﴿قوله عّز من قائل:  ـ 4 ْ َواْمَرَأُتُه َقاِئَمٌة َفَضِحَكْت َفبرَشه

ا إِنه َهَذا َوَراِء إِْسَحاَق َيْعُقوَب قَ  اَلْت َيا َوْيَلَتى َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز َوَهَذا َبْعيِل َشْيخا

ُة اهللهِ َوَبَرَكاُتُه َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت إِنههُ  ٌء َعِجيٌب َقاُلوا َأَتْعَجبنَِي ِمْن َأْمِر اهللهِ َرمْحَ  َليَشْ

يٌد  كون االستخدام هنا بقصد بيان (، ومن القريب أن ي51ـ  52)هود:  ﴾مَحِيٌد جَمِ

الصحبة، فكأّّنا تريد القول: إّن هذا الرجل الذي صاحبته كّل هذا العمر مل 

أنجب منه ولدًا، أفرتاين أنجبه منه اآلن؟! وكأّن طول الصحبة هذه من 

ويمكن هنا أن تكون إشارة إىل املالعبة،  .مقتضيات اإلنجاب بحسب العادة

بيني وبينه بعولة ونكاح ومالعبة مل أنجب منه طيلة بمعنى أّن هذا الرجل الذي 

 هذه املّدة فكيف أنجب اآلن؟!

َوإِنه إِْليَاَس َلََِن اَلُْْرَسلنَِي إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه َأََّل َتتهُقوَن َأَتْدُعوَن ﴿قوله عّز وجّل:  ـ 1

ُكْم َوَربه  الِِقنَي اهللهَ َربه لنِيَ َبْعالا َوَتَذُروَن َأْحَسَن اخْلَ  211)الصافات:  ﴾َآَبائُِكُم اْْلَوه

(، والبعل هنا يراد به كام يظهر املعبود الذي استبدلوه باهلل تعاىل، وقال 211ـ 

عنه املفرّسون واللغوّيون بأّنه صنم، وربام يكونه اساًم هلذا الصنم، أو أّنه أريد 

اللغوي للكلمة، اإلشارة إىل كونه مثلهم من مثلّية املصاحبة املأخوذة يف اجلذر 

 فال يستحّق العبادة ما دام خملوقًا مثلهم.

هي أّن االستخدامات القرآنية للبعل تقرتب كثريًا من مفهوم املصاحبة  والنتيجة

 والتساوي واملامثلة، وأحيانًا من مفهوم الوالية واالستعالء، واهلل العامل.

 

ا هو أدنى من ما هو اللمم الوارد يف القرآن الكريم؟ وهل معناه جواز م  ـ 522

 الزنا؟

 :ًَمَواِت َوَما ِِف اْْلَْرِض لَِيْجِزَي ﴿جاء ِف قوله تعاىل:  السؤال َوهللِهِ َما ِِف السه
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ْثِم  َتنُِبوَن َكَبائَِر اإْلِ ْسنَى الهِذيَن َُيْ ِزَي الهِذيَن َأْحَسنُوا بِاْْلُ الهِذيَن َأَساُءوا بًَِم َعِمُلوا َوَُيْ

َمَم إِنه َربهَك َواِسُع اَلَْْغِفَرةِ ُهَو َأْعَلُم بُِكْم إِْذ َأْنَشَأُكْم ِمَن اْْلَْرِض َواْلَفَواِحَش  إَِّله الله

َقى وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اته َهاتُِكْم َفاَل ُتَزكُّ )النجم:  ﴾َوإِْذ َأْنُتْم َأِجنهٌة ِِف ُبُطوِن ُأمه

عض اْلراء وجدهتا تقول بأّن أغلب الفقهاء (، وحينًم اّطلعت عّل ب44ـ  45

يقولون بأّن اللمم هو كّل َشء دون الزنى، فًم هو اللمم وفق حقيقة ما جاءت به 

 الرشيعة؟ وهل يعني ذلك أّن ما هو أقّل من الزنا سيكون مغفوراا معفّواا عنه؟

 عيّة اللمم من اللّم وهو مجع الشء، ويطلق أيضاً َ عىل االقرتاب منه، واملرج

هنا ليس كلامت الفقهاء واملفرّسين، وإّنام اللغة وسياقات النّص القرآين، حيث 

ه لإلنسان واقرتابه منه، من هنا وجدنا من فرّس اآلية  يقال: ملُم الشيطان أي مس 

بالصغائر، لكوّنا تعّد اقرتابًا من الفواحش، ووجدنا من فرّسها بام يصدر من 

ن سقطاٍت وهفوات، كونه غري معصوم؛ ألّن اإلنسان بني الفينة واألخرى م

 ذلك يصدق عليه أّنه اقرتاٌب من الفواحش.

والعربة هنا باالستثناء )إال اللمم(، فإنه إذا كان استثناًء منقطعًا أمكن تفسري 

اآلية بمثل هذه التفاسري، وإذا كان استثناًء متصالً صار اللمم جزءًا من 

 الفواحش والكبائر.

اللمم بأّنه الزنا أو أّنه كّل يشء غري الزنا، فهي اجتهادات ال تستند تفسري  وأما

 العرب. إىل اللغة؛ ألّن الزنا أو غريه ال يطلق عليهام باخلصوص أّّنام ملٌم يف لغة

ولعّله يمكن تفسري اآلية الكريمة بأن نرجعها إىل النازل، بمعنى نقول: أملّ به 

ول بأّن هؤالء جيتنبون الكبائر والفواحش املرض أي نزل به، فكأّّنا تريد أن تق

العادة ما ينزل هبم من معايص نتيجة بعض الظروف التي  لكنهم ال جيتنبون يف

يف  الفاحشة؛ ألّّنم غري معصومني، فقد ينظر نظر شهوةٍ  جتعلهم يقرتبون من
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عادته اجتناب هذه املعايص، وقد يرتكب  وضٍع ما نتيجة ضغط معنّي، لكنّ 

إنساٍن نتيجة انجرافه مع جّو اجتامعي معنّي تكثر فيه الغيبة، لكنّه ال  الغيبة يف حّق 

يقيم عىل معصيته بل يفارقها، فهذا املعنى ربام يكون قريبًا لغوّيًا أيضًا يف تفسري 

 اآلية الكريمة، ومنسجاًم كذلك مع الروح القرآنّية ومع واقع التجربة البرشية.

، لكّن اآلية تريد أن ترشح واقع جتربة منه أّن احلرام كّله حرام ونستنتج

املؤمن وتتفّهم وضعه وحاله من حيث إّنه يرتك الفواحش، لكنّه قد يقع  اإلنسان

من حيث ال يريد، فيسقط أمام ضغط الشيطان، ويبدو أّن اهلل يشري يف  يف اللمم،

 هذه اآلية الكريمة إىل أّن مثل هذه السقطات العابرة يمكن أن ينظر اليها اهلل

بروح الرمحة مادام اإلنسان متجنّبًا للفواحش والكبائر وعازمًا ومستمّرًا يف 

جيوز لنا فعل احلرام بني الفينة واألخرى، بل بمعنى أّنه لو  تركها، ال بمعنى أّنه

ما فإّن اهلل يمكن أن يتخّطاه ويغفره، فهذا أشبه يشء بام يقال  صدر نتيجة وضعٍ 

اجلناية عن سبق إرصار وترّصد أو ارتكاهبا دون اجلنائي من ارتكاب  يف القانون

 ذلك.

 

ما هو املوقف من احلديث النبوي الذي يدعو لإلكثار من سّب أهل   ـ 522

 البدع؟

 :ما معنى أّن اْلديث معترب؟ وهل اْلديث اَلعترب حّجة وأساس  السؤال

للعمل؟ وبناءا عليه هل حديث اإلكثار من سّب أهل البدع صحيح سنداا ومتناا؟ 

 هو تفسريه؟ وكيف نطبّقه؟ وما

 :احلديث املعترب هو احلديث الذي يتمتع بكّل الرشوط العلمّية  أوَّلا

والرشعية الالزمة جلعله أساسًا يف العمل وترتيب النتائج العلمّية والعملّية عليه، 
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والعلامء خيتلفون يف الرشوط التي يلزم توّفرها يف صريورة احلديث معتربًا، 

اقة سلسلة الرواة املتصلة باملعصوم، ومنهم من يرى غري فمنهم من يرى وث

 .ذلك

وما يبدو يل شخصّيًا ـ من خالل البحوث األصولّية يف هذا املجال ـ هو أّن 

احلديث ال يكون حجًة وال معتربًا إال إذا أفاد اليقني بالصدور أو االطمئنان 

خلطأ فيه، بطريقة بذلك، إّما لتواتره أو تكاثر طرقه أو تاليش احتامل وضعه وا

جتعل االحتامل املعاكس قلياًل للغاية ونادرًا، فال حجّية ألخبار اآلحاد الظنّية 

 واهلل العامل.

أّما احلديث الذي أرشتم إليه، فهو مروّي عن النبي صىّل اهلل عليه وعىل  ثانياا:

 آله وسّلم، حيث ينقله لنا داود بن رسحان، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:

إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي »قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: 

فأظهروا الرباءة منهم وأكثروا من سّبهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم؛ كيال 

يطمعوا يف الفساد يف اإلسالم وحيذرهم الناس وال يتعّلمون من بدعهم يكتب 

 .(157: 1)الكايف  «ت يف اآلخرةاهلل لكم بذلك احلسنات ويرفع لكم به الدرجا

وهذا احلديث صحيح السند وفقًا لقواعد تصحيح احلديث، لكنّه عندي غري 

معترب؛ لعدم إمكان حتصيل االطمئنان بصدوره، بل غايته الظّن؛ لكونه ال حيظى 

إال بسنٍد واحد وله طريق واحد، وقد تفّرد بنقله الشيخ الكليني يف الكايف، ومل 

جديد وال حتى عنه!!، ولو أّنك تأّملت ال  لقدماء غريه ال بطريٍق له أحد من اينق

جتد هلذا احلديث ذكرًا ُيذكر يف كتب العلامء واملحّدثني والفقهاء واملفرّسين حتى 

القرن العارش اهلجري، وليس هناك ما يدعمه ويؤّيده لريفع احتامل صدوره، 

ؤّيد له، إن مل نقل بأّنه وهذا هو العمدة عندي يف مناقشة احلديث، وما سيأيت م
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 يواجه شبهة معارضة الثقافة القرآنّية.

أّما الذين يقولون بحجّية اخلرب اآلحادّي الظنّي فهذا احلديث صحيٌح  ثالثاا:

عندهم، وهم الذين يطالبون بتفسري احلديث وتطبيقه عملّيًا، وهناك من يثري 

 مناقشات متنّية بوجه هذا احلديث، وذلك من جهتني:

إّن هذا احلديث حيتوي عىل األمر باإلكثار من سّب أهل البدع  ة اْلوىل:اجله

 ليسقطوا من أعني الناس، وهذا معناه أّنه يطالب بالسّب العلنّي ما مل تكن تقّية.

إّنه يأمر بمباهتتهم، وهذا النص حيتمل معنيني: أحدمها من  اجلهة الثانية:

والكذب واالفرتاء عىل لسان أهل البهتان بمعنى التقّول عليهم بام مل يقولوه 

البدع كي يسقطوا من أعني الناس، وثانيهام من املباهتة )وهو الذي ذهب إليه 

: 52، والعالمة املجليس يف بحار األنوار 117: 2الفيض الكاشاين يف الوايف 

، وغريهم( أي املجادلة 22، والسيد جعفر مرتىض يف كتاب أفال تذكرون: 121

فحامهم وصّدهم بام يوجب حترّيهم، ومهامجتهم فكريًا والتسكيت، بمعنى إ

 بطريقة تسقطهم وتسقط فكرهم.

وِء ِمَن ﴿أّما اجلهة األوىل، فقد قال القرآن الكريم:  ْهَر بِالسُّ َّل ُُيِبُّ اهللهُ اجْلَ

ا َعلِيًما  اجلهر  (، فاهلل ال حيّب 218)النساء:  ﴾اْلَقْوِل إَِّله َمْن ُظلَِم َوَكاَن اهللهُ َسِميعا

السّب الذي هو جهٌر بالسوء ببالسوء من القول إال يف حالة الظلم، وهذا متعّلق 

 من القول، ما مل نلتزم بالتخصيص.

َوََّل َُيِْرَمنهُكْم َشنََآُن َقْوٍم َأْن ﴿وأّما اجلهة الثانية، فيقول سبحانه وتعاىل: 

َراِم َأْن َتْعَتُدوا  وُكْم َعِن اَلَْْسِجِد اْْلَ َوَتَعاَوُنوا َعَّل اْلرِبِّ َوالتهْقَوى َوََّل َتَعاَوُنوا َصدُّ

ُقوا اهللهَ إِنه اهللهَ َشِديُد اْلِعَقاِب  ْثِم َواْلُعْدَواِن َواته (، وقال 1)املائدة:  ﴾َعَّل اإْلِ

اِمنَي هللِهِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط وَ ﴿سبحانه:  ا الهِذيَن َآَمنُوا ُكوُنوا َقوه َ ِرَمنهُكْم َيا َأَيُّ ََّل َُيْ
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ُقوا اهللهَ إِنه اهللهَ َخبرٌِي بًَِم  َشنََآُن َقْوٍم َعَّل َأَّله َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتهْقَوى َواته

(، وهذا املنطق القرآين خمالف لثقافة البهتان الواردة يف 8)املائدة:  ﴾َتْعَمُلونَ 

 بمعنى البهتان واالفرتاء والتقّول عليهم.احلديث، بناًء عىل تفسري )باهتوهم( 

ويؤّيد هذا كّله، وجود نصوص كثرية تتحّدث عن أخالقّيات املؤمن،  رابعاا:

وصفات النبي وأهل بيته عليهم السالم، وهي تشري إىل عدم معروفّيتهم بمثل 

هذا السبيل )سبيل اجلهر بالسّب(، رغم كثرة البدع التي ظهرت يف القرون 

األوىل وفقًا لفهم املشهور، ففي احلديث عن مالك بن أنس جاء اإلسالمّية 

ما رأت عيني أفضل من جعفر بن حممد »يصف اإلمام الصادق عليه السالم: 

فضاًل وعلاًم وورعًا، وكان ال خيلو من إحدى ثالث خصال: إما صائاًم، وإما 

شون رهبم، وكان قائاًم، وإما ذاكرًا، وكان من عظامء البالد وأكابر الزهاد الذين خي

كثري احلديث طّيب املجالسة كثري الفوائد، فإذا قال: قال رسول اهلل، اخرّض مّرة 

واصفّر أخرى. حتى لينكره من ال يعرفه، ويقال: اإلمام الصادق، والعلم 

الناطق، باملكرمات سابق، وباب السيئات راتق، وباب احلسنات فاتق. مل يكن 

، وال طامعًا، وال خّداعًا، وال ناّممًا، وال ذّمامًا، وال غيابًا، وال سّبابا، وال صخاباً 

أكوالً، وال عجوالً، وال ملوالً، وال مكثارًا، وال ثرثارًا، وال مهذارًا، وال طّعانًا، 

 (.111: 1)مناقب آل أيب طالب  «وال لّعانًا، وال مّهازًا، وال ملّازًا، وال كنّازاً 

عليه السالم أّنه قال ـ وقد سمع قومًا من وجاء يف ّنج البالغة عن اإلمام عيّل 

إيّن أكره لكم أن تكونوا »أصحابه يسّبون أهل الشام أّيام حرهبم بصّفني ـ: 

سّبابني، ولكنّكم لو وصفتم أعامهلم وذكرتم حاهلم، كان أصوب يف القول وأبلغ 

يف العذر، وقلتم مكان سّبكم إّياهم: اللهم احقن دماءنا ودماءهم، وأصلح ذات 

يننا وبينهم، واهدهم من ضاللتهم حتى يعرف احلّق من جهله، ويرعوي عن ب
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(. وقد ذكر السيد عبد الزهراء 281: 1)ّنج البالغة  «الغّي والعدوان من هلج به

احلسيني اخلطيب يف حتقيقه ملصادر أحاديث ّنج البالغة بعد نقله هذا احلديث ما 

عدي وعمرو بن احلمق اخلزاعي سمع أمري املؤمنني عليه السالم حجر بن )ييل: 

يشتامن أهل الشام فدعامها وّنامها عن ذلك فقاال: يا أمري املؤمنني، ألسنا حمّقني 

، قاال: فلم منعتنا من شتمهم، «بىل»، قال: أوليسوا مبطلني، قال: «بىل»قال: 

روى ذلك قبل الريض وبعده مجاعة من  «.إيّن أكره أن تكونوا سّبابني..»قال: 

، ونّص بن 277ل كأيب حنيفة الدينوري يف )األخبار الطوال( ص أهل النق

 2، وابن أيب احلديد يف رشح ّنج البالغة م 221مزاحم يف كتاب )صفني( ص 

( )اخلطيب، 271، وسبط ابن اجلوزي يف )تذكرة اخلواص( ص 182ص 

 (.11ـ  12: 1مصادر ّنج البالغة وأسانيده 

ث بإمكاّنم أن يقولوا بأّن هذا إّن الذين يصّححون هذا احلدي خامساا:

احلديث قد جعل السّب يف سياق خّطة هتدف لرتك الناس ألهل البدع، وأّما 

السّب الذي يفتقر إىل هذا األثر، فإّنه ال يكون مشموالً هبذا احلديث، فأّي سّب 

ألهل البدع والريب ال يكون ضمن هذا السياق ال يشمله هذا احلديث النبوّي، 

السّب الذي يفيض إىل مزيد متّسك الناس هبذا املبتدع، أو سّب  وهذا معناه أنّ 

اآلخرين ملقّدسات املؤمن، أو تشويه صورة املؤمنني دون نتيجة ُتذكر، سوف لن 

َوََّل َتُسبُّوا الهِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن ﴿يكون مشموالً هلذا احلديث أيضًا، قال تعاىل: 

ِْم َمْرِجُعُهْم اهللهِ َفَيُسبُّوا اهللهَ َعْدوا  ٍة َعَمَلُهْم ُثمه إىَِل َرهبِّ نها لُِكلِّ ُأمه ا بَِغرْيِ ِعْلٍم َكَذلَِك َزيه

(، وجاء يف صحيحة أيب بصري، عن 228)األنعام:  ﴾َفُينَبِّئُُهْم بًَِم َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

يه وآله إّن رجاًل من بني متيم أتى النبي صىل اهلل عل»أيب جعفر عليه السالم قال: 

فقال: أوصني، فكان فيام أوصاه أن قال: ال تسّبوا الناس فتكتسبوا العداوة 
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 (.112: 1)الكايف  «بينهم

.. قلت للرضا : يا ابن  :ويف هذا السياق جاء خرب ابن أيب حممود أّنه قال

رسول اهلل إّن عندنا أخبارًا يف فضائل أمري املؤمنني عليه السالم وفضلكم أهل 

 ..»من رواية خمالفيكم وال نعرف مثلها عندكم، أفندين هبا؟ فقال: البيت، وهي 

يا ابن أيب حممود، إّن خمالفينا وضعوا أخبارًا يف فضائلنا وجعلوها عىل ثالثة 

أقسام: أحدها الغلّو، وثانيها التقصري يف أمرنا، وثالثها التّصيح بمثالب أعدائنا، 

ونسبوهم إىل القول بربوبّيتنا، وإذا فإذا سمع الناس الغلّو فينا كّفروا شيعتنا 

سمعوا التقصري اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسامئهم ثلبونا 

بأسامئنا، وقد قال اهلل عز وجل: وال تسّبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسّبوا اهلل 

 (.151: 2)عيون أخبار الرضا عليه السالم  «عدوًا بغري علم

وهلذا كّله عىل ما يبدو، ذهب السيد اخلوئي إىل تعليق جواز السّب والبهتان 

ألهل البدع بام إذا ترّتب عىل ذلك ردع املنكر ومنعه، فقد جاء يف استفتاء له 

هل جيوز سّب أهل البدع والريب ومباهتتهم والوقيعة فيهم؟ »النّص التايل: 

 (.115: 2)رصاط النجاة  «اخلوئي: إذا ترتب ردع منكر عىل تلك، فال بأس

وعليه، فام يفعله بعض املؤمنني اليوم من األخذ هبذا احلديث إلسقاط حرمة 

كّل من يتصّورونه من أهل البدعة أو خيالفهم الرأي، سواء جاء ذلك ضمن 

خّطة ممنهجة أم ال، غري صحيح، حتى لو أخذنا هبذا احلديث، وذلك وفقًا هلذه 

 القراءة.

 

 الشتم والسّب؟ القرآن مااستخدو ﴾ُعُتلٍّ َبْعَد َذِلَك َزِنيٍم﴿: تعاىل قوله  ـ 522

 :يقول بعض العلًمء واَلشايخ بأّن القرآن الكريم استخدم أسلوب  السؤال
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السّب والشتم ِف حّق أعداء الدين، ومن هنا َّل ُيّق لنا اعتبار هذا اْلسلوب غري 

، والعتل: عظيم الكفر، ﴾ُعُتلر َبْعَد َذلَِك َزنِيمٍ ﴿حضاري، فقد قال تعاىل: 

والزنيم: الدعّي، فالقرآن هنا يصف الوليد بن اَلغرية بأّنه ابن حرام وابن زنا، 

 وهذا سباٌب وشتم، ما هو تعليقكم عّل هذا الكالم؟

  لو أردنا فهم هذه اآلية الكريمة فينبغي الرجوع إىل اللغة، وفهم املحتمالت

 لكلامت اللغوية هنا، لنخرج بنتيجة:التي تتوّفر لدينا منها، وسأذكر بعض ا

زنم: يقال: هو العبد زنمة »(: 2117: 7قال اجلوهري يف )الصحاح  ـ 5

وزنمة، وزنمة وزنمة، أي قّده قّد العبيد. وقال الكسائي: أي حّقًا. والزنمة: 

يشء يقطع من أذن البعري فيرتك معّلقًا. وإنام يفعل ذلك بالكرام من اإلبل. يقال: 

وأزنم ومزنم، وناقة زنمة وزنامء ومزنمة. والزنم: لغة يف الزمل الذي بعري زنم 

يكون خلف الظلف.. والزنيم واملزنم: املستلحق يف قوم ليس منهم، ال حيتاج 

إليه، فكأّنه فيهم زنمة. واملزنم أيضًا: صغار اإلبل. ويقال املزنم: اسم فحل. 

لئيم الذي يعرف بلؤمه كام وقوله تعاىل: )عتل بعد ذلك زنيم( قال عكرمة: هو ال

 .«تعرف الشاة بزنمتها

زنم: الزاء والنون »(: 11: 1وقال ابن فارس يف )معجم مقاييس اللغة  ـ 4

وامليم أصل يدّل عىل تعليق يشء بشء، من ذلك الزنيم وهو الدعّي، وكذلك 

تدّلية املزنم وشّبه بزنمتي العنز ومها اللتان تتعّلقان من أذّنا، والزنمة اللحمة امل

يف احللق. وقال الشاعر يف الزنيم: زنيم تداعاه الرجال زيادة * كام زيد يف عرض 

 .«األديم األكارع

زنم: له عنز مزنمة وذات »(: 122وقال الزخمرشي يف )أساس البالغة:  ـ 4

زنمتني، ومن املجاز وضع الوتر بني الزنمتني، ومها رشخا الفوق، ويف فالن 
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مة، وفالن زنيم ومزنم: دعّي معّلق بمن ليس منه. قال: زنمة خري وزنمة رّش عال

زنيم تداعاه الرجال زيادة * كام زيد يف عرض األديم األكارع. وهم يقتفون 

 .«املزنم وهو ما صغر من النعم؛ ألن التزنيم يكون يف حال الصغر

زنم: َزَنَمتا »(: 155ـ  157: 21وقال ابن منظور يف )لسان العرب  ـ 1

َنَمتان: َزَنَمتا الُفوق، ومها األُذن: هنت ان تليان الشحمة، وتقابالن الَوَتَرَة... الز 

ُ: الذي تقطع ُأذنه ويرتك  جا الُفوق، ومها ما َأرشف من حرفيه. وامُلَزن ُم وامُلَزمل  رَشَ

ذن.. له َزَنَمٌة. ويقال: امُلَزمل  وامُلَزن ُم الكريم. وامُلَزن ُم من اإِلبل: املقطوع طرف األُ 

ْعلة، وهو َأن ُيَشق  من األُذن يشء ثم يرتك  امت يف قطع اجللد الر  األمَحر: من السِّ

َنمُة، وهو َأن َتبنِي تلك القطعة من األُذن، واملُْفضاة مثلها..  معل قًا، ومنها الز 

مَلِ الذي يكون خلف الظِّْلِف، ويف حديث لقامن: الضائنة  َنُم: لغة يف الز  والز 

نِ  َنَمِة، وهي الكريمة، ألَن الضْأن ال َزَنَمَة هلا وإِنام يكون ذلك الز  َمُة َأي ذات الز 

نِيُم: الذي له َزَنَمتان يف حلقه، وقيل: امُلَزن ُم صغار اإِلبل.. وقوله  يف املعز.. والز 

تا تعاىل: ُعُتلي بعد ذلك َزنِيٍم؛ قيل: موسوم بالرّش؛ ألَّن قطع األُذن َوْسٌم. وَزَنمَ 

الشاة وُزْنمتها: هنة معّلقة يف َحْلقها حتت حِلْيتها، وخّص بعضهم به العنز، 

نِيُم َأيضًا:  نِيُم: ولد الَعْيَهَرة. والز  والنعت َأْزَنُم، واألُْنثى َزملْاء وَزْنامُء.. والز 

ْنمُة: شجرة ال َوَرَق هلا كَأّنا ُزْنمُة الشاة.. واألَْزَنُم اجلََذعُ  : الدهر الوكيل. والز 

املعل ق به الباليا، وقيل: ألَّن الباليا َمنُوطٌة به متعّلقة تابعة له، وقيل: هو الشديد 

.. قال َأبو منصور:  عي  . وامُلَزن ُم: الد  ِعي  نِيُم: الد  َنَمِة العالمة. والز  املّر.. وَأصل الز 

ِعي  وإِنه صغار اإِلبل باطل ، إِنام امُلَزن ُم من اإِلبل الكريم قوله يف امُلَزن ِم إِنه الد 

نِيُم، ويف التنزيل العزيز:  ِعي  فهو الز  الذي جعل له َزَنمٌة عالمة لَكَرِمه، وأما الد 

ِعي  املُْلَصُق بالقوم وليس منهم،  نِيُم الد  ُعُتلي بعد ذلك َزنيم؛ وقال الفراء: الز 
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نِيُم الذي ُيْعَرُف بالرش والل ؤْ  نِيُم وقيل: الز  م كام تعرف الشاة بَزَنَمتِها. والز 

وامُلَزن ُم: امُلْسَتْلَحُق يف قوم ليس منهم ال حيتاج إِليه فكَأنه فيهم َزَنَمٌة؛ ومنه قول 

ان: وَأنت َزنِيٌم نِيَط يف آِل هاِشٍم * كام نِيَط َخْلَف الراكب الَقَدُح الَفْرُد.  َحس 

جاُل ِزيادًة * كام ِزيَد وَأنشد ابن بري للَخطِيم التميمي، ج اهيل: َزنِيٌم َتداعاه الرِّ

ويف الكامل للمربد روى َأبو عبيد وغريه َأن نافِعًا  يف َعْرِض األَِديِم األَكاِرُع..

ِعي   نِيُم؟ قال: هو الد  سَأل ابن عباس عن قوله تعاىل: ُعُتلي بعد ذلك َزنِيٍم: ما الز 

ان جاُل ِزيادًة * كام ِزيَد  املُْلَزُق، َأما سمعت قول َحس  بن ثابت: َزنِيٌم َتداعاه الرِّ

ِعي  يف  نِيُم وهو الد  يف َعْرِض األَِديِم األَكاِرُع. وورد يف احلديث َأيضًا: الز 

 .«الن َسب..

الثعلبي: روى الثاميل، عن جماهد، »( قال: 115ويف )تفسري أيب محزة الثاميل: 

يف يده يف كّل إهبام له إصبع زائدة. ]ابن  يف الزنيم قال: كانت له ست أصابع

كثري[ قال أبو بكر بن عياش: عن أيب محزة الثاميل، عن عكرمة قال يف قوله تعاىل: 

. كام أورد «)زنيم(: هو اللئيم الذي يعرف اللؤمة كام تعرف الشاة بزنمتها

تفسري ين يف العديد من الكلامت املنقولة عن التابعني واملفرّس  هالطربي يف تفسري

الزنيم بالدّعي وابن الزنا واللئيم واملعروف بالرش واملعروف بالكفر وغري ذلك 

 (.17: 11من املعاين األخرى )انظر: جامع البيان 

أقول: إذا تأّملنا ِف كلًمت اللغويني واَلفرّسين فنحن نجد أّن الكلمة )زنم( 

 ترجع إىل أحد معنيني:

الشخص عالمة يعرف هبا، وهلذا قال  فكأّن يف هذا اَلعنى اْلّول: العالمة،

بعضهم بأّن العالمة هي شّدة كفره، أو لؤمه، أو يشء يف أصابع يده أو وجهه 

 ذلك. ووحلقه ونح
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الشء املستلحق بشء بحيث يكون ذلك تعبريًا عن سقوط  اَلعنى الثاين:

قيمته وعدم وجود وزٍن له، مثل الدعّي الذي هو ابن زنا لكن ُيْلِحُقه شخٌص 

خر به، أو مثل موىل لقوم أو حليف ال يكون بني قومه فيلحق بقوٍم آخرين، كام آ

هي احلال اليوم فيمن يلحق ببلد آخر فيمنح اجلنسية لكن ال يعّده أهل البلد 

جزءًا من بلدهم. وهبذا يكون اإلحلاق بمعنى أّن شخصًا ال يلحقه وصف، لكن 

قول الفقهاء مثاًل: إحلاق نحن نلحقه وندرجه فيمن يتصف هبذا الوصف، ومنه 

 الفقاع باخلمر، أو قول األصوليني: إحلاق غري املنصوص باملنصوص وهكذا.

وقد جاء اإلحلاق والتبعيّة من زنمة املعز، كام تقّدم يف النصوص اللغوّية، 

وزنمة املعز جزٌء منها، لكنّه جزء تابع ال حيتاج إليه، وهلذا ورد يف بعض الكلامت 

 مة بأّنه شخص ملحق تابع ال حُيتاج إليه.اللغوية املتقدّ 

وهذا معناه أّن إطالق الزنيم عىل الدعّي إطالق مصداقي، وليس هو معنى 

الكلمة لغًة، إّنام هو تطبيٌق هلا، فاآلية بداللتها اللغوّية تعني ـ بناًء عليه ـ أّن هذا 

بعد  الشخص حاّلف مهني مّهاز مشاء بنميم مناع للخري معتد أثيم عتٍل، وهو

هذا كّله من صفات الرّش والتكرّب والغطرسة والظلم شخٌص ال قدر له، ليس 

سوى الحق بقومه وال يملك وزنًا فيهم، وال هو بالذي حيتاجون إليه، فليس يف 

اآلية إذن داللة واضحة عىل إرادة ابن الزنا من الزنيم، بل هذا جمّرد احتامل فيها 

 كام صار واضحًا.

روايات التفسريية عن الصحابة والتابعني، لوجدناها ولو ذهبنا ناحية ال

خمتلفة ـ عىل املعنيني اللذين تقّدما ـ كام يظهر بمراجعة كتب التفسري، والسيام 

 جامع البيان للطربي، وقد بيّنا بعضها آنفًا.

وأّما إذا ذهبنا ناحية الروايات عن النبي وأهل بيته فنحن أمام عّدة روايات 
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 أمّهها:

وهي التي رواها لنا الشيخ الصدوق يف كتاب )معاين األخبار:  ْلوىل:الرواية ا

(، عن أبيه، قال: حّدثنا سعد بن عبد اهلل، عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن 211

العباس بن معروف، عن صفوان بن حييى، عن ابن مسكان، عن حممد بن 

العتّل »قال: مسلم، قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: عتّل بعد ذلك زنيم؟ 

 «.العظيم الكفر، والزنيم املستهرت بكفره

واملراد باملستهرت بالفتح هو املولع بالكفر الذي ال حيكي إال به، مشتهر به، 

فيكون معنى هذه الرواية منسجاًم مع املعنى اللغوي األّول، وهو أّنه معروف 

ريه. وهذه بذلك، وهي عالمته، فال يكون لآلية عالقة بموضوع ابن الزنا أو غ

 الرواية صحيحة السند باالتفاق.

(، حيث 81: 22ما ذكره الشيخ الطربيس يف )جممع البيان  الرواية الثانية:

هو الشديد »قال: سئل النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم عن العتّل الزنيم، فقال: 

اخللق، الشحيح األكول الرشوب، الواجد للطعام والرشاب، الظلوم للناس، 

ال يدخل اجلنّة ». وعن شداد بن أوس قال: قال رسول اهلل: «جلوفالرحيب ا

. «مجاع مناع كّل »، قلت: فام اجلواظ؟ قال: «جواظ وال جعظري، وال عتل زنيم

كّل »، قلت: فام العتّل الزنيم؟ قال: «الفّظ الغليظ»قلت: فام اجلعظرّي؟ قال: 

 .«رحيب اجلوف، يسء اخللق، أكول رشوب، غشوم ظلوم زنيم

وهذا احلديث أيضًا ال يتصل باملعنى الثاين للزنيم، بل هو أقرب للمعنى 

 األّول، لكن مل يثبت هذا احلديث تارخييًا وسندّيًا فهو ضعيف.

ما رواه السيد رشف الدين احلسيني االسرتآبادي )متوّف  الرواية الثالثة:

هـ(، يف كتابه )تأويل اآليات الظاهرة يف فضائل العرتة الطاهرة: 117حوايل عام 
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جاء يف تفسري أهل البيت عليهم السالم أّن أعداءهم )(، حيث قال: 521

املعنيون بذلك، وهو ما روي عن حمّمد بن مجهور، عن محاد بن عيسى، عن 

حلسني بن املختار، عنهم عليهم السالم، يف قوله عز وجل: وال تطع كّل حالف ا

العتّل: »مهني مّهاز مشاء بنميم مناع للخري معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، قال: 

. وروى حمّمد الربقي، عن األمحيس، «الكافر العظيم الكفر، والزنيم: ولد الزنا

 عن أيب عبد اهلل عليه السالم مثله(.

ه الرواية واضحة رصحية يف املعنى اخلاص وهو ابن الزنا، ولكّن هذين وهذ

اخلربين مل نعثر عليهام وال رأيت أحدًا من العلامء أسندمها ملا قبل السيد رشف 

الدين رمحه اهلل، وهو من أبناء املائة العارشة، فكيف وصلته هذه الروايات وهي 

نعرف طريقه لتصحيح سنده إىل  غري موجودة يف أّي مصدر قبله فيام وصلنا، وال

ضعيف يف »هذه الروايات، علاًم أّن حمّمد بن مجهور قال فيه النجايش بأّنه 

ووصف  «احلديث، فاسد املذهب، وقيل فيه أشياء اهلل أعلم هبا من عظمها

الشيخ الطويس بعض رواياته بأّن فيها غلوًا وختليطًا، كام وصفه بأّنه عريب بّصي 

السيد اخلوئي لوروده يف أسانيد تفسري القمي )انظر نصوص غال، وإّنام وثقه 

( وهو 212ـ  281: 21العلامء وموقف السيد اخلوئي يف معجم رجال احلديث 

مبنى غري صحيح، وتأويله لعبارة النجايش والطويس غري واضح، هلذا رّجحُت 

 شخصّيًا ضعَف حممد بن مجهور وعدم األخذ برواياته.

(، حيث 112: 1كره عيل بن إبراهيم القّمي يف )التفسري ما ذ الرواية الرابعة:

لقي فالن أمري املؤمنني عليه السالم، فقال: يا »قال: وقال الصادق عليه السالم: 

عيّل، بلغني أّنك تتأّول هذه اآلية يّف ويف صاحبي )فستبّص ويبّصون بأيكم 

يف بني أمية  املفتون(، قال أمري املؤمنني: أفال أخربك يا أبا فالن! ما نزل
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)والشجرة امللعونة يف القرآن(، قال: كذبت يا عيل! بنو أمية خري منك وأوصل 

للرحم، وقوله: )فال تطع املكذبني( قال يف عيل، )وّدوا لو تدهن فيدهنون( أي 

أحّبوا أن تغش يف عيّل فيغشون معك )وال تطع كّل حالف مهني( قال: احلالف 

يه وآله أنه ال ينكث عهدًا )مهاز مشاء بنميم( فالن حلف لرسول اهلل صىل اهلل عل

قال: كان ينّم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وينم بني أصحابه، قوله: )منّاع 

للخري معتد أثيم( قال: اخلري أمري املؤمنني، معتد أي اعتدى عليه، وقوله: )عتّل 

شاعر: زنيم بعد ذلك زنيم( قال: العتّل عظيم الكفر والزنيم الدعّي وقال ال

 .«تداعاه الرجال تداعيا * كام زيد يف عرض األديم األكارع

 .وهذه الرواية ال يبنّي لنا فيها القّمي السند أساسًا، فال حجّية فيها

وهبذا يتبنّي أّن احلديث الصحيح عن أهل البيت عليهم السالم وهو األوثق 

العالمة، أي الشخص مصدرًا وسندًا، يدعم فرضيّة أّن يكون املراد بالزنيم ذي 

املعروف بكفره وولعه بالكفر واشتهاره بالتقّول ضّد الدين، ولو رفضنا هذه 

الرواية عىل أساس عدم الوثوق بصدورها ـ بعد حصول التعارض يف الروايات 

ويف كلامت املفرّسين القدامى من الصحابة والتابعني، أو عدم تناسبها الواضح 

املعنى اللغوي ال يعنّي، كام قلنا، تفسرَي الكلمة بابن  مثاًل مع املعنى اللغوي ـ فإنّ 

الزنا، حتى نقول بأّن القرآن استخدم أسلوب السباب والشتم يف حّق اآلخرين، 

 .عرب هذه اآلية الكريمة، واهلل العامل

 

 ؟«إّن شيطاني أسلم على يدّي»هل صّح عن النيب حديث:   ـ 522

 :صّّل اهلل عليه وعّل آله وسّلم،  هل اْلديث اَلروّي عن الرسول حمّمد السؤال

من أّن لكل ابن آدم شيطان، وأّن شيطاين أسلم عّل يدّي، هو صحيح السند عند 
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مدرسة أهل البيت؟ وإذا كان صحيح السند يرجى بيان مضمونه مع ذكر السند 

 .من كتب أهل البيت، ولكم فائق الشكر والتقدير

 إّن اهلل »فقد ورد هذا احلديث بال سند كام ييل:  ،عىل املستوى الشيعي

هـ(، مناقب 788)ابن شهر آشوب ) «أعانني عىل شيطاٍن حتى أسلم عىل يدّي 

 (، وهذا التعبري ال يفيد شيئًا يف املقام.215: 2آل أيب طالب 

وأّما التعبري الذي ذكرمتوه فقد جاء عىل الشكل التايل: وروي عنه صىل اهلل 

، فقيل له: وأنت يا رسول «ما منكم أحد إال وله شيطان»ه قال: عليه وآله، أن

 .(15: 1)عوايل اللئايل  «وأنا، ولكن أعانني اهلل عليه فأسلم»اهلل؟ فقال: 

ومن الواضح أّن هذا احلديث ال وجود له عند الشيعة اإلمامّية، وابن أيب 

الرواية، كام هـ، متأّخر جّدًا عن عّص 882مجهور األحسائي املتوّف قريب عام 

أّنه يعرف عنه أخذه الكثري من النصوص النبوّية من كتب أهل السنّة، فاألرجح 

أّن مصدر هذه الرواية هو كتب احلديث السنّية، وأّما كتب احلديث الشيعية فال 

 تعرفها، ويف مثل العوايل ورد احلديث بال سند أيضًا.

 ابن عريب ـ هبذا احلديث، هذا وقد اهتّم العرفاء واملتصّوفة ـ السيام منذ عّص

 وتّم تداوله يف كتبهم كثريًا.
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 :ما هي قيمة هذه الروايات وفقاا للمعايري السندّية؟ وكيف تقرؤوَّنا؟ السؤال 

تي الرواية اْلوىل: جاء رجل إىل اإلمام الصادق عليه السالم فقال له: إّن زوج

عندها حالة من العصبّية فأرجو أن تعطيني عالجاا َلا، فأمره اإلمام أن يعطيها 

كّل يوم طلح منضود، يعني اَلوز، وبعد فرتة جاء الرجل وشكر اإلمام عّل 
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وصفة العالج. وهنا جاء العلم اْلديث ليقول: إّن ماّدة ترايك توفان ـ وهي ماّدة 

ة اَلوز، وينصح اْلطّباء باستعًمَلا َلن مهّدئة جلسم اإلنسان ـ موجودة ِف فاكه

 لديه حالة عصبّية.

الرواية الثانية: عن أيب بصري قال: سمعت الباقر عليه السالم يقول: إذا أردت 

أكل التفاح فشّمه، ثم كله، فإنك إذا فعلت ذلك أخرج من جسدك كّل داء 

 .وغائلة، وسكن ما يوجد من قبل اْلرواح كّلها

  وجود مشكلة سندّية يف احلديث الذي ذكرمتوه، فإّن مثل بّصف النظر عن

هذه النصوص احلديثية كثري، وقد مجع الكثري منها الشيخ احلّر العاميل يف تفصيل 

وسائل الشيعة، والعالمة املجليس يف بحار األنوار، واملحّدث النوري يف 

ثله مستدرك الوسائل، وهي موجودة يف كتب الطّب النبوي وطّب األئّمة، وم

 كثري موجود عند أهل السنّة أيضًا يف كتب احلديث.

وال مانع من األخذ هبا إذا كانت املعطيات العلمّية املوثقة واملوثوقة تدعمها، 

أو كانت معتمدة وحّجة وفقًا لقواعد حجّية احلديث، ويمكن اعتبار ذلك شاهد 

رهاّنا صدق هلا، وشاهد الصدق أو قرينة الصّحة ال تساوي دليل الصّحة وب

 دائاًم، كام هو معلوم.

 وهنا مالحظتان أكتفي هبًم، لكي ننفتح عّل جوانب هذا اَلوضوع أكثر:

إّن علينا جيدًا أن نعرف أّن الطّب القديم )عند املسلمني أو غريهم، من  ـ 5

الصينيني وغريهم( فيه الكثري من مثل هذا الذي يمكن أن جتد له مؤّيدًا هنا أو 

ديثة. وهذا يعني أّن تكوين صورة موضوعيّة عن هذا هناك من العلوم احل

املوضوع يستدعي نظرة استقصائية شاملة ومقارنة يف الوقت نفسه للوصول إىل 

نتائج، بدل االقتصار عىل مقاربة عفوية أّولية تظّن أّن هذا الذي حيصل مع هذا 
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عامل  احلديث الرشيف أو ذاك ال حيصل إال يف األحاديث، وأّنه ال وجود له يف

 املقارنة بني الطب القديم واحلديث.

إّن علينا أن ال نكون ازدواجّيني يف تعاملنا مع العلم احلديث ومع  ـ 4

احلديث الرشيف أيضًا، فبعضنا يصبح العلم عنده هنا دلياًل عىل صّحة احلديث، 

يف حني يغدو هذا العلم نفسه جمّرد فرضيات أو نظريات ال قيمة هلا عندما 

ثًا آخر، من هنا يلزم أن يكون لدينا موقف واضح وموّحد قائم عىل تعارض حدي

 منهج حمّدد املعامل يف التعامل مع العلوم احلديثة وعالقتها باحلديث الرشيف.

هذا، ولعّل أفضل املناهج ـ من وجهة نظري املتواضعة ـ يف التعامل مع 

إليامن احلديث الرشيف يف قضايا الطب ونحوه عىل مستوى اإلثبات، هو ا

بمفهوم قرائن الصّحة، بدل مفهوم دليل الصّحة، والفرق بني املفهومني هو أّن 

نظام عمل القرائن يشبه عمل القايض ورجال الرشطة واملباحث اجلنائّية، فإّن 

كل عنّص لوحده من املعطيات املتوفرة ال يشكل دلياًل عىل إدانة اجلاين، لكّن 

احتامل إدانته وكونه هو املتوّرط يف ارتكاب  اجتامع هذه العنارص يرفع للغاية من

 اجلرم.

 

لو كشف لي »احلديث القائل:  ،﴾َوُقل رَّبِّ ِزْدِني ِعْلًما﴿أال ينايف   ـ 523

 ؟«الغطاء ما ازددت يقينًا

 :بِّ ِزْديِن ِعْلًما ﴿أَّل تتناىف اْلية القرآنّية:  السؤال ، مع اْلديث ﴾َوُقل ره

 ؟«لو كشف ِل الغطاء ما ازددت يقيناا »اَلنسوب لإلمام عيل عليه السالم: 

  ال تنايف بني هذين النّصني فيام يبدو يل؛ ألّن اليقني الذي يتحّدث عنه

احلديث هو ما يقابل ـ لغًة ـ الشّك واالرتياب، ومعنى ذلك أّن هذا اإلنسان 
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الذي عىل يقني بشء مستور عنه، لن يزداد يقينه ولن يقوى ويتأّكد عندما 

عن ذلك الشء، وهذا يعني أّن يقينه حمكم وقوّي، فإيامنه  يكشف الستار

 باآلخرة ال يزداد عندما تقوم القيامة؛ ألّنه إيامن عميق وشديد ومتني جّدًا.

أّما الوارد يف اآلية القرآنية الكريمة فإّن املفهوم منه هو زيادة العلم، أي أن 

لم بأّن زيدًا يف الدار، حيصل عىل علم جديد فيزداد علمه بزيادة معلومه، فهو يع

ولكنّه ال يعلم بأّن عمروًا معه، فرييد أن تكتمل الصورة عنده فيزداد علاًم بمن يف 

الدار وما يف الدار، وبعبارة موجزة مصطلحّية: إّن اآلية يمكن فهمها يف سياق 

 الزيادة الكمّية للعلم، فيام احلديث ظاهر يف الزيادة الكيفّية، متامًا كالتاميز بني

 الكثرة واالشتداد.

 

 تسبيح السيدة الزهراء عليها السالم اتمدى صّحة رواي  ـ 524

 :تسبيح فاطمة الزهراء عليها »جاء عن اإلمام الصادق عليه السالم:  السؤال

، «السالم ِف كّل يوم ِف دبر كّل صالة أحّب إِّل من صالة ألف ركعة ِف كّل يوم

 ما مدى صّحة هذا اْلديث؟

  السند، فإّن أبا خالد القاّمط رجل جمهول احلال، وفاقًا هذا اخلرب ضعيف

 .(11ـ  12: 8للسيد اخلوئي )معجم رجال احلديث 

لكّن تسبيح السيدة فاطمة الزهراء سالم اهلل عليها ورد بعدد جّيد من 

الروايات، ومنها ما هو صحيُح املصدر والسند، ويف بعض الروايات الصحيحة 

الكثري الذي أمر اهلل به، وأّن فيه ثوابًا عظياًم، ففي  أّن تسبيح الزهراء من الذكر

صحيحة أيب أسامة الشّحام ومنصور بن حازم وسعيد األعرج مجيعًا، عن اإلمام 

تسبيح فاطمة الزهراء عليها السالم من الذكر »أيب عبد اهلل عليه السالم، قال: 
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تفصيل وسائل الشيعة ) «الكثري الذي قال اهلل عّز وجل: واذكروا اهلل ذكرًا كثرياً 

1 :112.) 
 

قرأ فيه القرآن تقويم وتفسري حديث شريف حول البيت الذي ُي  ـ 522

 الكريم

 :يروى عن أمري اَلؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم أنه قال:  السؤال

البيت الذي ُيقرأ فيه القرآن وُيذكر اهلل عز وجل فيه، تكثر بركته، وحترضه »

الشياطني، وييضء ْلهل السًمء كًم تيضء الكواكب ْلهل اَلالئكة، وهتجره 

اْلرض، وإّن البيت الذي َّل ُيقرأ فيه القرآن وَّل ُيذكر اهلل عز وجل فيه، تقّل 

، كيف يمكن فهم هذا اْلديث؟ «بركته وهتجره اَلالئكة، وحترضه الشياطني

 وهل هو صحيح سنداا ومتناا؟

 معترب سندًا؛ لوجود ابن عبيد اهلل  احلديث بالصيغة التي ذكرمتوها يبدو غري

األشعري يف سنده ومل تثبت وثاقته، وإن عرّب بعض العلامء عن هذا اخلرب باخلرب 

 .القوي أو املوثق أو كالصحيح

يف احلديث، ويبدو أّن املراد منه  فإّن هذا النوع من املتون كثريٌ  ،وأّما املتن

ّية، وتعبري )يقرأ( وليس )قرأ(، يفيد احلالة العاّمة واألعم األغلب ال املوجبة الكل

أّن البيت تتّم قراءة القرآن فيه بشكل متواصل، وليس املراد من الربكة هنا الربكة 

املادية بالرضورة، بل قد تعني اخلري املعنوي الذي يرجع عىل أهل البيت من 

ّيزهم خالل قراءة القرآن الكريم، واإلنارة ألهل السامء تعبري جمازي أيضًا يفيد مت

 بالنورية واملعنوية والكامل، واهلل العامل.

 

 من هم الرواة املعاريف؟ وكيف نثبتهم؟ وما هو معيار التعّرف عليهم؟  ـ 522

 :بعض العلًمء يقول: فالن ثقة؛ كونه من اَلعاريف الذين مل ُينقل ِف  السؤال
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حّقهم قدح، فكيف نثبت أّن هذا الشخص من اَلعاريف؟ هل اَلدار عّل كثرة 

 ياته؟ وهل أصل الدعوى صحيح؟روا

  الصحيح ـ من وجهة نظري ـ يف تفسري مفهوم املعروفّية وكون الشخص

من املعاريف، ليس كثرة رواياته فقط، خالفًا ملا ذهب إليه كثريون بحسب ظاهر 

 كلامهتم، وإّنام:

ة يف حياته، فالعربة بكثرة الرواة عنه، فإذا كان الراوي إن أردنا املعروفيّ  ـ 5

ثل زرارة وحمّمد بن مسلم يكثر الرواة عنهم بحيث يبلغون العرشات من م

خمتلف أشكال الرواة جليلهم وحقريهم وثقتهم وضعيفهم، فهذا يعني معروفيّة 

هذا الشخص يف عّصه، وتلّقي أجيال املحّدثني والرواة عنه احلديَث، وتداول 

 اسمه يف األسانيد والطرق املختلفة.

الرواية وكثري املشايخ لكنّه قليل الرواة الناقلني عنه، مثل أّما إذا كان كثري 

إبراهيم بن هاشم، فهذا ال يعّد شخصًا معروفًا يف زمنه، بمعنى ال نستطيع من 

 جمّرد ذلك اكتشاف معروفيّته يف زمن حياته.

 أّما املعروفية العاّمة التي ال ختتّص بحياته، فهي وقوع الراوي يف: ـ 4

الروايات وأسانيدها وطرقها، بحيث يكون اسمه مبثوثًا يف  عدٍد كبري من أ ـ

 األسانيد املختلفة، أو يف الطرق.

وانتشار مروّياته يف الكتب احلديثية املختلفة، ال يف كتاٍب حديثي واحد  ب ـ

مثاًل، أو عىل األقّل انتشار مروّياته يف كتاٍب حديثي بارز جّدًا، بحيث يكون 

 لرجال غالبًا.منظورًا لعلامء احلديث وا

وعليه، فلو ُوجد اسمه يف عدد قليل من الروايات، أو مل تكن مروّياته الكثرية 

موجودة سوى يف كتاب واحد مثل أمايل الطويس أو أمايل الصدوق، ومل يكن 
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هذا الكتاب باملرجع البارز جّدًا، أي مل يكن مثل هتذيب األحكام للشيخ 

ني ال أقتنع بصدق عنوان املعروفيّة عليه، الطويس أو الكايف للشيخ الكليني، فإنّ 

 ما مل حتشد قرائن إضافّية.

 

 هل اخلالف بني القرآنيني وغريهم يف السّنة الواقعّية أم احملكّية؟  ـ 522

 :أستاذنا الفاضل، دائًما أسمع منك تقسيم السنّة إىل حمكّية وواقعّية،  السؤال

 ة؟فهل اَّلختالف مع القرآنيني ِف اَلحكّية أم الواقعيّ 

  ،السنّة الواقعية هي واقع ما صدر عن النبّي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم

وأّما السنّة املحكّية فهي النصوص الواصلة إلينا واملوجودة يف مثل كتب احلديث 

عند املسلمني، والتي حتكي لنا عاّم صدر عن النبّي، بطريٍق يقيني تارًة كام يف حال 

  حال أخبار اآلحاد.التواتر، وظنّي أخرى كام يف

ومركز اخلالف بني القرآنيني وغريهم هو يف السنّة الواقعّية، فهم يرون أّن 

النبّي ال حجيّة لسنّته، وإّنام احلجّية للقرآن الكريم فقط، واألمر القرآين بإطاعة 

الرسول األعظم إّنام هو أمٌر بإطاعة القرآن الذي خيربنا به النبّي من جهة، وأمٌر 

 الرسول يف أحكامه الوالئية الزمنيّة يف عّصه فقط من جهة ثانية.بإطاعة 

ولكنّنا نجد يف بعض األحيان أّن بعض القرآنيني يقبلون مبدأ حجّية السنّة 

الواقعّية، لكّن دائرة السنّة املحكية احلّجة عندهم حمدودٌة للغاية، كام يف قول 

العادات املتوارثة املعلومة  بعضهم بأّن احلّجة هو السرية العملّية فقط، أي تلك

ككيفّية الصالة مثاًل، وأحيانًا نجد بعضهم يتحّدث عن حجّية اخلرب اليقيني 

فقط، ويرى أّن اليقني باألخبار واألحاديث نادر احلصول جّدًا. لكن عىل أّية 

حال النقطة اخلالفّية األساسّية بني القرآنيني وغريهم تكمن ـ بالدرجة األوىل ـ 
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 الواقعيّة. يف السنّة

وما توّصلت إليه بنظري القارص ـ من خالل رحلتي مع السنّة واحلديث ـ هو 

حجّية السنّة الواقعّية يف اجلملة، عىل تفصيل ذكرته يف كتايب املتواضع )حجّية 

السنّة يف الفكر اإلسالمي(، واختلفُت مع القرآنيني يف هذا األمر وناقشت 

ام قال بعض القرآنيني بحجّية خصوص السرية أدّلتهم. كام أّنني وإن مل أُقل ك

العملّية، أو خصوص اخلرب اليقيني القاطع، لكنّني حّصت حجية السنّة املحكية 

يف أبحاثي املتواضعة حول حجية احلديث باخلرب املطمأّن بصدوره، دون مطلق 

، خرب الثقة، وهلذا أجد نفيس يف الفريق الذي تقّل عنده األخبار املعتربة نسبّياً 

لكن دون أن تبلغ حّد ما ذهب إليه بعض القرآنيني والذي أراه مبالغًا فيه من 

 ناحية التشّدد النقدي، والعلم عند اهلل.

 

 من وضع املتّصوفة؟ ذلكالدنيا سجن املؤمن؟ وهل األحاديث يف  هل  ـ 522

 :؟ وإذا صّح «الدنيا سجن اَلؤمن»ما مدى صّحة هذا اْلديث:  السؤال

ستمتاعات اَلحّللة فيها، والتي هي قطعاا َّلمئات ا فكيف هي سجٌن وهناك

ليست بسجن أو شبيه سجن؟ فهل هذه الفكرة صحيحة أم أّنه ُيتمل أّن يكون 

 هذا اْلديث من وضع اَلتصّوفة؟

  هلذا احلديث عّدة أسانيد موجودة عند الشيعة والسنّة معًا، وقد ورد يف

الصدوق، وصحيح مسلم. وال أمهات املصادر احلديثية ككايف الكليني، وفقيه 

أجد مضمونه منافيًا ألصول اإلسالم أو للثقافة القرآنية، فإّن املراد منه أّننا لو 

ا الدنيا واآلخرة لوجدنا الدنيا جنًّة للكافر يف مقابل اآلخرة التي هي نار قارنّ 

وعذاب وسجن له، فيام املؤمن يف الدنيا يف سجن، واآلخرة هي فرجه وأُفُقه 
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 .الذي ينطلق فيه حمّلقًا يف السعادة والنعيمالواسع 

ولعّله هلذا ورد يف احلديث عن اإلمام احلسني بن عيل عليه السالم أّنه قال: 

.. صربًا بنّي الكرام، فام املوت إال قنطرة تعرب بكم عن البؤس والرضاء إىل »

وما  اجلنان الواسعة والنعيم الدائمة، فأّيكم يكره أن ينتقل من سجن إىل قّص،

هو ألعدائكم إال كمن ينتقل من قّص إىل سجن وعذاب. إّن أيب حّدثني عن 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: أّن الدنيا سجن املؤمن وجنّة الكافر واملوت جرس 

)الصدوق، معاين األخبار:  «هؤالء إىل جنّاهتم، وجرس هؤالء إىل جحيمهم..

181.) 

مؤمن فهذا ال يعني أّنه مل حُيرم فيها من وإذا كانت يف الدنيا لذائذ مرشوعة لل

لذائذ أَخر، فقّوة القانون حترم اإلنسان من كثري من األمور، والسجن مفهوم 

نسبي فمن هو يف السجن يأكل ويرشب أيضًا ويتحّدث مع أصدقائه ويتسامرون 

 وغري ذلك.

إّن تشابه احلديث مع التفكري الصويف بالشكل الذي حيتمل معه أّنه موضوع 

من قبل املتّصوفة ال يكون من خالل مبدأ ذّم الدنيا أو تفضيل اآلخرة عليها، 

وإّنام يكون بالدعوة إىل ترك الدنيا، فالدعوة إىل ترك الطعام والرشاب والنكاح 

واالختالط بالناس وعرشهتم وترك حتّمل املسؤوليات االجتامعيّة هو الذي 

تفضيل اآلخرة عىل الدنيا أو حتقري  يناقض عىل إطالقه الثقافة القرآنية، ال مبدأ

 الدنيا والزهد فيها.

 

 ؟ «وعلى معرفتها ـ الزهراء ـ دارت القرون األَول»حديث: ومعنى صّحة   ـ 522

 :إذا سّميتها فاطمة فال تسّبها وَّل تلعنها وَّل ترضهبا»هل حديث:  السؤال» 
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 صحيح أم ضعيف من الناحية السندّية؟ وما مدى صّحة اْلديث اَلروّي عن

هي الصّديقة الكربى وعّل معرفتها »اإلمام الصادق عليه السالم والذي يقول: 

 ؟ وما هو اَلقصود من اْلديث الثاين؟«دارت القرون اْلوىل

  (، للشيخ 11ـ  18: 1احلديث األّول مصدره األصيل هو كتاب )الكايف

لطويس الكليني، حيث رواه بسنده إىل السكوين، ونقله عنه بالسند نفسه الشيخ ا

: 12(، وقد ذكر الشيخ املجليس يف )مرآة العقول 221: 8يف )هتذيب األحكام 

( أّن هذا احلديث ضعيف عىل املشهور، واحلّق معه؛ فإّن يف السند حمّمد بن 87

مجهور الذي وصفه النجايش بأّنه فاسد املذهب وضعيف يف احلديث، وهو مّتهم 

مجهور العجيل، وهو رجل مل يذكر  بالغلو، بل يوجد يف السند أيضًا والده وهو

يف كلامت الرجاليني بمدح وال تعديل وال توثيق، فاخلرب ضعيف السند، وإن 

كان هذا املقطع سليم املتن، فإّن مكانة السيدة الزهراء سالم اهلل عليها تضفي 

حالًة خاّصة عىل من تسّمى هبذا االسم، فريّق القلب هلا نظرًا السمها، وهذا أمر 

 قبول وال ضري فيه دينّيًا.عاطفي م

أّما احلديث الثاين، فمصدره الوحيد هو كتاب )أمايل الشيخ الطويس: 

(، وقد جاء فيه كالتايل: احلسني بن إبراهيم القزويني، عن حمّمد بن وهبان، 118

عن عيل بن حبيش، عن العبّاس بن حمّمد بن احلسني، عن أبيه، عن صفوان، عن 

سحاق بن عامر وأيب بصري، عن أيب عبد اهلل عليه احلسني بن أيب غندر، عن إ

إّن اهلل تبارك وتعاىل أمهر فاطمة عليها السالم ربع الدنيا، فربعها »السالم، قال: 

هلا، وأمهرها اجلنّة والنار، ُتدخل أعداءها النار، وتدخل أولياءها اجلنّة، وهي 

قل العالمة ، وعنه ن«الصّديقة الكربى، وعىل معرفتها دارت القرون األول

(. وقد نقل هذا اخلرب الشيخ 227: 11املجليس هذا احلديث يف )بحار األنوار 
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املعارص أيب احلسن املرندي عن كتاب املناقب للمرتضوي )راجع: جممع 

 (.11النورين: 

وفرّس هذا احلديث بأّن األمم السابقة كانت تعرف الزهراء عليها السالم 

ّنه ما تكاملت نبّوة نبي إال هبا وباإليامن هبا وكانت تفتخر هبا وتتوّسل هبا، وأ

ومعرفة حّقها، كام فرّس ذلك بام يرتبط بالوالية التكوينية وأّن عليها سالم اهلل 

 عليها مدار الوجود منذ بدئه، وغري ذلك.

أّما سند هذا احلديث الذي تفّرد بنقله الطويس من طريق واحد، فبّصف 

عارصين يف أصل صّحة كتاب األمايل النظر عن مناقشة بعض العلامء امل

 للطويس، وأّنه هل وصلنا بطريق صحيح أم ال؟ يوجد يف هذا السند مشاكل:

احلسني بن أيب غندر الكويف، فليس له توثيق إال عىل مبنى توثيق رواة  منها:

كامل الزيارة، وليس من املشايخ املبارشين، وهذا املبنى غري صحيح يف املشايخ 

 غري املبارشين، وفاقًا للرأي األخري للسيد اخلوئي.

عيل بن حبيش )حبش(، حيث مل تثبت وثاقته، وفاقًا للسيد اخلوئي  ومنها:

 يضًا.أ

 العباس بن حمّمد بن احلسني حيث ال توثيق له. ومنها:

وعليه فالرواية ضعيفة السند ـ بل لعّلها ضعيفة املصدر أيضًا ـ ال يعتمد 

 عليها يف إثبات يشء مستقّل.

 

ال تعرفوا احلّق »وبني  ﴾َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّْكِر﴿كيف جنمع بني   ـ 522

 ؟«بالرجال

 :ْكِر إِن ُكنتُْم َّلَ َتْعَلُمونَ ﴿يقول اهلل تعاىل:  السؤال ، وجاء ﴾َفاْسَأُلوْا َأْهَل الذِّ
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؟ من هم أهل الذكر؟ أوليس هم «َّل تعرفوا اْلّق بالرجال»ِف اْلديث الرشيف: 

من هؤَّلء الرجال؟ أَّل يلزم هذا الدور وهو باطل كًم تعلمون؟ خاّصة ونحن ِف 

هر ـ بالعروة الوثقى ووَّلية أهل بيت النبوة زمن فتن بني اَلتمّسكني ـ كًم يظ

 عليهم السالم.

  ،ال تنايف بني اآلية الكريمة واحلديث املشار إليه؛ ألّن جهتي النظر خمتلفتان

فإّن اآلية يف أبعد مدياهتا تأمر بالرجوع إىل من عنده العلم، فإذا مل يكن لدّي علم 

منه علاًم، السيام وأّن مورد اآلية  فإّن عيّل أن أرجع ملن عنده هذا العلم ألستفيد

هو مورد عقائدي كام يظهر من سياقها، حيث التشكيك يف برشية األنبياء 

ونبّوهتم، واألمر العقائدي الذي من هذا النوع حيتاج لتحصيل العلم به، فيكون 

اإلرجاع إليهم إرجاعًا ملا يفيد العلم ال لألخذ بقوهلم مطلقًا وبام هم يف ذاهتم. 

هر من اآلية الكريمة أّن وجوب السؤال كان ألجل حتصيل العلم من ورائه فالظا

ال هبدف العمل باجلواب تعّبدًا، فإّنه إذا قيل لك: سل إن كنت جاهاًل، فإّن 

معنى هذا أّن عليك السؤال كي حتصل عىل علم فرتفع بذلك جهلك، ال لكي 

له، دون أن يكون هناك ما يأيت جواب ال يرفع اجلهل وإنام لتأخذ به ألّن فالنًا قا

 يلزمك بالتعّبد بقول فالن رشعًا.

ويعّزز هذه املقولة ـ كام قلنا ـ ورود اآلية يف أصول الدين وعالمات النبي، 

وهذه مما انعقد اإلمجاع عىل عدم العمل فيه بالتعّبد؛ وختصيص املورد مستهجن، 

 فال يمكن إخراجه.

إّن دين اهلل  رف احلّق تعرف أهله/احلّق ال يعرف بالرجال، اع»أّما احلديث 

فهو ينهى عن أن  «ال يعرف بالرجال، بل بآية احلّق، فاعرف احلق تعرف أهله..

نجعل الرجال معيارًا للحّق والباطل، فمعيار احلّق والباطل هو سالمة املضمون 
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وصّحة الدليل الذي يعطيني إياه الرجال ال نفس الرجال، ففي احلقيقة يريد 

ي أن أعرف الرجال باحلّق، وليس العكس، فيام تريد اآلية منّي أن احلديث منّ 

أعرف احلق. وسبيل معرفة احلق هو بالعودة إىل الرجال ال بام هم رجال، بل بام 

هم يقّدمون يل العلم، فاملرجع يف رجوعي إليهم هو علمهم وما يعطونني ممّا 

 يوجب إقناعًا معرفّيًا، ال ذواهتم وأشخاصهم.

ان هؤالء الرجال معصومون من عند اهلل فإّن ذواهتم وأشخاصهم لو ك ،نعم

ستكون بالنسبة يل معيارًا ـ كام هي احلال يف األنبياء مثاًل بعد االعتقاد بنبّوهتم 

بدليل علمي ـ إال ما خرج بالدليل. ولعّله ملا قلناه كان التعبري هنا بـ )أهل 

 بـ )الرجال( املفيد لذواهتم فقط. الذكر( املشري لعلمهم، بينام التعبري يف احلديث

وأّما واقع حالنا اليوم من اختالف املتمّسكني بالنبي وأهل بيته فيام بينهم يف 

األمور الفكرية والعقائدّية والثقافية، فإّن عىل اإلنسان الرجوع إىل أهل العلم من 

ا مل األطراف املختلفة، ومعرفة أدّلتهم حيث يمكن، فام أوجب اقتناعه أخذ به وم

يقتنع به تركه، ولو ترّدد فإّن عليه عدم البّت، واختيار التوّقف، فإّن يف ذلك 

 االحتياط الذي هو سبيل النجاة.

ومن اجلدير القول بأّن احلديث املشار إليه يف سؤالكم قد ورد يف بعض 

املصادر جوابًا من اإلمام عيل عليه السالم للسائل الذي سأله عن اختالف 

(، فيتحّدث مبارشة عن حال 217: 15تفصيل وسائل الشيعة  الشيعة )انظر:

موايل أهل البيت وشيعتهم )إّما والء سياسّيًا أو عقائدّيًا( عند االختالف، وأّن 

 علينا أن نذهب خلف احلّق ال خلف فالن ألّنه كذا، أو فالن ألنه كذا.

مل نقتنع به،  ًا ولود إىل لزوم األخذ بقول فالن تعبّ لو كانت األدّلة تشري ،نعم

أخذنا باألدّلة التي متثل احلّق حينئٍذ وسّلمنا له تسلياًم، كام نفعل مع الرسول 
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 .|األكرم

 

 اهلل سبحانه للموتىتساؤالت حول طلب إبراهيم رؤية كيفية إحياء   ـ 522

 :ِي اَْلَْوَتى َقاَل أَ ﴿قال تعاىل:  السؤال َومَلْ َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َربِّ َأِريِن َكيَْف حُتْ

ُهنه إَِليَْك ُثمه  ُتْؤِمْن َقاَل َبَّل َوَلكِْن لَِيْطَمئِنه َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعةا ِمَن الطهرْيِ َفرُصْ

ا ُثمه اْدُعُهنه َيْأتِينََك َسْعياا َواْعَلْم َأنه اهللهَ َعِزيٌز  اْجَعْل َعَّل ُكلِّ َجَبٍل ِمنُْهنه ُجْزءا

أل نبّي اهلل إبراهيم عليه أفضل الصالة والسالم اهلل أرين كيف ، َلاذا س﴾َحكِيمٌ 

حتي اَلوتى؟ وَلاذ وضعهم عّل جبل؟ وَلاذا أربعة من الطيور؟ وما هي 

 أسًمؤهم؟ وَلاذا ختم اهلل اْلية بقوله: واعلم أّن اهلل عزيز حكيم؟

  الظاهر من اآلية الكريمة أّن إبراهيم عليه السالم كان معتقدًا بإحياء اهلل

للموتى ومؤمنًا ومصّدقًا بذلك، ولكنّه أراد ما هو فوق التصديق النظري، وهو 

حالة الطمأنينة القلبّية والروحية. يقول العالمة الطباطبائي عند تفسريه هلذه 

رات املنافية للعقائد اليقينية ال ينايف فقد ظهر أّن وجود اخلطو»اآلية الكريمة: 

اإليامن والتصديق دائاًم، غري أّّنا تؤذي النفس، وتسلب السكون والقرار منها، 

وال يزول وجود هذه اخلواطر إال باحلّس أو املشاهدة، ولذلك قيل: إّن للمعاينة 

 (.151: 1)امليزان يف تفسري القرآن  «أثرًا ال يوجد مع العلم

الطيور عىل جبل، أو سبب كوّنا من الطيور، أو أسامؤها، فهذه وأّما وضعه 

من األمور التي ال نعرف عنها شيئًا من نفس اآلية الكريمة، وقد وردت بعض 

الروايات يف تسمية الطيور، وأّّنا النرس والبّط والطاووس والديك )الصدوق، 

صال: ( أو اهلدهد والّصد والطاووس والغراب )الصدوق، اخل211التوحيد: 

(، وورد أّن اجلبال كانت عرشة، وغري ذلك ممّا يصعب الوثوق واليقني به، 117
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 كي ال نذهب ناحية التخّرص والرجم بالغيب.

وأّما التعبري بالعّزة واحلكمة فهو متناسب مع سياق اآلية الكريمة؛ ألّن 

حكياًم احلدث يبدي اهلل قوّيًا عزيزًا مقتدرًا قّل نظريه بل انعدم، وكذلك يبديه 

مدّبرًا لألمور يف اخللق والبعث، بال فرق بني تفسرينا لآلية بأّن إبراهيم قّطع 

الطيور إىل أجزاء، ثم وضع كّل جزء عىل جبل، كام هو رأي مشهور املفرّسين، أو 

تفسرينا هلا بأّنه طلب منه تربيتها حتى تأنس به، ثم وضعها حّيًة عىل اجلبال، ثم 

التفسري خالف هذا  يميل إليه بعضهم، وإن كان دعوهتا إليه بعد ذلك، كام

 الظاهر فيام نرى. واهلل العامل.

 

 ما هو منشأ قدسّية كتاب )مفاتيح اجلنان(؟ وما هي قيمته العلمّية؟  ـ 525

 أّن هناك زيادة  (...الشيخ ) السؤال: ِف بحثه حول حديث الكساء أثبت

موضوعة ِف اْلديث ِف كتاب مفاتيح اجلنان، وكًم تعلمون بأّن كتاب مفاتيح 

اجلنان ُيتّل مكانة عظيمة من بني كتب اْلدعية والزيارات وبقّية اْلعًمل اَلندوبة، 

ولعّل جزءاا من ذلك يعود َلكانة مؤّلفه من جهة، ومن جهة أخرى يعود لألمهّية 

ها عليه العلًمء، مثل اإلمام اخلميني. ما هو تفسريكم َلكانة والقدسّية التي أضفا

هذا الكتاب لدى الشيعة اليوم، رغم أّن مؤّلفه من اَلعارصين، ِما يعني أّن 

 !الكتاب َّل يمتلك امتداداا زمانّياا كبرياا؟

  إّن كتاب )مفاتيح اجلنان( للعالمة املحّدث الشيخ عباس القّمي

ه، من الكتب التي أخذت رواجها يف العقود هـ( رضوان اهلل علي2171)

 األخرية، ويرجع ذلك ـ كام تفضلتم ـ إىل:

شخصيّة املؤّلف ونفوذه الروحي من جهة، فإّن العلامء الذين يملكون  ـ 5
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نفوذًا روحيًا تبقى أعامهلم ذات حضور يف األوساط الشعبية عادًة، متامًا 

وس يف القرن السابع اهلجري، كالتأثريات التي تركتها شخصية السيد ابن طاو

السيام عىل موضوع االستخارة بالسبحة والرقاع واملصحف الرشيف، حيث 

اشتهرت بعده وكانت مهجورة قبله، عىل بحث مفّصل تعّرضنا له يف دروسنا 

 املتواضعة حول فقه االستخارة.

مواقف بعض العلامء منه، ودعوهتم لالستزادة من أعامله العلمّية، وهذا  ـ 4

يضًا يرتك أثرًا السيام عندما يكون هؤالء العلامء ممّن لديه تأثريه اخلاص عىل أ

 الشارع الشعبي العام.

إّن الشيخ عباس القّمي رمحه اهلل كان معروفًا بالتتّبع والنقد التارخيي  ـ 4

واحلديثي، فأعطى ذلك كتبه قيمتها العلمّية املعروفة، فعندما يكتب لك شخٌص 

لتارخيي كتابًا لكي يعمل الناس به، فهذا يوجب مزيد وثوق معروف بالتشّدد ا

الناس هبذا الكتاب، أكثر من وثوقهم بكتاٍب كتبه شخص غري ناقد وال مدّقق، 

وال متشّدد، وهناك ما يشري يف كتاب املفاتيح )الفاريس( إىل أّنه راعى موضوع 

 األسانيد أيضًا بحسب رؤيته الشخصّية.

اجلنان، من حيث احتواؤه عىل األدعية والزيارات  جامعّية كتاب مفاتيح ـ 1

والصلوات واألذكار وغري ذلك، السيام بعد اإلضافة التي أحلقت به يف آخر 

الكتاب )الباقيات الصاحلات(، وهذا ما يوّفر عىل القارئ الكثري من الوقت 

حد، واجلهد ملعرفة أّي صالة أو دعاء أو زيارة يريد، جمعوالً ذلك كّله يف كتاب وا

ال يف جمّلدات متعّددة فيه، عىل خالف كتاب )مفتاح اجلنات( للسيد حمسن 

 األمني العاميل، والذي طبع يف ثالثة جملدات.

رف كتاب مفاتيح اجلنان شهرته يف الوسط اإليراين أوالً؛ ألّنه يف لقد عُ  ـ 1
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األصل كتاب فاريس، وضع لكي يتداوله الناطقون باللغة الفارسية، ثّم متّت 

ا، وطبع عّدة مرات بعضها رمجته الحقًا إىل اللغة العربية واألوردية وغريمهت

رديء، وهذا املوجود بني أيدينا اليوم باللغة العربية إّنام هو ترمجة لذاك الكتاب 

األصل، وقد ساعد هذا الكتاب عىل تسهيل أمر األدعية للفرس واإليرانيني 

 بلغتهم وتيسري فهمهم لألمور أكثر فأكثر.

تشبه هذه اخلّطة تلك التي كان يقوم هبا الشيخ حمّمد باقر املجليس و

هـ(، يف تأليفه لبعض الكتب احلديثية املوجزة نسبّيًا باللغة الفارسية، 2222)

وهو ما ساعد عىل تداول واسع للحديث يف الوسط الشيعي الذي كان 

عالمة املجليس اإليرانيون يمثلون النسبة األكرب منه برشّيًا، وزاد من مكانة ال

 نفسه يف الوسط اإلمامي.

هذه العنارص وغريها ساعدت عىل حضور الكتاب، وتأثريه الكبري يف احلياة 

اليومية العبادية للشيعة، وليس هو أّول كتاب أخذ هذا الوضع واحلال، فقبله 

كان العلامء يصنّفون يف مثل هذا املجال، وتأخذ كتبهم حضورًا لفرتة زمنية 

رية، إىل أن حتّل مكاّنا كتب أخرى أسهل وأمجع، مثل كتاب طويلة أو قص

)مصباح املتهّجد( للشيخ الطويس، وكتاب )املصباح( و)البلد األمني( 

للكفعمي، وكتاب )عّدة الداعي( البن فهد احليل، وكتاب )الدعوات( لقطب 

الدين الراوندي، وكتاب )مفتاح الفالح( للشيخ البهائي، وكتاب )مهج 

سائر كتب السيد ابن طاووس، فضاًل عن كتب )املزار( وغريها من الدعوات( و

الكتب املعروفة التي ساّمها الشيخ ابن إدريس احليّل بكتب العبادات مقابل كتب 

 الفقه كام صنّفها.

هذا كّله ال يعني أّن هذه الكتب مصادر حديثية بحيث حيتّج هبا، إال إذا كانت 
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، بل هي جمّرد كتب جتمع الروايات قديمة كمصباح املتهّجد للشيخ الطويس

األمر املندوب عادًة الواردة يف املندوبات ذات الطابع العبادي، وحيث إّن جماهلا 

هلذا يصبح االحتجاج هبا ضعيفًا، وذلك أّنه من املمكن أّن العلامء الذين صنّفوها 

)وكالمي باملطلق، وليس بالرضورة عن شخص الشيخ القمي(، ولو كانوا 

يف احلديث والتاريخ، لكنّهم تساهلوا يف توثيق روايات هذه الكتب،  مدّققني

انطالقًا من اعتامدهم عىل قاعدة التسامح يف أدّلة السنن، فطبيعة هذه الكتب هي 

عبارة عن سنن ومندوبات عبادية يف الغالب، وهذا األمر جيعلها تلقائيًا حتت 

صباحه روايًة يف هذا سلطة قاعدة التسامح، فإذا أورد الشيخ الطويس يف م

املجال، فإّنه من غري املعلوم أّنه قد تيّقن بصدورها أو اعتربها حّجة، ولو أّنه يف 

بداية كتاب املصباح بنّي أّنه وضع هذا الكتاب للعمل من قبل الفرد العادي، فإّن 

جعله له للعمل ال ينايف اعتامده عىل قاعدة التسامح الشائعة بني العلامء املسلمني 

 .ى أهل السنّةحت

وبناء عليه ال نستطيع أن نضع هذا النوع من املصنّفات يف نفس الدرجة 

احلديثية مع املصنّفات احلديثية األخرى، إال مع قيام شواهد خاّصة، كأن يبنّي 

املؤّلف أّنني مل أعتمد إال عىل احلديث الصحيح، أو يكون منكرًا لقاعدة 

كتاب، معلنًا أّنه وضعها للعمل التسامح، ثم يدرج األحاديث يف هذا ال

والرجوع إليها والتعبّد هبا، وإال ففي غري هذه احلال ال نستطيع التعامل مع هذا 

النوع من الكتب بالطريقة املتعارفة يف احلديث، حتى لو كانت قديمة فضاًل عاّم 

لو كانت متأّخرة ككتاب ضياء الصاحلني أو غريه، وهلذا عندما شّن ابن إدريس 

هـ( هجومه النقدي عىل استخارة ذات الرقاع واستخارة البنادق، 718 )احليّل 

ذكر أّن هذه االستخارة ال وجود هلا يف كتب الفقه، وإنام هي موجودة يف كتاب 
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العبادات، قاصدًا مثل كتاب مصباح املتهّجد الذي أورد رواية الرقاع، ومتييزه 

رتي يف هذا املوضوع، مما صحيح، خالفًا للعالمة احليل، ووفاقًا للمحقق التس

 تعّرضنا له يف حمّله وال نطيل فيه الساعة.

من هنا، فإّن أّي حديث يكون موجودًا يف مثل مفاتيح اجلنان جيب علينا أن 

نبحث عن أصله، ومن أين أخذه الشيخ القّمي؟ وندرس أصله ومصادره 

ديث الرشيف. وسنده ومتنه وفقًا للطريقة التي نختارها مسبقًا يف التعامل مع احل

وهناك نعرف هل أّن هذا احلديث كان موجودًا عند املتقّدمني أم ال؟ وهل هو 

حّجة أم ال؟ وهل أضيف عىل نسخ مفاتيح اجلنان أم ال؟ وأّي يشء نقوله جيب 

أن يكون معنا عليه دليل، سواء نفيًا أم إثباتًا، هذه هي القاعدة يف التعامل هنا، 

نتهى الكالم، وال جمال للنقاش! فهذا امفاتيح اجلنان، ول بأّنه روي يف أّما أن نقو

ليس دأب الباحثني واملحّققني فيام نعلم. وكذلك رمي أّي رواية بحّجة أّّنا 

موجودة يف مفاتيح اجلنان، أو ألّننا ال نستذوقها، أو اهتام كتاب املفاتيح كّله أو 

ًا مع عمل أهل التحقيق التجريح بمؤّلفه أو غري ذلك! فإّن هذا ممّا ال ينسجم أيض

 والفحص والتدقيق.

ونظرًا حلساسية قضيّة تزوير بعض كتب األدعية والزيارات من قبل بعض 

الناس اليوم وقبل اليوم، عن قصد أو من دون قصد، هلذا أنقل لكم نّص كالم 

( بعد نقله لزيارة 118ـ  111الشيخ عباس القّمي نفسه يف )مفاتيح اجلنان: 

أقول: تعرف هذه الزيارة باسم زيارة »يث يقول ما نّصه: وارث املشهورة ح

وهي مأخوذة عن كتاب )مصباح املتهجد( للطويس وهو من أرقى  ،وارث

ًا عن وقد اقتطفت هذه الزيارة نّص  ،ةالكتب املعتربة املشهورة يف األوساط العلميّ 

 فكانت كلمة اخلتام لزيارة ،ذلك املأخذ الرشيف من دون واسطة أتكل عليها
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فالزيادة التي ذيلت هبا هذه  الشهداء هي: ]َفياَلْيَتنِي ُكنُْت َمَعُكْم َفَأُفوَز َمَعُكْم[.

نَي َوَحُسَن  احِلِ َهداء َوالص  يِقنَي َوالش  دِّ الزيارة وهي: ]يِف اجِلناِن َمَع الن بِيِّنَي َوالصِّ

الُم َعىل َمْن كاَن يِف احلاِئِر ِمنْكُ  ْ َيُكْن يِف احلاِئِر ُاولِئَك َرفِيقًا، الس  ْم َوَعىل َمْن مَل

 يف احلديث. [ الخ، إّنام هي خروج عن املأثور ودّس ...َمَعُكمْ 

يف كتابه )يقصد الشيخ القمي هنا الشيَخ املحدث حسني النوري( قال شيخنا 

هذه الكلامت التي ذّيلت هبا هذه الرواية إنام هي  الفاريس )لؤلؤ ومرجان(: إنّ 

وجتارس عىل اإلمام )عليه السالم( بالزيادة فيام صدر منه وفوق بدعة يف الّدين 

 والغريب املدهش أّنا تنبّث  نة الكذب.ذلك فهي حتتوي عىل أباطيل وأكاذيب بيّ 

ة يف مرقد احلسني يوم وليلة عّدة آالف مرّ  بني الناس وتذيع حتى هتتف هبا يف كّل 

اف األنبياء واملرسلني )عليه السالم( وبمحرض من املالئكة املقّربني ويف مط

)عليه السالم( والمنكر ينكرها أو رادع يردع عن الكذب والعصيان. فآل األمر 

ن هذه األباطيل وتطبع يف جماميع من األدعية والزيارات جيمعها إىل أن تدوّ 

ثم تتالقفها  ،من األسامء احلمقى من عموم الناس فتزعمها كتابًا فتجعل هلا اسامً 

 جمموعة أمحق إىل جمموعة أمحق آخر. املجاميع فترسي من

وإين صادفت  ،فيلتبس األمر عىل بعض طلبة العلم والّدين ،وتتفاقم املشكلة

طالبًا من طلبة العلم والدين وهو يزور الشهداء بتلك األباطيل القبيحة 

بمثل  فمسست كتفه فالتفت إيّل فخاطبته قائاًل: أال يشنع من الطالب أن ينطق

س؟ قال: أليست هي مروّية عن اإلمام مثل هذا املحرض املقدّ  هذه األباطيل يف

قال: فإين قد وجدهتا مدّونة يف  )عليه السالم( فتعّجبت لسؤاله وأجبته بالنفي.

فسألته عن الكتاب فأجاب كتاب )مفتاح اجلنان(. فسكّت عنه  ،بعض الكتب

املجموعة التي  أن يعدّ ه ال يليق أن يكامل املرء رجاًل أّدت به الغفلة واجلهل إىل فإنّ 
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 .مجعها بعض العوام من الناس كتابًا من الكتب ويستند إليه مصدرًا ملا يقول

ثم بسط الشيخ )رض( كالمه يف هذا املقام وقال: إّن عدم ردع العوام عن 

وأيب الدرداء  نظائر هذه األمور غري اهلامة والبدع الصغرية كغسل أويس القرين

وصوم الّصمت بأن يتاملك املرء عن التكّلم بشء  ،ةوهو التابع املخلص ملعاوي

قد  ،ومل ينكره منكر وغري ذلك من البدع التي مل يردع عنه رادعٌ  ،يف اليوم كّله

سنة من السنني  شهر من الشهور ويف كّل  ففي كّل  ،أورثت اجلرأة والتطاول

 يظهر للنّاس نبّي أو إمام جديد فرتى الناس خيرجون من دين اهلل أفواجًا انتهى.

الحظ هذا القول وأنعم  :أنا الفقري )والكالم للشيخ القّمي اآلن( وأقول

سة النظر فيه أّنه القول الصادر عن عامل جليل واقف عىل ذوق الرشيعة املقدّ 

بدي بوضوح مبلغ اهتامم هذا العامل اجلليل وهو يُ  ،واجتاهها يف سننها وأحكامها

باألمر ويكشف عاّم يكظمه يف الفؤاد من الكآبة واهلم، فهو يعرف مساوئه 

 وتبعاته عىل النّقيض من املحرومني عن علوم أهل البيت )عليهم السالم(

فهم اليعبأون بذلك  ،لفاظصطلحات واألاملقتّصين عىل العلم بضغث من امل

عامل ونه وجيرون عليه يف األوببل تراهم بالعكس يصّححونه ويص ،وال يبالون

قبال( و )مهج د( و )اإلفيستفحل اخلطب ويعاف كتاب )مصباح املتهجّ 

ة الدعوات( و )مجال األسبوع( و )مصباح الزائر( و )البلد األمني( و )اجلنّ 

و )زاد الواقية( و )مفتاح الفالح( و )املقباس( و )ربيع األسابيع( و )التحفة( 

فيها يف )دعاء  املعاد(، ونظائرها فيستخلفها هذه املجاميع السخيفة فيدّس 

يف سبعني موضعًا  (بعفوك) املجري( وهو دعاء من األدعية املأثورة املعتربة كلمةَ 

 فلم ينكرها منكر.

و )دعاء اجلوشن الكبري( احلاوي عىل مائة فصل يبدع لكّل فصل من فصوله 
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املأثورة ذات املضامني السامية  بلغتنا من الدعوات اأثرًا من اآلثار ومع م

غاية السخف فيسّمى بدعاء  والكلامت الفصيحة البليغة يصاغ دعاء سخيف

 .يدهش املرء ويبهته فينّزل من رشفات العرش فيفرتي له من الفضل ما ،ىاحُلبّ 

 له( أنّ من ذلك والعياذ باهلل: أن جربائيل بل غ النبي حممدًا )صىّل اهلل عليه وآ

اهلل تعاىل يقول: إين ال أعذب عبدًا جيعل معه هذا الدعاء وإن استوجب النار 

إنني أمنحه أجر  ،ه يف املعايص ومل يسجد يل فيه سجدة واحدةوأنفق العمر كلّ 

سبعني ألف نبّي وأجر سبعني ألف زاهد وأجر سبعني ألف شهيد وأجر سبعني 

ريان وأجر من أشبع سبعني ألف ألف من املصّلني وأجر من كسى سبعني ألف ع

لف أجائع ووهبته من احلسنات عدد حىص الصحارى وأعطيته أجر سبعني 

وأجر خاتم النبّوة لنبينا )صىّل اهلل عليه وآله( وأجر عيسى  ،بقعة من األَرض

روح اهلل وإبراهيم خليل اهلل وأجر إسامعيل ذبيح اهلل وموسى كليم اهلل ويعقوب 

يا  هلل وجربئيل وميكائيل وإرسافيل وعزرائيل واملالئكة.نبي اهلل وآدم صفّي ا

د من دعا هبذا الدعاء العظيم )دعاء احلّبى( أو جعله معه غفرت له حممّ 

 الخ. ..واستحييت أن أعّذبه

وجدير باملرء أن يستبدل الضحك عىل هذه املفرتيات الغريبة بالبكاء عىل 

بلغت الرتبة السامية ضبطًا وصّحة فاهتم، الكتب القّيمة التي كتب الشيعة ومؤلّ 

من أهل العلم والدين  يستنسخها يف الغالب إاِلّ رجاٌل  وإتقانًا فكانت ال

فيقابلوّنا بنسخ نسختها أيدي أهل العلم وصّححها العلامء وكانوا يلمحون يف 

 عساه يوجد من االختالف بني النسخ. اهلامش إىل ما

األخالق كلمة: وبّلغ بإيامين، فريد يف ا نرى يف دعاء مكارم ومن نامذج ذلك أنّ 

شناس: وأبلغ بإيامين، ويف رواية ابن شاذان: الّلُهم  أبلْغ أيف نسخة ابن  اهلامش أنّ 
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 إيامين.

وقد نرى اإلشارة إىل أّن الكلمة وجدت بخط ابن سكون هكذا وبخط 

 .اناً فهذه هي املرتبة الرفيعة التي نالتها كتب الشيعة ضبطًا وإتق ،الشهيد هكذا

ن نجدها قد عفيت واآل ،بذلوه من اجلهد يف مداقتها وتصحيحها وهذا مبلغ ما

الذي وقفت عىل نزر من صفته فيكون  وتركت فاستخلفها كتاب )مفتاح اجلنان(

هو الكتاب الوحيد الذي تتداوله األيدي ويرجع إليه العوام واخلواص والعرب 

ال يبالون باألحاديث والروايات  أهل العلم والدين نّ ذلك إاِلّ أل وما ،والعجم

وال ينكرون عىل  ،يراجعون كتب علامء أهل البيت الط اهرين وفقهائهم وال

 ،وعىل دّس الدّساسني والوّضاعني وحتريف اجلاهلني ،أشباه هذه البدع والزوائد

ق وال يردعون احلمقى فيبلغ األمر حيث تلفّ  ،ون من ال يرونه أهالً يصدّ  وال

تضيه األذواق أو يصاغ زيارات ومفجعات وصلوات ويطبع األدعية بام تق

وتعم  ،جماميع عديدة من األدعية املدسوسة وينتج أفراخ بكتاب )املفتاح(

املشكلة فريوج الدّس والتحريف ونرامها يسريان من كتب األدعية إىل سائر 

ع ى )منتهى اآلمال( املطبوكتايب الفاريس املسمّ  فتجد مثالً  ،فاتالكتب واملؤلّ 

 .حديثًا قد عبث فيه الكاتب بام يالئم ذوقه وفكره

الكاتب دّس كلمة )احلمد هلل( يف أربعة مواضع خالل  نّ أومن نامذج ذلك 

ت يداه فقد كتب يف حال مالك بن يرس اللعني: أّنه قد ُشلّ  ،سطرين من الكتاب

 بدعاء احلسني )عليه السالم( )احلمد هلل( فكانتا يف الصيف كخشبتني يابستني

)احلمد هلل( ويف الشتاء يتقاطر منهام الدم )احلمد هلل( فكان عاقبة أمره خرسًا 

 .)احلمد هلل(

أيضًا يف بعض املواضع كلمة السيدة )خانم( عقيب اسم زينب وُأم  ودّس 
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ف اسمه الكاتب معاديًا حلميد بن قحطبة فحرّ  انوك ،كلثوم جتلياًل هلام واحرتاماً 

يف بعض النّسخ  احتياطًا فأشار يف اهلامش إىل أنّ   ثم احتاط ،إىل محيد بن قحبة

واالسم  ،واستصوب أن يكتب االسم عبد اهلل عوض عبد رّبه ،محيد بن قحطبة

وخطأ  ،له باجليم أينام وجدهزحر بن القيس وهو باحلاء املهملة التزم أن يسجّ 

 .كلمة ُأّم سلمة فسجلها أّم الّسلمة ما وسعه ذلك

 يتها بعرض هذه النامذج من التحريف هي بيان أمرين:توّخ  والغاية التي

أجراه من الّدس والتحريف إاِلّ وهو  ه مل جيِر مانّ أالحظ هذا الكاتب  :أوالً 

وليس النقص والوهن إاِلّ  ،يزعم بفكره وذوقه أّن يف الكتاب نقصًا جيب أن يزال

اجلهل عىل فلنقس عىل ذلك الزيادات التي يبعثنا  ،ما جيريه من التحريف

فات التي تقتضيها طباعنا إىل األدعية والزيارات والتغيريات والتّّص  ضافتهاإ

وهي تنتزع منه  ،أّّنا تزيد األدعية والزيارات كامالً وهباءً  زعامً  ،وأذواقنا الناقصة

فاجلدير أن نتحافظ عىل  الكامل والبهاء وتسلبها االعتبار عند أهلها العارفني.

 .ف منها حرفاً نحرّ  جزي عليها ال نزيد فيها َشيْئًا والنصوصها املأثورة في

يراقب كتابه  ف حّي منا عنه أّنه كتاب ملؤلّ ولنالحظ ثانيًا الكتاب الذي تكلّ 

فكيف القياس يف  ،ويرتّصد له جيري فيه من التّحريف والّتشويه نظائر ما ذكرت

عة إاِلّ إذا وكيف جيوز االعتامد عىل الكتب املطبو ؟!فاتسائر الكتب واملؤلّ 

 فات املشهورة للعلامء املعروفني وعرضت عىل علامء الفنّ كانت من املؤلّ 

 ؟!فصّدقوها وأمضوها

وقد روي يف ترمجة الثقة اجلليل الفقيه املقّدم يف أصحاب األئمة )عليهم 

السالم( يونس بن عبد الرمحن أّنه كان قد عمل كتابًا يف أعامل اليوم والليلة 

جلعفري عىل اإلمام العسكري )عليه السالم( فتّصفحه )عليه فعرضه أبو هاشم ا
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 .«هذا ديني ودين آبائي كّله وهو احلّق كله»ه ثم قال: السالم( كلّ 

فهذا أبو هاشم اجلعفري أراد اجلري عىل كتاب يونس فلم يعتمد عىل سعة 

علم يونس وفقاهته وجالله والتزامه بدينه حّتى عرض الكتاب عىل اإلمام 

 سالم( واستعلم رأيه فيه.)عليه ال

وكان معروفًا بالصدق والصالح ـ وروي أيضًا عن بورق الشنجاين اهلروي 

وعرض عليه  ،أنه واّف اإلمام العسكري )عليه السالم( يف سامراءـ والورع 

فه الشيخ اجلليل فضل بن شاذان وقال: جعلت فداك كتاب اليوم والليلة الذي ألّ 

: هذا صحيح ينبغي (وتصّفحه قال )عليه السالمأردت أن تطالع هذا الكتاب 

 أن نعمل به.

وإيّن قد قدمت عىل تأليف هذا  .إىل غري ذلك من الروايات يف هذا الباب

الكتاب وإيّن واقف عىل طباع الناس يف هذا العّص وعدم اهتاممهم لنظائر هذه 

دعية فجددت واجتهدت يف أخذ األ ،للحّجة عليهم وإنام ألفته إمتاماً  ،األمور

والزيارات الواردة يف هذا الكتاب عن مصادرها األصيلة وعرضها عىل نسخ 

كام بذلت أقىص اجلهد يف تصحيحها واستخالصها من األخطاء كي يثق  ،عديدة

ولكن الرشط هو أن ال حيّرفه الكاتب  ،به العامل ويسكن إليه إن شاء اهلل

 من التغيري. قهوأن يتخىّل القاري عاّم يقتضيه طبعه وذو ،واملستنسخ

( عن عبد الرمحن القصري قال: دخلت عىل ريض اهلل عنهوروى الكليني )

 الصادق )َصَلواُت اهلل وَسالُمُه َعَليِه( فقلت: جعلت فداك إيّن اخرتعت دعاًء.

قال: دعني من اخرتاعك. فأعرض )عليه السالم( عن اخرتاعه ومل يسمح أن 

 ينبغي أن يؤّديه. يعرض عليه. ثم أنعم عليه بتعليمه عمالً 

عن عبد اهلل بن سنان قال: قال الصادق  ،ر اهلل مرقدهوروى الصدوق عطّ 
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)عليه السالم(: سيصيبكم شبهة فتبقون بال علم ُيرى وال إمام هدى وال ينجو 

قلت: وكيف دعاء الغريق؟ قال: تقول: ]يا اهلل يا  منها إاِلّ من دعا بدعاء الغريق.

: يا ُمَقلَِّب الُقُلوِب لَِّب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعىل ِدينَِك. فقلتَرمْحُن يا َرِحيُم يا ُمقَ 

ب القلوب اهلل عز  وجل  مقلّ  فقال: إنّ  ْبصاِر َثبِّْت َقْلبِي َعىل ِدينَِك[.َواأل

 بصار، ولكن قل كام أقول: ]يا ُمَقلَِّب الُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعىل ِدينَِك[.واأل

الدعوات إضافًة وحتريفًا بام تقتضيه أذواقهم وطبائعهم التأّمل وحسب العابثني ب

 .)انتهى كالم الشيخ القّمي بطوله( «يف هاتني الروايتني واهلل العاصم

وُيفهم منه التحذير من إقدام بعض من ال علم له عىل تأليف كتب يف األدعية 

ر من إجراء والزيارات وغريها دون األخذ من املصادر األصليّة، وكذلك التحذي

تغيريات يف هذه الكتب األصلّية ونحوها، انطالقًا من الذوق الشخّص وحّب 

النبي واآلل أو حّب اهلل ودينه، وأمثال ذلك. والغريب أّنه اعترب أّن هذا األمر قد 

مورس ضّد كتابه نفسه )منتهى اآلمال(، فحرّي بنا االنتباه هلذا املوضوع كام انتبه 

 يخ القمي رمحهام اهلل.له الشيخ النوري والش

 

وافقة احلديث واستبداهلا مبهل ميكن حذف الدراسات السندّية،   ـ 523

 ؟ للقرآن

 :يتحّدث بعض العلًمء وينسبون إىل العالمة الطباطبائي هذا القول،  السؤال

ويقولون بأّن َلم منهجاا ِف تقويم اْلحاديث والروايات، وهذا اَلنهج َّل يقوم عّل 

ت من اَلصادر واْلسانيد، وإّنًم يقوم عّل اَلتن فقط، عّل التثبّ النقد السندي وَّل 

فكّل حديث يوافق القرآن الكريم وروح الترشيع والتاريخ والعقل واْلخالق، 

ما خيالف هذه اْلشياء فهو  فهو حديث صحيٌح معترب يمكن اَّلعتًمد عليه، وكّل 
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السند  حديث ضعيف مردود، وعّل هذا يصّححون آَّلف اْلحاديث الضعيفة

 انطالقاا من هذا اَلعيار. ما هو رأيكم ِف هذا اَلنهج؟

  لقد وضع العلامء املسلمون قواعد لنقد املتن، كمخالفة القرآن الكريم

وخمالفة العقل وخمالفة حقائق التاريخ وركاكة البنية اللفظية أو املعنوية للحديث 

يثي، ويستخدمها العلامء وغري ذلك، وهذه املعايري وغريها تنفع يف نقد املتن احلد

 يف جمال تصفية احلديث الرشيف.

إال أّننا مع ذلك نجد حديثًا بني العلامء املسلمني ـ السيام يف العّص احلديث ـ 

حول مرجعّية نقد السند أو نقد املتن، ففيام متيل تيارات فكرية وحديثية كربى إىل 

يز عىل املعايري السندّية ة، حيث نجد معها الرتكمرجعّية نقد السند بدرجة أساسيّ 

ودراسة حال الرواة، نجد فريقًا آخر يسعى جلعل حتليل متن احلديث هو املعيار 

يف التعاطي معه، فإذا وافق القرآن والعقل والتاريخ ومنطق األشياء أخذنا 

 .باحلديث وإال طرحناه

ر وقد نّظر بعض العلامء املعارصين هلذا املوضوع، بجعل نقد املتن هو املعيا

دون نقد السند، عىل أساس أّن نقد السند أقىص ما يفيد الظّن، فيام نقد املتن 

يوصلنا إىل اليقني بصدور هذا احلديث أو ذاك أو عدم صدورمها، انطالقًا من أّن 

أحاديث العرض عىل القرآن الكريم تفيد أّن ما وافق الكتاب فخذوه وما خالفه 

املوافق، ال أّّنا تفيد يف اإلبطال  فدعوه، فهي أحاديث تبطل املخالف وتثبت

 فقط.

إال أّننا نختلف مع هذا املنهج، ونجد أّن نقد املتن ـ لوحده ـ يلعب دورًا 

إبطالّيًا فقط، ويندر أن تكون معه حاالت يمكن فيها إثبات صدور النّص بعيدًا 

بري عن السند، أي إّنه ال يلعب غالبًا دورًا إثباتّيًا، إذا أردت أن أستعري تعا
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 .الفيلسوف الغريب كارل بوبر يف املعرفّيات

وبعبارة أخرى: إّن معيارية املتن ال حتسم ـ عىل مستوى القاعدة ـ حيثية 

الصدور يف احلديث، نعم هلا القدرة عىل حسم حيثية عدم الصدور، فلو كان 

املتن خمالفًا للقرآن الكريم ألمكن لقانون معيارية املتن أن يسقط الرواية عن 

عتبار، لكّن جمّرد عدم معارضتها للقرآن، أو وجود مناخها يف القرآن ال يعني اال

أّنا قد صدرت، السيام وأّنه من املعروف يف تاريخ احلديث أّن الكثري من الزهاد 

والصلحاء قد وضعوا أحاديث يف فضائل األعامل ترغيبًا للناس. فإذا أراد 

عىل السند بحّجة أّن األول يقيني والثاين املستدّل هنا أن يقّدم منهج معيارية املتن 

ظنّي، فهذا لن يسلم له، بل ستكون نسبة الظنية يف املجال املتني مساوية أو أقّل 

مما هو حاصل يف جمال السند، فسريد عليه اإلشكال الذي أورده هو بنفسه عىل 

 منهج نقد السند.

مونه، ومعنى ذلك أّن موافقة احلديث للقرآن والعقل سوف تصّحح مض

وتصحيح املضمون ال يساوي تصحيح الصدور، فلو قلت لك اآلن: قال رسول 

اهلل: األخالق مسألة جّيدة، فهذا املضمون مناسب للعقل والقرآن، وأستطيع أن 

أثبت باملوافقة معهام صّحة املضمون، لكّن هذا ال يعني أّن هذا النّص قد صدر 

ما الدليل عىل أّن كل ما نسبناه إىل  من النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم؛ إذ

النبي وكان مضمونه صحيحًا فقد صدر؟! فالفيلسوف الصدرائي يؤمن 

بالوحدة التشكيكّية اخلاّصة، فهل سيأخذ بقويل اآلن، وأنا يف القرن الواحد 

الوحدة التشكيكية  والعرشين، عندما سأقول له روايًة مرسلة عن النبّي هي: إنّ 

ضمون صحيح عند الصدرائي، لكن هل يعني ذلك أّن الرسول حّق؟! إّن هذا امل

قد قال هذه اجلملة فعاًل؟! هل هذه النسبة الصدورية عقالنية؟! إّن هذه القفزة 
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من التصحيح املضموين إىل التصحيح الصدوري ظنّية واحتاملّية أيضًا، وليست 

 بأقوى ظنًّا من الظّن الناتج عن التوثيق التارخيي والسندي.

ا أحاديث العرض عىل القرآن الكريم التي فيها األخذ باملوافق، والتي وأمّ 

تقارب ـ بصيغة األخذ باملوافق ـ ثامين روايات، فيمكنني تسجيل مالحظات 

 عديدة عليها هنا، أبرزها:

إذا أريد إثباهتا بمنهج نقد املتن نفسه فال حيصل العلم هبا بعد ما قلنا بأّن  ـ 5

صّحة الصدور. وإذا أريد إثباهتا بمنهج نقد السند،  صّحة املضمون ال تساوق

فهذا يعني أّن كل منهج نقد املتن سريجع يف دليل حجّيته ـ الذي هو روايات 

األخذ باملوافق ـ إىل منهج نقد السند، ومن ثم فال معنى ألّن يقول أنصار هذا 

 ج نقد السند.الرأي بأّن منهجهم متقّدم ـ عىل مستوى الظنّية واليقينية ـ عىل منه

إّّنا ال تثبت أّن ما وافق كتاب اهلل فقد صدر واقعًا حتى نّدعي اليقينية؛  ـ 4

ألّن غاية ما فيها هو لزوم األخذ بام وافق كتاب اهلل، ويمكن أن يكون األمر 

بذلك راجعًا إىل أّن أغلب ما وافق كتاب اهلل من األحاديث التي بني أيدينا قد 

النصوص بنفسها معيارًا لوزن احلديث بحسب الظّن  صدر واقعًا، فتقّدم هذه

الغالب ال كاشفًة عن الصدور الواقعي. وبعبارة أخرى: إّن األمر باألخذ باخلرب 

املوافق للكتاب غاية ما فيه إعطاء احلجية لطريق ظنّي، متامًا كاألمر باألخذ بخرب 

حظ ذلك جيدًا، الثقة حيث ال يعني بالرضورة أّن خرب الثقة يقيني الصدق، فليال

وهبذا ال يصبح منهج نقد املتن الذي يطرحه هؤالء أقوى يف الدرجة اليقينية من 

 منهج نقد السند، خالفًا ملا يّدعونه.

بل يمكن القول بأّن أغلب روايات العرض عىل القرآن الكريم ليست  ـ 4

الذي  واردة يف مورد إعطاء احلجيّة النهائية، بل هي تريد أن تقول بأّن احلديث
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وصلكم وال مشكلة فيه من النواحي األَخر، هذا احلديث إذا وافق كتاب اهلل 

فخذوه، وإذا خالفه فذروه، فهي بصدد بيان رفع املانع، وليست يف صدد إعطاء 

احلجية لكّل موافق، بل يف صدد إعطاء احلجيّة للموافق املتصف بصفات احلجّية 

أو مقّيدًة أو خمّصصة باألدلة الدالة  األَخر املأخوذة يف النصوص، فتكون حمكومةً 

عىل حجّية العلم لو قلنا باختصاص احلجية باخلرب اليقيني، أو باألدّلة الداّلة عىل 

حجية خرب الثقة أو العدل دون غريمها، بناء عىل أّن دليل احلجية يثبت احلجية 

وهبذا ال يصّح خلرب الثقة أو العدل وينفيها عن غريمها كام يف مثل آية النبأ مثاًل، 

أن نأخذ من أحاديث العرض عىل الكتاب مفادًا ّنائّيًا لإلثبات بّصف النظر عن 

 .ضّمها إىل رشوط احلجيّة األخرى املستفادة من النصوص والبناءات العقالئّية

ويمكننا أن نعّزز ذلك بأّن مساق جممل أدّلة احلجج الظنّية الكاشفة كحجية 

، إّنام هي إشارات إىل املرتكزات العقالئّية، اخلرب وحجية الظهور وغري ذلك

وليست تأسيسات لطرق ظنّية جديدة غري موجودة بني العقالء، ومن الواضح 

أّن العقالء ال يرون حمض املوافقة موجبًا لظنيّة الصدور، إال بجعله قرينة إىل 

 جانب سائر القرائن الصدورية.

باألخذ باملوافق، ال تتجاوز إّن روايات العرض التي جاء فيها التعبري  ـ 1

الثامنية أو األزيد بقليل، وأغلبها ضعيف السند، وحيث إّن الصحيح هو حجية 

اخلرب املطمأّن بصدوره فحصول االطمئنان بالصدور من هذا العدد من األخبار 

مشكل، ومعه ال يمكن البناء عىل حجّية هذه األخبار كي نجعلها مدركًا حلجّية 

 ق.مطلق اخلرب املواف

بل حتى لو فرضنا حجّيتها بمعيار من املعايري سوف يكون إطالقها أو 

عمومها خمالفًا للقرآن الكريم نفسه فينبغي طرحه؛ ألّن آية النبأ تسقط حجية 



 112 ........................................................ علوم القرآن واحلديثالقسم الثاني: 

خرب الفاسق، وهذا معناه أّن اخلرب الذي يرويه فاسق ـ عىل اخلالف يف معنى 

بمعنى عدم كون الراوي الفسق هنا، هل هو الفسق الرشعي أم الفسق اخلربي، 

ثقًة ـ مسلوب احلجية قرآنيًا سواء كان مضمون اخلرب موافقًا للقرآن أم خمالفًا، مع 

أّن املفروض أّن خربه حجة لو وافق القرآن بموجب أخبار العرض، فيقع 

التعارض بالعموم من وجه بني النّص القرآين ونّص أخبار العرض بحسب هذا 

عطي احلجية للخرب املوافق دون املخالف، سواء كان الفهم )ألّن أخبار العرض ت

راويه ثقة أو غري ثقة، بينام آية النبأ تسلب احلجّية عن خرب غري الثقة، سواء روى 

املوافَق للكتاب أم روى املخالف، فخرب غري الثقة املوافق هو ماّدة االختالف 

ق القرآن، بينهام(، وهو ما يوجب سلب احلجية عن خرب غري الثقة الذي يواف

فضاًل عن الذي خيالفه، وحمض املوافقة ليس تبّينًا عقالئّيًا كام بيّنا فال يشكل علينا 

 بأّن التبنّي قد حصل بذلك.

إّن مشكلة العديد من الدارسني يف جمال نقد السند واملتن، أّنم يشعرون أّنم 

كون هذا مضطرون إما إىل تبنّي السند أو املتن، مع أنه يمكن اجلمع بينهام، لي

اجلمع هو القادر عىل حتصيل اطمئنان قوّي يف النفس يؤّمن اإلثبات التارخيي 

والصدوري للحديث، فإذا كان السند ال يكفي واملتن كذلك، إال أن ضّمهام إىل 

بعضهام وإعامل معايريمها عىل احلديث قد يقوّي حالة الوثوق حينئٍذ. والبحث له 

 يل.تفصيالت عاجلناها يف حمّله فال نط

 

، ووقفة مع «لنا مع اهلل حاالت هو فيها حنن وحنن هو..»حديث:   ـ 524

 األحاديث النبوية الصوفّية

 :ما مدى صّحة هذا اْلديث الذي يذكره السيد اخلميني والشيخ  السؤال
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لنا مع اهلل حاَّلت، »اْلحسائي وبعض علًمئنا ِف مدارج السالكني إىل اهلل، وهو: 

 ؟«و، ونحن نحنهو فيها نحن، ونحن هو، وهو ه

  هذا احلديث ال أصل له يمكن العثور عليه، ومل أجده يف أّي مصدر من

املصادر احلديثية والتارخيية والتفسريية الشيعية والسنّية، ولعّل أقدم مصدر له 

بني أيدينا يعود إىل القرن احلادي عرش اهلجري، حيث ذكره الفيض الكاشاين 

(، عند حديثه عن معنى الفناء يف اهلل، 221هـ( يف )الكلامت املكنونة: 2212)

(، 115: 1هـ( يف رسائله )ج2117وذكره الشيخ أمحد آل طوق القطيفي )

هـ(، يف كتابه )التعليقات عىل مفاتيح الغيب: 2115واملوىل عيل النوري )

: 1هـ( يف )اخلصائص الفاطمية 2177(، والشيخ حممد باقر الكجوري )572

: 2هـ(، يف رشحه عىل املثنوي )ج2181لسبزواري )(، وذكره املال هادي ا111

هـ(، يف كتابه )اللمعة البيضاء يف 2122(، وذكره التربيزي األنصاري )111

هـ( يف 2118(. وذكره املريزا حممد تقي الرازي )11، 18رشح خطبة الزهراء: 

هـ( يف 2122(، وأورده أيضًا اإلمام اخلميني )117: 1كتابه )مكيال املكارم 

 (.221، ورشح دعاء السحر: 15ح اهلداية: )مصبا

وقد أقّر الدكتور الربوجردي ـ حمّقق رشح املثنوي للسبزواري ـ يف هامش 

الصفحة املشار إليها بأّنه مل يعثر عىل مصدر هلذا احلديث. ومن اللطيف ما ذكره 

وإليه أيضًا يشري ما روي »الشيخ املعارص جواد بن عباس الكربالئي حيث قال: 

صادق عليه الّسالم، عىل ما ذكره كثري من العلامء يف كتبهم العرفانية، من عن ال

قوله عليه الّسالم: لنا مع اهلل  حاالت، نحن فيها هو، وهو نحن، ونحن نحن، 

، 11: 1، وانظر ج111: 1، )األنوار الساطعة يف رشح الزيارة اجلامعة «وهو هو

  يف الكتب العرفانّية.(، فكأّنه مل يعثر عىل هذا احلديث إال155: 7وج
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وهذا هو األرجح؛ فهذا اللسان هو لسان العرفاء واملتصّوفة، ومثله موجود 

بكثرة عند أمثال ابن عريب يف الفصوص والفتوحات )الحظ عىل سبيل املثال: 

(، ملن اّطلع عىل لغتهم وطريقتهم، 182ـ  151: 1، و51: 1الفتوحات املكّية ج

ّله بالوحدة يف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة، السيام عندما يفرّسون ذلك ك

وفقًا ـ باخلصوص ـ لبنيات الفلسفة الصدرائّية يف تفسري حقيقة الوجود )الوحدة 

التشكيكية(، أو بمقام اجلمع والفرق عند العرفاء، حتى أّن املوىل عيل النوري 

، هـ( قد حاول تفسري هذا احلديث عىل طريقة العرفاء ومصطلحهم2115)

.. ولعّل فيه نوع اإلشارة إىل اجلمع بعد »فقال بعد ذكره هذا احلديث املنسوب: 

الفرق، حيث قالوا: نحن هو وهو نحن، واجلمع نوع الفرق، وبعده بعدية 

ترتيبية، وإىل الفرق بعد اجلمع، حيث قالوا: وهو هو ونحن نحن، ومها: أي 

اّصة الورثة اخلتمية. وأما اجلمع بعد الفرق والفرق بعد اجلمع ـ كام قالوا ـ خ

وجه اإلشارة إىل التفرقة التي هي قبل الوصول إىل مقام اجلمع ملحّل قوهلم 

،  عليهم السالم: نحن، يف قوهلم: نحن هو، وقوهلم: هو، يف قوهلم: هو نحن

يشري إىل رّس التفرقة التي قبل اجلمع، أو كوننا هو فرع شعورنا بنا وشهودنا إيانا، 

، وأما وجه التفرقة بعد  اجلمع بنا هو، وهكذا يف قوهلم: هو نحن حتى يتمّكن من

اجلمع فظاهر ال خيفى عىل أهل اإلشارة، وهو اخلبري بضامئر أوليائه، والواقف 

عىل رسائر أحّبائه حقًا، وأما محلنا فهو جمّرد ما احتملنا إن كان حقًا، فهو يقول 

ن قبلنا ومن ناحيتنا التي هي احلّق وهو هيدي السبيل، وإن مل يكن حقًا فجاء م

 (.572)التعليقات عىل مفاتيح الغيب:  «ناحية الظلمة واالحتجاب

وقد ذكر السيد شهاب الدين املرعش النجفي يف رشحه عىل إحقاق احلّق 

ورأيت بعض من كان يّدعي الفضل منهم جيعل بضاعة ترويج »(: 281: 2)ج
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لنا مع اهلل حاالت فيها هو نحن مسلكه أمثال ما يعزي إليهم عليهم السالم: 

وما درى املسكني يف العلم والتتّبع والتثّبت والضبط أّن كتاب  .ونحن هو

قتها مصباح الرشيعة وما يشبهه من الكتب املودعة فيها أمثال هذه املناكري، مما لفّ 

 .«أيادي املتصّوفة يف األعصار السالفة وأبقتها لنا تراثاً 

 إىل اقرتاحني سبق أن ذكرهتًم لبعض طالب العلوم وإّنني هبذه اَلناسبة أشري

 الدينية، ويمكن اختيارمها لرسائل ماجستري أو أطروحات دكتوراه أيضاا:

أن تستقىص األحاديث التي مل تظهر لنا إال يف العّص  اَّلقرتاح اْلّول:

الصفوي وما بعده، فهناك الكثري من األحاديث املبثوثة يف كتب احلديث 

والتاريخ املتأّخرة ال نعرف هلا مصدرًا إال يف العّص الصفوي، ومن اجلّيد مجع 

ذ هذه األحاديث، ثم دراستها واالشتغال عليها لتقويتها أو لتضعيفها واختا

 موقف منها.

مجع األحاديث املنسوبة إىل النبي وأهل البيت والتي نجد أّنه  اَّلقرتاح الثاين:

ال ذكر هلا يف مصادر احلديث وال التاريخ، وال نعثر عىل املصادر األّم هلا إال يف 

كتب املتصّوفة القديمة أو املتأّخرة، ثّم العمل عىل دراسة هذه األحاديث وتقديم 

فيها، وهي كثرية ملن اّطلع عىل الرتاث احلديثي عند املسلمني، حتليالت جاّدة 

 سواء الشيعة والسنّة.

وغالب األحاديث التي من النوع األّول والثاين يف االقرتاحني تفتقد املصادر 

واألسانيد والطرق والتوثيقات، وهذه من العالمات البارزة فيها، فهذا احلديث 

وال أّي يشء من هذا النوع يسمح لنا الذي نحن فيه ال مصدر له وال سند 

 بالتثّبت منه، فضاًل عن بناء مفاهيم أو اعتقادات عليه.
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 استفهام عن صّحة بعض األحاديث الواردة يف متعة النساء  ـ 522

 السؤال: ما مدى صّحة هذه اْلحاديث من الناحية السندّية بطرق الشيعة؟ 

لمتمتع ثواب؟ قال: إن ـ صالح بن عقبة، عن أبيه، قال: قلت ْليب جعفر: ل 5

يتمتع  كان يريد بذلك اهلل عز وجل، فلم يكّلمها كلمة )أي اَلرأة التي يريد أن

ذنباا، فإذا اغتسل غفر  هبا( إَّل كتب اهلل له حسنة، وإذا دنا منها، غفر اهلل له بذلك

 اَلاء عّل شعره، قلت: بعددالشعر؟! قال: نعم بعدد الشعر. اهلل بعدد ما مرّ 

ول اهلل صّل اهلل عليه وآله وسلم، قال: قال اهلل عزوجل: إين غفرت ـ عن رس 4

 للمتمتعني من النساء.

ـ وعن حمّمد بن مسلم قال: قال ِل أبو عبد اهلل: متتعت؟ قلت: َّل. قال: َّل  4

 َّترج من الدنيا حتى حتيي السنّة.

قطرة  ـ عن أيب عبد اهلل، قال: ما من رجل متتع ثم اغتسل إَّل خلق اهلل من كّل  1

تقطر منه سبعني ملكاا يستغفرون له إىل يوم القيامة، قال: ويلعنون متجنّبها إىل أن 

 تقوم الساعة.

، ﴾وإذ أِّس النبي إىل بعض أزواجه حديثاا ﴿ـ ُسئل الباقر عن قوله تعاىل:  1

عليه  ة متعة، فاّطلعفقال: إّن رسول اهلل صّل اهلل عليه وآله وسّلم تزّوج باْلرّ 

فاكتميه. فلم  فاهتمته بالفاحشة. فقال: إنه ِل حالل، إنه نكاح بأجل بعض نسائه

 تكتمه.

ـ ذكر فتح اهلل الكاشاين ِف تفسريه عن رسول اهلل صّل اهلل عليه وآله وسلم أنه  6

تني مرّ  قال: من متتع مّرة كان درجته كدرجة اْلسني عليه السالم، ومن متتع

 تع ثالث مرات كان درجته كدرجةفدرجته كدرجة اْلسن عليه السالم، ومن مت

 عيل بن أيب طالب عليه السالم، ومن متتع أربع مرات فدرجته كدرجتي.
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ـ وذكر الكاشاين أيضاا، عن النبي صّل اهلل عليه وآله وسلم أنه قال: ومن خرج  7

 من الدنيا ومل يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع.

 ته بالعربية: وروي أيضاا عنـ وذكر صاحب منتهى اْلمال بالفارسية، وترمج 8

تعاىل  الصادق عليه السالم أنه قال: ما من رجل متتع ثم اغتسل إَّل وقد خلق اهلل

القيامة  سبعني ملكاا من كّل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إىل يوم

 ويلعن عّل من ُيتنّب منه حتى تقوم الساعة.

لفقيه(: وروي أّن اَلؤمن َّل يكمل ـ ونقل أبو جعفر القّمي ِف )من َّل ُيرضه ا 9

 حتى يتمتع.

ـ ونقل القّمي أيضاا: قال أبو جعفر عليه السالم: إّن النبي صّل اهلل عليه وآله  51

َلا أِسي به إىل السًمء قال: ْلقني جربيل عليه السالم قال: يا حممد إّن اهلل تبارك 

 وتعاىل يقول: أين قد غفرت للمتمتعني من أمتك من النساء.

ـ ونقل القمي أيضاا: قال الصادق عليه السالم: إين أكره للرجل أن يموت  55

 عليه وآله مل تقض. وقد بقيت عليه خّلة من خالل رسول اهلل صّل اهلل

  .إّن احلديث األّول ضعيف السند بعقبة والد صالح، حيث مل تثبت وثاقته

بحكم اإلرسال. واحلديث الثاين يوجد سقط يف سنده حمذوف؛ هلذا حيكم عليه 

واحلديث الثالث صحيح السند. واحلديث الرابع مرسل، حيث رواه اهلمداين 

عن رجل. واحلديث اخلامس مرسل، حيث جاء السند كالتايل: )قال )املفيد(: 

وروى الفضل الشيباين بإسناده إىل الباقر عليه السالم(. واحلديث السادس 

خمالفة احلديث السادس للمنطق، بام  ، فضاًل عن شبهةوالسابع ال سند هلام أساساً 

يثري استفهامًا حوله، فكيف يمكن أن تتساوى درجة املتمع مّرة أو مرتني مع 

واحلديث الثامن هو نفسه احلديث الرابع مرتمجًا إىل  النبي أو أحد أهل بيته؟!
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الفارسّية. واحلديث التاسع مرسل الصدوق بلفظ )وروي(، وليس له سند، 

 احلديث العارش. واحلديث احلادي عرش له سند صحيح.ومثله يف الضعف 

وعليه، فلم يصّح من هذه األحاديث سوى احلديث الثالث واحلديث احلادي 

 عرش.

 

تفسريًا علمّيًا يف القرآن اطئة اخلكاذبة اللناصية ادعوى تفسري   ـ 522

 حديثًا

 تابه: السؤال: ما الناصية ومل هي كاذبة؟ يقول الشيخ عبد اَلجيد الزنداين ِف ك

كنت أقرأ دائًما قول اهلل تعاىل: »وغداا عرص اإليًمن، بخصوص سورة العلق: 

ا بِالنهاِصَيِة ﴿ ْ َينَتِه َلنَْسَفعا ن مله
. والناصية هي مقّدمة ﴾َناِصَيٍة َكاِذَبٍة َخاطَِئةٍ  *َكاله َلئِ

الرأس، وكنت أسأل نفيس وأقول: يا رّب اكشف ِل هذا اَلعنى.. َلاذا قلَت 

ة كاذبة خاطئة؟ وتفّكرت فيها، وبقيت أكثر من عرش سنوات، وأنا ِف ناصي

حرية، أرجع إىل كتب التفسري فأجد اَلفرسين يقولون: اَلراد ليست ناصية كاذبة، 

وإنًم اَلراد معنى جمازي، وليس حقيقّياا، فالناصية هي مقّدمة الرأس؛ لذلك أطلق 

واستمّرت لدّي اْلرية إىل أن  عليها صفة الكذب، ِف حني أّن اَلقصود صاحبها..

يرّس اهلل ِل بحثاا عن الناصية قّدمه عامل كندي، وكان ذلك ِف مؤمتر طّبي عقد ِف 

القاهرة، قال فيه: منذ مخسني سنة فقط تأّكد لنا أّن جزء اَلّخ الذي حتت اجلبهة 

 ..مبارشة )الناصية( هو اَلسؤول عن الكذب واخلطأ وأّنه مصدر اَّتاذ القرارات

و قطع هذا اجلزء من اَلخ الذي يقع حتت العظمة مبارشة، فإّن صاحبه َّل تكون فل

وْلَّنا مكان اَّلختيار قال اهلل تعاىل:  ..له إرادة مستقّلة وَّل يستطيع أن خيتار

وبعد أن تقّدم العلم أشواطاا،  ..، أي نأخذه ونحرقه بجريرته﴾لنسفعا بالناصية﴿
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ْليوانات ضعيف وصغري، بحيث َّل يملك وجدوا أّن هذا اجلزء من الناصية ِف ا

ا ِمن َدآبهٍة ﴿القدرة عّل قيادهتا وتوجيهها، وإىل هذا يشري اَلوىل سبحانه وتعاىل:  مه

اللهم إين عبدك ابن عبدك »وجاء ِف اْلديث الرشيف:  ﴾..إَِّله ُهَو آِخٌذ بِنَاِصَيتَِها

هذه الناصية، وأن  . وْلكمٍة إَلية رّشع اهلل أن تسجد«ابن أمتك ناصيتي بيدك

 ، ما هو تعليقكم شيخنا الفاضل؟«تطأطئ له

 :سبق أن أرشت يف سؤال سابق، بأّنه من الرضوري توثيق املعلومات  أوَّلا

املنسوبة للعلم احلديث، وأنا ال أعرف مصدر هذه املعلومة، وبحسب النّص 

املنقول فإّن الدكتور العزيز مؤّلف الكتاب نقل أّّنا لعامل كندي، وال أدري هل 

دي؟ وما هو مصدر وثق املعلومة أم ال؟ وملاذا مل يذكر اسم هذا العامل الكن

معلوماته؟ وهل حّقق هو هذا املوضوع بنفسه أم ينقله ـ كام هو الظاهر ـ عن 

 آخرين من العلامء؟ ومن هم؟

عاله نوعًا من التهافت، فمن جهة يشري إىل أّن أيستبطن النّص املنقول  ثانياا:

فكأّنه  ناصية احليوان ضعيفة، هلذا عرّب بأّن اهلل آخذ بناصية ما يدّب عىل األرض،

يساعدها، ويف الوقت نفسه جاء باحلديث الذي يقول: ناصيتي بيدك، وهذا 

يعني أّن ناصية اإلنسان واحليوان معًا بيد اهلل تعاىل، فلو كان تعبري كون النوايص 

بيد اهلل إشارة إىل أّن قدرة الناصية يف احليوان عىل التحّكم ضعيفة، لكان يفرتض 

بري يف حّق اإلنسان بعد أن كانت قدرة ناصيته قوّية أن ال يتّم استخدام هذا التع

وتتحّمل املسؤولّية، إال إذا أريد هنا بيان الفقر واحلاجة لإلرشاد. واألقرب أّنه 

 أموري بيدك. يريد أن يقول بأّن مصريي بيدك وكّل 

إّن علينا الرجوع إىل استخدامات العرب يف الكالم، فهل كانت هذه  ثالثاا:

وجودة عند العرب أم كانوا يعرفوّنا؟ إّن مراجعة اللغة تفيدنا أّن التعابري غري م
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العرب كانت تطلق األخذ بالناصية وتريد هبا التمّلك والسلطنة، فعندما تقول 

بأّنه آخذ بناصية زيد وعمرو فأنت تقصد أّنه مالك هلام أو أّنه مسيطر عليهام، 

 .راتوليس املراد أّنه يريد أن يعينهام عىل اختاذ القرا

إين توّكلت ﴿فاآلية تقول عن لسان نبّي اهلل هود عليه السالم خماطبًا قومه: 

 ﴾عّل اهلل ريّب وربكم ما من داّبة إَّل هو آخذ بناصيتها إين ريب عّل رصاط مستقيم

(، فبقرينة تعبري )ريب وربكم( يمكن أن نفهم أّنه يريد أن يقول هلم بأّن 71)هود: 

الذي يريّب ويدير شؤون كّل يشء ويتحّكم بمصائره، اهلل الذي أتوّكل عليه هو 

أنا وأنتم وكّل الدواب عىل األرض، ولو كان املقصود مساعدة احليوانات عىل 

اختاذ القرارات ملا ناسب التعبري باألخذ الذي يفهم منه وضع القبضة عىل مقّدم 

ذا جاء يف رأس احليوان وجّره، وهذا التعبري يفيد التحّكم والسلطنة واجلّر، وهل

ا بِالنهاِصَيةِ ﴿اآلية األخرى التعبري بـ  ، أي لنجّرنه ونجذبنّه جذبًا ﴾َلنَْسَفعا

 .بناصيته، يف إشارة واضحة إىل حالة اإلذالل والتحّكم به واجلرّ 

فلنتصّور املشهد: شخص تضع يدك عىل مقّدم شعر رأسه ثم تأخذه به وجتّره 

ني املساعدة يف اختاذ القرارات أم يعني جّرًا، ماذا يعني لنا هذا املشهد؟ هل يع

وسوقه نحو غاية خلقه، واإلذالل أخرى عندما يأيت تعبري  التحّكم به تارةً 

السفع؟ والعرب تستخدم هذه التعابري يف حّق احليوانات، فاحليوان تارًة جيّر من 

رأسه وهذا هو األخذ بالناصية والتحّكم به وبمصائره، وأخرى جيّر من ساقه 

ساقه وجيّر، وهذا هو التعبري باألخذ بالساق الذي جاء يف بعض  فتؤخذ

الطالق بيد »األحاديث النبوّية، كنايًة عن السلطنة أيضًا، فعندما يقول احلديث: 

، فهو تعبري كنائي عن السلطنة؛ ألّن من يأخذ بساق الغنم أو «من أخذ بالساق

ه له يأخذ بساقه وجيّره إىل املاعز مثاًل، فهو يملكه ويتحّكم به، فإّنه بعد رشائ
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 .حيث يريد، ويمكنه يف أّي حلظة أن يرتكه ونفسه

ومن هنا جاء التعبري عن شّد الكافرين إىل جهنّم يوم القيامة بقوله تعاىل: 

(، فإّن 12)الرمحن:  ﴾ُيْعَرُف اَلُْْجِرُموَن بِِسيًَمُهْم َفُيْؤَخُذ بِالنهَوايِص َواْْلَْقَدامِ ﴿

ها أّّنم جيّرون تارًة من نواصيهم وأخرى من أقدامهم، كام هي األقرب يف تفسري

احلال الطبيعية يف جّر شخص قهرًا عليه عندما نريد تشبيه حاله بحال األنعام 

إذالالً حلاله وحتقريًا. وليس املراد ما فرّسه بعض املفرّسين من أّنه تكّبل ناصيتهم 

 بأقدامهم، فإّن هذا غري ظاهر من اآلية أبدًا.

هبذا نفهم أّن األخذ بالناصية كناية عن التحّكم والسلطنة، وقد يكون تعبريًا و

عن اإلذالل والقهر أيضًا، وتفسريه بإعانته عىل اختاذ القرار غري واضح من 

السياقات، وال من لغة العرب وإن كان يف نفسه احتامالً غري بعيد، السيام بقرينة: 

ْسَتقِ ﴿ اٍط مُّ  .﴾يمٍ إِنه َريبِّ َعَّل رِصَ

ولعّل ما يساعد عىل ما قلناه ما ورد يف احلديث عن أيب بصري قال: قال يل أبو 

إذا »قلت: ال أدري، قال:  «إذا تزّوج أحدكم كيف يصنع؟» :جعفر عليه السالم

هّم بذلك فليصّل ركعتني وليحمد اهلل عز وجل ثم يقول: اللهم إين أريد أن 

ًا وأحفظهّن يل يف نفسها ومايل، وأوسعهّن أتزّوج فقّدر يل من النساء أعّفهّن فرج

رزقًا، وأعظمهّن بركًة، وقّدر يل ولدًا طيبًا جتعله خلفًا صاحلًا يف حيايت وبعد 

فإذا دخلت إليه فليضع يده عىل ناصيتها، وليقل: اللهم عىل كتابك »قال:  «مويت

 تزّوجتها، ويف أمانتك أخذهتا، وبكلامتك استحللت فرجها، فإن قضيت يل يف

 (.722: 7)الكايف  «رمحها شيئًا فاجعله مسلاًم سوّيًا وال جتعله رشك شيطان..

فكأّن وضع اليد عىل ناصيتها تعبري عميل عن إعالن األخذ واالستحالل 

 والسلطنة.
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هذا كّله مبنّي عىل أّن السفع يراد به اجلذب الشديد، أّما لو فرّسناه بمعناه 

يسوّد الشء، مثل قولنا: سفعته  اآلخر يف لغة العرب، وهو الرضب حتى

الشمس، فسوف يصري املعنى أّن اهلل سوف ينزل رضبًا عليه بناصيته، وعىل مقّدم 

 رأسه ووجهه، وهو تعبري عن شّدة العذاب واإلذالل أيضًا.

إّن توصيف الناصية بأّّنا كاذبة خاطئة يمكن تفسريه وفق قواعد  رابعاا:

واجلزء، فالناصية جزء أساس من اإلنسان،  املجاز يف لغة العرب، بعالقة الكّل 

وهي مقّدم شعر الرأس املسؤول عن التفكري، فيصّح توصيفها بالكاذبة 

واخلاطئة، متامًا كقولنا: اعتق رقبة، ونقصد أن يعتق إنسانًا. ويشرتط يف املجاز 

بعالقة الكّل واجلزء أن يكون اجلزء القائم جمازًا مقام الكّل جزءًا أساسيًا من 

لكّل، مثل الرقبة من اإلنسان، والرأس منه أيضًا، فمن الناحية البالغية ال يوجد ا

أّي حمذور يف التفسري الذي قّدمه العلامء هنا، بأن اعتربوا أّن املراد من الناصية هو 

صاحبها، كام أّن املراد من الرقبة هو اإلنسان كّله الذي يراد حتريره من الرّقية، 

الرضب من املجاز من وجهة نظري إال أّن الناصية لو  وليس من مشكلة يف هذا

فرّست بالشعر نفسه الذي عىل مقّدم الرأس فلن يكون الشعر جزءًا أساسّيًا من 

اإلنسان فال يصّح معه مثل هذا املجاز، متامًا كام ال يصّح أن تقول: اعتق إصبعًا، 

من اإلنسان يقوم  وتريد باإلصبع اإلنسان كّله؛ ألّن اإلصبع ليس جزءًا أساسّياً 

به اإلنسان وحييا، أّما لو فرّست بمقّدم الرأس ـ دون خصوص الشعر الذي عىل 

 املقّدم ـ فيصّح هذا املجاز بال إشكال.

ولعّله هلذا يظهر من ثنايا تفاسري أخرى أّن هناك حذفًا واستبداالً وتقديرًا، 

ا كّله يعني أّن أي لنأخذن بالناصية أخذًا شديدًا، فصاحبها كاذب خاطئ. وهذ

 التفاسري التي قّدمها العلامء هلا مرّبراهتا اللغوية والبالغية.
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أّما التفسري املشار إليه أعاله يف سؤالكم، فإّنه يريد أن يقول بأّن  خامساا:

الكاذب هو الناصية نفسها، وهنا إذا قلنا بأّن الناصية يف لغة العرب ليست هي 

جزء الرأس، بل هي مقّدم الشعر، فمن الواضح أّن العلم ال يرى مقّدم الشعر 

املحاولة. وأّما إذا قصد  مسؤوالً عن الكذب واخلطيئة واخلطأ، فلم تنفع هذه

نفس مقّدم الرأس واجلبهة فإّن نسبة الكذب واخلطأ إىل هذا املقّدم هي أيضًا 

نسبة جمازية متامًا كاملحاولة التي قام هبا العلامء املسلمون من قبل؛ ألّن نفس جزء 

الرأس وإن عرّبنا عنه علميًّا بأّنه املسؤول عن اخلطأ والكذب، لكّن املسؤولية 

يقّية ترجع لذات اإلنسان، السيام بناء عىل أّن ذات اإلنسان وروحه وعقله احلق

كّلها أمور جمّردة غري مادية، كام هو املعروف بني املسلمني وفالسفتهم، فيكون 

حتميل مسؤولية اخلطأ والكذب للناصية جماز باملحّلية أو املالبسة أو املجاورة أو 

ذا الرضب من املجاز عىل املجازات التي اآللّية أو غري ذلك، ومن ثّم فرتجيح ه

ذكرها العلامء واملتداولة يف كلامت العرب يبدو صعبًا، فمن العسري اجلزم هبذا 

التفسري ليخرجنا عن حالة احلرية، وإن كان حمتماًل جّدًا ومجيالً يف حّد نفسه. 

 واهلل العامل.

 

 وغريه مّما ورد يف مفاتيح اجلنان.. املوقف من العوذات والرقية و  ـ 522

 :إكسري الدعوات ،نجد ِف الكثري من الكتب مثل مفاتيح اجلنان السؤال، 

فهل هذه اْلذكار  ،التحفة الرضوية الخ.. عوذات لعالج العني واْلسد وما شابه

واْلدعية معتربة السند؟ وهل هي واقعّية ويمكن التعويل عليها واستعًمَلا؟ 

 ي معها ولكم الشكر اجلزيل.نرجوا من سًمحتكم توجيهنا ِف كيفية التعاط

  إّن عدد هذه الروايات ليس بالقليل، واملقدار املتيّقن منها ال ينايف قوانني
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السببّية، وال قواعد عمل الطبيعة من الناحية الفلسفّية، حتى لو مل يستطع العلم 

احلديث اكتشاف هذه التأثريات، كام أّنه ال يفيد ترك سائر األسباب الطبيعية 

كالرجوع إىل الطبيب أو تناول األدوية، فهي من باب ضّم سبٍب إىل األخرى 

 سبب.

إال أّن احلديث عن صّحتها وإثبات نسبتها إىل النبّي وأهل بيته الكرام حيتاج 

لدراسة مطّولة فيها مجيعًا ليس هنا جماهلا، وإن كان كثري منها ضعيف السند 

ه أّن العلم مل يكتشفه، بل إّنام واملصدر، ولو صّح بعضها سندًا فال ُيْضِعُف سندَ 

يصّح ممارسة نقد متني عليه عندما ُيثبت العلم بشكٍل حاسم بطالَنه، وهناك 

يمكن العمل هبا هبذا  ،وبناء عليه فرٌق بني إثبات البطالن وعدم إثبات الصّحة.

 القصد دون اجلزم بورودها إال بعد البحث يف ذلك.

يف سؤالكم، يورد مثل ذلك غري منسوٍب نعم، بعض ما يف الكتب املشار إليها 

إىل النبي وأهل بيته الكرام، وإّنام هو جتربة حصلت هنا أو هناك، وهذا ال يصّح 

نسبته إىل الدين بأّي شكل من األشكال، حتى لو كان صحيحًا ومثمرًا من 

الناحية الطبّية والصحّية، وال يصّح التعامل معه عىل أّنه جزء من املنظومة 

فإّنه ليس كّل أمر واقعي وصحيح جزءًا من الدين، فليالحظ هذا األمر  الدينية،

 جّيدًا.

 

 حديث شريف أم ال أصل هلا؟ هل )كل يوم عاشوراء وكل أرض كربالء(   ـ 522

  :؟ هل هو «كّل يوم عاشوراء، وكّل أرض كربالء»السؤال: من هو القائل

هذا الشعار؟ وأساساا اإلمام الصادق عليه السالم أم َّل؟ ومن هو أّول من أطلق 

 هل هو حديث رشيف أم َّل؟
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  مل أعثر ـ بعد التتّبع ـ عىل هذا النّص بوصفه حديثًا مروّيًا عن أحد من

األنبياء أو األئّمة عليهم مجيعًا أفضل الصالة والسالم، وقد أقّر بذلك بعض 

خمتّص العلامء املعارصين املتتّبعني، وهو السيد جعفر مرتىض العاميل، يف كتابه )

(، والشيخ حمّمد صّحتي رسدرودي، يف بحثه حول: التحريف 221: 22مفيد 

 (.172ـ  111يف السرية احلسينية )كتاب جدل ومواقف يف الشعائر احلسينية: 

ومل يظهر يل تاريخ ظهور هذا الشعار أو املصطلح قبل فرتتنا احلالّية، ولعّله ال 

لقه من دعاة الثورة ضّد الظلم يعود ألكثر من بضعة عقود. وربام يكون من أط

فأراد به أن يؤّكد مفهوم استمرارّية املنطق الثوري، أو يكون قصده من ذلك 

 إبقاء عاشوراء حّيًة يف كّل زمان ومكان.

 

لو حّدثت بفضائل علّي لقالوا جمنون وقالوا »هل صّح عن سلمان:   ـ 522

 ؟«اغفر لقاتله

  :لو »ريض اهلل عنه: نسوب لسلًمن الفاريس صّح هذا القول اَلهل السؤال

 :لقالت طائفة منكم عليه السالم مري اَلؤمنني عيلّ أعلم من فضائل أثتكم ما حّد 

؟«اللهم اغفر لقاتل سلًمن :خرىأوقالت طائفة  ،هو جمنون

 :املصادر األقدم هلذا احلديث الذي هو جزء من خطبة لسلامن ما ييل 

 حّدثنا قال: مسعود، بن الشيخ الكش، حيث رواها عن حمّمد اَلصدر اْلّول:

 قال: القمي، خرزاذ بن أخربين احلسن قال: أشكيب، بن احلسني اهلل عبد أبو

 املعدل، بن زيد فرج، عن بن صالح عن السايس )الشايش(، محاد بن حمّمد أخربنا

 سلامن فقال: خطب»: قال السالم عليه اهلل عبد أيب عن سنان، بن اهلل عبد عن

هلا  أهل الكفر، لنار مذكٍ  أنا إذ له، جحودي بعد لدينه هداين الذي احلمد هلل
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 فخرجت هتامة حّب  قلبي يف وجل عز اهلل ألقى حتى رزقًا، هلا أثبت أو نصيباً 

 متاع وال حتملني محولة وال مايل من وأخرجت قومي طردين قد جائعًا ظمآن

 اهلل صىل حممداً  أتيت حتى كان، قد ما شأين من وكان يقويني، مال جيهزين، وال

 هبا، أخربت ما العالمة من ورأيت أعلمه، كنت العرفان ما من فعرفت وآله عليه

 .اإلسالم يف عليها دخلت التي املعرفة الدنيا عىل من فبنت النار من به فأنقذين

ولو  كبرياً  العلم أتيت قد عنّي، اعقلوا ثم حديثي، من اسمعوا الناس أهيا أال

 اغفر اللهم أخرى: طائفة وقالت ملجنون طائفة: لقالت أعلم ما بكّل  أخربتكم

 املنايا علم السالم عليه عيل عند فإنّ  باليا، تتبعها منايا لكم إنّ  أال .لقاتل سلامن

 اهلل رسول له قال عمران، بن هارون منهاج عىل وفصل اخلطاب الوصايا وعلم

 موسى، من هارون بمنزلة أهيل وخلفيتي يف وصّيتي أنت وآله: عليه اهلل صىل

 لرتكبن بيده سلامن نفس سبيلكم، والذي األوىل وأخطأتم سنّة أصبتم ولكنّكم

 ألكلتم علّياً  وّليتموها لو واهلل أما .بالقذة القّذة إرسائيل بني سنّة طبق، عن طبقاً 

 ونابذتكم الرجاء، من واقنطوا فأبرشوا بالبالء، أرجلكم، حتت ومن فوقكم من

 أدفع لو أيّن  واهلل أما .الوالء وبينكم من بيني فيام العصمة وانقطعت سواء، عىل

 إين أال. قدماً  قدماً  لرضبت به ثم عاتقي، عىل سيفي لوضعت ديناً  هلل أعزّ  أو ضيامً 

 إنّ  أال .فيها بام السبعني سنة من فخذوها تعلمون، وما ال تعلمون بام أحّدثكم

 بفيها الرضوس تعّض  كالناقة أمية بني إنّ  أال. نطحات هاشم بني يف أمّية لبني

 وأن بادهيا يذّل  أن اهلل عىل حّق  إّنه أال .درها ومتنع برجلها وترضب بيدهيا وختبط

 أنّ  حتى اخللق، وسوء ومسخ السامء وخسف من قذف مع عدّوها عليها يظهر

 تلتقيان وفئتان أال. قرداً  اهلل صالة فيمسخه إىل حجلته جانب من ليخرج الرجل

 ما لوال واهلل أنا وكلب، وما بكلب، وخسف أال كافرتان، كلتامها بتهامة
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 الناس أهيا رأيتم فإذا .تعرفون ما جيئ ثم البيداء، وهو أال مصارعهم، ألريتكم

 والرأس املصقع املوضع واخلطيب الراكب فيها هيلك املظلم الليل كقطع الفتن

 القيامة، يوم إىل إليها اجلنّة والدعاة إىل القادة فإّّنم حممد بآل فعليكم املتبوع،

 القوم بال فام )بالوالية( مع نبّينا، بالوالة عليه سلمنا لقد فواهلل بعيلّ  وعليكم

 األسباط ويوشع عن موسى قوم ارتدّ  فقد كفر أو هابيل، قابيل حسد قد أحسد

قتل  عىل موسى اهتموا الذين والسبعني وشبري شرب هارون وابني وشمعون

 مرسلني، وغري مرسلني أنبياء اهلل بعثهم ثم بغيهم، من الرجفة فأخذهتم هارون

 وحيكم وفالن وفالن أنا ما بكم يذهب فأين .إرسائيل بني كأمر األّمة وأمر هذه

 حممد آل أنزلوا تتناسون؟! أم نسيتم تتجاهلون، أم أم أجتهلون أدري ما واهلل

 كفاراً  لرتجعنّ  واهلل الرأس، من منزلة العينني بل اجلسد من الرأس منزلة منكم

 ويشدّ  باهللكة الناجي عىل يشهد الشاهد بالسيف بعض رقاب بعضكم يرضب

 بنبيي وأسلمت بريب وآمنت أظهرت أمري إيّن  أال بالنجاة، الكافر عىل الناجي

 نفيس هلف يا كوفان، قتيل وأمي أنت بأيب .مسلم كّل  ومويل موالي واتبعت

 أال عيل، بن احلسن النساء نكاح واخلوان صاحب اجلفنة وبأيب صغار، ألطفال

 احتقره من ويح يا واجلود، املهابة احلسني واحلياء، ونحل البأس نحله اهلل نبي إنّ 

 آل من الباقني عامر بالدهم وكان ولده، من بني وظلم لقّلته واستضعفه لضعفه

 صديقكم تستغشوا وال عدّوكم، عن أظفاركم تكّل  ال الناس أهّيا .حممد

 إشارة إال بأيديكم تغريونه ال ببالء لتبتلنّ  واهلل عليكم، فيستحوذ الشيطان

 الضيم دافع بأيب .وموافاها رابعها وارجوا فيها بام ثالثة خذوها بحواجبكم،

 أين أما القدور، يف ومغيل الرجال الرماح عىل الصبيان ومحال احلباىل بطون شقاق

 كذبح املذبوح الركن واملقام بني دمه وترضيح الزكية طيبةال بالنفس سأحّدثكم
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 وميعاد عشية املستغدون الثوية الواردون كوفان من نساء لسبايا ويح يا .الكبش

 فال املغرب قبل من يستغيث هاتفاً  موجئاً  ستسري رشقّية فتنة ذلك بينكم وبني ما

 املقتول شيبته عىل ذبح ما يصري أن إىل الناس بني وملحمة أغاثه اهلل، ال تغيثوه

 زمان يأيت حتى جنبتها وتنبى جرسها يبنى أن كوفان يوشك وهي الكوفة بظهر

 أحد، ينهيها ال خطامها نطايف مصبوبة وقينة حيّن إليها، أو هبا إال مؤمن يبقى ال

 عليّاً  فإنّ  مقتول، ابنك أنّ  حذيفة يا وأحّدثك .دخلته إال العرب من بيت يبقي ال

 يمش أمر عىل فيفتتح واليته يف مؤمنًا دخل كان فمن السالم عليه املؤمنني أمري

: 2)رجال الكش  «كافر إال خيرج منها وال مؤمن إال فيها يدخل ال مثله، عىل

 (.11ـ  57

هذا احلديث ليس فيه اجلملة موضوع الشاهد التي ذكرمتوها يف سؤالكم، بل 

اإلمام عيل، كام أّن هذا احلديث هي مطلقة لعلم سلامن، ال بحديثه عن شخص 

 ضعيف السند، وال أقّل بـ:

صالح بن فرج، فهذا االسم مهمل جّدًا، مل يذكره أحد، ولعّله ليس لديه  ـ 5

إال هذه الرواية. وحيتمل أن يكون فرج بن صالح ويكون قد حصل قلب يف 

ضًا التسمية، وهذا أيضًا مهمل جّدًا، وحيتمل أن يكون صالح بن نوح، وهو أي

؛ 11: 22مهمل مل يرد فيه توثيق )راجع: اخلوئي، معجم رجال احلديث 

 (.118: 1والنامزي، مستدركات علم رجال احلديث 

حممد بن محاد الشايش )السايس(، فهو مهمل جّدًا مل يذكره علامء الرجال  ـ 4

؛ ومستدركات علم رجال 11: 25أساسًا )راجع: معجم رجال احلديث 

 (.52: 5احلديث 

زيد بن املعدل )معدل النمريي(، وهو أيضًا مهمل، كام أقّر بذلك الشيخ  ـ 4
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 (.181: 1النامزي يف )مستدركات علم رجال احلديث 

احلسن بن خرزاذ، وهذا إذا كان احلسن بن خرزاذ القمي كام هو ظاهر  ـ 1

 رسول أسامء كتاب له احلديث، كثري قّمي،»النّص، فقد قال فيه الشيخ النجايش: 

 عمره..( آخر غال يف إنه وقيل: وكتاب املتعة، وآله، عليه اهلل صىل اهلل

(، ومل يوثقه أحد، وأّما إذا كان احلسَن بن خرزاذ الذي هو من 11)الفهرست: 

أهل )ُكش( يف آسيا الوسطى، فهو جمهول احلال أيضًا مل ينّص أحد عىل توثيقه، 

 وحيتمل أن يكون القّمي والكش واحدًا هنا أيضًا.

عليه، فهذه الرواية ضعيفة سندًا، ال أقّل بعدم ثبوت وثاقة أربعة من رواهتا، و

فضاًل عن بعض املالحظات يف متنها، ويكفي اضطراب املتن وغرابته ملن راجع 

 وتأّمل.

هـ( يف )مناقب اإلمام أمري 122حمّمد بن سليامن الكويف )ح  اَلصدر الثاين:

 حّدثني: قال الكويف سليامن بن (، بسنده التايل: حمّمد121ـ  121: 2املؤمنني 

 أبو جعفر شّك  ـ ذكره عّمن محاد، بن أمحد حّدثنا: قال املّصي، بن الرسي أمحد

 املؤمنني إمرة بكر وأب ويّل  ملا»: قال عباس ابن األسود، عن عن إبراهيم، عن ـ

 صعدت تكّلمت إن إيّن : قال الناس فاخطب املنرب اصعد يا سلامن،: قال

، وهذه اخلطبة يف هذا املصدر ختتلف يف بعض مقاطعها عن السابق، «باحلّق...

 لكّن اجلملة موضع سؤالكم هي نفسها ما جاء عند الكش.

وهذا احلديث ضعيف السند، وال أقّل من أّن أمحد بن الرسي رجل جمهول 

( مل يوثقه أحد، كام أّن احلديث 212: 1احلال )انظر: معجم رجال احلديث 

مرسل، حيث مل يذكر لنا أمحد بن محاد اسم من روى عنه، وعليه فاحلديث من 

وضوع حيث اإلسناد غري صحيح، كام أّنه من حيث املضمون يف اجلملة م
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سؤالكم ال يتحّدث عن اإلمام عيل، بل هو خمتلف عاّم جاء يف سؤالكم بحسب 

 الصيغة فهو مطلق، كام هو واضح.

(، 271ـ  211: 2هـ( يف )االحتجاج 718الشيخ الطربيس ) اَلصدر الثالث:

 فلو»مع اختالفات أيضًا، واجلملة موضع سؤالكم جاءت يف االحتجاج كالتايل: 

طائفة  لقالت السالم، عليه املؤمنني أمري فضائل من لمأع ما بكّل  حّدثتكم

. ومن «سلامن.. لقاتل اغفر اللهم: أخرى طائفة وقالت جمنون، هو: منكم

الواضح أّن الطربيس ال يذكر لنا ال مصدر هذه الرواية، وال السند إليها، وهو 

 مصدر احلديث األقدم بحسب الصيغة التي نقلتموها يف سؤالكم.

ـ  12: 1هـ( يف )مناقب آل أيب طالب 788ابن شهر آشوب ) بع:اَلصدر الرا

 والذي: سلامن قال األصول بعض ويف»(، حيث مل يذكر اخلطبة بل قال: 12

 ملجنون، إّنه منكم: طائفة لقالت يف التوراة، عيلّ  بفضل أخربتكم لو بيده، نفيس

 .«سلامن لقاتل اغفر اللهم أخرى: طائفة ولقالت

يذكر لنا ما هي هذه األصول؟ وما هو السند هلا؟ فروايته وابن شهر آشوب مل 

بال سند وال مصدر حمّدد، وهو يبعد عن عّص سلامن أكثر من مخسة قرون، 

 حيث ينقلها عن سلامن دون أن يذكر اسم أحد من األئّمة.

 فلو أردنا ِمارسة حتليل إمجاِل للمقطع موضع سؤالكم، لقلنا ما ييل: ،وعليه

أّي من هذه الروايات سندًا، بل عىل مباين مثل السّيد اخلوئي مل تصّح  أوَّلا:

 هي أيضًا غري صحيحة.

 إّن اثنتني منها ذكرت هلا أسانيد، واثنتني بال سند ظاهر. ثانياا:

 «لو حّدثتكم عن عيل لقالت طائفة كذا وقالت أخرى كذا»إّن مقطع  ثالثاا:

ظاهر، وأّما احلديثني ورد يف املصدر الثالث والرابع فقط، ومها بال سند 



 2جتماع / جإضاءات يف الفكر والدين واال ........................................ 182

املسندين، ولو كانا ضعيفني أو فيهام إرسال، فلم يرد فيهام هذا التعبري، بل جاء: 

 وقالت ملجنون طائفة: لقالت أعلم ما بكّل  ولو أخربتكم كبرياً  العلم أتيت قد»

 .«لقاتل سلامن اغفر اللهم أخرى: طائفة

بينها، السيام يف موضع الشاهد، ربع خمتلفة فيام إّن هذه الروايات األ رابعاا:

فاثنتان مطلقتان كام قلنا، وواحدة تتحّدث عن التوراة، وأخرية تتحّدث عن 

اإلمام عيل بال ربط بالتوراة، وهذا كّله ـ مع وحدة اخلطبة حسب الظاهر ـ جيعل 

 احلديث مواجهًا ملشاكل من جهات عّدة.

ف ال يعتمد عليه، والعلم فهذا احلديث ـ لو تركنا مقاربة متنه ـ ضعي ،وعليه

 عند اهلل.

 

 ؟السيد اخلوئيلنظريات ة عاشوراء وفقًا رما قيمة سند زيا  ـ 322

  السؤال: شيخنا اجلليل، نظراا َلعرفتكم العميقة بمباين ونظريات السيد اخلوئي

الرجالّية واْلديثية، نريد منكم أن تعّلقوا عّل هذه الرسالة التي كتبها أحد العلًمء 

سند زيارة عاشوراء، من وجهة نظر السيّد اخلوئي خاّصة َّل بقّية الكبار حول 

 العلًمء، وشكراا لكم.

  سأحاول أن أسري ـ كام طلبتم ـ عىل منهج مثل السيد اخلوئي يف التعليق عىل

هذا النّص خاّصة، وإال فاحلديث عن ثبوت متن زيارة عاشوراء أو عدمه له 

ض فيه الساعة، وسوف أنقل كّل بحث آخر وجمال خمتلف بعض الشء ال نخو

مقطع من مقاطع نّص العالمة اجلليل... ثم أذكر التعليق وفقًا ملناهج السيد 

 اخلوئي.

 يقول العالمة اجلليل..:
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سّيدالشهداء  سند زيارة احلسني يف يوم عاشوراء، إّن استحباب زيارة»

الم يف اليوم العارش من حمرّ  عليه  ممّا أصفق م احلراماحلسني بن عيل عليهام الس 

 عىل صّحتها علامء الطائفة اإلمامية عرْب القرون، واتفاقهم هذا من أتقن األدّلة

الم  .«وصدورها عن أئّمة أهل البيت عليهم الس 

 التعليق:

إمجاع الطائفة إذا أريد منه االستدالل عىل أصل وجود زيارة يف يوم عاشوراء 

زيارة يف يوم العارش احتامل قوّي فهذا ال بأس به، بل إّن احتامل وجود هذه ال

جدًا ولو من دون اإلمجاع، لُبعد احتامل أّن األئمة مل يذكروا أليب عبد اهلل روحي 

فداه زيارًة يف هذا اليوم العظيم. أما اذا قصد بذلك االستدالل عىل هذا النّص 

اخلاص للزيارة، فهو فرع أّّنم عملوا به، وإحراز ذلك صعب، ولو سّلم فهو 

ع مدركي اعتمدوا فيه عىل وجود الروايات فال حجّية فيه، وسيأيت بعض إمجا

 التعليق املتصل هبذه النقطة يف آخر الكالم إن شاء اهلل.

 ويقول العالمة اجلليل..:

كتب اإلمامية، فقمنا بتأليف هذه الرسالة  سندها يف قد ورد إلينا سؤال عن»

ّن زيارة سّيد الشهداء يف العارش األذهان، فنقول: إ إلزالة الشبهة العالقة ببعض

الطائفة بطرق ثالثة، غري أّن السند  شيخ من حمّرم وردت بطرق مخسة، رواها

املعروف، واألخريين طريقان  النّص  األّول خيتّص ببيان ثواب الزيارة دون

لنفس النّص، ويعلم ذلك باإلمعان يف ما نقله الشيخ يف هذااملضامر. ورواها ابن 

بنّصها وحتليلها:  ، فيكون الطرق إليها مخسة. وإليك األسانيدقولويه بطريقني

عقبة، عن  بن قال الشيخ الطويس: روى حممد بن إسامعيل بن بزيع، عن صالح

الم، قال: من زار احلسني بن عيل عليهام الم يف  أبيه، عن أيب جعفر عليه الس  الس 
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عّز وجّل يوم يلقاه  قى اهللّيوم عاشوراء من حمّرم احلرام حّتى يظّل عنده باكيًا أل

وعمرة  ثواب ألفي حّجة وألفي عمرة وألفي غزوة، ثواب كّل غزوة وحّجة

ومع  كثواب من حّج واعتمر وغزا مع رسول اهللّ ـ صىل  اهلل عليه وآله وسل م ـ

وأقاصيه  األئّمة الراشدين. قال: قلت: جعلت فداك فام ملن كان يف بعيد البالد

 إليه يف ذلك اليوم؟ قال: إذا كان كذلك برز إىل الصحراء أو ومل يمكنه املصري

 سطحًا مرتفعًا يف داره وأومأ إليه بالسالم واجتهد يف الدعاء عىل قاتله صعد

بعُد ركعتني، وليكن ذلك يف صدر النهار قبل أن تزول الشمس، ثّم  وصىّل من

الم ويبكيه، ويأمر من يف داره ممن ال ليندب احلسني عليه يّتقيه بالبكاء عليه،  الس 

املصيبة بإظهار اجلزع عليه، وليعز  بعضهم بعضًا بمصاهبم  داره ويقيم يف

الم، وأنا الضامن هلم إذا فعلوا ذلك عىل اهللّ تعاىل مجيع ذلك. باحلسني عليه  الس 

الضامن ذلك هلم والزعيم؟! قال: أنا الضامن وأنا  فداك أنت قلت: جعلت

لت: فكيف ُيعّزي بعضنا بعضًا؟ قال: تقولون: أعظم اهللّ الزعيم ملن فعل ذلك. ق

الم وجعلنا وإّياكم من الطالبني بثاره مع وليّ  ُأجورنا بمصابنا ه باحلسني عليه الس 

الم، وإن استطعت أن ال تنترش يومك يف  من آل اإلمام املهدي حممد عليهم الس 

فإن قضيت مل يبارك له نحس ال ُيقىض فيه حاجة مؤمن،  فإّنه يوم حاجة فافعل

خرن أحدكم ملنزله فيه شيئًا فمن اّدخر يف ذلك اليوم  فيها ومل يَر فيها رشدًا،وال يد 

اّدخره، ومل يبارك له يف أهله، فإذا فعلوا ذلك كتب اهللّ تعاىل  فيام شيئًا مل يبارك له

 حّجة وألف عمرة وألف غزوة كّلها مع رسول اهللّ ـ صىل   هلم أجر ثواب ألف

له أجر وثواب مصيبة كّل نبي ورسول وويص  اهلل عليه وآله وسل م ـ وكان

الدنيا إىل أن تقوم الساعة. إىل هنا تّم  وصّديق وشهيد مات أو قتل منذ خلق اهللّ

زيارة احلسني يوم عاشوراء، دون أن يذكر فيه نّص  سند الشيخ إىل بيان ثواب
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واب عىل ما جاء يف الرواية من الث نيل خاص للزيارة، بل اقتّصت الرواية يف

واإليامء إليه بالسالم  املرتفع الربوز إىل الصحراء أو الصعود إىل السطح

الرواية، وليس فيها أّي  واالجتهاد يف الدعاء عىل قاتله.. إىل آخر ما جاء يف نفس

دراسة سندها:  أثر من الزيارة اخلاّصة التي نحن بصدد تقويم سندها. وإليك

بزيع، ونقل سنده  الشيخ الرواية من كتاب حممد بن إسامعيل بن أقول: قد أخذ

 احلسن بن إىل كتابه يف الفهرست بالنحو التايل: ابن أيب جيد، عن حممد بن

 فالشيخ الوليد، عن عيل بن إبراهيم، عن حمّمد بن إسامعيل بن بزيع. وعىل هذا

الم يف يوم عاشوراء عن امل التالية: ابن  شايخيروي ثواب زيارة احلسني عليه الس 

إبراهيم. وحمّمد بن إسامعيل بن  أيب جيد. وحمّمد بن احلسن بن الوليد. وعيل بن

الم.  بن بزيع. وصالح بن عقبة. وعقبة قيس. عن أيب جعفر الباقر عليه الس 

 .«وإليك دراسة أحواهلم

 التعليق:

ند به يف لعّل سامحة العالمة اجلليل.. نيس ترمجة ابن أيب جيد الذي صّدر الس

طريق الطويس إىل ابن بزيع، وابن أيب جيد ثقة عند السيد اخلوئي؛ لكونه من 

ولكّن هذه النظرّية  مشايخ الشيخ النجايش الذين حكم السيد اخلوئي بوثاقتهم.

 الرجالّية حمّل نظر عندي.

 يقول العالمة اجلليل..:

خ الطائفة هـ(، وهومن مشاي111حممد بن احلسن بن الوليد )املتوّّف عام »

التعديل  الصدوق يف وأجاّلئها، غنيٌّ عن الوصف والبيان، ويصدر عنه الشيخ

 والتجريح.

الذي كان حّيًا  الكليني عيل بن إبراهيم القّمي: عيل بن إبراهيم، وهو شيخ
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 هـ، وهو من مشايخ الطائفة الذين ال ُيشق غبارهم.125عام 

واجلواد  والرضا احلسن األّولبن إسامعيل بن بزيع، من أصحاب أيب  حمّمد

الم، يقول الشيخ يف رجاله: ثقة صحيح كويف. ويقول النجايش: من  عليهم الس 

 صاحلي هذه الطائفة وثقاهتم، كثري العمل.

صالح بن عقبة، وهو صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان. عّرفه النجايش 

أبيه عن أيب ربيحة. روى عن  بقوله: صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان بن

احلسني بن أيب اخلطاب. وابنه  حمّمد بن جّده. وروى عن زيد الشحام. روى عنه

 إسامعيل بن صالح بن عقبة.

صالح بن عقبة بن خالد األسدي؛ وذلك ألّن حممد بن  وليس املراد منه

بواسطة حمّمد بن أيوب، كام يظهر من طريق  إسامعيل بن بزيع يروي عنه

ذكرعّدة من املشايخ:.. عن  سدي، حيث قال، بعدالنجايش إىل كتاب خالد األ

بن خالد  حممد بن إسامعيل بن بزيع عن حمّمد بن أّيوب عن صالح بن عقبة

له  بن عقبة األسدي. كام أّن الشيخ اقتّص عىل ذكر شخص واحد، وقال: صالح

 كتاب، أخربنا به ابن أيب جيد عن ابن الوليد عن الصفار حممد بن احلسني عن

سامعيل بن بزيع عنه. ومراده هو: صالح بن عقبة بن قيس ال خالد حممد بن إ

 احتمله املحّقق التسرتي ليس يف حمّله. إذا ظهر ذلك فاعلم: أنّ  األسدي. فام

كّل ما يذكره النجايش هو أّنه إمامّي، فلو كان غري إمامي لتعّرض إىل  الضابطة يف

نى مجع من علامئنا الرجاليني لو كان قدح فيه لذكره. وعىل ذلك ب مذهبه، كام أّنه

الطباطبائي رمحه اهللّ يف الفائدة العارشة من فوائده الرجالّية.  بحر العلوم كالسيد

مجيع من ذكره الطويس والنجايش يف كتابيهام من الشيعة اإلمامية  أنّ  فذهب إىل

ممدوح بمدح عام يقتضيه الوضع لذكر املصنّفني العلامء  صحيح املذهب،
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كتبهم،وذكر الطريق إليهم، وذكر من روى عنهم، ومن  شأّنم وشأنواالعتناء ب

الرجال كالزيدية والفطحية  ذلك من رووا عنه إالّ من نّص فيه عىل خالف

ممدوح بمدح عام والذي جاء  والواقفية وغريهم. وعىل ضوء ذلك فهو إمامي

 شيخان سببًا لذكره يف الكتب. هذا من جانب. ومن جانب آخر يروي عنه

اخلطاب )املتوّّف  امن من مشايخ الشيعة الكبار مها: حممد بن احلسني بن أيبعظي

هـ(، وحمّمد بن إسامعيل بن بزيع، من كبار مشايخ الشيعة. نعم ضّعفه 111عام 

إليه.  الغضائري، كام نقله العاّلمة يف خالصته وقال: غاٍل، كّذاب ال يلتفت ابن

الذين ال ُيشق  وعلامئنا دح كثريًا من ثقاتناولكّن ذّم الغضائري ال يعتّد به، ألّنه ق

عنها  غبارهم وقد كان له عقائد خاّصة يف حّق األئّمة االثني عرش، فمن جتاوز

 وصفه بالغلو، ومن روى رواية يف ذلك املوضوع برواية ال توافق عقيدته وصفه

ه. بالكذب، ولذلك رّتب يف كالمه عىل كونه غاليًا، قوله: كّذابًا ال يلتفت إلي

دليل عىل أّن وصفه بالكذب، لتوّهم الغلّو فيه. كيف يمكن أن يوصف  وهذا

هو من مشايخ حممد بن احلسني بن أيب اخلطاب أو حمّمد بن  بالغلو والكذب من

الم، فقال: وددت أّن فيكم  ذكر عند إسامعيل بن بزيع الذي الرضا عليه الس 

النجايش والطويس. فوثاقته قوّية مثَله، ومن اعتنى بذكره وذكر كتابه الشيخان 

 .«وروايته معتربة

 التعليق:

لست أدري كيف ثبت أّن األصل يف كّل اسم ذكره الطويس والنجايش يف 

كتابيهام أّنه ممدوح بمدح عام، فهذا مما مل يقبل به أغلب العلامء، وال أظّن أّن 

قبل بذلك السيد العالمة اجلليل.. يلتزم به يف مباحثه الرجالية املنشورة، وال ي

اخلوئي الذي اعترب املئات من األشخاص جماهيل رغم ورودهم يف كتايب 
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الطويس والنجايش، مع أّن الطويس والنجايش ضّعفا عرشات األشخاص يف 

يمكن تعّقله، أّما ثبوت وثاقته بمجّرد  شيعّياً هذين الكتابني، نعم كون الرجل 

يل عليه أبدًا، السيام وأّن كتايب ذكر اسمه يف أسامء مصنّفي الشيعة فهو ال دل

الطويس والنجايش معقودان لبيان أسامء املصنّفني واملصن فات، وليسا يف مقام 

أو نفس أّن  بيان أحوال الرواة دومًا. ما مل يقصد من املدح العام نفس أّنه إمامي

 ، وهذا ال يفيدنا هنا حيث غرضنا إثبات إمكان االعتامد عىل حديثه.له كتاب

ّن كونه ممن روى عنه بعض الرواة الكبار مثل ابن بزيع ليس أإىل ذلك  أضف

دليالًُ  عىل التوثيق عند مشهور العلامء ومنهم السيد اخلوئي وغريه، فإّن الرواة 

يروون أحيانًا بداعي مجع الرتاث وليس بداعي االعتقاد، وقد أملح إىل مثل ذلك 

ه عىل كتاب النهاية للطويس يف  يف كتاب الرسائر عند تعليقابن إدريس احليّل 

مواضع متعّددة. لكن عىل أّية حال فإّن صالح بن عقبة ثقة عند السيد اخلوئي 

 (.81ـ  81: 22لوروده يف أسانيد تفسري القّمي )معجم رجال احلديث 

 يقول العالمة اجلليل..:

بن قيس بن سمعان، عنونه الشيخ يف رجاله وعّده من أصحاب اإلمام  عقبة»

الم يدّل عىلالباق الم، وكونه من أصحاب اإلمام الباقر عليه الس   أّنه ر عليه الس 

 .«إمامي، ومل يظفر الشيخ بشء من الذّم فيه

 التعليق:

جمّرد عدم ورود الذّم يف الراوي ال يعني أّنه ثقة، فقد يكون جمهوالً عند 

مل يقبل به مشهور  املتقّدمني أيضًا، وهذا املبنى الذي يذكره سامحة العالمة اجلليل

الفقهاء، وال أظنّه يقبل به هو نفسه يف أبحاثه الفقهية والرجالّية، كام ال يقبل به 

 السيد اخلوئي.
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ثم كون الشخص من أصحاب اإلمام الباقر ال يعني أّنه إمامي؛ فالفطحّية 

والزيدّية وغريهم يمكن أن يكونوا من أصحاب الباقر، بل وما أكثرهم، السيام 

ض الفرق ظهرت بعد وفاة اإلمام الباقر، فكيف تكون صحبة هذا اإلمام وأّن بع

عليه السالم دليل عدم كون الراوي واقفيًا بعد ذلك؟! وهلذا كّله كان عقبة بن 

قيس بن سمعان جمهول احلال عند السيد اخلوئي مل تثبت وثاقته )معجم رجال 

 (.251: 21احلديث 

 يقول العالمة اجلليل..:

إىل بيان ثواب زيارة احلسني يف يوم  للشيخ ت دراسة السند األّولإىل هنا متّ »

بمعنى املمدوح باملدح العام ال  احلسن عاشوراء. والسند ال بأس به، وهو من

 .«املمدوح باملدح اخلاّص 

 التعليق:

تبنّي عدم صّحة هذا السند عند السيد اخلوئي، ال أقّل بجهالة عقبة بن قيس 

وال أدري هل املمدوح باملدح العام يعني أّنه حّجة . وهو الصحيح، بن سمعان

 أم ال؟ هذا ما سكت عنه العالمة اجلليل، وإن كان ظاهره األخذ.

 ويقول العالمة اجلليل..:

ه: صالح  يف املقام املهم» س رس  هو دراسة سند الشيخ إىل نّص الزيارة، قال قد 

قلت أليب جعفر  عمرية، قال علقمة بن حممد احلرضمي، بن عقبة، وسيف بن

الم: عّلْمني دعاءً  أدعو به ذلك اليوم إذ أنا زرته من قرب وأومأت من  عليه الس 

يت إذا أنت صلّ  ،يا علقمة :إليه. قال: فقال يل بعد البالد، ومن داري بالسالم

بالسالم فقل عند اإليامء إليه من بعد التكبري هذا  الركعتني بعد أن تومئ إليه

ن زّواره من املالئكة، وكتب مدعوت بام يدعو  لت ذلك فقدالقول، فإّنك إذا ق
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الم حتى  اهللّ لك مائة ألف ألف درجة وكنت كمن استشهد مع احلسني عليه الس 

الشهداء الذين استشهدوا معه وكتب  تشاركهم يف درجاهتم ثّم ال تعرف إالّ مع

الم، من زاراحلسني عليه  لك ثواب زيارة كّل نبي وكّل رسول وزيارة كّل  الس 

الم وعىل أهل بيته. الزيارة: الّسالم عليك يا أبا عبد اهللّ،  منذ يوم قتل عليه الس 

الّسالم عليك يابن أمري املؤمنني وابن سيد  اهللّ، الّسالم عليك يابن رسول

نساء العاملني.. ثّم قال ـ بعد السالم  فاطمة سيدة الوصّيني، الّسالم عليك يابن

ثّم تسجد وتقول: الّلهّم لك احلمد، محد الشاكرين لك عىل  مّرة واللعن مرة ـ:

الم  مصاهبم، احلمد هللّ عىل عظيم رّزيتي، الّلهّم ارزقني شفاعة احلسني عليه الس 

يوم الورود، وثّبت يل قدم صدق عندك مع احلسني وأصحاب احلسني الذين 

الم. قال علقمة: قال أبو جع فر عليه بذلوا مهجهم دون احلسني عليه الس 

الم: وإن استطعت أن تزوره يف كّل يوم هبذه الزيارة من دارك فافعل فلك  الس 

سندًا ومتنًا، وإليك دراسة السند  عاشوراء ثواب مجيع ذلك. إىل هنا متّت زيارة

الرواية من كتاب حمّمد بن  الشيخ أخذ فنقول: سياق العبارة ظاهر يف أنّ 

فيمن يروي هو عنه، فقد  الكالم قته، إّنامإسامعيل بن بزيع الذي ال كالم يف وثا

روى حممد بن إسامعيل نّص الزيارة بالسند التايل: صالح بن عقبة وسيف بن 

بن عقبة فقد تقّدمت  صالح عمرية، ومها عن علقمة بن حمّمد احلرضمي. أّما

العام ال اخلاص،  باملدح ترمجته، وقد عرفت أّنه يف الكتب الرجالّية إمامي ممدوح

الغضائري اليعتّد به. فلو  دّلت القرائن عىل كونه مقبول الرواية، وأّن ذمّ  ولكن

إسامعيل  حممد بن افرتضنا عدم ثبوت وثاقته، فال يرّض بصّحة هذا السند؛ ألنّ 

 بن بزيع يروي نّص الزيارة عن شخصني، أحدمها صالح بن عقبة واآلخر سيف

 يف بن عمرية النخعي، عريب،عمرية، والثاين ثقة بال كالم. قال النجايش: س بن
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 ثقة، يروي عن أيب عبد اهللّ وأيب احلسن، له كتاب يرويه عنه مجاعات من كويف،

 كّلهم ثقات، أصحابنا. ورّصح بوثاقته الشيخ يف الفهرست. فالرواة إىل هنا

 فالرواية صحيحة. إّنام الكالم يف الراوي األخري، أعني: علقمة بن حممد

الم،احلرضمي. وأّما علقمة   فعّده الشيخ يف رجاله يف أصحاب الباقر عليه الس 

الم. وليس يف الكتب الرجالية تّصيح  بوثاقته، ولكنّ  والصادق عليه الس 

قال:  القرائن تدّل عىل وثاقته: روى الكش عن بكار بن أيب بكر احلرضمي،

 أبو بكر وعلقمة عىل زيد بن عيل وكان علقمة أكرب من أبيه فجلس أحدمها دخل

 يمينه واآلخر عن يساره وكان بلغهام أّنه قال: ليس اإلمام منّا من أرخى عليه عن

 اإلمام من شهر سيفه. فقال له أبو بكر ـ وكان أجرأمها ـ: يا أبا سرته، إّنام

الم أكان إمامًا وهو مرخ عليه  احلسني، أخربين عن عيل بن أيب طالب عليه الس 

ر سيفه، وكان زيد يبّص الكالم فسكت إمامًا حتى خرج وشه مل يكن سرته أو

عليه الكالم ثالث مرات كّل ذلك ال جييبه بشء. قال له أبو بكر:  فلم جيبه، فردّ 

الم إمامًا فقد جيوز أن يكون بعده إمام مرخ  بن أيب إن كان عيل طالب عليه الس 

الم مل يكن إمامًا وهو مرخ عليه سرته فأنت ما سرته، وإن جاء  كان عيل عليه الس 

علقمة من أيب أن يكّف عنه فكّف. واحلديث يكشف عن أّن  بك ها هنا. فطلب

 .«أمر اإلمامة األخوين كانا عىل بصرية من

 التعليق:

هذه الرواية لو صّحت سندًا تدّل عىل كون علقمة شيعيًا غري زيدي، وأّي 

والسيد ربط هلا بوثاقته وأمانته يف النقل؟! فليس كل شيعي ثقة بإمجاع العلامء، 

اخلوئي معهم. بل إّن هذه الرواية نفسها غري معتربة عند السيد اخلوئي، حيث 

أقول: حمّمد بن مجهور ضعيف، وبّكار جمهول، فال اعتامد عىل »: حمّقاً  قال فيها
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 (.111: 8)معجم رجال احلديث  «الرواية

 ويقول العالمة اجلليل..:

الثقة،  عمرية أّن سيف بنما سيوافيك عند دراسة السند الثالث للشيخ من »

 العلقمي عن اعرتض عىل صفوان بن مهران الثقة بأّن ما دعا به، مل يرد يف رواية

الم واعتذر صفوان ـ بام سيوافيك يف حمله ـ بأّنه سمعه اإلمام  من الباقر عليه الس 

الم عند زيارته جلّده احلسني. فاالحتجاج بعدم واجلواب  نقله، الصادق عليه الس 

الم، حاك عن تسليمعنه   الرجلني بأّنه سمعه من اإلمام الصادق عليه الس 

 الثقتني، وثاقة علقمة بن حممد احلرضمي، وإالّ ملا احتّج به سيف بن عمرية، وملا

الم  .«أجاب عنه صفوان بالسامع عن الصادق عليه الس 

 التعليق:

تقول له: جمّرد ذلك ال يثبت الوثاقة، فقد تسأل أنت شخصًا ثقة عن يشء و

إّن كالمك يعارض كالم زيد من الناس، ويكون زيد جمهول احلال عندك، ال 

دليل عىل ضعفه وال دليل عىل وثاقته، فيجيبك بأنني سمعت ذلك من اإلمام، 

فأّي داللة يف هذا عىل التوثيق، نعم هذا يدّل عىل عدم كونه ضعيفًا عنده، وعدم 

 ثبوت الضعف ال يساوي ثبوت الوثاقة.

 ويقول العالمة اجلليل..:

الوارد بعد الزيارة ليس لعلقمة، وإن اشتهر بأّنه  الدعاء وبذلك يعلم: أنّ »

سند الشيخ إىل  مهران. فخرجنا بالنتيجة التالية: إنّ  منه، بل هو لصفوان بن

بزيع صحيح يف الفهرست. وأّن حممد بن إسامعيل  إسامعيل بن كتاب حمّمد بن

سيف بن عمرية ثقة، رّصح هبا النجايش. وأّن علقمة  وأنّ بن بزيع ثقة باالتفاق. 

القرائن التي عرفتها. إىل هنا تّم السند الثاين، فلو  بن حممد احلرضمي، ثقة حسب
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 .«وإالّ فهو حسن باملدح العام ،احلّق فالسند صحيح قلنا بوثاقة علقمة كام هو

 التعليق:

ئي يوثق علقمة احلرضمي بام قلناه ظهر ضعف هذا السند أيضًا، والسيد اخلو

(، وهذا يعني أّنه 122: 21بناء عىل مبنى كامل الزيارة )معجم رجال احلديث 

عدل عن توثيقه له بعد ذلك ألّنه عدل عن هذا املبنى، وليس علقمة من املشايخ 

املبارشين البن قولويه، فاحلرضمي عند السيد اخلوئي يف رأيه املتأّخر غري ثابت 

 الوثاقة.

 عالمة اجلليل..:ويقول ال

« مصباح املتهّجد»إّن للشيخ سندًا ثالثًا يف  السند الثالث إىل نّص الزيارة. ثمّ »

إىل نّص الزيارة نأيت بنّصه: قال الشيخ الطويس: وروى حممد بن خالد الطياليس، 

بن مهران اجلاّمل وعندنا مجاعة  مع صفوان عن سيف بن عمرية، قال: خرجت

الم ]فرسنا[ من احلرية إىل املدينة.  بو عبد اهللّ عليهمن أصحابنا بعدما خرج أ الس 

وجهه إىل ناحية أيب عبد اهللّ ]احلسني[ عليه  فلاّم فرغنا من الزيارة رصف صفوان

الم من هذا املكان من عند رأس أمري  الم، فقال لنا: تزورون احلسني عليه الس  الس 

ليه أبو عبد اهللّ ]الصادق[ عليه اهللّ عليه من ها هنا، وأومى إ املؤمنني صلوات

الم وأنا معه. قال: فدعا صفوان بالزيارة التي رواها علقمة بن حمّمد  الس 

الم يف يوم عاشوراء، ثّم صىّل ركعتني عند  احلرضمي عن أيب جعفر عليه الس 

الم، ووّدع يف دبرمها أمري الم،  رأس أمري املؤمنني عليه الس  املؤمنني عليه الس 

نحوه، ووّدع وكان فيام دعاه يف  منّصفًا بوجهه إىل احلسني بالسالموأومى 

)الدعاء املعروف بدعاء  ين..دعوة املضطرّ  دبرها: يا اهللّ، يا اهللّ، يا اهللّ، ياجميب

الم بالزيارة  صفوان علقمة(. والرواية رصحية يف أنّ  زار اإلمام احلسني عليه الس 
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 :ويف آخر الرواية، قال سيف بن عمرية احلرضمي التي رواها علقمة بن حممد

يأت هبذا )الدعاء( أعني: يا اهللّ  احلرضمي مل فسألت صفوان: إّن علقمة بن حممد

يا اهللّ يا اهللّ، يا جميب دعوةاملضطرين.. وإّنام أتانا بدعاء الزيارة )أي نّص 

الم إىل هذا الزيارة(، فقال صفوان: وردت مع سيدي أبا املكان  عبداهللّ عليه الس 

الدعاء عند الوداع. فاالختالف إّنام  ودعا هبذا ففعل مثل الذي فعلناه يف زيارتنا

 أخذ إّن الشيخ بعد تسليم نّصها املعروف. كان يف الدعاء الذي ُيقرأ بعد الزيارة

الرواية من كتاب حمّمد بن خالد الطياليس، وذكر سنده إىل كتابه يف الفهرست، 

)الغضائري(، عن أمحد بن حممد  احلسني بن عبيد اهللّ كتاب رويناه عن وقال: له

الصدوق(، عن أبيه )حممد بن حييى العطار القّمي(، عن حممد بن  )شيخ حييى بن

عنه. وسنده إىل الكتاب صحيح، وأمحد بن حممد بن حييى من  عيل بن حمبوب،

 .«عنه مع الرتيّض عليه، واملشايخ يف غنى عن التوثيق وينقل مشايخ الصدوق

 التعليق:

أمحد بن حممد بن حييى مل يوثقه أحد من القدماء، وأدّلة توثيقه كّلها ضعيفة؛ 

(، فطريق الشيخ 211: 1وهلذا مل يوثقه السيد اخلوئي )معجم رجال احلديث 

الطويس إىل الطياليس غري معترب عند السيد اخلوئي كام رّصح هو بنفسه يف ذلك 

 .معه، واحلّق (51: 25)معجم رجال احلديث 

 ويقول العالمة اجلليل..:

احلكم بصّحة السند، يتوقف عىل دراسة أحوال  أنّ  إذا علمت ذلك، فاعلم»

صفوان بن  الرواة الواردين فيه وهم: حممد بن خالد الطياليس. سيف بن عمرية.

أعني سيف بن عمرية فقد عرفت أّن النجايش وّثقه، بقي  الثاين مهران اجلامل. أّما

ل والثالث. أّما حممد بن خالد الطياليس فقد عّده الشيخ يف رجاله الكالم يف األوّ 
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الم، وتؤيّ  يف أصحاب د وثاقته رواية املشايخ األعاظم عنه الكاظم عليه الس 

 احلسن بن فضال. سعد بن عبد اهللّ القّمي. محيد بن زياد، قال نظراء: عيل بن

بد اهللّ روى عنه محيد فهرسته: حمّمد بن خالد الطياليس يكنى أبا ع الشيخ يف

حييي  كثرية. عيل بن إبراهيم القّمي. حممد بن عيل بن حمبوب. حممد بن ُأصوالً 

الطياليس  عمر املعادي. معاوية بن حكيم. وقال النجايش: حممد بن خالد بن

ابن  ، وهو171التميمي أبو عبد اهللّ مات لثالث بقني من مجادى اآلخرة سنة 

 ر يثبت وجاهته يف احلديث وأّن له منزلة عنداملحّدثني،سنة. ولعّل هذا املقدا15

 .«فيكون إمامّيًا ممدوحًا بل مقبول الرواية

 التعليق:

مل يوثق أحٌد الطياليس هذا، وجمّرد رواية العلامء عنه ليس دليل توثيق، وهلذا مل 

يوثقه السيد اخلوئي، إال بناء عىل كتاب كامل الزيارة الذي عدل عنه آخر عمره، 

والغريب أّن العالمة اجلليل قال هنا  (.57: 25فانظر: )معجم رجال احلديث 

بأنه ممدوح بل مقبول الرواية، بام يفهم منه أّن املمدوحية ال تساوق قبول الرواية، 

 مع أّنه يف األسانيد السابقة حتّدث عن املمدوحّية العاّمة فقط!!

 ويقول العالمة اجلليل..:

فهو كويف ثقة، يكنّى أبا عبد اهللّ. إىل  مهران، فوان بنوأّما الثالث، أعني: ص»

هنا متّت دراسة أسانيد الشيخ الثالثة، فخرجنا بالنتيجة التالية: إّن السند األّول 

الم  الثالثة، طريق من األسانيد الشيخ إىل ما يرتتب عىل زيارة احلسني عليه الس 

يف هذا املقال، وإّنام  وهو ليس بمطروح عندنا عىل وجه اإلطالق من الثواب،

روى اجلميع يف مقام واحد. وأّما السند الثاين فرواه  ذكرناه استطرادًا؛ ألّن الشيخ

ثقة باالتفاق. عن علقمة بن حممد احلرضمي ومل  عمرية وهو الشيخ عن سيف بن



 2جتماع / جإضاءات يف الفكر والدين واال ........................................ 111

عىل وثاقته. وأّما السند الثالث فرواه الشيخ  القرائن يّّصح بوثاقته، وإّنام دّلت

الطياليس، عن سيف بن عمرية، عن صفوان بن مهران.  د بن خالدعن حممّ 

مل يّّصح بوثاقته، وإّنام دّلت القرائن عىل مقبولّية روايته  واألّول واألخريان ثقتان

 .«يف احلديث

 التعليق:

وثاقة الطياليس وال علقمة احلرضمي فهذه األسانيد غري ـ كام تقّدم ـ مل تثبت 

 د اخلوئي.صحيحة، حتى عىل رأي السيّ 

 ويقول العالمة اجلليل..:

 قولويه إىل الزيارة: سند ابن عن سند ابن قولويه إىل نّص  البحث فحان»

 زيارة عاشوراء« كامل الزيارات»زيارة عاشوراء: روى ابن قولويه يف كتاب 

 اآليت: حّدثني حكيم بن داود بن حكيم وغريه. عن حمّمد بن موسى بالسند

خالد الطياليس، عن سيف بن عمرية وصالح بن عقبة حمّمد بن  اهلمداين، عن

الم قال: من  مجيعًا، عن علقمة بن حمّمد احلرضمي، عن أيب جعفر الباقر عليه الس 

عاشوراء حّتى يظّل عنده باكيًا لقى اهللّ عّز وجّل يوم القيامة  زاراحلسني يوم

اجلهني،  حّجة. وحمّمد بن إسامعيل، عن صالح بن عقبة، عن مالك بثواب ألفي

الم يوم عاشوراء  جعفر عن أيب الم قال: من زار احلسني عليه الس  الباقر عليه الس 

حمّمد  حمّرم حتى يظّل عنده.. وقد تّم السند األّول بقوله: عن علقمة بن من

 .«احلرضمي

 التعليق:

كام قلنا بأّن علقمة احلرضمي والطياليس مل تثبت وثاقتهام عند السيد اخلوئي، 

فهذا السند هو بعينه مرجع األسانيد السابقة وليس شيئًا جديدًا، حيح، هو الص
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 فهو ضعيف.

 ويقول العالمة اجلليل..:

 ثّم ابتدأ بسند آخر، وقال: وحمّمد بن إسامعيل عن صالح بن عقبة. وعىل»

 ففي قوله: وحممد بن إسامعيل احتامالن: األّول: أّن ابن قولويه رشع بأّول ذلك

اية عن كتاب حممد بن إسامعيل بن بزيع، ملا عرفت من أّن وأخذ الرو السند

نفس الزيارة عن ذلك الكتاب، وطريقه إليه صحيح فينتج قيام  الشيخ روى

ذلك الكتاب، وقد تناول كّل من العلمني  الزيارة يف احلّجة عىل وجود نّص 

الكتاب، غري أّنا نعلم بسند الشيخ إىل  الطويس وابن قولويه نقلها من ذلك

بصّحة الرواية للعلم  لكتاب وال نعلم سند ابن قولويه إليه، ولكنّه اليرّض ا

هو األوجه،  بوجود الرواية يف ذلك الكتاب عن طريق الشيخ. وهذااالحتامل

قوله: وحمّمد بن  وعليه يكون البن قولويه سندان إىل زيارة عاشوراء. الثاين: إنّ 

 ، وأّن سند ابن قولويه إىلإسامعيل، عطف عىل قوله: حممد بن خالد الطياليس

كتاب حمّمد بن إسامعيل نفس سنده إىل كتاب حمّمد بن خالد الطياليس، فريوي 

ابن بزيع عن الطريق الذي يروي به كتاب الطياليس. وعىل ذلك يكون  كتاب

كالتايل: حكيم بن داود، عن حمّمد بن موسى اهلمداين، عن حممد بن  سنده إليه

 االحتامل بعيد. وثّمة احتامل ثالث ال يتفّوه به من له إملامبن بزيع. وهذا  إسامعيل

علقمة بن حممد »عطف عىل قوله: « وحممد بن إسامعيل»بالرجال، وهو أّن قوله 

السند السابق؛ ألّنه بعيد عن الصواب غاية البعد؛ ألّن  ، وجزء من«احلرضمي

الم، وابن بزيع م والصادق علقمة من أصحاب الباقر ن أصحاب عليهام الس 

الم، ومع يف الطبقة كيف يعطف املتأّخر  االختالف الرضا واجلواد عليهام الس 

 السند األّول بالبحث: فلنتاول رواة طبقًة، عىل املتقّدم كذلك؟! إذا عرفت ذلك
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وّثق  قولويه، وقد حكيم بن داود بن حكيم، أحد مشايخ جعفر بن ـ 5

 من جهة يذكر يف كتابه إالّ ما وقع لهمشاخيه إمجاالً يف أّول كتابه، فقال: ال 

والباب  22الثقات، وروى عنه يف كامل الزيارات يف الباب الثاين، احلديث

 .1، احلديث 52احلديث الثالث. مضافًا إىل الباب 71

اهلمداين، ذكره النجايش بقوله: حممد بن  حممد بن موسى بن عيسى ـ 4

ي عنه حممد بن حييى العطار يرو موسى بن عيسى أبو جعفر اهلمداين السامن،

قال: أخربنا ابن شاذان، عن  القّمي عىل ما يف طريق النجايش إىل كتابه، حيث

حمّمد بن أمحد بن حييى  يروي عنه أمحد بن حممد بن حييى، عن أبيه، عنه بكتبه. كام

أسناد نوادر  ورد يف بن عمران األشعري، الذي هو شيخ مشايخ الكليني، وقد

يروي  ، غري أّن الغضائري ضّعفه، ومع ذلك قال: ضعيف،احلكمة لألشعري

عن الضعفاء وجيوز أن خيرج شاهدًا. وضّعفه ابن الوليد ُأستاذ الصدوق. غري أّن 

تضعيف هؤالء يرجع إىل االختالف يف مقامات األئّمة، فإّن للقّميني وعىل 

الم ربام ال  رأسهم حمّمد بن الوليد عقائد خاصة يف حّق أهل البيت عليهم الس 

اإلمامية. يقول الشيخ املفيد يف تصحيح االعتقاد: وقد سمعنا  حمّققو يرتضيه

جعفر حممد بن احلسن بن الوليد مل نجد هلا دافعًا يف  عن أيب حكاية ظاهرة

التفسري، وهي ما حكي عنه أّنه قال: أّول درجة يف الغلو نفي السهو عن النبي 

الم، فإن صّحت احلكاية عنه فهو مقّّص مع أّنه من علامء  هذه واإلمام عليه الس 

وردوا إلينا من قم يقّّصون تقصريًا  وجدنا مجاعة القّميني ومشيختهم، وقد

الم عن مراتبهم، ويزعمون أّّنم كانوا  ظاهرًا يف الدين وينزلون األئّمة عليهم الس 

ولئك من ينكت يف قلوهبم، ورأينا يف أُ  الدينية حتى ال يعرفون كثريًا من األحكام

والظنون، ويّدعون مع ذلك أّّنم  إىل الرأي يقول إّّنم ملتجئون يف حكم الرشيعة
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فيه. وعىل هذا فال بعد أن يكون  من العلامء، وهذا هو التقصري الذي ال شبهة

األئّمة، وألجل ذلك  مقامات تضعيفه من جانب ابن الوليد ألجل اختالفهام يف

عّقبه بقوله: واهللّ  احلديث، أّنه يقول كان يضعملّا نقل النجايش قول ابن الوليد ب

 .«أعلم

 التعليق:

ما جاء يف كتاب الغضائري من تضعيف اهلمداين ال قيمة له ـ كام هو احلّق ـ 

عند السيد اخلوئي؛ لعدم صّحة نسبة كتاب الغضائري املوجود بني أيدينا اليوم 

حد، وجمّرد كونه شيخ شيخ إليه، لكّن هذا ال يثبت وثاقة اهلمداين؛ إذ مل يوثقه أ

الكليني ال يثبت وثاقته، كام هو واضح من مباين السيد اخلوئي. بل إّن حممد بن 

احلسن بن الوليد ضّعف اهلمداين رصحيًا بحسب نقل النجايش، وضّعفه 

القمّيون أيضًا، كام ضّعفه الشيخ الصدوق رصحيًا واهتمه بالكذب، وهلذا مل يوثقه 

ـ  115: 28سيد اخلوئي، فانظر )معجم رجال احلديث ومل يأخذ بأحاديثه ال

(، وعىل تقدير عدم األخذ بتضعيفاهتم، فهذا ال يثبت وثاقته؛ ألّنه ال دليل 111

عىل الوثاقة حتى لو مل يكن هناك دليل عىل الضعف، فاهلمداين ال احتجاج 

 .، وهو الصحيحبحديثه عند السيد اخلوئي

 ويقول العالمة اجلليل..:

دراسة السند الثالث  ترمجته عند د بن خالد الطياليس، قد مّرتحممّ  ـ 4»

 .«للشيخ الطويس، وقد دّلت القرائن عىل كونه مقبول الرواية

 التعليق:

 قد مّر عدم ثبوت وثاقته عند السيد اخلوئي، كام هو الصحيح أيضًا.

 ويقول العالمة اجلليل..:
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 سيف بن عمرية، قد مّر أّنه ثقة بال إشكال. ـ 1»

دراسة السند األّول للشيخ. وأّنه إمامي  ترمجته عند صالح بن عقبة، مّرت ـ 1

 ممدوح باملدح العام.

احلرضمي، تقّدمت ترمجته عند دراسة سند الشيخ إليه،  حممد علقمة بن ـ 6

 .«وثاقته. إىل هنا تّم السند األّول للشيخ ابن قولويه تدّل عىل وقلنا بأّن القرائن

 التعليق:

سيف بن عمرية ثقة، وصالح بن عقبة ثقة عند السيد اخلوئي ومل  تقّدم أنّ 

تثبت وثاقته عندي، وأّما علقمة فقد بّينا سابقًا عدم ثبوت وثاقته، ال عندي وال 

عند السيد اخلوئي. وعليه فقد تبنّي عدم صّحة هذا السند عند السيد اخلوئي 

 .أيضاً  بوجود علقمة فيه

 ويقول العالمة اجلليل..:

 الثاين: دراسة السند الثاين البن قولويه: روى حمّمد بن يك دراسة السندوإل»

إسامعيل، عن صالح بن عقبة، عن مالك اجلهني، عن أيب جعفر الباقر عليه 

الم: من زار الم يوم عاشوراء من حمرم حّتى يظّل  الس  عنده  احلسني عليه الس 

 .«ك اجلهنيغنّي عن الدراسة إالّ ترمجة مال السند باكيًا. وهذا

 التعليق:

عىل القارئ الكريم أن يالحظ هنا كيف أّن الرواة يتكّررون يف أكثر األسانيد، 

وهذا يعني أّّنا ليست أسانيد متعّددة، بل يمكن إجراء طريقة اختزال األسانيد 

 عليها.

 ويقول العالمة اجلليل..:

تقّدمت ترمجتهام، وأّما مالك  عقبة قد فإّن حممد بن إسامعيل وصالح بن»
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أصحاب الصادق  ومن اجلهني فقد عّده الشيخ يف رجاله من أصحاب الباقر

الم، قائاًل: الكويف مات يف حياة أيب عبد اهللّ الم. ويمكن  عليه عليهام الس  الس 

 استظهار وثاقته من األُمور التالية:

عن يونس، عن حييى عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى،  األّول: ما رواه

اجلهني، قال: قال أبوجعفر: يا مالك أنتم شيعتنا أال ترى أّنك  احللبي، عن مالك

صفة اهللّ فكام ال يقدر عىل صفة اهللّ، كذلك ال  تفّرط يف أمرنا، إّنه ال يقدر عىل

ال يقدرعىل صفتنا كذلك ال يقدر عىل صفة املؤمن، إّن  يقدر عىل صفتنا، وكام

اهللّ ينظر إليهام والّذنوب تتحات  عن  ملؤمن فيصافحه، فال يزالاملؤمن ليلقى ا

يفرتقا، فكيف يقدر عىل صفة من  وجوههام، كام يتحات  الورق من الّشجر، حّتى

اعتناء عيل بن  مالك اجلهني لكنّ  نفس هو كذلك. والرواية وإن كانت تنتهي إىل

رمحن بنقلها حاك عن بن عبدال إبراهيم القمي وحممد بن عيسى بن عبيد ويونس

 .«اعتامدهم عىل روايته

 التعليق:

هذه الطرق يف إثبات الوثاقة غري صحيحة عند املحّققني من علامء الرجال، 

ومنهم السيد اخلوئي، والذي اتبعها هو كّل من الوحيد البهباين والشيخ النامزي، 

متّت تثبت ويعّدان من املفرطني يف منهج التوثيق بني علامء اإلمامية، فهي لو 

صّحة كّل روايات الشيعة، إذ من البعيد أن يروي الصدوق أو الكليني أو 

الطويس أو املفيد رواية وال يكون واثقًا هبا، ومعتمدًا عىل رجاهلا، وهبذه الطريقة 

ال قيمة لكّل أبحاثنا يف الرجال واحلديث ونقد احلديث والتحقيقات السندية 

العالمة اجلليل.. مبنى األصوليني وهو من علامء واملتنّية، وال أدري كيف يتبنّى 

الرجال املعارصين واحلال أّنه يسلك هنا طريقة إفراطّيي اإلخباريني. من هنا مل 
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يوثق السيد اخلوئي مالك بن أعني اجلهني، وهو الصحيح، فانظر: )معجم 

 (.211: 27رجال احلديث 

 ويقول العالمة اجلليل..:

احللبي، عن ابن مسكان، عن مالك  يسىع الثاين: روى الكليني، عن»

ترضون أن تقيموا الصالة وتؤتوا  اجلهني قال: قال يل أبو عبد اهللّ: يا مالك أما

قوم ائتموا بإمام يف الدنيا إالّ  إّنه ليس من الزكاة وتكّفوا وتدخلوا اجلنّة؟ يا مالك

، يا مالك إّن عىل مثل حالكم ومن كان جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنونه إالّ أنتم

 .«بسيفه يف سبيل اهللّ الضارب امليت واهللّ منكم عىل هذا األمر لشهيد بمنزلة

 التعليق:

هذه الرواية ترجع إىل مالك اجلهني نفسه، فال يمكن إثبات وثاقته بروايٍة هو 

يروهيا لنا، كام يذهب إىل ذلك العلامء بمن فيهم السيد اخلوئي، إال عىل الطريقة 

 لتي مارسها العالمة اجلليل.. وقد تقّدم التعليق عليها.املتقّدمة ا

 ويقول العالمة اجلليل..:

الم يعرب الثالث: إّن مدحه لإلمام الباقر عليه» عن وقوفه بمقام اإلمام،  الس 

وقال: إذا طلب الناس علم  حمظورًا، كان جياهر بالوالء يوم كان اجلهر به ّنهوأ

النبـي نلت بذاك فروعًا  ابن بنت إن قيل اينالقرآن كانت قريش عليه عياالً. و

 .«جباالً  علامً  طواالً. نجوم هتّلل للمدجلني جبال توّرث

 التعليق:

كّل ما يثبته هذا هو تشّيع الرجل، وقد رّصح العلامء ـ بمن فيهم السيد 

اخلوئي ـ بأّن تشّيع شخص ليس دليل وثاقته، فأّي برهان يثبت أّن كل شيعي ثقة 

إال ما خرج بالدليل؟! كيف وبعض الغالة الكذابني كانوا حمبني بإفراٍط ألهل 
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 البيت وجياهرون بذلك.

 ويقول العالمة اجلليل..:

اخلامتة: هذه إشارة رسيعة إىل أسانيد زيارة عاشوراء، وقد عرفت صّحة »

اآلخر، واملجموع يشّد بعضه بعضًا ويورث العلم أو  بعضها ومقبولّية البعض

الم، مضافًا إىل  االطمئنان املتاخم للعلم بصدورالرواية عن املعصوم عليه الس 

 أمرين:

عرب القرون، وهي إحدى القرائن العصابة ومواظبتهم عىل قراءهتا  اتفاق ـ 5

 عىل صدور الرواية.

اإلمعان يف مضمون الزيارة يعرب عن أّنه صدر من قلب ملؤه  إنّ  ـ 4

دمعه ولوعه إالّ بأخذ الثأر، وهو يتفق بذلك مع  ال يسكن الشجون واألحزان،

 الواردة يف األدعية والزيارات. إىل هنا تّم ما أردنا بيانه مضامني سائر الروايات

الم يف عاشوراء يف هذه الرسالة من دراسة  .«سند زيارة احلسني عليه الس 

 التعليق:

مواظبة الشيعة عىل هذه الزيارة ال حيرز وجوده يف عّص النّص ليكون سريًة 

مترّشعية، وإال فلنقم األدّلة عىل ذلك وكيف عرفناه. ووجوده بعد عّص النص 

وجيهات العلامء ال تثبت اعتقادهم ربام يكون ناشئًا من توجيهات العلامء. وت

بصدورها؛ ألّن هذه الروايات واردة يف األمور املستحّبة، ومن املمكن أن يكونوا 

أخذوا هبا تساهاًل من باب قاعدة التسامح يف أدّلة السنن، وهذا ال يثبت 

اعتقادهم بصدور احلديث، والسيد اخلوئي ال يقول بقاعدة التسامح يف أدّلة 

، 711: 2؛ والتنقيح، كتاب الطهارة 112: 1ي، مصباح األصول السنن )اخلوئ

و...(، كام ال  171، 111، 112، 111، 117، 111: 1، و125: 7، و8: 1و
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يقول السيد اخلوئي بجرب اخلرب الضعيف بعمل املشهور )اخلوئي، التنقيح، 

، 11: 8، و181، 151: 5، و215: 1، و155: 1، و171، 181: 2الطهارة 

: 1، و212: 1، ومستند العروة، كتاب الصالة 151، 117ـ  111: 1، و282

؛ واملعتمد يف رشح 222: 5، و171، 171: 1، ق7، و221: 2، ق7، و11

؛ 211: 1؛ ومباين العروة الوثقى، كتاب النكاح 111: 1، و111: 1املناسك 

: 1، و112ـ  112، 252، 211: 1؛ ومصباح األصول 28وكتاب اخلمس: 

، 222، 72، 5، 1: 2؛ ومصباح الفقاهة 228: 2ة املنهاج ، ومباين تكمل121

 و...(. 122، 72، 11، 11: 5، و111، 118، 211: 7، و212

ّن صدور هذه الزيارة من قلب متأمّل متفّجع حزين أمر أأضف إىل ذلك 

واضح بالنسبة يل، لكن أال يمكن وجود هذا القلب عند شيعي صادق خملص 

ت وحّب أهل البيت صلوات اهلل عليهم أمجعني، أحّب أن يرّوج لفكر أهل البي

فابتكر هذه الرواية واخرتعها بداعي خدمة أهل البيت، فهل جمّرد كون الرواية 

صدرت عن قلب متفّجع دليل صدقها؟! وهل هذه املعايري يف قبول احلديث 

يرىض هبا علامء احلديث والرجال؟! ونحن نعرف ـ كام بحثوا مفّصاًل يف علم 

وأشار إىل ذلك الشهيد الثاين واحلسني بن عبد الصمد الكركي وغريهم الدراية، 

ـ أّن الكثري من الوّضاعني كانوا من الصلحاء واألتقياء، وقد وضعوا ذلك 

احتسابًا وتقّربًا إىل اهلل تعاىل، لدفع الناس نحو اخلري، وكانوا يقولون بأّننا نضع 

؛ «من كذب عيّل متعّمدًا..»: احلديث للنبي وليس عىل النبي، فال يشملنا حديث

 ألننا نكذب له صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم وال نكذب عليه.

يضاف إىل ذلك أّن اتفاق حديث مع مضامني أحاديث أخرى صحيحة السند 

ره ويمكن أن جيعله معتربًا ـ مضمونًا ـ يف القاسم املشرتك، لكّن هذا ال يثبت صد
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ر التي يذكرها وال تكون يف سائر الروايات. بحيث يمكن االعتامد عليه يف األمو

 فاإلنصاف أّننا بحاجة إىل طرق أخرى إلثبات السند والصدور.

هذا، وال أّدعي ضعف سند هذه الزيارة؛ ألّنني لست بصدد بحثها بشكل 

موّسع من مجيع املصادر، لكنّني أحببت أن أجيبكم عن موقف السيد اخلوئي من 

يه يف رسالة هذا الشيخ اجلليل...( وفقًا ألصوله سند هذه الزيارة )املشار إل

األصولية والرجالّية، وأّن طريقة العالمة اجلليل.. ليست صحيحة وفقًا ملا هو 

احلّق وملا يراه السيد اخلوئي أيضًا. والبحث التفصييل يف حمّله، ولعّله توجد طرق 

ة إىل مستوى أخرى غري هذه الطرق التي ذكرها الشيخ اجلليل ترقى هبذه الزيار

 الصّحة.

 ونتيجة البحث:

إن السند األّول الذي ذكره الشيخ الطويس ضعيف، ال أقّل بعقبة بن  ـ 5

سمعان الذي هو جمهول، حتى عند السيد اخلوئي، فانظر: )معجم رجال 

 (.251: 21احلديث 

والسند الثاين ضعيف، بعدم ثبوت وثاقة علقمة احلرضمي حتى عند  ـ 4

السيد اخلوئي الذي وثقه بناء عىل كتاب كامل الزيارة الذي عدل عنه آخر عمره، 

 (.122ـ  122: 21فانظر: )معجم رجال احلديث 

والسند الثالث ضعيف بمحّمد بن خالد الطياليس الذي مل تثبت وثاقته  ـ 4

وئي، إال بناء عىل كتاب كامل الزيارة الذي عدل عنه آخر حتى عند السيد اخل

(. هذا فضاًل عن وجود حممد بن 57: 25عمره، فانظر: )معجم رجال احلديث 

 أمحد بن حييى الذي مل يوثقه السيد اخلوئي أساسًا كام أرشنا آنفًا.

اهلمداين، الذي هو  والسند الرابع ضعيف، بكّل من حممد بن موسى ـ 1
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عند القميني وحممد بن احلسن بن الوليد وعند الشيخ الصدوق رجل ضعيف 

(، 111ـ  115: 28وعند السيد اخلوئي، فانظر: )معجم رجال احلديث 

حمّمد  وكذلك هذا السند ضعيف بمحّمد بن خالد الطياليس، وبعلقمة بن

 احلرضمي، اللذين تقّدما، وأّنام مل يوثقا حتى عند السيد اخلوئي.

خلامس، فهو ضعيف عىل األقّل بعدم ثبوت وثاقة مالك وأما السند ا ـ 1

 (.211: 27اجلهني حتى عند السيد اخلوئي، فانظر: )معجم رجال احلديث 

هذا، واملالحظ تكّرر أسامء بعض الرواة يف أكثر من سند من هذه األسانيد 

 اخلمسة، بام يرجعها ـ بعد التأّمل ـ إىل ثالثة أو أقّل.

اخلوئي سئل عن زيارة عاشوراء وهذا هو النّص:  وختام الكالم أّن السيد

س: ما هو رأيكم الرشيف بسند ومتن زيارة عاشوراء الواردة يف كتاب »

)مصباح املتهّجد( للشيخ الطويس قدس رسه؟ وهل جتزئ قراءهتا عن الزيارة 

املذكورة يف كتاب كامل الزيارات البن قولويه قدس رسه؟ فقد تكّلم يف ذلك 

ا رتبة االجتهاد؟ ج: جيزئك أن تقرأ من أّي من النسختني مورد أناس مل يبلغو

(، 111)منية السائل:  «خمالفتهام عن األخرى، برجاء أن يكون هو الواقع الوارد

ومعنى قوله )رجاء(، أّنه مل يثبت عنده أّي من أسانيد هذين الكتابني والتي 

يان بالزيارة يف مورد حاول العالمة اجلليل.. إثبات صّحتها، وإال فال معنى لإلت

االختالف بقصد الرجاء، بل لقال بأّن ما ورد يف كتاب كذا وكذا يؤتى به ولو 

بقصد الورود واالستحباب، وأما الثاين فيقصد منه الرجاء، وهذا يكشف عن 

عدم صّحة أّي من األسانيد املتقّدمة عند السيد اخلوئي كام بينّاها يف جواب 

 اهلل.سؤالكم أعاله، والعلم عند 

وأحّب أخريًا أن أشري إىل أّن السيد اخلوئي ليس معصومًا، ورأيه ليس هو 
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ّناية اآلراء، هلذا ليس من احلسن أن نأخذ رأيه ونتعاطى معه عىل أساس أّن 

األمور حسمت. لكن يف املقابل ـ ومع وجود عاملقة مثل السيد اخلوئي هلم مثل 

اطى مع ثبوت هذه الروايات وأمثاهلا هذه األنظار ـ ال حيسن ببعضنا أيضًا أن يتع

بمنطق األمور الواضحة املسّلمة القطعية التي ُيتهم من يناقش فيها بدينه ومذهبه 

وعقيدته وأخالقه، فليتق الطرفان اهلل تعاىل فيام يصدر منهام، وليقبال بتعّدد اآلراء 

ه عنهم؛ ألّننا يف املسألة، وليرتّيثا قبل نسبة يشء للنبي وأهل بيته وأصحابه أو نفي

سنحاسب أمام اهلل تعاىل مجيعًا ونسأل عاّم قلنا وفعلنا، وكام سوف نسأل عن 

نسبة كالم للمعصوم، كذا سنسأل عن نفيه عنه والعكس كذلك، فلنقّر بالتعّدد، 

وليعمل كّل شخص منّا عىل املنهج العلمي الذي اختاره، ال أن نعتمد يف مثل 

ئاًم عىل الرغبة يف التوثيق أو التضعيف، ويف سائر هذه املواضيع منهجًا ركيكًا قا

املوضوعات نعود إىل منهجنا املتني الذي نتبنّاه يف بحوثنا الفقهية وغريها!! واهلل 

 وحده من وراء القصد.

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثالث 

 الفقه وعلوم الشريعة
  





 

 

 

 

 

 حكم الصور املنسوبة للمعصومني واملنتشرة يف األسواق  ـ 322

  السؤال: ما هو حكم الصور اَلنترشة بني الناس والتي يّدعى أَّّنا صور بعض

أيب الفضل العباس؟ فهل هي ثابتة؟ وهل ُيوز تصويرها اْلئّمة عليهم السالم أو 

 أو اقتناؤها أو اَلتاجرة هبا؟

  هذه الصور قد تكون مستوحاًة من بعض األحاديث والنصوص التارخيية

التي تتحّدث عن توصيف النبّي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسلم أو أحد من أهل 

تلك الروايات يف حّد نفسه  البيت أو بني هاشم أو الصحابة أو غريهم. وثبوت

حيتاج إىل كالم يف مدى دّقة تلك النصوص يف التوصيف الذي يسمح برسم 

صورٍة عىل أساسه، ومدى إمكانّية الوثوق هبا. وهلذا من الصعب جّدًا نسبة هذه 

الصور إىل أحد من املتقّدمني معصومًا أو غريه، وربام تكون فيها بعض عنارص 

ّية، فال يصّح التعامل معها عىل أّّنا صور حقيقية معرّبة القرب من الصورة احلقيق

 عن واقع الشخصية التي حتكي عنها.

من رآين فقد رآين، فإّن الشيطان ال »واعتامد الرؤى واملنامات هنا باعتبار أّن 

ال وجه له أيضًا، عىل تفصيل يف حمّله، وهلذا مل يفِت مجهور الفقهاء  «يتمثل يب

مات التي يفتي فيها اإلمام بحكم رشعي للنائم )انظر عىل بحجّية الرؤى واملنا

؛ واخلوئي، رصاط 18ـ  15سبيل املثال: العالمة احليل، أجوبة املسائل املهنائية: 
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 (.118: 2النجاة 

أّما صنعها، فال بأس به، بّصف النظر عن قضيّة تصوير ذوات األرواح، 

ذلك، والعربة يف ذلك كّله هو أن وكذلك احلال يف املتاجرة هبا أو اقتنائها أو غري 

ال يكون هذا األمر موجبًا هلتك حرمة صاحب الصورة حيث ال جيوز ذلك، 

وتشخيص هذه املسألة شأٌن شخّص، يمكن ألّي إنسان أن حيّدده ويرى هل أّن 

ذلك يوجب إهانة صاحب الصورة بحسب العرف العام أم ال، حتى لو اختلف 

 أو أّي فقيه آخر.تشخيصه عن تشخيص مرجع التقليد 

بل إّن لعب أدوار املعصومني أو غريهم يف املسلسالت أو األفالم السينامئية 

واألعامل التلفزيونية واملرسحّية وغريها هو أيضًا خيضع ـ رشعّيًا ـ هلذا املعيار 

نفسه، وهو أن ال يصاحبه أو يلزم منه حمّرم وال يكون فيه هتٌك حلرمة أحد 

م أو لكّل من ال جيوز هتك حرمته، بال فرٍق يف ذلك بني املعصومني عليهم السال

األنبياء واألئّمة عليهم السالم، فضاًل عن غريهم مثل أيب الفضل العباس أو عيّل 

األكرب أو غريمها. وليس يف هذه املسألة نصوص ثابتة يرجع إليها، وإّنام تكون 

 حمكومًة هلذه املعايري العاّمة وأمثاهلا.

 

بأّن أهل اخلالف مسلمون يف الدنيا وكافرون يف اآلخرة  أال يعين القول  ـ 325

 تناقضًا؟!

  :الف )غري هل اخلأ تقول بأنّ ىل نتيجة إل بعض الفقهاء كيف توّص السؤال

اإلسالم  كيف ُيتمع ؟خرةلكنّهم كفار ِف اْلو ،الدنياالشيعة( مسلمون ِف 

؟والكفر معاا 

  إّن هذا الرأي الذي ذكرمتوه وذهب إليه بعض العلامء يعني بالدّقة أّّنم
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كّفار يف حقيقة األمر، لكّن مجلة أساسّية من أحكام اإلسالم الفقهّية جتري 

عليهم، وال مانع من ذلك، فإّن الرشيعة يمكنها أن جُتري حكَم املسلم عىل 

شيعة مثاًل، فكام أّن حكم شخص غري مسلم واقعًا، ملصالح ترتئيها كحقن دماء ال

املسلم هو حرمة قتله، كذلك حكم الذّمي هو حرمة قتله، فالذّمي هنا حلقه 

حكم املسلم وتشابه فيه معه، أّما يف أهل اخلالف فإّن ما يقوله هذا الرأي هو أّن 

أهل اخلالف كّفار، غاية األمر أّن الرشيعة فرضت علينا ـ ملصالح معّينة ـ أن 

انونّيًا أساسيات أحكام اإلسالم، من حيث التزاوج معهم، ومن نرّتب عليهم ق

حيث املعامالت ونحو ذلك، فليست القضية اجتامع اإلسالم والكفر حتى يقال 

بأّن الزم هذا القول هو اجتامع األضداد، بل هم يف الواقع كّفار، ولكن ُامرنا 

 بالتعامل معهم معاملة املسلمني يف األمور الرئيسة.

ب إىل هذا القول اإلمام اخلوئي، وهلذا الحظوا عبارته حيث يقول: وممّن ذه

 الرباءة املخالفني، ووجوب لعن جواز والزيارات واألدعية الروايات يف ثبت»

 أهل من ألّنم غيبتهم؛ فيهم أي والوقيعة واهتامهم، عليهم السّب  وإكثار منهم،

 السالم عليهم واألئمة الوالية إنكار ألنّ  كفرهم؛ يف شبهة ال بل .والريب البدع

ونحوه،  كاجلرب اخلرافّية وبالعقائد غريهم، بخالفة واالعتقاد الواحد منهم، حتى

 كفر منكر يف الظاهرة املتواترة األخبار عليه وتدّل  والزندقة، الكفر يوجب

 ثبت قد الضالالت.. نعم من يشبهها وما املذكورة بالعقائد املعتقد وكفر الوالية

 وحقناً  تسهياًل لألمر فقط، األحكام بعض يف بعضهم عىل سالماإل حكم

(، فأنتم ترون جزمه بكفرهم، لكنّه يف 727ـ  721: 2)مصباح الفقاهة  «للدماء

 بعض األحكام( عليهم، ال أّنه يقول بأّّنم مسلمون.)النهاية جيري 

هذا، وما بلغه علمي هو عدم صّحة هذه النظرّية التي تبنّاها العديد من 
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العلامء، وأّن الصحيح هو إسالم غري الشيعة ممّن يتشّهد الشهادتني، وأّما إنكاره 

اإلمامة فإن رجع إىل تقصريه حوسب عليه، وإال حوسب يوم القيامة حساب 

املسلم أيضًا، نعم ال مانع من االختالفات يف بعض التفاصيل بام ليس حمّله هنا، 

 واهلل العامل.

 

 لى البكر العانس بدون إذن الوليالعقد عحّد العنوسة وحكم   ـ 323

  السؤال: هل ُيوز العقد عّل البكر العانس بدون إذن ولّيها؟ وما هي الضابطة

 لتحديد العنوسة إن كان َلا أثر؟

  ،ليس هناك يف الفقه يشء اسمه العنوسة يرتبط ـ بحّد ذاته ـ بقضيّة الزواج

ما قبل البلوغ، وحالة ما والتفاصيل التي ذكرها الفقهاء تدور بني حالة الصغر 

بعد البلوغ والرشد دون أن تستقّل بأمرها ومصاحلها ومصاريفها، وحالة ما بعد 

ذلك كّله مع استقالهلا بمصارفها وأمورها، ال فرق يف ذلك بني أن تكون عانسًا 

أو غريه، ما مل تؤّد العنوسة وطول املّدة إىل زوال البكارة بكرب السّن، فهذا مربوط 

 ة ال بالعنوسة بنفسها.بالبكار

املوجود يف بعض كلامت أهل السنّة ـ كام هو املنسوب البن وهب ـ أّنه  ،نعم

لو كانت عانسًا وطالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج، 

صارت كالثّيب، انطالقًا من أّن عّلة تأثري الثيبوبة يف استقالهلا يف أمرها هو 

وّيتها يف شؤون احلياة ال جمّرد وجود غشاء البكارة أو معرفتها بمصاحلها وخرب

 (.111ـ  111: 1عدمه )راجع: حاشية الدسوقي 

وال يوجد حتديد فقهي للعنوسة، بل املعيار هو طول بقائها يف منزل أهلها 

بحيث يقال عرفًا بأّّنا ختّطت السّن املتعارف للزواج كام هي احلال يف مثيالهتا، 
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أهل السنّة ـ السيام املالكّية ـ أّنه بلوغ ثالثني سنة، وقيل:  وإن ذكر بعض فقهاء

ثالث وثالثني، وقيل: مخس وثالثني، وقيل: أربعني، وقيل: مخس وأربعني، 

وقيل: من مخس وأربعني إىل ستني و.. )انظر: اآليب األزهري، الثمر الداين: 

 (، وكّله ال دليل عليه رشعًا.12 :12، واملوسوعة الفقهية118

 

 حكم األعمال أو التجارات أو الوظائف اليت فيها إعانة على اإلثم  ـ 324

  السؤال: نحن نعيش ِف بيئة يغلب عليها الطابع غري اَللتزم باْلحكام

والسؤال هو حول العمل  ،وبالتاِل اَلؤمن يبتّل بشتى أنواع اَّلبتالءات ،الرشعّية

اَلثال إذا كان  فكيف تكون ضابطة اإلعانة عّل اإلثم؟ فعّل سبيل ،وأحكامه

العمل هو ِتارة اْللبسة النسائية غري الرشعّية، فهل كّل من يعمل ِف هكذا 

أم يشرتط القصد فيه؟ وهل يعترب مال هذا العمل  ،مؤّسسة هو معنٌي عّل اإلثم

 ؟اا حرام ماَّلا 

 5 وقع خالف طويل وكبري جّدًا بني الفقهاء فيام قيل بأّنه قاعدة فقهّية  ـ

عانة عىل اإلثم، ففيام ذهب بعضهم إىل حرمة اإلعانة عىل اإلثم، باسم حرمة اإل

وطّبقها يف كّل معاملة يتم االتفاق فيها عىل حتقيق احلرام أو يعلم أحد الطرفني 

بأّن اآلخر سوف يستخدمها يف احلرام، ذهب آخرون إىل حّص التحريم بحالة 

 .االتفاق وحصول التوافق بينهام عىل احلرام

هور هلذه القضّية هي بيع العنب، فتارًة يقع العقد ومها متفقان يف واملثال املش

ضمن العقد أو خارجه عىل أن يبيعه العنب كي يقوم اآلخر بتحويله إىل مخر، 

فهذا حرام؛ ألّن حتويله إىل مخر وقع جزءًا من االتفاق بينهام. وأخرى ال يكون 

وال خارجه، لكنّني أعلم  بينهام هذا االتفاق الّصيح أو الضمني، ال داخل العقد
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بأّنه لو اشرتى العنب منّي فسوف يقوم بتحويله إىل مخر لبيعها للناس أو لرشهبا 

بنفسه، ويف هذه احلالة الثانية قال بعض الفقهاء باحلرمة، كام يظهر امليل إليه من 

السيد اخلميني، وقال آخرون باجلواز، كام هو ظاهر السيد اخلوئي والسيد 

والسيد حمّمد الروحاين والشيخ هبجت والسيد السيستاين والشيخ الكلبايكاين 

الفياض وغريهم، بل ذهب بعض إىل اجلواز يف الصورتني معًا، كام يظهر من 

بعض كلامت السيد حممد صادق الروحاين، واستثنى بعض هؤالء من الفريق 

الكفر، الثاين حالة بيع الصلبان ونحوها أو احتاط يف ذلك؛ حيث إّّنا من شعائر 

 وهناك تفصيالت داخل هذه الصور ال يتيرس رشحها اآلن، لضيق املجال.

سة أو مركز جتاري وعليه، فلو قلنا بالرأي الثاين، فإّن العمل يف أّي مؤّس  ـ 4

أو غري ذلك، إن مل يكن بنفسه حرامًا كبيع اخلمر، بل كان يمكن أن جيّر إىل 

ك لكي يقوموا بفعل احلرام فيام احلرام، بمعنى إقدام اآلخرين عىل الرشاء من

اشرتوه مثاًل، كرشاء النساء أنواع مساحيق التجميل أو األلبسة، بحيث تعلم 

يف  بأّّنّن سوف يّصفن ذلك يف احلرام والترّبج غري الرشعي، ومل يكن اتفاٌق 

 البني بينك وبني املشرتيات عىل فعل ذلك، كان جائزًا واملال فيه حالل.

 عىل القول الثاين ـ هو: املعيار ـ بناء ـ 4

أن ال تكون املعاملة بنفسها حرامًا، كالبيع الربوي، أو بيع اخلمر، أو بيع  أ ـ

امليتة، أو بيع آالت القامر، أو اإلجارة عىل حمّرم، كاإلجارة عىل قتل من ال جيوز 

 قتله و..

أن ال يكون هناك اتفاق بني البائع واملشرتي عىل حتقيق احلرام، بحيث  ب ـ

 يكون ذلك جزءًا من العقد رصحيًا أو ضمنًا أو مبنّيًا عليه العقد.

 فلو حتقق هذان الرشطان كفى يف احللّية.وعليه، 
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ذكر بعضهم ـ حمّقًا ـ أّنه لو كان ترك البيع ّنيًا عن املنكر، بحيث ال يوجد  ـ 1

سوق غريك ويؤّدي عدم البيع إىل عدم وقوع الناس يف احلرام، وجب من يف ال

باب النهي عن املنكر ال يف حّد نفسه، أّما لو كانت هذه البضاعة لو مل تبعها أنت 

فهناك منافسون يف السوق سيبيعوّنا، بحيث يمكن للمشرتي الوصول إليهم، 

 ففي هذه احلال ال جيب ترك البيع للنهي عن املنكر.

هذه األحكام أعاله، ال ختتّص بالبيع، بل تشمل اإلجارة وغريها من  ـ 1

املعامالت، وهلا تطبيقات كثرية يف هذا العّص، أذكر منها بعض األمثلة ليتضح 

أّن هذه املسألة يف الفقه اإلسالمي يف غاية األمهيّة، وهي مفتاح كبري يف جمال 

 ثلة:التجارات عاّمة، بل وغريها أيضًا، ومن هذه األم

 االجتار بالعنب أو غريه مع العلم بأّن املشرتي سيجعله مخرًا. أ ـ

االجتار بمساحيق التجميل أو إجراء عمليات التجميل أو بيع أدوات  ب ـ

 التجميل، أو املالبس.

 االجتار بالبيوت أو األرايض مع العلم بأّّنا سوف تستخدم يف احلرام. ج ـ

االجتار بكّل األدوات التقنّية وااللكرتونية مع العلم بأّّنا سوف تستخدم  د ـ

 يف احلرام.

 االجتار بمختلف أدوات النقل مع العلم بأّّنا سوف تستخدم يف احلرام. هـ ـ

 وغري ذلك كثري.

 

أليست موارد جواز الغيبة والكذب حتاياًل على الدين وجمانبًة   ـ 322

 للتقوى؟

  ِف ما يذكره الفقهاء من موارد جلواز الغيبة، وموارد السؤال: ما هو رأيكم
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 جلواز الكذب؟ أليست جمانبةا للتقوى ومدعاةا للرذيلة والتهاون؟

  هناك أمر جيب أن نضعه عىل الدوام نصب أعيننا يف هذه احلاالت، وهو

التمييز بني النظرية واحلّق وخدمتهام، وبني يشء اسمه التحايل عىل النظرية أو 

باحلّق أو سوء استغالل احلّق، فاملوارد التي ذكرمتوها ليس فيها ـ من  التالعب

الناحية النظرية ـ جمانبًة للتقوى أو هتاونًا بالدين والفضيلة، بل عىل العكس من 

ذلك فإّن يف بعضها تدّينًا ومراعاة زائدة للتقوى، كام أّّنا تعرّب عن مرونة الفقه 

 وتكّيفه:

 عن تدّين، فالكذب إلصالح ذات البني، فلو كذب أما املوارد التي تعرّب  ـ 5

اإلنسان لكي يصلح بني عشريتني أو قبيلتني أو مجاعتني، فيحقن بذلك دماءهم 

ويوقف التخاصم فيام بينهم، أليس هذا من احلرص عىل الدين وعىل املسلمني 

وعىل اإلنسان؟ فلامذا جيب أن أفرتضه دعوًة للرذيلة؟ كذلك احلال يف الغيبة 

جل النصح واإلرشاد، فلو كنت تعلم رجاًل سيئًا سارقًا ظاملًا معتديًا عىل أل

زوجته التي ماتت بسببه، ثم جاءتك فتاٌة بريئة تريد أن تستنصحك يف الزواج 

منه، هل يكون من الرّش أن تنصحها، أم يكون من اخلري أن ترتكها عرضًة ملظلمة 

هاء ترجع يف واقع األمر إىل مزيٍد ومهلكة؟! فبعض احلاالت التي أشار إليها الفق

من احلرص واإليامن والفضيلة، فلو كنَت أمام خيارين: إّما أن تعرتف عىل 

مقاومني مناضلني سألك العدّو عن أحواهلم، أو تكذب عليه وتضّلله، فأهّيام 

األكثر تدّينًا وتقوى وفضيلة؟ أتزّجهم يف السجون باعرتافك أم تتحايل عىل 

له األكاذيب؛ كي تقوم بتضليله حلامية نفوس هؤالء املجاهدين العدّو، فتختلق 

 وأرواحهم ليدافعوا عن اإلسالم واألوطان؟!

إّن وجود استثناءات يف كّل قانون ليس نقطة ضعف يف هذا القانون، بل  ـ 4
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هي ـ من وجهة نظري املتواضعة ـ نقطة قّوة، السيام عندما ندخل يف القوانني 

 ذلك أّن حياة اإلنسان متداخلة متشابكة تتعارك فيها التفصيلّية، والسبب يف

الظروف واملعايري، فلو أّنك وضعت قانونًا موّحدًا ال استثناء فيه لتضارب هذا 

 القانون مع قوانني أخرى ومصالح أخرى يف مكاٍن ما.

خذ مثاالً الصوم، فهو واجب، لكن لو أكرهك شخٌص عىل تركه وإال قتل 

املقنّن هنا سيصبح أمحق لو منعك من ترك الصوم.  أوالدك أو قتلك، فإنّ 

وكذلك احلال يف قتل نفسك، فهو حرام، لكن لو غزا العدّو بالدك وأراد إلغاء 

هوّيتك بكّل ألواّنا، وأراد قتل الناس وإبادة األطفال وإهالك احلرث والنسل، 

 فهل يمكن للقانون أن يقول: ال جيوز لك قتل نفسك وتعريضها للخطر؟ أليس

هذا القانون الذي جيعلني غري مباٍل بسفك دماء األطفال يف وطني قانونًا غري 

حكيم؟ إّن األغلبّية الساحقة من القوانني التفصيلّية )وليس املبادئ الدستورّية 

العليا عىل األقل( حيكمها هذا الوضع، ال فرق يف ذلك بني القوانني الدينية 

جتد يف القوانني نصوصًا ملحقة للتوضيح أو والترشيعات الوضعّية، هلذا غالبًا ما 

 .التقييد أو غري ذلك

بل جتدهم يتحّدثون عن روح القانون وأّن هذه الروح هلا القدرة عىل تعطيل 

بعض نصوص القانون نفسه حلاميتها وضامن بقاء هذه الروح التي جاء القانون 

 واقعّية، فلو أّن ألجلها، فليس هناك نظام قانوين مطلق، وهذه عقلّية مثالّية غري

الرشيعة أعطت استثناءات للغيبة أو الكذب أو غريمها فهذا ـ من حيث املبدأ ـ 

 يشء صّحي، وليس شيئًا مرضّيًا.

االستثناءات، فهل تنسجم مع روح  جيب أن نجلس لنتداول طبيعة ،نعم

القانون، ومع فقه األولويات، ومع املبادئ الدستورّية العليا التي متثل جوهر 
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 لترشيع ولّبه أم ال؟ وهذا نقاش يف التفاصيل وقبول بمبدأ االستثناء القانوين.ا

املشكلة التي تظهر يف كّل القوانني ويف القوانني الدينية أيضًا، هي أّنه مهام  ـ 4

سعيت لسّن القانون بطريقة صارمة ودقيقة، فسوف تظّل هناك فسحة 

للوصولّيني كي يستغّلوا احلقوق والقوانني ملصالح وأهداف غري صحيحة، إّما 

احلالة التي هم فيها هي حالة بالتالعب عىل القانون شكلّيًا أو بإقناع أنفسهم بأّن 

االستثناء ال حالة األصل، وهنا تنعدم التقوى ويتّم ترحيل الفضيلة، وحتّل 

 الرذائل واخلبائث.

إّن نفس اإلنسان الطاغية تدعوه لكي يقوم بذلك دائاًم، لكي يقنع نفسه بأّنني 

عادية أندرج اآلن يف حالة االستثناء من احلرمة أو الوجوب، ولست يف احلالة ال

التي تفرض عيّل االلتزام برتك يشء أو فعل يشء آخر، السيام عندما نتحّدث عن 

حاالت فردية يكون اإلنسان نفسه هو املرجع فيها، ومن الصعب وضع مرجعّية 

نَساُن َعَّل َنْفِسِه َبِصرَيةٌ ﴿حيتكم إليها قانونيًا، قال تعاىل:  ، فيسعى كذبًا ﴾َبِل اإْلِ

بالفسق، متهيدًا لغيبته، أو يقنع نفسه بأّن هناك  فالنًا متجاهرن يقنع نفسه بأّن أل

هدفًا أعىل؛ لكي يسمح لنفسه بالكذب، وهذه هي البلوى التي تصيب املؤمنني 

فضاًل عن غريهم، فيجتمع التدّين والتعّبد مع الرذيلة واالنحراف والعياذ باهلل، 

تسويل النفس األمارة لنا دومًا وُيعبد اهلل بالرّش بدل أن ُيعبد باخلري، والسبب هو 

بأّن ذلك جيوز يل، وإقناع عقولنا بأّننا ندخل ضمن دائرة املباح، فباسم الدفاع 

عن الدين إذًا جيوز يل أن أهتك حرمات الناس! وباسم الدفاع عن الوطن إذًا 

جيوز يل أن أسفك دماءهم! وباسم الدفاع عن العقل واحلرّية والتجديد إذًا ال 

عامل يف الساحة، وكّلهم متخّلفون رجعيون ال يفرضون عيّل  قيمة ألّي 

إنصافهم والقول فيهم بعدل، وباسم الدفاع عن أهل البيت أو عن الصحابة 
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 وأمهات املؤمنني إذًا حيّق يل أن أفعل عظائم األمور بمن خيالفني الرأي!

ب هنا واحدة من أشّد مهالكنا التي تسقطنا يف اهلاوية لنؤّسس لتدّين رهي

وغريب، يعتمد التحايل والتالعب وافرتاض العناوين الثانوية وغري ذلك من 

حيث شعرنا أم مل نشعر، فإذا كان هذا هو الذي كنتم تقصدونه من سؤالكم 

فإّنني أؤيدكم متام التأييد، وهلذا أعتقد شخصّيًا أّن مفتاح جزء كبري من احللول 

فكّلام ابتعد القانون عن روحه وقيمه هنا هو هبيمنة القيم األخالقية عىل القانون، 

األخالقّية التي جاء ألجلها ـ واقتّص عىل الشكليات ـ وقع يف مثل هذه البلوى، 

 وكّلام اقرتب من روحه وأخالقّيته العليا صار أبعد نسبيًا عن ذلك.

وهذا هو ما كنّا نقصده دومًا عندما نقول: إّن الفقه والرشيعة طرٌق للقيم 

لعكس، وأّن تضّخم الفقه عىل حساب البعد املعنوي واألخالقي األخالقية ال ا

يف الدين ليس مشكلة دراسّية يف مناهج التعليم يف احلوزات العلمّية واملعاهد 

الدينية فقط، بل هو مشكلة بناء عقل ديني، يمكن أن تظهر له نتائج سلبّية يف 

 مكان ما كهذا الذي نحن فيه عىل سبيل املثال.

 

 راءة الفاحتة على األموات فعاًل أم هي عادات شعبّية؟هل يستحّب ق  ـ 322

 :هل يستحّب قراءة سورة الفاحتة عّل اَلّيت؟ وهل فيها خصوصّية  السؤال

 حتى نقرأها عّل اْلموات أم هي عادات شعبّية فقط؟

  ورد يف مجلة من النصوص الرتغيب يف قراءة القرآن وإهداء ثواب هذه

د ذكر قراءة سورة الفاحتة سبعني مّرة عىل املريض وما هلا القراءة إىل املّيت، كام ور

من آثار يف الشفاء، ويف بعض كلامت الفقهاء املتأّخرين ما يشري إىل إمضائهم هذه 

العادة اجلارية يف خصوص قراءة الفاحتة عىل األموات، ومل أجد نّصًا معتّدًا به 
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ب هذه السورة يفيد هذه العادة، ولعّل ذلك كان منطلقًا من عظيم ثوا

وخصوصّياهتا وحمتوياهتا، فأريد قراءهتا وإهداء هذا الثواب العظيم للمّيت، كام 

 ولعّل ُيرس حفظها من قبل غالبية الناس ساعد عىل شيوع ذلك أيضًا.

( بسند خمَتَلف فيه 125: 2؛ وهتذيب األحكام 217: 1نعم، ورد يف )الكايف 

ن، عن أيب عبد اهلل عليه السالم )وهو عندي غري معترب(، عن حمّمد بن عجال

سّله ساًل رفيقًا، فإذا وضعته يف حلده فليكن أوىل الناس مما ييل رأسه، »قال: 

ليذكر اسم اهلل ]عليه[ ويصيّل عىل النبي صىل اهلل عليه وآله، ويتعّوذ من 

الشيطان، وليقرأ فاحتة الكتاب واملعوذتني وقل هو اهلل أحد وآية الكريس، وإن 

رس عن خّده ويلزقه باألرض فعل، ويشهد ويذكر ما يعلم حتى ينتهي قدر أن حي

 .«إىل صاحبه

ولكّن هذا احلديث ـ لو جتاوزنا مشكلته السندّية ـ خاّص بحال الدفن وال 

عالقة له بسائر احلاالت، فهو من مندوبات دفن املّيت، ال من مندوبات ذكره أو 

 زيارة قربه، وفرٌق بينهام.

( عند احلديث عن 217: 1ّيد اليزدي يف )العروة الوثقى هذا، وقد ذكر الس

ويستحّب للزائر أن يضع يده عىل القرب وأن يكون »زيارة القبور ما نّصه: 

مستقباًل، وأن يقرأ إّنا أنزلناه سبع مّرات، ويستحّب أيضًا قراءة احلمد 

 .«واملعوذتني وآية الكريس كّل منها ثالث مّرات

وأّما ما ذكره »رمحه اهلل عىل هذا الكالم بالقول: وعّلق الشيخ االشتهاردي 

من استحباب قراءة احلمد.. إلخ ثالث مّرات، فالظاهر أّن املستند هو ما نقله يف 

املستند عن الكامل واملصباح، قال: يف حمكّي الكتابني: ويقرء مع إّنا أنزلناه سورة 

مّرات كّل سورة احلمد واملعّوذتني، وقل هو اهلل  أحد وآية الكريس ثالث 
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 (.151: 8)مدارك العروة الوثقى  «)انتهى(. ولكن مل ينسبه إىل رواية

ويقصد الشيخ االشتهاردي هنا ما جاء عند ابن قولويه يف كتاب )كامل 

وجدت يف بعض الكتب: حمّمد بن سنان، »( من النّص التايل: 711الزيارات: 

لناه( عند قرب مؤمن سبع عن املفضل )الفضيل(، قال: قال: من قرأ: )إّنا أنز

مرات بعث اهلل إليه ملكًا يعبد اهلل عند قربه، ويكتب له وللميت ثواب ما يعمل 

ذلك امللك، فإذا بعثه اهلل من قربه مل يمّر عىل هول إال رصفه اهلل عنه بذلك امللك 

ني، املوّكل حتى يدخله اهلل به اجلنّة، وتقرأ بعد احلمد )إّنا أنزلناه( سبعًا، واملعوذت

، من الصفحة 1ويف اهلامش رقم  «.وقل هو اهلل أحد، وآية الكريس ثالثًا ثالثاً 

ويقرأ مع إّنا أنزلنا سورة احلمد واملعوذتني »نفسها ذكر أّن يف إحدى النسخ جاء: 

. «وقل هو اهلل أحد وآية الكريس ثالث مّرات كّل سورة، وإّنا أنزلناه سبع مرات

ـ  721ابن طاووس يف كتاب )مصباح الزائر: ونفس هذا احلديث نقله السيد 

721.) 

ولكّن هذا احلديث ال حيرز أساسًا كونه رواية عن معصوم؛ إذ ال ينسبه 

الفضيل أو املفضل إىل إمام أو نبّي، ويف مثله ال جتري حتى قاعدة التسامح، إال 

ية فهي إذا قيل بأّنه ال حيتمل إال أّنه رواية، وإثباته صعب جّدًا، بل لو كان روا

ضعيفة السند لكوّنا وجادة وعدم معرفة الطريق إىل املصدر، فضاًل عن وجود 

 حمّمد بن سنان يف السند.

أّن قراءة سورة الفاحتة وإهداء ثواب ذلك لألموات جائز، بل  والنتيجة

وردت فيه النصوص العاّمة املرّغبة، بعنوان كونه قراءة قرآن، وإال فقراءة الفاحتة 

اءهتا بنفسها أمٌر مستحّب، ال بمطلق عنوان القرآنّية، ال دليل عليه، بعنوان أّن قر

فال يصّح، فمن أراد أن يقرأ الفاحتة للميت فعليه أن يقرأها بعنوان كوّنا قرآنًا، 
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 ال بعنوان أّن الفاحتة بخصوصها يستحب قراءهتا لألموات.

 

 حكم احلصول على وظيفة يف الدول غري الشرعّية  ـ 322

 وظيفة ِف الدول غري اَلطّبقة للرشيعة اإلسالمّية حرام؟ وهل السؤال: هل ال

يعّد هذا نوعاا من العالقة مع الظاَلني الذين َّل رشعّية لدوَلم وحكوماهتم؟ 

وكيف خيّرج الفقهاء رشعّية الوظائف اْلكومية ودوائر الدولة الرسمّية اليوم؟ 

 فهل كّلها حرام أم ِف اْلمر تفصيالا ما؟

 عروف أّن الفقه الشيعي قد اختذ ـ من الناحية التارخيّية ـ موقفًا املتداول وامل

إزاء العالقة مع احلكومات واألنظمة غري القائمة عىل أساس إسالمي سليم، 

طبق الرؤية الفقهّية، وقد اتسم هذا املوقف يف كثري من األحيان ـ إن مل نقل 

ن صارت سياسة قطع األكثر ـ بالسلبّية، بمعنى رفض هذه العالقة، إىل درجة أ

العالقات قطعًا شبه كامل سياسة معروفة ومّتبعة. وقد تركت هذه الرؤية 

الفقهّية يف واحدة من أهّم وأخطر الرؤى السياسية وأكثرها حساسّيًة.. تركت 

تأثريها واسعًا، ال عىل نظام احلياة الشيعية فقط، بل عىل املنهجيّة السياسية 

  كّله.واخلطوط العاّمة للعمل السيايس

اتسم املذهب اإلمامي عىل أكثر من صعيد بسمة االنعزال عن  ،ومن هنا

ممارسة احلياة السياسية السلطوّية، وكثريًا ما انعزل أيضًا عن ممارسة حتى حياة 

 املعارضة، عىل خالف الزيدّية واإلسامعيلّية.

والسؤال هنا كان دومًا حول أّنه كيف يمكن حتديد نمط العالقة مع األنظمة 

التي ال تنتهج رؤيتنا العقائدّية والسياسيّة والفقهّية؟ وبتعبري آخر: كيف يمكن 

التعاطي مع األنظمة السياسية احلاكمة األخرى بقطع النظر عن مدى رشعيّتها 
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ّيتها يرّبر القطع الكامل للعالقات من وجهة نظرنا؟ هل جمّرد عدم اعرتافنا برشع

معها إال حينام تفرض الظروف الطارئة ذلك أم أّن عدم االعرتاف هذا ال يشّكل 

عائقًا أمام بناء عالقة متينة تقوم عىل أساس القواسم املشرتكة بيننا وبني النظام 

احلاكم القائم بقطع النظر عن اختالف الرؤى والتوّجهات يف جماالت التاميز 

 ننا؟بي

وإذا أردنا أن نواجه املوضوع من ناحية فقهّية آلّية، لنخرج بمحاولة تأصيل 

لواحدة من أهم املسائل املرتبطة بالفقه السيايس.. إذا أردنا أن نعطي املسألة 

طابعها وفق الصنعة الفقهّية. فيمكننا أن نضع يدنا عىل املوضوع من خالل 

 ديد، وهي:توجيه ثالثة أسئلة نطّل عليها باختصار ش

ما هي السلطة التي نمنحها صفة الرشعّية وما هي السلطة  السؤال اْلّول:

التي نسلب عنها هذه الصفة؟ هل كّل سلطة ال ُتبنى عىل أساٍس من الرؤى 

الفقهّية التي نعتقد هبا هي سلطة غري رشعية، أم أّن الرؤية الفقهية ليست ميزانًا، 

أو املذهبي العام، بقطع النظر عن الشكل وإّنام امليزان هو اإلطار اإلسالمي 

القانوين؟ هل يرتبط معيار رشعيّة الدولة باملضمون املذهبي أو القانوين الذي 

 تقوم عليه، أم يرتبط بعنارص أخرى كالرأي العام واملقبولّية العاّمة من الشعب؟

هل تقوم عالقاتنا السياسية عىل االعرتاف باآلخر ورضورته  السؤال الثاين:

م أّن مفهوم العالقة السياسية يمكن استخدامه بقطع النظر عن موضوع أ

االعرتاف هذا من ناحية نفس البنية الفقهية التي نحملها؟ والسؤال نفسه 

نواجهه حني نقول: هل أّن بناء عالقتنا باآلخر تعني بالرضورة أّننا نعرتف به 

 ونرشعنه؟

حلكومات ـ وفقًا ملا تقّدمه هل قطع عالقاتنا مع األنظمة وا السؤال الثالث:
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لنا النصوص الدينية اخلاّصة هنا ـ حكم مطلق يشمل أّي آخر، أم هو خاّص 

بنوع معنّي من العالقة هو الذي نّصت النصوص احلديثية عن أهل البيت عىل 

 رضورة قطعه معه؟ وماذا تقول األدّلة والنصوص يف هذا املجال؟

تطيع أن ُيّدد بشكل جيد اَلوقف من إّن اجلواب عن هذه اْلسئلة الثالثة يس

 :اَلوضوع هنا

أّما بالنسبة جلواب السؤال األّول، فهو موضوع طويل ال يسعه املقام وال  ـ 5

تسمح األمانة العلمّية أن نتناوله بطريقة مستعجلة، لكنني سأشري إىل وجه 

ارتباط هذا السؤال بام نحن فيه بصورة إمجالّية، وذلك أّننا أمام فرضيات متعّددة 

 أبرزها:

النظام السيايس هو حّقانيته، فإذا كان حّقًا إّن معيار رشعيّة  الفرضية اْلوىل:

فهو رشعي، وإذا مل يكن حّقًا منطلقًا من النصوص الدينية يف قوانينه وممارساته 

فهو غري رشعي. هذا يعني أّن كّل نظام سيايس ال يقوم عىل نظرّية فقهّية دينية 

ا قلنا صحيحة فهو نظام غري رشعي، وهذه هي الفرضّية األضيق دائرًة هنا، فإذ

بحرمة التعامل مع النظام غري الرشعي فهذا معناه حرمة التعامل مع كّل نظام 

غري حّق، أي كل نظام ال يطّبق اإلسالم وفق النظرّية الصحيحة له مذهبّيًا 

 وفقهّيًا، وتكاد تكون هذه الفرضّية مقبولة عند مجع كبري من فقهاء املسلمني.

أمثال الشيخ حمّمد مهدي شمس الدين، وهي التي اختارها  الفرضّية الثانية:

وهي تقول بأّننا ال نعترب املضمون العقائدي والفقهي للدولة ميزانًا لرشعّيتها، 

بل هو معيار كوّنا حّقًا فقط، وهنا سيختلف األمر اختالفًا جذرّيًا، حيث سيتم 

التمييز بني رشعيّة السلطة وإسالمّية السلطة، فقد تكون السلطة رشعيًّة غري 

إسالميّة، كام لو قلنا بأّن الرشعّية تأيت من رأي الشعب، وقد تكون رشعيًّة 
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إسالميّة تعمل وفق النظرّية العقدية والفقهية اإلسالمّية الصحيحة، وهبذا 

ستصبح نظرتنا للنظام الرشعي غري اإلسالمي كنظرتنا ملرشوع اقتصادي نراه 

اه. إّننا نرى فساد هذا املرشوع، لكّن فاشاًل، ولكّن الدولة اإلسالمّية الرشعّية تتبنّ 

هذا ال يعني سقوط رشعيّته القانونية ما دام منطلقًا عرب القنوات القانونية 

الرشعّية يف الدولة اإلسالميّة. إّن هذه املشاريع رشعّية، ولكنّها من وجهة نظر 

 اخلبري االقتصادي غري صحيحة.

ته بالغة األمهّية، وهلذا وجدنا إّن النظرة إىل عالقة إسالمّية النظام برشعيّ 

بعض الفقهاء يربط مسألة العالقة مع النظام بإسالمّيته؛ ألّن إسالمّيته عنده 

تساوي رشعيّته، فإذا مل يكن إسالمّيًا فهو غري رشعي، ومن ثم قد ال جتوز 

الوظيفة يف مثل هذا النظام، وال العمل يف دوائره الرسميّة إال بعنوان ثانوي. بينام 

ي يذهب مذهب الشيخ شمس الدين يرى أّن النظام إذا كان مقبوالً شعبيًّا الذ

واختارته األّمة كان رشعّيًا ومل يسم  نظامًا جائرًا وال ظاملًا، فال تشمله األحكام 

املتعّلقة بالتعامل مع النظام غري الرشعي أو الظامل، فتجوز الوظيفة عنده بال 

 .إشكال، بال حاجة لدليل خاّص أساساً 

وأما بالنسبة جلواب السؤال الثاين، فالذي يبدو يل أّنه ال توجد مالزمة ـ  ـ 4

ال عىل املستوى النظري وال عىل املستوى العميل دائاًم ـ بني العالقة مع اآلخر 

وبني االعرتاف به بمعنى تصحيحه والقبول به والرضا به. فامذا يراد من مقولة 

اف به كواقع موجود ونتعامل معه كواقع )االعرتاف باآلخر(؟ هل نريد االعرت

غري قادرين فعاًل عىل تغيريه؟ أم نريد االعرتاف به بمعنى االعرتاف بحّقانيته إىل 

الدرجة التي أستطيع أن أعتربه رؤيًة حّقة يف مقابل رؤية حّقة أخرى، يف إطار 

 دائرة احلّق الكبرية؟
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واقعًا قائاًم، ولو مل تَر  ال يوجد نّص ديني حيظر االعرتاف باآلخر بوصفه أمراً 

صّحته، وهذا غري قائم عىل عنوان ثانوي يف القضّية، فالتعامل اليوم مع دول 

العامل قائم عىل هذا االعرتاف، والدولة اإلسالمّية عندما تتعامل مع املعاهدين 

وسائر غري املسلمني فهي تعرتف بدوهلم بوصفها أمرًا واقعًا، وإال فام معنى هذه 

ات؟! بل هذا هو واقع الفرد املسلم أيضًا حيث ال ختلو تّّصفاته من املعاهد

االعرتاف باألنظمة والقوانني هبذه الدرجة من االعرتاف، ولوال ذلك ألمرت 

الرشيعة ـ بالعنوان األّويل ـ باهلجرة إىل كّل بلد إسالمّي فقط أو إىل البلدان النائية 

 !اخلالية من البرش عىل وجه الكرة األرضيّة!

إّن الرشيعة تتعاطى مع هذا الواقع معرتفًة بوجوده وبرضورة العمل معه، 

وال أقّل من أّنه ال دليل يف الرشيعة ينهى عن هذه الدرجة. وعليه، فالقاعدة 

األّولية ـ حتى انتظار األدّلة األخرى ـ ال تقتيض حظرًا أو حتّفظًا إزاء العالقة مع 

هبذه الدرجة من االعرتاف، ما مل يطرأ اآلخر حتى لو أّدت إىل االعرتاف به 

عنوان آخر حمّرم، وسوف نرى هل أّن هذه الدرجة تالزم عنوانًا آخر عادًة أو 

 غالبًا أم ال؟

هبذا العرض أعتقد أّنه صار واضحًا نسبّيًا مدى عالقة هذا السؤال 

ـ بموضوعنا، فإّن أّية وظيفة أو مسؤوليّة يف حكومة اآلخر تعني بنظرة عقالئّية 

ال حمالة ـ اعرتافًا به هبذه الدرجة، فإذا كان هذا املقدار حمّرمًا فسيكون الباب 

 مسدودًا تقريبًا إزاء أّي نتيجة ّنائية حمّللة.

وأّما بالنسبة جلواب السؤال الثالث، فإّنه يفرض علينا النظر يف األدّلة  ـ 4

لرشعّية، وهذا ما الرشعّية لنرى ماذا تعطينا يف موضوع العالقة مع الدول غري ا

يفرض علينا مراجعة األدّلة التي ُادرجت عند الفقهاء يف حديثهم عن حرمة تويّل 
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الواليات واملسؤوليات يف دولة اجلائرين، وكذلك يف إعانة الظاملني. وأبرز هذه 

 األدّلة ـ باختصار ـ هو:

الرجوع إىل النصوص الداّلة عىل حرمة معونة الظاملني،  الدليل اْلّول:

م.ب  دعوى شموهلا ملعونتهم فيام هو حمل ل، فضاًل عام هو حمر 

م فال إشكال وال ريب يف  ويناقش ذلك بأّن إعانة الظامل إذا كانت عىل أمٍر حمر 

حرمة ذلك باتفاق املسلمني عىل ما قيل، وأّما إذا مل يكن األمر كذلك، فإّن عّد 

ّنم وأزالمهم ومحاة نظامهم، التويّل والتوّظف موجبًا لتدوينه عىل أّنه من أعوا

كام لو كانت الوظيفة يف بعض األجهزة األمنيّة أو نحوها، فقد يقال باحلرمة هنا 

أيضًا، وإال فال حترز احلرمة يف هذا املورد، ويمكن مراجعة النصوص الصحيحة 

الواردة يف موضوع العالقة مع الظاملني والتي أدرجها الشيخ احلّر العاميل يف 

من أبواب ما يكتسب به، لُيعَلم أّن  11ل وسائل الشيعة( يف الباب كتاب )تفصي

َنَفس هذه الروايات هو َنَفس حتريم إعانتهم يف احلرام أو تقوية وجودهم، أو 

خسارة اإلنسان لدينه باالنتامء إليهم ألّّنم سيسقطونه يف فعل احلرام، أو أن 

ة معهم، السيام بمالحظة يصنّف اإلنسان من أزالم هذا النظام، ال مطلق العالق

أّن صريورة شخص يف ذلك الزمان من أعوان السلطان معناه أّنه من أزالمه أو 

قريب من ذلك؛ ألّن الدولة يف ذلك الزمان كانت يف الغالب عبارة عن الدواوين 

واجلند ورجال الرشطة وجباة الرضائب وأمثاهلم ومل تكن واسعة تشمل مرافق 

كن أن ال يكون هلا صلة بنفس بقاء سلطة السلطان نفسه، احلياة املختلفة التي يم

 كام هي حال الدولة احلديثة.

ُكُم ﴿التمّسك بقوله تعاىل:  الدليل الثاين: َوََّل َتْرَكنُوا إىَِل الهِذيَن َظَلُموا َفَتَمسه

ونَ  (، بدعوى 221: )هود ﴾النهاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهللهِ ِمْن َأْولَِياَء ُثمه ََّل ُتنرَْصُ
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 والوظيفة يف دول الظاملني ركوٌن إليهم. .ظهورها يف احلرمة

بأّن ظاهر اآلية الكريمة هو الركون إليهم، بمعنى امليل  ويناقش هذا أيضاا 

واالعتامد والرضا هبم، وهو أخّص من املّدعى، فلو كان يعمل يف وظائف الدولة 

 يصدق يف مورده الركون، بل املختلفة لكنّه كان معارضًا ويبدي عدم رضاه فال

يف بعض الوظائف غري األساسّية والتي يعمل فيها غالب الناس كاملؤّسسات 

التجارية والصناعية والزراعية والرتبوية والتعليمية والصّحّية، والتي هي يف 

 احلقيقة خلدمة الناس، يشكل صدق الركون عىل نفس التوّظف.

بحيث تعمل عىل إسقاط النظام اجلائر، لو قامت ثورة رشعّية يف البالد  ،نعم

فقد يصدق يف بعض املوارد أّن البقاء يف وظائف الدولة ركوٌن إليه وسكوت عنه 

وعدم مشاركة يف اإلسقاط الواجب للنظام، لكنّها حاالت موردّية ال قاعدة 

 عاّمة.

التمّسك بام دّل عىل حرمة الوالية يف حكومة اجلائر، وهي  الدليل الثالث:

ة روايات أوردها الشيخ احلّر العاميل يف )تفصيل وسائل الشيعة(، يف جمموع

 ، من أبواب ما يكتسب به.17الباب 

وإذا راجعنا هذه النصوص ـ واملقام ال يسع التفصيل ـ فسوف نرى بعضها 

ضعيف السند، فيام يدّل بعٌض آخر عىل احلرمة من باب أّنه لن يسلم املتويّل من 

حرمة التويّل ولو مع العلم بعدم ارتكاب احلرام، ويف فعل احلرام ال من باب 

بعٍض ثالث ما يفيد حكاًم خاّصًا بالسائل وحالة خاّصة زمنيّة، ويف بعٍض رابع ما 

ُيرجع النهي إىل النهي عن الظلم نفسه يف هذه الواليات، ويف بعٍض خامس 

بعض التحذير من اهلالك لطالبي الرئاسة، وهذا ال ربط له باملوضوع، ويف 

سادس النهي عن السعي يف حوائجهم وإعانتهم لبقائهم وتقوية شوكتهم، 
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فليس هناك يف النصوص مقدار متيّقن يمكن الوثوق بصدوره يدّل عىل احلرمة 

بنفسها ولو من دون هذه العناوين مجيعًا، كام هي احلال يف أغلب وظائف الدولة 

التويّل إذا كان يف  يف هذا العّص، بل قد وردت يف بعض النصوص الرخصة يف

ذلك مصلحة للناس ولإلخوان، كام حصل مع عيل بن يقطني يف العّص 

 العبايس.

إّن احلصول عىل وظيفة يف دولة غري رشعّية ـ عىل اخلالف يف معيار  والنتيجة:

رشعيّة الدولة، وهل هو إسالمّيتها أم مقبوليتها الشعبّية ـ مع عدم االعرتاف 

حمّرمًا، إال إذا أوجب حرامًا أو اإلعانة للظاملني عىل  القلبي هبذه الدولة، ليس

حرام، أو أوجب تقوية الظاملني واالنضواء حتت لوائهم، فيكون حرامًا ما مل تكن 

 مصلحة أهم.

علاًم أّن من أبرز املصالح اهلاّمة اليوم والتي حيتاج الفقيه للنظر فيها هو أّن 

اه انزواء املؤمنني عن الوظائف حتريم الوظيفة يف حكومة الظامل ودولته معن

ومواقع النفوذ وامتالك غريهم من غري املؤمنني هلا، األمر الذي يضعف املؤمنني 

ويفّوت عليهم تأمني مصالح مجاعتهم داخل الدولة وعىل املستوى العام، وهو 

أمر مهم جّدًا يف هذا اإلطار، قد يؤّدي عدم االلتفات إليه إىل مآيس عىل أبناء 

 أو عىل املؤمنني واحلالة الدينية. وعىل الفقيه أن يلتفت إىل ذلك يف مذهب معني

فتواه هنا ليالحظ املصالح األهم عىل مستوى األّمة حتى ال ُترتك الوظائف 

ومواقع احلياة املختلفة لغري املؤمنني، فيبقى املؤمنون أو األقّليات يف عزلٍة 

صاحلهم ومطالبهم وضعف، ال يدافعون معهام عن أنفسهم أو حيّققون م

املرشوعة يف ظّل أنظمة غري عادلة وال تعطي املواطن حّقه بشكل متواٍز، السيام 

يف حالة ما إذا كان متنّع املؤمنني عن الوظيفة يف دوائر هذه الدولة لن ُيضعفها أبدًا 
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لوجود البديل من أبناء املذاهب األخرى أو الطوائف األخرى أو من غري 

، ومن ثّم سوف تستمّر هذه الدولة بحالتها الطبيعة دوّنم، ولن املؤمنني املتدّينني

 تكون اخلسارة إال عىل املتمنّعني أنفسهم.

وهذا أحد أشكال ربط الفتوى باملصلحة النوعية الثانوية وبعنارص الزمان 

واملكان حتى لو كان احلكم األّويل هو احلرمة، وقد رأينا أّن بعض الفتاوى 

تركت أثرًا سلبّيًا يف هذا اإلطار نتيجة عدم وجود قراءة الشبيهة بام نحن فيه 

 مستقبلّية ملواقف حّساسة من هذا النوع.

 

 حرّية املعتقدواإلسالم   ـ 322

 :هل يؤمن اإلسالم بحرّية الفكر فيحّق لإلنسان أن يعتنق ما يشاء من  السؤال

وُيارب اْلفكار رشط اَّلقتناع هبا؟ فإذا كان يؤمن فلًمذا يقتل اَلرتّد الفطري 

اَلرشكني؟ وإذا كان َّل يؤمن فلًمذا كّل هذا الكالم العريض حول حترّض اإلسالم 

 وإيًمنه بحّق اَلعتقد؟

  خالفًا ملا يقوله الكثريون من الكالم املنّمق حول املوضوع، فإّن الفقيه ـ

ة ئي بالعنوان األّويل مّرة كّل سنوهم األكثر ـ الذي يفتي بوجوب اجلهاد االبتدا

كثر، ثم حيكم بتخيري غري أهل الكتاب بني القتل أو اإلسالم، ويفتي بقتل أو أ

املرتّد، عليه أن يكون رصحيًا واضحًا مع نفسه، وجريئًا يف طرح فكرته، وهي أّنه 

ال توجد حرّية اعتقاد يف اإلسالم بالشكل املوجود اليوم يف رشعة حقوق 

 اإلنسان يف العامل.

ت؟ وهل هذه نقطة ضعف أم ال؟ فهذا حيتاج أن أّما ملاذا؟ وما هي املرّبرا

يقوم الفقيه أو املفرّس بخلق نظرّية خاّصة به تفرّس ذلك عقالنّيًا. وهناك حماوالت 
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كثرية هبذا الصدد يتفاوت الناس يف االقتناع هبا بوصفها خترجيات عقالنّية 

 للموضوع.

اًم اليوم يف الغرب نعم، جمّرد أّن النظرية احلقوقيّة لإلسالم ختالف ما صار مسلّ 

فهذا بنفسه ليس مشكلة، فال ينبغي يف ساحة الفكر أن نعيش التهويل 

اإلعالمي، ال التهويل اإلعالمي الذي يامرسه علامء الدين أحيانًا، وال التهويل 

اإلعالمي الذي يامرسه اآلخرون من املثقفني واملتغّربني أحيانًا أخرى، بل البّد 

 وضوع.من التفكري اهلادئ يف امل

بالنسبة يل، فقد بحثُت ـ يف دراستني مستقّلتني موّسعتني ـ موضوَع اجلهاد 

االبتدائي، وتوّصلت إىل عدم رشعّية هذا اجلهاد مطلقًا، ال يف عّص املعصوم وال 

يف غريه، وأّن اجلهاد املرّشع يف اإلسالم ليس سوى اجلهاد الدفاعي فقط )انظر: 

(. أّما قضّية املرتّد فهي من 122ـ  71: 2رص دراسات يف الفقه اإلسالمي املعا

َمت فيها الكثري  املسائل العالقة عندي والتي حتتاج ملزيد تأّمل وتفكري، وقد ُقدِّ

من القراءات احلديثة، لكّن أغلبها غري مقنع من الزاوية االجتهادّية، فتحتاج 

سطوة ملزيد بحٍث ومراجعة، رشط أن ال يكون البحث االجتهادي واقعًا حتت 

 التهويل اإلعالمي واخلوف من املدارس الفكرّية األخرى.

 

إذا كانت احلّجة هي الربهان ال األشخاص، فلماذا ال نقّلد امليت   ـ 322

 ابتداًء؟!

 فلم َّل ُييز البعض تقليد  ،الربهان َّل صاحبه ية هاْلّج  تذا كانالسؤال: إ

، خاّص  ة ِف اَلسائل غري اَلستحدثة؟اَليت ابتداءا

  قد خيتلف اجلواب عن سؤالكم تبعًا لتحديد مفهوم التقليد ومسألة رجوع
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اجلاهل إىل العامل، فالنظرّية السائدة يف الفقه حول التقليد تقول بأّن السرية 

العقالئّية والرشع احلنيف يدعوان لرجوع اجلاهل إىل العامل، ليعمل اجلاهل عىل 

أم ال، وسواء اقتنع به أم ال، متامًا  وفق ما يقوله العامل، سواء فهم اجلاهل السبب

كرجوعنا إىل الطبيب، ويف هذه احلال تكون احلّجة هي الربهان لكن بالنسبة 

للمجتهد فقط؛ ألّن املقّلد حسب الفرض ال يرجع للمرجع ليأخذ منه الربهان 

فيقتنع بام قال، بل ليّتبعه فقط من موقع أّنه جاهٌل باحلكم، وأّن املعرفة تكون عند 

ذا العامل الذي البّد له من الرجوع إليه لتفريغ ذّمته من األحكام الرشعّية اإلهلّية ه

 الواقعّية بعد عدم كونه جمتهدًا وال حمتاطًا.

أّما إذا أخذنا بالنظرية غري السائدة والتي تقول بأّن ما حيكم به الرشع 

ل مطلق والعقالء هو رجوع اجلاهل للعامل ليحصل له االقتناع بقوله، ال ألج

اّتباعه له بال اقتناع، فإّن الربهان الذي يقّدمه العامل يف هذه احلال يمكن أن يكون 

مؤثرًا يف حجّية قول هذا العامل عىل هذا اجلاهل، بحيث يوجب قناعته باحلكم 

الرشعي، وربام تأيت له القناعة باحلكم من غري الربهان ككثري من عوام الناس 

 قع الثقة بالعامل نفسه.الذي يقتنعون باحلكم من مو

فبني املجتهدين وأهل االختصاص يكون املعيار هو الربهان والدليل،  ن،إذ

أّما يف عالقة العامل بغريه من مقلِّديه فإّن العالقة هي عالقة االّتباع )القائم عىل 

االقتناع بأصل االّتباع( وفق الفهم السائد لنظرّية التقليد، وهي عالقة االقتناع 

 .هم غري السائدوفق الف

يقول العلامء بأّن الدليل دّل عىل اشرتاط احلياة يف مرجع التقليد،  ،وعليه

ومعه فال قيمة للربهان هنا من طرف العامي الذي يقّلد املرجع؛ ألّن املعيار عنده 

هو االقتناع بأصل التقليد، ال بام ُيبنى أو يتفّرع عىل هذا األصل، لكن لو قلنا 
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ئدة فقد يقال برضورة أن يقتنع العامي بلزوم تقليد احلّي من بالنظرية غري السا

املجتهدين فلو مل يقتنع أمكنه األخذ بقول امليت الذي يرى تقليد املّيت ويرى 

 العامي أّن كالمه مقنع.

 

 سّنيمن الرجل اللشيعية حكم زواج املرأة ا  ـ 322

 :هل ُيوز للمرأة الشيعية أن تتزّوج من رجل سنّي؟ السؤال 

 يل جواز تزويج الشيعية باملخالف من أبناء املذاهب األخرى، فإّن ما  يبدو

 دّل عىل املنع وجوه ليست ناهضة، وأبرزها:

دعاوى اإلمجاع، وهي ليست بحّجة بعد احتامل املدركّية عىل األقّل،  ـ 5

نتيجة األدّلة اآلتية، بل نحن نشّك جّدًا يف حتّقق اإلمجاع بعد ذهاب مجع كبري من 

 لفقهاء إىل اجلواز.كبار ا

النصوص الداّلة عىل كون املؤمن كفؤ املؤمنة وبالعكس، ممّا يعني أّن غري  ـ 4

 اإلمامي ليس مكافئًا ليصّح تزوجيه.

وهذه النصوص ال حيرز كوّنا بصدد معنى اإليامن اخلاّص، السيام مع 

ا ال ينفي صدورها يف العّص النبوي، علاًم أّن املؤمن إذا كان مكافئًا للمؤمنة فهذ

حلّية تزّوجها من غري املكافئ هبذا االعتبار، وهلذا مل يعّدوا مثل هذه األخبار 

مانعًا عن تزويج املسلم بغري املسلمة من نساء أهل الكتاب ولو بالزواج املنقطع 

 .، وال تزويج الشيعي من املخالفةكام ذهب إليه مجع غفري من الفقهاء

 دعوى كفر املخالف. ـ 4

غري صحيحة، بل النصوص دّلت عىل كفاية الشهادتني يف وهي دعوى 

 ترتيب آثار اإلسالم مّّصحًة أيضًا بعنّص اإلرث واملناكحة.
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 ما دّل عىل التزويج بمن يرىض خلقه ودينه. ـ 1

وهذه داّلة عىل عدم التخيّل عن تزويج من يرىض خلقه ودينه ال عىل حرمة 

ذا االستدالل للزم حرمة التزويج التزويج ممّن ال يرىض دينه، كيف ولو صّح ه

 بغري صاحب األخالق احلميدة ومل يفِت به أحد.

 ما دّل عىل النهي عن تزويج من تتأثر املرأة به كالشّكاك. ـ 1

وهو واضح يف اإلرشادّية والعنوان الثانوي، فلو أحرز عدم التأثر كان 

نه وضعّيًا يفيد الزواج صحيحًا، عىل أّن النهي يف بعض هذه املوارد ال حيرز كو

 الفساد، بل قد يكون تكليفّيًا فقط لو تّم.

 األخذ بام دّل عىل النهي عن تزويج الناصبي. ـ 6

لكنّها أخّص من املّدعى؛ لعدم تساوي مفهوَمي النصب واخلالف كام ُحّقق 

يف حمّله، بل يف بعض روايات النكاح نفسه التمييُز بينهام بتحريم نكاح الناصبي 

 املخالف. وجتويز نكاح

 بعض الروايات القليلة جّدًا والدالة عىل عدم تزويج املؤمنة باملخالف. ـ 7

وهي ضعيفة السند، ويقابلها النصوص الصحيحة السند الداّلة عىل حلية 

التزويج بجعل الشهادتني معيار التناكح والتوارث بني املسلمني، واملفروض 

 نع.حتّقق الشهادتني يف املخالف وال دليل عىل امل

، عدا وبالعكس وعليه، فالصحيح هو جتويز نكاح الشيعّية بغري الشيعي

النواصب ومن حُيكم بكفره، وفاقًا للكثري من الفقهاء، وأغلب إن مل يكن مجيع 

رين واملعارصين، كالسيد حمسن احلكيم، والسيد اخلوئي، والسيد املراجع املتأّخ 

يد حممد حسني فضل اهلل، حمّمد الروحاين، والشيخ فاضل اللنكراين، والس

والسيد حممد صادق الروحاين، والشيخ حممد إسحاق الفياض، والشيخ الوحيد 
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اخلراساين، والسيد الكلبايكاين، والسيد اخلميني، والشيخ حممد أمني زين 

 .الدين، والسيد السيستاين، والشيخ لطف اهلل الصايف وغريهم

 

 فتاة باحلجابلللوالدين املوقف من إلزام ا  ـ 322

 :وعنكم أيضاا فكرةا مفادها أّنه إذا ابنتي  ،سمعُت من أكثر من مصدر السؤال

ـ عّل سبيل اَلثال ـ مل تتحّجب مل أكن ْلجربها عّل ذلك.. أنا مقتنع بيشء من 

اَلوضوع.. ْلّنه لو أجربهتا لن يكون عملها هلل، ومن اَلمكن أن تتخّّل عنه ِف فرتة 

من  َّلحقة عندما تتحّرر منّي.. السؤال: هل َلذه الفكرة مصدر فقهي؟ وهل

 اَلمكن تبيينها مع أدّلتها ِل لو تسمح؟

  يذهب الفقهاء إىل أّن األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجب، وأّنه

يصبح أكثر وجوبًا يف داخل األرسة، وملّا كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

عىل مراتب أمكن استخدام املرتبة الثالثة من مراتبه، وهي استخدام القّوة، 

رض املعروف والردع عن املنكر، والقدر املتيّقن من هذه املرتبة هو اجلانب لف

األرسي نظرًا للوالية التي يملكها الوالد عىل أوالده، وعليه فلو بلغت البنت 

سّن البلوغ وجب عىل والدهيا أمرها باملعروف وّنيها عن املنكر قوالً وعماًل، 

ذلك ولو بالرضب، رشط أن ال يكون  فإذا مل تنفع كّل الوسائل لزم إجبارها عىل

 يف اإلجبار مردوٌد عكيس أعظم من حال ترك أمرها باملعروف وّنيها عن املنكر.

وينطلق الفقهاء يف ذلك من النصوص القرآنية واحلديثية التي يفهمون منها 

ثبوت مرتبة اليد وتغيري املنكر باليد إذا عجز اإلنسان عن تغيريه بالقلب 

 وص متعّددة معروفة.واللسان، وهي نص

ا الهِذيَن ﴿وحتُدث اخلصوصية يف الدائرة األرسية انطالقًا من قوله تعاىل:  َ َيا َأَيُّ
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َجاَرُة َعَلْيَها َماَلئَِكٌة ِغاَلٌظ  ا َوُقوُدَها النهاُس َواْْلِ َآَمنُوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َنارا

(؛ ألّن هذه 1)التحريم:  ﴾ْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ ِشَداٌد ََّل َيْعُصوَن اهللهَ َما َأَمَرهُ 

اآلية الكريمة تطلق األمر بالوقاية الشامل الستخدام كّل الوسائل املتاحة التي 

 حتول بني األرسة وبني جهنّم.

أّما ما توّصلُت إليه شخصّيًا يف أبحاثي املتواضعة حول األمر باملعروف 

وجود مرتبة اسمها مرتبة اليد ـ بمعنى العنف ـ يف  والنهي عن املنكر، فهو إنكار

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأّن ما ثبت هو مرتبة اللسان والقلب، وأّما 

مرتبة اليد فيقصد هبا قيام اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر بكّل وسيلة جائزة 

ف ورفع أو الردع عن رشعًا يف حّد نفسها، ولو مل تكن لسانيًة، بغية حتقيق املعرو

املنكر يف اخلارج، فكّل وسيلة هي يف حّد نفسها حمّرمة، ال جيوز استخدامها يف 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مثل أذية اآلخرين ومصادرة أمواهلم وكرس 

ممتلكاهتم أو حتطيمها، وكذلك حبس حرّياهتم وما شابه ذلك، ما مل يكن هناك 

طي الوالية عىل نفوسهم وأمواهلم )انظر كتايب عنوان ثانوي أو دليل يع

 .(721ـ  152، 212ـ  221املتواضع: فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 

وهذا الرأي خمالف ملشهور فقهاء اإلسالم، لكنّني رأيت من ذهب إليه من 

املراجع والفقهاء املتأّخرين، وهم: الشيخ جواد التربيزي، والسيد حممود 

 والشيخ يوسف الصانعي، والسيد تقي القّمي.اهلاشمي، 

وعليه، فلو طّبقنا هذا األمر يف داخل األرسة، فهذا معناه أّنه لو عجز األب 

عن إقناع ابنته باحلجاب، فيمكنه استخدام كّل وسيلة تعّد مسبقًا من حقوقه 

و وصالحياته وتكون حمّللًة يف الوقت نفسه، فمثاًل له احلّد من العطاء املايل، أ

إلغاء املحّفزات، أو فرض التضييق، أو أّي وسيلة أخرى غري الوسائل التي هي 
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عليه باألصل حمّرمة، بعد فرض بلوغ الولد أو البنت، رشط أن تكون هذه 

 الوسائل ذات مردودات إجيابية حمتملة.

وأّما ما ذكرمتوه، من أّن هذا األسلوب جيعل عملها لغري اهلل تعاىل، فهو ال يرد 

فقهاء؛ ألّن الفقيه ال يرى احلجاب واجبًا تعّبديًا حتى يلزم صدوره من عىل ال

املرأة بقصد القربة إىل اهلل تعاىل، فكالمكم يصّح يف مثل الصالة واحلّج والصيام، 

ال يف مثل األمور غري املرشوطة بقصد القربة، والتي ال تعّد من العباديات يف 

ك رشب اخلمر فرضًا، وكان غري الرشع اإلسالمي، فلو فرضت  عىل ابنك تر

مقتنع بذلك، يكون قد حتّقق املطلوب الرشعي وهو تركه للخمر؛ إذ ال يشرتط 

يف تركي للخمر أن أتركها قاصدًا بذلك القربة إىل اهلل أو إطاعة أوامره سبحانه 

 أو غري ذلك.

ن كام أّن الفقيه ال هيّمه أن تظّل البنت ملتزمًة باحلجاب حتى نحاججه بأّنه م

املمكن بعد ذلك أن ترتك البنت احلجاب عندما تتحّرر من والدهيا، والسبب يف 

ذلك أّن الفقيه يرى ترك احلجاب معايص متعّددة، تقوم الفتاة كّل يوم بارتكاهبا، 

فإذا استطعنا احلّد من هذه املعصية املتواصلة أو املعايص املتكّررة ملّدة زمنية 

مطلقًا، فام ال يدرك كّله ال يرتك ُجل ه فضاًل عن معّينة، فهذا خري من أن نرتكها 

كّله، هلذا فالفقيه ال يرشط يف اإلجبار ال القناعة وال التزام الطرف اآلخر 

بالطاعة عىل تقدير حتّرره من الطرف الذي أجربه، بل املهم حتقيق ولو مقدار 

 .بسيط من احليلولة دون حصول املعصية، كشهر أو شهرين أو سنتني

ما يتوّقف الفقيه عنده هو أن ال يكون هذا األسلوب ممّا يرتك أثرًا سلبّيًا  ،نعم

أعظم، كأن يكون موجبًا لرتكها الصالة أساسًا، كرّدة فعل عىل اإلجبار الديني 

هذا، أو يكون موجبًا لكفرها وتركها اإلسالم وما شابه ذلك، وهناك فرق بني 
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 احلالتني كام هو مالحظ.

 

 رأيًا فقهّيًا جييز املصافحة بني الرجل واملرأة؟ هل صحيٌح أّن هناك  ـ 325

 :نقل عنكم شفاهاا أّن هناك رأياا فقهّياا لبعض الفقهاء اَلعارصين ُييز  السؤال

اَلصافحة بني الرجل واَلرأة، فهل هذا صحيح؟ ومن هو هذا الفقيه؟ وما هي 

 فتواه؟

  أو تقليدًا أو عىل كّل مكّلف أن يعمل بام هي وظيفته الرشعّية اجتهادًا

احتياطًا. واملصافحة بني الرجل واملرأة حمّرمة عند مجهور املسلمني قاطبة، 

فاملعروف بني الفقهاء حرمة اللمس مطلقًا لغري الزوج ومن استثنتهم اآلية 

الكريمة إضافة إىل العم واخلال، وحيّرمون املصافحة مطلقًا نتيجة ذلك، إال من 

بال فرق يف ذلك عندهم بني االعتياد عىل هذا األمر وراء الثياب دون غمٍز باليد، 

وبني كونه حالًة عابرة، كام ال فرق عندهم بني اللمس واملصافحة بشهوة وريبة 

وعدمهام، نعم يمّيزون بني حاالت الرضورة القاهرة وغريها فيجيزون يف 

حاالت الرضورة القاهرة وحيّرمون يف غريها، مستندين يف ذلك كّله إىل نصوص 

تعّددة، غالبها يرجع إىل قضّية مبايعة النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم م

للنساء، لكّن الشيعة يضيفون إىل هذه النصوص )نصوص البيعة( التي يناقش يف 

داللتها بعض فقهاء اإلمامّية كالسيد اخلوئي، يضيفون بعض األحاديث القليلة 

 ة أهل البيت عليهم السالم.األخرى ـ وعمدهتا حديثان ـ املروّية عن أئمّ 

وذهب بعض احلنابلة واألحناف إىل جواز املصافحة بالنسبة للمرأة العجوز، 

 وخالفهم يف ذلك البقّية.

لكن يف القرن األخري ظهر رأٌي يميل أو يفتي بجواز املصافحة يف اجلملة، 
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ولعّل من أوائل من أثار هذا املوضوع عىل املستوى السنّي الشيخ تقي الدين 

م، وقد دافع أنصاره بقّوة 2155النبهاين )مؤّسس حزب التحرير( واملتوّّف عام 

عن هذه الفتوى، وحاولوا حتصيل موافٍق هلم عند قدماء الفقهاء، ووقعت 

 جداالت طويلة يف هذا الصدد بينهم وبني خصومهم.

م( يف أواخر حياته، 1222أّما شيعّيًا، فقد أفتى الشيخ حسني عيل املنتظري )

از املصافحة برشطني، ومها: أن ال تكون هناك شهوة، وأن ال يلزم من بجو

املصافحة إهانة ألحد الطرفني. وقد انُتقد املنتظري بشكل واسع يف هذا املوضوع 

يف األوساط العلمّية والدينية، كام دافع عنه فريٌق من الباحثني املشتغلني بالفقه 

د عابديني، الذي كتب دراسة اإلسالمي، ولعّل من أبرزهم تلميذه الشيخ أمح

، من جمّلة االجتهاد والتجديد، 21ـ  27مطّولة سبق أن نرشناها يف العددين 

م، ثم ُنرشت يف كتاب جمّلة االجتهاد والذي محل 1222صيف وخريف عام 

عنوان: )فقه احلجاب يف الرشيعة اإلسالمّية، قراءات جديدة(، وصدر عن 

 م.1221عام  مؤّسسة االنتشار العريب يف بريوت

وقّصة فتوى الشيخ املنتظري كانت عىل الشكل التايل: يف البداية وعام 

م، وّجه أحد اجلامعيني اإليرانيني املقيمني يف أوروبا، استفتاًء للشيخ 1221

 املنتظري، نرش يف كتاب فاريس حتت عنوان )ديدگاهها(، وهذا نّصه:

البلدان األوروبية،  االستفتاء: إنني طالب إيراين أقيم وأدرس يف أحد»

وبسبب حريص عىل الثورة فقد رحبت السفارة اإليرانية وغريها من املؤّسسات 

اإليرانية ألكون عىل صلة وثيقة هبا، وأن أقدم هلا العون بقدر استطاعتي. 

وبسبب هذا االرتباط عشت مشاهد عديدة دعتني إىل كتابة هذه الرسالة 

املوظفني هنا يف السفارة اإليرانية ال  نّ واالستفهام عن هذه املسألة: تعلمون أ
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يصافحون النساء، وُيرِجعون ذلك إىل أسباب دينية ورشعية، ولكنني كشخص 

مسلم مواٍل للثورة مل أجد ذلك مقنعًا، فقد شهدت الكثري من املواقف املصحوبة 

باالستهزاء ببلدنا، بل وحتى باإلسالم؛ بسبب اإلحجام عن مصافحة السيدات، 

ور هذا االستهزاء إىل أّن املسلمني اآلخرين، وحتى الشيعة، يف خمتلف وتعود جذ

مناصبهم ال جيدون حرجًا يف هذه املصافحة، بل ال يمكن القول بأّن اإلحجام 

عن املصافحة مقتّص عىل اإليرانيني فقط، فهناك الكثري منهم، بل وحتى الذين 

الً يف مصافحة النساء، بل تّم تنصيبهم من قبل احلكومة اإليرانية، ال يرون إشكا

عني من اإليرانيني الذين ال يرون بأسًا يف هذه  شهدت شخصيًا بعض املترشِّ

املصافحة، واالستثناء الوحيد يف البني ينحّص يف الدبلوماسيني اإليرانيني، مما 

أّدى إىل ظهور الوهن، وخاصة أّن التصّور يذهب إىل أّن هؤالء الدبلوماسيني 

صافحة السيدات خشية أن يرّض ذلك بمناصبهم وسقوطهم إنام حيجمون عن م

سياسيًا، وهناك من يقوم بحركات عجيبة للفرار من هذا الوضع املحرج. فأرجو 

من سامحتكم بيان ما إذا كان هذا األمر معضلة حتتاج إىل حلول. وقد ناقشُت 

 .«مّيةهذه املسألة مع بعض اإليرانيني، إال أّن جواهبم كان أشبه بخّطة عمل حكو

أوالً: يستفاد من كثري من »وكان جواب الشيخ املنتظري بالنّص التايل: 

روايات باب النظر أّن حرمته من جهة احرتام املنظورة. وعليه إذا كانت املنظورة 

ال جتد يف ذلك هتكًا حلرمتها، وكانت ال تسرت نفسها، كان النظر هلا جائزًا طبعًا، 

ساد، خاّصة يف ما يتعّلق بغري املسلامت، حيث ال إال إذا أّدى إىل الوقوع يف الف

يذهبن إىل حرمة النظر، بل وجيدن يف عدمه ما ينايف احرتامهّن. وال يبعد وجود 

نفس املالك يف املصافحة. كام أّن روايات مصافحة األجنبية تنّصف إىل 

خصوص املسلامت. أجل، إذا كان النظر أو املصافحة تؤّدي إىل فساد أخالقي، 
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كان بقصد الشهوة، فهو حراٌم بال إشكال. وثانيًا: إذا كان النظر أو املصافحة أو 

يف بعض األجواء والظروف رضورة عرفية، وكان اإلحجام يؤّدي إىل الوهن، 

جاز ذلك بمقدار الرضورة، إال إذا استتبع فسادًا أخالقيًا، أو قصد منه االلتذاذ. 

 .«از فهو أدنى لالحتياطولو أمكنت املصافحة من وراء الثوب أو القف

م، وّجه استفتاء آخر للشيخ املنتظري وهذا نّصه: 1221ويف أواخر عام 

ة، صدرت عنكم مؤّخرًا فتوى يف خصوص املصافحة بني الرجل واملرأة األجنبيّ »

ـ لو كانت 2وفيها إهبامات يف ما يتعّلق باملسلامت، وعليه نطرح األسئلة اآلتية: 

ين من الصالة والصيام وأصل احلجاب وما إىل ذلك، املسلمة مؤمنة بفروع الد

ولكنها ترعرعت وما زالت تعيش يف أجواء ثقافية تفرض عليها إذا خاطبها 

رجل أن ينظر يف وجهها )من دون ريبة(، أو أّنا جتد يف شخصيتها نقصًا إذا مل 

ـ ما هو حكم 1يصافحها، فام هو حكم النظر إليها ومصافحتها يف هذه الصورة؟ 

ـ ما هو املت بع يف حتديد الرضورة العرفية يف ما 1الئي ال يعتقدن باحلجاب؟ ال

 .«يتعّلق بالنظر أو املصافحة؟ مع الشكر واالمتنان

ـ إّن عدم مّس األجنبية 2ج»وكان نّص جواب الشيخ املنتظري ما ييل: 

ه والنظر إليها إّنام هو من أجل احلفاظ عىل حرمتها واحرتامها، فإن مل َتَر هذ

احلرمة لنفسها، بل وذهبت إىل كون عدم النظر إليها وعدم مصافحتها عدم 

احرتام هلا، ففي هذه الصورة ال مانع من مصافحتها، مع عدم قصد الشهوة 

ـ ال مانع من ذلك مع عدم حصول الشهوة وعدم قصدها. 1وعدم حصوهلا. ج

 .«ـ املناط هو عرف املحّل 1ج

اتني الفتويني ـ يذهب إىل جواز مصافحة وعليه، فالشيخ املنتظري ـ وفقًا هل

غري املسلمة، بل واملسلمة مع عدم الشهوة والريبة وعدم حصول إهانة ومنافاة 
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 لالحرتام بمصافحتها.

ولدّي شخصّيًا بحث مفّصل يف موضوع املصافحة مل أنرشه حّتى اآلن،  ،هذا

يف مدينة قم، وكنت ألقيته دروسًا عىل طالب البحث اخلارج يف احلوزة العلمّية 

 واالحتياط سبيل النجاة.
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 :رغم إيًمين العميق برضورة » السؤال: جاء ِف بعض كتاباتكم العبارة التالية

واقعّية الفقه، وانتقادي الشديد لواقع الفقه اإلسالمي اليوم ِف غري موقع 

ِتدون الفقه اليوم بعيداا عن الواقع؟ هل من أمثلة لذلك هل بالفعل  .«وجمال..

 جزاكم اهلل خرياا.

  الفقه اليوم ـ وأعني به بالدرجة األوىل اجلسَم املركزّي يف احلوزات العلميّة

واملتجيّل بدروس السطوح واخلارج ـ ليس بعيدًا عن واقع احلياة أبدًا، لكنّه ليس 

ي أخوض لكم يف نامذج وأمثلة يشء مرهق، قريبًا منها باملستوى املنشود، ولك

وهناك الكثري من الكالم يف هذا األمر، ال يسعه املقام وال تسمح به الظروف، 

 .إىل كتاب خواطراألمر وربام احتاج 

فلو أخذنا دروس السطوح عىل سبيل املثال، فإّن الطالب ال يقرأ فيها ولعّدة 

لتي يدرسها ترجع إّما إىل مائة سنوات أّي موضوع جديد فقهّيًا؛ ألّن الكتب ا

هـ(، أو إىل 2182ومخسني سنة سابقة، مع كتاب املكاسب للشيخ األنصاري )

مخسامئة سنة سابقة مع كتاب الروضة البهّية يف رشح اللمعة الدمشقية للشهيد 

هـ(، وليس هناك يشء آخر معتمد إال نادرًا. وقد رأينا مؤّخرًا كتابًا 117الثاين )

فقه االستداليل للشيخ باقر اإليرواين والذي صدر بعد كتابه األّول، جديدًا يف ال
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ليكون أحد الكتابني بدياًل عن اللمعة والثاين بدياًل عن املكاسب، نعم رأينا يف 

هذا الكتاب بعض اجلديد واالهتامم بمستحدثات املسائل، وهذا جهد رائع 

ن كم لقي كتابه الثاين ومشكور من هذا األستاذ الفاضل، لكنّني ال أعلم حتى اآل

 البديل للمكاسب من رواج يف احلوزات العلمّية.

أّما لو قمَت بجولة يف ربوع دروس بحث اخلارج )الدراسات العليا يف 

احلوزة العلمّية(، فسرتى هذا األمر جّيدًا أيضًا، فهناك اليوم عىل سبيل املثال ما 

علمون طويلة ومعّقدة، حيث ربام أسّميه مّحى مباحث احلّج، ومباحث احلج كام ت

يبقى الدرس فيها لسنوات عّدة طويلة، وأحد املراجع رمحه اهلل دّرس احلج يف 

ثامين سنوات، انظر كم هي دروس العبادات وقم بإحصاء، وأمتنّى أن يتفّرغ 

مهتّمون هلذا األمر للقيام بإحصاءات موثقة، فبدل أن أضّيع الوقت اليوم بكّل 

ن أنتقي البحوث حمل اجلدل أو كثرية االبتالء أو املستجّدة بحوث احلّج يمكنني أ

احلادثة أو التي فيها رؤية جديدة عند الباحث، وهكذا احلال يف الصالة 

والطهارة، فأحد األساتذة املعروفني دّرس قبل حوايل اثني عرش عامًا كتاب 

ا بدأ الطهارة، وكنت أحرض عنده ـ قبل أن يرشع بالطهارة ـ كتاَب اخلمس، وملّ 

بكتاب الطهارة تركُته، وقال يل بعض من بقي من الطالب بأّنه دّرس حكم 

 طهارة ماء املطر ومطّهريته يف مخس وعرشين حمارضة!!

وهكذا نجد أّن بعض األساتذة دّرس لشهور أو ربام سنة، بحوث فروع 

العلم اإلمجايل امللحقة بكتاب الصالة من )العروة الوثقى(، وهي فروع متثل 

قه الفريض، ومن أمثلتها أّنه لو شك اإلنسان يف الصالة أّنه اآلن قبل السجدة الف

األوىل من الركعة األوىل، أو يف حال التشّهد من الركعة الثانية أو أّنه هيّم للصعود 

 إىل الركعة الرابعة، فام هو احلكم؟ هذا وأمثاله كثري.
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 فقه العبادات كم من درس يف فقه البنوك يف احلوزات اليوم وكم درس يف

العام؟ أنا ال أتكّلم عن االستفتاءات، بل عن البحوث والدراسات، كم درس 

يف فقه االستنساخ وكم درس يف فقه صالة اجلامعة؟ كم درس يف فقه العالقات 

الدولّية وكم درس يف فقه الطهارة؟ كم درس يف فقه األقلّيات وأهل الذّمة وكم 

يا الطّب احلديث وكم درس يف فقه درس يف فقه الصوم؟ كم درس يف قضا

 احلج؟

وحتى عندما نذهب إىل الدروس املعاملّية واملالية واالقتصادية واالجتامعية، 

فنحن نجد السري عىل كتاب العروة الوثقى الذي تعود مسائله إىل ما يزيد عن 

التسعني عامًا! وقد درست عند أحد األساتذة الفقهاء املوّقرين، وملّا وصل بنا 

حث قبل حوايل الست عرشة سنة إىل كتاب الرشكة من العروة الوثقى، شّن الب

األستاذ نقدًا عىل كتاب الرشكة من العروة، وقال بأّنه حيكي قضايا قديمة جّدًا، 

وحتّدث عن أنواع الرشكات اجلديدة وقارن بني فقه الرشكة يف العروة وفقه 

لدرس سار عىل املنوال الرشكة للسنهوري يف القانون، ولكنّه عندما بدأ با

 !القديم

مثل هذا كثري يف احلوزة، وبعض كبار املراجع املعارصين املعروفني بالبحث 

األصويل قال عندما وصل إىل بحث اإلطالق والتقييد عند احلديث عن مسألة 

اعتبارات املاهية بأّن هناك الكثري من املباحث التي ال ثمرة عمليّة فيها عاجلها 

 متأملًّا، لكنّه بعد ذلك قال بأّننا سنسري عىل ما سار عليه العلامء!العلامء، وكان 

بإمكانك اليوم أن تأتيني بكتب كتبوها يف القضايا اجلديدة وتقول يل: إّن 

كالمك غري صحيح؛ فهذه الكتب موجودة، وال أشّك يف هذا، لكنّني أكّلمك 

وا يف القضايا الفقهية عن اجلّو العام والتيار السائد الغالب، فأغلبية الذين كتب
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اجلديدة هم من القريبني جّدًا من احلركة اإلسالميّة بأطيافها أو من اجلسم 

القانوين يف اجلمهورية اإلسالمّية يف إيران، وهم معدودون، كام يوجد يف اجلسم 

اجلديد الشبايب متابعة معيّنة، ومشاركات يف املجالت والنرشيات واملؤمترات 

عندما تصل إىل العصب احليوي احلوزوي، وطبقة فقهاء وامللتقيات، لكنّك 

الدرجة األوىل والثانية ترى العدد قلياًل، وترى أّن مثل الشيخ نارص مكارم 

الشريازي والعالمة السيد حممد حسني فضل اهلل والسيد حممود اهلاشمي والسيد 

والشيخ كاظم احلائري والسيد حممد باقر الصدر والسيد حممد صادق الصدر 

غريهم )من أبناء اجليل السابق!!( قليلون من والسيد حمسن اخلرازي وؤحممد امل

جّدًا قياسًا باآلالف من أساتذة احلوزة العلمّية واملئات من الفقهاء واملجتهدين، 

 .الذين يكادون يلقون يوميًا آالف املحارضات

أنا أتكّلم عن أمل بنهضة، وعن حتّديات مرحلة، وليس عن مشاركات فال 

خيتلط علينا األمر. وهذا الكالم الذي أقوله هو مضمون مجلة من اجللسات 

اخلاّصة لبعض الفقهاء الذين يبوحون به يف اجللسات اخلاّصة دون العاّمة، 

ويبدون تأملّهم عىل هذا الواقع، وقد بلغني ـ بطريق قريب ـ أّن شخصيًّة عظيمة 

موعة من الفقهاء يف قم قبل وكبرية يف األّمة اليوم، قالت يف جلسة خاّصة ملج

سنة تقريبًا، وبكل رصاحة وجرأة: إّن احلوزة يف مأزق، وإذا مل ننهض، فنحن 

نرشف عىل االحتضار. هذا هو تعبريه متامًا بحسب ما ُنقل يل واهلل العامل، وقد 

بالقليل، وسمع الناس منه هذه النبذة اليسرية ـ قبل مّدة يسرية أباح أحد العلامء 

ر عن املوقف من قوله هذا ـ ولعّل يف هذه الشقشقة التي قاهلا ما بّصف النظ

يوجب الِعربة ملعترب، واالستدراك ملنتبه، واالستعجال ملتباطئ، والتنّبه لغافل 

 نائم.
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كثريون يقولون عنّي بأّنني متشائم وذلك منذ عرش سنوات، ويومًا بعد آخر 

يف مناخ املؤّسسة الدينية، وإّنني  يتأّكد تشاؤمي هذا إزاء احلالة الثقافية الدينية

ألدعو اهلل وأرجوه من كّل قلبي أن أكون خمطئًا فيام أنا عليه من هذا التشاؤم 

وسامعه ثقيل،  العقيل، لكنّه مل يستجب دعائي حتى الساعة. وأعرف أّن احلّق 

يتأمّل فليساحمني من يرى يف مقواليت ثقاًل أو محاًل أو وزرًا كبريًا، أو جرحًا نرجسّيًا 

منه، وليلتمس يل العذر، فلعيّل أدعو اهلل له بأن ال يعيش أمل التشاؤم هذا. وقد 

يأيت يوم تتغرّي فيه األمور، ويدرك فيه البعيد ما قاله القريب، أو جُتىل فيه الغشاوة 

 عن العيون، ُتري اإلنسان األشياء من حوله.

 وكام يقول الشاعر:

 ن خريًا وال تسأل عن اخلربفظ  قد كان ما كان ممّا لست أذكره

إّنني أعتقد بأّن احلوزة العلمية قد شهدت ّنضات كبرية للغاية منذ بداية 

القرن العرشين وشهدت املؤّسسة الدينية الشيعية باخلصوص تطّورات تفوق 

بكثري ـ من ناحية العمق ونوعية املعاجلة ـ التطّورات الفقهّية التي شهدهتا احلياة 

ت مفاخرة مذهبية، هذه وقائع ملن اّطلع عىل الفريقني وقارن، السنّية، هذه ليس

لقد ظهر يف املجتمع الشيعي عاملقة يف هذا القرن ُنحسد عليهم، لكّن األمور ال 

 .تكون إال باالستمرار والعواقب هي املوازين

إّنني أشعر برتاجع هذا املّد عىل الصعيد الفكري والتوعوي والثقايف منذ فجر 

الثة، وهذا ما يدعونا إلعادة النهوض أو باألحرى إلعادة االستمرار األلفية الث

بالنهوض نحو ما هو األفضل، فأنا أتكّلم بالدرجة األساسّية عن العقد األخري، 

 والعقد الواحد يف زماننا يساوي قرنًا يف العصور السالفة أو أكثر.

العليا عىل  إّنني أعتقد بأّنه من الرضوري أن ينكّب كّل أساتذة الدراسات
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القضايا اجلديدة، ويرتكوا القضايا القديمة لعرشة باملائة منهم فقط، كي يستمّر 

البحث فيها ليعني يف كّل جديد، وليس العكس، وسأنقل لكم جتربتي الشخصّية 

كمثال رأيته بأّم عيني، فقد كنت أّول ما دّرست البحث اخلارج دّرست كتاب 

سنوات، ورأيت هناك لسنني كيف أّن هذه  اجلهاد والعالقات الدولّية لثالث

امللّفات مل تبحث إال قلياًل، رغم أّن القرن التاسع عرش والعرشين مها قرنا اجلهاد 

والعالقة مع الغرب، وقد أصبت بالذهول بيني وبني نفيس عىل قّلة البحوث 

اجلاّدة يف هذا املضامر عىل مستوى التحقيقات الفقهّية، اذهب اليوم وابحث كم 

كتب يف العّص احلديث عن الثورة عىل الظلم يف عّص الغيبة من وجهة نظر 

فقهّية، ثورًة دامية أو مسّلحة، وأكّرر: بحث فقهي، ستجد أّن النسبة قليلة ال 

تقاَرن بحجم التحّديات التي قمنا هبا خالل النصف قرن األخري، كان ينبغي 

بة التعبوّية والسياسية التي ال للحوزات أن تواكب فقهّيًا أكثر ـ إىل جانب املواك

ننكرها وال ُننقص منها، فكالمنا فقهّي ـ هذا املوضوع، إّنك ستجد يف موضوع 

الثورة عددًا قلياًل ممّن تعّرض للمسألة بشكل فقهي اجتهادي، كالسيد كاظم 

احلائري والشيخ حممد مهدي اآلصفي والشيخ حممد مهدي شمس الدين 

وأمثاهلم. هلذا كان عندي اإلرصار عىل تدريس فقه والشيخ حسني عيل املنتظري 

 اجلهاد.

وبعده رأيت أّن فقه األمر باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهلل فيه 

نقص كبري يف دراساتنا الفقهّية بل فيه إمهال كامل، ويعالج باختصار وبمرور 

األمر عابر، رغم كثرة املشاكل اليوم بسبب العقل الدعوي وبسبب آليات 

باملعروف والنهي عن املنكر، فعكفُت عىل تدريسه لعام كامل وصدر واحلمد هلل 

 يف كتاب مستقّل.
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ثم رأيت بعد ذلك أّن نختار موضوعات فقهّية حمّل جدل أو فيها رأي جديد 

أو حمّل ابتالء أو مستحدثة، فعاجلت سلسلة من املوضوعات، مثل االحتكار، 

لتظليل وقضاياه يف احلج، وفقه اجلدال يف احلج، واحلّق اجلنيس للزوجة، وفقه ا

وحلق اللحية، وحكم احلاجب يف الطهارة، وقضيّة طالق اخللع وفديته، وفقه 

العالقات اإلسالمية ـ اإلسالمية، واملوقف الفقهي من العلوم الفلسفّية، 

واملوقف من عمل املرأة وإشكالّياته، وإخراج غري املسلم من اجلزيرة العربّية، 

فقه البيئة وأسلحة الدمار الشامل، وفقه أهل البغي، واجلهاد االبتدائي، و

ومرجعيّة اإلفتاء للمرأة، والشهادة عىل الزنا، ووقف النقد وأوقاف النقود 

املالية، وفقه النظر غري املبارش عرب التلفاز وغريه من األمور احلادثة، وفقه 

ة، وفقه املصافحة بني الرجل االستخارة وقضاياها، وعبادية الرضائب اإلسالميّ 

واملرأة، واشرتاط اإليامن والتشّيع يف مستحّقي اخلمس والزكاة وتأثريه عىل 

املواطنة، وفقه احلريات اإلعالمّية الفكرية والثقافّية، وفقه الرمي يف احلج وغري 

ذلك من البحوث ـ ممّا نرش أو مل ينرش بعد ـ التي أعتقد أّن طريقة البحث الفقهي 

 غي أن تشتغل أحيانًا عىل انتقاء املنتج منها.ينب

نسأل اهلل لنا مجيعًا التوفيق لكّل ما فيه اخلري، واهلداية للصواب، وأن يصلح 

 حالنا بحسن حاله، ويلطف هبذه األّمة املرحومة.

 

 ة الدولة اإلسالمّيةاملوضوعات املفيدة للبحث يف جمال نظرّي  ـ 324

 :عندي رغبة ِف الكتابة ِف مرحلة الدكتوراه عّل مستوى الفكر  السؤال

السيايس اإلسالمي ونظرّية الدولة اإلسالمّية، وأوّد الكتابة حول مفهوم الدولة 

اإلسالمّية أو حول موضوع رضورة إقامة الدولة اإلسالمّية، ما رأيكم؟ وما هي 
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 اَلوضوعات اَلناسبة ِف هذا السياق؟

 من الرضوري اليوم الرتكيز عىل التفاصيل، وعدم اخلوض  إّنني أعتقد بأّنه

جمّددًا يف الكّليات العاّمة، مثل إقامة الدولة ورضورة الدولة اإلسالميّة وغري 

ذلك، فالتفاصيل اليوم هي مركز التحّدي، وليس التنظريات العاّمة، ومّما أجده 

 ها:رضورّيًا للكتابة اليوم جمموعة عناوين بينها تداخل، من أمهّ 
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 ـ الدولة اإلسالمية واحلّريات الدينية والسياسّية و.. 1

 ـ الدولة اإلسالميّة والتعّددية. 1

 ـ الدولة اإلسالمية واألقليّات املذهبيّة والدينية و.. 1

 ـ الدولة اإلسالميّة واألحزاب. 7

 ـ الدولة اإلسالمية ومصدر الترشيع. 1

 الدولة اإلسالمية ومفهوم الوطن احلديث.ـ  5

 ـ الدولة اإلسالمية واإلعالم. 8

 ـ الدولة اإلسالميّة ومشاركة املرأة. 1

 ـ الدولة اإلسالمية واإللزامات الشخصيّة مثل فرض احلجاب و.. 22

 ـ الدولة اإلسالمية واملوقف من الفنون املعارصة بأنواعها. 22

 األمر باملعروف والنهي عن املنكر. ـ الدولة اإلسالمّية ومفهوم 21

ـ الدولة اإلسالمية ورؤيتها للتنمية واإلصالح االقتصادي واالجتامعي  21

 يف العامل العريب.

 ـ الدولة اإلسالمّية واملواطنة. 21

ـ الدولة اإلسالمية واملفاهيم القلقة )االرتداد ـ البدعة ـ التكفري ـ  27
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 ..(.املذهبيّة ـ اإلكراه ـ كتب الضالل

 ـ الدولة اإلسالمية وحكم رجال الدين خاّصة. 21

ـ الدولة اإلسالمية والقضايا املفصلّية )العالقة مع الغرب ـ فلسطني ـ  25

 املقاومة ـ(.

 ـ الدولة اإلسالمّية واجلهاد واإلرهاب و.. 28

 ـ الدولة اإلسالمية بني املنطق الرباغاميت والثقافة الثورية املبدئّية. 21

الدولة اإلسالمية بني مبدأ فصل السلطات ومبدأ سلطة الرأس ـ  12

 الواحد.

 ـ الدولة واألّمة بني اهلدف والوسيلة، هل الدولة مقّدس أم األّمة؟ 12

 ـ تداول السلطة وحتديد مدد زمنية لتويّل السلطات. 11

 ـ الدولة اإلسالمية وقضايا العنف بأنواعه. 11

 اإلنسان.ـ الدولة اإلسالمّية وحقوق  11

اإلسالمية وأزمة عجز الفقه املنَتج عن وضع قوانني هلا )مفارقة  ـ الدولة 17

احلديثة مع النظام القانوين القديم، مشكلة قوانني العقوبات  الدولة

 املصارف والبنوك أنموذجًا( و.. وقوانني

 ـ الدولة اإلسالمية ومناهج الرتبية والتعليم. 11

 اخلصخصة والتأميم يف االقتصاد.ـ الدولة اإلسالمية بني  15

ـ الدولة اإلسالمية واملوقف من السياحة، كيف تتعاطى الدولة  18

 اإلسالمية مع السياحة اليوم؟

ـ الدولة اإلسالمّية املعارصة، قراءات يف جتارب الدول التي أعلنت  11

ث إسالميّة نظامها أو سعيها ـ بشكل أو بآخر ـ لتطبيق الرشيعة اإلسالمّية، وبح
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عنارص القّوة والضعف فيها، وإجراء مقارنات ومقاربات، مثل: اململكة العربية 

السعودية، اجلمهورية اإلسالمّية اإليرانية، أفغانستان، باكستان، نيجرييا، 

 الصومال، السودان، وأمثال هذه البلدان.

 ـ الدولة اإلسالمّية بني مبدأ الوحدة أو اخلالفة الواحدة ومبدأ التعّدد. 12

 ـ الدولة اإلسالمّية ومفاهيم من نوع )الدولة املدنيّة، العلامنية املؤمنة..(. 12

إىل غري ذلك من املوضوعات التي باتت تشّكل مصادر قلق لبعض الناس 

اليوم من مفهوم الدولة اإلسالمّية. وهي بحوث البّد أن تدرس بذهنيّة واضحة 

 وجريئة ومنطقّية وشاملة.

 

 خالقي والبيان القانوني يف النصوص الدينيةالفرق بني البيان األ  ـ 322

 :ِف البحث )ورقة مفتاحية حول حقوق اإلنسان ِف اإلسالم(؛ حتّدثتم  السؤال

استبعاد الفقهاء نصوصاا كثرية عن الساحة اْلقوقّية والقانونّية، َلجّرد ما »عن 

ة ، فلو حتّدثونا عن القبليات الكالمي«يسّمونه: اللسان اْلخالقي ِف النّص 

 والفقهّية َلذا اْلمر، وعن أمثلة ومصاديق َلذا اَّلستبعاد.

  لو أخذنا رسالة احلقوق لإلمام زين العابدين عليه السالم، ونظرنا يف

حضورها الفقهي ـ بّصف النظر عن السند ـ فهذه الرسالة من أهّم الوثائق التي 

عرب جهود  متّسك هبا املشتغلون بقضايا احلقوق يف اإلسالم، وصاغوا منها ـ

مشكورة ـ جمموعًة كبرية من األفكار، سؤال: هل نجد هلذه الرسالة حضورًا يف 

 املامرسة الفقهّية لالجتهاد عند الفقهاء؟

لو أخذنا عهد اإلمام عيل عليه السالم ملالك األشرت، ونظرنا يف حضوره عند 

ازًا الفقهاء ما قبل العّص األخري، كم نجد له من حضور، رغم أّنه شّكل إنج
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 ضخاًم عند املشتغلني بقضايا احلقوق واحلّريات والعمل السيايس واإلداري؟

لو أخذنا كتب ثواب األعامل وعقاب األعامل وأمثاهلا سنجد ظاهرًة من هذا 

 النوع. أّما متناثر الروايات فهو كثري جّدًا يف هذا السياق.

هذا ـ من طبيعة  ينطلق الفقهاء املسلمون ـ لو أردنا أن نحّلل بواعث متييزهم

 اللسان البياين، فهم يرون أّن النبي واألئّمة والصحابة هلم نوعني من البيان:

ة البيان القانوين الذي يكونون فيه بصدد رشح اإللزامات القانونيّ  أ ـ

 .واحلقوق والواجبات

والبيان األخالقي الذي يكونون فيه بصدد التوجيه الروحي والوجداين  ب ـ

 .عىل يشء بّصف النظر عن إصدار نّص قانوين واحلث والرتغيب

وهناك فرق بني أن يّّصح رئيس البالد أو أعضاء املجلس النيايب بمواقف 

عاّمة توجيهّية لوسائل اإلعالم وبني أن يصدروا قرارات رسمية أو مرسوم 

 مجهوري أو قوانني حتال إىل اجلهات املختّصة.

تعاملهم مع النصوص الدينية  هذا النوع من التفكيك شعر به الفقهاء عند

أيضًا. وقد تعّزز ذلك يف تقديري عندما انفصلت تارخييًا شخصّية علامء 

األخالق والرتبية الروحية عن شخصّية الفقيه، فالفقيه ورجل القانون حيمل ـ 

بحكم طبيعة عمله ـ لغًة صارمة دقيقة واضحة مليئة باملصطلح وحمّددة الزوايا، 

فردات، أّما عامل األخالق فهو حيمل لغًة وجدانية مدّورة ومعيّنة املعامل وامل

الزوايا عاطفّية، يمكن التسامح كثريًا يف أسلوهبا البياين، وال يصّح أن نحاكمه يف 

 لغته كام نحاكم الفقيه، متامًا كالشاعر واألديب إذا أردُت التشبيه.

 احلقوقي هذه األمور كّونت أصل الفكرة التي متّيز بني اللسان القانوين

واللسان األخالقي التوجيهي، وإّنني أعتقد بصّحة هذه الفكرة متامًا، لكن ما 
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كنت أريده هو أّن الفقهاء يف مجلة من املوارد ضّحوا بعدد من النصوص ألّّنم 

رأوا فيه لسانًا أخالقيًا، مع أّن املراد مسألة قانونّية، ويف تقديري أّنه حصل عكس 

ًا، فُظّن أّن اللسان قانوين وهو ال هيدف إىل عنارص ذلك يف بعض املوارد أيض

دات وضعّية حقوقية.  قانونية إلزامّية أو حمدِّ

وما يدفع إلعادة النظر يف هذا املوضوع نقطة أعتقد أّّنا بالغة األمهيّة، وهي 

أّن اللغة القانونية هل كانت تستخدم هبذه الطريقة اليوم يف النصوص الدينية 

ية يف القرن األّول اهلجري؟ هل العرب تعرف يف لغتها لغًة القرآنية واحلديث

قانونية هبذا احلجم من الّصامة أّم أّن اللغة العربية األوىل ال حتوي هذه 

التدقيقات املتأّخرة. فمثاًل هذه التمييزات بني احلرمة والكراهة، أو فكرة أّن 

رد جزئي حصل النص مطلق يستوعب كّل املوارد، فإذا جاء نّص خيالفه يف مو

التقييد، هل هناك يف لغة العرب إطالق كيّل، أم أّن البيان يساق عىل األعم 

األغلب؟ هذا موضوع خطري جّدًا، يعود إىل حتليل الفرتة التي دّونت فيها اللغة 

العربية من معاجم ونحو ورصف وبالغة، كيف تّم ذلك؟ وهل تركت عقلّية 

وهو زمن احلركة العلمية ـ هل تركت أثرًا املدّونني املعارصة للزمن العبايس ـ 

 عىل كيفية فهمهم للغة وعرضها للمسلمني والعرب وغريهم فيام بعد؟

ا آِمناا ُُيَْبى إِلَْيِه َثَمَراُت ُكلِّ ﴿القرآن الكريم مثاًل يقول:  ْم َحَرما ن َلهُ ْ ُنَمكِّ َأَومَل

ءٍ  نحن نشعر بأّنه ليس املراد ، هل حّقًا كانت مّكة جتبى إليها ثمرات الدنيا؟ ﴾ََشْ

ذلك، والنّص فيه كلمة )كّل( الداّلة عند األصوليني والنحاة عىل العموم، ومع 

ذلك ال نجد قرينة املجاز هنا وال نحّس بالتجّوز، ممّا يعني أّن كلمة )كّل( 

 تستعملها العرب يف األكثر أو مبالغة يف الكثرة.

ا لكّل ُبنية مباحث األلفاظ يف أصول مثُل هذه املفاهيم من شأّنا أن تعيد فهمن
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الفقه، ولعّله هلذا وجدنا أّن بعض األصولّيني السابقني كانوا يقولون بأّن صيغة 

األمر تدّل عىل جامع الطلب األعم من الوجوب واالستحباب، مستدّلني عىل 

ذلك بكثرة جميئها يف االستحباب. ال أريد أن أستطرد، فهذا املوضوع فيه أفكار 

 نرتكها ملناسبات أَخر. كثرية

املهم عندي هو أّن اللغة العربية ـ كام يرى السّيد عيل احلسيني السيستاين يف 

بعض إشاراته الرسيعة وفقًا ملا جاء يف كتاب الرافد ـ هي لغة فقرية قانونيًا، هلذا 

ُيبني  فيها الرشُط واملانع والرافع والوجوب بصيغة واحدة؛ ألّنه ليس فيها صيغ 

نية متعّددة، هي لغة غنّية يف نفسها، لكّن عدم وجود عقل قانوين عند العرب قانو

بحجم تطّور القانون الحقًا فرض استخدام صيغة واحدة ملفاهيم متعّددة، مثل 

)استقبل القبلة بذبيحتك( الداّلة عىل الرشطية، و )صّل الظهر( الداّلة عىل 

ك عن القبلة( الداّلة عىل الوجوب، و )أعد صالة الظهر لو حصل التفات بجسد

 قاطعّية االلتفات ومبطلّيته، وهكذا.. وكّلها صيغة أمر واحدة.

هذا يعني أّن اللغة العربية قد تستخدم األسلوب التوجيهي إلفادة مسألة 

قانونية، وقد نجد األسلوب الصارم يف حّق مسألة أخالقية توجيهّية، األمر 

نمطية التي سار عليها الكثري من الفقهاء، الذي ال يسمح بالبقاء عىل املامرسة ال

بل نحتاج إلعادة النظر يف طبيعة الرتكيب، وممارسة حتليل أكرب الكتشاف أبعاده 

القانونية وغريها معًا، بدل هدر النّص فورًا بمجّرد اإلحساس بوجود بعض 

 خصائص وسامت الُبعد التوجيهي فيه.

االجتهادية حتتاج إلعادة النظر، إّننا نالحظ تطبيقات متعّددة يف املامرسات 

ففي بعض األحيان وجدنا بعض الفقهاء يقول: لو أّن احلديث بنّي املفسدة 

والعّلة يف احلكم، فهو شاهد الُبعد األخالقي والكراهتي، مثاًل لو قال: ال تأكل 
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السمك وترشب اللبن فإّنه يؤذيك، أو ال تفعل كذا فإّنه يورث الفقر، محلوا ذلك 

القّية والكراهة، وكأّن القانويّن ال حيّق له أن يدعم نّصه الترشيعي عىل األخ

بتوجيٍه يبعث يف نفس املكّلف احلركة نحو التطبيق. ولو جاء نّص يقول: ال 

تتظّلل يف احلّج، فإّن من ترك التظّلل غفرت ذنوبه، فإّن الفقهاء يفهمون من ذلك 

لفعل يف إحدى روايات التظليل ـ أحيانًا ـ كام حصل للمجليس األّول رمحه اهلل با

الرتغيب وليس احلكم اإللزامي، أليس يمكن لإلمام أن يكون مبّينًا للقانون، 

ويردف ذلك بتوجيٍه وإخبار يبعث يف النفس محاس التطبيق؟ وهل األئّمة 

واألنبياء فقهاء فقط جييبون عن االستفتاء ببالغ االختصار؟ ما املانع أن يكون 

الوقت عينه هناك لسان ترغيب بالثواب؟ ولو راجعنا لرأينا أّن ذلك قانونًا ويف 

أكثر الواجبات واملحّرمات املذكورة يف الكتاب والسنّة ورد فيها هذا اللسان 

 أيضًا.

إّننا نالحظ أحيانًا أّن أحد عوامل هذا األمر هو وجود نصوص واضحة يف 

ام، هذا األمر ساعد اإللزام يف مقابل شبه إمجاع فقهّي تارخيي عىل عدم اإللز

 أيضًا عىل احلمل عىل اللسان األخالقي يف بعض النصوص؛ توفيقًا بني األمرين.

عىل أّية حال، ال أزعم أّن الفقهاء مل ينتبهوا لتنّوعات الداللة والبيانات، بل 

عىل العكس كانت هلم أيدي بيضاء يف هذا املجال وقصب السبق كان من 

إعادة النظر يف مجلة من التطبيقات مع االلتفات  نصيبهم، لكن ما أدعو إليه هو

لذهنّية جديدة يف املوضوع، تبتعد عن القهر التقعيدي للدالالت نحو مزيد من 

العفوية والعرفّية، وال حتاول أن تسقط شخصّية رجل الفقه والقانون املعارص 

مع  عىل النبي أو اإلمام، لتحكم عىل طريقة بيانه باألخالقية عندما ال تنسجم

طريقة بيان الفقهاء املعارصة مثاًل أو تكون قريبًة من روحها. هذا وللتفصيل 
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 جمال آخر.

 

 هل يشرتط الشرع شروطًا لزواج الرجل من زوجة ثانية أو ثالثة؟  ـ 322

 :ما هي الرشوط واَلستلزمات التي ُيب توّفرها ِف الرجل لكي  السؤال

 ُيسمح له رشعاا بالزواج من ثانية وثالثة ورابعة؟

ال يرى الفقهاء أّي رشط إضايف للزواج من امرأة ثانية، إال نفس الرشوط 

العاّمة للزواج نفسه، نعم املعروف بني الفقهاء أّنه ال جيوز زواج األمة اململوكة 

عىل الزوجة احلّرة بغري إذّنا، وبعضهم عّمم احلكم للذمّية عىل املسلمة، وكذلك 

 اختها أو ابنة أخيها. قالوا ال جيوز أن يتزّوج عليها بابنة

وقد طرح بعض الفقهاء املعارصين رشط إذن الزوجة األوىل يف الزواج من 

 الثانية، ولكنّه قوٌل نادر جّدًا.

َفإِْن ِخْفُتْم َأَّله َتْعِدُلوْا ﴿والقضّية األساسية هنا تكمن يف قوله تعاىل: 

جيوز الزواج من ، حيث يفهم منها أّنه مع اخلوف من عدم العدل ال ﴾َفَواِحَدةا 

ولكّن الفقه اإلسالمي مل يرَض هبذا الفهم، وقالوا بأّن هذا حكم  .ثانية وال يرشع

تكليفي آخر، بمعنى أّنه جيب عىل اإلنسان أن يعدل، يقول السيد حممد الصدر 

َفإِْن ِخْفُتْم َأَّله ﴿وبالرغم من أّن هذا هو ظاهر قوله تعاىل: »رصحيًا ما نّصه: 

وظاهر القرآن حّجة، إال أّنه غري حمتمل فقهّيًا، ومل ُيفت به أحد  ﴾اِحَدةا َتْعِدُلوا َفو

عىل اإلطالق. فإذا انتفى هذا احلكم فقهّيًا قطعًا مل يكن الظاهر حّجة، بل البد 

من تأويل الظاهر بام ال يتناّف واحلكم القطعي. وما هو املوجود من احلكم فقهّيًا 

حساب خوف التفريط بالعدالة، فإن تّم له  هو أّن لإلنسان أن يتزّوج من دون

الزواج وجبت عليه العدالة بني زوجاته املتعّددات بالشكل املسطور يف الفقه. 
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وهذا معنى ما قلناه من أّن هذه العدالة عبارة عن وجوب رشعي، ال عن رشط 

 (.211: 1)ما وراء الفقه  «فقهي يف صّحة النكاح

إفادة رشطّية عدم اخلوف، أو فلنقل مانعّية  فهو يقّر بأّن ظاهر القرآن الكريم

اخلوف من عدم العدل عن الزواج الثاين، لكنّه يستند إىل التسامل الفقهي عىل 

املرشوعية ولو مع اخلوف. فالفقهاء يفهمون من اآلية الكريمة أّّنا تريد التأكيد 

 عىل رضورة العدل، ال رشطيّة عدم خوف اجلور.

رصين حكم بكراهة الزواج الثاين عند اخلوف وقد الحظُت أّن بعض املعا

من عدم العدل بشكل معتّد به عرفًا، مستندًا لآلية الكريمة )حسن اجلواهري، 

 (.178: 1بحوث يف الفقه املعارص 

لكن األرجح أّن اآلية واضحة رصحية يف أّنه يف حال اخلوف العقالئي من 

ي جتعل من حّق عدم العدل بحيث كانت مرّبرات هذا اخلوف موجودة، فه

الرجل امرأًة واحدًة فقط، وليس كّل زواٍج ثان فيه هذا اخلوف السيام يف 

املجتمعات السابقة التي كان الزواج الثاين فيها عاديًا جدًا، ولو كانت فيه 

مشاكل فكالزواج األول بال زيادة ُتذكر، وهذه مداخلة وال أبّت اآلن يف 

 املوضوع فهو بحاجة لكالم كثري.

وقد ذكر السيد اخلوئي أّن األوىل بل األحوط ملن ليس لديه قدرة  ،هذا

االنفاق عىل زوجتني أن يقتّص عىل واحدة، ولو قدر عىل االنفاق عىل اثنتني 

(، ولعّل احتياطه 112: 1فقط فال يتزوج الثالثة بنفس الطريقة )رصاط النجاة 

لعدل بخصوص العدل هذا راجع إىل ما قلناه يف فهم اآلية الكريمة، مع تفسريه ا

يف النفقات، ال العدل العام بني الزوجات بمجاالته املختلفة التي يفهمها 

 العرف.
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 هل هناك نّص قرآني صريح أو حديث نبوي حول حتريم شرب اخلمر؟  ـ 322

 :هل توجد آية قرآنية رصُية حتّرم رشب اخلمر، كًم ِف حالة اَليتة  السؤال

 مبارش ُيّرم رشب اخلمر؟والدم وْلم اخلنزير؟ أو حديث نبوي 

 استند العلامء لتحريم رشب اخلمر للقرآن والسنّة: 

ْمُر واَلَْْيرِسُ واْلَْنصاُب ﴿أّما القرآن فقوله تعاىل:  ـ 5 ًَم اخْلَ ا الهِذيَن آَمنُوا إِنه َ يا َأَيُّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  ْيطاِن َفاْجَتنُِبوه َلَعله ْيطاُن َأْن  واْلَْزَّلُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشه إِنهًم ُيِريُد الشه

ُكْم َعْن ِذْكِر اهلل وَعِن  ْمِر واَلَْْيرِسِ وَيُصده َع َبْينَُكُم اْلَعداَوَة واْلَبْغضاَء ِِف اخْلَ
ُيوقِ

الِة َفَهْل َأْنتُْم ُمنَْتُهونَ  وقد بيّنوا أّن داللة هذه اآلية أبلغ من داللة كلمة  ﴾.الصه

ر يف سلك امليرس واألنصاب واألزالم، وهي )حيرم(، فقد جعلت رشب اخلم

أمور حمّرمة، فتكون مثلها يف احلرمة، وسّمت ذلك رجسًا، وعّدهتا من عمل 

الشيطان، وأمرت باجتناهبا، وعّلقت الفالح عىل اجتناهبا، وجعلتها من مجلة ما 

يريده الشيطان إليقاع العداوة والبغضاء والصّد عن ذكر اهلل والصّد عن 

َفَهْل َأْنتُْم ﴿ّم ختمت بالنهي البليغ بصورة االستفهام يف قوهلا: الصالة، ث

 ، يف إشارة هتديدّية أو حتريضيّة.﴾ُمنَْتُهونَ 

وكلمة )االجتناب( التي حياول البعض أن ال يفهم منها احلرمة، واضحة 

الداللة عىل التحريم، فعندما تقول لشخص: اجتنب الكذب فهذا معناه تركه، 

: اجتنب السّم، فهذا معناه ّنيه عن رشبه، بل االجتناب أبلغ؛ وعندما تقول له

 ألّنك كأّنام تقول له: اجعله بعيدًا عنك، وهو أبلغ من قولك: ال ترشبه.

استند الفقهاء أيضًا لنصوص السنّة، ففي احلديث النبوي الذي ورد و ـ 4

معتّصها لعن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله اخلمر وعارصها و»بعّدة طرق جاء: 

 «وبايعها ومشرتهيا وساقيها وآكل ثمنها وشارهبا وحاملها واملحمولة إليه
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اخلمر »(. ويف نبوي آخر: 111: 25؛ وتفصيل وسائل الشيعة 118: 1)الكايف 

حرام. ولعن اخلمر بعينها، وعارصها ومعتّصها وبائعها ومشرتهيا وشارهبا 

(. ويف 212: 1عائم اإلسالم )د «وساقيها وحاملها واملحمولة إليه، وآكل ثمنها

أهدي إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله راوية مخر بعدما حّرمت »نبوي آخر: 

اخلمر، فأمر هبا أن تباع، فلاّم أن مّر هبا الذي يبيعها ناداه رسول اهلل صىل اهلل عليه 

 وآله من خلفه: يا صاحب الراوية، إّن الذي حّرم رشهبا فقد حّرم ثمنها، فأمر هبا

فصّبت يف الصعيد، فقال: ثمن اخلمر ومهر البغّي وثمن الكلب الذي ال يصطاد 

 .(117: 25)تفصيل وسائل الشيعة  «من السحت

من رشب مخرًا حتى يسكر مل يقبل منه صالته أربعني »ويف نبوّي آخر: 

إّن أّول ما ّناين »(، ويف حديث نبوي آخر: 118: 17)املصدر نفسه  «صباحاً 

 «جالله عن عبادة األوثان ورشب اخلمر ومالحاة الرجال..عنه ريّب جّل 

ثالثة ال يدخلون اجلنّة: مدمن »(، ويف نبوّي آخر: 121: 17)املصدر نفسه 

اخلمر، ومدمن سحر، وقاطع رحم، ومن مات مدمن مخر سقاه اهلل من ّنر 

)املصدر  «الغوطة، وهو ّنر جيري من فروج املومسات يؤذي أهل النار رحيهنّ 

: 17)املصدر نفسه  «إّن اخلمر رأس كّل إثم»(، ويف نبوي آخر: 121: 17 نفسه

مدمن اخلمر كعابد وثن إذا مات عليه يلقى اهلل يوم »(، ويف نبوي آخر: 127

مدمن »(، ويف نبوي آخر: 121: 17)املصدر نفسه  «)حني( يلقاه كعابد وثن

 .(112: 17)املصدر نفسه  «اخلمر يلقى اهلل يوم يلقاه كافراً 

غريها الكثري الكثري من الروايات عند السنّة والشيعة بطرق كثرية عن النبي و

وأهل بيته وصحابته، وهي تبلغ املئات وليس العرشات فقط، تفيد بمختلف 

أشكال الداللة حرمة رشب اخلمر، والعقاب عليه وثبوت احلّد فيه، وعّده من 
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يف استعامهلا حتى للتداوي الكبائر، والكفر ملن يستحّل رشهبا، ونصوص التشّدد 

واالكتحال، ونصوص حتريم الفقاع وأّنه مخر استصغره الناس، ونصوص النهي 

عن بيعها واملتاجرة هبا، ونصوص النهي عن سقي األطفال منها، ونصوص 

التوبة بعد رشهبا، ونصوص حتريم كّل مسكر قلياًل كان أو كثريًا، وأمثال ذلك 

 كثري جّدًا.

النبوية التي نقلناها أعاله صحيح السند أيضًا، ووارد  هذا وبعض الروايات

 عند املذاهب املختلفة.

 

)زواج الدية( أو )زواج الفصلّية( املتعارف بني املوقف الشرعي من   ـ 322

 العشائر

  السؤال: هناك زواج اسمه: )زواج الفصلّية(، أو )زواج الدية(، وهو عرٌف

َلعتدية للشخص اَلعتدى عليه عشائرّي يقوم عّل تزويج إحدى بنات العشرية ا

أو أحد أقاربه، وذلك من أجل حقن دماء العشائر اَلتخاصمة، ومنعاا للثأر، 

وبدَّلا عن دفع دية اَلقتول، وتعيش اَلرأة تبعاا لذلك حتت ضغط نفيّس صعب 

جداا، يؤّدي ِف أغلب اْلاَّلت واْلحيان إىل انتحار بعضهّن، فال أحد ُيميهّن، 

مصلحة العشرية وحكمها عّل حياة بناهتّن ومستقبلهّن. ما  حّتى اْلهل يقّدمون

 هو اَلوقف الرشعي من هذا الزواج؟

  إذا كانت املرأة راضيًة هبذا الزواج، بّصف النظر عن الضغوط التي متارس

عليها، فإّن هذا الزواج صحيح وال مشكلة فيه، بل يمكن أن يكون مستحسنًا إذا 

 من توثيق عرى العالقة بني العشائر وحقن الدماء.ما كان يفيض بالفعل إىل مزيد 

أّما إذا مل تكن البنت راضيًة بذلك، بل كان هذا أمرًا قهرّيًا مفروضًا عليها، 
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ولو من العرف العشائري، بحيث ال تريده فعاًل، فإّن هذا العقد غري صحيح. 

ـ وإن وهناك وجهة نظر لبعض الفقهاء ترى أّن هذا العقد ـ أي العقد اإلكراهي 

مل يكن صحيحًا لكنّه لو رضيت الزوجة بعد ذلك وأجازت هذا العقد حكم 

 بصّحته، وإن كان األفضل جتديد العقد حينئٍذ، أي بعد رضاها.

وعىل أّية حال، فمن وظيفة العلامء واملصلحني االجتامعيني، وأهل الفكر 

ظيفة والنظر، ورجال الثقافة واإلعالم، وأهل الرشع والفتيا، وكذلك من و

اخلطباء وأهل املنرب وأئّمة اجلمعة واجلامعات، أن يوضحوا هذه األمور يف 

املجتمعات التي حتكمها ثقافة عشائرّية غري متناسبة مع اإلسالم، فإّن ثقافة 

العشائر عىل نوعني: منها ما هو إسالمي بامتياز، بل يمثل أرقى قيم تطبيق 

مي وال يتناسب مع الرشع وال العقل املفاهيم اإلسالمّية، ومنها ما هو غري إسال

وال القيم األخالقّية السامية، وعىل العلامء وأمثاهلم تركيز اجلانب الصالح من 

الثقافة العشائرّية وترسيخه وتكريسه، والعمل ـ يف املقابل ـ عىل مواجهة 

العادات غري الصاحلة. أّما السكوت والتغايض فهو غري سليم، نعم البّد أن 

 ليب التغيريية مناسبة وعقالنّية ال تفيض إىل نتائج سلبّية أكرب.تكون األسا

 

 ةالفرق بينها وبني رجاء املطلوبّي، وقاعدة التسامحمعنى   ـ 322

 :ما اَلقصود بقاعدة التسامح ِف أدّلة السنن؟ وأين تلتقي أو َّتتلف مع  السؤال

 نسمع؟)رجاء اَلطلوبية(؟ وهل َلًم آثار سلبية عّل الواقع اَّلجتًمعي كًم 

 :تعني قاعدة التسامح نوعًا من التساهل يف التدقيق يف أمر الروايات  أوَّلا

التي ال حتتوي عىل نصوص إلزامية من واجبات وحمّرمات، فإذا جاءت رواية 

تتحّدث عن مستحب مل يبلغ حّد الوجوب واإللزام، فإّن فريقًا من العلامء ال 
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ديد فرص صدورها وعدمها، يبذل جهدًا يف البحث عن مصدرها وسندها وحت

والبحث يف إثباهتا التارخيي، أي أّن تلك الرشوط التي درسها العلامء يف مباحث 

أخبار اآلحاد ويف علم احلديث والدراية يتنازلون عنها عندما يكون مضمون 

اخلرب أمرًا غري إلزامي من مستحب أو مكروه، وحيث كانت املستحبات 

أطلق عىل هذا املنهج اسم: قاعدة التسامح يف واملكروهات سننًا ال إلزامات، 

أدّلة السنن. وحيث جاء يف الروايات التي اعتربت مستندًا هلذه القاعدة عبارة 

)من بلغه(، سّميت القاعدة بقاعدة )من بلغ( أو )من بلغه( وسّميت رواياهتا 

 بأخبار )من بلغ(.

ستحباب هذا وهلذا السبب ال نجد الكثري من الفقهاء يبحثون يف إثبات ا

األمر أو ذاك، وال حيّققون فيه، ألّّنم يرون أّن األمور غري اإللزامّية تبقى ذات 

 شأن سهل. نعم، ربام تقع املستحبات حمّل اهتامم بالٍغ يف حاالت، منها:

أن تكون من املختلف فيه، وأنه واجب أو مستحب، فيهتّم  اْلالة اْلوىل:

العلامء بدراستها، ويتحّول درسها باستمرار إىل موضوع معتنى به عرب الزمن، 

حتى لو كانت النتيجة قد استقّرت الحقًا عىل األخذ باستحباب هذا الشء، 

 ومن هذا القبيل غسل اجلمعة.

اخلالف املذهبي، بحيث يغدو  أن تكون من القضايا ذات اْلالة الثانية:

ع جدًا يف هذه البحث فيها معلاًم من معامل خالف املذاهب اإلسالمية، ومن املتوقّ 

احلالة أن يتطّور درسها ويرتّكز البحث فيها، انطالقًا من صريورهتا مركزًا مذهبيًا 

تعرّب فيه املذاهب عن ذاهتا أخذًا أو رّدًا، ومن هذا النوع مؤّخرًا البحث يف 

 استحباب الشهادة الثالثة يف األذان واإلقامة.

ويف غري هذه احلاالت، نرى أن ضعف أمهية إثبات أّن فعاًل ما مستحب أو 
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غري مستحب يمكنه أن ينتج تلقائيًا درجة أضعف من التحّفظ والتشّدد العلمي، 

السيام تلك املستحبات التي ال حيتاج ُحسنها إىل دراسة وبحٍث للوهلة األوىل، 

ب فيها، ل إكرام الضيف، أو الدعاء، أو بعض الصلوات أو الزيارات املرغّ مث

 أو..

ال جيب االستهانة بحضور قاعدة من هذا النوع يف العقل االجتهادي، ومدى 

تأثرياهتا عىل جممل النشاط العلمي، السيام بعد أن نالحظ كيف أخذت اتساعًا 

هو أيضًا يف تأثرياهتا، فأن  هنا وهناك، بل نجد أن من أنكر هذه القاعدة توّرط

تتجاهل املامرسة النقدية للنصوص احلديثية غري اإللزامية، وخصوصًا عىل بعض 

األقوال، معناه أن تتدفق عليك آالف األحاديث لتغدو معتربًة متلك حضورًا 

 ثار حفيظة بعض الناقدين.أتاج األفكار واملفاهيم، وهذا ما وفعالية يف إن

ديدة يف الوسط الشيعي تؤّكد أّن علامء اإلمامية ذهبوا يف ثّمة نصوص ع ثانياا:

جّوز األكثر العمل »أكثرّيتهم إىل هذا الرأي، أي التسامح؛ يقول الشهيد الثاين: 

بالضعيف يف نحو القصص واملواعظ وفضائل األعامل، ال يف صفات اهلل 

شتهر واحلالل واحلرام، وهو حسن حيث ال يبلغ حّد الوضع واالختالق، ملا ا

بني العلامء من التساهل بأدّلة السنن، وليس يف املواعظ والقصص غري حمض 

 (.51)الرعاية:  «اخلري، وألخبار من بلغ املروية من اخلاّصة والعامة

أما ِف الوسط السنّي فقد انقسم العلًمء إزاء العمل باخلرب الضعيف إىل 

 اِتاهات ثالث أساسّية، هي:

رى حجية اخلرب الضعيف مطلقًا، ال يف األحكام وال فريق ال ي اَّلِتاه اْلّول:

 يف الفضائل، وهو منسوب إىل حييى بن معني والنجاري ومسلم وابن حزم.

العمل باحلديث الضعيف مطلقًا، وهو منسوب إىل اإلمام أمحد  اَّلِتاه الثاين:
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بن حنبل وأيب داوود السجستاين. وقيل: املراد ما يوافق غريه من الروايات ال 

 لقًا.مط

التفصيل بني الفضائل واملواعظ وغريها، بعدم حجية اخلرب  اَّلِتاه الثالث:

 الضعيف يف غريها، وحجيته فيها مع رشوط ذكرها ابن حجر.

إّن العمل باحلديث الضعيف يف فضائل »يقول الدكتور نور الدين عرت: 

حكاية األعامل هو مذهب مجاهري العلامء من املحّدثني والفقهاء وغريهم، ونقل 

االتفاق عليه بني العلامء عن اإلمام النوري وأيضًا عن كّل من الشيخ عيل القاري 

. وقد عقد اخلطيب البغدادي يف كتاب الكفاية بحثًا عنوانه «وابن حجر اهليثمي

)باب التشّدد يف أحاديث األحكام والتجّوز يف فضائل األعامل(، ونقل يف هذا 

 يتشّددوا يف النقل والتحديث عندما كانوا الباب كلامت بعض العلامء الذين مل

يروون يف فضائل األعامل. وذكر ابن حجر أّن طريقة اإلمام أمحد معروفة يف 

 التسامح يف رواية أحاديث الفضائل.

تطّور درس هذه القاعدة وأخذت ُبعدًا تقعيديًا يف القرون األخرية،  ثالثاا:

هيد الثاين، أي يف القرن ويمكن القول بالتحديد: بعد الشيخ حسن بن الش

احلادي عرش اهلجري، إذ قّلام نجد قبل هذا العهد دراسات مرّكزة حول القاعدة 

وأدّلتها وامتداداهتا، تلك االمتدادات التي حظيت بأمهية، كام حتظى بالنسبة لنا 

بأمهيٍة أيضًا؛ وقد رأيت أّن من أبرز الذين بسطوا البحث يف القاعدة كّل من 

تقي الرازي، والعراقي، واإلصفهاين، والصدر، وحممد الروحاين،  السادة: حممد

 وحممد صادق الروحاين.

هـ(، فقد 2281أبرز من عارض قاعدة التسامح املحّدُث البحراين ) رابعاا:

عقد بحثًا هلا يف باب األغسال من كتاب )احلدائق النارضة(، ووصفها 
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التساهل يف أدّلة السنن ـ إلثبات يشء بالضعيفة، حتى أّنه اعترب أّن االستناد إىل 

 .(78: 1سنًّة ـ هو تساهل خارج عن الَسنَن عىل حّد تعبريه )احلدائق النارضة 

سبت خمالفة وقد نُ  .هـ(2221كام رفضها السيد العاميل صاحب املدارك )

ومن أبرز العلامء املتأخرين الذين رفضوها  .القاعدة للفاضل اجلزائري أيضاً 

 قاسم اخلوئي.السيد أبو ال

أهم حديث يعتمد عليه عندهم إلثبات هذه القاعدة هو صحيحة  خامساا:

من بلغه عن النبي يشء من »هشام بن سامل عن أيب عبد اهلل عليه السالم، قال: 

)تفصيل وسائل  «الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول اهلل مل يقله

 (.1، ح28ت العبادات، باب ، كتاب الطهارة، أبواب مقّدما82: 2الشيعة 

لكّن العلامء اختلفوا يف تفسري هذا احلديث وأمثاله، فطرحوا مخسة احتامالت 

 تفسريية، وإن كان األشهر أربعة.

األمر األكثر أمهّية يف هذه القاعدة وتأثرياهتا هو التوسعة التي طرأت  سادساا:

القاعدة، فخرب هشام  عليها، فقد قام العلامء تدرجييًا بتوسعة مساحة تنشيط هذه

بن سامل كان يقول: إّن أي رواية تأتيك تدّلك عىل ثواب فحكمها كذا وكذا، 

لكّن العلامء وّسعوا هذا املفهوم ووقع جدل كبري بينهم يف هذه التوسعات ومدى 

 صّحتها:

إذا فرضنا أّن الرواية الضعيفة مل يأت فيها ذكر ثواب عىل  التوسعة اْلوىل:

ا ذكر أصل العمل وأنه مستحّب أو مرغوب، فإّن روايات عمل، بل ورد فيه

الثواب قليلة نسبًة إىل جمموع روايات املستحبات، كام يالحظ بمقارنة جمموع 

روايات املستحبات مع كتب ثواب األعامل للصدوق وغريه، فهل يكون حديث 

 هشام بن سامل شاماًل هنا أم ال؟
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 التوسعة، فلو جاء حديث ذهب بعضهم بل أكثرهم إن مل نقل مجيعهم إىل

ضعيف السند يقول: )أطعم الضيف(، ومل يقل: )فإّنك لو أطعمته كان لك 

 ثواب كذا وكذا(، ثبت به االستحباب.

م عن ثواٍب عىل الذي يبدو من أخبار )من بلغ( أّنا تتكلّ  التوسعة الثانية:

العمل مع فعل، وهذا ال يصدق ـ يف غري الواجبات ـ إال عىل املستحبات، فام هو 

 الروايات الدالة عىل كراهة يشء بحيث تدعو إىل الرتك ال إىل الفعل؟

انقسم العلامء هنا أيضًا، لكّن فريقًا وّسع الدائرة إىل املكروهات. وهبذا 

ـ الثواب عىل ترك  1ـ الثواب عىل عمل.  2اتسعت الدائرة اتساعًا ثانيًا لتشمل: 

 ـ بيان مكروه. 1ـ بيان مستحب.  1عمل. 

ثمة روايات حتكي عن وجوب أشياء لكنها ضعيفة السند،  التوسعة الثالثة:

فهل يمكن األخذ هبا إلثبات استحباب هذا الفعل؟ وأيضًا ثّمة روايات حتكي 

عن حرمة يشء لكنّها ضعيفة السند فهل يمكن األخذ هبا إلثبات كراهة ذلك؟ 

 وّسع ذلك بعضهم ورفضه آخرون.

التوسعات التي أحدثت قفزة، هل يمكن األخذ وهذه من  التوسعة الرابعة:

بفتوى فقيه هنا؟ ومعنى هذا الكالم أنه قد ال يكون هناك رواية أساسًا، لكن 

يوجد يف هذا املوضوع رأي لفقيه أفتى به، فهل يمكن أن نأخذ برأيه بوصفه 

 رواية، بحّجة أنه بلغني ثواب عربه أم ال يصّح ذلك؟

هنا، وقبلوا باألخذ بفتوى ولو فقيه واحد، وّسع فريق من العلامء النطاق 

فضاًل عن شهرة أو إمجاع، فيام رفض ذلك آخرون. وهذه التوسعة ستتعدى 

 إطار املصادر احلديثية لتنال مصادر الفقه القديم أيضًا.

وهذه من التوسعات املثرية، وتركت آثارًا عظيمة عىل  التوسعة اخلامسة:
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لامء الدائرة إىل كّل روايات القصص العقل اإلسالمي، فقد وّسع بعض الع

واملواعظ ومصائب النبّي وأهل بيته عليهم السالم وتوارخيهم، وما فيه نرش 

فضيلة أو منقبة أو.. بحيث صار يمكن خلطيب املنرب وقارئ العزاء احلسيني 

نسبة احلادثة إىل الواقع، دون أن يتهّرب عرب كلمة )روي(، وتؤّدي توسعة من 

تساهل غري عادي عىل املستوى العام مجاهرييًا يف أمر الروايات هذا النوع إىل 

التارخيية وغريها، وربام يصري مسؤوالً عن تكوين ثقافة أخرى، كام هو حاصل 

 اليوم يف بعض املناطق.

ق إال أّن بعض العلامء رفض بشّدة هذه التوسعة كان من أبرزهم املحقّ 

 مًا رشعًا، عىل كالم عنده.اإلصفهاين؛ إذ اعترب ذلك قبيحًا عقاًل وحمرّ 

وهي توسعة كفيلة لوحدها بإدخال آالف الروايات يف  التوسعة السادسة:

دائرة املعترب واحلّجة، وقد أخذ هبا مجاعة حني قالوا: إّن الروايات غري الشيعية 

يمكن األخذ هبا حتى لو كانت ضعيفة، يف غري دائرة الواجب واحلرام؛ ألّن 

رب هشام بن سامل ـ مطلقة، وعليك أن ترصد عدد هذه الروايات هنا ـ مثل خ

الروايات يف مصادر الزيدية واإلسامعيلية واإلباضّية وأهل السنّة بصحاحهم 

وغري صحاحهم، لرتى كم هو تأثري هذه التوسعة عىل تكوين عقل جديد يف أمر 

 بعض الروايات؟! إال أّن بعض العلامء رفض بشّدة هذه التوسعة.

إذا جاءت رواية ال حتكي عن حكم أصاًل وال عن ثواب،  السابعة:التوسعة 

بل تدّل عىل أمٍر خارجي معني، مثل مكان قرب هود وصالح، فهل تكون مشمولًة 

 ألخبار من بلغ لو كانت ضعيفة السند؟

 ذهب فريق إىل ذلك، فيام رفضه آخرون.

أنه ال يشرتط  ذهب بعض الفقهاء ـ مثل الشيخ البهائي ـ إىل التوسعة الثامنة:



 2جتماع / جإضاءات يف الفكر والدين واال ........................................ 118

يف تطبيق قاعدة التسامح أن يكون اخلرب الضعيف مما يظّن بصدقه، فحتى لو كان 

احتامل صدقه ال يزيد عىل اخلمسني يف املائة، يمكن األخذ به، نعم رشط البهائي 

أن ال يكون هناك ظّن بكذبه، إال أّن املحقق النراقي ينسب إىل والده إمكان 

املواعظ إال إذا علم بكذب الرواية، ال ما إذا ظّن األخذ بالقاعدة يف القصص و

 بالكذب.

وهي توسعة مل نعثر عىل من تبنّاها غري املحقق اآلشتياين،  التوسعة التاسعة:

وتتعّدى هذه التوسعة دائرة السند الضعيف لتشمل الداللة الضعيفة، إذ يرى 

حباب يشء أصحاهبا أنه لو جاءنا خرب ضعيف السند وذو داللة ضعيفة عىل است

مثاًل، فإنه يمكن األخذ هبذه الداللة من باب التسامح واحلكم باستحبابه، بناًء 

عىل صّحة القاعدة، فالداللة التي تضعف عن درجة الظن التي هي درجة 

الظهور يسميها علامء األصول عادة باإلشعار؛ فيقولون بأن احلديث الفالين 

داللته ال تتعّدى اخلمسني يف املائة،  مشعر بكذا أو كذا، أي أن درجة االحتامل يف

وال يعمل العلامء باإلشعار عادًة، لكّن هذه التوسعة تريد العمل به بحّجة 

 التسامح.

إىل غري ذلك من التوسعات مثل الشمول للعقود واإليقاعات وللعبادات 

واملعامالت، وللثواب الدنيوي واألخروي، وللنبي واألئمة مع اختصاص 

 .الرواية بالنبي

ربام هلذا كّله رفض التيار التحديثي يف العقل اإلسالمي نظرية التسامح، 

فأبطلوا الروايات، وبعضهم أنذر باخلطر واملسؤولية إزاء التساهل يف الروايات 

التي تكّون مفاهيم يف املجتمع، مطالبًا بعدم اجلمود عىل الواجب واحلرام يف 

ي، املوضوعات يف اآلثار التعامل مع الرتاث )راجع: هاشم معروف احلسن
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: ح )املقّدمة(، 2؛ وحممد باقر البهبودي، صحيح الكايف 251ـ  251واألخبار: 

، وپريامون ظّن 122ـ  771وحممد جواد املوسوي اإلصفهاين، فقه استداليل: 

؛ ومصطفى حسيني طباطبائي، نقد مصادر حديث: 712ـ  778، 55فقيه: 

؛ وكتاب النكاح 712، 711ـ  711: 5؛ وحممد حسني فضل اهلل، الندوة 211

 (.271ـ  271؛ وحمّمد مهدي شمس الدين، االجتهاد والتجديد: 111: 2

وقد عّزز ظاهرة التحفظ من نزعة التساهل هذه أّن علامء الكالم والتفسري مل 

هيتّموا كثريًا بدراسة النصوص احلديثية الكالمية والتفسريية، ومل يامرسوا نقدًا 

 الطريقة املعمولة يف علم الفقه، وهذا ما قد جيّمد من حركة نقد سنديًا عليها عىل

النصوص احلديثية ـ صدورًا ـ يف غري دائرة الفقه، ومن ثم يكّون مفاهيم عقدية، 

 وتارخيية و... غري مدروسة بالشكل املطلوب.

إّن فكرة )رجاء املطلوبية( ختتلف عن الفكرة الرئيسة يف قاعدة  سابعاا:

التسامح، فلو جاء حديث ضعيف السند دّل عىل ثواب عىل عمل، فإذا قلنا 

بقاعدة التسامح أمكن لنا اإلفتاء باستحباب هذا الفعل، ومن ثم يكتب الفقيه 

دة التسامح فإّنه ال هنا يف فتاويه: إّن هذا الفعل مستحّب. أّما لو أنكر الفقيه قاع

يمكنه اإلفتاء باالستحباب، وهلذا جتده يقول: يؤتى به برجاء املطلوبية، ويقصد 

ن يأيت اإلنسان به أبذلك أّن هذا الفعل مل يثبت استحبابه عندي، لكن باإلمكان 

برجاء وعىل أمل أن يكون مطلوبًا من اهلل تعاىل، وعىل أمل أن يكون احلديث 

من الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، فهنا عندما  الضعيف قد صدر حّقاً 

يأيت به مع هذه النّية الطيبة فإّن اهلل ال يرجعه خائبًا إن شاء اهلل، أو أّنه إذا أتى به 

 وكان صادرًا واقعًا حسب له القيام بفعل مستحّب عن قصد ونيّة.

تفصيل، كام لقد بحثت يف درويس املتواضعة حول قاعدة التسامح بال ثامناا:
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حتّدثت عنها يف كتايب )نظرية السنّة(، وما توّصلت إليه بنظري القارص هو عدم 

 صّحة هذه القاعدة من رأس، والعلم عند اهلل تعاىل.

 

أليس التكليف بقضاء كّل صالة وقع فيها خلل غري مقصود تكليفًا   ـ 352

 !حرجيًا وعسريًا؟

 :ها اَلكّلف حتى لو كان اخلطأ إّن مجلة من اْلحكام الفقهية يؤاخذ علي السؤال

سهوّياا، كاخللل اْلاصل ِف موارد اْلجزاء الركنية للصالة أو الرتتيب 

الدين  اَلخصوص للغسل الواجب، أليس هذا تكليفاا حرجّياا؟ وكيف يّدعى أنّ 

رس فيمن يوجب عليه الفقيه أن يعيد ُيرس وتكاليفه متوافقة مع الفطرة؟ فأين اليُ 

 تي صالها بغسل باطل؟مجيع صلوات عمره ال

 :إّن مؤاخذة اإلنسان وتضمينه عىل أمٍر قام به سهوًا أو عن غري عمد  أوَّلا

يشء طبيعي يف كّل القوانني يف العامل، فلو أتلفت مال غريك من دون قصد فإّن 

القانون يلزمك بالضامن ولو كان معك مال قليل أنت بحاجة إليه. ولو قتلت 

ود سيارتك منضبطًا لكنّك مل تره، فإّن القانون شخصًا من غري قصد وأنت تق

يرّتب آثارًا ضامنية عليك. ولو نسيت دفع املال لصاحبه حتى جاء الوقت فرفع 

ضّدك دعوى فإّن القضاء جيّرمك، إىل غري ذلك من عرشات القوانني التي جيتمع 

ال  ،نعم فيها اجلهل والسهو والنسيان مع املؤاخذة القانونية الضامنية والوضعّية.

 تعاَقب مثاًل لكّن اآلثار ترتّتب قانونًا.

وما ذكرمتوه أعاله من هذا النوع، فهذا الشخص ال يعاقب ال يف الدنيا وال يف 

 اآلخرة، لكنّه يضمن ويتحّمل مسؤولّية اخلطأ السهوي أو اجلهيل الذي وقع فيه.

الفقه ـ  إّن ما ذكرمتوه من أمثلة ليس فيه عرس وال حرج، فصحيح أنّ  ثانياا:
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عىل ما هو املشهور ـ حيّمل هذا الشخص مسؤولّية قضاء صلواته مثاًل، لكنّه ال 

يلزمه بفعل ذلك بشكل ضاغط وحرجي، فالفقيه أيضًا يقول هنا بأّن عليه 

القضاء، ولكن ال جيب عليه اإلرساع فيه، وله ذلك إىل ّناية العمر، واملهم أن ال 

فرضًا واحدًا كفاه حتى لو مات قبل أن  يكون متهاونًا، فلو قىض كّل أسبوعٍ 

 يكمل ما عليه من القضاء، فأين احلرج يف ذلك؟

إّن الصورة العاّمة للموضوع افرتضناها ثقيلة عىل املكّلف، ونسينا أّن الفقيه 

بنفسه ال يلزمنا بأكثر من الرشوع هبذا الفرض خالل السنني القادمة، بحيث 

 الَبنْي أساسًا.يكفي عدم صدق التهاون، فال حرج يف 

إّن للفقهاء مذاهب يف هذا املوضوع، أقصد أصل وجوب قضاء الصالة  ثالثاا:

وتفريعاته، حتى أّن بعض الفقهاء من أهل السنّة يرى عدم وجوب قضاء ما 

تركه اإلنسان عمدًا ووجوب قضاء ما فاته من نوم ونحو ذلك، وهم ينطلقون يف 

ا عاد للصالة وتاب فقد عاد لإلسالم، ذلك من أّن ترك الصالة عمدًا كفر، فإذ

 واإلسالم جيّب ما قبله، وتفصيل هذه اآلراء تراجع يف الكتب الفقهية املبسوطة.

 

 ة كاملة حول املرأةاخلروج بنظرّياحنياز الفقهاء، وإمكان   ـ 352

 :لدّي بحث حول قضايا اَلرأة ِف اإلسالم، وكنت أريد أن أخرج  السؤال

حول اَلرأة عند أحد الفقهاء، لكنّني واجهت بعض بنظرية متكاملة متناسقة 

اَلشاكل، وهنا أنا أسأل: أَّل ُيتمل أّن الفقهاء انحازوا لكوَّنم ذكوراا للمصالح 

الذكورّية وكان ذلك عّل حساب حال اَلرأة؟ ثم بعض الفقهاء يعمل عّل فقه 

لفقه قضايا اَلرأة عن التغريات ِف ا التغيري والزمان واَلكان، ويتحّدث ْلّل 

وتكّيف الفقه مع الواقع، وهنا أسأل: أليست الرشيعة متوافقة مع الفطرة، فأّي 
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 معنى أَّّنا تعطي أحكاماا خمتلفة بحسب اَلتغرّيات؟

 5 ال يمكن حتقيق االنسجام العقالين بني فتاوى مرجع واحد يف العادة  ـ

كام يقولون ـ  عندما يكون املوضوع وسيعًا مثل قضايا املرأة؛ ألّن الفقه مبنّي ـ

عىل مجع املتفّرقات وتفريق املؤتلفات؛ هلذا فعندما نعتمد نظام احلجّية وبراءة 

الذّمة فنحن نتنّحى بنسبٍة معينة عن الواقع، وهذا ما صّعب األمر عىل أنصار فقه 

النظرية، واضطر  السيد الصدر أن يؤّسس كتاب )اقتصادنا( ـ كام يقول هو نفسه 

 الفقهاء عرب الزمن اإلسالمي.ـ عىل جمموع فتاوى 

ال أنصح بتكوين نظرّية حول املرأة ـ هتدف االنسجام ـ اعتامدًا عىل  ،من هنا

رأي فقيه واحد؛ فلو كان ممكنًا فهو عسري جدًا، ال لنقص فيه، بل لطبيعة تكوين 

الدراسات الفقهية يف املؤّسسة الدينية عمومًا، وهي املؤّسسة التي ما زالت 

لك نظرية فقه املقاصد، ترفض أو تتحّفظ عىل تطوير نظرية فقه النظرية وكذ

فنجدها تبدأ من املفردات الفقهية لتكّون النظرية العامة، بدل أن تبدأ من 

النصوص العامة لتحدث التوفيق بينها وبني املفردات اجلزئية التي ستخضع ـ 

شاءت أم أبت ـ ملعطيات النّص العام، وهذه إشكالية عسرية جدًا أحد أسباهبا 

 الدرس الفقهي غيابًا نسبّيًا. غياب القواعد القرآنية من

موضوعيّة الفقهاء وهم ذكور، إشكالية واردة يف نفسها، دون مساس ـ  4

بعدالتهم؛ ألّن مثل هذه املفاهيم واملقوالت تتصل بجانب الالوعي عند 

اإلنسان، ومشكلة بعضنا أّنك عندما تتحدث معه عن مثل هذه األمور فهو يظّن 

 .قية الفقهاء وعدالتهم، مع أّنه ال ربط بني األمرينأّّنا تفيض إىل املساس بأخال

لكن ملاذا مل نسأل أنفسنا عن موضوعّية الرواة الذين نقلوا لنا مئات الروايات 

حول املرأة وأحكامها وهم ذكور؟ حيث يمكن حتّيزهم بشكل يفيض إىل الكذب 
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 عىل خالف الفقهاء عادًة.

عّية الرواة يف بعض بدوري فقد قمت بطرح هذه اإلشكالية حول موضو

املقاالت التي كتبتها حول رشعيّة تقليد املرأة، وهي إشكالّية حقيقية ختّفف من 

. إّنني أوافق عىل عدم  الضّخ االحتاميل الذي تعطيه هذه الروايات املرتاكمة كاّمً

 وجود موضوعّية مطلقة يف احلياة إال نادرًا جدًا وإال من عصمه اهلل.

قًا للفطرة ال يعني أّنه ال يوافق املتغرّيات أو ال يراعيها، كون اإلسالم مواف ـ 4

أليس أمرًا فطرّيًا عند البرش أن يستجيبوا للمتغرّيات؟ إّن املتغري ظاهرة طبيعية يف 

حياة اإلنسان، واإلنسان يقوم بالتكّيف معها منذ آدم إىل يومنا هذا، أليست هذه 

رّي يكون ملنطقي املتوازن مع املتغظاهرة فطرّية؟ إذا احرتم اإلسالم التكّيف ا

 سائرًا عىل وفق الفطرة.

 

 تعليق موجز على مقالة تنفي وجود حجاب للرأس يف القرآن الكريم  ـ 355

 :شيخنا الفاضل، هناك مقال نرش ِف بعض الصحف العربية، حتت  السؤال

عنوان: )مل يرد ذكر حجاب الرأس ِف القرآن إطالقاا(، وقد أحببت أن أرى 

تعليقكم عليه، وأنقل مقاطعه اْلساسّية لكم، وهو لكاتبة باسم: َّناد كامل 

يم إّن حجاب الرأس مل يرد ذكره ِف القرآن الكر»حممود، وهذا بعض مقاطعه: 

إطالقاا.. أما كيف صار غطاء الرأس أمراا ربانّياا وبنداا رئيسّياا ِف الرشيعة 

اإلسالمية، فهذا كالم قد رّوجه الفقهاء فقط.. وهو بند ليس من الرشيعة 

اإلسالمية التي أمر هبا اهلل سبحانه.. إّنًم هو بند خمتلق من الفقهاء ِف رشيعة 

بحانه، وإليك فيًم ييل اْلدّلة: كلمة الفقهاء وحدهم، وليس ِف رشيعة اهلل س

)اْلجاب( ِف اَلعاجم العربية تعني حجب أّي َشء عن النظر أو عن َشء آخر.. 
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وليست كلمة )حجاب( تعني حجاب الرأس أو غطاء الرأس حرصاا.. كًم أّن 

كلمة )حجاب( الوارد ذكرها ِف القرآن الكريم َّل َّتّص اَلرأة فقط، كًم صّورها 

ْلكارم. إضافة إىل كلمة )حجاب( التي خّصها الفقهاء باَلرأة حرصاا لنا فقهاؤنا ا

بدون وجه حق، فإَّنم قد استفادوا من كلمة )جلباب( الواردة ِف القرآن الكريم 

أيضاا.. فلنأخذ معنى كلمة )جلباب( من اَلعاجم العربية أو من اَلتداول عند 

رأة أو الرجل الذي الشعوب العربية.. فنجد أّن كلمة جلباب تعني لباس اَل

يغّطي جسميهًم )ما عدا الرأس(.. وهي ـ أي كلمة )جلباب( ـ َلا عند الشعوب 

العربية مسّميات أخرى مثل )قميص(، وهو أيضاا َّل يغّطي الرأس.. ومثل 

)دشداشة( وهذه أيضاا َّل عالقة َلا بتغطية الرأس.. وقبل أن نتطّرق إىل مواطن 

كريم فإنني ألفت انتباه القراء الكرام أّن عبارة ذكر كلمة )اْلجاب( ِف القرآن ال

)حجاب الرأس( التي تعني )غطاء الرأس( هي غري متداولة عربياا سوى ِف 

اَلجال الديني الذي دّسه لنا فقهاؤنا اْلعزاء دون سند قرآين.. وما عدا ذلك فإّن 

 اَلتداول عن )حجاب الرأس( هو عبارة )غطاء الرأس(.. فلو أردنا أن ندّقق

حولنا وقبلنا ما موجود فعالا ِف الواقع وِف اْلساطري من أغطية للرأس.. نجد أّن 

)غطاء الرأس( هو جزء من قيافة اجتًمعية وليست دينية، وهي َّتّص الرجل 

واَلرأة بالتساوي وِف كل العصور.. وهنا سيربز ِف ذهن القارىء الكريم سؤال 

ـ حجاب  5ديننا اإلسالمي؟...  يفرض نفسه وهو: من أين أتانا حجاب اَلرأة ِف

اَلرأة مثّلًم صّوره لنا فقهاؤنا من أنه رشعي فهو ليس كذلك، وهو خطأ متداول 

منذ قرون، وسأذكر لك نصوص اْليات القرآنية التي يّدعي الفقهاء أَّّنا 

ركيزهتم جلعل اْلجاب عّل اَلرأة من اَلتطّلبات الدينية الواردة ِف القرآن 

سيدي القارىء أَّنم مهًم َّتبّطوا فإّن ما ورد ِف القرآن  الكريم.. وستجد يا
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الكريم بعيد جداا عن الصورة التي قّدمها لنا فقهاؤنا من أّن القرآن يفرض عّل 

ـ مل يتطّرق القرآن  4اَلرأة حجاباا رشعّياا من قّمة رأسها إىل أمخص قدميها. 

ر أو اإلشارة. وإليك الكريم إىل شعر اَلرأة او رأسها بأّي وجه من أوجه التصوي

وقل ﴿من سورة النور نّصها ما ييل:  45ما ييل يا سيدي القارىء..: اْلية رقم 

للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وُيفظن فروجهن.. وَّل يبدين زينتهن إَّل ما 

ظهر منها.. وليرضبن بخمرهن عّل جيوهبن.. وَّل يبدين زينتهن إَّل لبعولتهن 

لكريمة؟ نجد أّن اهلل سبحانه يأمر رسوله أن يقول ماذا نجد ِف هذه اْلية ا ﴾أو..

للمؤمنات أن )يغضضن من أبصارهّن وُيفظن فروجهن(، وهذا َّل عالقه له 

باْلجاب، وبنفس الوقت فقد ذكر اهلل سبحانه نّص هذه الكلًمت موّجهها إىل 

من سورة النور أيضاا، أي قبل هذه  41الرجال، حيث قال سبحانه ِف اْلية رقم 

:  اْلية فنجد  ﴾قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وُيفظوا فروجهم..﴿مبارشةا

هنا أّن كالم اهلل اَلوّجه للمؤمنني هو نفسه اَلوّجه للمؤمنات، فعليه فال عالقة له 

برأس اَلرأة.. وبعد أن أمر سبحانه أن يغضضن أبصارهّن وُيفظن فروجهن 

، وهذا َّل خيفاك يا سيدي ﴾وَّل يبدين زينتهن إَّل ما ظهر منها﴿استمّر قائالا: 

القارئ َّل عالقة له باْلجاب، فالزينة تشمل اْلصباغ واْلساور وغري ذلك ِما 

تتزّين به اَلرأة.. فمنها زينة داخلية خمفية.. ومنها زينة خارجية ظاهرة للعيان.. 

وعليه فإّن هذه الزينة التي أباح َلّن سبحانه أن يبدين للناظرين ما ظهر منها، 

 عالقة َلا بتغليف اَلرأة من قّمة رأسها إىل قاعدهتا، وأسموا هذا التغليف فإَّنا َّل

باْلجاب الرشعي والذي مل يأمر به اهلل سبحانه. ثم استمّر سبحانه بالقول الذي 

استند له عّل غري وجه حّق فقهاؤنا اْلكارم ِف حتجيب اَلرأة، حيث قال سبحانه: 

بيت القصيد )فاخُلمر( التي هي .. وهنا ﴾وليرضبن بخمرهن عّل جيوهبنّ ﴿
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)مجع مخار(.. إنًم اهلل سبحانه يأمرهّن أن يغّطني )جيوهبّن( هبذه اخُلمر.. وأّن 

)جيوهبّن( هذه تعني )فتحة الصدر( وليس الشعر أو الرأس أو الوجه أو اْلكّف 

أو القدمني.. ومل يمّر أمامي ِف كل ما بحثت أّن )للجيوب( معنى آخر خيّص 

جزء من اجلسم سوى )فتحات الصدر(.. وعليه فاَلقصود تغطية فتحة تغطية أّي 

صدر اَلرأة وليس تغليفها من القّمة إىل القاعدة.. وقد ورد ِف سند الفقهاء الكرام 

من سورة اْلحزاب،  14لتحجيب أو حتجيم اَلرأة ما ورد ذكره ِف اْلية رقم 

ا أَيا الذين آمنوا َّل ي﴿والتي هي َّتّص )نساء النبي حرصاا(... واْلية تقول: 

تدخلوا بيوت النبي إَّل.. وإذا سألتموهّن متاعاا فاسألوهّن من وراء 

. نجد يا قارئي الكريم أّن الفقهاء قد أغفلوا عبارات ِف هذه اْلية ﴾حجاب...

الكريمة، واستندوا بشكل خاطئ عّل عبارات أخرى لفرض اْلجاب عّل اَلرأة 

مطلع اْلية: )يا أَيا الذين آمنوا(.. أي أّنه دون وجه حّق. لقد قال سبحانه ِف 

سبحانه َّل خياطب النساء.. ثم اسرتسل ِف أوامره سبحانه، ثم ذكر النص الذي 

وإذا سألتموهّن متاعاا فاسألوهّن من ﴿استند إليه الفقهاء بدون وجه حّق، وهو 

 يا أَيا﴿.. فإذا كان اهلل سبحانه وتعاىل خياطب الرجال بقوله: ﴾وراء حجاب

وإذا سألتموهّن متاعاا فاسألوهّن من وراء ﴿.. ثم يسرتسل أمراا ﴿الذين آمنوا

 ..، فهذا يعني أّنه سبحانه يأمر الرجال أن يتحّجبوا وليس النساء﴾حجاب

ولكّن فقهاؤنا فرّسوه بًم َّل يطابق معناه بأّي شكل من اْلشكال.. وقد استند 

 قاعدهتا بضمنها اْلكّف واْلقدام، فقهاؤنا اْلعزاء ِف تغليف اَلرأة من قّمتها إىل

يا أَيا ﴿من سورة اْلحزاب، وإليكم نّصها:  19وبوجه خاطئ إىل اْلية رقم 

.. ﴾النبي قل ْلزواجك وبناتك ونساء اَلؤمنني يدنني عليهّن من جالبيبهن..

وقد سبق أن بّينا مفهوم ومعنى اجللباب ِف مقّدمة هذه اَلقال.. وقد أورد لنا 
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َّتّص عملية  ﴾يدنني عليهّن من جالبيبهنّ ﴿هذه اْلية التي فيها التاريخ أّن 

تغّوط النساء ِف اخلالء خارج اخليم ِف حينه، أن يدنني جالبيبهّن عّل أسفلهّن 

عند عملية التغّوط.. وِف رأيي إّن هذا هو التفسري اْلقرب إىل الواقع. أعتقد أنه 

ّن )اْلجاب( بشكل عام َّل يعني ـ إ5إىل هنا قد أوفينا حّق الربهنة عّل ما ييل: 

 4ـ إّن )اْلجاب( الوارد ذكره ِف القرآن الكريم َّل خيّص اَلرأة.  4غطاء الرأس. 

ـ إّن )جيوهبّن( َّل تعني  1ـ إّن )اخلًمر( َّل يعني حجاب الرأس أو حجاب اَلرأة. 

 ـ إّن )اجلالبيب( َّل 1من قّمة اَلرأة إىل قاعدهتا، إنًم تعني فتحات الصدر فقط. 

 . ما هو تعليقكم شيخنا اجلليل؟«عالقة َلا بغطاء الرأس قطعاا 

  مع كامل احرتامي للكاتبة املوّقرة، فإّن ما يبدو يل هو أّن املقال ـ وفق ما

نقلتموه يل ـ وقع يف بعض االلتباسات، وهناك بعض عنارص القّوة فيه وبعض ما 

ة، لكنّني سأكتفي ببعض أراه أخطاء فيه، وإمكانّية التعليق املبسوط فيه كبري

اإلشارات بام يناسب املقام، وتفصيل البحث يف وجود حجاب للرأس يف القرآن 

 وعدمه أتركه ملناسبة أخرى، دون أن أبّت فيه الساعة:

إّن الكاتبة املوقرة جعلت احلجاب من اخرتاع الفقهاء؛ ألّنه مل يرد يف  أوَّلا:

كانت هي ال تؤمن بالسنّة الرشيفة القرآن الكريم، ولكنّها نسيت السنّة، فإذا 

فهذا حّقها الذي حيّق معه لآلخرين مناقشتها فيه، لكّن هذا ال يعني أّن الفقهاء 

اخرتعوا احلجاب، بل الصحيح أن نقول بأّّنم أخذوه ممّا اعتقدوا أنه سنّة 

 الرسول صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، حتى لو كان اعتقادهم غري مصيب.

قد الفقهاء بأّن أّي شخص تسأله عن شعر املرأة، فسيقول: زينة املرأة يعت ثانياا:

يف شعرها، فلامذا مل حتاول الكاتبة املوّقرة إدخال الشعر يف الزينة، وحّصت 

املعنى اللغوي للزينة باألساور، مع أّن الكلمة لغًة تتحّمل بقّوة ما كان زينًة 
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زينة التي يضعنها إال لبعولتهّن، بل طبيعية أيضًا؛ إذ اآلية مل تقل: وال يبدين ال

قالت: وال يبدين زينتهّن، فكّل ما يصدق عليه الزينة عرفًا ولغًة يف حّق املرأة 

حيرم إبداؤه بآية الزينة، إال ما خرج بدليل، بل يكاد يرى الفقهاء أّن دخول 

الشعر يف الزينة أوضح من دخول الذراعني واليدين، وال أظّن أحدًا خيتلف معنا 

يف أّن الشعر من أبرز مظاهر زينة النساء، عىل خالف شعر الرجل؛ إذ ال يقال 

عنه بأنه زينة الرجل. وكلمة الزينة يف اللغة ال تقف عند حدود ما تضعه املرأة 

وإن كان ما تضعه من أبرز مصاديق الزينة أيضًا، فقد وصف القرآن اخليل 

والبنون بأّّنام زينة، فكّل ما يكون مجاالً وصف املال ووالبغال واحلمري بأّنا زينة، 

 لإلنسان فهو زينة.

كان ينبغي للكاتبة أن تأخذ هذا التحليل اللغوي بعني االعتبار، وتعطينا 

وجهة نظر نقدّية فيه، ال أن تتخّطاه وتفرتضه غري قائم، وكأّن الفقهاء عندما 

 حتّدثوا حول املوضوع مل ينطلقوا من وجهة نظر لغوّية.

ما هو اخلامر؟ إّن الكاتبة املحرتمة صّورت لنا أّن اخلامر مطلوٌب لسرت  اا:ثالث

الصدر، مما أوحى للقارئ الكريم أّن اخلامر ال عالقة له بالرأس، مع أّن كلمة 

اخلامر يف اللغة العربية تعني الغطاء الذي يغّطى به الرأس، كام ذكر ابن منظور يف 

 العاممة مخارًا أيضًا؛ ألّنا تسرت الرأس. كتاب لسان العرب، وهلذا سّمت العرب

وهذا يعني أّن القرآن الكريم يفرض اخلامر موجودًا، ويريد أن يرّكز عىل سرت 

الصدر به، وهذا ما يفيد ـ من وجهة نظر الفقهاء ـ مفروغية سرت الرأس بحسب 

النّص القرآين؛ إذ لو كان القرآن الكريم يريد فقط وفقط سرت الصدر، لذكر 

ة سرت اجليوب باجللباب ال باخلامر. هذا ما يقوله الفقهاء، فيام الكاتبة رضور

 جتاهلت هذه املقاربة وكأّّنا غري موجودة.
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إّن ما ذكرته الكاتبة املوّقرة من تفسري آية احلجاب لنساء النبي، يمكن  رابعاا:

أن يناقش بأّن الفهم العريف واللغوي والعقالئي عندما ينظر إىل خطاب موّجه 

لطرف يف عالقته بطرف آخر فهو بالرضورة يريد املقصد. مثالً إذا قلنا: ال تتكّلم 

مع املرأة إال من وراء حجاب وساتر، فهذا يعني ـ بحسب رسالته املقصدّية ـ أّن 

املطلوب هو احلجاب والساتر بني الرجل واملرأة، فال يكون اخلطاب يف مثل هذه 

 فعل متقّوم غالبًا باالثنني معًا.احلاالت أحادي الطرف؛ ألّن طبيعة ال

أضف إىل ذلك أّن اآلية الكريمة هذه ال عالقة هلا بسرت الرأس؛ ألّن اإلسالم 

مل يسّم سرت الرأس حجابًا، وهذه التسمية جديدة وحادثة بني املسلمني، إذن 

املطلوب ليس سرت شعر املرأة هبذه اآلية الكريمة، ومل يستدّل هبا الفقهاء عىل 

حلجاب باملعنى املعارص للكلمة، وإنام هي بصدد احلاجب بني االثنني، موضوع ا

حتى لو كانت املرأة خلف الستار غري مستورة الرأس، فنسبة هذه اآلية إىل 

الرجال والنساء سواء، وال عالقة هلا بسرت الشعر، حتى نشكل عىل الفقهاء يف 

 خصوصها.

تالط يف نفسه، وهذا يعني أّنم والدليل أّن الفقهاء مل حيّرم الكثري منهم االخ

إما فهموا اختصاص هذه اآلية بنساء النبي أو فهموا منها االستحباب جلميع 

 النساء والرجال، فلم يلزموا برتك االختالط سوى بعض قليل منهم.

 

 هل املطلوب تكّيف الفقه مع الواقع أم تكّيف الواقع مع الفقه؟  ـ 353

  ّالرشيعة هي التي ُيب أن تتكّيف مع »العبارة التاِل:  ةا السؤال: ذكرتم مر

، فًم هو اَلقصود من هذا الكالم؟ وما «الواقع، وليس الواقع يتكيّف مع الرشيعة

 هو الفرق بني الواقعّية الغربية وبني الواقعية التي يقبلها اإلسالم؟
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  لعّل هناك خطًأ يف النقل، فام قلُته هو رضورة الرتكيز عىل مفهوم تكّيف

رشع، وليس فقط تكّيف الرشع مع الواقع، وعىل أّية حال فالواقع الواقع مع ال

والرشع يتوّجب عليهام التكّيف مع بعضهام، وليس وجوب التكّيف عبارة عن 

خطاب خاّص بالرشع، ولتوضيح فكريت القائمة عىل جدلية التكّيف بني الواقع 

 والرشع )النّص(، يمكنني القول:

اإلسالمي من التكيّف مع الواقع، وهلذا  من الطبيعي أّنه البّد للفقه ـ 5

 املفهوم عّدة مستويات تطبيقيّة وصياغات بيانية أذكر منها للتوضيح:

رضورة أن يتعّرف الفقه اإلسالمي عىل طبيعة الظواهر املستجّدة عىل  أ ـ

أرض الواقع؛ لكي يتمّكن من إصدار األحكام بحّقها، فام مل يتعّرف الفقيه 

بشكل دقيق عىل الظاهرة اجلديدة التي يريد أن يصدر القانون الرشعي يف حّقها 

للواقع وغريبة عنه. وهذا فسوف تكون أحكامه إّما جتريدية غري واقعية أو منافية 

جانب رئيس من فقه مستحدثات املسائل أو ما يسّمى بفقه النوازل، وال يكفي 

يف فقه النوازل أن نبقى مع الفروض التقديرية، بل البّد من البحث عن الوقائع 

 بنفسها لتقديم اجلواب عليها.

عاهتا وناشطة عندما تتحّقق موضو إّن األحكام الرشعّية تصبح فعلّيةً  ب ـ

اخلارجّية، وهذا معناه أّن من الرضوري لصّب احلكم عىل موضوعه من معرفة 

املوضوع بشكل صحيح حتى نربط هذا احلكم هبذا املوضوع بطريقة ال تفيض بنا 

إىل وقوع مشاكل، فإذا كانت هناك حتّوالت حتدث يف املوضوعات باستمرار 

كلها املعّمق، كي ال نضع فمن الطبيعي أّننا مطالبون بوعي هذه التحّوالت بش

 احلكم الصحيح يف نفسه يف موضع غري صحيح، فتكون النتيجة خاطئة.

عىل الدراسات الفقهية أن هتتّم بالقضايا املعارصة، بدل االشتغال بقضايا  ج ـ



 182 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

إّما صارت غري موجودة أو نادرة الوجود، وهذا جانب من منطق األولويات 

 املعارص.

عىل الفقه اإلسالمي أن يمّيز عىل أرض الواقع بني العنوان األّويل  د ـ

والعنوان الثانوي، فال يكفي احلديث عن األحكام بعناوينها األولّية، بل البد 

 من رصد العناوين الثانوية املؤثرة اليوم لكي نضع احلكم يف موقعه الصحيح.

اداهتا الفردية وكذلك عىل الفقه اإلسالمي أن يالحظ األحكام يف ارتد

 واالجتامعية معًا ال الفردية فقط.

إّن الواقع سيال دومًا، وهو دّفاقة بالصور اجلديدة  وخالصة القول:

واحلاالت الطارئة، ومعنى واقعّية الفقه هو أّنه ينطلق من فهم الواقع فهاًم عميقًا، 

ىل ثم يذهب إىل النّص ليعرف حكم الواقع من خالله، ال أن يسقط التاريخ ع

الواقع فيخلط بني املفاهيم والصور واألحداث، دون وعي تفصييل بطبيعة 

املتغرّيات االجتامعية والسياسية والثقافية وغريها، حتى يكاد الفقيه وكأنه يفتي 

أحيانًا ألبناء القرون األوىل، فالنّص يريد أن يعّرفني عىل حكم الواقع، فال يمكن 

نا يف إطار االجتهاد الفقهي اليوم وألبناء هذا للواقع املعارص أن يغيب عن بايل وأ

 العّص.

لكنّنا اليوم نسمع كثريًا عن رضورة تكّيف الفقه مع الواقع، وال نكاد  ـ 4

نسمع شيئًا عن رضورة تكيّف الواقع مع الرشيعة، القضّية من وجهة نظري أّننا 

أ فيه، مسكونون بمفهوم العصمة، فبعضنا يرى هذا الفقه معصومًا كأنه ال خط

وكأّن هؤالء العلامء والفقهاء ال خيطؤون، مع أّّنم برش يعرتهيم ما يعرتي البرش 

من نقص وزلل، فيام نجد بعضنا اآلخر يرى عصمة الواقع، فكأّن كّل ما صار 

أمرًا واقعًا مهيمنًا فهو معصوم، وعيل  أن أرضيه، وإال تعّرضت للسخرية من 
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 التيارات الفكرية األخرى!!

لك أّن من املطلوب منّي ممارسة عملية تلميع يومي للرشيعة، كي ومعنى ذ

يرىض عنها فالن أو فالن، أو تعجب الغرب أو الرشق!! إّنني أجد يف أوساطنا 

الكثريين ممّن بات يقّدس الواقع، فكل يشء هو واقع فهو مقّدس، ال جيوز 

مفاهيم إنسانية  التفكري باملساس به أو نقده، بل علينا إنتاج فقه يرضيه، وإنتاج

ودينية تتوامل معه. إّنني أرفض هذا اللون من التفكري رفضًا تاّمًا، وأرى أّنه ينبعث 

 من عقلية املنطق التربيري التكرييس، وليس من عقل تغيريي نقدي جريء.

قد تكون بعض األحكام الفقهية اليوم غري متواملة مع الناس، ليس ألّن هذه 

ة، بل ألّن الناس انحرفت حّدًا تغرّي فيه مزاجها األحكام غري صحيحة بالرضور

وثقافتها وعقلها وحتى ذوقها السليم، بفعل التأثريات اإلعالمية العمالقة 

للقوى الكربى يف عامل اليوم، وعلينا أن ال نعيش عقدة إرضاء اآلخر الذي بنى 

 طريقة تفكريه عىل أساسيات هي يف نفسها خاطئة من وجهة نظرنا، فمن يستقذر

يف ذوقه طعم العسل ال يمكنني أن أقنعه بأكله، بل عيّل االشتغال عىل البنيات 

 التحتية التي كّونت ذوقه هذا.

رغم إيامين العميق برضورة واقعيّة الفقه، وانتقادي الشديد لواقع الفقه 

اإلسالمي اليوم يف غري موقع وجمال، لكنّني ال أجد من املنطقي أبدًا أن نطالب 

بإرضاء اآلخرين، ممّن يملكون نفوذ الواقع وسلطانه يف عامل الثقافة  الفقه دوماً 

والفّن واجلامل والوعي والفكر. وإذا عجزُت عن إقناع اآلخر بجاملّية فكريت؛ 

ألّن نظامه الذهني مبايٌن لنظامي الذهني، فإّن العجز عن إقناع اآلخر بفكرٍة ما 

ا أبدًا. إّنني أدعو إىل معاجلات ليس دليل صّحة هذه الفكرة، وال هو دليل بطالّن

متوازنة هلذه األمور ال تريد أن تريض مشهور الفقهاء ولو عىل حساب الواقع 
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واألولويات واملقاصد الدينية العليا، كام ال تريد أن تريض الواقع عىل حساب 

 الرشع والقيم الدينية.

 

 !لوسيلة(املبدأ املنفعي )الغاية ترّبر ا ةشرعنوقانون التزاحم الفقهي   ـ 354

 :هناك ِف اإلسالم الكثري من اْلحكام التي ِتّوز ارتكاب اَلحّرمات  السؤال

إذا تزامحت مع مصلحة أكرب، كوجوب أكل اَليتة مثالا إذا كانت تتوّقف عليها 

حياة الشخص، هذا ِف جمال الفرد. وأيضا ِف جمال اَلجتمع، قرأت رأياا للشيخ 

ن لقطع أيدي الظلمة عن اَلؤمنني وبالدهم التربيزي برضورة أن يتصّدى اَلسلمو

مع التمّكن منه، حيث إنه لو أمكن ذلك باَلقّدمات غري اَلحّرمة ِف نفسها فهو، 

وأما إذا توّقف ذلك عّل ارتكاب حمّرم ِف نفسه فالبد من مالحظة اْلمهية بني 

 اَلتزامحني.. سؤاِل هو أنه للوهلة اْلوىل فإّن هذا اَلنهج ِف تربير ارتكاب

اَلحّرمات ِف سبيل غاية ومصلحة أهم شبيه باَلنهج الغريب الرباغًمِت القائل بأّن 

الغاية ترّبر الوسيلة!! لكن ربًم اَّلختالف ِف من ُيّدد الغاية؟ ففي اَلبدأ الغريب 

ُيّدد الغاية اَلصلحة الشخصية النفعّية اَلادية، ِف حني أّن الغاية وفق الرؤية 

بل هي عامة ُيراعى فيها مصلحة اإلنسانية ككل اإلسالمية ليست شخصّية، 

 وليس الفرد... ما هو رأيكم شيخنا؟

  إذا أخذنا مبدأ )الغاية ترّبر الوسيلة( عىل إطالقه، فإّنه يلتقي مع الترشيعات

اإلسالمية يف جهة وخيتلف عنها يف جهات، فهذا املبدأ جيعل قيمة الوسائل تابعة 

الغايات سليمة مل تكن هناك مشكلة يف الوسيلة التي لقيمة الغايات، فإذا كانت 

 نستخدمها، وهذا الكالم مرفوض عىل إطالقه يف الرشيعة اإلسالمّية، وذلك:

إّن الوسائل يف الرشيعة اإلسالمّية أفعال هلا حكمها اخلاّص، فمجّرد  أوَّلا:
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لو وقوع فعل معني وسيلة يف طريق حتقيق غاية معينة ال يرّبر هذا الفعل حتى 

كانت الغاية سليمة، فإصالح ذات البني ال يصّحح رسقة مال شخص ولو 

كانت هذه الرسقة وسيلة هلذا اهلدف النبيل، والكذب ال جيوز ولو كان وسيلة 

 إلدخال الرسور إىل قلوب الناس وهي غاية نبيلة.

 والعالقة بني الغايات والوسائل ِف الفقه اإلسالمي تكون من خالل أمرين:

ار بلوغ هذه الغاية هبذه الوسيلة، بحيث ال نملك طريقًا للوصول انحص أ ـ

إىل هذه الغاية النبيلة إال من خالل هذه الوسيلة غري النبيلة، فلو أمكن الوصول 

إىل الغايات النبيلة من خالل طرق أخرى نبيلة يف نفسها، مل ُيسمح باستخدام 

ني عرب الصدق يف القول، مل الطريق غري النبيل إطالقًا، فلو أمكن إصالح ذات الب

 جيز الكذب إلصالح ذات البني.

قياس درجات األمهّية بني اهلدف والغاية من جهة وبني الوسيلة من  ب ـ

جهة أخرى، فلو كانت أمهيّة الغايات بحيث تكون أقوى من حجم الرضر أو 

 املفسدة التي يف الوسائل، فهنا جيوز استخدام الوسيلة لتحقيق اهلدف. أّما لو

فرضنا أّن الوسيلة كانت ذات مفسدة أو قبح أكرب من الغاية التي نستخدم 

الوسيلة ألجلها فإّن الغاية يف هذه احلال تسقط، فال يمكن للتوفيق بني زوجني 

 أن نقوم هبدم مسجد أو مستشفى حيتاجهام الناس مثاًل.

تطبيق يف  إّن حتديد عنّص األمهّية والذي هو العنّص األكثر خطورةً  ثانياا:

قاعدة التزاحم التي تقيض بتقديم األهم عىل املهم، ليس مسألة ذوقيّة يف الرشيعة 

اإلسالمّية، وال هي مسألة شخصيّة أيضًا، بل حيث إّن املوقف الرشعي 

واألخالقي من الغاية والوسيلة يرجع إىل املرّشع سبحانه وتعاىل، فإّن حتديد 

د فيه من الرجوع إىل ما يكشف لنا عن درجة أمهيّة كّل من الغاية والوسيلة الب
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موقف املرّشع تعاىل فيه، وعملية الكشف عن موقفه لتحديد درجة األمهّية ليس 

أمرًا سهاًل، ومكامن خطأ الكثريين يف تطبيق قانون املصلحة اليوم وقبل اليوم 

 هي يف هذه النقطة بالذات.

الترشيعات من حيث لقد بذل الفقهاء املسلمون جهدًا يف حتديد مستويات 

األمهيّة وغريها، وكان أكثر من رّكز عىل هذا املوضوع هم أنصار الفقه املقاصدي 

هـ( يف االجتهاد الرشعي، لكن يف كثري 512املؤّيدين لنظريات اإلمام الشاطبي )

من األحيان نحن نواجه استحسانات واستنسابات شخصية يف هذا األمر، ال 

أّن حتديد عنّص األمهيّة هذا خيتلف تبعًا ملناهج تقوم عىل أدّلة مقنعة، كام 

االجتهاد وقراءات املفّكرين واملجتهدين، وهذا ما يؤّكد أّنه أمر ليس بالبسيط أو 

 بالعابر.

سأعطي مثاالً بسيطًا، هل األّمة هي األهّم أم الدولة؟ للوهلة األوىل قد يبدو 

ليوم، فبعضهم يعطي هذا السؤال بسيطًا، لكننا نجد اختالفات عميقة فيه ا

القداسة للنظام اإلسالمي، وبعضهم ال يعطيه القداسة بل يعطيها لألّمة، فاألّمة 

هي الغاية ال الدولة، والدولة ليست سوى وسائل خلدمة األّمة. وهناك عرشات 

األمثلة الصغرية والكبرية هلذا املوضوع الذي يؤّكد لنا أّننا بحاجة إىل مناهج 

 األمهيّة بني الترشيعات ومتييز الوسائل عن الغايات متهيدًا عميقة لدراسة معايري

 .لتطبيق قوانني التزاحم

وهذا ما يفرض اليوم فتح باب يف أصول الفقه اإلسالمي أو علم القواعد 

 الفقهية يدور حول فقه التمييز بني الغايات والوسائل.

عن قانون وعليه، فإّن قانون التزاحم يف الترشيع اإلسالمي خيتلف أيضًا 

الغاية ترّبر الوسيلة، من حيث إّنه يف قانون الغاية ترّبر الوسيلة يكون العقل 



 2جتماع / جإضاءات يف الفكر والدين واال ........................................ 181

اإلنساين هو احلََكم يف حتديد الغايات والوسائل ومتييزها عن بعضها، ثم يف 

حتديد درجات األمهّية فيام بينها، بينام األمر يف الترشيع اإلسالمي ُيرجع فيه إىل 

من جمموع نصوصه: أيٌّ من الترشيعات هو األهم  الرشع نفسه، لكي نستكشف

وأّي منها ليس باألهم، بل إّن افرتاض ترشيع ما غايًة وآخر وسيلًة هو بنفسه 

 ليس سهاًل. وطبعًا ال أقول بأّنه ممتنع.

إّن هناك نقطة مهّمة هنا، وهي أّن كثرة استخدام قانون التزاحم يف  ثالثاا:

سة نوع األداء الذي سنخرج به عمومًا بعد ذلك، احلاالت املختلفة حيتاج إىل درا

وأقصد من هذا األمر أّنني عندما ُاكثر أو ُافرط من استخدام قانون التزاحم، فإّن 

عيّل أيضًا أن أحسب املجموع، لكي يكون له دور يف حساب معايري األمهّية، فإذا 

كّل يوم عّمت يف املجتمع ظواهر قانون التزاحم بشكل مفرط، وبتنا ّندم يف 

مسجدًا ألجل طريق، ونسلب حّق شخص ألجل أمر أهم، ونظلم شخصًا ألّن 

املصلحة تقتيض مراعاه العالقة مع شخص آخر، وّندر حرمًة جلامعة هنا ألّّنا 

ضعيفة انطالقًا من املصلحة األهم يف فتح عالقة مع مجاعة هناك ألّّنا قوّية.. إّن 

نا مرحلة ّندر فيها القيم نفسها ونحن مل متّدد هذه الثقافة خيشى منه أن يبلغ ب

ننتبه، فعلينا أن ندرس أيضًا ـ بنظرة جمموعية، ال فردية ـ كّل عمليات إجراء 

قانون التزاحم، لنرى هل بلغت حّدًا مفرطًا يف ثقافتنا الدينية بحيث غيّبت القيم 

 .هذا موضوع بالغ األمهّية لصالح املصالح أم ال؟

ام عيل عليه السالم فنحن نواجه مثل هذا األمر، وعندما ندرس سرية اإلم

فقد كان بإمكانه أن يبقي معاوية عىل والية الشام، وكذلك جيعل طلحة والزبري 

عىل واليتي الكوفة والبّصة، ثم بعد فرتة يعزهلام، وكان بإمكانه أن ال يستعجل 

س، لكنّه مل بعزل الوالة والقضاة يف حركٍة راديكالية قاسية، فال يثّور عليه النا



 185 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

يفعل. ولعّل أحد األسباب لذلك ـ وهو موضوع طويل ـ هو أّن نظام املصلحة 

األهم عندما يفرط احلّكام والوالة والكبار يف استخدامه، فإّنه يمكن أن يؤّدي 

إىل هدر حقوق الصغار، وتاليش مصالح الطبقات الوسطى، وهذا معناه أّنه ال 

عنوان القيم العليا وقضايا التضحية يف  بّد من صدمة تعيد للذاكرة اجلامعية

هذا ما أراده عيّل عليه السالم إلعادة تصحيح املسارات لعّل سبيلها، و

 والثقافات.

ما أريد الرتكيز عليه هو أّن نظام التزاحم يف الترشيع اإلسالمي، كام يالَحظ 

بنحو الفقه الفردي التجزيئي، كذلك يالَحظ بنحو الفقه اجلمعي املوضوعي، 

ويف املالحظة الثانية نستعيد استحضار قضايا القيم العليا. وإعادُة استحضارها 

 هبذه الطريقة سوف يبعدنا عن األنموذج الغريب يف قانون الغاية ترّبر الوسيلة.

أكتفي هبذا املقدار من التمييز؛ ألّن املوضوع طويل. وهذا كّله، إضافة إىل ما 

 صلحة الشخصية والنوعية بدرجة معينة.متّت اإلشارة إليه يف السؤال من امل
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  السؤال: تنترش ِف جمتمعاتنا بعض اَلناسبات اَلأخوذة من الغرب، وعّل سبيل

اَلثال )عيد اْلم(، فًم هو موقفكم من إحياء هذه اَلناسبات؟ وهل هناك من 

فنحن نحيي مناسباهتم وَّنمل مناسباتنا. أرجو حمذور فيه كالتشّبه بالكفار؟ 

 .منكم التوجيه ولكم الشكر اجلزيل

  شيخنا العزيز، أوّد معرفة رأيك بالتعليق أدناه وهو تعليق ِل. وأنا لك من

ليس هناك ِف اإلسالم عيد اسمه عيد اَلولد النبوي، »الشاكرين. لقد قلُت: 

ياد عّل اَّلختالف بني اَلسلمني، أع 4أو  1فاْلعياد ِف اإلسالم معروفة، وهي 
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وهي ذات معنى عبادي أكثر منه احتفاِل. ثم إّن النبي حمّمداا صّّل اهلل عليه وعّل 

آله وسّلم ُبعث نبياا بعد أربعني عاماا من وَّلدته، وأنا كمسلم يعنيني من النبي 

الوظيفة التي ُبعث من أجلها، وليس شخصه البيولوجي. وعليه فاَلناسبة التي 

ب أن ُتعطى حّقها ِف اَّلحتفال بني اَلسلمني هي اَلبعث النبوي الرشيف ِف ُي

السابع والعرشين من رجب. وعّل مّر التاريخ كانت السلطة ترّكز عّل الشكل 

َّلكتساب الرشعية، وعّل مّر التاريخ أيضاا كان هذا الرتكيز لتغطية ابتعاد السلطة 

سلوك واَلواقف والعالقة باَلجتمع عن اَلضمون اإلسالمي اْلقيقي ِف الفكر وال

 ؟. ما هو تعليقكم شيخنا الكريم«والثروة و..

كون يوم ما عيدًا، يمكن أن يكون نتيجة اعتبار رشعي خاص، ويمكن  أوَّلا:

أن يكون نتيجة اعتبار عريف عام أو خاص، أّما العيد الناتج عن االعتبار الرشعي 

حى بإمجاع األّمة اإلسالمّية، كام الثابت، فهو عبارة عن عيد الفطر وعيد األض

وردت العديد من األحاديث عن أهل البيت النبوي عليهم السالم باعتبار يوم 

الغدير ويوم اجلمعة عيدًا، فتكون األعياد عند املذهب الشيعي أربعة. وأّما غري 

ذلك من األيام فلم ينّص مجهور الفقهاء السابقني، وال جاء يف النصوص القرآنية 

يثية أّنه عيٌد بعنوانه، فاعتبار العيد هو اعتبار رشعي ومل يرد يشء يف غري واحلد

 .هذه األيام األربعة، سواء فهمنا العيد أمرًا له أحكام أم له ُبعد احتفايل ال فرق

إال ما وقع بينهم من كالم يف بعض املوارد القليلة جدًا مثل يوم النوروز 

فارسية، لكن مل يرد بشكل ثابت عن النبي )النريوز( الذي هو عيد بداية السنة ال

 أو أحد من أهل بيته أو صحابته أّّنم أعلنوا يومًا ما عيدًا غري هذه األّيام.

ما تقّدم ال يمنع من أن نعترب نحن يومًا من األيام عيدًا، إّما لسبٍب ديني  ثانياا:

لد اإلمام كمولد النبي األكرم أو مولد اإلمام عيل أو بعثة النبي األعظم أو مو
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املهدي أو يوم اإلرساء واملعراج أو غري ذلك، أو لسبب غري ديني كإعالن بعض 

الدول أيامًا معّينًة بمثابة أعياد وطنية أو ذات بعد ثوري وشعبي وتارخيي، فإّن 

هذا االعتبار إذا مل يصادم الرشع ال مانع منه، بل قد يكون راجحًا يف حّد نفسه لو 

ل اخلري وتقويٌة ألوارص التعاون واملواّدة واإليامن وحّب كان فيه تشجيٌع عىل فع

 .الوطن وغري ذلك ممّا حثت عليه النصوص الرشعّية

لكّن املهم هو أن ال نعترب هذا العيد عيدًا رشعّيًا، بمعنى أن ال ننسبه إىل 

هلذا اليوم بأّنه ديني الرشيعة ما دمنا ال نملك دلياًل عىل وجود اعتبار ترشيعي 

جمّرد اشرتاك يوٍم من األيام مع بعض األعياد يف بعض األعامل كالغسل عيد. و

 مثاًل أو الزيارة أو نحو ذلك، ال يدّل عىل اعتبار العيدية رشعًا له.

بناًء عىل ما تقّدم، فإّن كون هذا العيد قد جاءنا من الغرب أو من  ثالثاا:

نفرض أّن الغرب املسيحية أو غري ذلك ال أجد فيه حمذورًا يف حّد نفسه، فل

توّصل إىل اعتبار يوٍم من األيام هو يوم الطفل العاملي، فام الضري يف مشاركته يف 

ذلك؟ وملاذا نّّص دائاًم عىل اعتبار املقاطعة مع كّل ما يأيت من الغرب؟ بالنسبة يل 

كّل اعتبار ليوٍم من األيام عىل أّنه عيد أو مناسبة، هو أمٌر مرشوع، بل قد يكون 

ما دام يدعو لقيم اخلري والعدالة واملحبّة واإلنسانّية والرقي واألخالق  حمبوباً 

والرتبية والبناء الروحي والديني والوطني عند البرش، سواء أتى من الغرب أم 

، ورشط أن ال حيوي منكرات الرشق، رشط أن ال ننسبه إىل الدين بال دليل

 .أخالقّية ورشعية

وصّيتهم مهام أمكن، وعدم السامح ألّي ينبغي للمسلمني عدم هدر خص ،نعم

ثقافة أخرى غري متناسبة مع دينهم وأخالقهم أن تغزوهم حتت مسّميات العيد 

 الفالين أو غريه.
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إّن ابتكار أعياد جديدة ألّي سبب من األسباب يشء وإمهال أعيادنا  رابعاا:

ذلك عىل  الدينية يشء آخر، فإذا كانت الناس هتتّم بعيد األم أو الطفل أو غري

حساب االهتامم باألعياد الدينية، فإّن هذا ال يعني أّن عيد األم عيد غري رشعي 

أو ينبغي حماربته، بقدر ما يعني أّن علينا أن نسعى للرتويج لألعياد اإلسالمّية 

ليكون هلا حضورها املتمّيز يف األّمة، وال تنسى األّمة خصوصّيتها منجرفًة خلف 

ة من الغرب أو الرشق، وهذا معناه أّنه من الرضوري لنا أن األعياد البرشية اآلتي

 نمّيز بني األمور بشكل دقيق.

بالكفار، فإّن املراد  ال يصدق عىل األعياد اآلتية من الغرب أّّنا تشّبهٌ  خامساا:

بالتشّبه املحّرم بالكفار ـ عىل ما هو الصحيح املبحوث يف حمّله ـ شكٌل من 

أشكال التبعّية هلم والذوبان الثقايف فيهم، ال مطلق مشاركتهم يف بعض العادات 

والتقاليد والثقافات فإّن األمم تتشارك فيام بينها، والغرب قد يطلق بعض 

ال بوصفه كافرًا، فأّي مانع من التواصل معه فيام أطلقه  األمور بوصفه إنساناً 

 انطالقًا من عنارص اإلنسانية املشرتكة؟

نطولوجي يف شخصية النبي أو إّن الفصل بني البعد الوجودي األ سادساا:

اإلمام، وبني البعد الوظيفي والدعوي يبدو صعبًا يف بعض املساحات، فمن غري 

عدم أمهيّة البعد الوجودي يف شخصية النبي الصحيح أن أحتّدث باملطلق عن 

اإلرساء واملعراج، التي هي عبارة عن  نصوصاألكرم مثاًل؛ وإال فبامذا نفرّس 

جتربة نبوّية شخصّية؟ وبامذا نفرّس اآليات التي تتحّدث عن شخص النبي من 

حيث اليتم وغريه؟ هذا يعني أّن جزءًا من شخصية النبي وذاته يتصل يب 

 كمسلم.

 أّن البعثة شأٌن يتصل يب كذلك والدته التي كانت مقّدمة للبعثة شأٌن وكام
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يتصل بدرجة أو بأخرى يب، فاملوضوع ليس هنا، وإنام هو يف فائدة هذه 

املناسبات التي ابتكرها املسلمون أو ابتكرهتا السلطات ال فرق، فإذا كانت 

كانت مرّضًة وغري  تعطي ثامرها الرتبوية واالجتامعية فلامذا أقف ضّدها؟ وإذا

مفيدة أو عائقًا عن التقّدم، فإّن عيل  بيان ذلك، بال فرق بني أن تكون هذه 

املناسبات مرتبطة بجانب البعثة النبوية أم ببعد الوالدة النبوّية مثاًل، فال أظّن أّن 

هذا املدخل هو املدخل الصحيح ملعاجلة املوضوع، بل أعتقد أّن املدخل 

املوضوع هو ـ من جهة أوىل ـ البحث عن وجود اعتبار  الصحيح لدراسة هذا

رشعي هلذا العيد أو ذاك، ثم ـ من جهة الثانية ـ البحث عن فوائد هذه 

االحتفالّيات وعدمها بعد عدم ثبوت دليل رشعي عىل اعتبارها اخلاّص، من 

دون فرق بني كون هذه األعياد قد وضعت يف سياق أمر وجودي أو عميل 

 وظيفي.

 

 مفهوم التولي والترّبي؟ وكيف نفهم ممارساته اليوم؟ ما هو  ـ 352

  السؤال: تكثر دعوات إظهار الرباءة من رموز اَلخالفني للتشّيع، بحّجة أّن

الوَّلء والرباء من واجبات اَلؤمن )فروع الدين(، وذلك ِف ظّل اَلناخ الطائفي 

ّرفاا ِف هذا الذي يؤّجج من كّل اْلطراف، وإن كان أحد اْلطراف أكثر حّدةا وتط

التأجيج. ما مدى صّحة أّن الوَّلء والرباء جزء من أساسّيات الدين؟ وهل َلذا 

 اَلعنى وجود ِف تاريخ التشّيع؟ ومن أّسس له؟ ومنذ متى؟

  توجد هنا جمموعة من األمور ينبغي عدم خلطها ببعضها، وقد خلطها

 حيظ هذا كثريون وأخطأوا يف تقديري يف فهم هذا املوضوع، ومع األسف مل

املوضوع بدراسات معّمقة يف الفقه اإلسالمي إال نادرًا، وإّنام تّم تناوله يف 
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التفسري أو األخالق، والبحث فيه يطول، لكن باختصار يمكن أن نقول بأّن 

 متييز ذلك بعّدة نقاط، هي:

معنى الرباءة، وهي تعني يف اللغة االنقطاع وخلوص الشء من الشء  أوَّلا:

التباعد عنه من األّول أو بعد االتصاف به. ومنه الرباءة من املرض، ومفارقته و

أي املعافاة والسالمة وابتعاد املرض عنه وختّلصه منه. ومنه الرباءة من العيب 

ين  والنقص، بمعنى السالمة منهام. وكذلك عندما يقولون: الرباءة من الد 

ومن هذا املعنى االسترباء من والضامن، فهو يعني أّن الذّمة والعهدة خالية منهام. 

البول واملني واحلمل وغري ذلك مما تعّرض له الفقهاء، فإّنه بمعنى اخللّو منها 

واخلالص واملفارقة. ومن هنا يأيت معنى طالق املبارأة، أي يفارق كّل طرف 

اآلخر، وهلذا اشرتطوا فيه املفارقة من الطرفني وترك كّل واحد منهام اآلخر 

يقال: ترّبأ الرجل من الرجل، أي تباعد منه وانقطعت الصلة وكراهته له، و

: 27، وهتذيب اللغة 212بينهام، ومل يعرتف له بحّق عليه )انظر: املفردات: 

؛ والنهاية 181: 8؛ والعني 111، 111: 2؛ ومعجم مقاييس اللغة 152، 111

 :2؛ والصحاح 157ـ  151: 22؛ واملحيط يف اللغة 222: 2يف غريب احلديث 

 و..(. 212: 2؛ وجممع البحرين 11

مل يتعّرض الفقهاء يف بحوثهم غالبًا للرباءة من املرشكني والكّفار  ثانياا:

والظاملني، لكّن هذا األمر واضح من بعضهم يف بعض الكلامت، وهناك بحث 

يف الفقه اإلسالمي حول أّنه لو أراد اإلنسان أن يصبح مسلاًم فيجب عليه إبداء 

إذا صدرت منه الشهادتان فهو مسلم، لكن هل جيب عليه أن يترّبى الشهادتني، ف

من سائر الديانات حتى نعتربه مسلاًم؟ املعروف بينهم عدم لزوم ذلك )انظر: 

و..(، فلو  757، 118: 1؛ وقواعد األحكام 281ـ  287: 1رشائع اإلسالم 
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 ُعّد عاصيًا.توىّل اهلل ورسوله، ومل يتربأ من سائر الديانات فهو مسلم حتى لو 

انطالقًا من النقطة السابقة، وبّصف النظر عن اعتباره مسلاًم أم ال، هل  ثالثاا:

 جيب أن يتربأ اإلنسان من الكفر والكّفار ومن الظلم وظاملي آل حمّمد أم ال؟

 وهنا توجد أربعة مفاهيم ُيب علينا أن نمّيز بينها:

، وهذا واجب، وهو أن يكون التويّل للمسلمني أو ملوايل حمّمد وآل حمّمد ـ 5

 املسلم حمبًا هلم وينّصهم وينتمي إليهم ويدخل يف مجاعتهم.

تويّل غري املسلم أو الناصب العداء ألهل البيت وظاملهم، وهذا أيضًا من  ـ 4

 الواضح أّنه حرام عند الفقهاء.

 الترّبي من املسلم وموايل أهل البيت، وهذا حرام أيضًا عندهم. ـ 4

ي من غري املسلم ومن ناصبي العداء ألهل البيت وظامليهم، وهذا التربّ  ـ 1

هو حمّل البحث، إذًا فيجب التمييز بني تويّل غري املسلم وبني الترّبي منه، خالفًا 

ملا فعله بعضهم حيث استدّل عىل وجوب الترّبي )باملفهوم اخلاص( بنصوص 

صوص القرآنية حتريم التويل، فالتويّل له مشكل عندهم، وهلذا وردت الن

واحلديثية بأّن املؤمن ال يواّد وال يتوىّل غري املؤمن، لكّن الكالم ليس يف التويّل، 

فلو تركنا التويّل، هل جيب الترّبي ـ بمعنى غري ترك التويّل ـ أم أّن الترّبي منهم 

هو نفس أن ال تتوالهم وتكون منهم وتنتمي إليهم وتؤيدهم وتساعدهم 

 ؟وتقّوهيم وتنتّص هلم

ما هي النسبة بني التويّل والتربي؟ هل هي نسبة  :هذا موضوع مهم جّداً 

األمرين: العدمي والوجودي، بمعنى أّن الترّبي هو جمّرد عدم التويّل، أم النسبة 

هي األمرين الوجوديني، بمعنى أّن ترك التويّل ال يساوق حتّقق الترّبي، بل البّد 

 من يشء وجودي إضايف آخر يلزم حتقيقه كي حيصل الترّبي؟
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بعض اآليات والروايات أّن املطلوب هو قطع الصلة، وهذا هو املعنى ظاهر 

اللغوي للرباءة، فأن تتربأ من ظاملي آل حمّمد عليهم السالم مثاًل معناه أن تقطع 

صلتك هبم، وال تواّدهم وال حتّبهم وال تنّصهم، وال تؤّيدهم وال تدعمهم 

هم منها أّن بمختلف أشكال الدعم.. إال أّن بعض النصوص األخرى يف

املطلوب أكثر من ذلك وهو البغض والكراهية، وأّن هذا هو معنى البغض يف اهلل 

الذي ورد يف النصوص الكثرية عند املسلمني، فأن تبغضهم من حيث فعلهم ما 

فعلوا أمٌر مطلوب زيادًة عىل قطع الصلة واالرتباط هبم، ومن هنا قال كثريون 

 س فقط عدم مواالهتم.برضورة معاداة أعداء آل حمّمد ولي

هذا كّله يف الرباءة واملواالة، لكّن الرباءة يشء وإظهار الرباءة وإعالّنا  رابعاا:

يشء آخر، فأنت تترّبى من زيد وتقطع صلتك به وتتخّلص منه وتتباعد عنه، 

فيصدق الرباءة، أو تفعل ذلك مع بغض له من حيث فعله املنكر فيحصل ذلك 

الرضوري لصدق الرباءة أن تعلن ذلك أمام الناس أي الرباءة، لكن ليس من 

لزومًا، أو تعرّب عنه بقوٍل أو لسان خاّص؛ ألّن التويّل والترّبي مها يف األصل من 

أفعال القلوب إذا فرّسنامها باحلّب والبغض، وهلذا ال يقول أحد برضورة أن 

رعون وهامان نعلن بغضنا ـ بناًء عىل تفسري الرباءة بالبغض ـ كّل يوم لنمرود وف

وقارون وغريهم من القائمة الطويلة كّل واحٍد بالتفصيل وباسمه، فاألّمة ال 

تعيش الرباءة من هؤالء بمعنى اإلبراز، بل تعيشها بمعنى البغض املستكّن 

الكامن يف النفس عىل ما فعلوا، أو فقل البغض اإلمجايل مقابل البغض التفصييل، 

 لشخّص.أو البغض العنواين مقابل البغض ا

ومل يقل أحٌد من الفقهاء بحرمة عدم إبراز البغض هذا عليهم، كيف، وأعداء 

رسول اهلل من قريش وأمثاهلم نحن ننساهم يف كثري من األحيان وال نلتفت 
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إلعالن الرباءة منهم وإبرازها، وهم مصداق بارز ـ كأيب هلب وأيب جهل 

عليه وعىل آله وسّلم، وأمثاهلم ـ لناصبي العداء لشخص الرسول صلوات اهلل 

وال يقول فقيٌه بحرمة فعلنا هذا وعدم إبرازنا. نعم لو مل تتحّقق الرباءة إال 

بإعالّنا أو بظهور آثارها لزمت، لكن ال من باب وجوب اإلعالن واإلبراز، بل 

 من باب الرباءة نفسها.

قلنا لو قلنا بأّن الرباءة قد أخذ يف تعريفها اإلعالن واإلبراز، أو  خامساا:

بوجوب إعالّنا وإبرازها ولو مل يؤخذ ذلك يف تعريفها، إال أّن اإلبراز يمكن أن 

يتّم بكّل الطرق، فال حّص له بطريقة واحدة، فأن أبرز معادايت لظاملي آل حمّمد 

أو للمرشكني ال ينحّص هبذه الطريقة أو تلك، بل يمكن لشخص أن يربز 

م، وثالث عرب التحريض عليهم، معاداته عرب أسلوب فضحهم، وآخر عرب لعنه

ورابع عرب إماتة مذهبهم وحماربة أصول تفكريهم وهكذا، فكّل هذا إذا انطلق 

 من داعي الترّبي منهم وبغضهم صدق عليه عنوان الرباءة منهم حينئٍذ.

إذا دّل الدليل عىل استحباب أو وجوب استخدام أسلوب خاّص يف  ،نعم

جريح أو اإلهانة أو اهلجو أو نحو ذلك، كان إبراز الرباءة منهم كاللعن أو الت

الكالم يف الدليل، فإذا صّح أخذ به واعتربناه أسلوبًا عّينته الرشيعة لنا يف كيفية 

إبداء براءتنا من الكافرين أو الظاملني، وإال فإّن أسلوبنا يف الرباءة أمٌر نسبي 

اّص، خيتلف من شخص آلخر، وال حيّق لشخص أن يلزم اآلخرين بأسلوب خ

 وإّنام املطلوب فيه هو إبراز القطيعة معهم وحماربتهم ومواجهتهم والبغض هلم.

لكّن كالمنا اآلن يف ربط املوضوع بأصل الترّبي والتويّل، فليالحظ جيدًا حتى ال 

 ختتلط األمور علينا كام هي العادة مع األسف.

الٌم طويل، ويف موقف اإلمام اخلميني من إعالن الرباءة من املرشكني ك ،هذا
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من حيث كون ذلك فتوى أم حكاًم والئّيًا، وإن كان األرجح بنظري أّنه عنده 

 حكم والئي له أصول ترشيعّية.

عندما يرتكب شخص ظلاًم ما أو معصيًة أو أّي يشء من هذا القبيل،  سادساا:

ويف الوقت نفسه يقوم بأفعال حسنة، كظاملٍ طاغية فعل املنكرات لكنّه فعل 

اخلريات واحلسنات، ففي هذه احلال هو من جهة كونه فاعل خرٍي  الكثري من

حمبوب لنا يف اهلل، ومن جهة كونه فاعل رّش مبغوض لنا يف اهلل، بناء عىل تفسري 

الرباءة بالبغض، فهنا هل نحّبه يف اهلل أم نبغضه يف اهلل؟ وهل عنارص الرّش التي 

يف الناس بخرياته، أم إّّنا ال فيه تلغي إمكانية حّبه يف اهلل وذكر حسناته وتعر

 تلغي ذلك؟

ذهب بعض الفقهاء املسلمني إىل أّّنا ال تلغي، فيام يذهب آخرون إىل اإللغاء، 

 وأّنه لو مل تلغ لكان معنى ذلك أن نحّبه ونبغضه معًا!! وهذا أمر متناقض.

ويقود هذا البحث إىل سؤال بالغ األمهّية وهو: عندما يرتكب شخص ظلاًم، 

طلوب منّا أن نبغضه، أي نحّقق بغض الفاعل مستقاًل، أم املطلوب فهل امل

مستقاًل بغض الفعل، ويكون بغض الفاعل بانتسابه إىل بغض الفعل؟ ما هي 

 قيمة هذا السؤال؟

إّن قيمة هذا السؤال هي أّن احلب والبغض إّنام يكون بمالحظة الفعل، فمن 

حيث كونه مسلاًم أنا أحّبه، ومن حيث كونه عاصيًا أنا أكرهه، ويف احلقيقة أنا 

أحّب اإلسالم وأكره املعصية، فال يوجد مانع من اجتامعهام حينئٍذ؛ ألّن 

ن، أّما إذا قلنا بأن اإلسالم املحبوب واملبغوض أوالً وبالذات عنوانان مستقال

سبُب احلب ال موضوَعه، واملعصية كذلك، صار معنى ذلك أّن املحبوب 

واملبغوض هو شخص الفاعل، وسبب حّبه وبغضه هو إسالمه ومعصيته، ومن 
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غري املتعّقل أن نحّبه ونبغضه معًا. وهذا يعني أّنه عندما أطالب ببغض املرشكني 

عنّص الرشك الذي فيهم، فأبغض رشكهم،  فأنا يف احلقيقة أطالب ببغض

وأبغضهم من ناحية رشكهم، ال أّنني أبغضهم مطلقًا، أو أكرههم مطلقًا؛ ألّّنم 

أرشكوا، وهبذا يمكنني أن أحّب الكافر إلنسانّيته وفعله اخلري، وأكرهه لرشكه 

وظلمه مثاًل، فعندما تأمر النصوص ببغض املرشكني أو الظاملني فهي تأمر ببغض 

ا اجلانب من شخصّيتهم، ال أّّنا تأمر بسلب كّل أنواع التواصل واملوّدة هذ

واملحّبة والتقدير بينك وبينهم حتى يف األمور التي تكون عند الرشيعة خريًا 

 وتصدر منهم بالفعل، بحيث ال جيوز يل أن أحّبهم يف فعلهم هذا.

.وأشعر قلبك .»وهلذا جاء يف عهد اإلمام عيل ملالك األشرت النّص التايل: 

الرمحة للرعية واملحبّة هلم واللطف هبم، وال تكونّن عليهم سبعًا ضاريًا تغتنم 

، فاملطلوب «أكلهم، فإّنم صنفان: إما أخ لك يف الدين، وإما نظري لك يف اخللق

هو الرمحة بالرعية واملحبّة هلم، فإّنم إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق، 

و ليس بأخ لك يف الدين يمكن أن يكون حمبوبًا من قبل فنظري اخللق الذي ه

 الوايل.

الذي يبدو يل صحيحًا هو أّن احلّب ال يكون مطلقًا والبغض كذلك، وهبذا 

يمكن اجتامعهام معًا بلحاظني ومناسبتني، بال أّي مانع أو حمذور، فيمكن ـ إال 

وقت نفسه أبنّي إذا دّل دليل خاّص عىل حالة خاّصة ـ أن أبغض ظاملًا، ويف ال

حماسنه، متامًا كام فعل القرآن الكريم حينام بنّي حماسن بعض النصارى يف ائتامنه 

عىل قنطار أو دينار. ومتامًا كام ورد يف النصوص التي تبنّي بعض حماسن هذا 

 الكافر أو ذاك من اخلُلق السليم والكرم أو غري ذلك رغم رشكه.

ّل ما تقّدم، جيب أيضًا التمييز بني لو غضضنا الطرف متامًا عن ك سابعاا:
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الرباءة من ظاملي آل حمّمد والرباءة ممّن آمن باهلل ورسوله، ومل يفهم ما حصل يف 

القرون األوىل عىل أّنه ظلٌم آلل حمّمد، بل اعتربه اجتهادًا أو مل يثبت عنده وجود 

ّد األدنى، ظلم أساسًا، كام هي حال غالبّية املسلمني اليوم من أهل السنّة يف احل

فالرباءة من ظاملي آل حمّمد ال تساوي الرباءة من أهل السنّة اليوم، حتى يدعو 

البعض إليها مؤخرًا كام سمعنا، ويطالب بأسبوع الرباءة مقابل أسبوع الوحدة 

فإّنه إذا مل حيتمل االجتهاد أو الغفلة أو اجلهل يف حّق األّولني، فإّنه  !اإلسالمّية

 من الالحقني، فال ينبغي أيضًا أن نخلط املفاهيم ببعضها، حمتمٌل يف حّق كثري

ونذهب إىل أّن الدعوة للتقارب بني املسلمني اليوم أو للوحدة اإلسالمّية، ينايف 

 مفهوم الرباءة من الكفر أو الظلم أو الغصب.

أعتقد أّن هذه النقاط التي أرشنا إليها متّيز جمموعة من املفاهيم عن بعضها 

ا ما يدفع لرضورة البحث االجتهادي يف هذه املسألة من جوانبها، بعضًا، وهذ

وكام قلت بأّنه مع األسف مل تبحث هذه املسائل بطريقة علمّية اجتهادّية يف 

مصنّفات الفقهاء، بل غلب عليها طابع التناول العاّم، إال متناثرًا من الكلامت 

بحث هو املقصود من هنا وهناك. وحترير املفاهيم ومتييزها وحتديد جهات ال

كالمي هنا، أّما حتقيق النصوص ومتابعتها فيحتاج لدراسة مطّولة نوكلها إىل 

 مناسبة أخرى لضيق املجال اآلن.

 

 هل شهر صفر شهر حزن وبكاء، أم أّنه خيتلف عن شهر حمّرم احلرام؟  ـ 352

 :تذكر بعض اْلخوات أّن علينا أن نظهر اْلزن ِف شهر صفر، من  السؤال

لبس السواد وعدم الذهاب للمطاعم والرحالت وِتنّب التجّمل وعدم الذهاب 

ْلفالت الزواج؛ ْلّن ثورة اْلسني تستحّق منّا كّل هذه التضحيات، وأنه 

وبفضل هذه الطقوس استمّرت الثورة، وأّن شهر صفر شهر حزن. السؤال: هل 
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هذا صحيح؟ ومن أين أتت هذه اْلفكار؟ وما هو تاريخ إقامة هذه الطقوس ِف 

 شهر صفر؟

  إّن التفاعل مع قضيّة اإلمام احلسني عليه السالم أمٌر حسن يف حّد ذاته وفقًا

للنصوص الكثرية الداّلة عىل ذلك، ومن اجلميل ـ بناًء عليه ـ أن يعيش اإلنسان 

 .مام العظيممظاهر احلزن واألمل عىل هذا اإل

والتعبري عن هذا احلزن خمتلف، فبعض أشكال التعبري وردت فيها بعض 

النصوص والروايات اخلاّصة، مثل الزيارة عن قرب أو بعد، واحلزن والبكاء، 

وذكر مصاهبم وتداوله، وإحياء ذكرهم وأمرهم، وغري ذلك، لكّن بعضها اآلخر 

خاّصة ثابتة أو معتمدة، وفقًا إّنام هو تعبري برشي عن احلزن ليست فيه نصوص 

للمعايري التي يعتمدها العلامء يف التعامل مع الوثائق التارخيية واحلديثية، مثل 

التطبري )رضب القامات(، ووضع األقفال عىل األبدان، ورضب السالسل، 

واللطم العنيف املدمي، وشبه التعّري املوجود أحيانًا، واملش عىل النريان، 

شية الكالب عىل أبواب املراقد املطّهرة ألهل البيت و.. فليس والزحف واملش م

لدينا روايات خاّصة هبذه األمور تثبت من الناحية العلمّية، نعم قد يكون بعضها 

 مشموالً للنصوص العاّمة.

وقد ورد يف بعض الروايات ـ وكذلك نصوص العلامء املتقّدمني كالشيخ 

ليهم وعىل بيوهتم آثار احلزن يف األّيام املفيد ـ أّن بعض األئّمة كانت تظهر ع

العرشة األوىل من شهر حمّرم، وأّن هذا معناه أّنه من الطبيعي اعتزاهلم ملظاهر 

الفرح واالبتهاج يف هذه األيام، ممّا يعني أّّنا أيام حزن بالنسبة إليهم، وأّن عىل 

نصوصًا تتحّدث املوايل ألهل البيت أن يقوم بذلك يف هذه األيام، لكنّنا ال نملك 

عن شهر صفر، وال أعرف مستندًا يدّل عىل أّن الشيعة كانوا قبل العّص 
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الصفوي يعرفون شهر صفر بوصفه شهر بكاء وحزن، مثله مثل العرشة األوىل 

من حمّرم، كام ليس لدينا يف األحاديث الصحيحة ما يفيد ذلك، سوى قضّية 

اّص، كام بينُت ذلك يف جواب زيارة األربعني يف صفر، والتي مل تثبت بدليل خ

عن سؤال سابق، وإّنام هي ثابتة بدليل عام، والدليل العام ال فرق فيه بني صفر 

 وغريه.

مل أعثر عىل نصوص أو أحاديث أو  ،من هنا ويف حدود تتّبعي املتواضع

معلومات تارخيية ثابتة تؤّكد اعتبار صفر بنفسه شهَر حزن، إال إذا قلنا بأّن املوايل 

 البيت يعّد الدهر كّله عنده حزن وهذا أمر آخر. ألهل

هذا ال يمنع احلزن يف بعض اللحظات يف صفر، كام يف حال الزيارة، أو  ،نعم

حال رشب املاء أو غري ذلك، ممّا وردت فيه النصوص، إّنام كالمنا يف وجود 

اعتبار ديني لشهر صفر بوصفه شهر حزن وبكاء، وهذا ما مل يثبت. والعلم عند 

 .اهلل

 

حمتملي األعلمّية عند عدم االطمئنان بأعلمّية واحٍد أحد تقليد   ـ 352

 بعينه

  :السرية العقالئية  فإنّ  ،جمال  ِف أيّ ة شخص معنّي إذا مل أطمئن ْلعلميّ السؤال

ك بفرد دون غريه، فهل ة دون إلزام بالتمّس تدعوك لالختالف إىل حمتميل اْلعلميّ 

ة؟الدين اَلشهود َلم باْلعلميّ قته عّل مراجع عميل هذا لو طبّ  يصّح 

  إذا كان حمتملو األعلمّية ممّن قامت عىل أعلمّية كّل واحد منهم شهادات

باألعلمّية، بحيث جاء احتامل أعلمّية كّل واحد منهم من تساوي فرضية 

أعلمّيته مع فرضية أعلمّية غريه، ففي هذه احلال يفتي الكثري من الفقهاء بإمكان 
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منهم بعد عدم ترّجح احتامل أعلمّية واحٍد بعينه عىل البقّية )عىل تقليد أّي واحد 

 .تفصيالت هنا عندهم(

أّما إذا جاء احتامل األعلميّة من كونك غري مطمئن شخصّيًا هلذا املرجع يف 

أعلمّيته لكّن البّينة الرشعية جاءت لصاحله بال معارض من بيّنٍة أخرى لصالح 

الفقهاء إىل رضورة األخذ بمن قامت الشهادة اآلخرين، ففي هذه احلال يذهب 

له باألعلمّية، حتى لو كنت نفسّيًا غري منسجم مع افرتاض أعلمّيته، ما مل تكن 

بنفسك من أهل اخلربة بحيث يتبنّي لك بطالن شهادات األعلمّية يف حّق فالن 

 مثاًل، أو ترتاب يف أمرها من منطلق موضوعي أو رشعي.

 

 لرجل بدون شهوةإىل جسد ااملرأة نظر   ـ 352

  السؤال: هل ُيوز للمرأة النظر إىل جسد الرجل ـ غري العورة ـ بدون شهوة

 وريبة أم َّل؟ فإّن الفقهاء يضّيقون ِف هذا، فًم هو دليلهم عّل التحريم؟

  الذي يظهر للمتتّبع أّن معظم الفقهاء ـ كام اّدعي ـ قد حكموا بحرمة نظر

فيام عدا العورة، فضاًل عنها، وذلك يف حالة كون املرأة إىل جسد الرجل األجنبي 

النظر غري تلّذذي، أّما لو كان تلّذذيًا فلعّلهم اتفقوا ـ حسب الظاهر ـ عىل 

احلرمة. وتكتسب هذه املسألة أمهّيتها يف الظروف الراهنة، السيام إذا جعلنا 

ظر الصور الفوتوغرافية وشاشات التلفزة والسينام حمكومة ـ عىل مستوى الن

وأحكامه كام هو الصحيح ـ بحكم املناظر واملشاهد الطبيعية املبارشة، فإّن 

 مواجهة النساء ملسألة النظر املذكور ستكون شاملة وشديدة االبتالء.

وعىل أّية حال، فحيث إّن الرأي الذي لعّله معروٌف فقهّيًا هو احلرمة، لذا 

ديد يناسب املقام، ومن ثم سنحاول التعّرض له وألدّلته ثم حماكمتها باختصار ش
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 ننظر إذا ما كان هناك جمال آلراء أخرى مقرتحة أم ال.

لقد استدّل الفقهاء للقول بحرمة نظر اَلرأة غري التلّذذي جلسد الرجل بوجوه 

 عديدة، أمّهها:

دعوى اإلمجاع عىل املسألة، أو دعوى اإلمجاع عىل ثبوت  الوجه اْلّول:

بة إليها وحكمها بالنسبة إليه، كام ذكره السيد عيل املالزمة بني حكم الرجل بالنس

الطباطبائي يف كتاب رياض املسائل. وحيث إّن الرجل حيرم عليه النظر غري 

التلّذذي جلسد املرأة، فكذلك يكون حكم املرأة نفسها بالنسبة إىل جسده هو. 

عىل وهذا الوجه يفيد حرمة نظرها حتى إىل وجه الرجل وكّفيه وشعره و.. بناًء 

 حرمة نظره إىل هذه األمور عليها، ما مل نخرج ذلك بدليل.

 لكّن هذا الوجه قد تعّرض للمناقشة من عّدة جهات:

ما أفاده السيد اخلوئي، من صعوبة إحراز مثل هذا اإلمجاع  اجلهة اْلوىل:

جدًا؛ ألّن الكثري من الفقهاء املتقّدمني واملتأّخرين مل يتعّرضوا للموضوع أساسًا، 

 ف لنا مع ذلك حتقيق صغرى هذا اإلمجاع والتأّكد من وجوده؟!فكي

ما ذكره السّيد حمسن احلكيم، من أّن هذا اإلمجاع خمالٌف للسرية  اجلهة الثانية:

القطعّية الثابتة يف نظر املرأة إىل الوجه والكّفني من الرجل، مع أّن مؤّدى هذا 

اع عىل مستوى الكاشفية اإلمجاع هو احلرمة، وهبذا نضعف من قّوة هذا اإلمج

 والدليلّية.

 لكن قد ُياب عن هذه اَلناقشة الثانية بـ:

أن يّدعى أّن هذا اإلمجاع يقّرر املسألة من حيث املبدأ، ال من ناحية  ـ 5

التفاصيل واالستثناءات، فيكون مقداره املتيقن ما هو خارج الوجه والكفني، 

 ومعه يندفع اإلشكال.
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بعض التكّلف؛ ألّن ظاهر عبارة الطباطبائي يف الرياض إال أّن يف هذا الكالم 

أّن املرأة مُتنع يف حمّل املنع، وال متنع يف غري حمّل املنع إمجاعًا، وهذا ظاهره إعطاء 

 ضابطة عاّمة، حتى عىل مستوى التفاصيل.

إّنه مبنيٌّ عىل القول بحرمة نظره إىل وجهها وكّفيها، أّما لو التزمنا ـ كام  ـ 4

يه الشيخ األنصاري وغريه ـ باجلواز، فال تكون هناك منافاٌة بني اإلمجاع ذهب إل

 والسرية.

وهذه املالحظة ترد عىل كالم السيد احلكيم إذا أخذناه بحرفّيته، لكن الذي 

يبدو أّنه أوسع؛ ألّن السرية تشمل الرأس والرقبة والذراعني، فال حيتمل أّن 

ى الرأس نفسه والرقبة، وعىل كّل فيبقى السيد احلكيم توّجه ناحية الوجه وتناس

 اإلشكال قائاًم إذا ما أعدنا صياغته كام ذكرنا.

إّن هذا اإلمجاع حمتمل املدركيّة جدًا لو تّم، فإّن التأّمل اليسري يف  اجلهة الثالثة:

الوجوه اآلتية املطروحة يف املسألة ال يسمح بالوثوق بكاشفّية هذا اإلمجاع عن 

 موقف املعصوم.

التمّسك بآية الغّض، وذلك ألّن املتعّلق حمذوٌف فيها، ممّا يفيد  الوجه الثاين:

العموم والشمول بلحاظه، ومعنى ذلك حرمة نظرها إىل كّل يشء من الرجل بال 

استثناء، وهو بحاجة إىل خمّصص، فام مل نعثر عليه ال يبعد احلكم باحلرمة بصورة 

 مطلقة.

راسة اآلية الكريمة عىل مستوى ما تعطيه من وهنا ال هيّمنا التعّرض ألصل د

األحكام يف السرت والنظر، وإّنام يعنينا مديات شموهلا ملوضوع بحثنا، نعم ذهب 

السيد اخلوئي والسيد احلكيم هناك يف تفسري اآلية الكريمة إىل اعتبارها ناظرًة إىل 

ذلك، ووفقًا  اجلانب التلّذذي، وأّّنا غري مرتبطة من األساس بالنظر املجّرد عن
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 .هلذه النتيجة سوف تكون اآلية خارجة برّمتها عن إطار بحثنا كام هو واضح

ولكن لو مل نفهم ما ذهب إليه هذان الفقيهان، فام هو املتحّصل؟ إّن القرينة 

العكسية األساسّية التي حتول دون شمول مدلول اآلية ملسألتنا هي قرينة املقابلة، 

ًا وحرمة النظر، فعندما نقول لزيٍد غّض بّصك واسرت أي املقابلة بني الفرج سرت

عورتك، ثم نقول لعمرو: غّض أنت بّصك واسرت عورتك، فال يكاد العرف 

يفهم سوى اختصاص املسألة بالعورة سرتًا ونظرًا. ومعه تكون اآلية الكريمة 

 خارجة عن إطار بحثنا.

قد دّل عىل أّن نزول  غري أّن هذه القرينة تواجه مشكلة، وهي أّن النص املعترب

اآلية الكريمة قد تّم يف ظرف ال جمال لتحكيم هذه القرينة فيه، فقد جاء يف 

 من شاب استقبل»: قال عليه السالم، جعفر أيب عن معتربة سعد اإلسكاف،

 مقبلة، وهي إليها فنظر آذاّنّن، يتقنّعن خلف النساء وكان باملدينة، امرأةً  األنصار

 خلفها، ينظر فجعل فالن، ببني قد ساّمه زقاق يف ودخل إليها نظر جازت فلام

 نظر، املرأة مضت فلام وجهه، زجاجة فشّق  أو احلائط يف عظم وجهه واعرتض

 عليه اهلل صىل اهلل رسول آلتني واهلل :فقال وصدره، ثوبه عىل تسيل الدماء فإذا

 هذا؟ ما: قال وآله، عليه اهلل اهلل صىل رسول رآه فلاّم  فأتاه، وألخربّنه، وآله

 من يغّضوا للمؤمنني قل﴿: اآلية هبذه السالم عليه جربئيل فهبط فأخربه،

)تفصيل  «﴾يصنعون بًم خبري اهلل إنّ  أزكى َلم ذلك فروجهم وُيفظوا أبصارهم

 .(1، ح221، أبواب مقّدمات النكاح، باب 211: 12وسائل الشيعة 

وهي تشري إىل أّن املسألة ترتبط بالنظر إىل املرأة ال إىل عورهتا، فاملسألة تدخل 

يف إطار قّوة داللة قرينة املقابلة، فإذا كانت بدرجة أمكن هبا رّد رواية سعد 

اإلسكاف، وإال فال مناص من القول بداللة اآلية الكريمة عىل احلرمة هنا، بناًء 
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 واخلوئي رمحهام اهلل.عىل غري تفسري السيدين احلكيم 

هذا كّله إذا مل نأخذ بمبنانا القائل بأّن حجّية خرب الواحد خاّصة بحال إفادته 

العلم، وتفّرد هذه الرواية هبذا اخلرب ال يعطينا العلم منها، ومعه فال تكون اآلية 

 دالًة عىل احلرمة املطلقة للنظر، وال أقّل من اإلمجال.

 ر اخلاّصة الواردة هنا وأمّهها:الوجه الثالث: مراجعة اْلخبا

 مكتوم أمّ  ابن استأذن»: الربقي، قال اهلل أيب عبد بن خرب أمحد الرواية اْلوىل:

 فادخال قوما: هلام فقال وحفصة، وعنده عائشة وآله، عليه اهلل صىّل  النبي عىل

)تفصيل وسائل  «تريانه فإّنكام مل يركام إن: فقال أعمى، إّنه: فقالتا البيت،

 .(2، ح211، أبواب مقّدمات النكاح، باب 111: 12الشيعة

وليس ملنع النبّي هلام بحّجة رؤيتهام البن أّم مكتوم معنى سوى حرمة نظرمها 

 إليه؛ ألّنه حسب الفرض أعمى كام رّصحت به الرواية.

 وتناقش هذه الرواية بمناقشات:

ال الشديد فال يعتمد عليها؛ ألّن إّّنا ضعيفة السند باإلرس اَلناقشة اْلوىل:

الربقي  املتوّف يف القرن الثالث اهلجري ينقل احلادثة عن العّص النبوي بال سند 

 كام هو واضح.

ما ذكره السيد اخلوئي، من أّنا إّنام جعلت فعل الرسول بيانًا،  اَلناقشة الثانية:

نتيجة كراهة رؤيتهام وهو ممّا ال داللة فيه عىل اللزوم، فقد يكون الفعل النبوي 

 له.

غري أّن هذه املناقشة غري واضحة فيام يبدو، فإّننا ال نريد االستدالل بفعل 

الرسول هنا، وإّنام بنّصه، فإّنه أمرمها بدخول البيت وبنّيَ العّلة يف إطاٍر من 

التشديد والتحّفظ، األمر الذي يبدو منه أّنه مل يكن يرىض ببقائهام، وهذا شاهد 
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 ًا عىل احلرمة.جّيد عرف

إّن احلادثة ترتبط بالنبي وزوجاته ورجل أجنبي، ونحن  اَلناقشة الثالثة:

نعرف أّن لزوجات النبّي أحكامًا خاّصة منها احلجب، فلعّل احلكم اإللزامّي هنا 

خاّص بزوجات النبّي من حيث إّّنّن يفرتض أن ال يرين الرجال وال يراهّن 

بخرق عنوان احلجب الذي ينهى عن الرجال، فيكون املوضوع مرتبطًا 

اختالطهّن بالرجال، فإذا فهم من هذه الرواية ذلك صارت خاّصة بنساء النبّي 

وغدت أجنبيًّة متامًا عاّم نحن فيه، نعم قد تعارض هذه الرواية حينئٍذ أدّلًة أخرى 

يفهم منها عدم بلوغ احلكم اخلاّص بزوجات النبّي هذا املبلغ من احلجب، 

 املعارضة يف مكانه.فُتَحل  

 وعىل آله اهلل عليه صىّل  النبي عن ما وراه الطربيس وغريه، الرواية الثانية:

وال  الرجال، يرين ال أن للنساء خريٌ : حديث يف له قالت أّن فاطمة»وسّلم من 

)املصدر نفسه،  «منّي فاطمة وسّلم: وعىل آله عليه اهلل صىل فقال الرجال، يراهنّ 

 (.15: 12، وج1ح

 بالضعف السندي باإلرسال؛ فإّنه مل يتعّرض فيها لسند أصاًل. وتناقش: أوَّلا:

بعدم الداللة عىل اإللزام وشبهه؛ فإّن كون عدم الرؤية للمرأة أو عدم  ثانياا:

رؤيتها للرجل خرٌي أو أفضل، كام ينسجم مع الوجوب كذا مع مطلق املرغوبّية 

 وال إليها.واالستحباب، فال يفيد حرمة النظر، ال هلا 

 رسول عند كنت: قالت سلمة ما وراه الطربيس أيضًا، عن أمّ  الرواية الثالثة:

 أمر أن بعد وذلك مكتوم، أمّ  ابن فأقبل ميمونة، وعنده عليه وآله اهلل صىّل  اهلل

: قال يبّصنا؟ ال أعمى أليس اهلل، رسول يا: فقلنا ،«احتجبا» :فقال باحلجاب،

، أبواب 111: 12)تفصيل وسائل الشيعة «تبّصانه؟ ألستام أفعمياوان أنتام؟»
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 (.1، ح211مقّدمات النكاح، باب 

وهذا اخلرب مرسٌل ال سند له، وهو يشبه متامًا خرب الربقي املتقّدم، ويؤّيد فكرة 

ارتباطه بحجب نساء النبّي خاّصة، والتي أثرناها آنفًا، فام أورد هناك يأيت هنا 

 أيضًا.

وسّلم أّنه  وعىل آله عليه اهلل صىل اه الصدوق، عن النبّي ما رو الرواية الرابعة:

 غري أو زوجها غري من عينها مألت بعل، ذات عىل امرأةٍ  اهلل غضب اشتدّ »قال: 

 فإن عملته، عمل كّل  وجل عزّ  اهلل أحبط ذلك إن فعلت فإّّنا منها، حمرم ذي

 يف يعّذهبا أن بعد بالنار حيرقها أن اهلل عىل حّقاً  غريه كان )فراش( فراشه أوطت

 (، فال معنى الشتداد الغضب إال الكناية عن احلرمة.1)املصدر نفسه، ح «قربها

 وقد يالحظ عّل اَّلستدَّلل هبذه الرواية:

إّّنا ضعيفة سندًا، ال أقّل باحلسني بن زيد ومحاد بن عمرو النصيبي  أوَّلا:

 اللذين مل يوثقا، فال يعتمد عليها.

النظر التلّذذي، حيث عرّبت )مألت عينها(، مما يفيد هذا إّّنا ظاهرة يف  ثانياا:

املعنى، فتكون خارجًة عن إطار بحثنا، السيام وأّّنا عّقبت ذلك بام يشري إىل 

 الزنا.

إال أّن هذه املالحظة قد يسّجل عليها أّن الرواية استثنت من الغضب اإلهلّي 

حمارمها؛ ألّّنا قالت: موردين: أحدمها النظر إىل زوجها، وثانيهام النظر إىل 

)مألت عينها من غري زوجها أو غري ذي حمرم منها(، وحيث إّن النظر التلّذذي 

من املرأة إىل حمارمها حمّرٌم أيضًا، كان ذلك شاهدًا عىل أّن )مألت عينها( ال يراد 

إال إذا قيل بأّن )أو ذي حمرم منها( هو ترّدد من  منها خصوص النظر التلّذذي.

 ه، وال نرّجحه.الراوي نفس
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إّّنا خاّصة بذات البعل، وال تشمل غريها، وهذه اخلصوصية حمتملة  ثالثاا:

هنا؛ فإّن فرضيّة أّن الشارع يضّيق عىل املتزّوجة بام ال يضّيق به عىل غريها، محايًة 

لبيت الزوجّية.. ممكنٌة جدًا وحمتملة، ومعه فال نرى أّن العرف قادر هنا عىل إلغاء 

 كام أشار إليه بعض املعارصين.اخلصوصّية، 

وهبذا ظهر أّنه ال دليل يفيد حرمة نظر املرأة إىل الرجل يف غري العورة وبال 

شهوة أو ريبة، بل إّنه يمكن إقامة الدليل عىل اجلواز أيضًا ـ غري أصل الرباءة ـ 

بعد التشكيك يف أدّلة احلرمة، بل حتى عىل فرض داللة اآلية الكريمة، وهذا 

 هو:الدليل 

ما جعله السّيد اخلوئي مؤّيدًا وحاصله: إّن املسألة دائرة يف الذهن  أ ـ

 املترّشعي مدار احتامالت ثالثة:

أن يكون احلكم واضح اجلواز، وأّنه ال إشكال فيه. وهذا  اَّلحتًمل اْلّول:

 االحتامل يفيد املطلوب.

عكس االحتامل األّول، وهو كون احلكم واضح احلرمة  اَّلحتًمل الثاين:

عندهم. وهذا االحتامل يضّعفه أّنه كيف يكون حكم نظر املرأة إىل الرجل 

واضح احلرمة أكثر من حكم نظر الرجل إىل املرأة؛ ألّننا نسأل: ملاذا مل يصدر 

و سؤال واحد ولو يف رواية ضعيفة عن نظرها إىل الرجل ـ عىل مستوى املبدأ أ

التفاصيل ـ كام صدر الكثري يف نظره إليها؟ ملاذا مل نجد نصوصًا يف املسألة؟ إّن 

 هذا يضّعف بشكل واضح هذا االحتامل.

عكس االحتاملني السابقني، بأن يفرض أّن األمر مل يكن  اَّلحتًمل الثالث:

هبذا الوضوح، ال حرمًة وال ترخيصًا، وهذا االحتامل ينتج عنه ظهور األسئلة 

واألحكام فيه، مع أّننا مل نجد شيئًا من هذا القبيل طيلة قروٍن ثالثة، وهبذا يثبت 
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 اجلواز الذي يفيده االحتامل األّول.

يد اخلوئي جّيد، ال أقّل من كونه ُيضعف أدّلة احلرمة، وهذا التأييد من الس

ويقف مساعدًا لصالح قرينة املقابلة الواردة يف اآلية الكريمة، يف مقابل معتربة 

 سعد اإلسكاف.

ما ذكره بعض املعارصين، من التمّسك بخرب عيل بن جعفر الوارد يف  ب ـ

أو  بطنها أو فخذها يف اجلرح هبا يكون املرأة عن مداواة املرأة الرجل، قال: سألته

 الرجل عن وسألته .«ال»: قال يعاجله؟ إليه ينظر أن للرجل يصلح هل عضدها،

: قال وتداويه؟ إليه تنظر أن للمرأة يصلح اجلرح، هل أليته أو فخذه ببطن يكون

 .(1ـ  1، ح 212)املصدر نفسه، باب  «بأس فال عورة يكن مل إذا»

حيرم عليها النظر إىل جسد الرجل كام كانت احلال يف فإنه يشهد أّن املرأة ال 

الرجل، ونحن إذا ضممنا السؤالني معًا الحظنا استبعاد أن تكون املسألة من 

موارد االضطرار؛ ألّن سياقهام واحد، فلو كان اضطرارًا للزم احلكم باحللّية 

ن حتى يف مداواة الرجل هلا، وهبذا ـ وحيث إّن الروايتني صحيحتان ـ تكو

 شاهدًا عىل عدم وجود حتّفظ من جانب الرشيعة إزاء نظر املرأة للرجل.

إال أّن اإلنصاف أّن مورد الروايتني يمكن أن نفرضه خاّصًا باملداواة ولو يف 

غري حال الرضورة، بحيث تكون الرضورة تساحمّية عرفّية هنا، فيمكن فرض 

 يكون هذا الشاهد سوى احللّية هنا، مع االلتزام باحلرمة من حيث املبدأ، فال

 جمّرد مؤّيد أيضًا.

جريان السرية العامة عىل نظر املرأة إىل الرجل رأسًا ورقبة وذراعني، ومل  ج ـ

يصدر أّي حتّفظ أو لفت نظر من جانب املعصومني عليهم السالم إزاء نظر 

النساء هذا، فلو كان هناك حتريم لظهر وبان، فهذا يكشف عن الرخصة من أّول 
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 .األمر

صًا  وهذه السرية ـ كام يالحظ من فتوى بعض الفقهاء ـ قد ُجعلت دلياًل خمصِّ

للحرمة بام تعورف كشفه للرجال مما ذكرناه، إال أّن القضية ليست هبذا الشكل 

ص هبذه الطريقة من دون أن  فيام يبدو يل؛ إذ يستبعد أن يكون هناك حتريم خيص 

ريم أمل تسرتِع ظاهرة النظر إىل هذه نجد نصوصًا يف املسألة، فعندما صدر التح

املواضع اهتامم الرواة واملكل فني حتى يعرفوا ما احلكم فيها؟ كيف تشّكلت سرية 

اجلواز هذه مع وجود دليل احلرمة العام ـ وهو دليل قرآين حسب الفرض ـ دون 

أن يبلغنا تساؤل يرجع للعّص النبوي أو ما بعده لو فرض داللة اآلية عىل 

إّن هذا التحريم العام يمكن أن يربك احلياة االجتامعية العربية يف حلظة  احلرمة؟

نزوله، فكيف مل يكن هناك رّد فعٍل ما يف هذا السياق؟ إّن هذه األسئلة تبقى 

فارغة وبحاجة إىل تتميم يف جواهبا، ولعّل األفضل اعتبار الواقع هذا شاهدًا عىل 

ريم الشامل منها حتى نفرتض عدم فهم العرب زمان نزول اآلية حكم التح

 التخصيص.

التأييد بدعوى املالزمة بني جواز كشف الرجل جسده وجواز نظر املرأة؛  د ـ

فإّن العرف ال يفهم ـ يف جمتمع برشي يعيش فيه الرجال والنساء ـ أّن الرجل 

جيوز له الكشف فيام حيرم عىل املرأة النظر، نعم املالزمة ليست عقلّيًة، لكّن 

د يفهم من حلّية كشف الرجل جواز نظر املرأة، ويثق بذلك، فإذا قبل العرف ق

شخٌص هذه الدعوى أمكنه اعتبار أدّلة جواز الكشف خمّصصًة ـ بمدلوهلا 

 االلتزامي ـ لدليل احلرمة العام يف النظر عىل تقدير انعقاده.

ـ  إّنه مل يقم أّي دليل حاسم عىل حرمة نظر املرأة إىل جسد الرجل والنتيجة:

غري العورة ـ بال شهوة أو ريبة، وهلذا مل يفِت بعض املتأّخرين ـ كالسيد اخلوئي ـ 
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باحلرمة هنا، بل احتاط وجوبًا. هذه صورة خمتّصة عن املوضوع فيام أفهمه 

 بنظري املتواضع من األدّلة.

 

 هاتدّخل يد الغيب في، ومدى وأنواعها ،شرعية االستخارة  ـ 332

 :توضيح بعض اَلسائل التي تتعّلق بموضوع أرجو من جانبكم  السؤال

اَّلستخارة التي انترشت بني اَلؤمنني، حتى صارت تدير أغلب شؤوَّنم. علمت 

أّن اَّلستخارة هي طلب اخلري وطلب التسديد اإلَلي، وأَّّنا آخر ما يلجأ إليه 

ولكن السؤال الذي مل أجده خالل بحثي هو:  ،اَلؤمن بعد اَّلستشارة والبحث

ميتافيزيقي ُيدث عند قبض السبحة أو فتح القرآن الكريم؟ هل  هل هناك أمر

هناك معجزة إَلّية حتّرك نتيجة اخلرية من الفعل إىل النهي وبالعكس؟ أرجو من 

 ر.الشك سًمحتكم توضيح اَلوضوع بالعمق اَلناسب والشاِف ولكم جزيل

  ،يوجد لالستخارة نوعان أساسيان، تنقسم كّل االستخارات يف ضوئهام

 ومها:

ويقصد هبا الدعاء نفسه، وهي التي وردت  النوع اْلّول: اَّلستخارة الدعائّية،

فيها نصوص كثرية موثوقة معتمدة عند العلامء، وتدّل عىل أّن اإلنسان حيسن به 

أن يقوم قبل كّل فعل ُيقدم عليه من جتارة أو زراعة أو صناعة أو سفر أو زواج 

يدي اهلل تعاىل والتوّجه بالدعاء له أن يسّهل  أو غري ذلك.. أن يقوم بالصالة بني

له ما فيه اخلري فيام سيقدم عليه، أو يوفقه الختيار اخلري يف ما سيفعل، أو جيعل له 

اخلري فيام سيقوم به، فالدعاء بتقدير اخلري لك، أو بتوفيقك ملعرفة اخلري، أو 

ستخارة فإّّنا بجعل اخلري يف فعلك، هو استخارة، وهذا هو املعنى اللغوي لال

 بمعنى طلب اخلري.
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ومل يناقش أحد يف هذا املعنى لالستخارة، ويف ثبوته، وكّل الروايات العاّمة 

ن التي تتحّدث عن رضورة االستخارة يمكن جعل هذا املعنى هو املقدار املتيقّ 

 منها، بل هو املنسجم مع الداللة اللغوية والذي ال حيتاج إىل أّي قرينة إضافّية.

النوع األّول متفٌق عليه بني مجيع علامء اإلسالم قاطبة، وتؤّيده اآليات وهذا 

 واألحاديث احلاثة عىل الدعاء يف كّل حال.

ويقصد هبا أن يتّم التوّجه إىل اهلل تعاىل  النوع الثاين: اَّلستخارة اَّلستشارّية،

ن بالدعاء، متامًا مثل االستخارة الدعائية، لكن مع إضافة، وهي أّنك تريد أ

تعرف اخلري والرّش واحُلسن والقبح فيام ستقدم عليه من فعل، فأنت تدعو اهلل 

تعاىل أن يبنّي لك اخلري لُتقدم عليه أو الرّش لترتكه، ثم تقوم بأمٍر ما يرشدك إىل 

هذا اخلري، كالسبحة مثاًل، وكأّنه قد استجيب لك، وبني  اهلل لك اخلري يف الفعل 

 أو الرّش فيه.

ستشارّية؛ ألّّنا رضب من استشارة اهلل تعاىل، فأنت تستشريه وسّميت باال

لتعرف رأيه، وتدعوه ليعطيك رأيه يف فعلك، ثم تقدم عىل أخذ حّبات السبحة 

 مثاًل، ويكون ذلك مؤرشًا عىل رأي اهلل تعاىل فيام ستفعل أو ترتك.

 وقد ذهب بعض علامء أهل السنّة ـ مثل الشيخ حممود شلتوت رمحه اهلل ـ إىل

القول بحرمة هذه االستخارة، وأّّنا ليست سوى االستقسام باألزالم الذي ّنى 

 القرآن الكريم عنه، إال أّن إثبات احلرمة صعب من وجهة نظري.

 ة أنواع أساسّية، وهي:توتنقسم اَّلستخارة اَّلستشارية إىل س

وهلا أكثر من طريقة، وكّل رواياهتا ظهرت  ـ استخارة السبحة أو اْلىص، 5

هـ( رمحه 111 القرن السابع اهلجري وما بعد، مع السيد ابن طاووس احليل )يف

اهلل يف كتابه )فتح األبواب(، ومجيع رواياهتا، وهي ال تزيد عن اثنتني أو ثالث، 
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ضعيفة السند جدًا، ومل يذكر أحد من قدماء الفقهاء أو املحّدثني هذه 

م. وهلذا قال الشهيد األّول يف االستخارة، ال من السنّة وال من الشيعة فيام نعل

 .«ومل تكن هذه مشهورة يف العصور املاضية..»(: 111: 1كتاب )ذكرى الشيعة 

وليس فيها إال رواية واحدة ضعيفة السند،  ـ استخارة اَلصحف الرشيف، 4

ظهرت يف القرون األوىل التي هي قرون مصادر احلديث، وتوجد بعض 

الروايات األخرى فيها ظهرت منذ عّص ابن طاووس وما بعد، وكّلها ضعيفة 

السند، وقد استشكل بعض العلامء يف استخارة املصحف انطالقًا من ما ورد من 

آن الكريم، لكن هذا االستشكال يف غري حمّله؛ ألّن التفأل النهي عن التفأل بالقر

 غري االستخارة، كام أّن رواية النهي عن التفأل ضعيفة السند أيضًا.

وهي استخارة أقدم مصدر هلا هو كتاب الكشكول  ـ استخارة الطيور، 4

هـ(، والذي نقله عن أحد العلامء، وال سند هلا، 2281للشيخ يوسف البحراين )

صدر أساسًا، بل يفهم من كلامت السيد حمسن األمني يف كتاب )أعيان وال م

 (، أّّنا رضب من احليل والشعبذة.717: 1الشيعة 

ويمكن القول بأّن هذه االستخارات الثالث كانت مهجورًة يف القرون الستة 

اهلجرية األوىل، ومل يذكرها العلامء وال تبنّوها، وال كانت عادًة سائدة بني 

 وال بني اإلمامّية. املسلمني

وتوجد فيها  ـ استخارة الرقاع أو ذات الرقاع )أو القرعة أو البنادق(، 1

حوايل عرشة روايات، سبعٌة منها ترجع إىل زمن ابن طاووس ومن بعده، وثالثة 

قبله، وكّلها ضعيفة السند، وقد حاول بعض العلامء تصحيح أسانيدها، لكّن 

وفقًا ملا توّصلت إليه ـ حتى عىل النظريات هذه املحاوالت ال تبدو موفقة ـ 

املشهورة يف علم الرجال، وهذه االستخارة هي التي دافع عنها حتى النفس 
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األخري السيد ابن طاووس واعتربها أفضل االستخارات وأمّهها، وذكر عجائب 

 وغرائب يف قصصها وحكاياها.

هـ( 718احليّل )وقد انُتقدت هذه االستخارة يف كلامت الشيخ ابن إدريس 

هـ( ذات روايات شاذة ومهجورة. ويف 151واعتربها هو ومعه املحّقق احليل )

نصي للشيخ املفيد ما يفيد ذلك أيضًا، وإن كان هناك نقاش يف صّحة نسبة هذا 

كام ناقش فيها بعض املتأّخرين ـ مثل الشهيد الصدر الثاين ـ ومل  .النّص إليه

فقًا للقواعد العلمّية يف حجية خرب الثقة أو حجية يرتضها. وهلذا يصعب التأّكد و

 اخلرب املطمأّن بصدوره بثبوت أّي من هذه االستخارات املتقّدمة.

وتعني أن يتوّجه اإلنسان بالدعاء إىل اهلل لريشده، ثم  ـ استخارة القلب، 1

ينظر ما يقع يف قلبه فيعمل به فإّن فيه اخلري، وهذه االستخارة وردت فيها بعض 

 روايات، ومنها ما هو الصحيح سندًا.ال

ويقصد منها التوّجه إىل اهلل تعاىل بالدعاء كي يلهمه  ـ استخارة اَّلستشارة، 6

اخلري، ثم بعد ذلك يقوم باستشارة اآلخرين، فيأخذ بنصيحتهم ويكون يف قول 

بعضهم اخلري، فيسرتشد بآرائهم، وهذه االستخارة عمدهتا روايتان: إحدامها 

د. وهي مؤّيدة بنصوص احلث عىل الدعاء من جهة، واحلث عىل صحيحة السن

 املشورة من جهة أخرى.

وبناًء عليه، فإّن ما صّح من الروايات اخلاّصة باالستخارة، إّنام هو روايات 

االستخارة الدعائية، وكذلك استخارة القلب واستخارة االستشارة، أّما 

ادق واملصحف الرشيف، استخارة السبحة واحلىص والطيور والرقاع والبن

 فليست بثابتة سندًا، رغم اشتهارها خالل القرون األخرية، بل العقود األخرية.

وهلذا حاول بعض املتأّخرين تقويتها بأدّلٍة عاّمة، مثل عمومات أدّلة الدعاء 
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أو عمومات قاعدة القرعة، إال أّن هذا التأييد حمّل نظر فّصلناه يف حمّله؛ فإّن 

 الدعاء املوجود يف االستخارة، وإّنام يف الرتتيب العميل لألثر، املشكلة ليست يف

 والكاشفية املّدعاة للنتيجة عن الواقع وغري ذلك.

ما »ولعّله ملجمل ما قلناه، جاء يف استفتاءات الشيخ التربيزي النّص التايل: 

هو الثابت استحبابه من أقسام االستخارة؟ التربيزي: مل يثبت استحباب 

ة، ولكن هبا رواية وهي جمّربة، وتدخل يف عنوان املشورة مع اهلل تعاىل، االستخار

: 2)رصاط النجاة  «إذا كانت بالكتاب املجيد عند حترّي الشخص، واهلل العامل

771.) 

هل االستخارة »كام جاء يف استفتاء أوضح للسيد السيستاين هذا نّصه: 

ردة؟ وهل هناك من ضري يف تكرار بالطريقة املتبعة عندنا اآلن، حمّبذة رشعًا أو وا

االستخارة مع التصّدق لتوافق رغبة املستخري؟ اجلواب: يؤتى هبا رجاًء، عند 

احلرية، وعدم ترّجح أحد االحتامالت بعد التأّمل واالستشارة، وتكرار اخلرية 

)الفقه  «غري صحيح إال مع تبّدل املوضوع، ومنه التصّدق ببعض املال

 (، فإّن قوله )رجاء( معناه عدم ثبوهتا عنده.118ـ  115للمغرتبني: 

ل عند أخذ حّبات السبحة مثاًل، وأّما احلديث عن وجود تأثري غيبي يتدّخ 

فقد كان حتّدث عن هذا املوضوع أمثال السيد الشهيد حممد الصدر رضوان اهلل 

عليه، ومال إىل يشء من هذا القبيل، إال أّن اجلزم بذلك صعب، ومل يقم دليل 

ثل هذا األمر يف كّل احلاالت التي تقع فيها االستخارات، وإن كان كّل عىل م

 يشء ممكنًا، عىل أساس استجابة اهلل تعاىل لألدعية ولو بتدّخل غيبي.

 

 !وثقافة احلّر والعبد ،مسائل العبيد واإلماءوكتبنا الفقهية   ـ 332

 ص الفقهيّة، السؤال: أمل ُين الوقت ليتّم ِتاوز ثقافة )اْلّر / العبد( ِف النصو
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أي كًم يشري عيل رشيعتي ِف )التشيع العلوي والتشّيع الصفوي(، إىل أّننا سبقنا 

الغرب ِف حماربة العبودية، لكّن الغرب اْلن ِتاوزنا؛ ْلّننا ما زلنا نذكر ِف 

رسائلنا العملّية أحكام العبد واْلر!! أليس من اْلفضل ِتاوزها، َّلسيًم ضمن 

 اإلسالم أقّرها تدرُيياا بغية القضاء عليها شيئاا فشيئاا؟الرؤية الذاهبة إىل أّن 

 :يوجد هنا إطاران البد من رصد املوضوع يف سياقهام 

وهو اإلطار العلمي البحثي، بحيث يكون املقصود من  اإلطار اْلّول:

كالمكم حذف كّل يشء يف الرتاث العلمي حول هذا املوضوع وعدم فتح هذه 

 األمور حتى يف البحث العلمي ويف الدروس الفقهّية.

 وهنا أجد نفيس أوافقكم ِف جانب وأخالفكم ِف آخر:

نى لتصنيف الكتب والبحوث أّما ما أوافقكم فيه، فهو أّنه مل يعد هناك مع أ ـ

التفصيلية يف قضايا الرقية واحلرّية، فال معنى لكي تفتح اليوم دروس عىل 

مستوى البحث اخلارج والدراسات العليا للتخّصص يف هذا املوضوع، وال 

معنى ألن ننشغل يف تفاصيل مباحث فقه العبيد واإلماء وأحكام البيع 

حيصل أن يمّر الطالب يف كتاب )املكاسب( واملعامالت املرتبطة هبذا الفقه، كام 

هـ( عىل بحوث مطّولة يف هذا املوضوع، وهم 2182للشيخ األنصاري )

يدرسون فقه التجارات، نعم من الرضوري جتاوز هذا البحث عىل مستوى 

التفصيل املشار إليه؛ إذ ال معنى له، بل يوجد ما هو أوىل به، ممّا أمهلنا البحث فيه 

 مع األسف.

أّما ما أختلف معكم فيه، فهو أّنه من الرضوري لطالب العلوم و ب ـ

الرشعّية وداريس الفقه اإلسالمي أن يملكوا اطالعًا عاّمًا ـ غري موّسع ـ عن 

أحكام الرقّية واحلرية يف الفقه اإلسالمي ويف الرتاث القرآين واحلديثي، وأن ال 
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نية الفقه اإلسالمي ّن بُ يبقوا جاهلني باملّرة هبذه األحكام، والسبب يف ذلك أ

والبحث االجتهادي قائمة عىل الكثري من عنارص الرتابط والتواشج بني 

املوضوعات الفقهية، فتجد الفقيه وهو يبحث مسألًة يف كتاب الطهارة مضطرًا 

ألن يكون له موقف من مسألة أخرى يف كتاب احلّج مثاًل ذات صلة بموضوع 

 بحثه؛ ألّن طبيعة املسائل تتداخل.

وعىل سبيل املثال، فعندما نبحث يف فقه احلجاب، وهي مسألة يعاجلها 

الفقهاء عادًة يف مقّدمات مباحث النكاح، سنجد فكرًة مهّمة ال يمكن االجتهاد 

يف نظرية احلجاب والسرت يف اإلسالم من دوّنا، وهي أّن الرشيعة أجازت لألمة 

السرت يف اإلسالم وفقًا كشف شعر رأسها أمام الناس! كيف يمكن فهم نظرّية 

هلذا العنّص الذي أضيف؟! إّن من شأن هذا العنّص أن خيلخل تصّوراتنا عن 

النظرية ككل، فمن الرضوري أن نعاجله لنحاول مللمة كّل العنارص التي تتصل 

 بالنظرية الفقهية اإلسالمّية.

ّية، بل إّن قضايا الطبقية من األمور التي تطرح يف مواجهة الرشيعة اإلسالم

فإذا مل يكن طالب العلوم الرشعية ـ وهم فقهاء وباحثو املستقبل ـ عىل معرفة 

بقضايا العبيد واإلماء معرفًة عاّمة، فقد جيدون صعوبًة يف رّد اإلشكاليات 

 املتصلة هبذه املوضوعات.

فنحن نحث من جهة عىل حذف مباحث الرقّية واحلرية من الدراسات  ،إذن

لكن لصالح تعريف طالب الرشيعة هبذا املوضوع يف االجتهادية املوّسعة، 

املراحل الدراسية الوسطى، أي التي تفصل ما بني دراسة مثل الرسالة العملّية 

ودراسة مثل كتاب املكاسب )وهو ما يعرف اليوم بمرحلة اللمعة(، فإّن هذه 

الطريقة حتفظ الوقت، وتبقي الطالب عىل وعي باخلارطة الفقهّية العاّمة، 
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مح له يف مرحلة االجتهاد أو البحث التنظريي بأن يمسك بخيوط املسائل وتس

 املتشابكة يف طبيعة العمل الفقهي.

وهو إطار الرسائل العملّية واألمثلة الفقهية، ويف هذا اإلطار  اإلطار الثاين:

فإّنني أوافقكم متامًا عىل رضورة حذف كّل قضايا العبيد واإلماء والرقية واحلرية 

واملكاتبة والتدبري والعتق ونحو ذلك، إال عند الرضورة القصوى. ومن  واإلباق

األمور املشّجعة يف هذا املجال أّن أمثال اإلمام اخلميني يف )حترير الوسيلة(، 

والسيد فضل اهلل يف )فقه الرشيعة( قد خطوا خطوات كبرية جدًا يف حذف هذه 

مسارمها من سائر الكتب املوضوعات لو تراجعون هذين الكتابني وما سار عىل 

الفقهية العملّية؛ إذ ال معنى ألن نكتب هذه األمور للناس يف مقام العمل، 

واحلال أّن موضوعاهتا انعدمت، وإذا كانت موجودًة يف مكان ما فيمكن أن 

 تكون جوابًا عن استفتاء بوصف ذلك حالة طارئة أو قليلة أو استثنائّية.

 

 وجوازها للفاسق التائب؟! اإلمامة ولد الزنا منأليس ظلمًا حرمان   ـ 335

  :نسانٍ إوبني  ةمامة اجلًمعإهو الفرق بني ابن الزنا الذي يمنع من  ماالسؤال 

 ماماا إة من الزمن صبح بعد مّد أنواع اَلوبقات وتاب وأمارس مجيع  ،فاسق فاجر

 اا بارّ  مؤمناا  دته ابناا َّلابن الزنا عاش منذ و نّ أمع  ؟رضهأ ِفة اهلل للمسلمني وحّج 

!ات والفسق والفجوروذلك الشخص عاش حتى عمر اخلمسني بني اَللّذ  ،اا تقيّ 

  من الناحية املبدئّية فإّن كثريًا من الفقهاء ال ينطلقون بالرضورة من عنّص

اخلبث والفسق يف ولد الزنا حتى نقارنه بالطريقة التي ذكرمتوها، وإّنام يعتمدون 

م يقولون بأّن النصوص ّنت أن يؤّم عىل نصوص حديثيّة يف هذا السياق، وه

الناَس بعُض األشخاص مثل األغلف )غري املختون(، واملجذوم، واألبرص، 



 121 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

فاملجذوم واألبرص  .واملحدود الذي أقيم عليه احلّد، وولد الزنا وغري ذلك

ليسا سيئني يف ذاهتام بالرضورة، لكن حيث دّل النّص عىل عدم إمامتهام التزم 

بعض الفقهاء بعدم تصّدهيام إلمامة اجلامعة واجلمعة، متامًا كموضوع عدم 

تصّدي املرأة إلمامة الرجال الذي ذهب إليه مشهور فقهاء اإلسالم، فهذا ليس 

ا ال نعلمها، نّ يات يرى الفقيه أسقها، بل خلصوصانطالقًا من خبث املرأة أو ف

 وكّل ما يف األمر أّن النصوص فرضت ذلك علينا.

هـ( إىل احلكم بكفر ولد الزنا، يف 718نعم، ذهب الشيخ ابن إدريس احليّل )

رأي خمالف جلمهور العلامء، ورّتب عىل ذلك مجلة من األحكام كتحريم 

فر، وعدم اعتبار شهادته، وعدم اعتبار مناكحته؛ ألّن القرآن حّرم نكاح الكا

؛ 175: 2عتقه، فإّن هذه كّلها مرشوطة بعدم الكفر، وولد الزنا كافر )الرسائر

(، وإذا صّحت هذه النظرية فسوف تفرّس كّل 22: 1، و171، 211: 1و

األحكام التي قيلت يف ولد الزنا، كمنعه من املرجعيّة، والوالية، والقضاء، 

واجلمعة، واإلرث، والشهادة، وغري ذلك. وقد نسب القول واإلمامة للجامعة 

بكفر ونجاسة ولد الزنا اىل السيد املرتىض والشيخ الصدوق أيضًا، بل اّدعي 

 (.277: 7األنصاري، كتاب الطهارة  :اإلمجاع عليه ونفي اخلالف فيه )انظر

مثل واملستند هلذا القول جمموعة من الروايات )ومنها ما هو الصحيح سندًا(، 

أنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي »خرب الوشاء، عن الصادق عليه السالم: 

والنّصاين واملرشك وكّل من خالف اإلسالم، وكان أشّد ذلك عنده سؤر 

ال تغتسل من البئر التي جيمع فيها غسالة »، وخرب ابن أيب يعفور: «الناصب

، وخرب الديلمي «ة آباء..احلامم؛ فإن فيها غسالة ولد الزنا، وهو ال يطهر إىل سبع

إّن ولد الزنا يقول يا رّب فام ذنبي؟! فام »عن الصادق عليه السالم وجاء فيه: 
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كان يل يف أمري صنع فيناديه مناٍد ويقول به: أنت رّش الثالثة، أذنب والداك 

، وصحيحة زرارة عن «فنشأت عليهام، وأنت رجس ولن يدخل اجلنة إال طاهر

ال خري يف ولد الزنا، وال يف َبرَشه، وال يف شعره، وال يف »ل: الباقر عليه السالم قا

حلمه، وال يف دمه، وال يف يشء منه، عجزت عنه السفينة وقد محل فيها الكلب 

، وخرب عيل بن احلكم، عن أيب احلسن عليه السالم ـ يف حديث ـ أنه «واخلنزير

لزنا، ويغتسل فيه ولد ال تغتسل من غسالة ماء احلامم، فإنه يغتسل فيه من ا»قال: 

، وخرب إبراهيم بن أيب زياد «الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو رّشهم

عالمات ولد الزنا ثالث: سوء »الكرخي، عن الصادق عليه السالم قال: 

، وخرب أيب خدجية، قال: سمعت «املحرض، واحلنني إىل الزنا، وبغضنا أهل البيت

، « يطيب ولد الزنا أبدًا، وال يطيب ثمنه أبداً ال»أبا عبد اهلل عليه السالم يقول: 

لو كان أحٌد من »وصحيحة أيب خدجية أيضًا، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: 

قيل له: وما كان سائح بني إرسائيل؟  ،«ولد الزنا نجا نجا سائح بني إرسائيل

هلل منه عماًل، كان عابدًا، فقيل له: إّن ولد الزنا ال يطيب أبدًا، وال يقبل ا»قال: 

، وخرب العيايش، عن إبراهيم، عن أيب «فخرج يسيح بني اجلبال ويقول: ما ذنبي

)إّن نوحًا محل الكلب يف السفينة ومل حيمل ولد »عبد اهلل عليه السالم قال: 

 ، وغري ذلك من الروايات.«الزنا

وهلذا السبب وجدنا بعض العلامء يذهبون ـ رغم قوهلم بإسالم ولد الزنا ـ 

إىل عدم دخوله للجنّة، وبعضهم قال ـ تبعًا لبعض الروايات ـ بأّنه يوضع يف النار 

يف بيت ويؤتى رزقه إليه إذا كان صاحلًا، وغري ذلك من اآلراء التي ذهب إليها 

 اهلل. امرمحهوالسيد اخلميني أمثال الشيخ يوسف البحراين 

ًا يف بعض أبحاثه وقد انتقد املحّقق العراقي هذه الروايات انتقادًا عنيف
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ووصفها بأّّنا ختالف أصول املذهب اإلمامي، وأّّنا مردودة ختالف القرآن 

 والسنّة ولو كانت صحيحة السند.

وقد كنُت ألقيت يف دروس البحث اخلارج جمموعًة من األبحاث املتعّلقة 

 بكّل أحكام ولد الزنا يف الفقه من باب التقليد إىل باب الديات، وقد تنرش قريباً 

جّدًا بعون اهلل، وتوّصلُت هناك إىل أّن ولد الزنا حكمه يف اآلخرة حكم غريه 

متامًا، وأّن القرآن جعل التاميز يف اآلخرة بالعلم واإليامن والعمل الصالح فقط، 

وأّما حكمه الدنيوي فهو مسلم ـ عىل تقدير والدته من مسلم أو عىل تقدير 

ام آثار اإلسالم، لكّن الرشب من سؤره إعالنه الشهادتني طبعًا ـ ترتتب عليه مت

مكروه، كالرشب من سؤر اجلنب واحلائض عند بعض العلامء. وال تقبل 

شهادته. وال يرثه أبوه ومن تقّرب إليه من طريق األب، لكنّه ـ وخالفًا جلمهور 

العلامء ـ يرث أباه وأّمه وكّل من يتقّرب إليهام، وأّن قطع التوارث معه ليس 

لزاين ال عقوبة للولد، فالولد يرث األَب، ولكّن األب الزاين ال سوى عقوبة ل

يرث الولد، وهذا هو املستفاد من النصوص حسب فهمي القارص وإن مل يقل به 

 .أحٌد فيام أعلم

كام أّن نفي التوارث بينه وبني األب من الطرفني يكون يف حالة جريان قاعدة 

متزّوجة، وال يعلم بعد زناها مع الفراش، وهي احلالة التي تكون األّم فيها 

شخص آخر أّن الولد للزاين أم للزوج، فيؤخذ بقاعدة الفراش اجلارية يف 

خصوص موارد الشك، كام هو املعروف بني فقهاء اإلسالم، خالفًا ملا ُنسب إىل 

 أيب حنيفة.

كام أّن ولد الزنا يتوىّل املرجعّية والقضاء والوالية وسائر املناصب، كام تصّح 

مامته لصالة اجلامعة عىل كراهة فقط، وفاقًا لرأي املحّقق اإلصفهاين، وكذلك إ
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ديته هي دية سائر املسلمني وفاقاَ ً ملشهور الفقهاء، وخالفًا للسيد اخلوئي 

)انطالقًا من مبناه القديم يف توثيق رواة كامل الزيارة( وبعض املتقّدمني الذين 

 ئة درهم.جعلوا ديته مثل دية اليهودي، وهي ثامنام

إّن ما أراه بنظري القارص هو أّنه ال فرق بني ولد الزنا وغريه عىل  واْلاصل:

مستوى الترشيعات اإللزامّية إال يف الشهادة حيث ال تقبل شهادته، وكذلك ال 

 يرثه أباه، ولكنّه يرث أباه وأّمه، والعلم عند اهلل.

 

 احلسييناستفهامات حول اجلزع والظواهر املفرطة يف العزاء   ـ 333

 :هل يوجد فعالا من غري الشيعة، من السنّة وأديان أَخر من َيتّم  السؤال

بالشعائر اْلسينّية؟ وما هو اَليزان ِف موضوع الشعائر أّن فالناا عنده إفراط أو 

تفريط؟ وهل يعترب بكاء النبي يعقوب عليه السالم عّل النبي يوسف عليه 

، يدّل «ْلبكنّي عليك بدل الدموع دماا »السالم من مصاديق اجلزع؟ وهل قول: 

عّل جواز التطبري وأمثاله؟ وهل يمكن أن تكون الزهراء عليها السالم قد 

يكون اإلنسان  أزعجت أهل اَلدينة بكاءا عّل أبيها؟ وأليس اجلزع حالة عفوية َّل

ِف وعيه الكامل حينها وتكون خاليةا من القصد؟ وقد َّل يكون اللطم حمّرماا 

 مستساغ عند غري الشيعة، بل عند بعض الشيعة أيضاا، أَّل يوجب ولكنّه غري

 ذلك تغيري اْلكم؟

 5 ال علم يل بوجود غري الشيعة ممّن هيتم هبذه الشعائر، ولكن ليس من  ـ

، وقد سمعت أّن بعض أهل البعيد وجود بعض السنّة من التيارات الصوفّية

 .الكتاب يف إيران يتفاعلون ويامرسون هذه الشعائر

إّن امليزان يف اإلفراط والتفريط هو االحتكام إىل الدليل الرشعي والعقيل  ـ 4
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بعناوينهام األولية والثانوية، وحساب املصالح واملفاسد، وليس هناك ميزان 

 ّنائي وحاسم، وإّنام هي اجتهادات ختضع للنسبّية كلٌّ حسب ما يرى األمر.

ما مل يدّل شاهد عىل ذلك؛ ألّن  ال يعترب بكاء يعقوب جزعًا يف حّد نفسه ـ 4

اجلزع هو ضّد الصرب، وال يمكننا أن نجزم بحصول هذه احلالة ليعقوب؛ ألّنا 

تتبع الوضع القلبي الذي يظهر يف اجلوارح، ومن ثم فقد يكون يعقوب باكيًا 

هبذه الدرجة دون جزع، متامًا مثلنا نحن حيث نبكي كثريًا دون أن يالزم ذلك 

 كان الظاهر قرينة عىل الباطن. حصول اجلزع، وإن

إّن التعبري الوارد يف الرواية عن اإلمام املهدي عليه السالم، ال ربط له  ـ 1

بقضايا التطبري، فإّن هذه التفاسري ذات عجمة واضحة، ال يفهمها العريب هبذه 

الطريقة، إذ هذه اجلملة تعني املبالغة يف احلزن، ال اجلزع وال تطبري الرؤوس 

ذلك، متامًا كام يعرّب املثكول واحلزين واملتحّرق الوجدان والقلب، فال وأمثال 

أفهم منها ـ وفقًا للبالغة والدالالت العربية ـ غري هذا، وإال لزم من املستدّل هنا 

أن يفتي بجواز ـ بل برجحان ـ جرح العني! وأن ُيْعِمي كل  واحد نفَسه يف 

 عاشوراء!

عىل تقدير صّحتها وثبوهتا تارخيّيًا ـ يمكن إّن رواية بكاء الزهراء ـ  ـ 1

تفسريها بأّن بكاءها هبذه الطريقة كان جزءًا من مرشوع إيقاظي ملسلمي املدينة 

وإال فمن دون مثل هذا االفرتاض سيغدو التربير  ،املنّورة لتحريك ضامئرهم

 صعبًا.

 اجلزع حالٌة قلبية قد تظهر عىل اجلوارح، وهلذا ال معنى للجزع يف ـ 6

اجلوارح إذا كان القلب يف غري حالة اجلزع؛ فإذا رضب اإلنسان رأسه بالسيف 

مثاًل دون أن يكون قلبه يف حالة اّنيار عاطفي، بل ملجّرد األداء االستعرايض 
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مثاًل، فهذا ليس جزعًا، بل صورة جزع ظاهرّية؛ ألّن اجلزع من مقوالت 

 القلوب.

واستحّب فإّن إظهار ما يوحي باجلزع  قد يقول فقيٌه بأّنه إذا جاز اجلزع ،نعم

 يكون مثله بوحدة املناط، فإذا أحرزت الوحدة فال بأس وإال فيصعب التعميم.

إّن كون التطبري أو اللطم العنيف غري مستساغ عند الناس، ال يرّض  ـ 7

بجوازه وال باستحبابه لو ثبت؛ فإّن عدم كونه مستساغًا ال يغرّي من أحكام اهلل 

 مل يبلغ رتبة حتّقق عنوان ثانوي بشكل يقيني وحمرز يفرض املنع.شيئًا، ما 

 

 ظاهرة ثقافة االحتياطات اليت تنتشر بني املتدّيننيتقويم عام ل  ـ 334

  السؤال: نجد فكرة اَّلحتياط ِف الدين ـ انطالقاا من بعض اْلحاديث

الرشيفة، مثل اَّلحتياط طريق النجاة واحتط لدينك ـ قد سيطرت عّل العديد 

اَلتدّينني واَلترشعني فغدوا ُيتاطون ِف ما أباحه الترشيع فضالا عن غريه. أَّل من 

إَّّنم ضّيقوا عّل »يعّد ذلك من قول اإلمام عيل عليه السالم ِف حّق اخلوارج: 

؟ وأَّل يتناىف هذا مع ترصيح القرآن بأّن الدين ديُن ُيرس «أنفسهم فضّيق اهلل عليهم

 َّل عرس؟!

 لمون من قاعدة يرون صّحتها تقول بُحسن االحتياط ينطلق العلامء املس

عىل كّل حال، وأّن االحتياط سبيل النجاة، ويرون العقل حاكاًم بذلك عىل 

مستوى ُحسن االحتياط ال وجوبه، إال يف بعض احلاالت التي حيكم فيها 

 باالحتياط لزومًا لتفريغ الذّمة من التكليف املتوّجه إىل العبد.

أصول الفقه ِف اَّلحتياط ـ لكي نحكم بُحسنه ـ رشطني وقد اشرتط علًمء 

 أساسّيني:
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أن ال يكون االحتياط منافيًا لالحتياط، بمعنى أن ال يبلغ  الرشط اْلّول:

احتياط اإلنسان حّدًا يكون احتياطه مؤّديًا إىل وصوله الرتكاب ما حيكم الرشع 

ألطعمة لشبهة احلرمة أو العقل بحرمته أو قبحه مثاًل، كأن حيتاط يف األكل من ا

فيبلغ باحتياطه حّد املوت، فإّن هذا خالف االحتياط، أو أن حيتاط يف التعامل 

 مع ابنه بام يؤّدي إىل أذية ابنه اآلخر، وهكذا..

أن ال يؤّدي االحتياط إىل اهلرج واملرج والعرس واحلرج  الرشط الثاين:

ق مثاًل احتاطوا مجيعهم يف الشديدين املخل ني بالنظام العام، فلو أّن أهل السو

معامالهتم املالّية يف كّل مورد فيه أدنى احتامل لشبهة، فمن املمكن أن تتعّطل 

 احلياة بني الناس.

ويمكننا ـ بطريقة أو بأخرى ـ أن نرجع الرشط الثاين إىل األّول، ليكون 

 أنموذجًا من نامذجه ال أكثر.

إّن الذي حيصل يف ممارسات الناس لالحتياطات الشخصّية أّننا نفّكر 

باالحتياط بالذهنّية الفردّية فقط، فيام لالحتياط وجٌه اجتامعي عام أيضًا، وهذا 

ما يفرض علينا أن ننظر للموضوع بمستوى شمويل أوسع، فلو فرضنا مثاًل أّن 

املاء املصبوب عىل رية من كب مّيةً فّصف كأو الوضوء يف الغسل مكّلفًا احتاط 

أعضاء بدنه، وقام كّل املكلفني بالنحو نفسه، فاستهلكوا كّميات كبرية من املاء، 

فقد تكون النتيجة هي نقصان املياه عىل مستوى األجيال القادمة، مع العلم أّن 

هناك اليوم مشكلة كبرية يف املياه.. هذا جمّرد مثال قد ال يكون دقيقًا، لكنّه جييل 

 .ا الصورةلن

وهذه الفكرة ـ أي النظر إىل االحتياط عىل مستوى الُبعد االجتامعي ـ ممّا أّكد 

عليه أيضًا السيد حمّمد باقر الصدر والشيخ مرتىض مطّهري يف عّدة مواضع، 
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مّّصحًا ـ أي الصدر ـ بأّن االحتياط ال يمكن أن يكون وظيفة عاّمة متارس 

مراجعة كالمه يف هذا املوضوع عند حديثه عن بطريقة اجتامعية ومجعّية، ويمكن 

 دليل االنسداد يف علم أصول الفقه.

عندما آخذ احتياطي الشخّص منفصاًل فأنا حّر يف ذلك ويل قراري 

الشخّص، لكن عندما نريد حتويل االحتياط إىل ثقافة عاّمة شعبيّة وُعرف إيامين 

ر الرتّددات الطبيعّية سائد يف مفاصل األمور، فهنا جيب األخذ بعني االعتبا

لذلك، وحساب هذه الرتّددات حسابًا يضعنا ضمن موازنة املصالح واملفاسد، 

 لنعرف هل االحتياط هبذه الدرجة وعىل هذا املستوى يظّل عىل حسنه أم ال؟

سأعطي مثاالً بسيطًا آخر، لو كنّا يف بيوتنا ووسط أرسنا وعوائلنا ولدينا 

حتياط يف جماالت كبرية، فنحتاط يف أّي أمر يأيت أطفالنا، وأردنا أن نامرس اال

عىل التلفاز، أو عىل النت، أو نحتاط يف األطعمة واألرشبة أو.. أو يف العالقة مع 

فالن أو فالن )وأؤّكد أّنني أحتّدث هنا عن االحتياط غري امللزم به رشعًا( فيجب 

ن التدّين عىل أن نأخذ بعني االعتبار أن ال يرتك ذلك أثرًا موجبًا للضيق م

أوالدنا، فريتّد ذلك سلبًا عليهم، وقد رأينا ذلك عند بعض الناس، وأفضت 

 .بعض اإلفراطات إىل تنّفر اجليل اجلديد من اجليل القديم داخل األرس والعوائل

هذا هو معنى حساب األمور بطريقة تفاعلّية مع املحيط، وليس احلكم العقيل 

حتى النصوص، ما دامت هذه األمور التي أرشنا مطلقًا هنا يف كّل الدوائر، وال 

 إليها متثل مقّيدات لبية عقالئية ومترّشعية أيضًا.

وتربز هذه الصورة أكثر وضوحًا عندما يدخل الفقيه املجتمع كّله يف سياق 

احتياطي، فلو استطاع الفقيه أن يطّل عىل املجتمع من مستوى أعىل مبتعدًا عن 

توّصل إىل أّن إلقاء هذا الكّم اهلائل من االحتياطات يف الفردية يف طرح املسائل، ل
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الرسائل العملّية ـ يف حال عدم ثبوهتا عنده، بل ثبوت عدم احلكم اإللزامي يف 

كثري من املوارد لديه ـ سيؤّدي بالنظرة االجتامعية إىل مزيد من العرس واملشاكل، 

حوط نجاسة أهل فمثاًل عندما أقول: إّن األحوط عدم حلق اللحية، أو األ

الكتاب، مع أّن الثابت عندي يف أبحاثي الفقهية هو اجلواز أو الطهارة، فإّن ذلك 

بالنظرة الفردية جّيد وحسن، بل وحتى بعض أبعاد النظرة االجتامعيّة، إال أّنه 

ينبغي أخذ األبعاد االجتامعية األخرى بعني االعتبار أيضًا، فإّن احلكم األّول قد 

رس اإلنسان العديد من الوظائف يف بلده، فقد ال ُيسمح للجندي يؤّدي إىل أن خي

أن يكون ملتحيًا، وكذا من يعمل يف جمال معنّي آخر كبعض البنوك، وهذا ما 

سيؤّدي إىل تراجع املتدّين ـ وربام املسلم عمومًا ـ عن النفوذ داخل أجهزة الدولة 

مر الذي ينبغي لنا أن نأخذه أو يف الوظائف العاّمة واهلاّمة يف بعض البلدان، األ

 واألمر كذلك يف مسألة نجاسة الكتايب. بعني االعتبار أيضًا..

إّن تقليل هذا الكّم من االحتياطات جيعل التواصل مع املتدّين أسهل 

وأفضل.. إّن املوضوع حيتاج إىل دراسة مستوعبة من قبل الفقيه املتصّدي 

ا أن ندرس املجتمع املسلم وتبعات للمرجعّية، فقبل وضع الرسالة العملية علين

وضع االحتياطات عليه، ال أن ندرس ترّددات رفع االحتياط يف الداخل 

احلوزوي وعىل مستوى التعقيدات احلوزوّية فقط، فإّن هذا قد خيرج عن احلالة 

 الرسالّية يف بعض األحيان.

در، فقد قال وأحّب هنا أن أنقل نّصًا داالً للفقيه الشهيد السيد حمّمد باقر الص

جناب حّجة اإلسالم واملسلمني »يف رسالته إىل السيد كامل مرتضوي ما نّصه: 

احلاج السّيد كامل مرتضوي دامت بركاته. السالم عليكم ورمحة اهلل  وبركاته. 

أرجو أن تصلكم هذه السطور وأنتم وسائر من يتعّلق بكم يف أفضل األحوال 
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حانه وتعاىل أن يرعاكم بعظيم لطفه ويديم من سائر الوجوه، كام أسأل اهلل  سب

لكم التأييد والتسديد، وإيّن أتفّقد أحوالكم وأعتّز بام أسمع عنكم وعن 

خدماتكم اجلليلة للدين طبقًا ملا أعهده فيكم منذ عرفتكم من صفات الكامل 

والورع والغرية عىل الدين احلنيف. نكتب إليكم هذه السطور بمناسبة رسالة 

ني من سامحتكم بتوّسط الفاضل األملعي الشيخ عبد اهلل  اخلنيزي شفهّية وصلت

حفظه اهلل  تعاىل، فقد ذكر يل أّنكم كّلفتموه بتبليغي مالحظتكم حول الفتوى 

بطهارة املنتحلني لإلسالم ممّن حيكم بكفرهم رشعًا، وطلبكم منّي االحتياط يف 

ى كّل ما تتفّضلون به بكّل اعتزاز ذلك. وكان بوّدنا أن تكتبوا إيل  بذلك، فإيّن أتلقّ 

ثّمن مالحظتكم الرشيفة وأعتّز هبا لثقتي من أوتقدير. وعىل أّي حال، فإيّن 

ناحية بأّّنا نابعة من ذلك املنبع الديني الطاهر الذي يعمر به قلبكم الزكي، وملا 

تعرّب عنه املالحظة من اهتاممكم هبذا اجلانب؛ ألّن النصح واإلرشاد إحسان 

اية وتفّضل، فلكم الشكر عىل ذلك، وال حرمنا املوىل سبحانه من أمثالكم ورع

ريد أن أرشح لكم هبذه املناسبة واقع أمن نصائحكم وأدعيتكم، غري أيّن و

اخلصوصّيات الدينيّة واملالكات الرشعّية التي أحلظها يف هذا املقام ويف أمثاله، 

الدليل الفقهي عىل حكم ال يستلزم فإيّن أعرف أّن جمّرد متاميّة امليزان العلمي و

التّصيح به، وأعرف أّنه يف حالة قيام الدليل الرشعي عىل فتوى خمالفة ملا هو 

املعهود يف أذهان املترّشعة يمكن للفقيه أن ال يربز تلك الفتوى رعايًة لعواطف 

نا مجلة من األخيار واألبرار، واجتنابًا ملا قد يصيبه من تأّثرهم وانكامشهم عنه، أ

أعرف ذلك، ولكن يف مقابل ذلك قد توجد جهات وحيثّيات ال بّد من أخذها 

بعني االعتبار؛ إذ تنعكس عيل  أوضاع الشيعة يف خمتلف أنحاء العامل ومدى ما 

يمكن أن يكون لفتوى معّينة من أثر يف رفع احلرج عن مجلة منهم يف مجلة من 
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حوهلم أو رفع األذى عنهم. فعىل  البقاع يف الدنيا، أو من أثر يف تأليف قلوب من

سبيل املثال: أنا أعرف كثريًا يا عزيزنا املعّظم عن أوضاع الشيعة يف عامن ومسقط 

وهم يعيشون يف كنف اخلوارج ويف ظّلهم ويقاسون من البناء عىل نجاسة هؤالء 

الشدائد يف حياهتم العملّية واإلحراجات املستمّرة، بل يواجهون يف كثري من 

ردود الفعل وعكس العمل من قبل اآلخرين، فإذا تّم لدى الفقيه  األحيان

امليزان الرشعي للفتوى بالطهارة أليس يدعوه وضع أمثال هؤالء إىل التّصيح 

بذلك رفعًا للحرج عنهم وحفاظًا عىل كرامتهم؟! وهكذا األمر يف مجلة من 

التشّيع  املواقع األخرى. وكذلك احلال يف الغالة الذين يمكن تقريبهم نحو

احلقيقي، ويكون للتعامل معهم عىل أساس الطهارة أثر يف هذا التقريب، أفليس 

هذا األثر يدعو الفقيه إىل إيثار اإلعالن عاّم تّم عليه الدليل يف نظره بينه وبني اهلل  

تعاىل؟! وأتذّكر أّن شخصًا من أجّلة علامء تربيز ومن املحّبني واملخلصني لنا قد 

دور تعليقتنا عىل منهاج الصاحلني يطلب السكوت عن فتوى كتب لنا بعد ص

وتبديل ذلك باالحتياط. وذكر دامت بركاته أّن مجلة من   الكتاب  طهارة أهل

ونجاستهم، فهم ينقبضون   الكتاب  األخيار يف تربيز تعّودوا عىل استخباث أهل

ولكنّي عّمن يقول بالطهارة، وقد كتبت إليه دامت بركاته أيّن أعلم بذلك، 

ويقعون يف حمنة   الكتاب  أالحظ يف نفس الوقت اآلالف ممّن هياجر إىل بالد أهل

من ناحية القول بالنجاسة، حّتى حّدثني الثقات أّن مجلة من املتدّينني الذين 

هاجروا إىل هناك تركوا الصالة وخرجوا تدرجيًا من التدّين رأسًا ألّّنم يرون 

دهم عن أصل الفريضة، فلو أوقفني املوىل القدير النجاسة حمدقًة هبم، فريفعون ي

سبحانه وتعاىل للحساب بني يديه وقال يل: كيف سّببت بعدم إبرازك للفتوى 

التي تراها النحراف هؤالء وإحراج الكثري من الناس واستدراجهم إىل املعصية، 
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شديدة يف  فامذا سوف أقول؟ إّنني أهّيا السّيد اجلليل أعاين نفسّيًا وروحّيًا معاناة

مثل هذه املواقف، وأخشى كثريًا أن أتّّصف تّّصفًا أؤثر فيه مصلحتي اخلاّصة 

عىل مصلحة الدين، فأنا أعلم أّن هناك عددًا من الصاحلني واملترّشعة األبرار قد 

أخرسهم شخصّيًا بسبب إبراز الفتوى املذكورة التي هي عىل خالف املعهود يف 

وهلذا الفقيه ولنرتكه. ولكّن هؤالء إذا قّدر هلم أن أذهاّنم، وقد يقولون: ما لنا 

تركوين فلن يرتكوا الدين، وإّنام يرتكوين إىل فقيه آخر، لن يرتكوا الصالة، لن 

ء. إذن فلن خيرسهم الدين، وإّنام أخرسهم أنا شخصّيًا إذا مل  تتهّدد كرامتهم بش

أولئك الذين يقعون يوجد من يرشح هلم واقع احلال ويرفع ما يف نفوسهم. وأّما 

يف ضائقة من القول بالنجاسة ويصيبهم الضعف الديني جتاه ذلك فيتحّللون 

تدرجيًا من واجباهتم، فإّّنم سيخرسهم الدين رأسًا. وعلم اهلل  أيّن وقفت يف 

حلظات عديدة أوازن بني اخلسارتني، وكانت نفيس أحيانًا تقول يل: حافظ عىل 

رى بأيّن بحاجة إىل جواب أمام اهلل  تعاىل. خأوضعك، ولكن أحّس من ناحية 

وهكذا جتدون أهّيا السّيد اجلليل أّن ما صدر منّا من فتوى مل يكن ملجّرد الرغبة يف 

أن نربز كّل ما تّم الدليل عليه ثبوتًا، وإّنام هو نتيجة معاناة من هذا القبيل، 

م يف خمتلف وألجل املوازنة بني أوضاع الشيعة وحاجاهتم ومتطّلبات ظروفه

األماكن والبقاع، وحفاظًا عىل مجلة من املصالح الدينّية العاّمة ولو باملجازفة 

ببعض املصالح اخلاّصة، فاالحتياط والتخّوف من أن أؤثر ذايت عىل ديني هو 

الذي جعلني أقف من حيث الفتوى بالطهارة املوقف الذي ترون، وإيّن أؤّمل 

وعلمه بنّية هذا العبد أن يعصمنا من من لطف اهلل  تعاىل وحسن رعايته 

السلبّيات واملنفّيات التي قد تتوّلد من ذلك، ويقّيض من العلامء الصاحلني من 

أمثالكم من يوضح وضعي. هذا وإيّن أرجو أن ال تنسوين من أدعيتكم الصاحلة 



 112 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

إرشاد يف مظاّن اإلجابة، كام ال أنساكم إن شاء اهلل  تعاىل، وأن ال تبخلوا عيل  بأّي 

شعبان  8أو توجيه. والسالم عليكم ورمحة اهلل  وبركاته. حمّمد باقر الصدر. 

، ومضات، 25..( )موسوعة اإلمام الشهيد السيد حممد باقر الصدر، ج2115

 (.181ـ  187ص 

 هذه هي الذهنية املسؤولة التي نتحّدث عنها. رحم اهلل هذا الشهيد العظيم.

إّن اهلل حيّب أن يؤخذ »احلديث النبوي: يضاف إىل ذلك كّله، ما جاء يف 

، وجممع 751: 21)جامع أحاديث الشيعة  «برخصه كام حيّب أن يؤخذ بعزائمه

(، فمن غري املعلوم أّن اهلل حيّب من العبد فقط أن يعمل 211: 1الزوائد 

بالفرائض ويرتك املحّرمات، بل هو حيّب أيضًا أن يعيش العبد الرخصة 

وقد يكون ذلك ألّن  ،فيه عليهمنّجزة دائرة ما ال حرمة والفسحة يف أمره يف 

 الرخص تقّوي اإلنسان عىل فعل الواجبات وترك املحّرمات وُتوازن حياَته.

وقد ذكر علامء أصول الفقه أّن اإلباحة يف بعض األحيان تكون اقتضائيًة، 

وجود بمعنى أّن اهلل تعاىل هو الذي يريد الرتخيص، ال أّن الرخصة معناها عدم 

مرّبر للحرمة أو الوجوب فقط، بل قد يكون الرتخيص يف بعض األحيان لرغبٍة 

من املوىل يف إطالق العنان للمكّلف؛ ألجل وضع توازن بني املباحات 

 واملحظورات يف حياته، والرشيعة قائمة بحّد ذاهتا عىل هذا التوازن.

ذكورة يف بل من وجهة نظري الشخصّية، أشّك يف أّن بعض االحتياطات امل

الرسائل العملّية هي من االحتياطات املوافقة للمعنى األصويل الذي ذكرناه؛ 

ألنه يف بعض األحيان جتد الفقهاء حيتاطون، يف حني أّن املورد من املوارد التي 

 يدور فيها األمر بني احلرمة والوجوب وفقًا للحساب املتقّدم.

لوجدنا أّن العديد اإلسالمي والفقه ولو راجعنا القواعد األساسّية للدين 
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منها ترخيصيّة من قبيل: قاعدة سوق املسلمني، وأصالة الصّحة، وقاعدة الفراغ 

والتجاوز، وقاعدة اإللزام، وقاعدة نفي احلرج، وقاعدة نفي الرضر، وقاعدة ال 

تعاد، وقاعدة ال شّك لكثري الشك، وقاعدة معذورّية اجلاهل، وقاعدة عدم 

ملوضوعّية، وأصالة الرباءة، وقاعدة االئتامن، وقاعدة الفحص يف الشبهات ا

اإلحسان، وقاعدة اجلّب، وقاعدة التقّية، وقاعدة الدرء، وقاعدة االضطرار، 

وغريها من القواعد الفقهّية واألصولّية، والقليل من القواعد يدعو إىل 

حتياط االحتياط.. وهذا أيضًا مما يدعو الفرد املسلم إىل توازن نظرته لقضية اال

 .والتساهل

، وذكر بالتفصيل علاًم أّن علامء أصول الفقه قد بحثوا يف روايات االحتياط

الكثري منهم أّن غالبّيتها الساحقة ضعيفة السند، وأّن فكرة االحتياط يف الدين 

جتّذرت يف العهد اإلخباري عند الشيعة اإلمامية )القرن احلادي عرش والثاين 

خبارّيون يقولون بوجوب االحتياط يف الشبهات عرش اهلجري(، حيث كان اإل

 التحريمّية، وهو ما ساعد عىل تأصيل هذه الفكرة وغرسها يف األذهان.

وأخريًا، فإّنني أدعو إىل االحتياط يف حفظ حرمة الرخص الرشعّية وقدرها 

ومكانتها، وأن ال ّندرها، وأرفض بشّدة يف الوقت عينه قيامة الترشيع عىل 

رة، وهي الطريقة التي يريدها بعٌض منّا اليوم للتفّلت من األحكام الرخص املبعث

الرشعّية، فيجمع متناثر الرخص يف فتاوى العلامء كي خيرج بحياة متحّررة من 

 اإللزامات الرشعّية!

 

غري دينية شعبّية الاجة للسؤال عن شرعية الطقوس المدى احل  ـ 332

 ديناملخالفة لل

 :كم بخصوص توثيق زيارة سؤال وردّ قرأت ما كتبتموه حول  السؤال
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اْلربعني. وِف رأيي اَلتواضع إّنه َّل يوجد دين جمّرد من ِمارسة أتباعه َلجموعة 

من العقائد والطقوس الشعبية التي مل ينّص عليها بنحو اخلصوص ِف ذلك 

الدين، فإن كانت هذه العقائد والطقوس ِما ينسجم مع القواعد واْلطر العامة 

كتسبت رشعّيتها من تلك القواعد واْلطر، وإن كانت خمالفة ِف ذلك الدين ا

لتلك القواعد واْلطر اعتربت بدعة. وإذا افرتضنا ديناا َّل يًمرس أتباعه هذا 

النمط من العقائد والطقوس، فهذا َّل يدّل عّل وعي اتباع ذلك الدين، بل 

يكشف عن عدم تغلغل ذلك الدين ِف وجدان الناس ومشاعرهم وعواطفهم. 

بل مّدة كنت حارضاا ِف جلسة مع جمموعة من أتباع اَلدعو أمحد اْلسن الذي ق

لّقب نفسه بـ )اليًمين(، وقبل أن نتفّرق أسمعني أحد أتباعه نشيداا من جهاز 

اَلوبايل يعرّب فيه اَلنشد عن مشاعره وعواطفه ِتاه الدعوة وصاحبها، فالتفت إىل 

رجل قد أصبحت من العقائد صاحبي وقلت له: هذا يعني أّن دعوة هذا ال

الشعبية، ومل تعد نظرية أو فكرة. ولعّل ِمّا يعّد من اَلًمرسات الدينية الشعبية ذلك 

النشيد الذي حفظه لنا التاريخ عندما وصل النبي )ص( إىل اَلدينة: طلع البدر 

علينا من ثنّيات الوداع، فقد كان هذا ِمارسة دينية شعبية بحتة، ومل خيطر ِف بال 

ك اَلجتمع أنه َّلبّد أن يسأل عن رشعّية هذه اَلًمرسة، كًم أّن النبي )ص( مل ذل

ينههم. واْلمد هلل واْلّق يقال: إّن مذهبنا َّل ُيمد عّل النصوص ويسمح للناس 

بمًمرسة الشعائر والعقائد الشعبية ضمن القواعد واْلطر الرشعّية، وهناك الكثري 

اث، ولسنا نعاين من اإلشكاليات التي يعاين من اَلرونة ِف كيفية التعاطي مع الرت

منها غرينا، وخيطأ من يسحب إشكاليات الفكر السنّي ويعّممها عّل الفكر 

الشيعي. نحن نسمع بأخباركم من بعض اإلخوة ونقرأ لكم، قرأنا لكم كتاب 

نظرّية السنّة والتعددية الدينية وبعض بحوثكم، ونشيد بأسلوبكم اَلعتدل ِف 
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 .كاليات العقائدية والفكريةمعاجلة اإلش

  بعد شكركم أخي الكريم عىل رسالتكم الطيبة هذه، أّود أن أبدي موافقتي

مع ما جاء يف ـ يف قسم كبري منه ـ املبدئّية عىل روح ما طرحتموه، والذي ال يتناّف 

 جوايب عن السؤال املشار إليه أعاله، لكن لدّي بعض التعليقات الطفيفة، وهي:

يقل أحد من الفقهاء أو علامء الدين فيام نعلم بأّن املامرسات الشعبية مل  أوَّلا:

إزاء القضايا الدينية جيب أن تكون منصوصة بعينها، ومل يقل أحد بلزوم أن 

نرجع للدين يف التعبري عن تعاطفنا مع القضايا الدينية أو غريها، كّل ما يف األمر 

 أّنه جيب التنّبه ملسألتني:

أن ال يكون أسلوب تعبرينا العاطفي والتفاعيل مع القضّية  اَلسألة اْلوىل:

طاع الدينية أو غريها خمالفًا للدين نفسه ولقيمه ومبادئه ونصوصه، فإّن اهلل ال يُ 

 عىص، كام أطبق عىل ذلك الفقهاء املسلمون فيام نعلم.من حيث يُ 

أن ال نعترب هذا النوع من التفاعل العاطفي أمرًا دينّيًا، فهناك  اَلسألة الثانية:

فرق بني أن أتفاعل عاطفّيًا مع مسألة دينية بطريقتي اخلاّصة النابعة من ثقافتي، 

وهذا حّق مرشوع يل وللجميع، وبني أن أعترب أّن هذه الطريقة التفاعلية اخلاّصة 

و ألقي إىل الناس ليعملوا به لكان منسوبة للدين، فإّن هذا ترشيع عىل اهلل، ول

بدعة )عىل اخلالف يف متييز فكرة البدعة عن فكرة الترشيع، واملطروحة يف كلامت 

 كبار العلامء، السيام املحّقق النراقي رمحه اهلل(.

فمن حّقي أن أسافر إىل مّكة للعمرة بالطائرة، ومن حّقي أن أجعل ذلك عادًة 

ق يف الوعي الشعبي ثقافة مستبطنة توحي بأّن شعبية، لكن ليس من حّقي أن أخل

هذا النمط من الذهاب إىل مّكة هو نمط ديني، فالقضية ليست يف الفعل فقط، 

وإّنام يف مديات نسبته للدين نفسه، فعندما يذهب الناس إىل زيارة اإلمام احلسني 
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يف األربعني، فهذا ال إشكال فيه، بل هو مشمول للعمومات الداعية لزيارته 

سالم اهلل عليه، لكن أن أعترب أّن زيارة األربعني بعنواّنا أمر ديني فهذا ال يقبل 

به الفقهاء، إال إذا أقمنا شاهدًا عىل أّن الرشيعة تعترب زيارة األربعني ـ بوصفها 

 زيارة األربعني، ال بوصفها مطلق زيارٍة ـ أمرًا دينّيًا، فليالحظ ذلك جّيدًا.

سلمون األوائل لدى وصول النبي إىل املدينة كان أمرًا إّن ما فعله امل ثانياا:

رائعًا، حيث استقبلوه باألناشيد والرتحاب، وهذا ال بأس به، بل هو مشموٌل 

الحرتام النبي وتقديره وتعظيمه وحمّبته وغري ذلك، لكن مل يكن خيطر يف بال 

نشيد )طلع  املسلمني األوائل أيضًا أّن هذا النشيد هو أمر ديني بعنوانه، أي أنّ 

البدر علينا( هو نشيد ديني، وأّن قوله يعّد أمرًا منصوصًا عليه يف الدين، فهناك 

فرٌق ـ كام درستم سامحة الشيخ يف أصول الفقه، وأنتم إن شاء اهلل أعلم منّي 

بذلك ـ بني ثبوت احلكم عىل العنوان العام وشموله بشكل تلقائي للمصداق 

عىل العنوان اخلاص، فإّن الثاين ال يثبت اخلاّص، وبني جعل مصّب احلكم 

باألول كام قال األصوليون. ولو أّن املسلمني األوائل أنشدوا هذا النشيد بوصفه 

ـ بعنوانه ـ أمرًا دينّيًا، لربام قال هلم النبي: إّن املسألة ليست كذلك، لكن ألّن 

م، بل ربام وعيهم كان ينطلق من مطلق العناوين العاّمة مل يقف النبي عند فعله

 اعتربه مستحسنًا.

إّن وضع مجلة )الصالة خري من النوم( مشمول لعمومات الدعوة إىل احلّق 

واخلري، لكن عندما توضع يف األذان بوصفها يف الوعي الشعبي أمرًا دينّيًا بعنوانه 

اخلاّص ـ بّصف النظر عن حذف مجلة كانت مكاّنا، وبّصف النظر عن مسألة 

مها ـ فإّن هذا األمر لن يكون مقبوالً. وهكذا احلال يف صالة توقيفية األذان وعد

الرتاويح، فإّّنا بّصف النظر عن مرشوعية أو عدم مرشوعّية اجلامعة يف النوافل، 
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، لكن عندما نخلق يف الوعي الشعبي «الصالة خري موضوع»مشمولٌة لعنوان 

ًا خاّصًا فإّن األمور ثقافة جتعل هذه الصالة بعنواّنا أمرًا دينّيًا ومقوالً رشعيّ 

ختتلف، فال بّد يل هنا يف هذين املثالني من أن أقيم شاهدًا رشعّيًا خاّصًا عىل 

 املسألة، وإال لزمني أن أبّدد الوعي الشعبي املغلوط فيها.

إّن فهم فكرة االبتداع بالغ األمهّية، وهلذا من الرضوري ـ كام قلت يف جواب 

أن نوضح دائاًم للوعي الشعبي طبيعة األمور،  سؤايل الذي أرشتم إليه أعاله ـ

حتى ال نخلق يف ذهنه مفاهيم دينية غري صحيحة، فنقع يف مشاكل رشعّية، وإال 

فقد ال نجد مصداقًا للبدعة يف جمال األمور العملية عرب التاريخ إال ويكون 

 مشموالً للعمومات واملطلقات. هذا كّل ما يف األمر.

الدين يظهر بقّوة يف الطقوس والشعائر، وكّل دين ـ لو  من الطبيعي أنّ  ثالثاا:

نالحظ ـ جعل لنفسه طقوسه وشعائره، وهذا أمر واضح ال نقاش فيه، لكّن 

السؤال: هل قّّص الدين اإلسالمي يف صنع شعائر لنا حتى نزيد عىل شعائره 

والعمرة وكّل تفاصيلهام من الشعائر والعادات  شعائر؟ فالدين جعل احلّج 

بّية، وكذلك جعل األعياد وصلواهتا، والصوم وشهر رمضان، وزيارة الشع

مراقد النبي وأهل بيته، وصالة اجلامعة واجلمعة، وكذلك املساجد وإحياءها، 

وقراءة القرآن وغري ذلك.. جعل هذا هو مظاهر طقوس اإلسالم الدينية، ومل 

م عادات يقّّص اإلسالم يف جعل الطقوس لنفسه وألتباعه، بل صاغ هلم نظا

دينية شعبية كثرية جّدًا، فلسنا بحاجة ألن نضيف لعاداته وشعبياته وطقوسه 

 وأعرافه عاداٍت وشعبيات وطقوسًا وأعرافًا.

املوضوع يكمن هنا، هل نشعر بالتكرار من الطقوس التي وضعها اإلسالم، 

بحيث فقدت قّوهتا الروحية حتى بتنا نقوم باصطناع طقوس جديدة لنقّوي 
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، أّم أّن املشكلة يف أّننا قّّصنا يف التعاطي مع تلك الطقوس التي وضعتها إيامننا

الرشيعة اإلسالمّية وضعًا كاماًل ونريد أن نعّوض عن تقصرينا بخلق عادات 

جديدة نتفاعل معها من منطلق أّن كل جديد خيلق يف النفس فرصة تفاعٍل 

 جديدة؟!

بدأت ختلق عادات وطقوس  إّنني أالحظ بنظري القارص أّن الفرتة األخرية

جديدة غري منصوصة بنفسها، وتتعاظم هبا حّد تصاغر الطقوس األصلّية 

املنصوصة أمامها يف الوعي الشعبي، وهي إن مل تكن خمالفًة للدين فالبّد أن ال 

نتعامل معها عىل أّّنا أمرًا دينيًا منصوصًا بعنوانه، بحيث لو أّن شخصًا عارضها 

سيلة تعبريّية أخرى ملا حّق لنا أن نقول له بأّنه يعارض وطالب باستبداهلا بو

الدين؛ ألّنه يف احلقيقة ال يعارض الدين )حيث ال نّص عليها بعنواّنا( بل 

يعارض تعبرينا البرشي عن التفاعل مع الدين وتطبيقنا اإلنساين للقواعد العاّمة 

 عليه، وهنا مركز اخلالف.

املبدأ ـ لتطوير طرائق تفاعلنا تبعًا إّن من املنطقي أن نسعى ـ من حيث 

للظروف املوضوعيّة، لكّن هذا ال يعني أّن نخلع عىل طرائق تفاعلنا سمة 

)الدينية( بحيث يبدو أّي سعي إلجراء تغيري يتناسب مع ظروف خمتلفة فعالً 

 ابتداعيًا أو حربًا عىل الدين والقيم والعقائد.
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 ة؟ما هي العلمانية املؤمنة؟ وما فرقها عن العلمانّية الغربّي  ـ 332

  بالعلًمنية اَلؤمنة؟ وما هو الفرق بينها وبني نظريهتا السؤال: ماذا يقصد

 الغربية؟

  يستوحى من كلامت مجاعة من علامء الدين والباحثني  العلامنّية املؤمنة طرٌح

اإلسالمّيني، هبدف التقليل من حجم التصادم بني الدين واحلياة العاّمة، وتنسب 

عامل العريب، مثل: السيد هذه الفكرة إىل العديد من الشخصيات والكّتاب يف ال

حممد حسن األمني )لبنان(، والشيخ الدكتور أمحد بدر الدين حّسون )سوريا(، 

والباحث صالح الدين اجلوريش )تونس(، والدكتور حسن الرتايب )السودان( 

 وغريهم.

ويقصد أنصار العلامنية املؤمنة أّن النظام السيايس جيب أن يكون نظامًا 

أي الشعب يف اختاذ القرارات، لكّن هذا النظام ال يعادي ديمقراطّيًا، يعتمد ر

الدين، وال حياول أن يتخّطى قيمه العليا، فال حيارب اإليامن وال يشّجع عىل 

الرذيلة، ويقول هؤالء: إّن احلركة اإلسالمّية عليها أن تعمل يف هذا السياق، 

عب يف تعيني فتطرح نفسها يف الساحة، فإذا قبل هبا اآلخرون اعتمدت رأي الش

الدستور ويف االنتخابات، فإذا أرادها الشعب جاءت للسلطة، فاسحًة املجال 

للتيارات األخرى، فإذا عاد الشعب وأراد التغيري، تركت السلطة لغريها، مع 
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استخدامها كّل األساليب املرشوعة يف املعارضة، وهكذا جيب عىل اآلخرين أن 

ني االعتبار احرتام املقّدسات الدينية العليا يعتمدوا هذا السبيل، آخذين مجيعًا بع

املتوافق عليها، مع السامح ببعض اخلصوصيات الدينية التي تفرضها حالة كون 

 غالبية الشعب مسلاًم.

فالعلامنية املؤمنة حترتم اخلصوصّية الدينية والقومية للشعب املسلم  ،وهلذا

انني والدستور، فهي الذي تريد أن تطّبق نفسها عنده، وجتعل ذلك ضمن القو

 تراعي بعض األمور املجتمعّية العاّمة، وال تسمح بتخّطيها.

إذن، فالعلامنية املؤمنة عند هؤالء نظام يتّم التوافق عليه يف العامل اإلسالمي 

بني التيارات املتناحرة، يقيض بأّن كّل من يصل إىل السلطة فعليه أن ال حيارب 

عند اجلمهور املسلم، لكنّه يف الوقت عينه ال  اإلسالم والقيم الدينية املقبولة

يفرض قوانني اإلسالم عىل الناس، ما مل تقم هي باختيار هذه القوانني ولو عرب 

ممثليها يف املجلس النيايب، عىل أن يكون هلا حّق االختيار جمّددًا يف العودة عاّم 

رسه الشعب عندما اختارته سابقًا. وهبذا يتّم التمييز بني خطأ االختيار الذي يام

خيتار ما هو مغاير لإلسالم، وبني حّقه يف تقرير مصريه عرب هذا االختيار، فليس 

إعطاء الشعب حّقه يف تقرير مصريه هو موافقة عىل ما خيتار، لكنّه حّق ثابت له 

وحياسب هو عليه وهو مسؤول عنه أمام رّبه، وعلينا نحن أن نعمل بالوسائل 

بتغيري خياراته التي آمن هبا، وكانت غري منسجمة متامًا القانونية إلقناع الشعب 

مع اإلسالم يف حلظة تارخيّية معينة، وال حّق لنا يف فرض نظام الرشيعة اإلسالمّية 

 عليه.

ولعّل األنموذج الرتكي ـ بحسب جتربة اإلسالمّيني فيه ال العلامنيني ـ أحد 

النامذج التي ينسجم معها نسبّيًا أنصار العلامنية املؤمنة، حيث يسعى فيه 
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اإلسالمّيون لرتسيخ قواعد اإلسالم يف احلياة واملجتمع، ويف املقابل ال يامرسون 

إال عندما يصبح ذلك قانونيًا عرب ـ  ـ كام هو غالباً فرض القوانني اإلسالمّية 

 الوسائل الديمقراطّية املعروفة، والتي بإمكاّنا تغيري االختيار.

وهذه النظرية يشوهبا قدٌر من الغموض يف تقديري، وحتتاج للمزيد من 

التنظري عىل مستوى التفاصيل من جهة وعىل مستوى مقاربتها لالجتهاد 

ت مفيدة يف هذا اإلطار يمكن مراجعتها الرشعي من جهة ثانية، وهناك مسامها

السيد حممد حسن األمني، والشيخ حممد مهدي شمس  :يف كتابات وأعامل أمثال

الدين، والسيد حمّمد خامتي، والشيخ حسني عيل منتظري، والدكتور حسن 

الرتايب، والشيخ حمسن كديور و.. حيث تنفع يف توضيح بعض ثنايا مثل هذه 

 ّمها بالعلامنية املؤمنة يف بعض األحيان.األفكار، حتى لو مل تس

 

 اخلطاب الديين الناجع اليوم لشباب املدارس األكادميّية  ـ 332

  السؤال: ما هو اخلطاب الناجح الناجع ِف رأي اإلسالم اليوم والذي يمكن

اعتًمده مع شباب اَلدارس اْلكاديمّية ِف العراق من وجة نظركم اَلحرتمة، َّلسيًم 

 ح العاَلي لكّل أنواع الثقافات الوافدة؟نفتاَّلِف ظّل هذا ا

  ما أعتقد اليوم أّنه من الرضوري الرتكيز عليه يف خطابنا الديني للجيل

 الشاب أمور كثرية أوجز بعضها:

تسليط الضوء عىل احلقوق أكثر من الرتكيز عىل الواجبات، بغية تطمني  ـ 5

العنّص الشاب بأّنه سيجد حقوقه يف ظّل القيم الدينية، ممّا يفسح يف املجال 

لدفعه نحو القيام بالواجبات، بدل خلق حاجز نفيس بيننا وبينه عرب الرتكيز عىل 

 قوقه يف الفكر الغريب.الواجبات وإخفاء احلقوق، بام يشعره أّنه سيجد ح
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نرش ثقافة التسامح والتعذير واحلمل عىل األحسن، وعدم االستعجال  ـ 4

 يف التأييد والنقد ألّي يشء.

اعتامد أسلوب احلوار اهلادئ واالبتعاد قدر اإلمكان عن ثقافة العنف يف  ـ 4

 اخلطاب.

التكرّب  إعطاء الشباب فرصًا حقيقّية لالستفهام والتساؤل والنقد، وعدم ـ 1

عىل أسئلتهم أو قمعها أو إصدار أحكام عنفّية عليها، السيام عند عجزنا عن 

 تقديم أجوبة، فالعادة جرت عىل استخدام العنف عند العجز عن اإلقناع.

االعرتاف بعنارص الضعف والنقص املوجودة عندنا، بطريقة ال تسقط  ـ 1

إّن هذا سوف يعطي خطابنا قيمة خطابنا، ويف الوقت عينه ال تظهرنا معاندين، ف

نصف فيه ا مصداقّية حقيقّية وسيصبح قولنا أكثر تصديقًا من قبل اآلخرين، ألّنن

اآلخر فنذكر نقاط قّوته، ونعرتف فيه بعنارص ضعفنا، وهذا معناه أّننا ال نخشى 

هذين األمرين معًا، األمر الذي يقّلل عند اآلخرين من احتامل كذبنا وحتايلنا هنا 

 رب خطاب أيديولوجي زائف.وهناك ع

السعي لتفتيت خمتلف حاالت التعّصب أو الطائفّية أو املذهبّية التي تقوم  ـ 6

عىل احلقد التارخيي وتثوير الّصاعات الدفينة بطريقة سلبّية، وتكريس ثقافة 

 التواصل دون التقاطع، والتحاور دون التخاصم.

ا النهوض باألوطان بدل خلق الوعي املستقبيل للشباب لالهتامم بقضاي ـ 7

االنغالق عىل )الالوعي( التارخيي، والسعي لتوظيف التاريخ يف بناء احلارض 

واملستقبل )مثال املناسبات الدينية من حيث إمكانية حتويلها إىل فرص ّنضوّية، 

 بدل أن تكون عنارص انغالق جمتمعي(.

مستنقعات  حماولة خنق املوضوعات التكرارّية التي تسعى لبقائنا يف ـ 8
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املايض، واستبداهلا بموضوعات حمّل حاجة اليوم، مثل الدعوة إىل مفاهيم 

العلم، والتقّدم، واحرتام اآلخر، ورعاية الوقت واملحافظة عليه، والعمل، 

واملشاركة، والنظافة، والتنظيم، والقانون، واآلداب االجتامعّية، والفّن الراقي، 

اد والدفاع، وبناء الذات، واألمل والرجاء، واملحّبة، واملطالبة باحلّق، واجله

والتفاخر بالتاريخ املجيد، و.. وتثوير النصوص الدينية والرتاثية التي تساعد 

 عىل تقوية هذه املوضوعات يف حياتنا العاّمة واخلاّصة.

تقديم الدين بوصفه ضامنة لسالمة املجتمع وقيامته األخالقيّة وحتصني  ـ 9

تصويره من قبل غرينا أو من قبلنا ـ من حيث نشعر أو ال  ُبنيته الداخلّية، بدل

نشعر ـ عىل أّنه عامل تفتيت لألوطان، ومتزيق اللحمة الدينية واإلسالمّية 

 والعرقّية والقومية واللغوّية والوطنّية وغري ذلك.

االهتامم أكثر ببناء مجعّيات ومؤّسسات املجتمع املدين التي تؤمن بالقيم  ـ 51

الدينية، كاملدارس واجلامعات واملعاهد ودور األيتام، واملؤّسسات اخلدميّة 

والرتفيهّية، ليكون الشباب يف ظّلها، ودعوهتم ليبنوا مستقبلهم عرب مثل هذه 

ة هلم، بدل أن يزّجوا أنفسهم املؤّسسات التي يمكن أن تشكل بيئة صّحية حاضن

 من حيث ال يشعرون يف بيئة معادية للدين.

ويف هذا السياق الدعوة للمشاركة يف املناسبات الدينية فإّّنا مهام كانت 

شكلّية لكن يظّل هلا وقع االنتامء العميق للرتاث، والنافع يف مواجهة ظاهرة 

 االنصهار باآلخر.

ألزمات النفسية والروحّية التي يعيشها تقديم الدين بوصفه حلوالً ل ـ 55

شبابنا، السيام يف عّص املاّدة واملاديات الذي نعيش، وبلورة خطاب ديني معنّي 

جّدًا بمثل هذه األمور، وهذا ما يدفع للرتكيز عىل اخلطاب األخالقي والوعظي 
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 والروحي.

ىل إّننا ومنذ اخلمسينيات من القرن املايض قد نكون مررنا ـ ع وأخرياا:

 مستوى الشباب يف غري بلد إسالمي ـ يف ثالث مراحل:

 مرحلة اإلقبال عىل الدين. أ ـ

 ثم مرحلة اإلعراض عن الدين. ب ـ

 ثم مرحلة مواجهة الدين وحماربته. ج ـ

نحن بحاجة خلطاب يفتت حالة حماربة الدين من قبل بعض الشباب ليبلغ 

اض ليبلغ هبم مرحلة هبم مرحلة اإلعراض عن الدين، ثم يفتت حالة اإلعر

 اإلقبال، ذلك كّله مع احلفاظ عىل الثوابت الدينّية.

ويظّل سلوكنا ـ قبل خطابنا ـ رسالًة مؤثرة يف املجتمع واجليل الشاب، وقد 

جاء يف احلديث الصحيح املعترب، عن أيب أسامة، قال: سمعت أبا عبد اهلل عليه 

د وصدق احلديث وأداء عليك بتقوى اهلل والورع واالجتها»السالم يقول: 

األمانة وحسن اخللق وحسن اجلوار، وكونوا دعاًة إىل أنفسكم بغري ألسنتكم، 

وكونوا زينًا وال تكونوا شينًا، وعليكم بطول الركوع والسجود، فإّن أحدكم إذا 

طال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال: يا ويله أطاع وعصيت 

(، ويف صحيحة ابن أيب يعفور 28: 2حاسن ؛ وامل55: 1)الكايف  «وسجد وأبيت

كونوا دعاًة للناس بغري ألسنتكم، لريوا »قال: قال أبو عبد اهلل عليه السالم: 

، 58: 1)الكايف  «منكم الورع واالجتهاد والصالة واخلري، فإّن ذلك داعية

227.) 

 

 ؟!هل احلّق ضائع؟! وملاذا جند الكبار والعلماء خيتلفون ويتصارعون  ـ 332

  السؤال: نحن نجد دائًما رصاعات كبرية بني شخصّيات فكرية وعلمية ودينية
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مرموقة، مثل خالف الدكتور رشيعتي مع خصومه، مع أّن الطرفني يعمالن 

خلدمة اإلسالم، ورغم ذلك يصل هبًم اْلمر حّد مهامجة بعضهم بعضاا، وهكذا 

الصدر عندما وفد إىل اْلال لو أسقطنا اْلمر عّل الواقع اللبناين، فالسيد موسى 

لبنان وقف أمامه وعارضه علًمء كبار كانوا معروفني ِف الساحة آنذاك قّدس اهلل 

ِّسهم. سؤاِل هو: هل اْلّق مبهم حتى عّل أصحاب العقول الضخمة واْلّرة؟ 

 فكيف بنا نحن؟!

  ،عادًة يمكن أن نقول بأّن أسباب االختالف ترجع إىل أحد عنّصين عاّمني

 االثنني معًا أحيانًا:وربام إىل 

وهو ميول اإلنسان وذاته ومصاحله التي  العنرص اْلّول: هو العنرص الذاِت،

جتّره إىل إنكار احلّق أو معاندته، ثم حماولة إقناع ضمريه ـ إذا ما كان حّيًا أو 

صاحيًا ـ بأّن األمور مل تصل إىل حّد خمالفة القيم األخالقية أو الرشعّية، وغالبًا ما 

 اإلنسان هبذه احلالة، سواء عىل مستوى حياته الفردية أم عىل مستوى احلياة يبتيل

العاّمة. وكّل فئات املجتمع ـ عدا من عصمه اهلل ـ يمكن أن تكون عرضًة 

لطغيان النفس وتسويالهتا وتلبيساهتا، السيام عىل مستوى تزيني الباطل وتقبيح 

 احلّق.

ليس كّل احلّق واضحًا بشكل دائم، ف العنرص الثاين: وهو العنرص اَلوضوعي،

بل تلتبس األمور وتتداخل أحيانًا، فيختلط احلّق بالباطل، فرتى كّل فريق يف 

كالمه حّق ويف كالمه باطل، وغالبًا ما يكون ذلك يف حاالت الفتن التي تأيت 

كقطع الليل املظلم، فيضيع اإلنسان فيها ويصبح من املتوّقع أن يقع يف أخطاء 

  سوّية، مهام كانت القصود سليمًة ومهام كان الضمري صاحيًا.ومواقف غري

عندما ندخل يف القضايا الكربى، يف الفكر والدين واالجتامع والسياسة 
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واألخالق والقيم، فنحن نواجه بني التيارات املتنازعة واقعًا من النوع األّول 

لنا ذلك بحّجة  والثاين، نعم ال يمكننا اهتام أحد يف قصوده وميوله ما مل يثبت

علمّية أو رشعّية، لكن ال يمكننا نفي ذلك عن أحد. بل نحمله عىل األحسن 

 ونلتمس له العذر رغم احتاملنا القصود وامليول السيئة.

املشكلة أّن الناس ترّبت ولفرتات طويلة عىل أّن الكبار ال يمكن أن خيتلفوا، 

ياة ليس كذلك، والتاريخ وإذا اختلفوا ال يمكن أن يتنازعوا، ولكّن واقع احل

يصدع بأعىل صوته أّن الصاحلني قد خيوضون يف رصاع مرير حربًا رضوسًا ضّد 

بعضهم من حيث ال يعلمون، وهنا من الرضوري اجلمع بني ثقافة احلمل عىل 

األحسن وثقافة الوعي؛ ألّن االستخدام غري السليم لثقافة احلمل عىل األحسن 

اًل وساذجًا، كام أّن اإلفراط يف ثقافة الوعي يفيض إىل صريورة اإلنسان غاف

والنقد يمكن أن يذهب بنا ناحية اهتام الناس بغري علم، فعلينا إذًا أن نؤّسس 

لذواتنا قناعًة بأّن أحدًا غري متعاٍل عن اخلطأ إال من عصمه اهلل، وأّن من هم دون 

حسن ذلك برٌش خيطؤون ويصيبون، ويطيعون ويعصون، ونحن نحملهم عىل األ

وال نفحص يف نوايا الناس، يف الوقت نفسه الذي نحكم عليهم بأّي هتمة لو 

كانت بأيدينا أدّلة دامغة عليها، وال نربؤهم من التهم عندما تثبت عليهم بحّجة 

أّنم من الكبار؛ فالدين عّلمنا أّنه من اخلطأ العفو عن معايص الكبار وجرائمهم، 

رتكبوا معصيًة، فكّلنا أبناء آدم، وكّلنا يف وحّص التشّدد بمعاقبة الصغار إذا ا

احلقوق والواجبات سواء، فمن أخطأ وثبت عليه اجلرم، فليأخذ ما يستحّق، بال 

متييز بني الكبري والصغري، ومن مل يثبت اجلرم عليه ال حيّق لنا إسقاطه أو إقامة 

أن يكون  العقاب عليه ملجّرد التهمة والظنّة والشّك، ال فرق يف ذلك أيضًا بني

كبريًا أو صغريًا، ولو أّن كّل واحٍد منّا صان لسانه عن االستعجال يف التهمة أو 
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 الظنّة أو التربئة لكنّا يف خري كثري.

 

 ، قيمتها وواقعّيتهاتفاسري األحالم  ـ 332

 :جانب سًمحة الشيخ اَلوّقر، أوّد اَّلّطالع عّل رأيكم حول موضوع  السؤال

فأرجو أن  ،اا من اهتًممات الناس ِف اَلجتمعاْلحالم الذي يأخذ حّيزاا كبري

توضحوا رؤيتكم حول حقيقة اْللم، والفرق بينه وبني الرؤيا، وعن مدى واقعّية 

التفاسري اَلوجودة بني أيدي الناس، وعن نصيحتكم ِل ِف كيفية التعاطي مع 

نسألكم اجلواب الشاِف ولكم  ،اَلوضوع كطالب علم كوين ِف معرض السؤال

 .جلزيلالشكر ا

 :هذا املوضوع طويل جّدًا، وما يمكنني قوله باختصار هو أّن الشء  أوَّلا

الثابت دينّيًا هو وجود جمموعة من الرؤى واألحالم التي تكون هلا واقعّية 

خاّصة، وأحيانًا حكاية مستقبلّية، وقد نطق بذلك القرآن والسنّة بال ختصيص 

ت النبّي حممدًا ويوسف وصاحبي هلذا النوع من الرؤى باألنبياء، فقد شمل

السجن وامللك وإبراهيم وغريهم، كام واملقدار املؤّكد أّن بعض األحالم ليس 

سوى أضغاث ال قيمة له، قد تعرّب عن إعادة تنظيم للدماغ حال النوم، أو أماين 

 يطلبها اإلنسان، أو تعكس واقعًا ذاتّيًا نفسّيًا له يظهر عىل شكل أحالم ومنامات.

وللدراسات العلمّية كالٌم طويل أيضًا يف هذا املوضوع، وقد كانت هذا، 

ومدرسته يف التحليل النفيس م( 2111)سيغموند فرويد لعامل النمساوي ل

 مسامهات معروفة يف هذا األمر.

الكالم كّل الكالم يف تفسري األحالم، فهل هناك معيار واضح يمكن  ثانياا:

أّّنا تقوم عىل ـ إىل اليوم ـ األحالم تظهر لنا  الركون إليه؟ إّن مراجعة كتب تفسري
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ات ختمينية ظنيّة، فالربط بني األفعى واحليلة واملكر هو ربٌط افرتايض، أساسيّ 

فمن أين عرفنا أّن هذا األمر صحيح؟ ومن قال ذلك؟ وملاذا ال يكون ذلك العامل 

التفسري يف مّرة أو حمكومًا لنظام خمتلف متامًا عاّم نتّصوره؟ وجمّرد اتفاق صدق 

أكثر ال يعني أّن هذا التفسري صحيح؛ ألّن هذه املّرة قد تكون وسط مئات املّرات 

 .التي مل يصدق هذا التفسري فيها

وحتى أولئك الذين يتصّدون اليوم وقبل اليوم لتفسري األحالم من علامء دين 

د كنّا نوّد منهم أن وغريهم، مل يقّدموا نظامًا تفسريّيًا حتى الساعة فيام نعلم، وق

يكتبوا لنا عن الطريقة التي يتوّصلون من خالهلا إىل ذلك، ومل يكتب أحٌد فيام 

نعلم شيئًا ذو أمهية، فبعضهم يقول لك بأّن هذا ما يلقى يف روعي، وبعضهم 

يقول بأّّنا إشارات تأيت من هنا أو هناك، وكّله غري مفهوم من الناحية املنطقية 

فسري فرويد وأنصاره لألحالم لو راجعتها سرتاها مليئًة والعلمّية، وحتى ت

برضوب من الظنون واإلسقاطات، السيام مع اتفاق اجلميع تقريبًا عىل أّن 

الرؤى واملنامات ختضع يف تفسريها وتنويعها للكثري من خصوصّيات الشخص 

 والزمان واملكان واحلالة والظرف وغري ذلك.

وّفق اهلل شخصًا أو آخر لتفسري رؤية هنا أو هناك هذا كّله، ال يمنع أن ي ثالثاا:

تفسريًا صحيحًا، فنحن ال نقول بأّن باب املعرفة مسدود يف هذا املجال وأّنه 

يستحيل فتحه، وأّن اهلل أغلق علم ذلك عن اخللق، وخّصه بيوسف النبي 

اضح وأمثاله، بل نقول بأّن تفسري األحالم مسألة مل تتحّول بعُد إىل نظام معريف و

يمكن االعتامد عليه وفهم مالبساته ومعايريه، والوثوق بمعطياته، وأعتقد أّنه 

هلذا وجدنا إرصارًا من املنتّصين لتفسري األحالم عىل أّن هذه القضّية تتصل 

بالبعد الروحي والعرفاين للشخص، وهلذا ينقلون عن ابن سريين قّصته املعروفة 
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ن أله هذا الباب، وهذه أمور ال نستطيع حيث إّنه ملا امتنع عن الدنيا انفتح 

ننكرها؛ إذ ال علم لنا يفيد إنكارها، لكنّها تبقى من شؤون هذا الشخص نفسه، 

أّما اآلخرين فكيف يعرفون أّنه حظي هبذه املكانة الروحية حتى يكون مرجعًا 

 هلم يف تفسري األحالم؟

األحالم هو هذا كّله إن مل يّدع شخص بأّن ظاهر قّصة يوسف أّن تفسري 

 معجزة خيتّص هبا األنبياء أو تكون للمعصومني وخارقًة للعادة.

لو رجعنا إىل الرتاث الديني والسنّة الرشيفة، فسنجد تفاسري نبوّية  رابعاا:

لبعض األحالم، وكذلك تفاسري عن الصحابة وأّئمة أهل البيت، وهي موجودة 

من مشكلة اإلثبات التارخيي يف كتب السنّة والشيعة، لكّن هذه التفاسري تعاين 

من جهة، وحتويل معطياهتا إىل قاعدة، بحيث يمكن أن نستلهم منها قواعد يف 

 العمل التفسريي، من جهة ثانية.

وألجل الفائدة سأنقل لكم أهّم األحاديث الصحيحة السند عىل املشهور 

 ، وهي:عند اإلمامّية يف قضايا األحالم ومنهج تفسريها، لكي نأخذ منها تصّوراً 

خرب احلسن بن اجلهم، قال: سمعت أبا احلسن عليه السالم يقول:  ـ 5

، فقلت له: إّن بعض أصحابنا روى أّن رؤيا امللك كانت «الرؤيا عىل ما تعرّب »

إّن امرأًة رأت عىل عهد رسول اهلل صىّل اهلل »أضغاث أحالم، فقال أبو احلسن: 

رسول اهلل فقّصت عليه الرؤيا، عليه وآله وسّلم أّن جذع بيتها انكرس، فأتت 

فقال هلا النبي: يقدم زوجك ويأيت وهو صالح ـ وقد كان زوجها غائبًا ـ فقدم كام 

قال النبي، ثم غاب عنها زوجها غيبًة أخرى، فرأت يف املنام كأّن جذع بيتها قد 

انكرس، فأتت النبي فقّصت عليه الرؤيا فقال هلا: يقدم زوجك ويأيت صاحلًا، 

ما قال، ثم غاب زوجها ثالثة فرأت يف منامها أّن جذع بيتها قد انكرس،  فقدم عىل
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فلقيت رجاًل أعرس فقّصت عليه الرؤيا، فقال هلا الرجل السوء: يموت زوجك، 

 (.117: 8)الكايف  «فبلغ النبي فقال: أال كان عرّب هلا خريًا؟!

ربام »خرب معمر بن خالد، قال: سمعت أبا احلسن عليه السالم يقول:  ـ 4

 (.117: 8)الكايف  «رأيت الرؤيا فأعربها، والرؤيا عىل ما تعرّب 

نستفيد من هذين احلديثني أّن تفسري الرؤيا ليس له واقعّية ذاتّية، بل خيضع 

تأويلها ملا يقوله املعرّب، وهذا املنطق ـ إذا صّح ومل نقل بأّنه معارض للقرآن يف 

إذًا علٌم لتفسري األحالم أساسًا، فكّل  واقعيّة التفسري ـ فهو يعني أّنه ال يوجد

إنسان يمكنه أن يتأّول الرؤية التي رآها بام هو خري فيكون خريًا إن شاء اهلل. 

وربام تفهم هذه األحاديث يف سياق نفيس، بمعنى أّن عىل املعرّب أن ال يكون 

 م.متشائاًم، ولعّل تشاؤمه هذا يرتك أثرًا سلبّيًا عىل الشخص نفسه صاحب املنا

وليس يف الروايات منهٌج ُمْكَتَشف لتفسري األحالم أو قواعد لذلك يمكن 

االعتامد عليها، ويمكنكم مراجعة روايات الرؤيا وتفاسريها وقصصها يف كتاب 

(، وكذلك كتاب )تفسري األحالم برواية اإلمام 111ـ  272: 78)بحار األنوار 

اب )دار السالم فيام يتعّلق عيل وأهل البيت( ملحّمد رّشاد النارصي، وكذلك كت

بالرؤيا واملنام( للمحّدث الشيخ حسني النوري، وهو أضخم كتاب يف الرؤيا 

واملنام وقصص األحالم ومروّياهتا عند اإلمامّية، ويقع يف أربعة جمّلدات، 

وغريها من كتب اإلماميّة، وكذلك كتب أهل السنّة والتي منها كتاب )املنامات( 

هـ(، و )منامات الرسول واألنبياء والصاحلني( 182نيا )للحافظ ابن أيب الد

لعبد القادر الشيخ إبراهيم و.. وستجدون هناك فضاًل عن مشاكل ضعف 

اإلثبات التارخيي، أّن املوارد جزئّية، ومن الصعب احلصول عىل قواعد حاسمة 

منها، وهلذا مل يقم الباحثون العقالنيون بوضع مناهج أيضًا مثل العالمة 
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 اطبائي يف كتاب )املنامات والنبوات( و..الطب

كام ومن اللطيف ما ذكره العالمة املجليس عندما تعّرض يف هذا الباب جلملة 

نورد فيها بعض ما ذكره »من تفاسري أهل التفاسري األحالمّية، حيث قال: 

)بحار  «أرباب التعبري والتأويل، وإن مل يكن ألكثرها مأخٌذ يصلح للتعويل

ولنعم ما ختم به العالمة املجليس هذا الباب حيث قال:  .(121 :78األنوار 

انتهى ما أخرجناه من كتبهم املعتربة عندهم، وال يعتمد عىل أكثرها؛ البتنائها »

عىل مناسبات خفّية وأوهام ردّية، واألخبار التي رووها أكثرها غري ثابتة. وقد 

ّنا ختتلف كثريًا باختالف جرت التجربة يف كثري منها عىل خالف ما ذكروه.. ثم إ

األشخاص واألحوال واألزمان، ولذا كان هذا العلم من معجزات األنبياء 

واألولياء عليهم السالم، وليس لغريهم من ذلك إال حّظ يسري ال يسمن وال 

يغني من جوع. وأما أضغاث األحالم الناشئة من األغذية الردّية واألخالط 

 (.111: 78)بحار األنوار  «ارب..البدنية فهي كثرية معلومة بالتج

واخلالصة أنه ال »ويقول الشيخ حمّمد جواد مغنّية يف هذا الصدد ما نّصه: 

يوجد ضابط كيّل يمكن االعتامد عليه يف تفسري األحالم بكاملها؛ ألّنا أنواع 

متضاّدة متباينة، فمنها صدى لوساوس النفس وظروفها، وهذا النوع واضح 

ما هو صورة طبق األصل عن احلادث الذي يقع يف بوضوح مصدره. ومنها 

اليقظة بعد احللم، وهذا النوع نجهل رّسه ومصدره. ومنها ما هو رموز 

وإشارات مسبقة إىل الواقع املحسوس قبل وقوعه، كالكواكب التي سجدت 

ليوسف، واخلبز الذي محله الفتى املسجون فوق رأسه، والبقرات والسنبالت 

وهذا كسابقه ال نعرف له رّسًا وال مصدرًا. أما من قال بأّن التي رآها ملك مّص، 

هذا النوع والذي قبله برشى من اهلل ، أو حاّسة يف اإلنسان فقد اّدعى لنفسه 
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العلم بالغيب، وال يرىض أن ينسب إىل اجلهل، حتى بام حجب اهلل  علمه عن 

 (.112: 1)التفسري الكاشف  «عباده

ن ال يعرف تعبري الرؤيا إال األنبياء واألوصياء أو ولك»وقال املجليس األّول: 

من أهلمه اهلل من أوليائه، فإنه بحر عميق، بل جّربنا أّن لكّل نفس تعبري خاص 

 (.111: 7)روضة املتقني  «ليس لغريها

فاملشكلة األساسّية هي أّنه حتى اآلن مل توضع مناهج ومعايري علمّية  ،وعليه

إىل تعبري الرؤيا، وإّنام هي جمّرد استحسانات  حيتكم إليها يمكن أن توصلنا

وختمينات واستنسابات، ونحن نتمنّى أن يأيت من يتمّكن من وضع مناهج 

علمّية أو دينية مربهنة وال نامنع ذلك إطالقًا، واألحاديث والنصوص القرآنية 

ا مشكلتها أّن غالبيتها الساحقة تعرّب عن تفاسري حلاالت، األمر الذي ال يسمح لن

بقياس مناماتنا اليوم عليها؛ الحتامل وجود تأثري للخصوصّيات، كام يقولون هم 

بأنفسهم، فيكون حالنا كحال من يعمل بالقياس الظنّي، حيث يرّسي حكاًم إىل 

 مورد ال نّص مبارش فيه باّدعاء التشابه.

توجد رواية طويلة معتربة السند عىل املشهور، رواها الشيخ الكليني  خامساا:

وما بعد(، بسنده إىل عمر بن أذينة، عن أيب عبد اهلل  عليه  181: 1 )الكايف يف

الّسالم، يف قّصة أّن أصل األذان رؤيا رآها أيّب بن كعب، وأّن اإلمام الصادق 

، وهذا «كذبوا، فإّن دين اهلل  أعّز من أن يرى يف النوم..»عليه السالم قال: 

الدينية ممّا يتوّصل إليه يف املنام، وهلذا مل يعتمد احلديث يرفض أن تكون املسائل 

مجهور فقهاء املسلمني عىل املنامات والرؤيا واألحالم يف الوصول إىل األحكام 

الرشعّية، حتى لو كان املرئّي هو أحد األنبياء أو األئّمة، وإن كان هلذه الرواية 

 جمال لتفسريات أخرى.
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 سادساا: ما أراه بنظري القارص هو:

عليه ـ إذا مل يعرف تفسري املنام الدينية م وطالب العلرجل الدين وإّن  ـ أ

بطريقة علمّية أو بطريقة غيبيّة ـ أن ال ُيقدم عىل تفسريه للناس بزعم أّنه يعلم يف 

هذا املضامر شيئًا، إال برضٍب من نرش التفاؤل ال التفسري، وال يوحي هلم بأّنه عىل 

 علم بأرسار الرؤيا.

ري األحالم من وظائف علامء الدين أساسًا حتى يكونوا مرجعًا يف وليس تفس

ذلك، وال هو يشء ينبغي للناس أن ترجع فيه إليهم، السيام وأّن اجلميع يعرف 

أّن هذا املضامر ال تدّرسه احلوزات العلمّية أساسًا، فلامذا ُيرجع لرجل الدين فيه 

عرّب الرؤيا لنفسه بام هو خري أو وهو مل يدرس يف احلوزة شيئًا عنه؟! فكّل إنسان ي

يرجع ملن يعرف ذلك، سواء كان عاملًا دينّيًا، أم كان إنسانًا تقّيًا ولو مل يكن له يف 

 العلوم الدينية نصيب، أم كان شخصًا ثالثًا.

املشكلة هي أّن الناس تظّن أّن كل ما هو غيبيٌّ فهو من علوم رجال الدين، 

للناس ما يعرفون وما جيهلون، حتى ال جيري ورجال الدين عليهم أن يبّينوا 

تغرير الناس يف هذا السياق، فال ينبغي ملن ال يعرف ـ كّل حسب قناعته ـ أن 

يتصّدى ملثل هذا األمر، فيكون من القول بغري علم، نعم من يرى نفسه عاملًا 

له  بتأويل الرؤيا بطريقة علمّية معرفيّة أو بطريقة غيبّية فهو أدرى بنفسه، فيحّق 

 التصّدي يف مثل هذه احلال.

إّن عموم الناس عليهم لو أرّصوا عىل الرجوع إىل أحٍد لتفسري أحالمهم  ب ـ

أن يرجعوا ملن ثبت لدهيم ـ بطريقٍة علمّية أو بحّجة رشعيّة ـ أّنه عىل علٍم بذلك، 

 وال يفتحوا لآلخرين غري العاملنِي بمثل هذا املضامر ـ سواء كانوا من علامء الدين

أم غريهم ـ دكاكني يعتاشون عليها ويرّوجون من خالهلا اخلرافات واملزاعم 
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واألساطري ممّا ليس هلم به علم، مستغّلني حتى وسائل اإلعالم والقنوات 

الفضائية لذلك، فكّل شخص ال نعرف بحّجٍة رشعيّة أو بدليل علمي أو منطقي 

ا أن نذهب إليه، وإن مل يكن ذلك أّنه مرجٌع وعاملٌ حّقًا يف هذا األمر، فال ينبغي لن

أّما إذا وثقنا بشخٍص نتيجة معطيات توجب العلم أو االطمئنان  .حرامًا رشعاً 

بصّحة نتائجه يف تفسري األحالم ولو بطريقة غالبة، فال بأس بالرجوع إليه، لكن 

ال جيوز رشعًا البناء عىل تفسريه وترتيب األثر عىل اآلخرين بذلك، كأن يتهم 

 الرسقة، فال جيوز سوء الظّن نتيجة ذلك ما مل يكن هناك دليل.شخصًا ب

واخلالصة: إّنه ينبغي علينا يف هذا املجال ـ سواء املفرسِّ أو املفرس  له ـ أن 

يعتمدوا املنطق والعلم واحلّجة الرشعية يف التفسري أو يف أخذه والبناء عليه، واهلل 

 اهلادي إىل سواء السبيل.

 

 هل البيعة هي نظام االنتخابات املعاصر؟، بةالصحاوبيعة علّي   ـ 342

 :َلاذا اقترصت بيعة اإلمام عيّل عليه السالم )أو هكذا أراد اإلمام( عّل  السؤال

اَلهاجرين واْلنصار، ومل يشرتك عاّمة الناس ِف البيعة؟ وهل نظام البيعة هو نفس 

 عليه؟نتخابات الساري ِف اَلجتمعات اْلديثة مع إدخال تطويرات َّلنظام ا

  ّات ملبايعة كّل الناس من كّل األقطار يف تلك األزمنة مل تكن هناك إمكاني

للخليفة، هلذا كانت التكّتالت املجتمعّية قائمة عىل القبائل والعشائر والرموز 

الدينية، فإذا بايع شيخ القبيلة فهذا معناه عادًة مبايعة غالبية أفرادها، وإذا بايع 

فهذا معناه أّن مجهورًا واسعًا من املسلمني سيبايعون رمٌز كبري من الصحابة 

علاًم أّن الذين بايعوا  ضمنًا من بايعه الذي اعتربوه مرجعًا هلم إذا جاز التعبري.

 .علّيًا عليه السالم بعد مقتل عثامن بن عفان مل يكونوا من الصحابة فقط
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ايعة آنذاك من وهلذا كّله كانت هناك قيمة مضاعفة للمكان الذي جتري فيه املب

حيث اشتامله عىل الرؤوس الكبرية يف املسلمني؛ فلو كان املدينة املنّورة يف العّص 

النبوي، فإّن غالبية رؤوس الناس تكون هناك بحيث يعلم يف العادة رضا 

األطراف بام توافق عليه أعمدة املسلمني املحيطني بالنبي، ممّن يشّكلون رموز 

، فهذا أشبه يشء بالنظام الربملاين )دون اجلمهوري( القبائل والعشائر والتيارات

القائم عىل أعضاء املجلس النيايب وكتله النيابّية املعرّبة عن التيارات السياسية يف 

املجتمع، وهي التيارات التي متلك نفوذًا شعبيًا بحجمها عادًة، أّما لو جرت 

ّص اإلسالمي البيعة يف مكاٍن بعيد من األطراف كام لو بويع شخص يف الع

األّول مثاًل يف السودان أو طربستان )مازندران حاليًا(، بحيث ال حتوي هذه 

املنطقة كبار شخصيات املسلمني النافذة يف املجتمع، فإّن البيعة هنا تكون جمتزأة، 

ويقال بأّنه بويع يف حمّلته ومل يبايعه املسلمون، بل بايعه أهل السودان، أو أهل 

 شام مثالً.طربستان، أو أهل ال

وأّما اعتبار نظام البيعة هو نفس نظام االنتخابات املعارص، فهذا بحث 

طويل، إذ توجد عنارص تشابه وعنارص اختالف، وهناك من يرى أّن البيعة 

إعالٌن إلدخال زعامة شخص يف العهدة واملسؤولّية الفردّية، ال جعل هذا 

، ثم يقوم املجلس املسؤول الشخص أمريًا، ويشّبه ذلك بأن يتوّّف زعيم البالد

عن انتخابه بانتخاب شخٍص آخر، ثم تقوم املؤّسسات العسكرية واألمنية 

والسياسية واملدنية األخرى بإعالن مبايعتها، وكأّّنا تعلن التزامها جتاهه، ال أّّنا 

تعلن انتخاهبا له، بحيث يأخذ رشعيّته منها. وهذا هو الرأي الذي يذهب إليه 

ة عادًة يف تفسريهم ملبايعات الناس ألهل البيت كعيّل واحلسن علامء اإلماميّ 

 عليهام السالم.
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 هل ابن عربي شيعي أم سّني؟ وما هو املوقف منه؟  ـ 342

 :أوّد سؤالكم عن الشيخ حمي الدين بن عريب: هل كان له موقف  السؤال

 متشّدد و متحامل من الشيعة )الروافض(؟ علًما أّن هناك من َياجم حمي الدين بن

عريب بشّدة وعنف من أتباع مدرسة أهل البيت. كيف نفرّس أقوال ابن عريب التي 

تبدو وكأَّّنا خمالفة للعقيدة كًم يّدعي من َيامجه؟ وما هو تقويمكم لشخصية ابن 

عريب فالعلًمء بني رافع له ليكون تاِل تلو اَلعصوم وسافٍل به إىل درك الكفر 

 والزندقة؟

 ريب مثل كثري من العرفاء واملتصّوفة الشيعة، هناك من يرى تشّيع ابن ع

ومنهم من املعارصين الذين دافعوا عن هذه الفكرة الشيخ يزدان بناه، أحد 

أساتذة الفلسفة والعرفان، وهناك من يرى نصبه مثل السيد جعفر مرتىض 

العاميل. وليست لدّي دراسة مستوعبة حول شخصّية ابن عريب من حيث انتامئه 

نني من إعطاء رأي فيه من هذه اجلهة، والوقت ال يسمح يل اآلن املذهبي متكّ 

باملراجعة التفصيلّية، لكّن املعروف أّن لديه نصوصًا يمكن تفسريها بشكل 

متهافت، فبعضها لصالح فرضية تشّيعه، كام يف حديثه عن أهل البيت وعن 

 اإلمام املهدي وختم الوالية وغري ذلك، وبعضها اآلخر لصالح الفرضّية

 املعاكسة، كام يف حديثه عن اخللفاء الثالثة وعن الشيعة وما رآه فيهم وغري ذلك.

هذا، ويتحّدث بعضهم عن نسخ كثرية لكتب ابن عريب موجودة خمطوطاهتا 

يف بعض املكتبات يف العامل السيام يف تركيا، وأّنه قد حصلت حتويرات 

ع، كام يتحّدث وتصحيفات وتغيريات يف كتب هذا الرجل إلبعاده عن التشيّ 

 بعض اإلمامّية عن ممارسته التقّية، بام يفرّس ما قاله يف حّق اخللفاء الثالثة مثاًل.

وخيطر يف بايل من خالل مراجعة أّولية للنصوص، أّن الرجل من املمكن أن 
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يكون قائاًل باإلمامة الروحيّة واملعنوية ألهل البيت، وال يرى مالزمًة بني هذه 

فهوم الذي يعتقد به الشيعة اإلمامّية، من كوّنا سياسية وعاّمة وبني اإلمامة بامل

وبال فصل بعد الرسول صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، وبذلك يكون شيعّيًا 

باملعنى الصويف، وغري شيعي باملعنى الكالمي، وهي فرضّية أحتمُلها جّدًا، 

متهافتة ويبدو يل أّّنا قادرة عىل تفسري أغلب النصوص التي افرُتضت 

ومتعارضة يف كالمه، وإن كنت ال أريد اجلزم هبا اآلن؛ لعدم تيرّس مراجعتي 

 لكّل نصوصه.

وأّما املوقف منه، فكاملوقف من أّي عامل آخر، ال هو باملعصوم وال تايل تلوه، 

وال هو باملرشك واملنافق والكافر، بل له رؤيته العميقة للوجود التي يمكن 

فيها وأن يتفقوا، والقضّية تابعة للمعطيات التي قدّمها  لآلخرين أن خيتلفوا معه

بنفسه أو بصياغات أبناء مدرسته والتابعني للتصّوف الفلسفي والفلسفة 

الصوفية عمومًا فيام بعد، مثل ابن تركة اإلصفهاين والقونوي والقيّصي وصدر 

قة يف الدين الشريازي وغريهم، وإّنني أؤمن بأّن علينا اإلقالع عن هذه الطري

التعامل مع األشخاص بأسلوب تعظيمي تقدييس أسطوري من جهة أو 

بأسلوب تسقيطي تسخيفي إقصائي من جهة ثانية، كام ومن املهم فهم أسلوب 

العرفاء يف التعبري عن مراداهتم قبل احلكم عليهم بالكفر أو اإلسالم، وللكالم 

 صلة قد نتحّدث عنها يف مناسبة أخرى إن شاء اهلل.

 

 من ذلكواحلرية ، واملوقف ف العلماء يف مذهب ابن عربياختال  ـ 345

 :جمّدداا، بخصوص الشيخ ابن عريب، كيف نفرّس التناقض البادي  السؤال

ِف آراء علًمئنا؟ فهناك من يثني عليه ويعّظمه أمثال اإلمام اخلميني والسيد 
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الطباطبائي، ومن اْلارضين السيد كًمل اْليدري، ِف حني هناك من علًمء 

اَلذهب من يذّم ابن عريب وُيعله ِف صفوف النصب والزندقة، كالسيد جعفر 

مرتىض والسيد مرتىض الشريازي وغريهم. بأّي الرأيني نأخذ؟ وبأَيًم نرتب 

اْلثر إن كان من أثر؟ َّلسيًم وأّننا نّتبع العلًمء الذين هم ورثة اْلنبياء ومنهم 

 نأخذ الدين.

 :يف سؤالكم نقطتان 

من الطبيعي أن خيتلف العلامء يف شخصيٍّة مثل شخصّية ابن  ىل:النقطة اْلو

عريب، فلو أنتم قرأتم كتبه وراجعتموها ستجدون أّن الرجل يف مواضع كثرية 

من كتبه يستخدم لغًة يشوهبا الغموض والرتميز، السيام يف كتاب )فصوص 

م احلكم(، ومن املمكن ـ وسط لغة صوفّية مكثفة ـ أن حيصل اختالف يف فه

الرجل، وليس هذا األمر حكرًا عىل ابن عريب، فهناك عّدة شخصيات يف التاريخ 

وقع خالف يف تشّيعها وتسنّنها أو يف حقيقة مذهبها، مثل اإلمام أيب حامد 

هـ( الذي اّدعى بعض علامء اإلمامّية تشّيعه يف آخر عمره، كام 727الغزايل )

ومثل اإلمام فخر الدين  .وغريهذهب إليه ـ عىل ما يف بايل ـ الفيض الكاشاين 

الرازي، الذي سمعُت شفاهًا عن الشيخ حسن زاده آميل من بعض تالمذته 

املعروفني املعارصين، أّنه ـ أي الشيخ حسن زاده آميل حفظه اهلل ـ يصيّل للفخر 

الرازي كّل ليلة ركعتني؛ ألّنه يعتقد بأّنه شيعي! وقد تقرأ وتسمع بأشياء غريبة 

املجال، فهناك من يتداول حديثًا ـ ولست مازحًا فيام أنقل ـ عن  عجيبة يف هذا

تشّيع آنشتاين وأّنه دارت بينه وبني بعض العلامء بحوث، وُيقحمون هنا اسم 

املرجع الديني السيد حسني الربوجردي رمحه اهلل، وهناك عرشات الشخصيات 

 من املعتزلة التي وقع خالف يف توّجهها املذهبي الدقيق عرب التاريخ، السيام
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والصوفيّة، حيث اهتمهم التيار السلفي السنّي بالتشّيع، فيام انقسم الشيعة 

 اإلمامّية يف املوقف منهم، وذهب غالبّية السنّة للقول بأّّنم من أهل السنّة.

وأحيانًا تنطلق القضّية من وجود نصوص منقولة أو موجودة يف كتب هذا 

لدى كّل طرف للفوز هبذا  أخرى نجد رغبةً  العامل تبعث عىل االلتباس، وأحياناً 

املفّكر الكبري والعقل املبدع؛ ألّن اإلتيان به إىل هذا املذهب أو ذاك هو مكسب 

هلذا املذهب إذا صّح التعبري، فتجد بعض األشخاص هيتّمون بإدخاله يف 

مذهبهم نتيجة ذلك. وقد يكون السبب هو اختالف املعايري؛ فأنت جتد أّن القول 

ضيل عيّل عىل أيب بكر ـ ولو مع تصحيح خالفة أيب بكر ـ يراه بعض أهل بتف

السنّة تشّيعًا، وهلذا اهتموا الكثري من املعتزلة بالتشّيع؛ ألّّنم يقولون بذلك، حتى 

احلمد هلل الذي قّدم املفضول )أبا بكر( عىل الفاضل »قال أحد املعتزلة قولته: 

تشّيعًا؛ ألّن لكّل مذهب فهمه اخلاّص لإلطار . بينام ال يرى اإلماميّة هذا «)عيل(

 العاّم للتشيع والتسنّن ونحو ذلك من املقوالت.

وجيب أن ننتبه ألمر بالغ األمهّية هنا، يتعّلق باملتصّوفة واملعتزلة، فالتصّوف 

واالعتزال مل يكونا مذهبًا أو طائفة، فقد جتد من مجيع املذاهب من هو معتزيل، 

تصّوفة والعرفاء. إّن التصّوف واالعتزال منهٌج فكري ونسق وكذلك احلال يف امل

اجتهادي وتيار ثقايف أكثر منه مذهبًا أو طائفة، كام هي احلال مع الشيعة اإلماميّة 

أو الزيدية أو السنّة، هذا األمر أوقع الكثريين يف التباسات عميقة يف فهم 

بدو يل أّن الصويف ال هيتّم معتقدات املعتزلة والصوفّية، بل يف كثري من األحيان ي

أساسًا بالقضّية املذهبّية، وأّن االهتامم الصويف والعرفاين باملذهبّيات شهد نشاطًا 

هـ(، حيث اقرتبنا أكثر من 2272مّطردًا منذ عّص صدر الدين الشريازي )

 َمْذَهَبِة العرفان وتشييعه، وهذا موضوع طويل وله تشّعبات كثرية.
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امء مرجعيّة يف القضايا الفقهّية، فنحن نرجع للفقيه لكي العل النقطة الثانية:

يقول لنا ما هو معيار اإلسالم والكفر؟ وبامذا يصبح اإلنسان مسلاًم؟ وكيف 

خيرج املسلم عن اإلسالم؟ إّن هذه املعايري يبحثها الفقيه وحياول استنباطها من 

ته، وتكون النصوص الدينية، وهي وظيفته التي يعنى هبا وتقع ضمن اهتامما

قناعاته ذات سمة إلزامّية فيها ملقّلديه. أّما أّن زيدًا من الناس هو مرشٌك أم كافر 

أم فاسق أم سنّي أم شيعّي أم زيدي أم.. فهذه ليست من وظائف الفقيه والعامل، 

بل هي من وظائف اإلنسان نفسه، فعليه أن يطالع أو يراجع أو يستمع إىل 

وضوع، ثم حيّدد هل القاعدة الفقهّية تنطبق عىل هذا وجهات النظر املختلفة يف امل

 الشخص أم ال؟

هلذا ال أجد صّحًة ملا يتصّوره الكثري من عموم الناس من الرجوع إىل الفقيه 

لتحديد تشّيع ابن عريب أو تسنّنه، أو لتحديد أّن فالنًا إىل أّي مذهب ينتمي، فهذه 

شأن املكّلف، متامًا  موضوعات، وتشخيصها ليس من شأن الفقيه، بل من

كتشخيص أّن هذا املاء الذي هو أمامي هل هو نجس أم طاهر؟ فإّن هذا من 

شؤون اإلنسان نفسه، وهو عليه أن يطّبق القاعدة، وليس من وظيفة الفقيه وال 

صالحّياته امللِزمة لآلخرين، فلو توّصل الفقيه إىل أّن وفاة أيب حنيفة كانت عام 

ه هو املرجع األعلم يف املسلمني، لكّن مؤّرخًا معارصًا هـ، وكان هذا الفقي271

هـ، فإّن املؤّرخ 272له توّصل إىل أّن أبا حنيفة تويّف ـ كام هو الصحيح ـ عام 

ليس ملزمًا بقناعة هذا الفقيه، وال عاّمة الناس ملزمني باالنحياز للمرجع ضّد 

 تقليد واملرجعّية.هذا املؤّرخ، فال تقع مثل هذه القضايا يف دائرة عنارص ال

فإذا راجعَت وجهات النظر يف مذهب ابن عريب واقتنعت بوجهة النظر التي 

تقول بتشّيعه أو أقنعتك وجهة النظر التي تقول بتسنّنه أو نصبه، فإّن بإمكانك أن 



 111 .................................................................... فكٌر وثقافةالقسم الرابع: 

تّتبع قناعتك عندما جتد نفسك قد وّفرت املعطيات الالزمة لتكوين قناعة من 

كّل فقهاء عّصك بعكس ما تقول، فهذه  هذا النوع، حتى لو كان رأي

موضوعات وليست أحكامًا رشعّية، ما مل يصدر احلاكم حكاًم والئّيًا أو قضائّيًا 

 تكون له حيثية إلزام قانوين، وهذا ما ال حيصل يف العادة.

 

 ؟كيف نتعامل مع انهيار الوثوق بالفتاوى نتيجة ختّلفها وتناقضها  ـ 343

 :ظهرت عرب الزمن وقد كانت فتاوى متخّلفة ِف كثري من الفتاوى  السؤال

حينها حسب اَلنتقدين َلا ِف زمنها، فضالا عن اْلزمنة اَلتأّخرة َلا والتي ِتاوزها 

الفقهاء اَلتأّخرون َلا، وقد أّدت هذه اْلالة إىل فقدان كثري من الناس الثقة 

َلا وأّن بالفتاوى والفقهاء، وأّن بعض الفتاوى الغريبة سوف لن تبقى عّل حا

حمالة، هذا ِف دائرة اَللتزمني دينّياا. وأّما ِف دائرة العلًمنيني َّل زمن تغيريها قادم 

وأشباههم فإن دعواهم أكرب بكثري من هذه، فهم يطالبون بإقصاء السنّة بسبب 

حجم اَلشاكل والعقبات اَلوجودة، وَلا تسّببه من مشاكل تؤّدي إىل إضعاف 

م وَّتّلفهم حسب زعمهم، ويطالبون باَّلعتًمد عّل اَلسلمني وتشّتتهم وتناحره

اَّلجتهاد البرشي واَّلستفادة من الرتاث مع عدم اَّلتكاء عليه، وحال رجال 

الدين هو حال بقّية الناس فإذا كانت اجتهاداهتم عقالنية وتساير العرص ومقبولة 

م هذه فال مانع من اْلخذ هبا، وإَّل فال. والسؤال شيخنا: ما هي وجهة نظركم أما

 اْلراء ووجهات النظر؟

 :توجد هناك نقاط أشري إليها رسيعًا لنكون أكثر علمّيًة يف تداول األمور 

مل يتضح يل ما هو معيار ختّلف الفتوى؟ فمن الذي حيّدد هذا التخّلف؟  ـ 5

وكيف؟ ويف ضوء اجلواب عن هذا السؤال نستطيع حتديد: كم هي درجة 
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يده هو أّن ختّلف الفتاوى يشء وخطؤها يشء التخّلف يف بعض الفتاوى. ما أر

آخر، فمن املمكن أن يأيت فقيه فيؤّسس ملنهج فقهي جديد فتتكّشف لنا أخطاء 

العلامء السابقني يف جمموعة من اجتهاداهتم، لكّن هذا ال يساوي مفهوم ختّلف 

 .الفتوى، هيّمني جّدًا التمييز بني هذين املفهومني: ختّلف الفتوى، وخطأ الفتوى

انطالقًا من النقطة السابقة، كيف أعرف أّن هذه الفتوى متخّلفة؟ املشكلة  ـ 4

هنا هي مشكلة منهجّية بامتياز، فالفقيه يّدعي بأّن الفتوى شأن تعّبدي حيكمني 

من خالل النصوص التي أجد نفيس ملزمًا هبا بمقتىض قانون التسليم هلل 

أشكال نقد مضمون النّص ورسوله، وهذا ما جيعل الفقيه رافضًا ألّي شكل من 

الترشيعي؛ ألّنه يرى أّن فهم أرسار احلياة البرشية وما هو الصالح هلا وغري 

الصالح ليس يف يدي، فهناك مساحات كبرية معّقدة من تركيبة احلياة اإلنسانّية 

ال أستطيع ـ ما دمت جاهاًل هبا ـ أن أّدعي خطأ هذا االستنتاج الفقهي وختّلفه ما 

عىل النّص املتعبّد به. إّن فهم طريقة عمل عقل الفقهاء بالغ األمهّية دام معتمدًا 

لفهم تّّصفاهتم وردود أفعاهلم. بل يمكنني أن أزيد أكثر بأّن الفقيه قد ال يقتنع 

عقالنّيًا ببعض النتائج الفقهّية التي يتوّصل إليها بنفسه، لكنّه جيد نفسه حمكومًا 

الفقيه من النّص فقد نجد الكثري من الفقهاء  لنظام النّص ومعطياته، ولو حّررنا

أكثر نقدًا للفتاوى منّا، لكّن الفقيه ـ بحكم نظامه االجتهادي ـ جيد نفسه غري 

مرّخص له يف عملية النقد هذه؛ ألّن الدليل واحلّجة قاما عىل هذا احلكم أو ذاك، 

ن وعن وهذا هو معنى النهي عن التفسري بالرأي وعن حتكيم األهواء يف الدي

 القياس وغري ذلك.

إّن معيار التخّلف وعدمه جيعل اليوم عبارة عن مواكبة الغرب وعدم مواكبته 

يف مشاهده املتنّوعة، والفقيه ال يقبل بإطالقّية هذا املعيار وال يرى عليه ـ من 
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منطلق قناعاته الدينية ـ دلياًل يستوعب كّل احلاالت، فليس كل ما قاله الغريب 

كّل ما قاله الرشقي هو باطل وختّلف، وليس كّل ما صدر من هو حّق، وال 

الغريب فهو نور، وال كّل ما أتى من الرشقي فهو ظلمة. إّن هذه املعايري بنفسها 

معايري تقليدية وليست اجتهادّية، وهي معايري ناجتة عن األزمة النفسّية 

ليها بشكل واحلضارية الكربى التي تعيشها أّمتنا، وهي معايري غري مربهن ع

 إطالقي ما مل ُتشفع هنا أو هناك باملرّبر املوضوعي، فليالحظ هذا األمر جّيدًا.

يمكن للفقيه أن ينّشط نظام الالعقالنية لنسف بعض الفتاوى عندما  ـ 4

تسمح له الفرصة بتحويل ذلك يف حّد نفسه إىل دليل، مثل أن يقول بأّن هذه 

للقرآن، ففي هذه احلال سوف جتده الرواية تدّل عىل حكم خمالف للعقل أو 

 فاعاًل يف جمال اإلطاحة هبذه الرواية أو تلك.

إّن مشكلة مشاكل الناس هي نحن أنفسنا، فاملؤّسسة الدينية يف الغالب  ـ 1

هي التي أومهت الناس ـ أو عىل األقّل مل توضح هلم ـ أّن االجتهاد ليس أمرًا 

إّن رجال الدين أنفسهم  .ن السامءمقّدسًا وال هو بالوحي الذي ينزل علينا م

عندما عّرفوا االجتهاد وصفوه بأّنه ملكة قدسيّة، ولنتّوقف قلياًل عند كلمة 

)قدسّية(، فهي تعني نوعًا من الربط بمركز الطهر والقداسة أّي باهلل تعاىل، فيام 

االجتهاد ليس سوى عملية برشّية بامتياز لفهم مراد اهلل من خالل البحث 

والتنقيب يف النصوص. نحن الذين أخطأنا يف الرتبية النفسيّة  والتفتيش

واالجتامعية حتى أّدى الوضع إىل رّدة فعل عكسيّة يف الناس، ويف هذا كالٌم رائع 

للشيخ مرتىض مطّهري يتحّدث فيه عن خطأ رجال الدين يف إهيام الناس بأّن 

 علامء الدين هم ماء معتصم ال ينفعل بالنجاسة.

لقضية تكمن يف أّن هذه الفتاوى هي اجتهادات، وهذه فا ،من هنا
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االجتهادات ليست ّنائّية، وباب العلم واالجتهاد مفتوح للخلق، عندما يسعون 

المتالك الُعدد الالزمة لذلك، وليس االجتهاد رّس اهلل وال ذاته وال كنهه وال 

النّص، متامًا غوامض خلقه، بل هو طاقة مباركة أودعها اهلل يف اإلنسان ليفّكر يف 

ر يف الطبيعة ويف احلياة، ومن املمكن للفقهاء أن خيطؤوا وليسوا كام يفكّ 

بمعصومني أبدًا، بل نحن املخّطئة نّّص عىل ختطئتهم يف بعض األمور، فام من 

فقيه ـ واهلل العامل ـ إال وهو خمطئ يف بعض االستنتاجات، وتلك سنّة اهلل يف 

طأ يف فهم النص بأّنه هوى وغواية وشيطنة خلقه. وإّنني أرفض تفسري أّي خ

وانحراف وكفر وفسق ونفس أّمارة، كام يريد الكثري منّا، وكام يّّص عىل ذلك 

حتى بعض نّقاد رجال الدين املعارصين ـ املفّكر عامل سبيط النييل رمحه اهلل عىل 

 سبيل املثال ـ فإّن النّص كالطبيعة مساحات ليست سهلة، وإذا كانت اللغة هي

الفكر، فالفكر ليس أمرًا بسيطًا لكي نّدعي فهمه، إّنه أرسار النفس اإلنسانّية، 

فمن الطبيعي أن خيطأ العلامء يف فهم النصوص الدينّية، ومن الطبيعي أن متّر 

مراحل حتصل فيها كشوفات تؤّدي إىل قفزات كبرية يف فهم النّص، متامًا 

ن اختذ رأيًا جديدًا أن يصبح أحاديًا كالعلوم الطبيعّية واإلنسانّية، وال حيّق مل

قمعّيًا إقصائيًا فيتهم اآلخرين بالتخّلف والرجعّية؛ ألّنم خالفوه يف االجتهاد 

الفقهي، فهذا عىل النقيض من دعاوى التعّددية واحلرّية التي ينادي هبا بعضنا 

 اليوم.

الف بني هناك من يتصّور أّن االجتهاد الفقهي يفقد قيمته عندما يقع اخل ـ 1

العلامء، أو تظهر مشاريع فكرّية جديدة تتحّدث عن أخطاء يف املنهج وقع فيها 

العلامء من قبل، ولكّن هذا األمر خاطئ من أساسه فيام يبدو يل. إّن اإلمجاع قد 

يبعد الشكوك، لكّن عدم اإلمجاع عىل قضّية ال يعني أّن هذه القضّية مل يعد هلا 
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 حتى القفزات النوعية حمكومة لذلك.قيمة موضوعّية أو عملّية، و

لنأخذ مثاالً أّول وهو علامء الطبيعيات، فكم من قفزة مذهلة ومدهشة 

حصلت يف علوم الطّب والكيمياء والفيزياء والفلك واألحياء، بحيث نسخت 

مئات السنني من اجتهادات العلامء الطبيعيني السابقني وأبحاثهم؟ بل حتى يف 

رهيب حصل يف الفيزياء نفسها خالل القرن  عّصنا هذا: كم من حتّول

العرشين؟ وكم ُنسخت مدارس لتحّل حمّلها مدارس أخرى؟ وكم من مذاهب 

يف العلوم الطبيعية ُنسخت وحّلت حملها مذاهب أخرى ثم عاد اجلديد لُينسخ 

 بعد جميء ما انتّص للمذاهب القديمة؟

س القانونية والدستورية ولنأخذ مثاالً ثانيًا: علامء القانون، فها هي املجال

وفقهاء القانون يف العامل، وها هي الربملانات واملجالس النيابّية تسّن القوانني كل ّ 

يوم؟ هل كّل قانوٍن ُسّن يف دولٍة من الدول كان إمجاعّيًا من قبل كّل فقهاء 

القانون ومن قبل كّل الربملانيني ومن قبل كّل اللجان القانونية والنيابيّة 

لة لسّن قانون مدين هنا أو قانون جنائي هناك؟ القضّية ختضع والدست ورّية املشك 

خلالفات، فمدارس القانونيني كثرية أيضًا، فكيف إذا فتحنا الباب عىل علم مثل 

علم االجتامع الذي يرضب اليوم بيد من حديد كّل العلوم اإلنسانية األخرى 

ي ال خالف فيه؟ هل كّل ويرتك بصامته عليها، هل هذا العلم يقيني إمجاع

نظرّياته متقّدمة أم أّن الالحق ينسخ السابق وتظهر العيوب، بل تظهر الطفولّية 

حتى قيل: إّن عدد نظريات علم االجتامع  أحيانًا عىل بعض النظريات القديمة؟

 بعدد علامء االجتامع أنفسهم!

 هذا هو منطق العلم، والفرق بنظري هو أمران:

تتصّور نتائج اجتهادات رجال الدين مقّدسة مرتبطة باهلل، إّن الناس  اْلّول:
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فال يمكن أن ختضع ملنطق التغرّي يف االجتهاد، وكل تغرّي سوف ُيبعدها مسافة 

عن مركز القداسة، وهو اهلل؛ ألّن اهلل ثابت ال تغرّي فيه وال جهل وال عدول عن 

 رأي لرأي آخر.

حجب بعض أجنحة املؤّسسة الدينية واقع املشهد الفكري املتنّوع  الثاين:

املوجود داخلها، وعدم رغبة بعض الفرقاء يف انعكاس هذا املشهد للناس، فتظّل 

الناس تتصّور أّن األمور متفٌق عليها، وأّن أصحاب وجهة النظر املخالفة هم 

اء كثرية، ولعب شواذ أو شّذاذ، وعندما ظهر عّص املعلوماتّية انكشفت أشي

اإلعالم دورًا يف خروج الكثري من املعلومات إىل خارج أسوار املؤّسسة الدينية، 

 فتفاجأ الناس باملستجدات املتتالية.

واحلّل هو بالعمل عىل أن نفهم مجيعًا ونعي هذه القضّية، وهي أّن اخلالف ال 

لقانون عندما يتّم يلغي قيمة الفتوى، متامًا كاخلالف القانوين ال يلغي إلزامية ا

تبنّيه، وهلذا علينا العمل لتكوين كّل عنارص الوثوق، من خالل جمالس حميطة 

باملرجعّية بحيث تكون الفتوى ناجتة عن مدارسة موّسعة لألمور من قبل جلان 

وجمموعات متعّددة من الفقهاء، ولو خرجت يف ّناية املطاف باسم مرجعّية 

 معينة.

املهيمنة، وهي الثقافة األسطورّية التي حتاول دائاًم أن  احلّل هو بتغيري الثقافة

توحي لنا بأّن اجتهادات هذا الفقيه أو ذاك قد ختم عليها بخاتم إهلي، نعم من 

املمكن أن حتصل أمور وحاالت من هذا النوع، ال أريد أن أنفي ذلك، لكّن هذا 

الثقافة الدينية الشعبية إّن  .األمر ال يمّثل بأّي حال من األحوال الظاهرَة العاّمة

يف تعاملها مع الفقهاء هي اخلطأ، فلو أعدنا تكوين هذه الثقافة فسوف نتمّكن 

من اجلمع بني االلتزام بالفتوى بوصفها ُبعدًا قانونّيًا وسبياًل من سبل براءة الذّمة 
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 أمام اهلل تعاىل، وبني عدم اعتبار ما جاء به هذا الفقيه أو ذاك هو احلّق املطلق.

 

 !أال يريد الدين مّنا أن نكون إنسانّيني؟ ،اإلنسان إنسانّية  ـ 344

 :أستاذي.. أنا ما زلت حائرة ِف فهم اإلسالم.. وَّل أجد من ُييبني..  السؤال

أحاول مجع اْلقيقة وكأَّّنا قطع مبعثرة.. لو رشعنا من البداية، عندما يولد 

كاَلادة اْلولّية التي اإلنسان، هو يكون إنساناا، شكالا.. لكن مضموناا.. يكون 

يمكن تشكيلها.. سؤاِل: كيف يصبح اإلنسان إنساناا؟ أقصد ما هي اْلشياء أو 

ربًم ما هي القيم التي ِتعل من اإلنسان إنساناا؟ أليس اهلل سبحانه يريد منّا أن 

 نكون إنسانّيني؟ كيف نكون؟

  ًفمن إذا فهمُت السؤال بشكل صحيح، فإّنني أعتقد أّن فيه خطأ واضحا ،

جهة نحن نتحّدث عن اإلنسان وكيف يصبح إنسانًا، وهذا بحث وجودي 

أنطولوجي يدرس مكّونات هذا الكائن وعنارص امتيازه عن سائر األنواع 

األخرى املخلوقة كالغنم والبقر والنبات واجلامد وغري ذلك. أّما اجلهة األخرى 

قيم التي جتعله كذلك؟ من السؤال فهي: كيف يكون اإلنسان إنسانّيًا؟ وما هي ال

وهذا السؤال داخل يف القيم والسلوكّيات واملفاهيم، وال ينتمي إىل دائرة 

 .الوجودّية احلقائق

ولكي أوضح مقصودي من اخلطأ املنهجي يف السؤال، جيب أن نمّيز من 

حيث املبدأ ـ كام فعل الكثري من فالسفة العامل ـ بني يشء اسمه احلقيقة وآخر 

، وسوف أبّسط املوضوع، فلو أخذنا مثاًل عنوانًا مثل رسّية اسمه االعتبار

اجليش، فسوف نالحظ جمموعًة من عنارص اجليش تتشّكل معًا لكي جتعل رسيًة 

وتكّون فرقًة عسكرية، لو نظرنا إىل عامل الواقع بعيون احلقيقة سنجد جمموعًة من 
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يش ـ اسمه األفراد، وليس هناك يشء آخر ـ غري هذه األفراد من عنارص اجل

رسّية. الرسية أو الفرقة هي عبارة عن مفهوم اصطنعه العقل واعتربه الذهن 

لكي ينّظم األمور واضطّر إليه اضطرارًا، ليس هناك يف الواقع يشء اسمه زيد 

وعمرو وبكر وخالد وحممد وسعيد وجهاد ـ وهم أفراد الفرقة العسكرية ـ وإىل 

إّن الرسية مفهوم ال وجود خارجي له جانبهم يشء اسمه الرسّية أو الفرقة، 

أساسًا، فلو فّتش الفيزيائي أو الكيميائي أو أّي عامل من املهتّمني بالواقعّيات عن 

الرسّية، فلن جيد شيئًا يضع يده عليه اسمه الرسّية، وإّنام سيضع يده عىل أفراد 

 هذه الرسّية فقط.

 رات واَلفاهيم:هذا كّله يعني أّن ِف عقولنا ثالثة أنواع من التصوّ 

وهي التي توجد يف ذهننا ويكون هلا واقع خارجي، مثل اهلواء  ـ اْلقائق، 5

 واملاء والرتاب.

وهي القضايا أو التصّورات التي ينسجها العقل مضطّرًا  ـ اَّلعتبارّيات، 4

لغايات ومصالح، ثم يفرتض هلا واقعًا خارجّيًا، وليس هلا أّي واقع، وهذه 

 ات.نسّميها االعتباريّ 

وهي أمور يتومّهها العقل خمطئًا، مثل تصّوره وجود شبح يف  ـ الومهّيات، 4

 البيت، وال يكون هناك يشء مثاًل.

عندما نسأل: من أّي يشء تتأّلف قطرة املاء هذه؟ فنحن نبحث يف أمور 

حقيقّية وجودية أنطولوجية، وسيأيت العلامء هنا ليقولوا بأّّنا تتأّلف من 

روجني، ولكن عندما نسأل: ما هي القيم األخالقية التي األوكسجني واهليد

يمكنها أن تنّظم حياة البرش؟ أو ما هي القوانني التي تصلح لتنظيم أمورنا 

اليومّية؟ هذا السؤال ال جييب عنه العلامء الطبيعّيون مثاًل، فلو بحثوا باملكرّبات 
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هناك أمٌر أضع يدي  وكّل األجهزة فلن جيدو شيئًا اسمه القيمة األخالقّية، ليس

 .عليه ويكون هو القيمة األخالقية مثالً 

 فام هي القيم األخالقية والقانونية؟ ،حسناً 

اجلواب هو أّّنا جمموعة من املصطنعات التي اخرتعها الذهن البرشي 

مضطّرًا لتنظيم أموره، وأّن الغرض منها هو أن يقدم اإلنسان عىل سلوك أفضل 

 نوعه باملصلحة والفائدة.يرجع عليه وعىل أبناء 

عندما أسأل: بامذا يكون اإلنسان إنسانًا؟ فاجلواب هو بدراسة املكّون النفيس 

والروحي والعقيل واجلسدي هلذا الكائن احلّي، ولكن عندما أقول: كيف يكون 

اإلنسان إنسانّيًا له نزعة إنسانّية؟ فهذا يكون جوابه يف مكان آخر ال يرتبط هبوّية 

وجودّية، بل سيكون لدينا إنساٌن ليس إنسانّيًا باملعنى املعارص لكلمة اإلنسان ال

)إنساين(، وإنساٌن آخر هو )إنسايّن( باملعنى نفسه، فليست القيم مقّوم هوّية 

اإلنسان وجوديًا، نعم لو عمل هبا يمكن أن تتنامى روحه وتتعاىل وحتدث فيها 

كان إنسانًا. فاإلنسان إنسان  تغريات، لكنّها تغريات عمقّية تطرأ عليه بعد أن

بعقله وبوعيه وبقدراته الذهنيّة عىل فهم األشياء، بل بقدرته أيضًا عىل نسج 

التصّورات االعتبارية بوصفها طاقة خالقة يف العقل البرشي، سواء توّصل فيام 

 .ينسجه إىل )اإلنسانية( بمعناها املعارص أم ال

ارص هي الصورة االعتبارية )قانونًا لو كانت )اإلنسانّية( بمعناها املع ،نعم

وأخالقًا وقياًم( األفضل لصالح حال اإلنسان ـ الفرد واجلامعة ـ فسوف تساعد 

 عىل ترّقيه واشتداد إنسانّيته أكثر فأكثر.

عندما نقول: أليس اهلل أرادنا إنسانّيني؟ فهذا سؤال ال يعني أّن من ال ينتمي 

فكر االجتامعي والسيايس واحلقوقي فهو إىل مدارس اإلنسانيات املعارصة يف ال
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إّنه إنسان، وقد تشّكلت هويته وانتهت، )واإلنسانية( التي نتحّدث  .ليس إنساناً 

عنها ليست هي هوّيته، وإنام هي مفاهيم اصطنعها هو يرى فيها األصلح لفرده 

وملجتمعه، فال يصّح أن أخلط بني إنسانية اإلنسان باملعنى الوجودي وإنسانية 

 نسان باملعنى األخالقي، وإال فسوف ارتكب أخطاء كبرية.اإل

إذا اتضح ما تقّدم، نصل إىل اإلشكالية التي يواجهها السؤال املثار أعاله، 

وهي أّنه ال يصّح أن أفرتض أّن إنسانية اإلنسان وجوديًا تستدعي كونه إنسانّيًا 

ونية بحّجة أّن هذا )باملعنى املعارص( أخالقّيًا، حتى أفرض محوالت أخالقية وقان

ما تستدعيه اإلنسانية الوجودّية، هذا األمر هبذا القدر ال يكفي، بل حيتاج إىل 

 عنارص أَخر جيب إقحامها.

مثاًل: كثري من أهل األديان عندما يريدون ذّم يشء يقولون بأّن هذا ما تفعله 

حيواين، احليوانات، التعّري فعل حيواين، والزنا فعل حيواين، والعدوانية فعل 

لكنّهم من جهة أخرى يقولون: تعّلم من هذا احليوان كالكلب الصدق 

واإلخالص، ومن هذا احليوان كالنملة الصرب، ومن هذا احليوان كاجلمل احلياء 

و.. يف تقديري هذه املنظومة اخلطابية غري واضحة املعامل؛ ألّن حيوانّية احليوان 

الفلسفّية، إّنام هي يشء آخر، حتى أّن ليست قياًم وأخالقّيات خاّصة من الناحية 

احليوان ال يعي اإلخالص أو احلياء وال ينطلق نحومها من وعي قيمي أخالقي، 

متامًا كام ال يعي الشهوة اجلاحمة أو العدوانية القاتلة حتى نقول بأّنه ُيقدم عليهام 

 .من منطلق وعي قيمي أخالقي معنّي 

وف أبتعد عن الُبعد احليواين اخلالص، كّلام تعاليت أخالقيًا فإّنني س ،نعم

وكّلام تسافلت أخالقّيًا فسوف أشبه نمط عيش احليوانات، هذه تشبيهات 

تستخدم للتدليل عىل أّن القيم األخالقية شأٌن إنساين؛ ألّن احليوان ال يعرف قياًم 
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أو أخالقيات، فليس عنده عقل قادر عىل إبداع األمور االعتبارية التي هتدف 

االجتامع، وإّنام ُيقدم عىل ما ُيقدم عليه دون أن يعي النتائج، بل بدافع تنظيم 

غريزي قهري، فال تدرك النحل أّي يشء عن نظام حياهتا، بل كّل نحلة جمّهزة 

بطريقة تلقائّية ذاتية غريزية نحو فعلها، دون أن تدري بأّن فعلها هذا سيشّكل 

 جزءًا من منظومة بالغة التعقيد.

ن فله قدرة الوعي النظري والعميل، وله قدرة إدراك األشياء إدراكًا أّما اإلنسا

واعيًا، كام له قدرة فهم غايات أفعاله، وله قدرة وضع معايري تنظيمية لتحسني 

حياته، أّما ما هي التنظيامت والقوانني واألخالقيات التي تنسجم مع مصاحله 

 يعًا يف اإلنسانّية.العليا فهذا أمٌر خيتلف فيه الناس، رغم اشرتاكهم مج

إّن اإلنسانية بمفهومها املعارص ليست سوى صيغًا تنظيمية  وخالصة القول:

حلياة البرش يفرتض أنصارها أّّنا األفضل هلم، ال أّّنا جزء ال يتجّزأ من املكّون 

اخلَْلقي اإلنساين الوجودي هلم، فإّن هذا األمر حيتاج لدليل، متامًا كاملنظومة 

ينية التي تّدعي أّّنا املتناسبة مع الفطرة، فإّن هذا حيتاج أيضًا إىل األخالقية الد

دليل، وال تكفي فيه إنسانّية اإلنسان أو متيّزه عن احليوان، فإّن متيّزه عن احليوان 

إّنام يكون بأصل وجود عقل نظري وعميل له، ال هبذه النتيجة من نتائج العقل 

 قل النظري خاّصة.العميل وال بتلك النتيجة من نتائج الع

 

 املوقف جتاهها، التقصري أمامها وحركة اإلحلاد اجلديد  ـ 342

  السؤال: هناك الكثري من اَللحدين يرّوجون إلْلادهم، ومل نَر رداا صاّداا عن

وقوع مثل هذه اَلآيس ِف الثقافة البرشّية، فالكثري من العلًمء واَلثقفني َّل يؤّدون 

مثل هذه اْلفكار هذا أوَّلا. وثانياا نحن نقوم مسؤوليتهم ِف إنقاذ اَلجتمعات من 
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بالتعليق عّل تلك اَلنشورات اإلْلادية بًم استطعنا، فهل هذا الفعل صحيح أم 

يعّد تروُياا ْلفكارهم؟ وإذا كان يعّد كذلك فهل اَلستوى اإلسالمي قارٌص عن 

 إزاحة الشبهات الثقيلة التي أثقلت كواهلنا؟

 5 حلمد هلل ـ قاموا وما يزالون بدراسة هذه إّن بعض العلامء ـ وا ـ

ات التي تتحّدثون عنها وأمثاهلا، وقد كتبوا وحارضوا يف ذلك بشكل اإلشكاليّ 

موّسع، هلذا ال يمكنني القول بأّن هذه اإلشكاليات ال جتد من جييب عنها اليوم. 

 وأكثر من اهتّم باإلجابة عنها هم املشتغلون بالعلوم العقلّية والفلسفية من

 العلامء واملثقفني والباحثني سواء يف العامل العريب أم يف سائر البلدان اإلسالميّة.

إّن تصّدي هؤالء العلامء يبدو يل غري كاٍف، ال من حيث عدم قّوة ما  ـ 4

يطرحون، بل من حيث إّن حجم اإلشكاليات ـ كاّمً وكيفًا ـ حيتاج جلهود أوسع، 

ي التي يتصّدى هلا العلامء هي تلك فأكثر اإلشكاليات ذات الطابع الكالم

اإلشكاليات املذهبّية، بينام اإلشكالّيات العاّمة التي تطال اإلسالم كّله أو الدين 

 كّله قد تكون نسبة االشتغال عليها أقّل، ومع ذلك فهي موجودة واحلمد هلل.

وهذا ما يستدعي أن يتداعى العلامء واملفّكرون واملثقفون لتوزيع األدوار 

فة حجم تأثريات اإلشكاليات كّلها، وعدم االنشغال بزاوية من املشاكل ومعر

 عىل حساب زوايا أَخر قد ال تقّل أمهّيًة وخطورًة عنها.

حضور املفّكر اإلسالمي يف مواجهة  مإّن أحد أسباب اإلحساس بعد ـ 4

ة إشكالّيات ما يسّمى اليوم باإلحلاد اجلديد، هو أّن املؤّسسة الدينية اإلسالميّ 

قّدمت نفسها إّما بطابع الفقه واألصول كام عند الشيعة، أو بطابع علوم احلديث 

والرشيعة كام عند أهل السنّة، وأّدى هذا األمر إىل انشغال أعداد أكرب من احلاجة 

بشؤون أبحاٍث قد يكفي فيها عدد أقّل من طالب العلوم الدينية. من هنا فكّلنا 
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يف توزيع األدوار بحسب احلاجات املنترشة عىل مطالبون بأن نفّكر بجّدية أكرب 

خمتلف اختصاصات العلوم اإلسالمّية، كعلم الفقه واألصول والتاريخ والكالم 

 والفلسفة والعرفان واحلديث والقرآنيات وغري ذلك.

واملؤسف أّن بعضنا اليوم مازال يستخّف بالدراسات القرآنية واحلديثية 

، ويراها من شؤون املطالعة والثقافة العاّمة، والفلسفية والكالمية والتارخيية

 .ويّّص عىل أّن الفقه واألصول مها مفتاح حّل كّل مشاكل املسلمني

وقد قلت يومًا يف حوار أجري معي حول قضايا التعليم يف احلوزات الدينية، 

لست أدري ما هو املرّبر »حيث وّجه يل سؤال حول هذه القضية، ما نّصه: 

القول، أليس من وظيفة احلوزة العلمّية تربية جيل من علامء  الديني ملثل هذا

العقيدة يستطيع مواجهة أمواج النقد العاتية القادمة من الداخل اإلسالمي 

اآلخر ومن اخلارج معًا؟ كيف ستخّرج علامء كالم كام كان املفيد واملرتىض ـ 

قة ومعّمقة؟ أمل وليس جمّرد جدليني مماحكني ـ إن مل تتّم تربيتهم بطريقة متفوّ 

تواجه احلوزة العلمّية منذ الستينيات وإىل يومنا هذا مدارس الفلسفة احلديثة، 

املادية ومن أتى بعدها؟ فلو مل يكن عندنا مثل العالمة الطباطبائي واجليل الذي 

تعّلم عىل يديه كيف كان يمكن أن نواجه مثل هذه األمور؟ هل برواية صحيحة 

تقوم عىل التوثيق التارخيي؟ وهذا هو القرآن الكريم  السند؟ أم بمسألة فقهية

يتعّرض ألوسع نقد من الكتّاب الغربيني واملسلمني، وخيرجون لك منه عرشات 

التناقضات، هل يمكن ـ دون تربية جيل من املتعّلمني يف القرآنيات ـ مواجهة 

م هذا كّله؟ وهل يمكن بمنطق التبسيط االستخفاف بكّل هذا الواقع. نعم عل

األصول والفقه هلام قدرة تدريبية عالية عىل تنشيط الذهن يف عملّيات التحليل 

وقراءة النّص، لكّن جمّرد إعطاء القدرة يشء وتفعيل هذه القدرة يف املجاالت 
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املختلفة وبطريقة حتفظ لتلك املجاالت خصوصّياهتا يشء آخر، خذوا هذا 

قيني يف معرفة مراد املؤّلف، املثال: أحد الباحثني انتقد تشكيكات اهلرمنوطي

باالستناد إىل السرية العقالئّية وإمضاء الشارع هلذه السرية. أعتقد لو أّن باحثًا 

مشبع الذهن بنظريات التأويل واهلرمنوطيقا املعارصة قرأ مثل هذا النقد ألثار 

ذهوله، فاهلرمنوطيقي ال يبحث يف احلجّيات وال يف التنجيز والتعذير، وإّنام يف 

جلانب املعريف الواقعي لألمور، حتى لو عمل كّل البرش هبذا فهذا ال يعنيه، فهذا ا

مثل الفيلسوف الذي يذهب إىل القول بأصالة الوجود، مع أّّنا عقلّية عنده 

ولكنّها بعيدة عن الذهن العقالئي، فيام أصالة املاهية أصالة عقالئية بحسب 

أوجب وقوع باحثنا العزيز يف خطأ تعبري املحّقق اإلصفهاين، فالعقل األصويل 

منهجي؛ إذ ليست كّل العلوم تدار بالذهنية األصولية، كيف وعلم الفقه 

واألصول من شؤون عامل االعتبار، وكثري من البحوث األخرى من شؤون عامل 

الواقع واحلقيقيات، كام قال العالمة الطباطبائي والشهيد املطهري، حتى لو مل 

رهتام. أعتقد أّنه جيب أن ال نستخّف بإشكاليات وحتّديات نوافقهام يف مساحة فك

العلوم األخرى. وحتى لو تغاضينا عن هذا كّله، هل هذا الرأي موافٌق للقرآن 

الكريم والسنّة الرشيفة وتعاليمهام؟ إّن أقّل من ُعرش القرآن ـ عىل املشهور ـ هو 

التسعة أعشار األخرى؟ يف الفقه، فهل مقتىض التدّبر يف القرآن الكريم أن نرتك 

وهل كانت بنية النّص القرآين يف آيات األحكام حتتاج لدّقة وتعّمق بينام ُبنَية 

غريها ال حتتاج لشء؟ فام ظنّك بكتب احلديث الكالمية التي حتتاج إىل الكثري 

من البحث والتنقيب وحّل أنواع املعارضة بينها، وحتقيق أسانيدها ومتوّنا، 

من أفكار وقيم وحقائق عرب املقارنات واملقاربات بينها،  واستخراج ما فيها

كأصول الكايف والتوحيد وكامل الدين و.. للصدوق، وغريها من الكتب، فبأي 
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مرّبر رشعي أضع جهود عرشات اآلالف من الطالب يف بعض النصوص 

 الدينية، ثم أترك كّل هذا الكّم اهلائل من النصوص كي يتناولوه ـ إذا أرادوا ـ من

باب الفسحة والتنّزه! أرى ذلك غريبًا عن الثقافة الدينية، وال أظّن أن قائل تلك 

الفكرة التي ذكرمتوها يقبل هبذا، كيف والتفّقه يف الدين ـ ممّا حثنا القرآن الكريم 

عليه ـ ال يقتّص عىل الفقه، بل هو تأّمل يف الدين كّله، بفقهه وأخالقه وتارخيه 

نقوله يشهد عليه تاريخ علامء املسلمني من املذاهب وعقائده وغري ذلك. وما 

 .«كاّفة

إّن بعض املشاكل التي نواجهها عىل هذا الصعيد تكمن يف أّن معايري  ـ 1

اإلقناع غري جمدية بالنسبة هلذا النوع من الناس، فقّلة احتكاك املبّلغ املسلم 

ات يضعف شكاليّ والداعية واملفّكر واملثقف والعامل والفقيه هبذا النوع من اإل

عنده قدرة الرّد فيها؛ ألّن لكّل مناخ معريف أساليبه الربهانية واإلقناعية، فنحن 

يف القضايا الرشعية يمكن أن نستخدم وسائل استداللية وإقناعية معّينة ال تنفع 

بالرضورة يف مثل مشاكل النقد الديني العام، وهكذا احلال يف البحث الفلسفي 

ناعية والربهانية خمتلفة أيضًا، هلذا يقّل عندنا وجود من لدهيم يف أّن وسائله اإلق

ُدربة عىل مثل هذه املوضوعات لكي تناولوها بأسلوب يؤثر حقًا فيمن 

 استحكمت عندهم هذه اإلشكاليات.

ر تأهيل وهذه املسألة حتتاج لورش عمل يف املؤّسسات واملعاهد الدينية توفّ 

ن اخلصائص التي متّكنهم من اخلوض يف هذا بعض املهتّمني والعلامء ملجموعة م

املضامر بجدارة ونجاح إن شاء اهلل. وهناك عمل ـ واحلمد هلل ـ عىل هذا الصعيد، 

 لكّن احلاجات ما تزال أكرب.

إّن واحدة من األساليب املؤثرة يف مواجهة حركة النقد اجلديد للدين،  ـ 1
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عندما يكون ذلك موجودًا،  هي اإلقرار باخلطأ واالعرتاف بالقصور أو التقصري

وعدم اإلرصار عىل سياسة التعتيم واملواربة واملداهنة، فكّلام كنّا موضوعيني 

نقول احلق ولو عىل أنفسنا صارت ملقوالتنا مصداقّية عىل مستوى الرأي العام 

ويف الوسط النقدي أيضًا، وكلام كنّا معاندين ال نريد أن نعرتف بأّي مشكلة أو 

الدينية ويف اجتهاداتنا واجتهادات من سبقنا، فإّن األمور سوف  خطأ يف علومنا

 تتعّقد أكثر فأكثر.

إّن االعرتاف باخلطأ فضيلة أخالقية ذاتية من جهة، ومنقبة هلا تأثرياهتا 

املوضوعية العالئقية من جهة أخرى. وإذا كان األنبياء والرسل من الكّمل 

يكونوا كذلك، حتى نظّل جمربين  املعصومني فإّن أتباعهم ليس من الرضوري أن

 أيضًا. عىل الدفاع عن أخطائهم، فالتواضع هنا رضورّي 

إّن قيام أّي شخص بالدخول عىل خّط هذه املوضوعات ملناقشة هذه  ـ 6

اًل، إذ لو مل يكن مؤهالً فقد يقع يف اإلشكاليات ال مانع منه، رشط أن يكون مؤهّ 

ضعيفًا أمام اآلخرين فيضعف  أخطاء وتقديم معلومات مغلوطة، وقد يبدو

املوقف الديني كّله، وقد ال يكون متخّصصًا يف مسألٍة فيتوّرط يف القول بغري 

علم فيها، من هنا فمن يريد التصّدي لإلجابة عن مثل هذه اإلشكاليات عليه أن 

 .يكون متهيئًا بدرجٍة معينة تبعًا لنوعية اإلشكالية التي يريد التصّدي هلا

العديد من النصوص عن أهل البيت عليهم السالم تشجيع  وهلذا ورد يف

بعض أصحاهبم عىل املناظرة والكالم ومنع آخرين، وقد ُعّلل هذا األمر يف 

بعض الروايات بأّنه لضامن سالمة العملية اجلدلية والنقاشّية، وعدم سقوط 

 الطرف املجادل نفسه يف أخطاء والتباسات وأوهام.

ل بأّن علينا أن نسكت عن الظواهر اجلديدة؛ ألّن يف إّن الفكرة التي تقو ـ 7
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النقاش معها تروجيًا هلا، هذه الفكرة صحيحة من جهة وغري صحيحة من جهة 

أخرى. أّما وجه صّحتها فهي عندما تكون تلك الظواهر بسيطة للغاية وهامشية 

وغري مؤثرة أساسًا، وليس هلا أّي مجهور، فإّن طرحها عىل بساط البحث بشكل 

موّسع ـ السيام عند دخول شخصيات كبرية للنقاش فيها ـ سوف يؤّدي إىل 

تروجيها، وإذا مل يكن يف تروجيها مع مناقشتها فائدة، فلامذا ُنقِدم عىل ذلك؟ لكن 

عندما تكون هذه الظواهر قد تبلورت يف املجتمع، وصارت معروفة وهلا 

، ففي هذه احلال جيب مجهورها، حتى لو مل يكن هذا اجلمهور ليشّكل األغلبية

خوض حوار علمي معها. بل إّنني أعتقد بأّنه يف بعض األحيان حيسن تعريف 

الناس هبا، كي يكون اآلخرون عىل دراية فيعرفون هذه االجتاهات مع 

 االجتاهات الناقدة هلا.

وأّما ما يفعله بعضنا من ترك هذه الظواهر تنمو وتنمو وتنمو، دون أن يبايل 

إليها باستخفاٍف بالغ، بحّجة أّننا لو فتحنا باب النقاش معها هبا، بل ينظر 

لعُظمت وتنامت.. فهذا الكالم غري صحيح، والشواهد امليدانيّة عىل عكسه 

متامًا. جيب دراسة حجم االجتاهات الفكرية يف الساحة اإلسالمية؛ كي نعرف 

خدم متى ينبغي أن نطرح هذا املوضوع للنقاش ومتى ال ينبغي، ال أن نست

أسلوب وضع الرأس يف الرمال دومًا، وال أسلوب تلك املرأة التي كانت 

تستحّم عىل ضّفة النهر، ثم تنادي للناس )الذين ال يروّنا يف احلقيقة( أن ال 

 ينظروا إليها؛ ألّّنا عارية!

 

 الذين حيّملون الدين مسؤولية كّل احلروب عرب التاريخ نماملوقف   ـ 342

 :يّدعي مجلة من العلًمنيني أّن أكثر اْلروب اإلنسانية الواقعة عّل  السؤال
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طول التاريخ، هي حروب دينية، فهل هذا صحيح؟ وهل حرص منشأ اْلروب 

 بمصدر واحد مقبول؟

 :إذا كان الدين ـ تارخيّيًا ـ هو السبب يف أكثر احلروب فال يعني ذلك  أوَّلا

من املفاهيم الصحيحة كانت سببًا ملآيس  أّنه ـ بالرضورة ـ يشء فاسد، فإّن الكثري

عىل اإلنسانية، مثل العّزة، والكرامة، والوطن، والعدالة، واحلرية، والتقّدم، 

كثري حتت شعار الدفاع  والدفاع عن النفس، واحلقوق وغري ذلك، أمل يمت خلٌق 

عن الوطن؟ أمل تعش شعوب كثرية يف حياة الفقر واجلوع طلبًا للكرامة واستعادة 

لسيادة الوطنيّة؟ فينبغي أوالً أن ندرس هل أّن اهلوية الدينية هي السبب خلف ا

املآيس أم أّن الدين يصلح لكي يستغّله طرٌف ما لتحقيق املآيس يف العامل، متامًا 

مثل أّي مفهوم حيظى بإمجاع البرش وحتسينهم، وهل أّن الدين شارك يف احلروب 

 من منطلق دفاعي أم منطلق عدواين؟

لست أدري ملاذا عندما تقع مشكلة سببها الدين يقوم بعضنا بكّل هذا  ياا:ثان

الضّخ اإلعالمي اهلائل لتصوير الدين مأساًة لإلنسان، واألهم القول بأنه ال 

يمكن احلصول عىل صيغة غري مأساوية للدين؟! أّما عندما تذّكره بكّل املآيس 

قومية التي سبّبت كّل مظاهر التي أتى هبا الغرب مثاًل، واحلروب العرقية وال

االستعامر واحلربني الكونيتني اللتني ذهب ضحّيتهام ـ عددًا ـ ما يفوق كّل 

حروب التاريخ لو اجتمعت.. عندما حتّدثه عن هذا فهو يميل بوجهه ويلتمس 

األعذار؟! ويرى أنه ال يصّح حماكمة الغرب بتارخيه لكن يصّح حماكمة أهل 

لك من انفعاالت بعضنا أكثر من كونه رؤيًة علمّية األديان بتارخيهم؟ أرى ذ

 ناضجة.

هل كان الدين حّقًا خلف احلربني العاملّيتني اللتني ذهب ضحّيتهام عرشات 
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املاليني من البرش أم أّن العرقية والقوميّة ـ وهي من إفرازات احلداثة الغربية ـ 

فقط أم أّن هي املسؤولة عن ذلك؟ هل حقًا حروب هذا العّص سببها الدين 

سببها أيضًا االقتصاد واملال واملصلحة التي هي أعمدة الفكر الغريب؟ هل أّن 

وجود الكيان الصهيوين الغاصب، الذي سّبب حتى اآلن مآيس ال حتتمل ألكثر 

من ستني عامًا، كان غايًة دينية فقط أم مصلحة غربّية فرضتها األوضاع الداخلية 

الدولية؟ هل حقبة االستعامر التي طالت أكثر ألوروبا وأمريكا وكذلك املصالح 

من قرن وشملت خمتلف أنحاء العامل وراح ضحّيتها املاليني من الناس موتًا 

وفقرًا وجوعًا وإذالالً سببها الدين أم سببها العقل الغريب التوّسعي وثقافة 

الرجل األبيض؟! هل كّل احلروب والّصاعات التي وقعت بني الغرب 

عسكر االشرتاكي السابق كان سببها الدين، بام يف ذلك فيتنام الرأساميل وامل

وأفغانستان وأمريكا الالتينية وأوروبا الرشقية و..؟! هل أّن مآيس القاّرة 

األفريقية والعنّصية البغيضة التي مورست عليها واستغالل ثرواهتا وجتويع 

 التارخيية.أهلها كان سببه الدين فقط؟! إىل عرشات من األمثلة املعارصة و

بل أساسًا لو حذف الدين هل يتوّقع بعضنا أن تتوّقف احلروب؟ هل هذا 

 البعض مثايلٌّ إىل هذه الدرجة؟!

ما أريد قوله هو أّن كّل القيم واملفاهيم شاركت يف بناء رصح اإلنسانية ويف 

نحرها، وعلينا أن ننظر للتوازنات وللصيغ ولإلمكانات وللظروف؛ كي نملك 

ة وسليمة وعلمية، وأن ال نعّمم وضع العامل اإلسالمي احلايل، الذي رؤية متوازن

تسيطر عليه تيارات دينية بائسة ومتطّرفة وإجرامّية، عىل كّل األمور األخرى. 

وما يؤسف هو أّن بعضنا يريد فقط أن يفّر من الواقع احلايل، لكنّني أشك يف أّنه 

 لنا من الواقع احلايل نفسه. يعرف بالضبط ما هو البديل الذي ربام يكون أسوأ
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إّن نظرّية العامل الواحد يف تفسري ظواهر إنسانية كربى، كاحلروب عرب  ثالثاا:

التاريخ، هي نظرية مل تعد حتظى بمكانة يف العلوم اإلنسانية ذات الصلة هبذه 

األمور، مثل: علم التاريخ وعلم االقتصاد وعلم السياسة واألنثروبولوجيا 

وعلم النفس االجتامعي وغري ذلك، فنظرية العامل الواحد وعلم االجتامع 

ذهبت مع املاركسّية التي حاولت أن حتّص كّل يشء بالعامل االقتصادي، وال 

أعتقد أّن الفكر العاملي اليوم يستمزج تفسري ظواهر هبذا احلجم عرب عامل واحد 

 مهام كان هذا العامل وأّي يشء كان.

الدين ال يتحّمل أّي مسؤولّية، وأّننا نريد أن نطّهره  ال يعني ما قلته أنّ  رابعاا:

من أّي ذنب عرب التاريخ، فالدين بوصفه ظاهرة تارخيية ال شك أّنه يتحّمل جزءًا 

من مسؤولية املآيس التي جاءت عىل اإلنسان، ومن يؤمن باألديان عليه هنا أن ال 

دينية عند بعضنا يف خيتبئ خلف إصبعه باإلنكار الذي بات ـ مع األسف ـ ثقافًة 

مواجهة احلقائق، لكّن املطلوب اليوم هو أن نبحث: هل يمكن توفري صيغ 

أفضل للدين والفهم الديني جتنّبه قدر اإلمكان سببّيَته ملا هو غري حسن أم ال؟ 

وما هي اخلدمات التي يوّجهها الدين اليوم لإلنسان؟ وهل حجم خدماته مع 

متناسب أم متفاوت؟ وكيف نعالج هذه سلبّيات استغالله من قبل البعض 

الظواهر؟ إّن الدين ظاهرة ال يمكن حذفها هبذه البساطة التي يتصّورها بعضنا، 

ومن ال يؤمن هبذا الدين عليه أن يعمل بطريقة واقعّية ليحّد مما يراه اآلثار 

السلبية للدين، ال بطريقة مثالية تتصّور أنه يمكن حذف الدين من حياة البرش. 

من يؤمن بالدين فعليه أن يسعى الكتشاف وتطبيق الصيغة األفضل له،  أّما

والتي تعود بالنفع عىل الناس يف الدنيا واآلخرة، ال أن يقوم بتقديم الدين 

متجاهاًل كّل مشكلة تنجم عن هذا الفهم الديني أو ذاك، وراّدًا كّل أزمة عىل 
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 وآثامها.اآلخرين ليحّملهم مسؤوليتها، متطّهرًا من سلبياهتا 

ما أريده هو أّن مواضيع كربى من هذا النوع حتتاج لرؤى أكثر علمية وتوازنًا 

 بدل خطابات تعبوية من هذا الطرف اإلسالمي تارًة أو ذاك العلامين أخرى.
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 :مرشوعاا متكامالا للمبّلغني َّلسيًم َّل تقّدم اْلوزة العلمية بشكل عام  السؤال

ِف الغرب، إَّل بأسلوب بسيط وابتدائي، حيث يكون اَلجال اْلسايس هو جمال 

اْلصول والفقه. وحتى الربنامج التعليمي ِف اْلوزات الكربى مثل قم اَلقّدسة 

والنجف اْلرشف َّل يناسب بشكل تام اْلخوة طالب العلوم الدينية القادمني 

هو رأيكم الرشيف؟ كيف يترّصف الطالب الذي أتى من من الغرب. فًم 

الغرب؟ هل يوجد برنامج خاّص له أو دمج بني الرؤيتني، أي اْلوزة بًم هي 

اْلن اْلوزة التقليدية ـ إن صح التعبري ـ واَّلختصاص باَلواّد اجلديدة التي 

 تشريون إليها دائًما؟

 ظّل انفجار املعلوماتية، أعتقد بأّن الفرص اليوم أكرب بكثري من املايض، يف 

حيث يمكن لإلنسان أو ملجموعة من طالب العلوم الدينية أن ينّظموا فيام بينهم 

برناجمًا خاّصًا نابعًا من احلاجات الدعوية والتبليغية التي يروّنا يف جمال عملهم 

وهو الغرب، فبدل أن يّصفوا العمر العزيز يف تعقيدات البحوث الفقهية 

ا قد ال حيتاجون أكثره يف تلك البالد، يمكنهم أن هيتّموا بمجال واألصولّية، ممّ 

العقيدة وتفسري القرآن الكريم والتاريخ والسرية والثقافة العاّمة ومقارنة األديان 

 .واحلضارات والبعد العالئقي )العالقات( يف الرشيعة اإلسالمّية

عىل مواقع النت ويف  وحيث تتوّفر اليوم املكتبات املرئية واملسموعة واملقروءة
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وسائل االتصال احلديثة، فيمكن اختيار املوضوعات واملحاور املتناسبة مع 

 حاجتهم ومناطقهم لالستامع إليها أو ملطالعتها ضمن برنامج يتوامل معهم.

القضية هنا هي أّن طالب العلم جيب أن ال يتكل عىل منقٍذ يأتيه ليخرجه من 

ل عىل اهلل وعىل ذاته ومّهته، ليعمل حيث يرى أزمته هذه، بقدر ما عليه االتكا

مسؤولّيته الرشعية واألخالقية، بعيدًا عن زيد أو عمرو، فمن أخطر األمراض 

التي تصيبنا أن نبحث عن تقييم فالن أو فالن لنا يف الوسط اخلاّص، بدل أن 

، إّننا نبحث عن املسؤولّية الرشعية امللقاة عىل عاتقنا أمام اهلل واإلنسان والتاريخ

مجيعًا سوف نقف بني يدي اهلل تعاىل ليسألنا أين أضعنا هذا العمر؟ وماذا فعلنا 

يف اللحظات التارخيية احلرجة للدين واإلنسانية والقيم الرفيعة؟ هل فّضلنا أن 

نراعي سمعتنا الشخصية وأن ال نخرس أحدًا من مجهورنا أم اخرتنا أن نقف إىل 

 حيات؟جانب احلّق مهام احتاج إىل تض

إّنني أمّخن أّن طالب العلم اليوم إذا مل يتسّن له أن يتوّفر عىل برنامج تعليمي 

يسّد حاجاته يف الغرب مثاًل فإّن بإمكانه أن يعمل بمفرده ويتعاون مع جمموعة 

ولو صغرية لوضع برنامج خاص به، ال يضيع وقته بام ال حاجة له بخصوصه 

للقيام بدور متوازن وصحيح يف تلك  إليه، بل يّصفه يف حاجاته وما يؤّهله

البلدان، دون أن يرهن نفسه لتعليقات حميطه احلوزوي اخلاّص. علاًم أّن هناك يف 

احلوزات العلمّية يف كّل مكان أساتذة ومرّبون ـ ولو مل يكونوا بتلك الكثرة 

املطلوبة ـ يمكن التواصل معهم ليهتّموا بشأن الطالب ويساعدوه يف بناء 

لعلمّية التي حيتاجها يف جمال عمله الدعوي، بعد أن يرشح هلم شخصّيته ا

ظروفه. واحلوزات واملعاهد الدينية مل ُتعدم مثل هؤالء العلامء الذين رأينا 

بعضهم، يتواضعون لطالهبم وهيتّمون ألمرهم ويرشدوّنم ملا يصلح حاهلم 
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 وأعامهلم إن شاء اهلل تعاىل.

 

مفّكر حاج للعلمانية اجملتمع(  أطروحة )علمانّية الدولة وعدمحول   ـ 342

 محد

 ـ  51نقلتم عنه ِف عدد  السؤال: يقول الدكتور أبو القاسم اْلاج محد، وكًم

الدولة وضّد علًمنية  نحن مع علًمنية»من جمّلة نصوص معارصة، يقول:  56

هناك جمموعة من  ، وهذا القول َّل يقول به هذا الدكتور فقط، وإنًم«اَلجتمع

قفني يقولون بذلك، خصوصاا هذه اْليام بعد ازدياد اَلشاكل العلًمء واَلث

الرشيعة. بل نرى أّن  السياسية وإخفاق اَلشاريع التنموية ِف الدول التي حتكمها

عندما يقرتب  كّل مذهب خياف من ازياد نفوذ اَلذهب اْلخر واخلوف يزداد

الدولة  مذهب معنّي للسيطرة عّل مقاليد اْلكم. والسؤال: َلاذا اخلوف من

الدينية مع أّن من اَلفرتض ان نكون نحن اَلسلمني من أشّد الناس انتظاراا َلكذا 

حدث؟ وهل يمكن تصّور دولة دينية بدون مشاكل ِف الوقت الذي َّتّطط 

الدولة الدينية إلحداث انقالبات ِف اَلفاهيم والرؤى والسياسات؟ وهل هذه 

يقول البعض: إّننا عشنا قروناا طويلة  اَلشاكل مرّبر كاٍف للتفكري بدولة علًمنية؟

، وإذ نرى فجأةا أّن هذه اَلقولة عليه السالمِف ظّل مفهوم َّل دولة قبل دولة اَلهدي 

كانت غري صحيحة وبدأت ظهور مقوَّلت جديدة خمتلفة متاماا عًّم عهدناه، وهذا 

، وبالتاِل اختالفاتنا ِف اْلصول أيضاا  يدّل أّننا َّل نختلف فقط ِف الفروع، وإّنًم

خمالفة مقوَّلهتا ْلَّّنا مقّدسة، وِف النهاية هي  فلًمذا ننادي بدولة دينية َّل نستطيع

اجتهادات برشية، كًم هي الدولة العلًمنية؟ وعليه فاْلال اْلفضل هي علمنة 

 الدولة مع عدم علمنة اَلجتمع؟
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  ًأخرى أفضل من الصيغة املطروحة، وهي أن يذهب الفقه  لعّل هناك صيغة

اإلسالمي ناحية االعتقاد بأّن تطبيق الرشيعة اختياٌر اجتامعي، وليس قهرّيًا، فإذا 

أراد الناس تطبيقها طّبقناها، وعندما يرفضوّنا نعزهلا عن احلكم، وندعو بالتي 

سالمي ـ ال رشعية هي أحسن هلا، وهبذا نصل إىل أّن رشعية )تطبيق( النظام اإل

أصل النظام بوصفه منظومة إهليّة ـ مقّيدٌة باالنتخاب الشعبي واالختيار 

اجلامهريي هلذا النظام حدوثًا وبقاًء، فإذا اختاروه فقد اختاروا احلّق، وإذا 

رفضوه فقد رفضوا احلّق، لكن ال يمكن ممارسة احلّق عليهم دون اختيار مجاعي 

م نظامًا طّبقنا عليهم اإلسالم، فإذا عدلوا رفعناه، منهم، فإذا اختاروا اإلسال

 وهذا معنى رشط احلدوث والبقاء.

هذه الصيغة حتّقق الغرض وتكّمل طرح حاج محد؛ ألّّنا ال تفرض عىل طول 

اخلّط علامنيّة الدولة، إذا قصدنا من علمنتها عدم دخول الدين فيها مطلقًا، بل 

إرادة الشعب. وال يعني هذا أّن الشعب تسمح بتدّين الدولة تدينًا مرشوطًا ب

حيّدد احلّق من الباطل، حتى نقول بأّن األكثرية ضاّلة يف العادة بحسب ثقافة 

النصوص الدينية؛ ألّن املوضوع ليس موضوع احلّق والباطل، ألّن املفروض أّننا 

نخطئ األّمة عندما ختتار غري اإلسالم رشعًا ومنهاجًا، فنحن ال نصّحح ما 

إليه األّمة يف هذه احلال، غاية األمر أّننا نسعى للتغيري من منطلق القواعد تذهب 

التغيريية العادية والديمقراطية إذا صّح التعبري، فاملوضوع مرتبط برشعيّة القهر 

عىل تطبيق الرشيعة، ال بصواب الرشيعة أو مرجعية الشعب يف حقانّيتها وعدم 

ر مصريه يف األخذ هبا وعدم األخذ هبا، حقانيتها، بل يف مرجعية الشعب يف تقري

متحّماًل ـ أي الشعب ـ مسؤولية قراراته أمام اهلل تعاىل. طبعًا هذا الطرح الذي 

 قّدمه غري واحٍد من العلامء حيتاج لتنظري فقهي موّسع ليس حمّله اآلن.
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 ةاملوقف من بعض القنوات الفضائية املذهبّي  ـ 342

 وات اَلذهبّية، مثل.. وذلك بالرتكيز عّل السؤال: ما رأيكم ِف أداء بعض القن

ني ِف شتى علوم اْلياة؟ الطقوس والشعائر، بدل طرح الفكر واَلنهج اإلسالميّ 

لإلعالم الديني ِف زمن أمهّية دور اإلعالم ِف نرش الفكر  أليس هذا تقزيًما 

 واَلعرفة؟

  ٌنًا مهّم جّدًا يف عّصنا احلارض، وهو السلطة األوىل أحيا لإلعالم دور

وليس الرابعة كام يقولون، وإّننا بحاجة لعقول إعالميّة ناضجة قادرة عىل تغطية 

كّل املجاالت التي حيتاجها املشاهد واملستمع، لتكون معينًا له عىل قضايا دينه 

ودنياه، وسّدًا للفراغ الذي يعيشه أحيانًا، وتقدياًم للبديل اجلذاب أمام مّحى 

بابنا نحو قضايا، أقّل ما فيها أّّنا تسطيح للوعي القنوات األخرى التي جتتذب ش

 وإدخالنا يف غيبوبة ثقافية وسياسية ودينية.

لكّن املشكلة أّن بعض قنواتنا الدينية ال تعرف عن اإلعالم إال ما تعرفه عن 

الدين، والدين عندها كأّنه ليس سوى بعض العقائد )وليس كّل العقائد(، فإذا 

ائدي فقد انتهى الدين وتّم! مع أّن املفروض أن حصلت عىل هذا البعض العق

يكون بدأ لنرى امتداداته الناجتة عن هذه االعتقادات، ولتفتح لنا القنوات 

الفضائية جمال احلديث يف سائر قضايا الدين والفكر واحلياة واإلنسان واالجتامع 

عقل واحلضارة و.. هنا تكمن املشكلة ليس يف العقل اإلعالمي فحسب، بل يف ال

الديني الذي يقف خلف هذا العقل اإلعالمي، وهو العقل الذي كأّنه ال يرى يف 

الدين سوى جمموعة اعتقادات وكفى!! بل ويذّمنا وينهانا عن أخذ الِعربة من 

التاريخ، مكتفيًا بالَعربة واحلزن، وكأّن ضّم األّول إىل الثاين حرام، رغبًة يف 

لثقافة والسياسة واالجتامع والفّن واجلامل اإلغراق بالالمعقول. وكأّن الفكر وا
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واالقتصاد والتاريخ والرتبية والتعليم والطفولة واملرأة واجلنس والعمل 

والطبقية والظلم االجتامعي والسيايس واحلضارة واإلنسان واألنا واآلخر 

ومهوم الناس وقضاياهم وغري ذلك ال شأن للدين هبا، فالدين كّله هو أن تعتقد 

ل أو عرشة مجل خربية ويتوّقف!! هذه هي الكارثة الفكرية بامتياز عند بأربع مج

 بعض القنوات وما يقف خلفها من فكر ديني.

واألنكى من ذلك، أّن سائر العلوم الدينية ال جتدها حارضًة ـ إال نادرًا ـ يف 

، فال الفقه وال األخالق وال تفسري عند بعض هذه القنوات التثقيف اإلعالمي

ال احلديث وال الفلسفة وال العرفان وال غريها من العلوم واملعارف القرآن و

اإلسالمّية بالتي تأخذ حظها، بل وال حتى اللغة العربية رمز موروثنا الثقايف، 

 وكأّن الدين ليس هذه وال عالقة له هبا!

بل األسوأ من هذا، وما يدمي القلب ويبعث عىل التأّسف واخلجل، تلك 

التي نذرت نفسها للتفريق بني املسلمني، وسّب رموز الوسائل اإلعالمية 

بعضهم بعضًا، وآلت عىل نفسها إال أن جتعل عدّوها أخاها املسلم، وهي تنطلق 

أو تبث من دول الكفر واإلحلاد!! من الواليات املتحدة األمريكّية وبريطانيا 

 وغريها، فنجدها تسكت عن الغرب، بل ومتتدحه أحيانًا، وتعّظم من ملوكه

وسالطينه، فيام تنزل جام غضبها عىل إخوهتا من املسلمني، لتهني مقّدساهتم 

وتشّكك الناس بنزاهتهم وأخالقهم، ومتّزق شملهم، وتستخدم أبشع األلفاظ 

وأسوأ التعابري اهلابطة البائسة الكاشفة عن تديّن األخالق والقيم الروحية الدينية 

 الرفيعة.

قنوات مذهٍب بعينه، بل هذه هي حال بعض  ال أقصد بذلك قناًة بعينها، وال

قنوات هذا املذهب أو ذاك. خطاٌب ديني بائس يرتّد إىل القرون الغابرة، غارق 
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يف اخلرافة والتهريج، مستفّز ألبعد احلدود، حتى لتجد بعض أنصاف العلامء 

وأرباعهم )وأحيانًا أقّل من عرش معشارهم( يّدعي أّنه أعلم من املراجع الكبار 

طائفته وهيزأ بأكرب مراجع األّمة عند هذا املذهب أو ذاك، مّدعيًا أّنه خادم يف 

 املذهب أو أّنه نصري الصحابة ومدافعهم!!

 يمكن أن يكون مفتاحه بعض اخلطوات: إّنني أعتقد أّن اْلّل 

إصدار كبار العلامء واملرجعّيات الدينية الكربى يف املذهبني مواقف  ـ 5

ذا النوع من اإلعالم الديني، أو عىل األقل موّجهة له واضحة ُمدينة وشاجبة هل

ومرشدة، وإذا مل تتفق املرجعيات عىل موقف فلتقدم عىل ذلك تلك املقتنعة ولو 

 كانت لوحدها، فطريق اهلدى ال وحشة فيه ولو قّل سالكوه.

بة التي نجد عندها ـ رغم أّّنا قد ال تكون دعم سائر القنوات الدينية الطيّ  ـ 4

وى الطموح ـ وعيًا ومّهًا رسالّيًا، واهتاممًا بسائر قضايا الدين التي تشغل بمست

مهوُمها شباَبنا اليوم. فهناك العديد من القنوات الدينية ـ وليست بالقليلة ـ عند 

هذا املذهب أو ذاك ختّلصت بدرجة جيدة من سلبيات تلك القنوات التي حتّدثنا 

، ودعم مثل هذه القنوات بالشكل املمكن عنها، وقّدمت أنموذجًا أفضل نسبّياً 

 وتقويتها وتطويرها واجٌب علينا مجيعًا.

تصّدي العلامء احلقيقيني ملجال اإلعالم املرئي واملسموع، دون قمع  ـ 4

اآلخرين، لكي يطّلوا عىل الناس من موقع اخلربة والفهم الديني، وال يرتكوا 

 يف هذا املذهب أو ذاك.صغار القوم يستبّدون بتمثيل ماليني املسلمني 

القيام بورش عمل مكثفة وناشطة يف احلوزات واملعاهد واجلامعات  ـ 1

الدينية، تعمل عىل تربية وإعداد كوادر علامئّية وثقافية واعية، وعىل إنجاز عمل 

إعالمي وشخصّيات إعالمية ناضجة، بدل ترك األمور للعفوّية القائمة حاليًا 
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 عىل بعض الصعد.

االهتامم بمجال العلوم الدينية األخرى غري الفقه عند الشيعة واحلديث  ـ 1

العقائد املذهبية(، إىل جانب عند السنّة، والرتكيز أيضًا عىل القضايا املعارصة )

 بوصفها مّهًا كبريًا أمام الشباب اليوم، وعىل رأسها حركة اإلحلاد اجلديد.

قديم صورة وسطيّة يف السعي لتكريس إعالم تساحمي وإنساين، وت ـ 6

، واإلضاءة عىل التاريخ اإلسالمي النرّي اإلعالم عن اإلسالم والدين عموماً 

 تساحمًا وإنسانّيًة، بدل التفّرد بنقل مشاهد الرعب والعنف من تاريخ املسلمني.

تأسيس قناة تلفزيونية إسالمية يديرها الشيعة والسنّة عىل السواء،  ـ 7

رية وكبرية، تقّدم خطابًا متفامهًا ومتساحمًا يقّر بحّق ويشاركون فيها يف كّل صغ

االختالف والنقد املتبادل، ويف الوقت عينه حيرتم كّل فريق فيه اآلخر، فنقّدم 

 بذلك أنموذجًا لإلعالم الوحدوي احلقيقي.

أعرف أّن هذا كّله صعب مستصعب، السيام يف ظّل ظروفنا السياسية  ـ 8

مل والتفكري خري من السكوت واإلحباط ورضب القاتلة احلالّية، لكّن األ

األكّف عىل بعضها، فإذا أخلصنا النية هلل تعاىل لربام أمكن لنا الدخول يف مرحلة 

 خلق نواة جديدة ملنطق ديني جديد، ووعي ديني آخر، إن شاء اهلل تعاىل.

 

ة الثقافة اإلكراهّيو ﴾اَل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن﴿التنايف واالنسجام بني   ـ 322

 السائدة

  :َّلَ إِْكَراَه ﴿السؤال: يقول سيد قطب رمحه اهلل ِف ظالل القرآن، ِف تفسريه ْلية

ينِ  ِف هذا اَلبدأ العظيم يتجّّل تكريم اهلل لإلنسان واحرتام إرادته وفكره »: ﴾ِِف الدِّ

ومشاعره وترك أمره لنفسه وحتميله تبعة عمله، وهذه هي أخّص خصائص 
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حرية اَّلعتقاد هي أّول حقوق اإلنسان، ولقد سبق هبا التحّرر اإلنساين، إّن 

اإلسالم كّل دعوة إىل حترير الضمري البرشي، وإىل كفالة حقوق اإلنسان. 

والتعبري هنا ِف صورة النفي اَلطلق للجنس.. جنس اإلكراه، فكأنًم يقّرر اإلنكار 

ذا التعبري اَلطلق لإلكراه بإنكار وجوده أصالا، إّنه يستبعده عن عامل الوقوع هب

الدقيق الذي َّل يقوم مقامه أن يقال مثالا: َّل تكرهوا أحداا ِف الدين، وكأّنًم يعّلل 

إنكار اإلكراه ِف الدين بأنه قد تبنّي الرشد من الغي، ووضح الطريق َلن يرى، 

. والسؤال هو: «فليكن اإلنسان نفسه هو اْلكم وليكن لإلنسان نفسه اَّلختيار

حرّية اَّلعتقاد مع كّل هذه اإلكراهات التي متارس؟ وهل هل واقع اَلسلمني هو 

 ؟ موضوع اْلرّيات واضح عند اَلرّشع اإلسالمي؟ وهل هو واضح عندكم

  هذا املوضوع يف بحثي املتواضع حول اجلهاد االبتدائي وحرية  لقد عاجلُت

م(. 1221، من جملة احلياة الطيبة يف بريوت، عام 17العقيدة )نرش يف العدد 

ويمكنني القول بأّن مسألة اإلكراه تتخذ مستويات عّدة ينبغي متييزها عن بعضها 

 بعضًا، وأمّهها:

فام أفهمه هو أّنه ال جيوز إكراه أحٍد وهو املستوى االعتقادي،  اَلستوى اْلّول:

عىل الدخول يف الدين أو املذهب، واجلهاد االبتدائي غري رشعي، بل هو 

مرفوض بنصوص القرآن الكريم نفسه الداّلة عىل أّنه ال سلطان لنا عىل الناس 

إن مل يعلنوا احلرب والعدوان علينا واهلجوم عىل بالدنا وجمتمعاتنا. لكّن العلامء 

مني ظّلوا يتعاطون مع آية نفي اإلكراه بتفسريات متعّددة، سبق أن ناقشتها املسل

هناك بأمجعها أو غالبها، ويف غالب األحيان كان هدفهم التوفيق ـ فيام أمّخن ـ بني 

آية نفي اإلكراه واحلكم بقتل املرتّد، عىل أساس أّن آية نفي اإلكراه متنع إكراه 

لكنّها ال متنع إكراه املسلم عىل عدم اخلروج  أحٍد عىل الدخول يف دين اإلسالم،
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 من اإلسالم كام يف حال الرّدة.

وهو املستوى السلوكي العميل، فآية نفي اإلكراه ال تعني عدم  اَلستوى الثاين:

وجود أّي حالة إكراهية يف الدين، بل تعني عدم وجود إكراه عىل التدّين 

امل تكره الناس، فلو أّنه غصب واعتناق الدين الصحيح، فالقوانني يف كّل الع

فالٌن مال فالن، فإّن القانون وسلطة الدولة تكرهه عىل إرجاع املال املغصوب، 

واإلسالم أخذ هبذا النوع من اإلكراهات القانونية، لكي ينّظم حياة الناس؛ ألّن 

حياة البرش ال تسري باملواعظ واخلطب، فنفي اإلكراه يف الدين يساوي نفي 

احلقيقة، ال أّن الدين ليست فيه عقوبات، كيف والعقوبات موجودة  اإلكراه عىل

يف القرآن والسنّة املتواترة، كعقوبة الزنا والرسقة والقتل وترهيب الناس 

 )املحاربة( وغري ذلك.

ما توّصلت إليه يف أبحاثي املتواضعة يف كتايب )فقه األمر باملعروف  ،نعم

ه مل يرّشع العنف والقهر يف اإلسالم يف (، هو أنّ 721ـ  152والنهي عن املنكر: 

جمال األمر باملعروف والنهي عن املنكر، غري نفس قوانني العقوبات والقضاء 

وغريها، التي حتتاج إىل مراعاة مساراهتا القانونية اخلاّصة يف إثبات اجلرم، فال 

جيوز رضب الناس عىل فعٍل فعلوه، بل السبيل الوحيد لذلك هو إرشادهم 

 هم بمختلف وسائل اإلرشاد.وتوجيه

مستوى مرجعّية الرشيعة، فهناك بحث آخر يف أّنه متى  اَلستوى الثالث:

يصّح ممارسة العقوبات؟ وهل رشعية ممارسة السلطة ـ بام فيها سلطة العقاب ـ 

متفّرعة عىل اختيار الناس مرجعّية الرشيعة أم أّّنم يكرهون عىل مرجعيّة 

 الفقه السيايس اإلسالمي. الرشيعة أيضًا؟ وهذا بحث يف

إّنني أعتقد بأّن الكثري من املتدّينني واإلسالميني قد أساؤوا إىل القيم 
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اإلسالمّية ـ من حيث يشعرون أو ال يشعرون ـ بمامرساهتم الفّجة الصلفة 

للدين، ووضعوا قرنًا أكيدًا بني صورهتم غري السوّية وبني القيم الدينية، ونامذج 

والعنف بمختلف أشكاله التي بتنا نراها من بعض  سفك الدماء والقهر

التيارات اإلسالميّة الدموية يمكنه أن يلحق باإلسالم رضبًة قوّيًة عىل يد 

املؤمنني به مع األسف الشديد، واهلل وحده نسأل العافية والسالمة يف الدين 

 والدنيا.

 

 أليست التقية نفاقًا وازدواجّية وتأسيسًا ألزمة ثقة بني أبناء  ـ 322

 ؟!املذاهب

  السؤال: هناك من يرى أّن التقّية عند الشيعة، وهي التي وردت فيها الكثري من

، تؤّسس َلشاكل «التقية ديني ودين آبائي»اْلحاديث عن أهل البيت، من قبيل: 

كثرية مع اْلخر، منها أزمة الثقة، بل أيضاا مع الذات نفسها، من ناحية أَّنا تعطي 

 من النفاق واَّلزدواجية، ما هو رأيكم ِف هذا اَلوضوع؟للشخصّية الشيعية حالة 

  إّن ما يفهم من القرآن الكريم والسنّة الرشيفة ـ بّصف النظري عن

 تفاصيل مباحث التقّية ـ أّن للتقية معنيني أساسّيني، مها:

وهي هتدف حلامية النفس من اخلطر يف مواضع  اَلعنى اْلّول: تقّية اخلوف،

عنى يكاد يتفق عليه املسلمون؛ ألّن اهلل سبحانه وتعاىل يقول: االضطرار، وهذا امل

نٌّ بِاإِليًَمنِ ﴿
إَِّله َأن َتتهُقوْا ﴿(، ويقول: 221)النحل:  ﴾إَِّله َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِ

(، ففي كّل موضع يشعر اإلنسان فيه باخلطر الكبري 18)آل عمران:  ﴾ِمنُْهْم ُتَقاةا 

عىل نفسه أو أهله أو من يتعّلق به من املؤمنني، نتيجة اإلفصاح عن دينه أو فكره 

 .أو ما يعتقد به، يمكنه أن يامرس التقّية باملقدار الذي تتطّلبه األمور
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واَلنطق العقالين إَّل  وليس هناك استثناء ِف هذه القاعدة التي يدعمها العقل

 ِف حالتني:

أن تكون هناك رضورة عليا تتطّلب اإلفصاح، بحيث يرخص  اْلالة اْلوىل:

دم اإلنسان أو هيون وقوعه يف الرضر واحلرج ألجلها، وهذا ما ذكره اإلمام 

اخلميني مرارًا يف فتاويه املتعّلقة بقضايا األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل 

سيايس واالجتامعي العام، فعندما نكون باخليار إّما أن نضّحي أو أن الصعيدين ال

يتعّرض الدين للزوال والتاليش، ففي هذه احلال جتب التضحية؛ ألّن القضية 

تتبع األمهيّة من جهة، ووجود بعض الترشيعات األساسّية التي ُيعلم من الشارع 

 كّل الظروف من جهة أخرى. سبحانه وتعاىل أّنه ال يقبل بالتهاون هبا مطلقًا ويف

أن تستدعي التقّية سفك دٍم حّرمه اهلل تعاىل، وهنا يقول مشهور  اْلالة الثانية:

الفقهاء بأّنه ال ُترشع التقية يف الدم، فإّّنا جعلت حلقن الدم فإذا بلغ الدم فال 

ف يف تقّية، فال يمكنني بمرّبر التقّية أن أقتل مسلاًم أو كافرًا غري حمارب، عىل خال

 امتدادات احلالة الثانية مطروح يف كلامت الفقهاء.

وهذا املعنى األّول للتقّية تشهد له النصوص الكثرية والقواعد الرشعيّة 

 والعقلّية والعقالئّية أيضًا.

)عىل تفصيل بينهم يف  اَلعنى الثاين: ما أسّميه التقية اْلسلوبّية أو تقية اَلداراة

حهم(، وهذه هي التي ربام سّببت بعض املشاكل يف معنى تقية املداراة يف اصطال

العالقات بني الشيعة والسنّة، فالذي يتصّوره كثريون هو أّن هذه التقية تعني 

النفاق والكذب واالزدواجية والتالعب، بحيث ال يمكن بناء ثقة بني الشيعي 

ي أمام وغريه مادام مفهوم التقيّة قائاًم؛ ألّن الشيعي سوف يستخدم التقية وينف

اآلخرين عقائد يعتقد هو هبا، ال ألّنه خيشى أن ُيقتل، بل لكي جيذب اآلخر أو 
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حيّسن الصورة أمامه أو لغري ذلك، وهنا تقع املشكلة يف أّن التقية متارس عرب 

وسائل اإلعالم فينفي الشيعي أّن املحّدث النوري قال بتحريف القرآن الكريم 

 يف االنقضاض عليه. لكي يفّوت الفرصة عىل خصمه السنّي

الذي أفهمه شخصيًا بمعلومايت البسيطة وتأّماليت املتواضعة يف النصوص هو 

أّن هذه التقية ليست سوى ُحسن التعامل مع اآلخرين، وهي كالسياسة تعرّب عن 

فّن املمكن، وليس فّن ما ينبغي، فمثالً عندما يريد شخص أن يدخل اآلخرين يف 

ر كّل أحكام اإلسالم دفعة واحدة، بل عليه أن اإلسالم، فليس عليه أن يذك

خيّطط لتكون دعوته للغري عىل مراحل، حتى يتهّيأ اآلخر لقبول الدين والعمل 

بالقرآن الكريم. وتدّرج الكتاب العزيز يف بيان األحكام والترشيعات خري شاهد 

 عىل أّن اإلسالم نفسه طرح مضمونه بطريقة تدرجيية حتى يتسنّى له النجاح يف

 دعوته.

فهذه التقية تعّلم اإلنسان أن ال يكون صلفًا جافًا خشنًا يف بيان الدين للغري، 

أو دعوهتم له، بل يأخذهم برفق وتوّدد ويتعامل معهم تعامله مع ابنه بالرأفة 

والرمحة ال بالغلظة والشّدة التي ميداّنا اجلهاد والدفاع. هذه هي التقية مهام 

يف هذا املعنى للتقّية؛ ألّنه ليس نفاقًا، بل هو بيان للرأي سّميناها، وال أجد ضريًا 

واملعتقد، غاية األمر أّنه وضوح هادئ يقّدم صورة ناعمة، ال وضوحًا صلفًا ينّفر 

الناس من الدين كام بتنا نشهد اليوم مع بعض التيارات السلفية املتشّددة عند غري 

 مذهب مسلم.

خطر عىل نفس اإلنسان، وإنام لكي تكون فالتقية هنا تعني أنه ال يوجد  ن،إذ

هناك عالقة حسنة مع اآلخرين وحسن تعامٍل معهم، وسياسة تواصل معهم، 

وبناء تفاهم فكري وديني، ينبغي لإلنسان أن يستخدم الوسائل الناجحة، فال 
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يّّصح برأيه يف كّل املواقع؛ ألّن املجتمع قد ال يتحّمل رأيه، فريتّد ذلك رضرًا 

ع أو عىل احلقيقة التي يؤمن هبا، والتقية هبذا املعنى أمر عقالئي إذا عىل املجتم

كانت ضمن احلّد املعقول، ليكون اإلنسان منسجاًم مع جمتمعه وال يتعامل معهم 

بأسلوب فّظ. وقد نجد مثالً يف بعض األحيان أننا نتنازل عن سلوك حيايت معنّي 

قد يسّبب مشاكل يف حياتنا وعن القيام به مداراًة لآلخرين، ألّن عدم ذلك 

االجتامعّية، وقد يسّبب صدامًا. واملهم هنا هو أن ال يكون األمر بنحو اإلفراط 

الذي يسّبب خلق حالة من االزدواجية، وهو ما عرّب عنه القرآن الكريم بالنفاق، 

وعرّبت عنه بعض األحاديث باإلنسان ذي الوجهني أو ذي اللسانني، وذلك 

ويف الرّس يشء آخر أو أن تكون شخصّيتي خمتلفة يف كّل  بأن يكون وجهي يشء

جملس عن آخر، فهذا التّّصف مذموم يف النصوص الدينية عندنا، وال حيسن أن 

 يكون اإلنسان هبذا النوع من الشخصّية.

أما الذي حصل شيعّيًا، فهو أّن كثرة القهر والظلم وطول تلك الفرتات 

إىل جتّذر مفهوم املامرسة االزدواجية عندهم، الزمنية، وكون الشيعة أقلّية، أدى 

وقد تّم توارث هذه الشخصّية جيالً بعد جيل، بل إّّنا تطّورت ووصلت إىل حّد 

مفرط رغم تغرّي كثري من الظروف املوضوعّية، ولو أّن األكثرّية اإلسالمية 

ة فسحت املجال هلم بحرّية التعبري عن آرائهم، لربام مل تكن الغالبية الشيعيّ 

كذلك، ولكن ما دام املحيط مقفاًل فستبقى هذه الشخصّية موجودة، بل 

 وستتطّور وتأخذ أشكاالً خمتلفة.

واملطلوب اآلن أن نفهم ـ أّوالً ـ معنى التقّية، وأّن حدودها هي اخلوف عىل 

النفس و..، وندرك ـ ثانيًا ـ أّّنا متتّد لتعرّب عن خربة التعامل املرن مع اآلخرين، 

صل اإلنسان إىل حدي يكون فيه خائنًا أو بأكثر من وجه، فال يصح أن يدعو ال أن ي
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اإلنسان إىل الوحدة اإلسالمّية وهو يكّفر اآلخرين، أو أن يدعو إىل التقريب بني 

املذاهب وهو يف الوقت عينه يرى أّن اآلخرين من املسلمني أشّد عىل الدين من 

عليهم  بامتياز. وأهل البيت وم ازدواجيخطر اليهود والنصارى. فهذا مفه

السالم مل يكونوا كذلك، بل كانوا حيرضون مساجد الناس، ويعيشون معهم، 

 م اخلاّصة التي ختتلف عن غريهم..ويتزاورون، وهم هلم قناعاهت

مل يكن األئّمة يف بعض األحيان يبوحون بقناعاهتم نتيجة الظروف  ،نعم

منهم فقط، وهذا أمر ال نقاش فيه، الضاغطة، فكانوا يكتفون بإخبار املقّربني 

ففرق بني أن ال تقول كّل احلقيقة وبني أن تقول الباطل. أما أن يرسي هذا األمر 

إىل اليوم يف عّص الفضائيات والعوملة وشفافية املعلومات، فإّن الشخصّية 

املزدوجة والقلقة ترّض العامل الشيعي نفسه أكثر من غريه.. وعليه فبعض أشكال 

ات اخلاطئة للتقية ترتّد إىل سوء تعامل األكثرية مع الشيعة عرب التاريخ املامرس

من جهة، وإىل بعض نامذج اإلفراط والتعّلل من قبل بعض الشيعة يف ممارسة 

 .اليوم ذلك

كيف نجمع بني ما ذكرمتوه من املعنى األّول للتقّية، وما فعله  وقد تقول ِل:

والتمنّع إىل حّد املوت، بل إّن بعضهم  أنصار األنبياء عرب التاريخ من الصمود

كان يدفن يف الرتاب ويقطع رأسه باملناشري، ومل يكونوا يتفّوهون بكلامت تدّل 

 عىل االعرتاف أو اخلنوع؟

هو ما أرشنا إليه بداية الكالم، ففي بعض األحيان قد يصبح التفّوه  واجلواب

اومة ضّد املحتل قد اعُتقل، بالكلامت الباطلة حرامًا، فلو فرضنا أّن قائدًا للمق

وُطلب منه االعرتاف، فإنه يف هذه احلال يصبح االعرتاف حمّرمًا رشعًا عليه؛ ألّن 

رضره لن يكون حمصورًا بالقائد نفسه، بل يتعّدى إىل مجيع أجهزة املقاومة 
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وقواهتا، ومن ثّم فإّن قاعدة التزاحم بني املهم واألهم جتري هنا، وهذا ما فعله 

ألنبياء يف تلك احلقب؛ ألّن املواجهة كانت حاجًة للنهوض دون أنصار ا

 املساومة.

 

 ما هو التقسيم املقرتح ملراحل الدراسة احلوزوية؟  ـ 325

  هل لكم أن »السؤال: وّجه بعض اإلخوة أسئلةا لكم، جاءت حتت عنوان

 «العلمّية؟تقرتحوا علينا برناجماا دراسيّاا َلرحلتي اَلقّدمات والسطوح ِف اْلوزة 

وتفّضلتم مشكورين باإلجابة عليها، ولكن قلتم ِف عرض اجلواب إّنكم ترون 

تقسيًما آخر غري التقسيم الثنائي َلرحلتي اَلقّدمات والسطوح، فسؤاِل أوَّلا ما هو 

هذا التقسيم؟ وثانياا ما هي الكتب التي مل تذكروها حيث ذكرتم أَّنا َّل تتوّفر ِف 

 َّنا مرفوضة؟اْلوساط اْلوزوّية أو أ

 :يمكن استخدام الطريقة اجلامعّية يف تقسيم املراحل الدراسّية،  أوَّلا

فنجعل العام األّول مثاًل عامًا حتضرييًا يطّل من خالله الطالب عىل خمتّصات 

تعّرف بالعلوم اإلسالمّية وتارخيها كّلها تقريبًا، ثم يدرس أربع سنوات ما نسّميه 

لع من خالهلا عىل جممل العلوم اإلسالمّية اّطالعًا بالدراسة العاّمة، التي يطّ 

جيدًا، وبعد ذلك تبدأ مرحلة التخّصص، فمن أراد الفقه واألصول مثاًل فيمكنه 

 .التخّصص فيهام، ومن أراد العلوم القرآنّية واحلديثية أمكنه ذلك وهكذا

 وتكون مرحلة التخّصص منقسمًة إىل قسمني:

 .ملاجسترياملرحلة األوىل: وهي مرحلة ا

وهي مرحلة الدكتوراه، والتي ينبغي أن خيرج منها الطالب  :واملرحلة الثانية

حيمل اجتهادًا ولو متجّزءًا يف التخّصص الذي قّدم فيه، وتكون مرحلتي 
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املاجستري والدكتوراه مخس سنوات معًا، بحيث يصبح املجموع لكي خيرج 

ويمكن اعتبار مرحلتي اإلنسان حاماًل إجازة اجتهاد مثاًل عرش سنوات، 

الدكتوراه واملاجستري بمثابة أربع سنوات، ثم ختّصص عامني ملرحلة االجتهاد 

 التي هي أشبه باملرحلة األعىل من الدكتوراه.

إّن مشكلة الطريقة احلوزوية أّّنا مفتوحة زمنّيًا، كام أّّنا غري متناسقة، ففي 

، وهذان الكتابان ال مرحلة السطوح أنت تدرس مستويني: اللمعة واملكاسب

يعرّبان عن مستوى واحد حتى نجعلهام يف مرحلة دراسية واحدة. وهكذا احلال 

مع دراسة املنطق يف املقّدمات يف حني ال يدرس الطالب احللقة األوىل يف 

األصول إال بعد حني، مع أّن كتاب املنطق للشيخ املظفر أعىل مرحلًة من احللقة 

 صدر.األوىل يف األصول للسيد ال

ما قصدته من موضوع الكتب هو تارًة يف بعض العلوم التي ال تتوفر  ثانياا:

كتب ناجزة العتامدها ماّدًة درسية، مثل علم الكالم اجلديد وفلسفة الدين 

بالنسبة للطالب العرب، وأخرى وجود بعض الكتب التي ال تتقّبلها احلوزة 

أهل السنّة العلمّية عادًة، مثل كتب تتحّدث عن العلوم الدينية من منظور 

ويكون مؤّلفوها من السنّة مثاًل، أو مثل كتاب الدكتور ملكيان يف تاريخ الفلسفة 

الغربية، وهو كتاب قّيم يف أربعة جملدات، لكنّه مل ينرش حتى اآلن، وإنام يتداول 

بطريقة غري رسمية، فإّن اسم الكاتب ال يسمح بإدراج كتابه ضمن سلسلة 

تعقيدات تفرضها الظروف مع األسف. ومثل هذا  الكتب احلوزوية، نظرًا جلملة

 األمر كثري.
 

تمعات غري وتقّدم اجمل، هافسادواجملتمعات املتدّينة بني ختّلف   ـ 323

 اإلسالمّية!

 :ليس من الرضوري أن »قلتم ِف أحد منشوراتكم عّل الفيسبوك:  السؤال
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يعطيني  يقّدم الدين ِل حياةا أفضل من حوِل حتى أقبله. اَلهم أن ينجح ِف أن

. أنا «حياةا أفضل ِف أعًمقي، ِف ظّل أّي نوع من اْلياة اَلحيطة التي أعيش

ولكن َلاذا نرى اَلجتمعات اَلتدّينة يشوهبا الكثري من  ،أوافقكم عّل هذه اَلقولة

فأنا أسمع الكثري من اَّلنتقادات  ،الفساد. عّل اْلقّل هذا ما نشهده ِف لبنان

َلجتمعنا باَلقارنة مع اَلجتمع اَلسيحي عّل سبيل اَلثال، وذلك من ناحية التعامل 

ِف اَلجتمع عّل كّل الصعد، وَلذا يقولون هنا بأّن العمل عند اَلسيحيني أفضل 

من العمل عند مسلم بًمئة مّرة، ولو دخلت قرى اَلسيحيني ِف لبنان فسرتى 

ة والرتتيب.. أليس هذا انعكاساا للدين. إّنني مؤمن بأّن ديننا هو الصحيح النظاف

وإذا كان كذلك فاَلفروض أن أكون  ؟لكن أليس ديننا تعامل ،وَّل ُيب أن نلومه

مرتاحاا أكثر ِف جمتمعي.. وبرصاحة ِف لبنان لوَّل اَلقاومة لعاش الشيعي مطأطئ 

الذي  «اَلتاولة»لتأكيد سمعت لقب الرأس ِمّا يسمع من الشيعة أنفسهم. فأنت با

 . فأين انعكاس التدّين عّل اْلياة؟!.يطلقونه عّل كّل ترّصف يسء

 ليس معلومًا أن تكون حماسن املسيحيني التي ذكرمتوها راجعًة إىل الديانة  أ ـ

املسيحية فقط، بل قسم كبري منها يرجع إىل الثقافة الغربية التي تأثرت هبا 

 املسيحية نفسها.

إّن الدين ـ مثل أّي قيمة أخالقية أو معرفيّة ـ ليس لديه قدرة الفعل  ـ ب

والتأثري من دون اإلنسان، فاإلنسان هو الذي يقوم بفعل التدّين وهو الذي يقوم 

أيضًا بفهم الدين وحتويله من نصوص ووقائع تارخيية إىل سيكولوجيا ومفاهيم 

ه األمر لشّبهته بمثال الكرة الذي مؤثرة يف االجتامع والتاريخ. ولو أردت أن أشبّ 

يتحّدث عنه الفيزيائيون، فاألنبياء والرسل واألولياء هم بمثابة من يرمي الكرة 

ويدفعها نحو األمام فتتحّرك، ولو أّن هذه الكرة مل يقف يف وجهها مانٌع 
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الستمّرت باحلركة إىل ما ال ّناية، لكّن املوانع هي التي ختّفف من رسعة الكرة 

 .تهاوحرك

لقد أطلق األنبياء كرة اإليامن يف احلياة اإلنسانّية، ويف اللحظات األوىل 

لإلطالق تكون الرسعة جيدًة عادًة، إال أّن بنية اإلنسان الطاحمة للرّش يف بعض 

األحيان تقف مانعًا عن استمرار هذه الكرة يف املسري إىل ما ال ّناية وبنفس 

حيتاج إىل جمّدد كّل قرن، فهذه الفكرة ـ بّصف الوترية، وهلذا يقولون بأّن الدين 

النظر عن ضعف مستنداهتا احلديثية والتارخيية ـ تعني هنا أّن األولياء ورجال 

اإليامن الذين يظهرون يف كّل عّص يشّكلون )إىل جانب عنارص أَخر( حرارًة 

ه إيامنية تعيد للكرة مسريهتا بدرجة ما. وما حيول دون مسرية كرة اإليامن هذ

 شيئان:

األول هو املنطق الطبيعي احلاكم عىل اإلنسان يف هذه الدنيا والذي هو جزء 

 من املنطق االبتالئي العام.

 والثاين هو جانب الرّش من اإلنسان نفسه.

أّما املنطق الطبيعي فهو أّن اإلنسان حمكوم لنظام فهم عقيل وذهني غري 

ة وتشابكات األمور و.. جتعل معصوم، فهو خيطأ. وامتداد الزمن وتعقيدات اللغ

احلّق ملتبسًا، األمر الذي خيلط الفهوم الصحيحة للدين مع الفهوم الفاسدة، 

ويؤثر ذلك يف عدم سالمة ظهور الدين يف حياة اإلنسان بشكٍل نقي، وهلذا إذا 

أردنا أن نعرف ماذا يريد الدين بشكل دقيق فعلينا أن نحفر يف الطبقات 

ي ـ كام كان يسّميها الراحل الدكتور حممد أركون ـ ألّن اجليولوجية للنص الدين

فهوم العلامء تراكمت عىل النّص وألقت عليه غشاوة، وليس ذلك عن قصد 

َوُخلَِق اإِلنَساُن ﴿يسء منهم، بل هذا هو منطق اخللقة وضعف اإلنسان 
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ا  .﴾َضِعيفا

ين أو وأّما جانب الرّش من حياة اإلنسان، فهو املصالح التي تتالعب بالد

 ضّده، فتعيق قدرته عىل االستمرار.

وهذا كّله يعني أّننا نخطأ عندما نظّن ـ كام هي احلال السائدة يف أوساط كثري 

من املتدّينني ـ أّن مشاكل مسرية كرة اإليامن كّلها ترجع إىل عنّص الرّش يف 

 اإلنسان، وكذلك نخطأ عندما نطّهر البرش ونصّور كّل أخطائهم يف جمال الدين

عىل أّّنا من مستلزمات املنطق الطبيعي لألشياء، خالفًا ملا يميل إليه أمثال 

 الدكتور عبد الكريم رسوش.

لو طّبقنا هذا الكالم عىل ما ذكرمتوه يف سؤالكم، فسوف نرى أّنه كّلام كنّا  ج ـ

متخّلفني يف عملّية الفهم السليم انعكس ذلك ختّلفًا عىل الدين الذي حيّل يف 

والذي حيّرك اإلنسان هو فهمه للدين ال واقع الدين، مثل وجود حيوان عقولنا، 

خلفك فإّن الذي حيّركك للهرب منه هو علمك بوجوده ال نفس وجوده فقط. 

إذًا فاألداء الديني تابٌع بدرجة كبرية لفهمنا للدين، وفهُم الدين عملية بالغة 

تجت فهام خمتزالً للدين، التعقيد كفهم سائر األمور، فإذا كانت عقولنا صغرية أن

 وإذا كانت عقولنا كبرية أنتجت فهاًم أفضل.

وهذا كّله يؤّكد لنا أّن سالمة الفهم مرحلة تسبق أّي يشء. وطبعًا سالمة 

الفهم يف حّد نفسها ليست مسألة بسيطة، بل هي بنفسها عقدة العقد كام يراها 

يف الفهم ألفت نظركم إىل فالسفة املعرفّيات. ولكي أيضء عىل املشكلة املعرفّية 

أّن املسلمني يف بعض األحيان غرقوا يف اجلانب العقائدي للدين أو التارخيي 

القصّص، ومل يدخلوا إىل الدين املعاميل، فتجد اليوم جمتمعات إسالمية بأكملها 

تنزع نحو فهم الدين عىل أّنه ظاهرة صوفية غنوصية، وهذا يؤّدي إىل غياب 
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ن فهم الدين، فعندما يدخل املسجد يبكي يف الدعاء إىل حّد احلياة االجتامعية ع

تبّلل حليته، لكنّه بمجرد أن خيرج يغتاب الناس؛ ألّن الثقافة املتبلورة للدين هي 

 ثقافة غري اجتامعّية.

إّن الدين أتى لتذكري اإلنسان بأشياء هي يف األصل موجودة عنده، وإلعطائه 

ىل الوجدان والضمري والصفاء الروحي أشياء أخرى جديدة، فكّلام رجعنا إ

والفطرة الصافية البسيطة، بعيدًا عن تعقيدات الفالسفة وضجيج اخلالفات 

الفكرية، كان باإلمكان االقرتاب أكثر من رسالة الدين، فالدين قبل كّل يشء 

خاطب وجدان اإلنسان، بل هو يف جزء مهّم منه ليس سوى صوت الوجدان 

ّرة. وإذا اقرتبنا أكثر من رسالة الدين نكون قد سمحنا له اآليت من اخلارج هذه امل

بمزيد من التأثري يف حياتنا، لتكون العالقة جدلّية ثنائية هذه املّرة. فالوجدان 

البسيط الصايف للبرش هو وقود للدين، والضمري والفطرة مها اللذان ينادياننا 

 الدينية يف حياتنا.باستحضار هذا الوجدان مقّدمًة حللول املزيد من القيم 

يف اإلنسان، فمن أبرز أمثلته رجال السلطة  وأّما عىل صعيد عنّص الرّش  د ـ

الذين يواصلون استغالهلم للدين منذ قرون، ويلعبون به كام يشاؤون ويؤثرون 

يف الكثري من رجال الدين. هذا كّله ينتج أّن إصالح الدين حليايت بعد غياب 

عّص الوحي ليس كإصالحه هلا يف عّص الوحي، ففي عّص الغياب جيب أن 

ت اإلنسانية لكي أصلح فهمها لألشياء، منطلقًا من قواسم مشرتكة أبدأ من الذا

بني الدين والوجدان والعقل، ثم أسمح هلا بالدخول إىل احلقل الديني لفهم 

الدين وتفصيالته، فإذا تّم ذلك أنتجنا فهاًم نفرتض أّنه أفضل للدين، فإذا حصل 

فيام يعني الدين من هذا األمر انتقلنا إىل مرحلة إصالح احلياة عرب الدين، 

 مساحات احلياة.
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هذا كّله يعني أّن هناك يف أعامقنا ـ من وجهة نظري الشخصّية ـ ما هو  هـ ـ

دين وما هو قراءة للدين، أّما ما هو دين، فهو القيم الروحية واخللقية والعقلية 

والوجدانية الكامنة يف أعامق اإلنسان ـ كّل إنسان ـ بحيث يشعر هبا باإلحساس 

 يدركها بالتفكري فقط، هي قوى فاعلة يف أعامق النفس ونوازع كامنة، مثل وال

النزوع إىل احلق واخلري والعدالة واملطلق واحلّب والرمحة وغري ذلك، وأّما ما هو 

قراءة للدين فهي االستنتاجات التي نخرج هبا من التفكري والفهم للنصوص 

ارتقت استطعنا مالمسة رسالة الدينية، فكّلام صفت ذواتنا وتوازنت عقولنا و

 الدين بشكل أفضل، وليس بشكل مطابق لواقع الدين بالكلّية إال نادرًا للغاية.

 

 توضيح كالم للسيد عبد احلسني شرف الدين حول سّد باب االجتهاد  ـ 324

 :أريد منكم ـ لو تسمحون ـ أن ترشحوا مقصد السّيد عبد اْلسني  السؤال

فهل كانوا »عندما يقول:  ،1النقطة  ،54ص  ،رشف الدين ِف كتابه اَلراجعات

و عّلمهم علم ما كان و علم ما  ،أم ختم اهلل هبم اْلوصياء واْلئمة ،ورثة اْلنبياء

بل كانوا كغريهم من أعالم  ،وآتاهم ما مل يؤت أحداا من العاَلني؟ كال ،بقي

 . ماذا يقصد السيد رشف الدين من هذا القول؟ وأّي منزلة«العلم ورعاته..

يعني ما أقصده بالتحديد علمهم ودورهم وموضوع  ،يعطي ْلهل البيت واْلئمة

 1علم الغيب. ولو استفضتم فأسعفكم الوقت ورشحتم ِل مقصده من النقطة 

 .بمجملها، فأكون لك من الشاكرين. مع خالص شكري و مودِت

 م، إّن هذا النص املنقول الذي ذكرمتوه ال عالقة له بأهل البيت عليهم السال

وهو ال يتحّدث عن علومهم الغيبية وغريها، أو يقوم بنفيها أو إثباهتا، فالسيد 

عبد احلسني رشف الدين كان بصدد احلديث عن املذاهب الفقهّية األربعة التي 
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أغلق باب االجتهاد عند أهل السنّة عليها، وهو بنّي يف الفقرات السابقة رجحان 

ا كّلها جاءت بعد القرن األّول اهلجري، مذهب أهل البيت عليها، كام بنّي أّّن 

وأّن أصحاهبا يف ّناية املطاف علامء كغريهم من علامء األّمة، وهلذا ذكر أّن هؤالء 

مل يكونوا لريضوا بأن يعتربوا مثل األنبياء بل هم أعالم العلم ورعاته، فال يصّح 

 .سّد باب االجتهاد بعدهم

ارتج باب االجتهاد يف وجوه  وما الذي»وهذا هو نّص الفقرة الرابعة: 

املسلمني بعد أن كان يف القرون الثالثة مفتوحًا عىل مّصاعيه؟ لوال اخللود إىل 

العجز واالطمئنان إىل الكسل والرضا باحلرمان، والقناعة باجلهل، ومن ذا الذي 

يرىض لنفسه أن يكون ـ من حيث يشعر أو ال يشعر ـ قائاًل بأّن اهلل عز وجل مل 

ل أنبيائه ورسله بأفضل أديانه ورشائعه؟ ومل ينزل عليه أفضل كتبه يبعث أفض

وصحفه، فأفضل حكمه ونواميسه، ومل يكمل له الدين، ومل يتّم عليه النعمة، ومل 

يعلمه علم ما كان وعلم ما بقي، إال لينتهي األمر يف ذلك كّله إىل أئمة تلك 

منه عن طريق  ءاملذاهب فيحتكروه ألنفسهم، ويمنعوا من الوصول إىل يش

غريهم، حتى كأّن الدين اإلسالمي بكتابه وسنّته، وسائر بّيناته وأدّلته من 

أمالكهم اخلاّصة، وأّنم مل يبيحوا التّّصف به عىل غري رأهيم، فهل كانوا ورثة 

األنبياء، أم ختم اهلل هبم األوصياء واألئمة، وعّلمهم علم ما كان وعلم ما بقي، 

ًا من العاملني؟ كال، بل كانوا كغريهم من أعالم العلم وآتاهم ما مل يؤت أحد

ورعاته، وسدنته ودعاته، وحاشا دعاة العلم أن يوصدوا بابه، أو يصّدوا عن 

سبيله، وما كانوا ليعتقلوا العقول واألفهام، وال ليسملوا أنظار األنام، وال 

وة، وعىل ليجعلوا عىل القلوب أكنّة، وعىل األسامع وقرًا، وعىل األبصار غشا

األفواه كاممات، ويف األيدي واألعناق أغالالً، ويف األرجل قيودًا، ال ينسب 
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)املراجعات:  «ذلك إليهم إال من افرتى عليهم، وتلك أقواهلم تشهد بام نقول

 ، حتقيق الشيخ حسني الرايض(.1، ط11

 

 وتأييده للنتائج الدينيةاحتضار املّيت، العلم وظواهر   ـ 322

  السؤال:يقول بعضهم: قبل أن يموت اإلنسان اَلسلم يرى أشياء َّل يمكن

لإلنسان العادي رؤيتها، مثالا: يرى مالئكة يبرّشونه باخلري وأنه سيموت، ويلقى 

َفَكَشْفنَا َعنَك ِغَطاءَك ﴿اهلل تعاىل عّل حسن خامتة. يقول اهلل تعاىل ِف سورة ق: 

َك اْلَيْوَم َحِديٌد  العلم ليثبت أّن اإلنسان يوضع عّل عينيه حاجز ، وجاء ﴾َفَبرَصُ

حيث يرى بمدى حمّدد، ووظيفة هذا اْلاجز أنه يمنعنا من أن نرى اجلّن 

واَلالئكة، وعندما تأِت ساعة اَّلحتضار، يتّم رفع هذا اْلاجب، ويرى اإلنسان 

اَلالئكة، وبعد ذلك يصبح عنده تشويش ِف الدماغ ِما رآه، حيث َّل يمكن أن 

عًم يراه وتتبّلل اْلطراف وُيدث هبوط ِف القلب، ويتم نزع الروح من  يتحّدث

اُق ﴿القدم حتى َّل َيرب اَّلنسان من أمل خروجها، يقول اهلل تعاىل:  ِت السه َواْلَتفه

اِق  رضبة بالسيف. هل من  4111. كًم أّن أمل طلوع الروح قّدره العلًمء بـ ﴾بِالسه

 تعليق منكم شيخنا العزيز؟

 :دائاًم أفّضل يف القضايا املنقولة عن العلم احلديث أن نذكر مصدرها  أوَّلا

األصيل املوثوق واملعتمد من الناحية العلمّية، أّما التعّود عىل إطالق األمور هبذه 

الطريقة فهو غري علمي وال أكاديمي وال ممنهج، وكثريًا ما سمعنا بمثل هذه 

علم احلديث ال علم له هبا وال خرب، أو املنقوالت عن العلم احلديث ثم تبنّي أّن ال

أّّنا منشورة يف جمّلة عادية علمّية ال ترقى إىل مستوى املجالت املحكمة 

واملعتمدة؛ هلذا يرجى التوثيق ومطالبة من يّدعي بذلك أيضًا، محايًة ملسريتنا 
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 الثقافّية والعلمّية.

فنا أّن ولست أدري هل العلم احلديث يؤمن باملالئكة أم ال؟ وكيف عر

املحترض يرى املالئكة علمّيًا ـ وليس دينيًا فقط ـ مع أّنه حيدث تشّوش يف دماغه 

حسب النقل املشار إليه أعاله بحيث ُيعجزه ذلك عن إخبارنا؟ هذه قضايا 

يستحسن توضيحها بدل إطالق الكالم هبذه الطريقة، حتى ال نصبح ـ أحيانًا 

 عىل األقّل ـ عرضًة لسخرّية املختّصني.

اِق ﴿إّن قوله تعاىل:  ثانياا: اُق بِالسه ِت السه ، ليس معناه اإلشارة إىل أّن ﴾َواْلَتفه

 :بداية نزع الروح من طرف القدم، بل يف هذه اآلية الكريمة تفاسري متعّددة

فذهب بعضهم إىل التفاف ساق الدنيا باآلخرة، يف كناية واضحة عن  أ ـ

 ة االنتقال إىل العامل اآلخر.الدخول يف مرحلة وسطى، وهي نفس عمليّ 

وذهب آخرون إىل أّن املراد منها الكناية بلغة العرب عن شّدة األمر  ب ـ

جّدًا، تقول العرب: كشفت احلرب عن ساقها، أي اشتّدت، فالتفاف الساقني 

بمعنى اتصال الشّدة بالشّدة وتداخلهام، أي اشتداد املشكالت وطوهلا 

 عنى اجلامع األرجح.واستمرارها، ولعّل هذا هو امل

وذهب فريق ثالث إىل أّن املراد هو حتريك امليت لساقيه حال املوت، فيمّد  ج ـ

 واحدًة ويأخذ أخرى، يف تعبري آخر أيضًا عن شّدة األمل، فإّن املتأمّل يفعل ذلك.

يف تعبري كنائي  ،ويذهب فريق رابع إىل أّن املقصود هو التفافهام يف الكفن د ـ

 عن االستسالم للقرب، إىل غريها من التفاسري.

لكّن هذا كّله ال يشري إطالقًا ـ بحسب داللة اآلية الكريمة ـ إىل أّن بداية 

النزع هي من القدم، وإّنام هذا ثابت بالروايات املنقولة، ولعّل العلم يؤّيده، فال 

 لداللة اللغوية والعرفية للنّص.ة بعيدة عن اينبغي توجيه اآليات بطريقة حتميليّ 
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  السؤال: يرتّدد إىل أسًمعنا أّن اْلوزات العلمّية متارس خمتلف أنواع الضغوط

عّل من َّتتلف معهم، فمن الضغوط النفسّية إىل الطرد، إىل توقيف الرواتب عن 

وهذا السلوك ُيدث حتى عّل مستوى بعض اَلعارضني أو اَلنتقدين.. 

اَلرجعّيات التي َّترج عن ما هو سائد ومستقّر ِف اْلوزة. والسؤال هو: هل 

هناك ما نستطيع أن نطلق عليه ظاهرة قطع رواتب اَلشايخ عندما يطرحون 

أفكاراا جديدة خمالفة للسائد واَلشهور؟ وهل هناك طرداا للناس من الوظائف 

واْلسلوب؟ وهل يؤثر اختالف اْلساليب بني العنف  بحّجة جريمة الرأي

واَلدوء عّل عالقاتنا ِف العمل؟ وهل هذه الظواهر كانت موجودة واْلن 

 انحرست بشكل كبري بعد انفتاح اْلوزات عّل العامل؟

 :ظواهر الضغط التي تشريون إليها موجودة يف احلوزات العلمّية  أوَّلا

البحث العلمي واجلامعي يف غري املجال  وليست بعيدًة عن الكثري من مراكز

الديني أيضًا، وهي ليست ظاهرة جديدة، بل سبق يف التاريخ أن قطعت رواتب 

بعض طالب العلوم الدينية، وما يزال هذا الوضع موجودًا هنا وهناك بشكل 

نسبي، ولكنّه ليس واسع النطاق، بل فسحة احلرّية ليست بالبسيطة أبدًا داخل 

 ية.احلوزات الدين

ينطلق هؤالء الذين يتبنّون هذا النوع من خيارات املواجهة من  ثانياا:

منطلقات يروّنا دينيًة، فهذه األشكال من الضغط ـ عرب احلجر االجتامعي، 

وعدم تقديم الدعم املادي الشخّص وغري الشخّص، ومنع استقبال هؤالء يف 

ارهم يف املحافل العلمّية، وإخراجهم من احلوزات هنا أو هناك، وعدم نرش أفك

وسائل اإلعالم، والضغط لعدم استقباهلم فيها، وغري ذلك من الطرق الكثرية 
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التي تصل حّد الطرد من العمل والوظيفة. بل يف هذا السياق عينه يأيت موضوع 

منع كتب الضالل ودعوة بعض موّزعي الكتب الضاّلة للمنع عن نرش هذه 

شكال وهكذا و.. ـ هذه األ والرتويج هلا، أو حتريم نرشها أو املجالت الكتب

تعّد نوعًا من أنواع حمارصة البدعة وحماربة املنكر، بعد استنفاد وسائل األمر 

 .باملعروف والنهي عن املنكر باللسان والقلب

ويرى هؤالء العلامء أّن ترك هذا النوع من األشخاص عىل حّريتهم قد يؤّدي 

س بأّن احلوزات إىل نرش الضالل يف املجتمع اإلسالمي، وشعور النا

واملرجعّيات الدينية تقوم بتغطيتهم ومنحهم رشعيّة الوجود، األمر الذي يقّوي 

من نفوذ أفكارهم الضاّلة واملنحرفة وغري الدينية، فلكي تتّم مواجهتهم 

واستئصال فسادهم وشأفتهم جيب حماربتهم هبذه الطريقة التي تضّيق األمر 

ناك، فيكون هذا شكاًل من أشكال تطبيق عليهم، وال تسمح هلم بالنفوذ هنا وه

 رشيعة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وقد نجد أحيانًا منطلقات أخرى هلذا األمر، فعندما تقطع الرواتب قد يكون 

مرّبر قطعها عدم إحراز رضا اإلمام عليه السالم بالّصف عىل مثل هؤالء 

الّصف ألموال اخلمس  األشخاص، وقد ذهب بعض الفقهاء املتأّخرين إىل أنّ 

جيب أن يكون يف كّل مورد حيرز فيه رضا اإلمام املهدي، فعندما يشّك املرجع يف 

رضا اإلمام بالّصف عىل مثل هؤالء، فإّنه يمتنع من الّصف عليهم، وهذا ما 

 ينتج قطعًا لرواتبهم يف احلوزات العلمّية.

ظة الدينية يف احلوزات ال تقف هذه الطريقة عند حدود التيارات املحاف ثالثاا:

العلمّية، كام حيّب بعض الناس أن يصّور األمر لنا، بل نحن نجدها أيضًا عند 

فرقاء يّدعون أّّنم يؤمنون بحرّية الرأي والتعبري، وينفتحون عىل تعّدد اآلراء 
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وتنّوعها. ونجد أحيانًا بعض احلجج املنترشة يف هذا السياق عند هؤالء أيضًا، 

دما ال تطرد فالنًا من عمله عندك، فإّن هذا معناه أّنك راٍض عن من نوع أّنك عن

آرائه، فيندفع رّب العمل لرفع التهمة عن نفسه بطرد مثل هؤالء، محايًة ملا يراه 

املشاريع الفكرية الناضجة التي يقوم هو هبا. وقد رأينا يف حياتنا أّن فريَقي ما 

يني، قد مارس هذه الطرق، ولو ُيعرف باملحافظني واإلصالحيني يف املجال الد

 بشكل أخّف عند اإلصالحيني نسبًة لغريهم.

هذا كّله يعني أّن هذا األسلوب يف التعاطي ينطلق من مرّبرات علينا  رابعاا:

أن نطالعها هبدوء، حتى لو طالتنا هذه األساليب بشخصنا ومن حييط بنا، ويف 

خدام هذه الطرق يف تقديري املتواضع )رغم اعتقادي بعدم املانع من است

حاالت نادرة للغاية(، فإّن لدّي مالحظة أساسيّة عىل هذا املنهج يف التعاطي مع 

األمور، وهي مالحظة تنبع من الرؤية املستقبلّية من جهة، والرؤية لواقع 

 املؤّسسة الدينية من جهة ثانية.

أّما الرؤية املستقبلّية فهو أن نسأل أنفسنا: هل هناك جدوى من وراء  خامساا:

هذا األمر عىل املدى البعيد؟ وهل هذا األسلوب منتج حّقًا عىل املستوى نفسه؟ 

وهل قرأنا التاريخ وتأّملنا فيه لننظر يف سريورة وصريورة التحّوالت الكربى 

ملسيحية يف العّص الوسيط ويف ويف كيفية استيعاهبا؟ وهل طالع أحدنا التجربة ا

عّص النهضة، لريى هل تنفع هذه الطرق ولو بعد حني؟ إّنني أعتقد بأّن عّصنا 

الراهن ال تنفع معه مثل هذه الطرق، وهي جمّرد تكرار للمنطق الديكتاتوري يف 

العامل العريب واإلسالمي، وهو املنطق الذي شهدنا كيف أّنه ـ ولو طال عمره ـ 

لناس يومًا وسيكثر خصومه يومًا بعد يوم يف ظّل عامل مفتوح ستثور عليه ا

 معلوماتيًا، ويف ظّل مساحات عمل أوسع بكثري من املايض.
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عندما نطبّق هذا املنطق يف داخل مؤّسسة علميّة وتعليمية وبحثية،  سادساا:

فهذا سيؤّدي يف ّناية املطاف إىل نظام فكري أحادي القطب، وسيمنع طالب 

ينية من جرأة املعرفة والتفكري، وسيزرع ـ وقد رأينا ذلك ونحن العلوم الد

شهداؤه للتاريخ ـ الرعب يف نفوسهم، حتى ليخشى أحدهم أن يناقش يف أّي 

أمر من أمور املحّرمات الفكرية التي تتسع وفق هذا الوضع يومًا بعد يوم يف 

ث النشاط مساحتها ودوائرها، فهل هذه السياسة االسرتاتيجية ستؤّدي إىل بع

واحليوية يف اجلسم العلمي والبحثي داخل احلوزات العلمّية أم العكس هو الذي 

سوف حيصل وقد حصل؟ وهو أن يصبح الدين مع السياسة مع األعراف ثالثة 

أقطاب حيرم احلديث فيها، وهي األقطاب التي تشغل أهّم مفاصل حياة 

 جمتمعاتنا العربية واإلسالمّية.

ريخ لنرى كيف أّن العّص البوهيي )الشيعي( كان العّص فلنرجع قلياًل للتا

الذهبي يف تاريخ الفكر اإلسالمي، وهو نفسه العّص الذي شهد فتح األبواب 

أمام العلامء واألدباء والشعراء والفالسفة واملتكّلمني والفقهاء واملحّدثني وعلامء 

ى أقّر بذلك الطبيعيات والرياضيات للنقاش واإلفصاح عن كّل ما يريدونه، حت

أكثر نّقاد التاريخ اإلسالمي رشاسًة، واعتربوا هذا العّص هو عّص األنسنة يف 

تاريخ املسلمني. بينام خذوا عصور القهر والقمع للعلامء واملذاهب والفقهاء 

والفالسفة وعدم الرتحيب بحياة علمية زاخرة بالتنّوع، مثل العّص األموي 

نة خلق القرآن وما تالها( لنرى كم تراجع والسلجوقي )والعّص العّبايس يف حم

حال املسلمني معهم عىل الصعيد الفكري!! إّن هذه الزاوية مهّمة أيضًا يف دراسة 

 املشهد بعيون تنظر لآلفاق، وال تنظر حتت أرجلها فقط.

لقد ذكر اإلمام اخلامنئي حفظه اهلل يف رسالته التارخيّية للحوزات العلمّية، أّنه 
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يقوم طالٌب أو فاضل أو عامل يف احلوزة العلمّية بطرح رأي  ال يصّح عندما

جديد، أن نثور عليه بعنف وهياج، بل أن نحرضه لندوات بحثيّة وحلقات 

نقاش علمّية هادئة وال تستهدف تصفيته الشخصية، فنستفيد من طرحه 

ونصّحح ما أخطأناه أو نصّوب له طرحه، ويرى اجلميع أّنه يشّكل وجهة نظر هلا 

م نّقاد أيضًا وأّن هؤالء النقّاد حضارّيون وعلمّيون يف مواجهتهم لآلخر، خصو

بدل أن نصّب جاّم غضبنا عليه ونثور هائجني بال وعي ضّده، مما يقّدمه شخصّيًة 

مظلومًة للرأي العام، فيتّم التعاطف معه، ونصنع من حيث ال نشعر شخصّيات 

 خلصومنا ورموزًا يلتّف حوهلا كثريون!!

ّرد النقد احلضاري العلمي اهلادئ ال يسمح بظهور فكرة املظلومية، عىل إّن جم

خالف اهلجوم التصفوي والتحرييض والتسقيطي. وشعوبنا العربية واإلسالميّة 

 من طبيعتها أن تتعاطف مع املظلوم ولو بعد حني.

إّننا نعرف الكثريين من الذين لو مل نتعامل معهم هبذه الطريقة، ملا  سابعاا:

وا إىل أقىص اليمني أو أقىص اليسار، ولو استخدمت طرق استيعابّية معهم ملا ذهب

باتوا اليوم حجر عثرة أمام الفكر الديني، أو يشّكلون قلقًا كبريًا للمرجعّية 

الدينية، بل لو نعموا باحلرية الفكرّية يف أوساطنا ملا اشتّدت الكثري من انتقاداهتم، 

تي تستخدمها بعض األوساط الدينية ونحن نعرف أّن طريقة اهلجوم ال

وأساليب التسقيط ال يستطيع الكثريون ضبط أنفسهم جتاهها أخالقّيًا، 

فيسقطون يف االنفعال املضاّد الذي يزيدهم تشّددًا وإفراطًا يف النقد، فنكون 

 بذلك قد نقضنا غرضنا ومل نقّدم شيئًا.

ر اجلديدة أخالقّيًا، فقد رأينا طبعًا أنا ال أريد أن أنّزه النّقاد أو أصحاب األفكا

من بعضهم ما يضحك الثكىل تارًة، وما جيعل الولدان شيبًا أخرى، وكثري منهم 
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أصحاب رغبة يف الشهرة أو املواقع، لكن نحن نتكّلم عن وظيفة املؤّسسة الدينية 

 جتاه هذا الواقع كّله.

إلقرار بتغرّي املحور األساس هو ما أرشُت إليه غري مّرة، أال وهو ا ثامناا:

قواعد اللعبة يف عّصنا احلارض، جيب أن نقّر بقواعد جديدة للعبة أفرزهتا 

التوازنات واألوضاع اجلديدة، وأّن األساليب القديمة لإلقصاء مل تعد تنفع، بل 

سيكون هلا مردودات سلبيّة عىل املدى البعيد وعىل جيل الشباب الصاعد. إّن 

تعقيدات الواقع وتوازناته، يمكنه أن يفيد كثريًا  فهم قواعد اللعبة احلديثة ووعي

 هنا يف وضع آليات خمتلفة لضبط عملية االختالف فيام بيننا.

كام أّن هناك نقطة مهّمة للغاية وهي تفّهمنا للنقد الذي يامرسه اآلخرون، 

فنحن يف عّص شبهة نوعية، ويف عّص شّك نوعي، ويف عّص إحباط نوعي، 

ات نقدّية ضّد الفكر الديني ولو داخل الوسط الديني وعلينا أن نرتّقب حرك

نفسه، فلو وعينا هبذه السياقات لتفّهمنا الكثري من اإلشكاليات التي يثريها 

الشباب، ومنهم الشباب احلوزوي نفسه، ولتعاملنا معها بمنطق احلوار 

املستوعب ال اهلجوم والتصفية. إّن وعي مرحلتنا الزمنّية رضورٌة بالغة لكي 

عرف أّن حاالت النقد الواسعة عىل الدين هي إفراز لتعقيدات كثرية يف ن

جمتمعاتنا، وعلينا أن نتعامل مع هذه الظواهر كالطبيب الذي يفهم املرض ويعيه 

دون ممارسة وصايٍة عىل أحد. وقّلة خربتنا هبذه املجاالت وعدم وجود وعي 

 ات رهيبة.سيايس يف إدارة اخلالف الفكري، يفيض عادًة إىل تصادم

إّن حركة النقد الواسعة اليوم ـ لو قرأنا السياق الذي حييط باألّمة ـ لعلمنا أّّنا 

جيب أن تقع وجوبًا أنطولوجيًا، فالفالسفة العقلّيون يقولون بأّن نظام العامل نظام 

رضوري، وأّن األشياء حمكومة لنظام الرضورة العيّل وقانون احلتمّية السببي، 
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يه منه، فلو فهمنا الواقع العام الذي متّر به األّمة منذ ما يزيد وهذا الذي نحن ف

عن القرن، لفهمنا بأّن ظهور تّيارات نقد هو يشء حتمي، وعلينا اإلقرار 

بواقعّيته وحتمّيته، والتعامل معه عىل أّنه أمر واقع، ال أن نتعامل معه عىل أّنه 

مل الوجودي شذوذ ليس من املنطقي أن يظهر، فهناك فرق بني التعا

األنطولوجي مع الظواهر االجتامعيّة، ووعيها من حيث املرّبرات الوجودية 

لتكّوّنا وظهورها، وبني التعامل القيمي األخالقي واملعريف معها، فقد أحكم 

بخطأ تيار فكرّيًا، لكّن هذا ال يعني أن ال أتفّهم أسباب وجوده، أو أن أتفاجأ من 

 ّيًا.ظهوره أو أن أتوّقع تالشيه كل

لو سألنا أنفسنا سؤاالً: عندما يكون هؤالء النّقاد )امللعونون  تاسعاا:

واملنبوذون!!( قّلًة نسبيًا ال متلك سلطة سياسيّة وال دينية يف الغالب، ثم بعد 

ذلك تقوم بعض احلوزات والشخصيات العلمّية بمواجهتهم هبذه الطريقة، ماذا 

ّية؟ إّنه يدّلني عىل أّن هذه الشخصية أو يؤرش ذلك لنا من زاوية اجتامعّية ومعرف

تلك تبدو عاجزة عن املواجهة الفكرية واالنتصار فيها، وأّّنا تريد التعويض عن 

هذا الضعف الناخر فيها بقمع اآلخر وترهيبه وحمارصته، هل هذه نقطة قّوة أو 

 ضعف؟ لو كان احلّق معي فلامذا أنا عاجز ـ مع أّنني أملك عرب الزمن أرقاماً 

فلكّية من املال، وطاقات برشية هائلة ـ عن مواجهة هذه التيارات بتأسيس 

مراكز أبحاث، وتربية أجيال جديدة من العلامء الفامهني املتخّصصني، وإرسال 

طالب العلوم الدينية إىل الغرب للتخّصص يف الفكر الغريب، وتربية جيل علامئي 

اصلة كّل عام، وتأسيس القنوات متعّمق، وإخضاع العلامء لدورات التأهيل املتو

واملجالت والفضائّيات والصحف والكتب واملعاهد التعليمية القادرة عىل نرش 

 الفكر احلوزوي الذي يواجه هذه التيارات املوسومة )بالضاّلة(.
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لقد رأينا أّن احلوزات الدينية انقسمت إىل فريقني يف طريقة التعامل مع هذا 

ده للتأسيس للدخول يف هذه املرحلة بالعمل الوضع، فبعضهم شّمر عن سواع

اجلاّد واملضني، لرتبية أجيال مفّكرة حقيقّية )مطّهرّية، وصدرّية و...(، فيام رأينا 

البعض اآلخر الذي ننتقده هنا قد جلس ينعى اإلسالم ويصدر الفتاوى، دون 

أن يقوم بأّي تطّور معريف منهجي ُيذكر، بل ظّل خطابه يعود لعّص اجلدل 

 ملذهبي القديم، وحتكمه الثقافة التعبوّية أكثر من الثقافة العلمّية.ا

بعيدًا عن املستوى املستقبيل، وبعيدًا عن الرضورات املعرفّية احلالّية،  عارشاا:

لنذهب قلياًل إىل املستوى األخالقي الذي أفرزته هذه اآللّية من املواجهة التي 

الشبكة العنكبوتّية والفضائيات  اعتمدها بعضهم، فنحن لو ذهبنا نحو مواقع

والكتب ولغة الصحافة الثقافّية، لوجدنا أّن احلرب بني املتدّينني تفرض عىل 

اإلنسان أن يطأطئ رأسه خجاًل يف بعض األحيان، فالعبارات التي يتّم تبادهلا 

وتتنامى يومًا بعد آخر لتشّكل أدبيات اخلالف الفكري، تدخل يف مأزق أخالقي 

األطراف كاّفة. ورّدة فعل بعض الذين حورصوا وصدرت هبم رهيب، عند 

الفتاوى وغري ذلك باتت عنيفة جّدًا!! فهل نجحنا)!( يف االنتقال بأخالقّيات 

اخلالف من مرحلة حسنة إىل مرحلة كارثّية؟! وهل كانت األساليب التي 

إّن استخدمت ناضجة لتأهيلنا ملرحلة أكثر أخالقّيًة لبناء خالف صّحي وسليم؟ 

 .اللغة لغة شوارعّية يف بعض األحيان وهي سوقية وهابطة

والغريب أّن بعض الشخصّيات ينرش هذه اللغة احلوارية اهلابطة يف كتب، 

 ويفتخر بأّّنا منجز فكري له!!

أّما العذر الذي يقّدمه بعض املنفتحني يف تضييقهم أو  حادي عرش:

هم، سواء أفرط يف استخدامهم مثل هذه األساليب يف حّق من يعمل مع
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إصالحّيته أم كان حمافظًا بينهم، فهو غري منطقي، بل البّد هلم أن يقابلوا السيئة 

باحلسنة، وأن يعطوا لآلخرين علاًم بأّن أسلوهبم فيام بينهم ال يشبه أسلوب 

اآلخرين، فهم ال يامرسون هذه الطرق مع من يعمل معهم بحّجة أّنه حيرجهم، 

س عىل أّّنم حيرتمون اختالف اآلراء واألساليب فيام بينهم، بل جيب أن يرّبوا النا

رغم أّّنم ال يوافقون بعض من هو معهم يف أفكاره أو أسلوبه؛ وذلك ليقّدموا 

أنموذجًا خمتلفًا. نعم لو أخّل من يعمل معنا بقانون العمل، فمن حّقنا أن 

ن نعاقبه عىل أمور نحاسبه، لكن ملجّرد أّنه يعمل معنا ال يعني ذلك أّن من حقنا أ

ال عالقة هلا بعمله معنا واتفاقه الوظيفي، فليست احلركات الفكرية تنظيامت 

حزبية شمولّية بالرضورة، حتى نحرم الناس من التعبري عن آرائها التي نختلف 

 معها هبا، ملجرد أّنا تعمل معنا يف وظيفٍة ما.

بمرشوع بعيد املدى ـ إّنني مؤمن بأّن احلّل لكل هذه املشكلة هو  ثاين عرش:

بتنا نشهد إرهاصاته واحلمد هلل يف بعض احلوزات املباركة ـ يبدأ من قرار تارخيي 

يف احلوزة العلمّية يتنّبه له املراجع الكرام، بإعادة النظر يف كّل النظام التعليمي 

والبنائي والرتبوي، وإخراج احلوزات وطالهبا من قمقم الفقه واألصول إىل 

العاملي، فنحن بحاجة لفكر عاملي وليس فكر حميّل؛ ألّن الفكر  رحابة الفكر

 املحيّل ينتج إسالمًا حملّيًا.

وإىل جانب ذلك كّله، البدء بإعداد أرساب من العلامء املتخّصصني يف 

اجلوانب الفكرّية املختلفة، والتأهيل النفيس الذي خيرجنا من أزمة اهلوّية، 

لوضع خطط اسرتاتيجّية لتفادي مشاكلنا  والتفكري بعيد املدى الذي يدفعنا

الداخلّية. وأّما البقاء عىل هذه السياسة حتت عنوان األمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر، فإّنني أخشى معه من ّناية مظلمة، والعياذ باهلل تعاىل وحده.
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حتميل املعاني احلادثة على النّص الديين رغم التنظري مشكلة   ـ 322

 العكسي

 أَّّنا  لت فيها عن معنى )اَللكوت( نفيَت ئحد اْلسئلة التي ُس السؤال: ِف أ

تعني باطن العامل، واستشهدت بالقواميس اللغوّية، وأّن العرب مل تكن تفّرق بني 

رضوان اهلل اَللك واَللكوت. وِف َّناية اجلواب استشهدت بقوٍل لإلمام اخلميني 

واخللط الذي ُيصل بني متحّدثاا عن العلوم التي هتّم عملية اَّلستنباط،  عليه

خيلط بني اَلصطلح نفسه اَلصطلح واَلراد القرآين للكلمة، مع أّن اإلمام اخلميني 

 ؟واَلراد القرآين لكلمة )ملكوت( و )ملك(، فكيف تعّللون ذلك

  هناك فرق بني أن يستخدم شخٌص كلمة )ملكوت( ضمن معنى

يستخدمه ناسبًا له اصطالحي جديد دون أن ينسبه للقرآن والسنّة، وبني أن 

للكتاب العزيز، فإذا استخدمه اإلمام اخلميني فهذا ال يعني أّنه وقع يف اخللط 

املشار إليه، بل البّد من تتبع موارد استخدامه هلذا املصطلح من حيث النسبة 

للنص أو من حيث عدم ذلك؛ إذ ال حرج يف أن نأخذ كلمة قرآنية ثم ننحت هلا 

منا ال ننسب هذا املعنى اجلديد للنص وال نحّمله معنى جديدًا نصطلحه ما د

 عليه ونثقل كاهله به.

ولنفرض أّن السيد اخلميني وقع يف هذا األمر، فإّن ذلك ليس غريبًا؛ ألّن 

الكثري من العلامء ينّظرون للقاعدة، ولكن قد يقعون يف خطأ تطبيقاهتا يف بعض 

ض، وهذا أمٌر طبيعي، بل هو املوارد، فيقومون بتطبيقها يف بعض املوارد دون بع

 .احلالة السائدة يف جمال العلوم الدينية واإلنسانّية املختلفة

 

 الفرق بني املسلم واإلسالمي واإلسالموي  ـ 322

 السؤال: ما هو الفرق بني اَلسلم واإلسالمي واإلسالموي؟ 
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 ا املسلم هو من نطق بشهادة أن ال إله إال اهلل وأّن حمّمدًا رسول اهلل قاصدًا هب

االنتامء هلذا الدين، سواء كان معتقدًا حّقًا بام قاله فيكون ـ إىل جانب كونه مسلاًم 

ـ مؤمنًا، أم مل يكن معتقدًا بمضمون ما أعلنه، وهذا ما يسّمى يف االصطالح 

 .)املسلم املنافق(، حيث ترّتب الرشيعة عليه أحكام اإلسالم الظاهرّية

ثقافة اإلسالمّية القديمة بمعنى املسلم وأّما )اإلسالمي(، فقد استخدم يف ال

متامًا كام جاء يف كتاب أيب احلسن األشعري )مقاالت اإلسالميني(، أي مقاالت 

لكّن هذا التعبري أخذ معاين أَخر يف  .مذاهب املسلمني وفرقهم واجتاهاهتم

القرنني األخريين: أحدها ما تّم تداوله يف الغرب منذ القرن التاسع عرش، حيث 

ات. وثانيها: ما بات يعرف اليوم يعني: املسترشَق املعني  بدراسة اإلسالميّ بات 

يف االصطالح اخلاّص ـ وذلك بنحو املواضعة ال بنحو االستنباط من النّص، 

فهي تسمية غري نصيّة وإّنام برشّية ـ حيث يقصد به الشخص )السيايس أو 

 الدين مرجعًا يف العمل املفّكر( الذي يعمل أو ينادي بتطبيق الرشيعة أو يعترب

السيايس أو هدفًا، أو أّنه يرفض العلامنية التي تعني فصل الدين عن الدولة، ممّا 

 جيعل مصطلح )اإلسالمي( مرتبطًا جّدًا بمصطلح )اإلسالم السيايس(.

إذا قسنا املصطلح إىل األفكار ال إىل األشخاص فهو يعني أّننا ننسب  ،نعم

إلسالم نفسه، فنقول: الرشع اإلسالمي أو القصاص فكرًة أو مقولًة ما إىل ا

 ا.اإلسالمي أو املعتقد اإلسالمي وهكذ

وأّما اإلسالموي، فهذه الصيغة تستخدم اليوم كثريًا يف قصد نسبة شخص 

لإلسالم بطريقة يقصد منها القائل االستخفاف هبذه النسبة أو تنزيه اإلسالم 

النتساب للمرشوع اإلسالمي عنها، فتقول: فالن إسالموي، أي يتشّدق با

ويزعم أّنه إسالمي، وأّن لديه مرشوعًا إسالمّيًا، وتقصد بذلك النقد له يف زعمه 
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هًا  هذا، وأّنه زعم خاٍو، بمعنى أّنه ال يملك ما يّدعيه إّما لنقٍص فيه فتكوَن منزِّ

لإلسالم عنه، أو لعدم وجود مرشوع إسالمي سيايس دنيوي من األصل حتى 

سان له، عىل أساس أّن اإلسالم السيايس مقولة ومهّية مزّيفة من ينتسب اإلن

 ح.وجهة نظر الكثري من مستخدمي هذا املصطل
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 صّح أّن وجه السيدة الزهراء كان يضيء نورًا ختاط عليه الثياب؟هل   ـ 322

 :ورد ِف الرواية التارخيية أّن زوجة النبي عائشة بنت أيب بكر، كانت  السؤال

ما مدى صّحة هذا  ..تقول: كنّا نغزل ونضع اخليط ِف سّم اخلياط عّل نور فاطمة

 وهل هو مرويٌّ من كتب أهل السنّة؟وهل ثبت هذا تارخيّياا؟ اْلديث؟ 

  هناك عّدة روايات وردت يف موضوع نور وجه فاطمة عليها السالم )يف

 األرض، بّصف النظر عن موضوع نورها يف السامء أو يف بداية اخللقة(، وهي:

ّلة تسميتها بالزهراء حيث قال: ما أورده الشيخ الصدوق يف ع الرواية اْلوىل:

أيب رمحه اهلل قال: حّدثنا سعد بن عبد اهلل قال: حّدثني جعفر بن سهل الصيقل، 

عن حمّمد بن إسامعيل الدارمي، عّمن حّدثه، عن حمّمد بن جعفر اهلرمراين، عن 

أبان بن تغلب، قال: قلت أليب عبد اهلل عليه السالم: يا ابن رسول اهلل، مل سّميت 

ألّّنا تزهر ألمري املؤمنني عليه السالم يف »هراء عليها السالم زهراء؟ فقال: الز

النهار ثالث مرات بالنور، كان يزهر نور وجهها صالة الغداة، والناس يف 

فرشهم فيدخل بياض ذلك النور إىل حجراهتم باملدينة، فتبيّض حيطاّنم، 

ألونه عاّم رأوا، فريسلهم فيعجبون من ذلك فيأتون النبي صىل اهلل عليه وآله فيس

إىل منزل فاطمة عليها السالم، فيأتون منزهلا فريوّنا قاعدة يف حمراهبا تصيّل 

والنور يسطع من حمراهبا من وجهها، فيعلمون أّن الذي رأوه كان من نور 
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فاطمة، فإذا نصف النهار وترتبت للصالة زهر وجهها عليها السالم بالصفرة، 

اس فتصفّر ثياهبم وألواّنم، فيأتون النبي  صىل اهلل فتدخل الصفرة حجرات الن

عليه وآله فيسألونه عاّم رأوا، فريسلهم إىل منزل فاطمة عليها السالم فريوّنا 

قايمًة يف حمراهبا، وقد زهر نور وجهها عليها السالم بالصفرة، فيعلمون أّن الذي 

امحّر وجه فاطمة رأوا كان من نور وجهها، فإذا كان آخر النهار وغربت الشمس 

عليها السالم فأرشق وجهها باحلمرة فرحًا وشكرا هلل عز وجل، فكان يدخل 

محرة وجهها حجرات القوم، وحتمّر حيطاّنم، فيعجبون من ذلك ويأتون النبي 

صىل اهلل عليه وآله ويسألونه عن ذلك، فريسلهام إىل منزل فاطمة فريوّنا جالسة 

زهر باحلمرة، فيعلمون أّن الذي رأوا كان من تسّبح اهلل ومتّجده ونور وجهها ي

نور وجه فاطمة عليها السالم، فلم يزل ذلك النور يف وجهها حتى ولد احلسني 

عليه السالم فهو يتقّلب يف وجوهنا إىل يوم القيامة يف األئمة منّا أهل البيت إمام 

 (.282ـ  282: 2)علل الرشائع  «بعد إمام

 اَلالحظات عليها: وهذه الرواية يمكن تسجيل بعض

إّّنا ضعيفة السند، فهي ـ من جهة ـ مرسلة؛ ألّن حمّمد بن إسامعيل  أوَّلا:

الدارمي قد نقل احلديث عن شخص مل ُيذكر لنا اسُمه، فال نعرف من هو ولعّله 

غري ثقة، كام أّن بعض الرواة ـ من جهة أخرى ـ مل ينّصوا عىل توثيقهم وال دليل 

د بن إسامعيل الدارمي، وجعفر بن سهل )سهيل( عىل عدالتهم، مثل: حممّ 

الصيقل )عىل بعض النظريات يف األخري كنظرية السيد اخلوئي التي ال ترى 

 وثاقته(.

إّن احلديث يقول بأّّنم كانوا يرون بياضًا أو صفرًة عىل حيطان منازهلم  ثانياا:

مثاًل، فيذهبون للنبّي صىّل اهلل عليه وآله وسّلم، فيسألونه فيخربهم، وهنا ـ 
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بّصف النظر عن أّّنم قد كان بإمكاّنم الذهاب مبارشًة خلف مصدر النور ـ 

ا تصيّل؟ وهل كان من كيف كانوا يستطيعون الدخول إىل بيت فاطمة ويروّن

الالئق دخول الناس إىل بيتها وهي يف حمراب الصالة؟ ثم لو غضضنا الطرف 

عن هذا كّله، وقلنا: لعّله خلصوصية أو ألجل بيان الكرامة، وأّن النور غري حمّدد 

املصدر، فإّن سياق احلديث لو نالحظه كّله كان بصيغة الفعل املضارع، وهي 

ربّيًا ـ أّّنم كانوا يفعلون ذلك مرارًا، وهنا نسأل: عندما صيغة تدّل ـ لغوّيًا وع

حصل هذا، فعرفوا السبب يف املّرات الثالث يف اليوم األّول، ملاذا كانوا يأتون 

مّراٍت أَخر يف األّيام الالحقة، كام تفيد ذلك صيغُة املضارع املتكّررة يف احلديث 

 من أّوله إىل آخره؟

عىل حصول ذلك يف أوقات حمّددة من اليوم، وهي  إّن هذا احلديث يدّل  ثالثاا:

 أوقات الصلوات؛ وال يفيد أّن وجه الزهراء سالم اهلل عليه كان كذلك دائاًم.

ما حيكى عن عائشة زوج النبي من أّّنا حّدثت عن أّّنّن كّن  الرواية الثانية:

 .يغزلن وخيطن عىل نور وجه فاطمة يف الليل

ديث ومل أعثر له عىل وجود يف مصادر احلديث وقد بحثت كثريًا عن هذا احل

السنّية والشيعيّة، وال يف مصادر التاريخ والسرية السنّية والشيعّية، لكنّني رأيت 

نّصًا ناقاًل للسيد املرعش يف رشح إحقاق احلّق، وهو املعروف باستقصائه 

ضوء وجه فاطمة، رواه القوم: منهم العالمة املؤّرخ »للنصوص، حيث يقول: 

الشيخ أمحد بن يوسف بن أمحد الدمشقي الشهري بالقرماين يف كتابه )أخبار 

ط بغداد( قال: قالت عائشة: كنّا نخيط ونغزل  85الدول وآثار امللل( )ص 

وننظم اإلبرة بالليل يف ضوء وجه فاطمة.. إّنا كانت كالقمر ليلة البدر، رواه 

وسف بن إبراهيم السهمي القوم: منهم العالمة املؤّرخ أبو القاسم محزة بن ي
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ط حيدر آباد( قال: بندار بن  218يف )تاريخ جرجان( )ص  115املتوّّف سنة 

إبراهيم بن عيسى أبو حممد االسرتاباذي، روى عن حممد بن زكريا الغاليب، 

وبكر بن سهل الدمياطي، وغريمها. أخربنا أبو أمحد بن عدي احلافظ، حدثنا 

د االسرتاباذي بجرجان، حّدثنا حممد بن بندار بن إبراهيم. عيسى أبو حمم

زكريان الغاليب، حّدثنا العباس بن بكار، حّدثنا عبد اهلل بن املثنّى، عن عّمه ثاممة 

بن عبد اهلل بن أنس، عن أنس بن مالك: سألتني أم سلمة عن صفة فاطمة ريض 

اهلل عنها فقلت: كانت أشبه الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم بيضاء، 

رشقة، مجرة، كأّنا القمر ليلة البدر أو شمس تغرب غاممًا، هلا شعر تعثر فيها.. م

ط الغري(  52ومنهم العالمة أبو املؤيد موفق بن أمحد يف مقتل احلسني )ص 

قال: أنبأين اإلمام فخر األئمة أبو الفضل احلفربندي، أخربنا احلسن بن أمحد 

امعيل بن أيب نّص، وأمحد بن السمرقندي، أخربنا أبو القاسم بن أمحد، وإس

احلسني قالوا: أخربنا أبو عبد اهلل احلافظ، أخربنا احلسن بن حمّمد، حّدثنا حممد 

بن زكريا، حّدثنا عبد اهلل بن املثنى، عن ثاممة بن عبد اهلل بن أنس، عن أنس بن 

مالك، قال: سألت أّمي، عن فاطمة بنت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله، فقالت: 

كالقمر ليلة البدر، أو كالشمس إذا خرجت من السحاب بيضاء مرشبة  كانت

محرة، هلا شعر أسود، من أشّد الناس برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله شبهًا، كانت 

 (.111ـ  111: 22)املرعش، رشح إحقاق احلّق  «واهلل كام قال الشاعر..

وي عن عائشة ر»هـ( فقال: 2118وذكر حممد بن سليامن احللبي الرحياوي )

ريض اهلل عنها أّنا كانت تقول: كنت أسلك اخليط يف سّم اخلياط يف الليلة 

 (.87)نخبة الآليل لرشح بدأ األمايل:  «املظلمة من نور وجه فاطمة

فّتشت كثريًا عن هذا احلديث فلم أعثر عىل يشء يمكن اعتباره مصدرًا  أقول:
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صاحب إحقاق احلّق والرحياوي  معتمدًا له، ونحن لو تأّملنا يف نّص  كّل من

 سوف نستنتج ما ييل:

إّن الرحياوي املتوّف قبل حوايل املائتي عام فقط، أي يف القرن الثالث  أوَّلا:

عرش اهلجري ينقل القضية بصيغة )وروي(، وال نعرف املصدر وال السند وال 

 غري ذلك، ولعّل املصدر هو نفس من نقل عنه يف إحقاق احلّق.

ما نقل يف رشح إحقاق احلّق يرجع إىل روايتني إحدامها تصف بياض إّن  ثانياا:

الوجه ونوره وصفًا جمازيًا واضحًا، وهي الرواية الثانية والثالثة، فعندما تضع 

وجهًا أبيض ناصعًا مع شعر أسود بحسب الرواية، وتكون عنارص اجلامل 

ابري جمازية األخرى متوّفرة، فسوف يكون الوجه كالقمر ليلة البدر، وهذه تع

 .نستخدمها إىل يومنا هذا

عىل أّنني مل أفهم الوجه يف تناقل هذا التوصيف هلذه املرأة الطاهرة، فبأّي حّق 

يتّم نقل هذا الوصف هبذه الطريقة عنها، وهي املرأة املصونة الطاهرة بنت النبي 

ني صىّل اهلل عليه وآله وسلم؟! إّن هذا التوصيف جيرح مشاعر املؤمنني املحبّ 

لفاطمة )وأنا حذفت بعض املقاطع الشعرّية من النّص؛ ألنني رأيت ذلك ال 

يليق(، علاًم أّن الرواية األوىل غريبة، فكيف تسأل أّم سلمة رجاًل ليصف هلا 

السيدة الزهراء؟! أمل ترها بنفسها؟! صحيٌح أّن أنس بن مالك ربام يكون رأى 

غري؛ حيث ينقل أّنه كان له من الزهراء عليها السالم وهي صغرية، أو ألّنه ص

العمر عرش سنوات عندما هاجر النبي صىل اهلل عليه وآله وسّلم إىل املدينة 

املنّورة، وكان أنس خادم النبي كام هو معروف، لكّن هذا ال جيعلنا نفهم كيف أّن 

أم سلمة تسأله عن فاطمة واملفروض أّنا كانت تراها، فهي جزء من البيت 

نقل أنس بن مالك هذه القّصة؟! بل كيف جيرؤ أن يسأل عن النبوي؟! وكيف ي
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صفة امرأٍة مستورة؟ وكيف حيّق ألّم سلمة ـ وهي املمدوحة عىل لسان النبي ـ أو 

 لغريها وصف امرأة مصون مثل الزهراء عليها السالم لرجٍل آخر؟!

هذا كّله جيعلني أضع هذه األحاديث يف عداد الغريب حّقًا، البعيد عن 

ة العربية واإلسالميّة، حّتى لو أردُت أن أحتمل أّن التوصيف كان للزهراء الثقاف

عليها السالم يف صغرها، لكنّها عىل أّية حال واضحة يف التصوير املجازي 

 ملوضوع البدر املنري، فال عالقة هلا ببحثنا.

إّن الرواية األوىل التي تنقل عن ابن سنان القرماين، ال سند وال مصدر  ثالثاا:

هـ، أي 2221هلا أيضًا، فكيف يمكن االعتامد عليها، والقرماين هذا متوّف عام 

يف القرن احلادي عرش اهلجري، فام هو مصدره يف هذه املعلومة التي ينقلها عاّم 

 قبل ألف عام من تارخيه؟

إذا كانت هذه احلالة النورانية يف وجه السيدة فاطمة الزهراء طارئة،  رابعاا:

ت معدودة فال بأس، لكّن ظاهر احلديث قد يقال إّنه يفيد وقد حصلت ملّرا

استمرارّية هذه احلال، وهنا قد ُيتساءل: لو كانت هذه املرأة تشّع نورًا من 

وجهها، وأريد من هذا املعنى احلقيقي للكلمة، بحيث تتمّكن عائشة زوجة 

ا النبّي من وضع اخليط يف سّم اخلياط والغزل عىل نور وجهها، لو صّح هذ

بشكل دائم لُعّدت هذه من ظواهر اإلعجاز املتواصلة يف حياة أهل املدينة، 

ولتدّفقت النسوة للنظر إليها، ومالحظة هذه الظاهرة الغريبة اخلارقة للعادة، 

ولو كان هذا األمر صحيحًا فلامذا مل ينقل لنا ذلك سوى يف رواية ضعيفة متأّخرة 

قل مثل هذا احلدث املستمّر طيلة زمنّيًا؟ وكيف يمكن مع تكثر الدواعي لن

حياهتا سالم اهلل عليها، كيف يمكن عدم حصول كثرة يف التناقل هلذا املوضوع؟ 

بل حّتى بني الشيعة ال يوجد عني وال أثر هلذا احلديث سوى قّصة النور الذي 
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رأوه عند صلواهتا، وهذا غري نور وجهها يف احلالة العادّية، فحتى الشيعة مل 

دثًا مثل هذا رغم توفر الدواعي إىل نقله وعظيم أمهّيته والعنّص يتناقلوا ح

 اإلعجازي الذي فيه.

إّن هذا كّله يضع عالمات استفهام حول هذا احلديث الذي ينقل لنا هذه 

القّصة عن عائشة، فلو تكّثرت طرقه وظهر يف املصادر القديمة لكان يمكن 

دام األسانيد وتوّفر الدواعي لنقله قبوله، أّما وهبذه احلال من ُشّح املصادر وانع

وغيابه عن مصادر الشيعة، فإّنه يشكل جّدًا يف صّحة هذه القضّية، بناًء عىل كوّنا 

ظاهرة مستمّرة يف حياهتا سالم اهلل عليها، ال عىل كوّنا حتدث يف أوقات معينة أو 

 حدثت أحيانًا، أو كانت رضبًا من املجاز.

ي أو حديثي واضح يثبت هذه اخلصوصيّة من هنا، مل يتحّصل دليٌل تارخي

الدنيوّية لوجه السيدة الزهراء عليها السالم )بحسب ما بحثت وفّتشت، ولعيّل 

مقّّص أو قارص يف التفتيش(، وإن كانت هذه املرأة الطاهرة تليق بام هو أزيد من 

 ذلك.

 

 بني التوّلد من الزنا وطهارة املولد ب عمر بن اخلطابَسَن  ـ 322

 :ّنه أهناك حديث عن نسب عمر بن اخلطاب، وأّنه ليس ولداا رشعيّاا و السؤال

ابن أخته، وهناك من يقول بأّن هذا اْلمر َّل خيتّص بالروايات الشيعية ِف هذا 

اإلطار، بل يوجد أيضاا ِف مصادر اْلديث والتاريخ السنّية، فًم مدى صّحة 

ية هذا اْلمر؟ حيث ذلك؟ وهل صحيح أّن مصادر الشيعة والسنّة متفقة عّل روا

يوجد مصدر شيعي وهو كتاب مستدركات علم رجال اْلديث للنًمزي 

الشاهرودي، ومصدر سنّي وهو كتاب حممد بن السائب الكلبي كًم جاء ِف 
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 .، وغريها من اَلصادر454، ص 4الصالبة ِف معرفة الصحابة ج 

 طاب، عندما نراجع ما يتصل هبذا القضّية املحكيّة عن نسب عمر بن اخل

فنحن نواجه جمموعة نصوص أساسّية ـ متثل النامذج األبرز ـ البّد لنا من املرور 

عليها والنظر فيها، ونحن نستعرضها للتوضيح والتعليق، ثم نشري إىل ما يف كّل 

 واحٍد منها، ثم نعّلق يف ّناية املطاف:

جاء يف رسائل الرشيف املرتىض ـ عند احلديث عن رشف  النّص اْلّول:

وأّم أمري املؤمنني عليه السالم فاطمة »نسب اإلمام عيل عليه السالم ـ ما ييل: 

بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف، وهو أّول هاشمي ولد يف اإلسالم بني 

هاشمّيني، وليس يف أّمهاته ـ وإن بعدن وعلون ـ من هو من ولد حام. وعّرض 

السّيد يف قوله هذا بعمر بن اخلطاب؛ ألّن صهاك أّمه حبشّية، وطئها عبد العزى 

بن رباح بن عبد اهلل بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب، 

فجاءت بنفيل ابن عبد العزى. هذا يف رواية اهليثم بن عدي الطائي وأيب عبيدة 

اك أّم اخلطاب بن نفيل، معّمر بن املثنى وغريه. وقال قوم آخرون: إّن صه

وخالف آخرون يف أّم اخلطاب، وذكروا أّّنا من فهم بن عيالن. وأراد السيد 

 فضل ]نسب[ أمري املؤمنني عليه السالم عىل نسب من ذكره.

فإن قيل: يف والدة حام معّرة ومنقصة، فكيف تطّرق هذا عىل كثري من 

سن موسى إىل صاحب أئمتكم عليهم السالم فقد ولدهتم اإلماء، من أيب احل

 (.228: 1)رسائل الرشيف املرتىض  «الزمان؟ قلنا..

هذا النّص حياول أن يفاضل مفاضلة َنَسبّية بني عيّل وعمر، فاألّول أّمه ونسبه 

أبًا وأّمًا من العرب األقحاح، فيام الثاين أّمه أو جّدته ترجع إىل حام، وسيأيت أّن 

ر بن اخلطاب كانت أمًة حبشيّة زنجيّة، صهاك التي ذكروا أّنه ينتسب إليها عم
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 وأّن العرب كانت تعرّي هبذا النسب.

قدم عمرو بن العاص »ومثل هذا النّص ما ذكره ابن أيب احلديد، حيث قال: 

عىل عمر وكان واليًا ملّص، فقال له: يف كم رست؟ قال: يف عرشين، قال عمر: 

ني اإلماء وال محلتني يف لقد رست سري عاشق، فقال عمرو: إيّن واهلل ما تأبطت

غربات املآيل، فقال عمر: واهلل ما هذا بجواب الكالم الذي سألتك عنه. وإّن 

الدجاجة لتفحص يف الرماد فتضع لغري الفحل، وإّنام تنسب البيضة إىل طرقها، 

فقام عمرو مربد الوجه. قلت: املآيل: خرق سود حيملها النوائح ويرسن هبا 

اد خرق احليص هاهنا وشبهها بتلك، وأنكر عمر فخره بأيدهين عند اللطم، وأر

باألمهات وقال: إّن الفخر لألب الذي إليه النسب. وسألُت النقيب أبا جعفر 

عن هذا احلديث يف عمر فقال: إّن عمروًا فخر عىل عمر؛ ألّن أّم اخلطاب زنجيّة، 

ايا وتعرف بباطحيل، تسّمى صهاك، فقلت له: وأّم عمرو النابغة أمٌة من سب

العرب، فقال: أمة عربية من عنزة، سبيت يف بعض الغارات، فليس يلحقها من 

 (.11: 21)رشح ّنج البالغة  «النقص عندهم ما يلحق اإلماء الزنجّيات..

ال أرى هذا املنطق منسجاًم مع قيم اإلسالم، فام أمهّية أن  ولكن يناقش أوَّلا:

مور، بقدر ما األمهّية هي العلم تكون أّمه من هنا أو هناك حتى نبحث يف هذه األ

والكفاءة والتقوى، واملالحظ عىل كثري من علامء املسلمني وخطبائهم أّّنم ما 

يزالون يعيشون العقلّية القبلّية والعشائرية والنسبّية يف التفاخر، مع أّن النبي صىل 

 .اهلل عليه وآله وسّلم جعل الفخر باألنساب حتت قدميه

صّحح عند كثريين عن حمّمد بن محران، عن أبيه، عن أيب فقد ورد يف اخلرب امل

ثالثة من عمل اجلاهلية: الفخر باألنساب، والطعن »جعفر عليه السالم أّنه قال: 

 (.111، )معاين األخبار: «يف األحساب، واالستسقاء باألنواء
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رسول »ويف صحيحة أيب محزة الثاميل الطويلة جاء يف قّصة جويرب املعروفة أّن 

 نظر إىل جويرب ذات يوم برمحة منه له ورّقة عليه، فقال: يا جويرب، لو تزّوجت اهلل

امرأة فعففت هبا فرجك وأعانتك عىل دنياك وآخرتك، فقال له جويرب: يا رسول 

اهلل، بأيب أنت وأمي من يرغب يّف؟ فواهلل ما من حسب وال نسب وال مال وال 

اهلل: يا جويرب، إّن اهلل قد وضع مجال، فأّية امرأة ترغب يّف؟ فقال له رسول 

باإلسالم من كان يف اجلاهلّية رشيفًا، ورّشف باإلسالم من كان يف اجلاهلية 

وضيعًا، وأعّز باإلسالم من كان يف اجلاهلية ذلياًل، وأذهب باإلسالم ما كان من 

نخوة اجلاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنساهبا، فالناس اليوم كّلهم أبيضهم 

هم وقرشيهم وعربيهم وعجمّيهم من آدم، وإّن آدم خلقه اهلل من طني، وأسود

وإّن أحّب الناس إىل اهلل عّز وجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا 

 «جويرب ألحد من املسلمني عليك اليوم فضاًل إال ملن كان أتقى هلل منك وأطوع..

 (.112: 7)الكايف 

 حيكيان عن قضّية زنا بقدر ما حيكيان عن قضّية إّن هذين النّصني ال ثانياا:

طبيعة النسب والعرق، فال ربط هلام باملوضوع هنا، ومثلهام نصوص أَخر، نكتفي 

، حتى ال ُيشتبه فُيدرج مثل هذين النّصني يف هذا هبذين النّصني للتعبري عنها

 .املوضوع

جّدته كانت  إّن نّص ابن أيب احلديد هذا واضح يف أّن قضية والدة عمر أو

مطروحة يف إطار التفاخر، من حيث حبشيتها ال من حيث الزنا. بل إّن اسم 

الصهاك لو رصدناه سنجده يف هذا اإلطار، حيث يقول الزبيدي ما نّصه: 

ُف: اجلَواِري السوُد عن أيب َعْمرو، كذا يف » َتنْيِ وخُيَف  ]صهك[: الّصُهُك، بَضم 

. اللِّسان، وَأمَهَله اجلَْوَهِري  
ِ
: ُصهاُك، كُغراٍب: من َأْعالِم النساء . وقال الّصاغايِنُ
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(. فاالسم حيكي عن اجلارية 121: 21)تاج العروس  «وصاَهك: َمِدينٌَة بفاِرَس 

 الزنجّية السوداء.

وقال »ما ذكره عيل بن إبراهيم القّمي يف التفسري، حيث قال:  النّص الثاين:

ايِن ََّل َينكُِح إَّله ﴿ل نكاح الزواين فقال: عيل بن إبراهيم: ثم حّرم اهلل عّز وج الزه

َم َذلَِك َعَّل اَلُْْؤِمننِيَ  ٌك َوُحرِّ انَِيُة ََّل َينكُِحَها إَِّله َزاٍن َأْو ُمرْشِ َكةا َوالزه ، ﴾َزانَِيةا َأْو ُمرْشِ

وهو رّد عىل من يستحّل التمتع بالزواين والتزويج هبّن وهّن املشهورات 

نيا ال يقدر الرجل عىل حتصينهّن، ونزلت هذه اآلية يف نساء املعروفات يف الد

مكة كّن مستعلنات بالزنا: سارة وحنتمة والرباب، كّن يغننّي هبجاء رسول اهلل 

 «صىل اهلل عليه وآله فحّرم اهلل نكاحهّن، وجرت بعدهّن يف النساء من أمثاهلنّ 

 (.11: 1)تفسري عيل بن إبراهيم القمي 

هـ( عن نوادر أمحد بن 2112ومثل هذا النّص ما نقله املحّدث النوري )

حمّمد بن عيسى، بسنده إىل احللبي، عن أيب عبد اهلل عليه السالم، أّنه ُسئل عن 

نعم، إنام كان يكره النبي صىل »الرجل يشرتي اجلارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: 

ايِن ﴿هلية تعلن بالزنى، فأنزل اهلل اهلل عليه وآله نسوًة من أهل مّكة، كّن يف اجلا الزه

َكةا  ، وهّن املؤّجرات املعلنات بالزنى، منهّن: حنتمة، ﴾ََّل َينكُِح إَّله َزانَِيةا َأْو ُمرْشِ

 (.112ـ  112: 21)مستدرك الوسائل  «الرباب، وسارة، التي كانت بمّكة..

 ويمكن التعليق عّل هذين النّصني:

ن إبراهيم وليس رواية، وال يذكر لنا القّمي هذا النّص هو نّص عيل ب ـ 5

نزول هذه اآلية  بالذي كان يعيش يف القرن الثالث اهلجري، من أين علم بسب

 يف هذه النسوة الثالثة. كام أّنه مل يصّح الطريق إىل نوادر األشعري.

صحيح أّن حنتمة هو اسم أّم عمر بن اخلطاب، لكن ال يوجد ما يؤّكد أّن  ـ 4
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هذا النّص هي نفسها أّم عمر بن اخلطاب، فإّن هذا االسم موجود عند حنتمة يف 

 العرب متداول.

حتى لو ثبت أّّنا أّم عمر بن اخلطاب، فهذا ال يثبت كون عمر ابن زنا،  ـ 4

فال تالزم عقيل وال رشعي بني كون األّم متجاهرة بالزنا وبني كون ابنها من الزنا 

 احلجر.بعد أن كان الولد للفراش وللعاهر 

وقد أورد القّمي يف التفسري رواية أخرى وهي: حّدثنا أبو العباس، قال: 

حّدثنا حييى بن زكريا، عن عيل بن حّسان، عن عّمه عبد الرمحن بن كثري، عن أيب 

ا﴿عبد اهلل عليه السالم يف قوله:  الوحيد ولد »، قال: ﴾َذْريِن َوَمْن َخَلْقُت َوِحيدا

 (.117: 1بن إبراهيم  )تفسري عيل «الزنا وهو زفر

 لكّن هذه الرواية تعاين من مشاكل:

إّن يف سندها عيل بن حسان، وكذلك عبد الرمحن بن كثري، وهذان أ ـ 

الرجالن من أكرب الغالة الذين ضّعفوا أشّد التضعيف واهتموا بالوضع والكذب 

 يف كلامت علامء الرجال الشيعة، فلرياجع.

 كتب أخرى، ولكن ليس فيها إضافة إّن نفس هذه الرواية جاءت يفب ـ 

كلمة )وهو زفر(، مما يعطي احتامالً يف أن تكون هذه الزيادة من الشيخ القّمي 

بقصد التوضيح أو التطبيق، ال بقصد النقل، فقد أورد الرواية بدون هذه 

 (.251: 22اإلضافة الشيخ الطربيس يف )جممع البيان 

هـ( ـ عند 2212سيني العاميل )قال السيد بدر الدين احل النّص الثالث:

فإّّنم كانوا إذا »حديثه عن ابن شربمة أحد العلامء السنّة العاملني بالقياس ـ: 

أرادوا التهّكم بشخص لّقبوا ُأّمه أو أباه بألقاب بعض احليوانات أو األنايس ممّن 

 اشتهر بأمٍر شنيع، ثّم نسبوا ذلك الشخص إليه فقالوا: ابن فالن كام قالوا: ابن
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صهاك، تلقيبًا ألُّمه باسم أمٍة كانت ترعى املوايش لبعض قريش، وربام كانت ال 

ترّد يَد المس، وإنام اسم ُأّمه حنتمة بنت هاشم الُزْهري، وكام لّقب جرير أَب 

الفرزدق بالقني، وهو احلّداد، ومثل هذا كثري. وإّنام وقع التلقيب يف هذا احلديث 

ّنه لغّية ال لَرْشدة، كام أّّنم كانوا يّّصحون باسم األُّم لأُلّم دون األب للتنبيه عىل أ

)احلاشية عىل أصول  «دون األب لذلك كابن هند وابن مرجانة، واهلل أعلم

 (.17الكايف : 

ليست هلا عالقة بابن اخلطاب، وإّنام سّمي  (صهاك)هذا النّص يوحي بأّن 

د المس، لكّن ّناية النّص هبذا عىل اسم أمٍة كانت ترعى املوايش وربام ال ترّد ي

تعطي إحياء بتهمة واضحة، لكّن هذا النص يرجع إىل القرن احلادي عرش 

اهلجري، وال يقع يف سياق إخبار أو حديث، وال يبنّي مصدره وال سنده وال 

 وثائق معلوماته، فال قيمة له تارخيّيًا وال حديثّيًا وال رجالّيًا.

م نسبًة، فقد جاء يف كتاب ُسليم بن وهو أحد النصوص األقد النّص الرابع:

وقيل للزبري: بايع، فأبى، فوثب إليه عمر وخالد بن الوليد »قيس اهلاليل: 

واملغرية بن شعبة يف أناس معهم، فانتزعوا سيفه من يده فرضبوا به األرض حتى 

كرسوه ثم لببوه. فقال الزبري ـ وعمر عىل صدره ـ: يا بن صهاك، أما واهلل لو أّن 

يف يدي حلدت عنّي. ثم بايع. قال سلامن: ثم أخذوين فوجئوا عنقي حتى سيفي 

تركوها كالسلعة، ثم أخذوا يدي وفتلوها فبايعت مكرهًا. ثم بايع أبو ذر 

واملقداد مكرهني، وما بايع أحد من األّمة مكرهًا غري عيّل عليه السالم وأربعتنا. 

ا بايع قال: يا ابن صهاك، أما واهلل ومل يكن منّا أحد أشّد قوالً من الزبري، فإّنه مل

لوال هؤالء الطغاة الذين أعانوك ملا كنت تقدم عيّل ومعي سيفي ملا أعرف من 

جبنك ولؤمك، ولكن وجدت طغاة تقوي هبم وتصول. فغضب عمر وقال: 
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أتذكر صهاك؟ فقال: ومن صهاك وما يمنعني من ذكرها؟ وقد كانت صهاك 

أمًة حبشية جلّدي عبد املطلب، فزنى هبا  زانية، أو تنكر ذلك؟ أوليس كانت

جّدك نفيل، فولدت أباك اخلطاب، فوهبها عبد املطلب جلدك ـ بعد ما زنى هبا ـ 

فولدته، وإّنه لعبد جلّدي ولد زنا؟ فأصلح بينهام أبو بكر وكّف كّل واحد منهام 

؛ ونقلتها عنه كتب شيعّية كثرية، منها: 271ـ  278)كتاب سليم:  «عن صاحبه

 155: 18؛ واملجليس يف بحار األنوار 222: 2لطربيس يف االحتجاج ا

 وغريمها(.

 ويمكن التعليق عّل هذا النّص:

جيّل يف أّن والد عمر كان ابن زنا، ولكن ليس فيها أّن  هذا النّص واضٌح  أ ـ

 عمر كان ابن زنا.

هذا املصدر ـ عنيت كتاب سليم بن قيس ـ ال قيمة تارخيية له، كام  ب ـ

حّققناه يف حمّله، وهو املوافق لرأي السّيد اخلوئي يف هذا الكتاب حيث يقول: 

والصحيح أّنه ال طريق لنا إىل كتاب ُسليم بن قيس املروّي بطريق مّحاد بن »

حمّمد بن عيل الصرييف عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عنه، وذلك فإّن يف الطريق 

(. 117: 1)اخلوئي، معجم رجال احلديث  «أبا سمينة وهو ضعيٌف كذاب

 وسيأيت منّا تعليقات أخرى تتصل هبذا النّص أيضًا.

ومن »هـ( حيث قال: 111ما ذكره السيد ابن طاووس ) النّص اخلامس:

ة طريف ما بلغوا إليه من القدح يف أصل خليفتهم، وأّن جّدته صهاك احلبشي

ولدته من سفاح يعني من زنا، ثم يروون أّن ولد الزنا ال ينجب، ثم مع هذا 

التناقض يّدعون أّنه أنجب ويكذبون أنفسهم، ولو عقلوا الستقبحوا أن يولوا 

خليفًة، ثم شهدوا أّنه ولد الزنا. فمن روايتهم يف ذلك ما ذكره أبو املنذر هشام 
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م، يف كتاب املثالب فقال ما هذا بن حمّمد بن السائب الكلبي، وهو من رجاهل

لفظه يف عدد مجلة من ولدوا من سفاح: روى هشام عن أبيه قال: كانت صهاك 

أمًة حبشية هلاشم بن عبد مناف، ثم وقع عليها عبد العزى بن رياح، فجاءت 

؛ 111)الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف:  «بنفيل جّد عمر بن اخلطاب..

؛ والقّمي الشريازي، كتاب 18: 1ّصاط املستقيم هـ(، ال855وانظر النباطي )

؛ وغريمها ممّن نقل كالم ابن طاووس. كام نقل كالَم الكلبي 755األربعني 

 (.118هـ( يف كتابه: ّنج احلق: 517العالمُة احليل )

قيمة هذا النّص أّنه يذكر أّن هشام بن حمّمد الكلبي قد ذكر قّصة السفاح، 

وثيقة عىل أهل السنّة، وأّّنم ناقضوا أنفسهم يف ويعترب ابن طاووس أّن هذا 

 بعض أقواهلم يف قضّية ابن الزنا.

 ويمكن التعليق هنا:

سوف يأيت إن شاء اهلل، أّن هذا ليس إشكاالً عىل أهل السنّة، فمجّرد  أوَّلا:

ذكر شخص واحد هلذا األمر مع عدم ذكر عرشات العلامء واملؤّرخني 

والرتاجم ذلك، ال يصلح إشكاالً عىل أهل السنّة والرجالّيني وعلامء األنساب 

يف هتافت مواقفهم كام بنّي السيد ابن طاووس رمحه اهلل. كام سيأيت حتقيق وجود 

 هذا النّص عند الكلبي أم ال.

إّن الكلبي ـ لو راجعنا موقف علامء أهل السنّة منه ـ مّتهم بالتشّيع  ثانياا:

صّح واحلال هذه أن نقول بأّن أحد والرفض، ويضّعفونه أشّد الضعف، فال ي

علامئهم قال بذلك، ثم نحتّج عليهم بشخص منبوذ عندهم مضّعف متهم 

 بالتشّيع، فطريقة السيد ابن طاووس غري موفقة بالشكل الكايف.

والغريب أّنك جتد الكثري من الشيعة يفتخر هبشام بن حمّمد بن السائب 
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كتاب أمهات اخللفاء وكتاب  الكلبي الذي هو مصدر املعلومة )ألّنه صاحب

املثالب، بينام والده هو الذي تفّرد بالتأليف يف التفسري( والناقل الرئيس للخرب 

عن والده، وتعترب بأّنه من علامء الشيعة، فيام هنا يوضع يف مصاّف علامء أهل 

: 2السنّة، فقد وضع بعَض كتبه يف كتب الشيعة العالمُة الطهراين يف )الذريعة 

، 111، 111، 112، 111، 118، 111، 117، 111ـ  111، 112، 151

: 2وغريه كثري كثري(، وجعله السّيد حمسن األمني من الشيعة يف )أعيان الشيعة 

(، وغري ذلك، وافتخر به السيد حسن الصدر يف أّنه أّول من أّلف 277، 271

صفه (، بل قد و221من الشيعة يف )األوائل( فراجع: )الشيعة وفنون اإلسالم: 

. وترمجه يف كتابه «كان خيتّص بمذهبنا»( بأّنه 111النجايش يف )الرجال: 

املخّصص لرتمجة املؤّلفني من الشيعة، فكيف نقول بعد هذا بأّن مصدر املعلومة 

 هو سنّي املذهب؟! هذا خطأ واضح.

إّن هذا النّص يدل عىل كون جّد عمر بن اخلطاب هو ابن زنا عىل أبعد  ثالثاا:

 ليس عمر بن اخلطاب نفسه، كام صار واضحًا.تقدير، و

هـ(، حيث 2218ما ذكره حمّمد طاهر القمي الشريازي ) النّص السادس:

ونقل صاحب كتاب مطالع األنوار، وهو عيل بن عبد النبي الطائي »قال: 

القطيفي، عن كتاب امللل والنحل، قال: كانت صهاك أم عمر أمًة هلاشم، وقيل: 

نتقلت إىل هشام بن املغرية، وكان هشام هذا يتهمها أمًة لعبد املطلب، ا

باملسافحة، فيلبسها رساويل من اجللود ويقفل عىل تّكة الرساويل قفاًل من 

حديد، وكانت ترعى له إباًل، فنظر إليها نفيل عبد من عبيد قريش، وراودها عن 

نفسها ووقع عليها، فطاوعته واعتذرت عليه بالرساويل، فخال هبا يف مرعى 

اإلبل، وعّلقها بشجرة حتى ارختى حلمها، وجّر الرساويل قلياًل قلياًل بعد مشّقة، 
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وأقام معها مّدة هكذا يفعل وموالها ال يعلم، فحملت منه اخلطاب ووضعته 

رّسًا. فلام أدرك البلوغ نظر إىل أّمه صهاك، فأعجبه عجيزهتا، فوثب عليها وفجر 

ام ولدهتا خافت من موالها، فلّفتها يف هبا مرارًا، فحملت منه ووضعت بنتًا، فل

ثوب وألقتها بني أحشام مكة، فوجدها هشام بن املغرية، قيل: إّنه مواله، وقيل 

غريه، فحملها إىل منزله ورماها عند خدمه، فرّبتها وسّميت حنتمة، فلام بلغت 

نظر إليها اخلّطاب، فسافحها فأولدها عمر، فكان اخلطاب أباه وجّده وخاله، 

 (.751)كتاب األربعني:  «ت حنتمة أّمه وأخته وعّمته..وكان

 ويمكن التعليق:

إّن هذا النّص أكثر تفصياًل ووضوحًا يف بيان تسلسل األحداث، وهذه  ـ 5

هي الرواية التي جتعل عمر ابن زنا، ولكن لدّي سؤال: ما دامت وضعتها رّسًا 

الذي تأّكد من  كيف عرف الراوي هلذه القّصة كّل تلك املعلومات؟ ومن هو

هذه األحداث املتسلسلة التي تفصل بينها سنوات طويلة حتى يكرب الصغري 

ويشيب الكبري؟ لو أخربنا نبّي معصوم هبذا اخلرب لصّدقنا وقلنا أعلمه اهلل به، 

لكّن سياق احلديث ال يفهمنا من أين عرف الراوي ـ الذي مل نعرف حتى اسمه ـ 

ّص أّنه قد قّص عليه القّصة صهاك أو اخلطاب كّل هذه التفاصيل، وليس يف الن

أو حنتمة أو أّي شخص آخر، فكيف يمكن االعتامد عىل مثل هذا النقل من 

 شخص يرجع إىل القرن احلادي عرش اهلجري؟

مل نعرف ما هو كتاب امللل والنحل؟ وأّي كتاب يقصد؟ لكن راجعنا ما  ـ 4

 كالم، والعلم عند اهلل.توفر من كتب امللل والنحل فلم نعثر عىل هذا ال

قال »هـ(، حيث قال: 2222وهو كالم العالمة املجليس ) النّص السابع:

العالمة ـ نّور اهلل رضحيه ـ يف كتاب كشف احلق، وصاحب كتاب إلزام 
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النواصب: .. وروى الكلبي ـ وهو من رجال أهل السنّة ـ يف كتاب املثالب، 

مناف، فوقع عليها نفيل بن هاشم، قال: كانت صهاك أمًة حبشية هلاشم بن عبد 

ثم وقع عليها عبد العزى بن رياح، فجاءت بنفيل جّد عمر بن اخلطاب. وقال 

الفضل بن روزهبان الشهرستاين يف رشحه ـ بعد القدح يف صّحة النقل ـ: إّن 

أنكحة اجلاهلية ـ عىل ما ذكره أرباب التواريخ ـ عىل أربعة أوجه: املرأة، وربام 

نكحة اجلاهلّية. وأورد عليه شارح الرشح رمحه اهلل بأنه لو صّح ما كان هذه من أ

ذكره ملا حتّقق زنا يف اجلاهلية، وملا عّد مثل ذلك يف املثالب، ولكان كّل من وقع 

عىل امرأة كان ذلك نكاحًا منه عليها، ومل يسمع من أحد أّن من أنكحة اجلاهلية 

  نكاح مجاعة من الناس.كون امرأة واحدة يف يوم واحد أو شهر واحد يف

ثم إّن اخلّطاب ـ عىل ما ذكره ابن عبد الرب يف االستيعاب ـ ابن نفيل بن عبد 

العزى بن رياح بن عبد اهلل بن القرط بن زراح بن عدي بن كعب القريش، وأّمه 

حنتمة بنت هاشم بن املغرية بن عبد اهلل بن عمر بن خمزوم. قال: وقد قالت 

مة بنت هشام بن املغرية، ومن قال ذلك فقد أخطأ، ولو طائفة يف أّم عمر حنت

كانت كذلك لكانت أخت أيب جهل بن هشام، واحلرث بن هشام املغرية، وليس 

كذلك، وإّنام هي بنت عّمه؛ ألّن هشام بن املغرية واحلرث بن املغرية أخوان 

 هلاشم والد حنتمة أّم عمر، وهشام والد احلرث وأيب جهل.

عن حمّمد بن شهرآشوب وغريه: أّن سهاك كانت أمًة  وحكى بعض أصحابنا

حبشية لعبد املطلب، وكانت ترعى له اإلبل، فوقع عليها نفيل فجاءت 

باخلّطاب، ثم إّن اخلطاب ملا بلغ احللم رغب يف صهاك فوقع عليها فجاءت بابنة 

فلّفتها يف خرقة من صوف ورمتها خوفًا من موالها يف الطريق، فرآها هاشم بن 

غرية مرمّيًة فأخذها ورّباها وساّمها: حنتمة، فلام بلغت رآها خطاب يومًا امل
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فرغب فيها وخطبها من هاشم فأنكحها إّياه فجاءت بعمر بن اخلطاب، فكان 

 اخلّطاب أبًا وجّدًا وخاالً لعمر، وكانت حنتمة أّمًا وأختًا وعّمة له، فتدّبر.

وى بإسناده، عن وأقول: وجدت يف كتاب عقد الدرر لبعض األصحاب ر

عيل بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن احلسن بن حمبوب، عن ابن الزيات، عن 

الصادق عليه السالم أنه قال: كان صهاك جارية لعبد املطلب، وكانت ذات 

عجز، وكانت ترعى اإلبل، وكانت من احلبشة، وكانت متيل إىل النكاح، فنظر 

رعى اإلبل فوقع عليها، فحملت منه إليها نفيل جّد عمر فهواها وعشقها من م

باخلّطاب، فلام أدرك البلوغ نظر إىل أّمه صهاك فأعجبه عجزها فوثب عليها 

فحملت منه بحنتمة، فلام ولدهتا خافت من أهلها فجعلتها يف صوف وألقتها بني 

أحشام مكة، فوجدها هشام بن املغرية بن الوليد، فحملها إىل منزله ورّباها 

مة، كانت من شيمة العرب من رّبى يتياًم يتخذه ولدًا، فلام بلغت وساّمها باحلنت

حنتمة نظر إليها اخلطاب فامل إليها وخطبها من هشام، فتزّوجها فأولد منها 

عمر، وكان اخلطاب أباه وجّده وخاله، وكانت حنتمة أّمه وأخته وعّمته. 

 وينسب إىل الصادق عليه السالم يف هذا املعنى شعر:

 هــــه وعّمتــــــــوأّمه أخت          اله ووالده ـــن جّده خــم

 ر يوم الغدير بيعتهــــــــينك  أجدر أن يبغض الويص وأن

 انتهى.

وقال ابن أيب احلديد يف رشح قوله عليه السالم: مل يسهم فيه عاهر، وال 

رضب فيه فاجر.. يف الكالم رمز إىل مجاعة من الصحابة يف أنساهبم طعٌن، كام 

ل: إّن آل سعد بن أيب وّقاص ليسوا من بني زهرة بن كالب، وإّنم من بني يقا

عذرة من قطحان، وكام يقال: إّن آل زبري بن العوام من أرض مّص من القبط، 
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وليسوا من بني أسد بن عبد العزى. ثم قال: قال شيخنا أبو عثامن يف كتاب 

واة األشعار ومحلة )مفاخرات قريش(: .. بلغ عمر بن اخلطاب أّن أناسًا من ر

اآلثار يقصبون الناس ويثلبوّنم يف أسالفهم، فقام عىل املنرب، فقال: إياكم وذكر 

العيوب والبحث عن األصول، فلو قلت ال خيرج اليوم من هذه األبواب إال من 

ال وصمة فيه مل خيرج منكم أحد. فقام رجل من قريش ـ نكره أن نذكره ـ فقال: 

أمري املؤمنني ـ نخرج! فقال: كذبت، بل كان يقال لك: يا إذا كنت أنا وأنت ـ يا 

 قني ابن قني، اقعد!.

قلت: الرجل الذي قام هو املهاجر بن خالد بن الوليد بن املغرية املخزومي، 

وكان عمر يبغضه لبغضه أباه خالدًا، وألّن املهاجر كان علوّي الرأي جدًا، وكان 

صّفني مع عيل عليه السالم وشهدها أخوه عبد الرمحن بخالفه، شهد املهاجر 

وفقئت  عبد الرمحن مع معاوية، وكان املهاجر مع عيل عليه السالم يوم اجلمل،

ذلك اليوم عينه، وألّن الكالم الذي بلغ عمر بلغه من املهاجر، وكان الوليد بن 

املغرية ـ مع جاللته يف قريش وكونه يسّمى: رحيانة قريش، ويسّمى: العدل، 

وحيد ـ حدادًا يصنع الدروع بيده، ذكر ذلك فيه ابن قتيبة يف كتاب ويسّمى: ال

املعارف. وروى أبو احلسن املدائني هذا اخلرب يف كتاب أمهات اخللفاء، وقال: إّنه 

روي عند جعفر بن حممد عليهام السالم باملدينة، فقال: ال تلمه يا ابن أخي، إّنه 

ك أمة الزبري بن عبد املطلب، ثم أشفق أن حيدج بقّصة نفيل بن عبد العزى وصها

إِنه الهِذيَن ُُيِبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ﴿قال: رحم اهلل عمر، فإّنه مل َيْعُد السنّة، وتال: 

ْم َعَذاٌب َألِيمٌ  ؛ وانظر 221ـ  18: 12)بحار األنوار  «. انتهى﴾ِِف الهِذيَن آَمنُوا ََلُ

؛ وابن أيب 77كتابه: إفحام األعداء: هـ( يف 2112السيد نارص حسني اهلندي )

 ؛ وغريهم أيضًا(.52ـ  15: 22احلديد، رشح ّنج البالغة 
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 ويمكن لنا التعليق عّل هذا الكالم كّله، بغري ما تقّدم، وذلك:

إّننا نجد ـ لو قارّنا النصوص املتقّدمة ـ أّن صهاك مرًة أمًة هلاشم بن عبد  أوَّلا:

ومّرة هي أّم عمر، وأخرى هي جّدته، ومّرة  مناف، وأخرى أمًة لعبد املطلب،

محلت بنفيل جّد عمر، وأخرى محلت باخلطاب والد عمر، ففي املنقوالت 

 التارخيية هنا هتافتات تستحّق التوّقف.

لست أدري كيف عرف القّصاصون كّل هذه التفاصيل وأّن اخلطاب ملا  ثانياا:

لّفتها يف خرقة من صوف بلغ احللم رغب يف صهاك فوقع عليها فجاءت بابنة ف

ورمتها خوفًا من موالها يف الطريق، فرآها هاشم بن املغرية مرمّيًة فأخذها 

ورّباها وساّمها: حنتمة، فلام بلغت رآها خطاب يومًا فرغب فيها وخطبها من 

هاشم فأنكحها إّياه فجاءت بعمر بن اخلطاب. إّن هذه التفاصيل تعني مرور 

سنة عىل حوادث متعاقبة، فإذا لّفتها بخرقة ورمتها أكثر من عرشين إىل ثالثني 

فكيف عرفوا أّن هذه املرمية عىل الطريق هي نفس تلك التي لّفتها بخرقة، إّن 

هذه التفاصيل حتتاج ملصادر نقل متعاضدة أو مصدر معصوم خمرب من اهلل تعاىل، 

يها، إذ ال وإال فبهذه الطريقة من الصعب االقتناع هبا وحتصيل اطمئنان تارخيي ف

 يشء يضمن أّّنا ليست شائعات أتت يف زمن الحق.

أّما ما نقله املجليس عن بعض األصحاب عن ابن شهر آشوب،  ثالثاا:

فالظاهر أّن املجليّس نفسه مل يره مبارشًة، وال ندري أين قال ابن شهر آشوب هذا 

موجودًا يف  الكالم، فاملوجود بني أيدينا من كتبه ليس فيه هذا النص، وربام يكون

 كتاب املثالب املنسوب إليه، واهلل العامل.

 أّما الرواية عن اإلمام الصادق يف عقد الدرر: رابعاا:

فإضافًة إىل جمهوليّة صاحب الكتاب، حتى أّن العالمة املجليس ال يذكر  أ ـ
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وحيتمل أّنه كتاب عقد الدرر يف تاريخ وفاة عمر، املسّمى باحلديقة ، اسمه

( نسبته إىل 181: 27ذي احتمل الشيخ الطهراين يف )الذريعة النارضة، وال

الشيخ حسن بن سليامن احليّل. كام حيتمل أّنه كتاب عقد الدرر يف تاريخ قتل 

 عمر، للسيد مرتىض بن داود احلسيني املعارص للعالمة املجليس.

ألّنه  ؛وإضافًة إىل أّنه ال نعلم كيف حصل املجليس عىل هذا الكتاب ب ـ

، بحيث ال نعرف الطريق الذي تّم وصول نسخة هذا الكتاب إىل املجليس وجادة

لنتأّكد من صّحته والوثوق به أم ال، السيام يف العّص الصفوي الذي كثرت فيه 

 الوجادات غري املعتربة.

فضاًل عن هذا كّله، ال نعرف طريق صاحب عقد الدرر إىل عيّل بن  ج ـ

ثالث اهلجري، وكيف وصلته هذه الرواية من ابراهيم القّمي املتوّف يف القرن ال

القّمي رغم عدم نقل أحد هلا عىل اإلطالق فيام بأيدينا عن القّمي، مع أّن ما 

 بأيدينا من روايات القّمي املبثوثة يف الكتب احلديثية املختلفة هو باآلالف؟!

واألشّد جهالًة من هذه الرواية تلك الرواية األخرية عن الصادق عليه 

 م؛ فإّنا جمهولة املصدر والسند متامًا.السال

إّن يف النفس شيئًا كثريًا مما أثري حول التشكيك يف أنساب بعض  خامساا:

العرب وقبائلهم وعشائرهم، كيف والعرب من األمم التي تعّظم األنساب 

وهتتّم هبا إىل أبعد احلدود واجلدود، وكانت ترفض بشّدة تداخل األنساب 

 وتشّوه نسب القبيلة، فكيف جيري احلديث عن التهديد بفضح أنساب العرب

وأّّنم لو فضحوا ما بقي أحٌد يف املسجد أو يف املكان املجتمعني فيه؟ ومثل هذه 

الرواية منقول عن النبي أيضًا، وأّنه هّدد بفضح أنساب العرب، فلو كان يعلم 

مية رتتيب األحكام الرشعّية من املحربعدم صّحة األنساب فكيف حكم ب
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قضّية التشكيك يف أنساب  واإلرث واألنكحة وغري ذلك؟ إّنني أحتمل أن تكون

 العرب من وضع الشعوبّية يف فرتة زمنية معينة.

إّن كتاب )أّمهات اخللفاء( للمدائني ال يعلم بوجوده، ومل نجد أحدًا  سادساا:

ذكره يف غري هذه النصوص هنا، ولعّله كتاب أمهات اخللفاء هلشام بن حممد بن 

(، 222ديم يف )الفهرست: هـ( نفسه، كام ذكره ابن الن121السائب الكلبي )

وربام أدرج فيه عني ما أدرجه يف املثالب هناك، فليس شيئًا جديدًا، وقد أقّر 

(. 7، اهلامش رقم 221: 12بذلك حمّقق كتاب بحار األنوار نفسه )بحار األنوار 

وال نجد كتاب أّمهات اخللفاء لغري الكلبي سوى ما هو موجود عند مثل 

 (، من نسبة كتاب هبذا االسم البن حزم األندليس.177: 1الزركيل يف )األعالم 

واملتحّصل أّن مصادر العالمة املجليس ال ترقى إىل مستوى تصحيح فكرة 

 الزنا املتكّرر الذي حصل مع صهاك وحنتمة.

صهاك احلبشّية: »هـ(: 2127هذا، وقال الشيخ عيل النامزي الشاهرودي )

اخلطاب )والد عمر(، فوهبها عبد  هي أمة لعبد املطلب، فزنى هبا نفيل فولدت

املطلب له بعد ما زنى هبا، كام قاله زبري بن العوام ونقله سليم بن قيس.. فلام كرب 

اخلّطاب زنى بأّمه الصهاك فولدت بنتا اسمها حنتمة. فلام كربت عند من أخذها 

: 8)مستدركات علم رجال احلديث  «صغرية خطبها اخلطاب فولدت عمر

787.) 

الشيخ النامزي مصدره ـ كام هو واضح ـ كتاب ُسليم والنصوص إّن كالم 

املتقّدمة، وليس فيه أّي جديد، فام ذكرمتوه يف سؤالكم من أّنه مصدر شيعي ليس 

صحيحًا، فالنامزي الشاهرودي متوّّف قبل حوايل الثالثني سنة فقط، ومثل هذا 

ته هو كتاب الشخص ال نقول عن كتابه بأنه مصدر شيعي، بل املصدر ملعلوما
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 سليم وما تقّدم ليس إال.

هـ( يف 121ابة هشام بن حمّمد بن السائب الكلبي )كالم النّس  النّص الثامن:

 كتاب مثالب العرب، فقد وجدناه يشري للموضوع يف موضعني:

هشام »وهو حتت باب من تدّين بسفاح اجلاهلّية، ويقول فيه:  اَلوضع اْلول:

بشية هلاشم بن عبد مناف، فوقع عليها فجاءت عن أبيه قال: كانت صهاك أمًة ح

بنضلة بنت هاشم، ثم وقع عليها عبد العزى بن رباح فجاءت بنفيل جّد عمر بن 

اخلطاب، ثم وقع عليها ربيعة بن احلرث بن حبيب بن حذيمة فجاءت بعمرو بن 

ربيعة.. )قال هشام بن حممد الكلبي(: وأّم اخلطاب بن نفيل حبشّية، يقال هلا 

)مثالب العرب:  «، أمة جلابر بن حبيب الفهمي، وهم ينسبوّنا أّّنا ابنتهحنتمة

 (.81ـ  88

فمن قريش نضلة بن »وهو حتت باب أبناء احلبشّيات قال:  اَلوضع الثاين:

هاشم بن عبد مناف، ال عقب له أّمه صهاك، ونفيل بن عبد العزى بن رباح.. 

مر بن لؤي، أّمه صهاك. فأّم أّمه صهاك، وعمرو بن ربيعة بن احلرث من بني عا

هؤالء صهاك حبشّية كانت هلاشم بن عبد مناف، واخلطاب بن نفيل أّمه حبشيّة 

 (.221)مثالب العرب:  «كانت جلابر بن حبيب الفهمي..

 لو َّلحظنا كال هذين النصني العمدة، سنجد ما ييل:

لزنا، بل ليس هناك أّي إشارة إىل أّن أّم عمر بن اخلطاب قد أتت به من ا ـ 5

غاية ما يف النّص أّن جّد عمر بن اخلطاب ـ وهو نفيل ـ كانت أّمه صهاك، فليس 

 يف كالم الكلبي أّي يشء حول والدة عمر نفسه من الزنا.

إّن النصني يميزان بني صهاك وحنتمة، فصهاك هي أّم جّد عمر، فعمر  ـ 4

حنتمة فهي امرأة هو ابن اخلطاب بن نفيل، وأّم نفيل هي صهاك املّتهمة، أّما 
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أخرى كانت أمًة جلابر الفهمي، وليس هناك أّي حديث عن ارتباطها بموضوع 

 صهاك.

فهو واضح يف رجوعه جلابر بن حبيب  «وهم ينسبوّنا أّّنا ابنته» :وأّما قوله

الفهمي، إذ هو األقرب واألوفق باللغة العربية، فهو يريد أن يقول بأّن جابر بن 

وال يرجع الكالم إىل  .وليست ابنته، خالفًا ملا تومّهوا حبيب كانت حنتمة أمته،

اخلطاب حتى يقال بأّن حنتمة هي ابنة اخلطاب، فيكون اخلطاب أبًا لعمر وأخًا 

له يف الوقت عينه، فهذا غريب عن الداللة خالفًا ملا حاوله الشيخ نجاح الطائي 

 (.2، هامش رقم 81يف تعليقته عىل املثالب للكلبي )ص 

هـ إىل مصدر معلوماته سوى والده 121يرشدنا الكلبي املتوّف عام  مل ـ 4

هـ(، وهو رجل نّص ابن داوود احليل عىل كونه مهماًل 211حمّمد بن السائب )

(، ومل يذكره أحد من علامء الرجال الشيعة السابقني بتوثيق أو 251)الرجال: 

 مدح، فيام ضّعفه السنّة جّدًا.

ثالب العرب لرأى معلومات وفرية جّدًا تدين ولو نظر اإلنسان يف كتاب م

 الكثري من الناس، بطريقة ليس من السهل احلصول عىل معلومات فيها؛ لكثرهتا.

وعىل أّية حال، لو تأملنا ودرسنا املوضوع بشكل مسهب، لوجدنا أّننا أمام 

مصدرين أساسّيني للمسألة: األّول هو كتاب ُسليم بن قيس اهلاليل، والثاين هو 

اب مثالب العرب للكلبي النّسابة، ومل يذكر أحد من الذين طرحوا املوضوع كت

إحالة مبارشة لكتاب مثالب العرب للكلبي، ومصدر معلوماهتم يف ذلك هو 

كالم السيد ابن طاووس تارًة، والعالمة احليّل أخرى، وكشكول الشيخ البحراين 

روى حممد بن »ايل: ( ثالثة، وقد نسب البحراين النّص كالت121ـ  121: 1)ج 

السائب الكلبي النسابة يف كتابه مثالب العرب، وأبو خمنف لوط بن حييى األزدي 
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النسابة، يف كتابه الصالبة يف معرفة الصحابة، وصاحب كتاب التنقيح يف النسب 

. فهذا كالم «الّصيح، بإسنادهم إىل ابن سيابة عبد اهلل يف نسب عمر بن اخلطاب

هـ(، وليس نّصًا مبارشًا من أحد من هؤالء 2281ّف عام )الشيخ البحراين املتو

 الثالثة. علاًم أّن صاحب كتاب املثالب هو هشام الكلبي ابن حممد وليس حممدًا.

ولو سّلمنا كّل هذا، فام هو طريق هذه الكتب إىل عبد اهلل بن سيابة؟ وما هو 

التفاصيل وهو طريق عبد اهلل بن سيابة إىل القّصة؟ وكيف عرفها بكّل هذه 

يعيش يف أواسط القرن الثاين اهلجري، حيث كان يف عّص اإلمام الصادق كام 

يذكر الشيخ الطويس؟ بل عبد اهلل بن سيابة رجل جمهول احلال إمامّيًا مل يوثقه 

(، كام أّنه مهمل 118: 22أحد يف علم الرجال )انظر: معجم رجال احلديث 

قًا لنّص الشيخ البحراين ـ راٍو شيعي عند أهل السنّة، فمصدر املعلومة ـ وف

 وليس من أهل السنّة، فالحظ جّيدًا.

كام أّنني بعد املراجعة مل أعثر عىل اسم عبد اهلل بن سيابة يف القّصة التي نقلها 

الكلبي يف املثالب، فلعّل الشيخ البحراين نقل عن كتاب آخر للكلبي؛ ألّن القّصة 

نوار وغريه ونقلها البحراين أيضًا مل أعثر التفصيلية التي تقّدمت يف بحار األ

عليها يف مثالب العرب للكلبي، وما رأيته للكلبي فيه ال ذكر لعبد اهلل بن سيابة 

 فيه.

وأشري أيضًا إىل أّن ما نقلتموه عن كتاب الصالبة أليب خمنف ـ مع ذكر رقم 

يف  اجلزء والصفحة ـ ليس صحيحًا؛ فهذا اجلزء وهذه الصفحة مها للبحراين

 الكشكول، وهو الذي نقل عن الثالثة هناك، ال أليب خمنف، فليالحظ جيدًا.

وقد راجعُت ترمجة عمر بن اخلطاب يف أسد الغابة، ويف اإلصابة يف معرفة 

الصحابة، ويف عرشات كتب الرجال والرتاجم السنّية فلم أجد هذه القّصة، وال 
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لصهاك( ـ بوصفها رصحيًا بأّنا أّم من نقلها ورّدها، بل إّنه ال ذكر المرأة باسم )ا

لعمر أو جّدة له ـ إطالقًا يف مصادر التاريخ واحلديث واألدب والفقه والتفسري 

والرجال والرتاجم عند أهل السنّة بمذاهبهم إطالقًا. ولعّل التقصري أو القصور 

منّي، ومل أعثر عىل كتاب الصالبة يف معرفة الصحابة ومل يذكر هذا الكتاب أحد 

 ل املحّدث البحراين، وكذلك سائر الكتب التي ذكرت يف النّص األخري.قب

وقد حاول بعضهم االستناد إىل بعض القصص التي حصل فيها زواج بني 

بعض األبناء وبني زوجات آبائهم، أو وراثة زوجة األب يف ضمن الرتكة بحيث 

يم نزل يف تصل إىل االبن، وهذا يشء آخر غري الزنا، كام هو واضح؛ ألّن التحر

الكتاب الكريم وأجاز اإلبقاء عىل ما سلف من نكاح ما نكح اآلباء من قبل، أو 

إبطال أنكحة اجلاهلّية، وإال يلزم أن نتكّلم عن نسب أهل فارس فإّن املجوس 

كانت جتيز نكاح األخ ألخته، فهل جيوز يف رشع اهلل ودينه أن نتحّدث عن نسب 

العياذ باهلل تعاىل وحده  ؟!م أوالد زناماليني املسلمني من أهل فارس بأّّن 

 ونستجري به.

 ولو أردنا أن نخرج بنتائج من جممل ما تقّدم، فيمكن ذكر ما ييل:

إّن نسب عمر بن اخلطاب يرجع عىل أبعد تقدير إىل أّم أو جّدة زنجيّة  أوَّلا:

وحبشية، ولكّن هذا ال يعني اهتامه بأّنه ابن زنا، أو اهتام أّمه أو جّدته بأّنا زانية، 

 بل هذا النوع من التفاضل النََسبي مرفوض يف الثقافة اإلسالمية كام ذكرنا.

املوضوع بشكل مبارش، ففيها إهيام  إّن بعض النصوص ال تتحّدث عن ثانياا:

بالزنا، ولو ثبت الزنا عىل بعض األّمهات، فهذا ال يثبت أّن شخص عمر بن 

 اخلطاب هو ابن زنا، فهناك فرق بينهام، رشعًا وعرفًا وعقاًل.

ران بني أيدينا اليوم )كتاب سليم وكتاب مثالب واملصدران العمدة املتوفّ 
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عمر بن اخلطاب ـ أو والده ـ ابن زنا، ال عمر  العرب( غاية ما يفيدان كون جدّ 

 بن اخلطاب نفسه.

إّن كّل املصادر هي مصادر شيعيّة أو معتزلّية، وليس هناك مصادر سنيّة  ثالثاا:

باملعنى الدقيق للكلمة، بل املصادر السنّية ال تأيت عىل القّصة إطالقًا، وليس فيها 

بي النّسابة فهو مصدر متفّرد يصعب إشارة إىل )صهاك( هبذه الطريقة. وأّما الكل

إثبات قضّية به، وقد شّككنا يف سنّيته، بل إثبات قضيّة من هذا النوع بنّصه 

مشكل. ومن هنا قد يقول السنّي بأّن بعض املتطّرفني من الشيعة قد وضع مثل 

هذه القصص للتوهني بشخص اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب، انطالقًا من أّنه 

دعة، وصاحب البدعة جيوز سّبه والوقيعة فيه واهتامه بام ليس فيه عنده صاحب ب

إلسقاط حرمته بني الناس، كام يفتي بذلك غري واحد من الفقهاء ويعتمدون فيه 

عىل بعض األحاديث عن النبي صىل اهلل عليه وعىل آله وسّلم نفسه، فال يمكن 

 احلادثة التارخيّية.هبذا العدد القليل من املصادر املبعثرة إقناعه بمثل هذه 

إّن الكتب التي حكت القّصة تفتقر إىل مصادر موثوقة، فضاًل عن  رابعاا:

افتقارها إىل أسانيد حتّدد طبيعة مصدر املعلومات التي اشتملتها قّصة هبذا احلجم 

من التفصيل والتعقيد، فمن الصعب التصديق بمثل هذا. وهل يمكن احلكم 

اخلطاب هنا( بمثل هذه املروّيات واعتباره ولد عىل مسلم )لو جتاهلنا عمر بن 

زنا من الناحية الرشعية أو القانونية أو األخالقية؟! وهل يقبل الفقه اإلسالمي 

بمثل هذه اإلثباتات بوصفها معطيات رشعّية وبّينات حتّقق هذا العنوان يف حّق 

 هذا الشخص أو ذاك؟! وهل نقبل باستخدام اآلخرين لنفس هذه الطريقة يف

حّق كبار رواة احلديث عند اإلمامّية كزرارة ويونس بن عبد الرمحن وغريمها، 

حيث وردت فيهم العرشات من الروايات عن أهل البيت عليهم السالم 
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والذاّمة هلم ذّمًا شديدًا؟ أال نتوّقف ونحّلل األمور؟ وهل جمّرد جميء رواية أو 

ة دراسة ومقارنة نّص كاٍف إلثبات األمر؟ أال نطالب اآلخرين بمامرس

ومالحظة جوانب املوضوع؟ هل يقبل موضوع هبذا احلجم من روايات مل ترد ال 

يف أمهات كتب التاريخ الشيعية والسنّية )تاريخ الطربي وابن األثري وابن 

خلدون واليعقويب ومسكويه واملسعودي و..( وال يف أّمهات كتب احلديث وال 

د السنّة والشيعة، وليس هناك سوى الرتاجم وال الفقه وال األدب كذلك عن

كتاب سليم ومثالب العرب وقد بّينا احلال فيهام، والباقي كتب متأخرة منذ 

القرن السادس اهلجري، إىل العّص الصفوي، إىل يومنا هذا، تنقل بنحو القيل 

 عن القال.

فإذا كان املقصود هو جمّرد استخدام أسلوب تسجيل النقاط يف إطار 

أّما  .هبيّة فهذا يشء، وال يعنينا هنا ألّننا نبحث يف واقعية املوضوعاملامحكات املذ

إذا كان املقصود إثبات واقعيّة هذا املوضوع ـ وأّن عمر بن اخلطاب هو فعاًل ابن 

زنا ـ بالطرق العلمّية املعتمدة حديثيًا أو تارخيّيًا أو رشعّيًا وقانونّيًا، فهذا يشء 

 وص، فليالحظ جّيدًا.آخر، ال تكفي فيه مثل هذه النص

لو كان عمر بن اخلطاب ابن زنا وكان هذا أمرًا معروفًا، وصل  خامساا:

ستخدم بقّوة من طرف باالشتهار اىل الكلبي وغريه، لكان من الطبيعي أن يُ 

مرشكي قريش ضّده للتشويه عليه بعد إسالمه، يف مناخ ثقافة عربية تعنى 

لقد كان مناسبًا أن يثار هذا األمر ضّده من  باألنساب وهتتّم هبا أشّد االهتامم، بل

قبل كّل املخالفني له، بعد وفاة النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، فكيف مل ترد 

هذه النصوص واحلكايا عند أشّد معارضيه ـ كالشيعة ـ إال يف كتب مبعثرة 

؟! وملاذا مل ومتأّخرة زمنًا فاقدة لألسانيد واملصادر املوثوقة، وكثري منها وجادات
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نجدها يف الكتب األربعة أو يف كتب الشيخ الصدوق والشيخ املفيد والسيد 

 املرتىض وغريهم؟!

إّن مقتىض القاعدة هو احلكم بصّحة نسب عمر بن اخلطاب إىل أبيه  والنتيجة:

وأّمه، وأّنه ال يوجد أّي دليل عقيل أو نقيل أو رشعي أو تارخيي يثبت أّنه ابن زنا. 

 ّفر لدّي من مصادر يف هذه العجالة، واهلل العامل.هذا ما تو
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 لتواصل االجتماعي مع منكري مقامات أهل البيت عليهم السالما  ـ 322

 :الدارس لعقيدة مذهب أهل البيت عليهم  إنّ »يقول بعض الباحثني:  السؤال

السالم هو اإلنسان الذي استوىف اإلجابة النظرية الدقيقة لألسئلة الثالثة الكربى: 

من إمامك؟ و.. وْلنه قد أحاط علًما بكلمة الرّس التي  نبّيك؟من  من رّبك؟

تسمح بالعبور إىل الضفة اْلخرى اجلميلة منها للعامل اْلخر، أضحى هذا 

الدارس صاحب رسالة. فًم هي رسالة دارس العقيدة؟ هي تقديم اْلجوبة 

لنبّي، وهنا العملية والنظرية عّل اْلسئلة الثالثة الكربى: الرّب، والعبودّية له، وا

قد ُييب فرد إجابة َّل تتضّمن إَّل اسمه صّل اهلل عليه وآله، ولكن قد ُييب 

اْلخر إجابة أشمل بكثري من اْلوىل، والفرق بينهًم ِف درجة معرفة النبي واَلهم 

لدارسة العقيدة هو معرفة النبي واتباعه تبعية تاّمة وحب كامل. واْلمر ذاته 

اْلخري: أي عن اإلمام. وعليه فليس دارس للعقيدة يتعّلق باإلجابة عن التساؤل 

أبداا هو ذاك الذي عندما يتحّدث ِف اإلمامة يقول: قال البعض وقال آخرون، 

فهذا َّل يعرف اإلمامة. ويظّن البعض أّن علينا أن نخرب عن اْلّق الثابت لنا بأدّلتنا 

ت الصحيحة وعن ما ليس كذلك، ونجعلهًم ِف مصاف واحد أو نشري إشار

خجولة عن ميلنا. وليست هذه مواصفات الدارس للعقيدة اْلّقة، بل هو أبعد 

ما يكون عن العقيدة اْلّقة عملّياا. إنه فقط مدّرس أفكار! وهذ قّصة فيها عربة: 
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الكشمريي يواظب أثناء تواجده ِف  كان العارف اإلَلي السيد عبدالكريم

ف، وذات يوم التقى النجف اْلرشف عّل اْلضور ِف الصحن العلوي الرشي

بإبن أحد اَلراجع وسأله مستغرباا عن أحوال والده وقال للولد بأين رأيت والدك 

اليوم بعيد جداا عن الرضيح رغم أنه دائًما يكون متواجداا عندها فلًمذا؟ مل يعرف 

الولد اإلجابة وقّرر أن يسأل والده عن ذلك، وعندما التقى بوالده قال له بأن 

ن سبب تواجده بعيداا جّداا عن اْلرم الطاهر خالف العادة، الكشمريي سأل ع

فأطرق اَلرجع برأسه وعلم بأّن الكشمريي كان رأه بعيداا جداا عن اْلرم الطاهر 

رؤية قلبية عرفانية شهودية وإَّل فإّن جسده كان قريباا. رفع اَلرجع رأسه وقال 

د قد زار بعض الزمال ء ِمّن َّل يؤمنون بالوَّلية لولده بأنه كان ِف ذلك اليوم اَلحده

اَلطلقة ْلمري اَلؤمنني عليه صلوات اهلل! انتهت القّصة. زيارة واحدة لرجل ينكر 

مقامات أهل البيت سالم اهلل عليهم جعلت اَلرجع وإن كان جسدّياا عند 

الرضيح لكن روحاا بعيد جداا وَّلحظ ذلك العارف اجلليل بعده الروحي عن 

أبعده اإلمام عليه السالم؟ أم أبعدته زيارته َلنكر  اإلمام عليه السالم! هل

اَلقامات؟ البعض منا يريد أن ُيعل منكري مقامات اْلئّمة اْلطهار ِف مصاف 

اَلؤمنني. واْلخر منّا َّل يرى َلذا اإلنكار قيمة يرّتب عليها صداقاته وانتًمءاته 

فهو ُيعلها كّلها ِف وجمامالته. واْلخر منّا عندما يريد أن يتحّدث ِف هذه اْلمور 

طالق هؤَّلء ليسوا عّل اإل.. مصاف واحد من القبول والرّد والدليل والبطالن

. شيخنا ما تعليقكم عّل هذا «داريس العقيدة وإن جلسوا ِف حمرض كبار العلًمء

 الكالم؟

  أوافق عىل ما جاء يف النّص أعاله يف اجلملة، ولكن يل عّدة مالحظات

 رسيعة:
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لعقيدة غري املعتقد هبا، وأظّن أّن النّص أعاله خلط بني دارس ا أوَّلا:

األمرين، فاآلثار التي ذكرها هي للمعتقد واملحّب، وليست لدارس العقيدة، 

فقد يكون اإلنسان دارسًا للعقيدة وال يكون معتقدًا، وقد يكون معتقدًا وليس 

ر أن يمّيز بني بعامل من علامء الكالم والعقيدة، هلذا كان األفضل بالنّص املذكو

 املعتقد بحّق وبروحه وبني الدارس للعقائد واملعتقدات.

ال قيمة هلذه القصص؛ ألّن ما ذكره ذلك املرجع كان استنتاجًا،  ثانياا:

فاألفضل أن نستند إىل كتاب اهلل وسنّة نبّيه وآله يف إثبات تراجع من يلتقي 

املنكرين للمقامات، بدل االعتامد عىل استنتاجات برش ال حجّية ألقواهلم يف غري 

ل كيف عرف ذلك املرجع ب .االجتهاد يف الفروع، كام ذكر ذلك العلامء أنفسهم

 أّن هذا هو قصد السّيد الكشمريي رمحه اهلل؟ وملاذا ال يكون قد قصد شيئًا آخر؟

مل يتحّدد ما هي الدرجة من اإلنكار التي كان عليها ذلك املنكِر ملقامهم  ثالثاا:

عليهم السالم، فلعّله كان مبتىل بالنصب أو بغريه، فلهذا كانت املصلحة يف 

 االبتعاد عنه.

أضف إىل ذلك أّن اهلل تعاىل مل حيّرم اللقاء حتى بمن يستهزئ بآيات اهلل تعاىل، 

وإّنام طالب املؤمنني أّنه إذا تّم االستهزاء هبا أن يرتكوهم حتى يتوّقفوا عن 

االستهزاء، ال حتى يؤمنوا هبا. وجتدر اإلشارة إىل أّن اآلية حتّدثت عن 

ملعتقدات احلّقة، فلو كان املعيار هو ترك االستهزاء، وليس فقط اإلنكار أو نقد ا

َوَقْد ﴿اللقاء بمن ينكر آيات اهلل ملا صّح ضّم اإلنكار إىل االستهزاء، قال تعاىل: 

ا َفاَل َتْقُعُدوْا  ا َوُيْستَْهَزُأ هِبَ َل َعَليُْكْم ِِف اْلكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت اهللِّ ُيَكَفُر هِبَ َنزه

ْثُلُهْم إِنه اهللَّ َجاِمُع اَلُْنَافِِقنَي َمَعُهْم َحته  ُكْم إِذاا مِّ ِه إِنه ى خَيُوُضوْا ِِف َحِديٍث َغرْيِ

(، فعطُف االستهزاء عىل الكفر بالواو 212)النساء:  ﴾َواْلَكافِِريَن ِِف َجَهنهَم مَجِيعاا 
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س معهم ال بـ )أو( دليٌل عىل أّن الكفر لوحده ليس معيارًا، وتعليُق ترك اجللو

 إىل أن خيوضوا يف حديٍث غريه، معناه أّن أصل اللقاء هبم مل تكن فيه مشكلة.

بل لو كان اللقاء بأهل الكفر ـ فضاًل عن خمتلف ألوان الضاّلني ـ حرامًا يف 

نفسه أو يوجب نفرة النبي وأهل بيته من هذا الشخص، النترش ذلك بني 

من أعرافهم، كيف والنصوص عىل املترّشعة املسلمني أو الشيعة، ولعّد عرفًا 

التواصل مع أهل الذّمة شاهدة، والدعوة للرّب بمن ال يعتدي من الكّفار عىل 

املسلمني ـ ومن ألوان الرّب التواصُل االجتامعي معهم ـ قد نطق هبا القرآن 

ْ ُيَقاتُِلوُكْم ِِف ﴿الكريم، حيث قال تعاىل:  يِن َومَلْ  ََّل َينَْهاُكُم اهللهُ َعِن الهِذيَن مَل الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنه اهللهَ ُُيِبُّ اَلُْْقِسطنِيَ   ﴾خُيِْرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َترَبُّ

 (.8)املمتحنة: 

علاًم أّن هذا الشخص املنكر للمقامات يظّل ـ إذا مل يبلغ درجة الن ْصب ـ 

داخاًل يف دائرة اإلسالم، بل قد يكون شيعّيًا، فتشمله كّل األدّلة الدالة عىل 

حقوق املسلم وحسن التعامل معه وأخّوته ونّصته والتواصل اإلجيايب معه، 

نخرج عن كّل هذه وهي نصوص تبلغ عرشات اآليات والروايات، فكيف 

الثقافة اإليامنّية الواردة يف الكتاب والسنّة لنؤّسس لثقافة قطيعة بني املسلمني 

واملؤمنني، انطالقًا من مثل هذه املفاهيم والقصص؟ فإذا كانت الروايات حتّث 

عىل عيادة مرىض أهل السنّة، وإقامة صالة اجلامعة معهم، والسعي يف جنائزهم، 

ًا مستحّبًا، فهل هذا غري التواصل االجتامعي مع أهل السنّة وتراها أمرًا مندوب

املنكرين للوالية املطلقة ألهل البيت عليهم السالم؟! فكيف صار لقاء هذا 

املرجع بشخٍص يظهر أّنه شيعي وله نظر يف بعض األمور موجبًا لنفرة 

ياة املعصومني، فيام املعصوم نفسه حيثنا عىل التواصل مع أهل السنّة يف احل
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االجتامعّية عندما ال يكون هناك حمذور خاّص؟ إّن األمر حيتاج لدراسة جاّدة يف 

القضّية وليس لرؤية أو منام أو قّصة ال ُتنقل عن معصوم ولعّل هلا ظروفها 

اخلاّصة إذا صّح نقلها، حتى ال نبني ديننا عىل عواطفنا، بل نبني عواطفنا عىل 

 ديننا وعقولنا.

ل مع الضاّلني والكافرين واملنحرفني موجبًا لضالل هذا نعم، لو كان التواص

الشخص، أو كان ترك التواصل معهم جزءًا من خّطة تربوّية إصالحية منتَِجة 

عىل أرض الواقع، كان أمرًا آخر، لكّن ما ُنقل يف النّص أعاله ال يشري إىل ذلك 

 إطالقًا.

 

 استخدام املوسيقى لتحصيل حالة روحانّية  ـ 325

 :اَلعروف أّن الطرق إىل اهلل بعدد أنفس اخلالئق، فكلٌّ خيتار له  من السؤال

طريقاا، فمنهم من ينظر إىل اْلفاق ويتفّكر فيها، ومنهم من يتفّكر ِف اْلنفس 

ْلجل القرب من اهلل تعاىل. سؤاِل: هل اَّلسرتخاء والتأّمل مع اَلوسيقى ـ ليكون 

 تعاىل؛ ْلين َّلحظت أشخاصاا اإلنسان ِف حالة روحانية ـ يقّرب اإلنسان من اهلل

يّتجهون هذا اَّلِتاه مع اْلعًمل العبادّية؟ وأنا أقوم ببعض اْلعًمل العبادّية 

اَلستحّبة وكذلك هتذيب النفس، ولكن أريد أن ترشدين إذا كان هناك طرق 

 أخرى بحيث يتحّقق اخلشوع القلبي معها؟

 ع حالته النفسية يمكن لإلنسان أن خيتار أّي طريقة أو أسلوب ينسجم م

وطبيعته وشخصّيته، ويرى فيه مقّربًا له إىل اهلل تعاىل، فيستشعر معه حالة 

الروحانية التي يطلبها الدين، واملعيار يكمن فقط يف أن ال يكون األسلوب )أو 

الطريقة( منافيًا للدين نفسه، فإّن اهلل ال ُيطاع من حيث ُيعىص، فإذا كانت 
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)بحسب التقليد أو االجتهاد( ال إشكالّية رشعّية فيها  املوسيقى أو غريها حالالً 

كان استامعها هبذا القصد جائزًا، كام والبّد من األخذ بعني االعتبار متام 

 التأثريات املصاحبة للموضوع ذاتيًا واجتامعّيًا.

هذا كّله رشط عدم نسبة هذه الطريقة اخلاّصة أو تلك إىل الدين، وإال فمن 

 يعًا حمّرمًا أو بدعة حمّرمة يف الدين نفسه.املمكن أن يكون ترش

والسبل التي أنصح ـ من حيث املبدأ ـ باستخدامها يف األعامل العبادية هي 

التي وردت يف القرآن الكريم أو ثابت السنّة الرشيفة، كإحياء الليل، وقراءة 

كثر القرآن والذكر وغري ذلك، وكّل إنسان لديه حالته الذاتية التي ينسجم فيها أ

مع قراءة القرآن أو مع الذكر أو مع الصالة أو غري ذلك، وما هو أزيد من ذلك 

 حيتاج ملتابعة تفصيلية.

 

 لألخوات اللواتي يعانني من حاالت اكتئاب وأزمات زوجّيةنصائح   ـ 323

 :الكثري من حاَّلت اَّلكتئاب تفّشت ِف جمتمعنا، خاّصة لدى  السؤال

عصاب اَلوجودة ِف الصيدليات، لكن اْلخوات. واْلطّباء يصفون أدوية اْل

بدون جدوى تقريباا. ومن خالل عميل أواكب أكثر من حالة.. اَلعاناة بشكل عام 

تتمثل بضغوطات اْلياة، َّلمباَّلة الزوج، عدم اهتًممه بزوجته وأوَّلده من 

الناحية النفسّية، تغّيبه عن اَلنزل معظم النهار، متاعب سّن اَلراهقة لألوَّلد، عدم 

فاق ِف اْلراء أمام اْلوَّلد.. سؤاِل شيخنا الكريم: بًمذا تنصح أّي أخت اَّلت

تتناول دواءا مضاّداا للكآبة واإلحباط وتعب اْلعصاب، خاّصة أّن أزواجهّن 

يصنّفوَّنّن مريضات أعصاب، وُيدون اَلرّبر لعالقات أخرى تزيد اْلمور 

 .تعقيداا. لكم اْلجر والشكر
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 :ما يبدو يل عّدة أمور 

عىل املستوى الذايت، فإّنني أعتقد أختي الكريمة ـ ومن منطلق ديني ـ  َّلا:أو

بأّن االنفتاح عىل اهلل تعاىل يعطي لإلنسان الكثري من الطمأنينة، إّن املفاهيم 

الدينية بالغة األمهّية يف هذا املجال، فمفهوم ابتالء املؤمن، ومفهوم الصرب 

 بتحّمل املشاّق، ومفهوم التأيّس بأهل وحسناته، ومفهوم أّن اجلنّة ال تنال إال

املصائب من األنبياء واألولياء واألوصياء، ومفهوم التوّكل عىل اهلل، ومفهوم 

الرضا بقضاء اهلل وبام قسم والقناعة بام قّدر، ومفهوم أّن الدنيا قنطرة وجرس 

ية فقط، ومفهوم البكاء ومناجاة اهلل ودعائه وذكره.. وغريها من املفاهيم الدين

 الثابتة يف الكتاب والسنّة يمكنها أن تفتح حياة اإلنسان لو طّبقها عىل عاملٍ آخر.

وعندما أقول: عامل آخر، فهذه الكلمة ليست مبالغة أو تالعبًا لفظّيًا، إّّنا 

حقيقة، إّن العالقة مع اهلل عاملٌ آخر، وحمبّة اهلل عالقة تذوب أمامها العالقات 

من منطلق اهتاممايت الدينية ـ هو التأسيس لعالقة  األخرى، فأّول يشء أراه ـ

عدها اإليامين والروحي، تنّفس كّل الضغوط واالحتقانات، أخرى مع اهلل يف بُ 

وتصنع من املصائب واآلالم مواّد وحججًا وذرائع للكالم مع اهلل سبحانه 

 واالنفتاح عليه وتلّمس كرمه.

كتشفوا رّس الدين، وعرفوا أّن روح إّنني أؤمن بقّوة بأّن العرفاء واملتصّوفة ا

الدين هو هذه العالقة الروحية الرائعة هبذا املقّدس املتعايل، وإذا كنّا نختلف 

معهم يف بعض األمور وبعض اجلوانب املعرفيّة فإّن البعد الروحي يف التجربة 

ال املعنوية والعرفانية يظّل أرقى ما يف وجود اإلنسان املؤمن، فلننفتح عىل اهلل، و

يبقى ديننا فقهّيًا فقط، وال كالمّيًا فقط، وال تارخيّيًا فقط، وال جدالّيًا فقط، بل 

وال دنيوّيًا فقط! ولنذهب يف رحلة سعيدة يف ربوع هذه الذات املقّدسة املتعالية، 
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وأعتقد أّن نتائج باهرة سوف تظهر. وسنفهم بشكل أوضح أمورًا لطاملا سخرنا 

ساوي الرّساء والرضاء، وسندرك بروحنا ـ ال بفكرنا هبا، سنعرف معنى قوهلم: ت

 ﴾لَِكْياَل َتْأَسْوا َعَّل َما َفاَتُكْم َوََّل َتْفَرُحوا بًَِم آَتاُكمْ ﴿فقط ـ معنى قوله تعاىل: 

 (.11)احلديد: 

فقد حصلت انتكاسات يف بنيات التفكري يف حياتنا، ضّيعت  ،ومع األسف

فرصًا كبريًة عىل اإلنسان، وَفَقَد اإلنسان ـ بالغرق يف عامل الدنيا والتقانة 

واملاديات ـ مساحات كبرية من وجوده، بات يتعاطى معها بسخرية واستهزاء 

زات هذا وغرور مل يفضيا به إال إىل الفردية والوحشة والغربة والتي هي مي

 العّص كام يقولون.

لست خمتّصًا بعلم النفس أو بالعالج النفيس، وحيتاج األمر ملراجعة  ثانياا:

ذوي االختصاص حتى ال نقول ما ال علم لنا به، لكنّني أعتقد أّننا بحاجة 

لعالجات نفسّية ال تقوم فقط عىل األدوية، بقدر ما تقوم عىل إحداث تبّدالت يف 

ات، لنرى األشياء من حولنا بطريقة خمتلفة. إّن الكثري من املفاهيم والتصّور

مشاكلنا ال تكمن يف الواقع املحيط بنا فقط، بل يف املفاهيم التي حتكم رؤيتنا 

ورّدة فعلنا إزاء هذا الواقع، فهذه املفاهيم كنت دائاًم أشّبهها بأّّنا مثل أقراص 

منا، وقد يدخل آخر فيلّوث كّل الدواء، قد يدخل مفهوم إىل أعامقنا فيغرّي كّل آال

وجودنا. أقرتح الذهاب نحو عيادات نفسية هتتّم هبذا اجلانب، أي جانب تغيري 

املفاهيم ورؤيتنا للحياة. فكثريًا ما نكون مثاليني نقارن دومًا بني املثال وواقع 

حياتنا الزوجّية، فيام املطلوب أن نكون أيضًا واقعيني، وهناك قد نرى أّن هذا 

ج أو تلك الزوجة ليسا هبذه املثابة من الرّش، بل فيهام من نقاط اإلجيابّية الزو

 عنارص كثرية.
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وهناك مفهوم ديني ذكرته بعض الروايات وِحَكم األخالقيني والعرفاء 

يقول: ال تنظر يف األمور الدنيوية إىل من هو فوقك، بل انظر إىل من هو دونك 

األمور الروحية واملعنوّية والعلمّية فانظر حتى تقنع، فال تطلب الدنيا، وأّما يف 

إىل من هو فوقك، كي تستمّر يف االرتقاء، وهذا مفهوم ال يعني التكاسل عن بناء 

 الدنيا، بقدر ما يعني عدم الطمع فيها واملثالّية يف حتقيق أحالمها.

وقد جاء يف احلديث املعترب عند كثريين، عن هشام بن سامل قال: سمعت أبا 

يا محران، انظر إىل من هو دونك، » عليه السالم يقول حلمران بن أعني: عبد اهلل

وال تنظر إىل من هو فوقك يف املقدرة، فإّن ذلك أقنع لك بام قسم لك، وأحرى 

أن تستوجب الزيادة من رّبك، واعلم أّن العمل الدائم القليل عىل اليقني أفضل 

أّنه ال ورع أنفع من جتنّب حمارم عند اهلل من العمل الكثري عىل غري يقني، واعلم 

اهلل، والكّف عن أذى املؤمنني واغتياهبم، وال عيش أهنأ من حسن اخللق، وال 

)الشيخ  «مال أنفع من القنوع باليسري املجزئ، وال جهل أرّض من العجب

 (.771: 1الصدوق، علل الرشائع 

لظلم، فعليها إذا تعّرضت املرأة لظلٍم حقيقي من الرجل، وليس لوهم ا ثالثاا:

أن تكون قوّية، وأن تقتنع بأّن القّوة حّق، وليست القّوة يف املرأة عيبًا كام يريد 

املجتمع أن يومهنا، ألّن املطالبة باحلقوق ورفض الظلم مبدأ إنساين وديني معًا، 

ال فرق فيه بني ظلٍم وظلم، والرجال الظاملون جيب مواجهتهم لكّف أذاهم، 

ملات واملقّّصات جيب التعامل معهم بام يفرض عليهم متامًا كالنسوة الظا

 وعليهّن إعطاء كّل ذي حّق حّقه.

يمكن االستعانة بكّل عنارص القّوة املحيطة باملرأة؛ للضغط عىل  ،ومن هنا
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الرجل أو إقناعه بأن يتعاطى مع األمور من زاوية خمتلفة، ذلك كّله بطريقة 

يمكن ـ عن مشاركة اآلخرين يف  عقالنية هادئة ومتوازنة، ال تبتعد ـ حيث

 عقوهلم باملشاورة.

 

 واستحقارهم ش اآلخرينميتهويط احملتعامل بطريقة رمسّية مع ال  ـ 324

 :أوّد اَّلستفادة من خربتكم.. بعض اَللتزمني أو اَللتزمات َّل يعريون  السؤال

اهتًمماا َلن حوَلم، أي يتعاملون بجّدية أو برسمّية معيّنة مع حميطهم، لدرجة 

دش مشاعر الطرف اْلخر، ويشعر بالتهميش أو اَّلستخفاف. ما هو رأي َّت

 ديننا اْلنيف؟

  موقف اإلسالم من ُحسن اخللق والتعامل الطّيب مع الناس هو املوقف

َفبًَِم َرمْحٍَة ﴿الوجداين الصايف، وقد رّصحت به اآليات واألحاديث، قال تعاىل: 

ْم َوَلْو ُكنَْت  وا ِمْن َحْولَِك َفاْعُف َعنُْهْم  ِمَن اهللهِ لِنَْت ََلُ َفظًّا َغلِيَظ اْلَقْلِب ََّلْنَفضُّ

ْل َعَّل اهللهِ إِنه اهللهَ ُُيِبُّ  ْم َوَشاِوْرُهْم ِِف اْْلَْمِر َفإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكه َواْسَتْغِفْر ََلُ

لنِيَ  َمْغِفَرةٍ ِمْن  َوَساِرُعوا إىَِل ﴿(، وقال عّز من قائل: 271)آل عمران:  ﴾اَلَُْتَوكِّ

اِء  ه ْت لِْلُمتهِقنَي الهِذيَن ُينِْفُقوَن ِِف الرسه َمَواُت َواْْلَْرُض ُأِعده ُكْم َوَجنهٍة َعْرُضَها السه َربِّ

اِء َواْلَكاظِِمنَي اْلَغْيَظ َواْلَعافنَِي َعِن النهاِس َواهللهُ ُُيِبُّ اَلُْْحِسننِيَ  ه )آل  ﴾َوالرضه

(، 1)القلم:  ﴾وإّنك لعّل خلق عظيم﴿(، وقال سبحانه: 211ـ  211عمران: 

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص ﴿وقال سبحانه: 

ٌد َرُسوُل اهللهِ ﴿(، وقال تعاىل: 218)التوبة:  ﴾َعَلْيُكْم بِاَلُْْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيمٌ  حُمَمه

ا َيْبَتُغوَن َفْضالا ِمَن  َوالهِذينَ  دا ا ُسجه عا اُء َبْينَُهْم َتَراُهْم ُركه اِر ُرمَحَ اُء َعَّل اْلُكفه َمَعُه َأِشده
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نه َعْينَْيَك إىَِل َما َمتهْعنَا بِِه ﴿(، وقال تعاىل: 11)الفتح:  ﴾اهللهِ َوِرْضَواناا.. ََّل مَتُده

َزْن َعَليْهِ  ا ِمنُْهْم َوََّل حَتْ (، 88)احلجر:  ﴾ْم َواْخِفْض َجنَاَحَك لِْلُمْؤِمننِيَ َأْزَواجا

َبَعَك ِمَن اَلُْْؤِمننِيَ ﴿وقال:  َِن اته
 (.127)الشعراء:  ﴾َواْخِفْض َجنَاَحَك َلِ

وجاء يف احلديث عن العالء بن الفضيل، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: 

روهم، وال يتهّجم عّظموا أصحابكم ووقّ »كان أبو جعفر عليه السالم يقول: 

بعضكم عىل بعض، وال تضاّروا وال حتاسدوا، وإياكم والبخل وكونوا عباد اهلل 

إّن أعرابيًّا »، ويف صحيحة أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم قال: «املخلصني

من بني متيم أتى النبي ـ صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم ـ فقال له: أوصني، فكان 

، ويف خرب السكوين الصحيح عىل املشهور، «إىل الناس حيّبوك مما أوصاه: حتّبب

عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل آله وسلم: 

ثالث يصفني وّد املرء ألخيه املسلم: يلقاه بالبرش إذا لقيه، ويوّسع له يف املجلس »

 معتربة هارون بن خارجة، عن ، ويف«إذا جلس إليه، ويدعوه بأحّب األسامء إليه

. ويف خرب «من التواضع أن تسّلم عىل من لقيت»أيب عبد اهلل عليه السالم قال: 

ما من مؤمن إال وفيه »الفضل بن أيب قّرة، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: 

، ويف اخلرب عن اإلمام الرضا عليه «املزاح»، قلت: وما الدعابة؟ قال: «دعابة

.. ومن تبّسم يف وجه أخيه املؤمن كتب اهلل له حسنة، ومن »ه قال: السالم أنّ 

 .«كتب اهلل )له( حسنة مل يعّذبه

وعن حبيب اخلثعمي، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: قال رسول اهلل صىل 

أفضلكم أحسنكم أخالقًا املوطؤن أكنافًا الذين »اهلل عليه وعىل آله وسلم: 

، وعن عبد اهلل بن ميمون القداح، عن أيب عبد «هلميألفون ويؤلفون وتوطأ رحا

، ويف «املؤمن مألوف، وال خري فيمن ال يألف وال يؤلف»اهلل عليه السالم قال: 
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صنائع املعروف وُحسن البرش يكسبان املحّبة، ويدخالن اجلنّة، »خرب آخر: 

، ويف صحيح بريد بن «والبخل وعبوس الوجه يبعدان من اهلل ويدخالن النار

والذي ال إله إال هو ما أعطي مؤمٌن قّط »عاوية عن الباقر عليه السالم أّنه قال: م

خري الدنيا واآلخرة إاّل بحسن ظنّه باهلل ورجائه له وحسن خلقه والكّف عن 

أتى »، ويف خرب أيب بصري، عن أيب جعفر عليه السالم قال: «اغتياب املؤمنني..

م رجٌل فقال: يا رسول اهلل أوصني، فكان رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل آله وسلّ 

، ويف خرب آخر عن أيب عبد اهلل عليه «فيام أوصاه أن قال: الق أخاك بوجه منبسط

تلني جناحك، وتطيب كالمك، »السالم قال: قلت: ما حّد حسن اخللق؟ قال: 

 «.وتلقى أخاك ببرش حسن

ويف خرب آخر عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

يا بني عبد املطلب إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالقوهم »وعىل آله وسّلم: 

، ويف معترب سامعة بن مهران، عن أيب عبد اهلل عليه «بطالقة الوجه وحسن البرش

منهّن أوجب اهلل له اجلنّة: اإلنفاق من  ثالث من أتى اهلل بواحدة»السالم، قال: 

، ويف معتربه اآلخر عن أيب «اإلقتار، والبرش بجميع العامل، واإلنصاف من نفسه

احلسن موسى عليه السالم، قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم: 

، وعن عبد العظيم احلسني، عن حممد بن عيل «حسن البرش يذهب بالسخيمة»

إّنكم لن »عن آبائه عليهم السالم، قال: قال أمري املؤمنني عليه السالم:  الرضا

تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بطالقة الوجه وحسن اللقاء، فإيّن سمعت 

رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم 

ضع هلل رفعه اهلل، ومن من توا»، وعن رسول اهلل أيضًا: «فسعوهم بأخالقكم

تكرّب خفضه اهلل، ومن اقتصد يف معيشته رزقه اهلل، ومن بّذر حرمه اهلل، ومن أكثر 
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 «.ذكر املوت أحّبه اهلل

وهناك العرشات من هذه النصوص التي ترّغب يف حسن لقاء الناس 

والتواصل معهم والبرش واالبتسامة يف لقائهم، وعدم العبوس وعدم التكرّب 

 اظة، واالهتامم هبم وغري ذلك.وعدم الفظ

لكن مع األسف نحن نواجه ظواهر غري أخالقيّة يف جمتمعاتنا الدينية، 

كالتكرّب واحلسد والنميمة والغيبة وتسقيط الناس والتهاون يف احلرمات، 

والفظاظة والصالفة واجلفاء وقسوة القلب وغري ذلك، حتى أّن بعض املتدينني ـ 

رجال السياسة والفكر ـ إذا دخلت عليه كأّنام ومنهم بعض علامء الدين، و

دخلت عىل جّبار، أو طرقت باب سلطان، هيابه َمن حوله، وخيافون نقده أو 

مكاشفته يف أبسط األمور، رسيع الغضب، مترّسع يف احلكم عىل اآلخرين، أّما 

 إذا دخلنا احلياة العلمّية فهو العامل الوحيد والفاهم الفريد، وكّل البرش حرشات

ورذاذ، الوقار عنده عبوس، والتواصل عنده هو الصمت وعدم الكالم، يبخل 

عىل الناس يف احلديث إليهم، ويظّن أّن اهليبة حتفظ بالصمت وتقطيب احلاجبني 

وجتاهل اآلخرين وإرخاء اللحية والتسبيل واإلسدال، وخيرتع لكّل ذلك املرّبر 

القّوة السياسّية التي يمثلها، أو تلو املرّبر، كحفظ هيبة العلامء، أو حفظ مكانة 

 حفظ وجه العشرية أو القبيلة، وأّنه ال يمثل نفسه بل يمثل اآلخرين أيضًا و..

ويف املقابل، هناك الكثري من املؤمنني والعلامء والصاحلني الذين إذا عرفناهم 

تعّلقت قلوبنا هبم، ورأينا يف النظر اليهم روحانيًة خاّصة، يعيشون بساطة 

عفوّيون يف تعاملهم مع اآلخرين، يقبلون النصح ويرّحبون باملعاتبة،  العيش،

يرون أنفسهم أقّل من غريهم، وجيهدون يف أن ال يقوموا باألمور األخالقية عن 

تكّلف، بل يفعلوّنا وكأّّنا سجّية، تواضعهم حقيقي وليس مصطنعًا أو 
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والتخّلق بأخالقهم. بروتوكولّيًا، رزقنا اهلل معارشة هؤالء، واالستزادة منهم 

 آمني.

نعم، هذا كّله ال يرّبر لنا أن نرسع الهتام اآلخرين ملجّرد أّننا التقيناهم مّرة أو 

مرتني فلم نر منهم شيئًا حسنًا، فلكّل إنسان ظروفه اخلاّصة التي قد خيرج 

نتيجتها عن وضعه الطبيعي أو يكون له يف ذلك العذر، وعلينا أن نحمل الناس 

دون أن يبلغ بنا ذلك حّد الغباء واحلامقة، وقد جاء يف احلديث عن  عىل األحسن

احلسني بن املختار، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: قال أمري املؤمنني عليه 

ضع أمر أخيك عىل أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، وال »السالم يف كالٍم له: 

 «.اخلري حممالً  تظنّن بكلمٍة خرجت من أخيك سوءًا وأنت جتد هلا يف

كام أّن العبوس أو )الرسمّية( أو حتى التعايل يمكن أن يكون يف بعض 

األحيان قيمًة أخالقّية جتاه بعض األشخاص الذين ينبغي لنا أن نفعل ذلك 

 معهم، وهذا يكون يف حاالت خاّصة هلا حدودها ومعايريها.

 

 ةالدمج بني الدراسة احلوزوية واجلامعّي  ـ 322

 :لب ِف َّناية اَلرحلة اَلدرسّية، وَّل أدري أأذهب اْلوزة أم أنا طا السؤال

أدمج بني الدراسة اْلكاديمية واْلوزوّية، علًما بأين أفّضل الدمج لكن ماذا أدرس 

 أكاديمّياا؟ وماذا أدرس حوزوّياا حني الدمج؟

  لعّل األفضل يف حالتكم ـ حيث ترغبون باجلمع، وأنتم أدرى بوضعكم

منّي ـ هو أن تدرس الدراسات احلوزوية وإىل جانبها دراسات أكاديمية هلا صلة 

ونفع يف القضايا الدينّية والعاّمة، مثل علم االجتامع أو الفلسفة أو علم النفس أو 

اجة اليوم لعلامء دين يعرفون هذه علم التاريخ أو اللغة وما شابه ذلك؛ ألّننا بح
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العلوم التي تشّكل اليوم حتّديًا كبريًا للفكر الديني ورافدًا عظياًم له يف الوقت 

نفسه، ولعّل ظهور جيل علامئي خبري يف جمال العلوم الدينية واإلنسانية معًا 

د من يمكنه أن يقّدم لنا اجلديد من الفكر والرأي والنظر والتأّمل، ويمّدنا باملزي

 التنمية للمعرفة الدينية واإلنسانية معًا إن شاء اهلل.

ومن املناسب أن يكون هناك تناغم بني االختصاص اجلامعي واحلوزوي، 

فلو أردتم حوزوّيًا االهتامم بالفقه واألصول، فمن املناسب لذلك دراسات 

احلوزوي جامعية مثل اللغة والتاريخ والقانون ونحو ذلك، أّما لو كان اهتاممكم 

فلسفّيًا فلعّل من املناسب التخّصص يف اجلامعة بمثل الفلسفة أو علم االجتامع 

 أو نحو ذلك، وهكذا.

 

 ة وحيدة ومتدّينةأالعالقة عرب التلفون مع امر  ـ 322

  السؤال: بدأت منذ مّدة بالتحادث مع امرأة عرب اَلاتف بدون أّي عالقة

اا ِف العمر وغري متزّوجة وتعيش وهذه اَلرأة كبرية نسبيّ  ،ِتمعنا وبأمور عامة

وحيدة، حيث إّن أباها وأّمها مطّلقان، وكّل يعيش مع عائلته، وهذا الذي 

جعلني أحّس بأَّنا تعيش حالة نفسية معّينة. ومن خالل حديثي معها باْلمور 

العامة أِسها وُاؤنس وحدهتا، وهي امرأة مؤمنة إىل درجة عالية. ولكنّي أخاف 

فأرجو من جانبكم  ،بأن جعلتها تتعّلق يب وَّل أستطيع تزّوجها أن أكون مذنباا،

 النصيحة ِف هذه اْلالة، ولكم اْلجر والثواب.

  مقدار العالقة الذي تذكرونه ليس فيه أّي إشكال رشعي، إال أّنه من

املستحسن يف هذه احلال الّصاحة، بأن تكون شفافًا معها وتوضح هلا بطريقة أو 

 وارد إقامة عالقة دائمة معها من خالل الزواج مثاًل.بأخرى أّنك لست يف 
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كام أن ّ نوعية املوضوعات التي يتّم تناوهلا يمكنها أن تساعد يف احلفاظ عىل 

املسافة املعّينة املطلوبة بني الطرفني. وإذا مل يمكنك الزواج منها فلعّل من اخلري 

تأمينه هلا،  أن تساهم يف ارتباطها بعالقة زواج مع شخص آخر قد تستطيع

 ليكون ذلك إخراجًا هلا من حالتها النفسية.

كام أنصح بعرض حالتها ـ ولو من خاللك ـ عىل خبري نفساين قد يقّدم لك 

بعض النصائح النفسّية التي قد تستطيع نقلها هلا بطريقة أو بأخرى، ملساعدهتا يف 

هبذه الطريقة اخلروج من أزمتها النفسية والعاطفية، وإال فإّن استمرارك معها 

دون التفكري يف الوضع املستقبيل الذي يمكن أن حيصل هلا، فيه نوٌع من اخليانة 

وعدم الوفاء باملفهوم األخالقي، السيام مع ارتفاع احتامل تعّلقها بك روحيًّا 

 وعاطفيًا، األمر الذي جيعل من هذه العالقة مأساًة إضافّية بالنسبة هلا.

فقد خيّيل إليك أّنك قلٌق عليها كام  ،ذه العالقةكام أنصح بمراقبة نفسك يف ه

جاء يف سؤالكم، فيام يكون قلقكم ناجتًا من نفسك، خوفًا من استمرار هذه 

العالقة التي قد تكون أنت قد بدأت بالغوص فيها أكثر فأكثر، بام بات يقلقك 

ع يف من التوّرط يف درجة لست قادرًا عىل الوفاء بالتزاماهتا أو خوفًا من الوقو

 رشاك حّبها بحيث يكون حّبها حاجة عاطفية لك كام هو هلا.

 

 كيف يكون التواضع؟ وكيف نتفّهم التواضع يف شيء دون شيء؟  ـ 322

  السؤال: يتحّدث البعض عن التواضع فيقول فالن متواضع؛ ْلنه يقود سيّارة

، وهكذا.. بحيث  عادية بالرغم من غناه، ولكن ِف نفس الوقت يملك بيتاا فخًما

بدو اَلشهد متناقضاا وغري مرّكب بشكل صحيح. هل التواضع نسبي؟ وهل ي

يصّح أن نقول عن فالن متواضع مع هذا اَلشهد اَلتناقض أم أّن التواضع إما أن 
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يؤخذ بكّله أو يرتك بكّله، خصوصاا اْلمور البارزة التي تربك الناس ويتعّرض 

 الشخص معها إىل القيل والقال؟

 يقابل التكرّب، ومها يعرّبان عن عالقة بني طرفني، فإذا  التواضع مفهوم أ ـ

شعر اإلنسان بإحساس أّنه أكرب من شخٍص ما، ثم مارس هذا الشعور عرب تعبري 

اجتامعي عالئقي معنّي، فهو متكرّب، وإذا أحّس بأّنه أقّل من اآلخرين أو مارس 

 .ما هو أقّل من مستواه يف عالقته معهم فهو متواضع

كان عاملًا كبريًا ثم ناقشه شخص جاهل بمناقشة سخيفة، فطبيعة مثاًل، لو 

املوقف تستدعي أن يعرض عنه أو ال هيتّم به، لكنّه مع ذلك ينصت إليه ويستمع 

وكأنه يستفيد منه، فهذا نقول عنه بأّنه بنى عالقة تواضع مع الشخص اآلخر. 

ما يناديه صديقه وهكذا لو كان غنّيًا من شأنه ركوب أفخم السيارات لكنّه عند

للصعود معه يف سيارة بائسة فهو يستجيب وال يتمنّع، وهذا رضٌب من 

التواضع، فالتواضع هو عالقة بني شخصني كالتكرّب، وهلذا حتّدث علامء 

األخالق عن التواضع ناسبينه إىل طرف آخر، كام حتّدثوا عن التكرّب كذلك، 

، والتكرّب عىل الناس، بحيث يرى فقالوا: التكرّب عىل اهلل، والتكرّب عىل الرسل

 نفسه أعظم وأهّم من اآلخرين ويتنامى عنده هذا الشعور بالعظمة.

وهذا كّله يعني أّن مقولتي: التكرّب والتواضع ال عالقة هلام بنفس طبيعة عيش 

اإلنسان، ما مل نأخذ بعني االعتبار طرفًا آخر، يعيش اإلنسان حالًة نفسية معه 

تنعكس سلوكًا اجتامعيًا، فنفس احلياة الرغيدة ليست تكرّبًا، كيف وهذا سليامن 

م احلياة وأعظمها، وكان سلطانه كبريًا ومل النبي عليه السالم كانت حياته من أفخ

يّتهم بالتكرّب، بل هو دعا اهلل سبحانه أن يكون له ملك ال ينبغي ألحد من بعده، 

ومل يسّم هذا تكرّبًا وعظمة، بل قد استجاب اهلل تعاىل دعاءه وأمّده بالعطاء غري 
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 .املجذوذ

هيم ذات يمكن فرض درجات متعّددة للتكرّب والتواضع، فهذه مفاب ـ 

تطبيقات نسبّية، فقد يكون إنساٌن يف نمط حديثه مع اآلخرين متواضعًا، لكنّه يف 

قبوله باألكل معهم إذا كانوا فقراء ال يبدي تواضعًا، فليس هذا تناقضًا يف 

املشهد، وإّنام هو نقصان يف الصورة، متامًا كاإلنسان اخلاشع عندما يصيّل صالة 

لواته الهيًا غافاًل، نعم من املستحسن أن تكتمل الصبح، لكنّك جتده يف سائر ص

 .الصورة

ال أعلم دعوًة دينية إلظهار الغنّي نفسه فقريًا، فهذا يشء مل يثبت بوصفه  ج ـ

قاعدة يف التواضع، إذا ما استثنينا إمام املسلمني الذي يوجد كالم يف الدعوة 

رى أثر نعمته عىل لظهوره بمظهر الفقر، ففي بعض الروايات أّن اهلل حيّب أن ي

ْث ﴿عبده، وهذا قوٌل يف تفسري قوله تعاىل:  ا بِنِْعَمِة َربَِّك َفَحدِّ )الضحى:  ﴾َوَأمه

(، كام ورد يف النصوص ما يفيد مدح الدار الواسعة واملركب اهلنّي وغري 22

ذلك، بل الوارد يف بعض النصوص أّن بعض األئّمة وبعض رموز الصحابة 

 ثيابًا فاخرة، وهذا أمر معروف يف النصوص التارخيية. املنتجبني كانوا يلبسون

وهذا يعني أّن تطبيق التواضع مسألة نسبّية ختتلف من طريقة إىل أخرى ومن 

ظرف آلخر، وأّن الدين عندما حّث عىل التواضع الحظ أيضًا أّن هذه القيمة 

ع األخالقية عليها أن ال تلغي سلبًا قياًم أخالقية أخرى، فليس من التواض

 الظهور بمظهر الفقر أمام غري املسلمني مثاًل.

وهذه نقطة مهّمة جّدًا، وهي أّن القيم األخالقية متعارضة دومًا، ويندر أن 

توجد قيمة أخالقية مطلقة ال تقبل التخصيص، ولو كان هناك دعوة للتواضع 
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بالظهور بمظهر الفقر دومًا أو بمظهر اجلهل أو بمظهر االستكانة االجتامعية 

تناقلت النصوص هذا املعنى ولرأيناه سنًّة يف أعامل األنبياء واألولياء ل

 .والصاحلني
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 العقل الرباغماتي والعقل املبدئي

 م4154ـ  55ـ  51

يومًا ما مل أفهم بعقيل الرباغاميت )فقه املصلحة القائم عىل نظرية التزاحم( 

السالم، مامني عيل واحلسني عليهام تّّصفات بعض الشخصيات الكربى كاإل

خالقي املجتمعي الذي يقع داخل ن عندما عايشت جتارب االنحراف األلك

الوسط الديني بحّجة املصلحة والرضورات، أدركت أّن بعض اخلطوات 

ة، املنتفضة عىل الواقع واملتصادمة معه ال حتتاج ألن تكسب نتائجها املصلحيّ 

ضا عن األنا الفردية ن هتّز الوجدان، وختلق شعورًا بعدم الرأبقدر ما يكفيها 

 واالجتامعية.

جيب أن ال يبقى االنحراف متنّعاًم بسكينة باطنية ومتحّررًا من عذاب 

الضمري، هذه خطوة مهّمة للتغيري املستقبيل، حتى لو مل يقع التغيري أساسًا يف 

 .كحلظت

 

 دعوة لإلمامّية لالنفتاح على زيد الشهيد

 م4154ـ  55ـ  56

ل مع اإلمام زيد وّ رب مدى هلا يف العّص االسالمي األكأبلغت الثورة احلسينية 

                                           
التواصـل هذه بعض املنشورات التي قمت بوضعها عىل صفحتي الشخصية عىل موقـع  (2)

االجتامعي )الفيسبوك(، أحببت وضعها هنا عىل شكل خامتة؛ نظـرًا ملـا حتويـه مـن بعـض 

 األفكار والرؤى، وقد وضعت كّل منشور حتت التاريخ الذي جاء فيه.
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، الذي قتله األمويون وصلبوه (هـ211أو  212بن عيل بن احلسني الشهيد )

 .ونبشوا قربه عقب ثورته عليهم يف الكوفة

ة أن يقرؤوا هذا الرجل ومذهبه جيدًا، فهو إّنني أقّدم اقرتاحًا للطائفة اإلماميّ 

كرب دول الشيعة يف القرون أسامعيلية ترجع وإىل مذهبه ومذهب اإل ،مهم للغاية

اهلجرية األوىل كالبوهييني والفاطميني، الذين شّكلوا نقاطًا مضيئة يف التاريخ 

 .اإلسالمي

وقد كانت عالقات اإلمامية والزيدية املنتسبني إليه ممتازة حتى القرن الرابع 

يي خطأ تارخييًا ال أدري أ، كان ذلك برجييًا أخذت بالتاليشاهلجري، لكنّه وتدر

 .من يتحّمله

أدعو اإلمامية للعودة لالنفتاح عىل املنجز الزيدي وقراءته بتمّعن، متعالني 

دعوهم لالهتامم بالرتاث الديني املدفون يف اليمن أخلالف املذهبي، وكذلك عن ا

ذا الرجل ا دعوة صادقة أمتنّى أن تبدأ بأن نعطي هّّن إفهو من أعظم الرتاث. 

 بضع دقائق عىل األقل يف موسم عاشوراء كّل عام للحديث عنه ونعيه.

طبعًا أعرف أّن هناك بعض اخلالف يف رشعية ثورته لكّن أغلب علامء 

رين أخذوا بالتوّجه نحو مدح ثورته وتوثيقه واحرتامه وتنزهيه عن اإلمامّية املتأّخ 

 .املقاصد السيئة

 

 نينيجمالس العزاء وحالة بعض العقال

 م4154ـ  54ـ  59

ون ومتعّلمون ومثقفون أخذوا يأنفون من حضور شخاص عقالنيّ أهناك 

جمالس العزاء؛ ألّّنم يرون يف غالبّيتها الساحقة اخلرافة أو التكرار أو فقدان 

املضمون اجلديد، وقد صار هؤالء رشحية كبرية متناثرة يف املجتمع، أحببت أن 
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ون عليهم؟ وهل هم مصيبون أم خمطئون؟ كيف أنقل لكم حالتهم، فامذا تقرتح

هلم أن يعيشوا هذه الذكرى بالوجدان وقد اختلط وجدان هذه املجالس عندهم 

بعدم الواقعّية، فال يستطيعون البكاء إال إذا تنازلوا عن نقدهم العقيل للمضمون 

امللقى عليهم يف هذه املجالس، وهلذا تبلورت لدهيم حالة نفسية سالبة؟ ماذا 

 ولون؟تق

 

 احلاجة لتوثيق ما قيل يف احلسني عند غري املسلمني

 م4154ـ  55ـ  44

 مقرتح متواضع

قوم هبذا املقرتح لكّن وقتي ال يسعفني، وربام فعله أحد من أكنت أحّب أن 

من طالب العلوم الدينية أو الباحثني  قبل وال علم يل. هلذا أقرتح أن يقوم بعٌض 

مام احلسني عليه واملتابعني، باستقراء كّل املواقف التي قيلت يف اإل تّمنيوامله

السالم من قبل غري املسلمني، كاملسيحيني واليهود وأهل الديانات الوضعية 

كذلك ما قاله منهم الزعامء والسياسيون واإلعالمّيون . وكالبوذية وغريها

و مقالة، لكن واملفّكرون والفالسفة الكبار، وخيرج ذلك عىل شكل كتاب أ

موثقة، بحيث تبنّي لنا مصدر املعلومات املوثوق، وهل حّقًا ما ينقل عن غاندي 

ة حول اإلمام احلسني أم ال؟ وشكسبري وترششل و.. من مقوالت ومواقف رائع

نقل لنا من ين عرفنا؟ وما هي مصدر معلوماتنا يف هذا السياق؟ ومن أّول أومن 

 الصدد؟ ة اخلام يف هذااملعلومات األصليّ 

إّن تدوين كتاب أو دراسة جامعة مستقرئة يف هذا املجال يمكن أن يكون 

مفيدًا للمنرب واخلطابة احلسينية وللفكر والثقافة الدينية عمومًا، وحاميًا 
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 .للمجالس احلسينية من التشكيك والنقد إن شاء اهلل

 

 معارضة املبدأ ومعارضة الشخص

 م4154ـ  55ـ  44

ن الشخصيات ورمزًا من الرموز ال يعني أنني م أن أعارض شخصّيةً 

وأن أعارض أسلوبًا من األساليب ال يعني أنني أعارض . أعارض ما يرمز إليه

وأن أعارض تطبيقًا ما . بالرضورة املضمون الذي حيكي هذا األسلوب عنه

. ما )وتكون له بدائل( ال يعني أّنني أعارض بالرضورة النظرّية نفسها لنظرّيةٍ 

وال نختزل املشاريع . كي ال نختزل املضمون يف الشكل واألسلوبتعالوا 

وال نضيّق خناق . والديانات واألفكار والقضايا يف األشخاص والرموز

ة ع عن اهتام الناس بمعاداة نظريّ ولنرتفّ (. حيث يمكن فّكها)النظريات بالتطبيق 

 .أو شخصاً  أو مضمون أو دين أو قضيّة ملجّرد أّّنا رفضت تطبيقًا أو أسلوباً 

 

 هل احلوار قيمة مطلقة عليا؟

 م4154ـ  55ـ  41

ويف عاملنا . كال؛ فبعض احلوارات تنتج تباعدًا بدل أن تنتج تقاربًا وتفامهاً 

العريب واإلسالمي، ويف ثقافتنا وتربيتنا، ربام أكثر احلوارات تولد نقيضها 

داخلها، وتنقلب عىل غرضها وغاياهتا، هلذا لعّل األفضل يف مثل هذه احلال ـ 

َوإَِذا ﴿أحيانًا عىل األقل ـ ترك احلوار، حتى نرتقي ملستوى أن نكون متحاورين 

اِهُلوَن قَ  اَخاَطَبُهُم اجْلَ  .﴾اُلوا َساَلما

احلوار قيمة تقريبّية يف العالقات االجتامعيّة، وقيمة إنتاجّية يف الشأن املعريف 
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احلوار كاملاء الصايف . والعلمي، وليس أداًة للتفّسخ االجتامعي والرتّدي الفكري

، فلنصلح ذواتنا قبل أن نصلح ﴾فسالت أودية بقدرها﴿النازل من السامء 

 .اً اؤنا وحاًل وطينحواراتنا، وإال صار م

 

 رسالة ألخي املطّبر

 م4154ـ  55ـ  41

 خي اَلطرّب أ

أدافع عن حرّيتك يف التطبري )رضب الرأس بالسيف(، لن أقبل بأن  سأظّل 

يمنعك أحد من فعلك هذا ما دمت متلك وجهة نظر، لن أرىض بأن يزّجك أحد 

رجك من يف السجن، أو يرى فعلك جريمة ال تغتفر. لن أسمح لنفيس بأن أخ

الدين أو املذهب، وسأدافع عنك ضّد كّل من يريد سوءًا بك. سأحّبك شئَت أم 

أبيت، وسأعتربك دومًا أخًا يل يف اهلل ويف الدين ويف اإلنسانية معًا. سأقّبل موضع 

 ..السيف من رأسك ولن أتوانى

أختلف معك، فأنا أرفض أسلوبك يف التعبري رفضًا تاّمًا،  لكن اسمح يل أن

وجهة نظر يف ذلك، وأنتمي للدين الذي تنتمي أنت إليه، وأنا حريص  وأملك

عليه كام أنت كذلك، إّنني ال أرى يف فعلك خدمًة للدين كام أنت ترى، فهل 

تقدر عىل أن تعاملني كام أعاملك؟! هل تقدر أن حتبّني وختتلف معي متامًا كام 

لبية وأعصاب دون تشنّج وس هل تستطيع أن حتاورين !أحّبك وأختلف معك؟

وجهة نظري دون ختوين أو اهتام أو  متوترة؟! وهل يمكنك أن تعرّب عن رأيك يف

 !تعاٍل أو تطّهر؟

لنختلف يف مناخ حرّية، ونتاميز عن بعضنا  (وكالمي لألطراف كّلها)تعالوا 
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يف مناخ اعرتاف متبادل؛ لنبني جمتمعًا أفضل بإذن اهلل، واهلل من وراء القصد وهو 

 ق.ويل التوفي

 

 علم النفس التدّيين

 م4154ـ  55ـ  46

 فكرة متواضعة قد تبدو للكثريين غريبة أو مغرضة أو مضحكة

وأفعال البرش ختطأ . إذا كان الدين من عند اهلل، فإّن التدّين من فعل البرش

وكام هناك علم نفس وظيفي مثاًل ملعاجلة املشاكل النفسية النامجة عن . وتصيب

فإنني أرى  مقرتحات نفسية لتحسني أداء املوظفني والعاملالعمل أو تقديم 

 رضورة أن يكون لدينا علم نفس تدّيني يعالج مشاكل التدّين النفسّية أو يقّدم

 ا:وهذ. مقرتحات لتحسني األداء التدّيني عند اإلنسان

النفس )الديني( الذي نادى به كثريون يف إطار مشاريع أسلمة  غري علم ـ 5

 .عرفةالعلوم أو امل

وال يعني بالرضورة تقديم علم النفس )وهو العلم املتهم كغريه  ـ 4

نون، بل افرتاض القيم الدينية بالعلامنية( عىل الدين، حتى ال خيشى منه املتديّ 

 .املتفق عليها بني املتدينني أصاًل موضوعًا ال نناقش فيه الساعة

ن النفسية التي حتصل وال يعني أّن الدين يتحّمل بالرضورة أمراض التديّ  ـ 4

أحيانًا، كام ال تتحّمل الوظيفة والعمل ـ بوصفهام حاجة إنسانّية أصيلة ـ 

 .ة بعض املشاكل النفسية النامجة عنهاممسؤوليّ 

ة بل يعني إقرارًا بأّن ممارسة التدّين ظاهرة برشّية تصاحبها ظواهر نفسيّ  ـ 1

 أدائها بنصائح سيكولوجّية غريغري سوّية أحيانًا، أو ظاهرة برشية يمكن حتسني 
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 .معادية للدين

قد يكون من الصعب أو املضحك فتح مثل هذا املوضوع أو الدعوة لعيادات 

طّب تدّيني، لكنّني أظّن أن الفكرة تستحّق التأّمل، حتى لو مل تقبلوا أن نجعله 

أّن  ختّصصًا منفصاًل، فلست مّّصًا عىل هذا، لكنّني رأيت يف جتربة حيايت البسيطة

التدّين حيتاج لتجويد أدائه نفسيًا أحيانًا، وملعاجلة بعض آثاره السلبية أحيانًا 

أخرى نتيجة سوء التدّين، فالدين مجيل دائاًم والتدّين منه مجيل ومنه غري سوّي، 

سب عليه، وفيه وحُي  فتحسني التدّين فيه خدمة للدين الذي ينتسب التدّين إليه

 .لذي يامرس التدّينأيضًا خدمة لإلنسان نفسه ا

 

 بني اإلحباط العقلي والنفسي

 م4154ـ  55ـ  47

أّما اإلحباط النفيس ، اإلحباط العقيل وعٌي بالواقع وحمتمالته ومستقبلّياته

فأن تتحّدث عن أزمات الواقع  .فليس سوى سقوط يف هذا الواقع واستسالم له

وقد يكون ، مور عقلّياً بل قد يعني أنك مدرك لأل، ال يعني ذلك أّنك حمبط نفسّياً 

 وقد الحظُت خلطًا والتباسًا يف حركة نقد الواقع اإلسالمي. العكس صحيحاً 

=اكتشاف الواقعّية ) بني اليأس العقيل وعند من يريد تقييم حركة النقد هذه أيضاً 

واليأس النفيس )=التهاوي يف الواقعية والعجز ا( مقّدمة للتعامل السليم معه

 (.اعن التعاطي معه

 

 حياة الباطنيةللالدين وضع 

 م4154ـ  55ـ  48

ملهم . اليس من الرضوري أن يقّدم الدين يل حياًة أفضل من حويل حتى أقبله
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أن ينجح يف أن يعطيني حياًة أفضل يف أعامقي، يف ظّل أّي نوع من احلياة املحيطة 

وال . بهفال نظلمنّه بإثقال محوالته، ولنخّفف عنه خيّفف اهلل عنّا . التي أعيش

 .نبخسنّه حّقه بتخفيف وزنه حتى ال يطري يف اهلواء، فنفقده

إِنه ﴿. واحلياة ال تكون من دون رؤيةًة. الدين رؤية للحياة قبل أن يصنع حيا

وْا َما بَِأْنُفِسِهمْ  ُ ُ َما بَِقْوٍم َحتهى ُيَغريِّ  (.22 الرعد:) ﴾اهللَّ َّلَ ُيَغريِّ

 

 حّق النقد وواجب النّقاد

 م4154ـ  55ـ  49

إّنام تؤخذ . واحلقوق ال تقّدم أعطيات أو هدايا أو هبات ،النقد حّق الناقدين

 .بل قد تنتزع باالنتفاضات والثورات. بالعزائم واإلرادات

هّبوا ألخذه وال . النقد ن ُيتصّدق عليكم بحّق أأقول للناقدين: ال تنتظروا 

هذا احلّق منكم ـ وال تسمحوا ألحد أن يسلب . حفظه تستسلموا يف سبيل

ة أو دينية أو سياسية أو اجتامعيّة ـ ليجلس عىل كرسيّه بعناوين وأغلفة مصلحيّ 

 .مرتاحاً 

وأقول للناقدين مّرًة أخرى: مارسوا حّقكم يف النقد، لكن ليس من حّقكم 

التجديف واإلهانة واالهتام االعتباطي والتطاول عىل اآلخرين والتحّرر من 

 .خالقية للنقدواأل ةالضوابط العلميّ 

النقد مقّدمة لإلبداعات الكربى، فال تقفوا عنده، وال متوتوا داخل رشنقته، 

 .وال تستهلكوا بلّذته وشهوته
 

 التقويم متناقض مفهوم الوسطية

 م4154ـ  54ـ  48

( العميل العقل مقام يف ةوسطيّ ) الفكرية املامرسة ويف السلوك يف الوسطية ـ 5
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 يكون وأن سلبًا، أو جياباً إ انفعايل غري هادئاً  تكون أن وممدوح، مجيل مفهوم

 يف تؤثر والروحية ةالعقليّ  السكينة فدرجة. هائج وال مضطرب غري عقلك

 كالفرس ـ صاحبها عىل تصعب عندما النفس ألنّ  الفكرّية؛ العملية سالمة

 .وهائجة انفعالية خاطئة بطريقة اليسار أو لليمني عقله جترّ  ـ املتأّبية

( النظري العقل مقام يف ةوسطيّ ) والصواب والفكر احلّق  يف الوسطيّة أّما ـ 4

 أن يصّح  فال مقدمات، من نتيجة يعطيني عندما العقل ألنّ  خاطئ؛ مفهوم فهي

 بقية وسط موقعها زاوية من ألقّومها يب، املحيطة اآلراء تنّوع وسط النتيجة أضع

 باطل والباطل اليسار، أقىص أو اليمني أقىص يف كان ولو حّق  احلّق  ألنّ  اآلراء؛

 كعمل متاماً . الوسط يف يقع املختلفة اآلراء من موقعه يف قسناه إذا كان ولو

 بل دائاًم، الطرفني عىل عليه املتنازع املال يقّسم أن يف وسطّيته فليست القايض،

 يتوازن أن يف وسطيته إّنام أحيانًا، احلّق  لصاحب ظلامً  ةالوسطيّ  هذه ستكون

 .احلكم إلصدار والتفكري اإلعداد ثناءأ وفكرّياً  سلوكّياً 

 ةونفسيّ  روحية حسنة إدارة ولكنّها احلّق، عىل مفاوضة الوسطية ليست

 .خلدمته أو إليه للوصول وسلوكية

 

 واإلعالم املثقف

 م4154ـ  5ـ  5

 يصنعه ال لكي يسعى. ذاته يصنع متحّرر أّنه احلقيقي املثقف يف يشء أمجل

 اإلعالم سطوة من العريب عاملنا يف يتحّرر أن املثقف استطاع هل لكن. اآلخرون

 يصنع الذي باإلعالم يتأثر زال ما العريب املثقف أنّ  أم املعّلبة للعقول وتشكيله

 والبسط؟ والقبض واإلدبار واإلقبال والقبح واحلسن واملفاهيم واجلامل الذوق
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 مساحاهتا بكّل  الرهيبة الضخمة اإلعالم آلة من يتحّرر أن املثقف قدر هل

 الديني، اخلطاب هيمنة من ـ يقول ملا وفقاً  ـ حتّرر كام خطبوطية،األ وامتداداهتا

 الذي اإلعالم أنّ  أم الشمويل؟ العقل وقبضة القديم، اليساري اخلطاب وسلطنة

 حيث من لألشياء وتقبيحه وحتسينه ذوقه وشّكل وحفرها املعرفّية اتهخلفيّ  يف أثر

 بعض أو عقله له صاغ الذي هو اإلعالم هذا.. طفالً  كان أن ومنذ يشعر ال

 عقله؟

 السؤال هذا وأسأهلا نفيس مع ألجلس قليالً  اتركوين عذرًا، أستميحكم

 هبذا أواجهها مل فإّنني( للعلم مّدعياً  متثوقفاً ) بوصفي وجاّد، حقيقي بشكل

 مل أّنني وهو أمامكم، به أقرّ  أن أستحي شيئاً  يل تقول فربام قبل، من اإلحراج

 منهم، وختّلصت به متسك كانت مجاعة يد من أموري زمام أخذت وإّنام أحتّرر

 آلخرين ـ القيد وكرس النّص بزهو متفاخر وأنا ـ أعطيته األسف مع نيولكنّ 

 .لنياألوّ  من ذكاء أكثر

 .اإلعالم يصنعه أن ال ،اإلعالمَ  املثقُف  يصنع أن أمتنى

 

 واملوضةري فكالت

 م4154 ـ 5ـ  1

يف كّل عقٍد من الزمن تقريبًا يف عّصنا احلديث تروج مدرسة فكرية معينة، 

 متثل اخلالص واحلّل وتكون حديث النهايات، فتجتاح القلوب والعقول

بشغف وجنون وما تلبث أن تفنّد حتت رضبات معاول  خيتارها جيٌل . السعيدة

تنا مّ أن حيّل عىل أدون ، ها مدرسة أخرىلتحّل حملّ ، اجليل الثاين بغضب جمنون

 :ّمة ترى يف موجة التفكري اجلديدة فرارًا وهربًا واستعجاالً فقطاأل ألنّ ّل؛ احل
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ّّنا صارت غري قادرة عىل منح أّي مرشوع فكري وقته الطبيعي الختبار أل أ ـ

ثقافتها جتارية ذات . د جميء مقرتح آخرالنجاح والفشل.. فتقتله بمجرّ 

 .ا تعبت.. وأّنكت.. وكذب عليها واستغّلتّّن أل؛ الصفقات الرسيعة

فأّي )موضة( فكرية ، وألننا بتنا نعرف ما ال نريد وال نعرف ما نريد ب ـ

 بل ألّن احلّل  ،ينا فيها احلّل أال ألننا ر، جديدة، كفيلة بأن نخطبها ونطلب وّدها

يتحّمس بجنون لرفض فالكثري منا . يف رؤيتنا هو أن نخلص فقط من سابقتها

 .يشء كان قد آمن به باجلنون نفسه

سوأ يشء يف العقل أن يكون منطقه . فأر أمرنا ال اجلنونفليكن العقل مدبّ 

اهلروب، وثقافته الفزع، وقوته اليومي الدعاية واإلعالم، ومداه اجلزع، ومنهجه 

 .ال تكتسب األفكار قيمتها بزمنها وإال صارت موضة. فحرق املراحل

 

 واآلخرين وفكرتي ناأ

 م4154ـ  5ـ  7

، وحياول وحياول حياول، بأفكاره اآلخرين يقنع لكي منّا واحد كّل  يندفع

 لذلك قيوفّ  قد. صواباً  يراه بام الغري إقناع يف طيبة فطرة أو غريزة أو رغبة لديه

 :املحاوالت رغم.. ينجح وال قيوفّ  ال وقد. بالنجاح ويشعر فيسعد.. ويقنعهم

 الفكرة ضعف دليل بفكريت اآلخرين اقتناع عدم أنّ  يرى من فهناك ـ 5

 يقتنع مل فإذا، صحيحة كانت إذا هبا االقتناع يتمّ  أن جيب عنده الفكرة إنّ . نفسها

 باالنتكاس شعورٌ . هار جرف شفا عىل صّحتها أو صحيحة فليست هبا اآلخرون

 .هكذا األمور يتصّور من ينتاب القلق وأ

 وغبائهم جهلهم دليل بفكريت اآلخرين اقتناع عدم أنّ  يرى من وهناك ـ 4
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 قبالتفوّ  حساسباإل وينتعش هيتزّ  معاكس شعور. عقوهلم تقصري أو وقصور

 ينل فلم اآلخر أما هبا، واقتنع الفكرة فهم هألنّ .. تكوينياً  تفوقاً  ربام.. الغري عىل

 .ذلك رشف

 منتقامً  ارتدّ  فإّما: بفكرته اآلخرون يقتنع مل إذا من احلياة يف كثرياً  وجدنا لقد

 غريه عىل اً منقّض  األمام إىل هرب أو، به يؤمن ما بضعف باإلحساس ذاته من

 .التقصري أو بالقصور باهتامه

 للحالتني اإلمجايل الصدق جانب إىل ـ ثالثة حالة هناك أنّ  يعرف ال وهو

 فال.. احلياة وكانت.. كذلك العقل وكان.. هكذا خلقنا اهلل أنّ  وهي :ـ السابقتني

 ـ ملعونون هم وال.. هبا اآلخرين اقتناع بعدم ـ بالرضورة ـ ضعيفة فكريت

 واآلخر وفكريت وذايت أنا أتصالح وهبذا.. ذلك فعلوا إن ثقفوا أينام ـ بالرضورة

 .معاً 

 ذاته لوحيلّ  ،فسهن يدرس أن هو للعقل نشاط وأهم أّول: الفالسفة يقول

 .ةالداخليّ  جتاذباهتا ويعي وقوانينها، منطقها ويعقل ويفهمها،

 

 ةسالمّياإل البلدان يف الثقافية واملشاهد( لتعارفوا)

 م4154ـ  5ـ  54

 لبنان يف الدراسات مراكز أحد عىل اقرتحُت  تقريباً  سنوات مخس حوايل قبل

 من فةمؤلّ  سلسلة تكتب أن. والدته عدم يف ـ ربام ـ الظروف تسّببت اقرتاحًا،

 بلد كّل  يف تعّرف سالمية،اإل البلدان بعدد ومكّثفة ومرّكزة خمتّصة كتب

 األخري العقد خالل الفكرية واجتاهاته وحتّوالته ومساراته الثقايف بمشهده

. فيه واالنتامء املعرفة التوحتوّ  ومراكزه املفّكرة برجاالته وكذلك باخلصوص،
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 ثم. ثقافية هدمشا حول بل رموز، أو أشخاص حول السلسلة هذه تدور ال

 العامل يف الثقايف للمشهد أيضاً  مكثفة عاّمة لقراءة ماّدة السلسلة هذه تكون

 من أزيد أو عقد كّل  السلسلة هذه لتدوين ويصار .وتواشجاته اإلسالمي

 العامل يف الثقافة متّوجات وعىل بعضهم، عىل فأكثر أكثر املثقفون ليتعّرف الزمن،

 علينا املقرتح هذا يفرض أن دون ،﴾لتعارفوا﴿: تعاىل لقوله مصداقاً  اإلسالمي،

 .معنا املتواشجة األخرى العاملّية املشاهد مع قطيعةً 

 حصل ما مثل السياسة، كامريا عدسة تظهره عندما لآلخر ننظر أّننا مشكلتنا

 اسطنبول، يف دويل مؤمتر يف م1222 عام شاركت لقد. وإيران تركيا مع

 وأّننا اإلسالمّيات، قضايا يف طويالً  مشواراً  ساروا األتراك إخوتنا أنّ  وأدركت

 يطالب صوتاً  فسمعنا السيايس، قّوهتم نجم ظهر حتى كعادتنا أغفلناهم

 !!عليهم بالتعّرف

 أن أمتنى متنّوعة، تطبيقية وأشكال متعّددة صيغ له تكون قد اقرتاح جمّرد إّنه

 مقّدم جمّرد وإّنني. النور معه املرشوع لريى والتأثري، القدرة له من يراه أو يسمعه

 .القصد وراء من واهلل. ذلك بصدد وال له جمرياً  ولست لالقرتاح

 

 ة بعد سقوطهااملوقف من املدارس الفكرّي

 م4154ـ  5ـ  59

ثم يظهر يل فشل .. عندما تأيت مدرسة فكرية أو مرشوع فكري أو اجتامعي

خطأ فظيعًا يف املوقف مما اعتقدناه غالبًا ما نرتكب .. هذا املرشوع بعد حني

ثمة للفشل والتهاوي أسباب.. ونحن ال ندرس السبب الذي أفىض . فاشالً 

بل نقول: فشل املرشوع، وال نبحث .. لسقوط هذا املرشوع/الرؤية/املدرسة
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 وإّنام نحذف الكل  مجيعه من احلسبان ..عن العنّص الذي احتواه فأسقطه

فنخرس القوي  منها، .. ، وّندر حرمتها وقيمتهاونسقط كّل مقوالته وأفكاره

 ..ونضّحي باملفيد دون أن نشعر

 ..خطأ ارتكبناه مع الفكر املاركيس، ونرتكبه اليوم مع مدارس فكرية متعّددة

كالبناء عندما يسقط.. فهذا ال يعني أّن كّل حجر منه .. كّل من موقعه وموقفه

لعّل السبب حجٌر !! ه يف البحركان مسؤوالً عن السقوط، وينبغي رمي أحجار

واحد كان ضعيفًا، أو السبب يف اهلندسة التي أقيم البناء عليها، ال يف أحجار 

عندما نفقد قناعتنا برؤية أو فكر أو دين أو عقيدة أو مذهب أو .. البناء نفسه

فلسفة، فعلينا أن ال نتخىّل دفعة واحدة عن كّل ما فيها، فنخرس عنارص القّوة 

رص الضعف، وتفوتنا مصالح مّجة ونحن يف طريق تاليف مفاسد بجرم عنا

جيب أن ندرس هبدوء ـ دون انفعال أو استعجال ـ اجلزيئات الصغرية  ..كربى

 ..كعامل الفيزياء النّقاب.. كي نرى األمور بشكل علمي أكثر

 

 الوحدة اإلسالمية أصل أّولي أم ثانوي

 م4154ـ  5ـ  41

فاألصل هو ، أّن الوحدة اإلسالمّية عنوان ثانوييذهب كثري من العلامء إىل 

عدم الوحدة اإلسالمّية ولكن نتجه نحوها عندما تفرض احلاالت الطارئة ذلك، 

فأصل الوحدة عندهم هو .. كوجود عدّو غاشم نخشى من خطره لو اختلفنا

 .أصل مذهبي ـ ال إسالمي ـ بالعنوان األويل

ن وآخرون أّن الوحدة عنوان ويرى العالمة الشيخ حممد مهدي شمس الدي

يل، فاألصل يف املسلمني بمذاهبهم أن يكونوا متآخني موّحدين، وهذا هو أوّ 
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حاهلم الطبيعي.. أّما التفّرق فهو حالة طارئة تفرضها عناوين ثانوية مثل البغي 

 .أو الدفاع عن النفس

ءايت لكنّني يف قرا، رؤيتان حمرتمتان.. ولكّل واحدة منهام نتائج وامتدادات

 .البسيطة أرى الثانية أرجح

 

 سعة مفهوم الوحدة اإلسالمية

 م4154ـ  5ـ  45

 ..ال تعني الوحدة اإلسالمّية أو التقريب بني املسلمني أو التعايش بينهم أو

فليس املسلمون هم سنّة  ..إّنه اختزال للقضّية.. الشيعة والسنّة فقط تقارَب 

 :واحدة إّن الوحدة تعني أّننا أّمة.. وشيعة فقط

 (.تقارب بني املذاهب) الشيعة والسنّة واإلباضّية و..

 (.الشيعة والشيعة، والسنّة والسنّة.. )تقارب داخل املذاهب

 (.العرب والفرس واألتراك واهلند والرببر و... )التقارب بني القوميات

الغني والفقري، والعامل واجلاهل، وابن الست وابن اجلارية! )التقارب بني 

 (.تالطبقا

اإلسالمي والعلامين، القديم واجلديد، الرتاثي واحلداثي.. )التقارب بني 

 (.االجتاهات الفكرية

 (.الرجل واملرأة )التقارب بني اجلنسني

 (.السلطة واملعارضة، هذا البلد وذاك البلد )التقارب السيايس

ذا إّن ثقافة الوحدة تعني أّن كل فريق منّا خيتلف مع اآلخر، دون أن يؤّدي ه

ّيًا أاختالف اإلخوة ال خيرج .. فاالختالف إىل إخراج أحٍد ألحٍد آخر من األرسة
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ومصالح األرسة جزء من املصالح اخلاّصة العليا لألفراد .. منهم من العائلة

 .املختلفني

 

 مشاريع الوحدة يف الزمن الرديء

 م4154ـ  5ـ  44

الشاطبي كتب الشيخ حممد رشيد رضا يومًا عن اإلمام أيب إسحاق 

قال بأّن مرشوع الشاطبي كان رائعًا لكنّه مل .. ته املقاصديةهـ( ونظريّ 512)

بل ألّن الزمن الذي جاء فيه املرشوع كان  ..ليس ألّن املرشوع ضعيف.. ينجح

ولو جاء مرشوع الشاطبي يف عّص .. زمن االنحطاط يف احلضارة اإلسالمّية

 ..النهضة األخرية لتغرّيت املسارات واألحوال

 ..ال هيّمني اآلن مدى دّقة توصيف أو حتليل رشيد رضا يف موضوع املقاصد

وقلت يومًا يف مؤمتر التقريب  ..لقد كتبت يف نقد مرشوع التقريب بني املذاهب

ال أجد التقريبيني .. يف طهران: تعالوا نعلن العام القادم عام النقد الذايت

عليه.. ثّمة مشاكل كثرية يعانون  معصومني أو كاملني.. أو أّن مرشوعهم ال يعىل

لكن لكي أنصف ولو بعضهم، وأنصف .. منها.. وسأقبل بأّي نقد علمي هلم

لكي .. املنجز التقريبي الفكري خالل قرن.. وهو منجز أكاد أجزم بندرة قّرائه

يمكنني القول بأّن من .. هم بعد أن طالعت الكثري مما كتبوهأعطيهم حقّ 

رى فيه والزمن الردئ تُ يء.. وا بمرشوع مهم يف زمن ردمشاكلهم أيضًا أّّنم أت

 يءيف الزمن الردق.. وأفخم البضائع وأرقى السلع مرميًة عىل حاّفة الطري

 يبحث الناس عن خالصهم وال يرون أّنه موجود يف الكنوز التي يرمون هبا كّل 

نها يوم وهم ع ون عليها كّل يمرّ  أو وضعوها صورةً  ..يوم يف مستودعات القاممة
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 .غافلون

وَن َعَلْيَها ﴿قال سبحانه وتعاىل:  ًَمَواِت َواْلَْرِض َيُمرُّ ن آَيٍة ِِف السه َوَكَأيِّن مِّ

 (.227)يوسف:  ﴾َوُهْم َعنَْها ُمْعِرُضونَ 

 

 أسبوع الوحدة اإلسالمّية

 م4154ـ  5ـ  44

 أو عنوانًا لالستغالل ..أسبوع الوحدة اإلسالمية ليس مناسبة ترشيفات

، بته الطائفية من مفاهيم ومقوالتبل فرصة لتداول ما غيّ . السيايس الصوري

مع أّنه كان أّول خطوة نبوّية بعد ، وما بات احلديث فيه جناية أو خيانة أو سيئات

ًَم اَْلُْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ ﴿ ..عنيت املؤاخاة. اهلجرة  .﴾إِنه

لة يف سبيل بعضنا املؤاخاة.. هي تقاسم األموال.. التضحية املتباد ،نعم

ة القواسم املشرتكة.. حّق النقد واالختالف.. فتح باب االجتهاد بعضًا.. مرجعيّ 

 ..يف الفلسفة والعقيدة والفقه والكالم.. اتفاقيات تعاون ودفاع مشرتك

تعني املؤاخاة أن أرى عيويب يف مرآتك، وترى عيوبك يف  ،ويف الوقت نفسه

 واألفكار واملسلكيات.. ال أن نغرق مرآيت.. أن نصّحح لبعضنا املفاهيم

 ..باالبتسامات باملجامالت.. أو نبادل الرذائل

 :ن جتتمع عندما يكون هناكأكّلها مفاهيم يمكن 

 (.ته وآليات عمله )بعد معريفإدراك واقعي للعقل وحمدوديّ ـ  2

 ةقيم أخالقّية إنسانية ودينية راسخة وحقيقية وليست شكلية وبروتوكوليّ ـ  1

 (.قيمي أخالقي)بعد 

 .حقيقي وعميل وجادّ  هنيئًا للمسلمني بأسبوع وحدةٍ 
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 ري بالزم القولفكالت

 م4154ـ  5ـ  41

 أكرب خطأ يف تعامل املسلمني واملذاهب وأصحاب اآلراء مع بعضهم هو

حتميل كّل شخص لآلخر لوازم مذهبه.. وكأّن اآلخر يعتقد هبذه اللوازم.. هنا 

 ..التكفري واحلكم بالرّدةتكمن واحدة من روافد 

م العامل، وهو يالزم وجود دَ ّنك تقول بقِ م للفيلسوف: أنت كافر ألقال املتكلّ 

 .الفيلسوف ال يقول باإلهلني وال يؤمن هبذا الالزم مع أنّ .. ي وجود وإهلنيواجبَ 

بل العجيب أّنه يقول بأّن قدم العامل يثبت حاجة مضاعفة للواجب تعاىل من قبل 

 ..، ال استغناء هذا العامل عن اهللهذا العامل

ني، وهذا وقال املعتزيل لألشعري: أنت تقول بنفي التحسني والتقبيح العقليّ 

وقال له األشعري: أنا ال أقول هذا الالزم، وال .. الزمه أّن اهلل كاذب وظامل و

 ..ّن قويل يالزم أّن اهلل كاذبأأرى 

ذلك الزم كونك تقطع  وقال السنّي للشيعي: أنت تعادي الرسول ألنّ 

وقال الشيعي: هذا الالزم غري صحيح؛ .. صلتنا به عرب حذف واسطة الصحابة

رى أّن موقفي من الصحابة يفيض هلذا الالزم أألّنني أملك واسطة أخرى، وال 

 ..وهكذا.. الذي تراه أنت

إذا قال لك شخص أنا أؤمن بـ )أ(، وكان )ب( عندك يالزم )أ(، فال يعني 

اك الشخص يؤمن بـ )ب(؛ بل البّد له أن يرى )ب( ويرى املالزمة ذلك أّن ذ

نا أبينها وبني )أ( حتى يؤمن أو ال يؤمن.. فال يصّح أن أحاكم بالالزم الذي أراه 

 .فقط
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 فلسفة أرسطو من املادة إىل ما ورائها

 م4154ـ  4ـ  51

ة، ومنها يوم صباحًا باكرًا سريًا عىل األقدام أللقي درويس اليوميّ  أمش كّل 

ار هذا يوم تقريبًا بأحد حّض  ألتقي يف الطريق كّل .. درٌس متواضع يف الفلسفة

الدرس، وهو أخونا الباحث أمري ديلمي من إيران.. نسري لثلث ساعة نتحاور 

 ..يف قضايا فلسفية أو فكرية عاّمة.. ويف اهلموم أيضاً 

 ؟امليتافيزيقا بام بعد الطبيعةقال يل يومًا: بحثنا كثريًا يف ملاذا سّميت قضايا 

لكن مل ننتبه ـ بحسب .. بحوث الطبيعيات عنده أرسطو وضعها بعد وقلنا: ألنّ 

وجهة نظر صديقي ديلمي احلبيب ـ إىل أّنه ملاذا وضع أرسطو امليتافيزيقا بعد 

 أال يعني ذلك عنده أّن فهم امليتافيزيقا ينبني عىل فهم الطبيعة؟ الطبيعيات؟

يات الوجود وتبحث يف أصالة الوجود فة الصدرائية تبدأ بكلّ أليست الفلس

األبحاث  ة وغريها قبل كّل يشء، ألّن كّل واملاهية ويف الوحدة التشكيكيّ 

 ؟ألجل ذلك رسطو فعل ذلكأ الالحقة تنبني عليها؟ أال حيتمل أنّ 

الذي أحّب أن أقول له دائاًم بأّننا حيث نتناقش ونحن نمش، )كالم صديقي 

وز أن نسّمى يومًا باملشائني اجلدد( معناه أّن بداية املعرفة حسية.. ثم يكون فقد جي

التجريد والتقشري كام يقول الفالسفة.. وهو كالم ال يلتقي مع الكثري من أصول 

أنقلها للتداول، ألشكر فيها  فكرةٌ .. العرفاء أو اإلرشاقيني أو الصدرائيني عادة

 ..ملمتعة كّل يومصديقي العزيز ديلمي عىل حواراته ا

 

 العقول املتفوقة واإلرادات الضعيفة

 م4154ـ  4ـ  56

واإلرادات القوّية تصنع . ا إرادات أصحاهبا الضعيفةالعقول املتفّوقة تذهلّ 
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 .عقوالً متفّوقة

يقولون بأّن أغلب عباقرة العامل ومبدعيه كان ذكاؤهم متوّسطًا لكنّهم كانوا 

سمعت مّرًة .. .. ربام يكون هذا صحيحاً مثابرين وأصحاب عزم وصرب وإرادة

من أستاذنا ـ الذي ترّشفت بحضور درسه لبضعة أشهر ـ وهو املرجع الديني 

طالب العلوم »الشيخ حممد تقي الفقيه العاميل رضوان اهلل تعاىل عليه، قال: 

الدينية العرب قد يكونون أكثر ذكاء من غريهم، ولكنّهم أقّل مثابرة وأنفاسهم 

 «.دىقصرية امل

لست أهدف الدفاع عن مقولة هذا الشيخ اجلليل رمحه اهلل يف تفاصيلها، بقدر 

ما أريد القول بأّن الصرب واإلرادة يف حركة العلم والتعّلم قد تسبق قّوة العقل يف 

ويف املثل الفاريس يقولون: تتساقط القطرة عىل . حتقيق النتائج عىل املدى البعيد

 ..ًا متاموجاً القطرة.. فيصبح القليل بحر

 .النتائج فقداٌن هلا استعجاُل 

 

 س املوسويالسيد عباخاطرة من الشهيد 

 م4154ـ  4ـ  58

كان قد اختذ املنزل املقابل ملنزل أرستنا يف مدينة صور مكانًا للنزول حني يأيت 

.. وكان أبًا عطوفًا حنونًا.. مل يكن طاغية.. وال جبارًا يف األرض.. إىل اجلنوب

إّنه الشهيد السعيد .. متواضعًا جّدًا.. ورمزًا للتسامح والرمحة بني املؤمننيكان 

 ..السيد عباس املوسوي رمحه اهلل تعاىل

يومًا ما، ويف مقتبل عمري.. كنت يف املسجد.. نتحرض حلضوره ليلقي عىل 

وملّا انتهى .. ألقى كلمته.. كان املسجد غاّصًا بالناس.. الناس عظًة أو فائدة
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 ..عّدة أسئلة سألوه

أموال الناس هناك..  ونقالوا له: إّن بعض املسلمني يذهبون للغرب ويستحلّ 

 فيرسقون وخيتلسون و.. هل جيوز ذلك؟

أجاب ـ بعيدًا عن الفقه وتعقيداته ووجهات النظر املحرتمة فيه ـ بأّنه وّجه 

اًل: أجابه الصدر حينها قائ.. نفس السؤال إىل السيد الشهيد حممد باقر الصدر

اكتفى شهيدنا املوسوي هبذا املقدار.. ليذهب أبعد ! وهل يكون املسلم سارقًا؟

 ..من جمّرد القانون والفقه.. إىل حيث الرتبية والروح.. إىل حيث ما هو األقوم

ألقّل الواجب أمام شهيد مقاوم، ما عرفناه إال قلبًا  خاطرة أحببت نقلها أداءً 

 ..عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حّياً فسالم .. نابضًا بالصدق واإليامن

 

 لالنقد وثقافة البدي

 م4154ـ  4ـ  44

نقول: ما البديل عن هذا األمر . دائاًم نتحّدث عن البدائل عندما ننتقد الواقع

ممتازة وتعرّب عن وعي  فكرةٌ .. مسكونون نحن هباجس البديل الذي ننتقده؟

 .كبري

يكفي أن تنتقد ( هو الفراغ )الالبديل حيان يكون البديللكن يف بعض األ

ألّن املشكلة كانت يف وجود .. لست بحاجة بعد ذلك إىل بديل، الفاسد ليسقط

كالسفينة املرشفة ـ من األمحال الكبرية ـ عىل .. هو يف عدمه فقط الشء، واحلّل 

 !!ليس وضع يشء بعده ومكانه.. وحّل مشكلتها هو رمي الزائد.. الغرق

ال وضع بديل  معها هو رميها جانباً  احلّل .. الطريق تسّد ممّر الناسوكاحلجارة يف 

 !!هلا
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 :إصالح أّي مشكلة له وجهان

 ..إزالة العوائق فقطـ  2

 ..إزالة العوائق ووضع بديلـ  1

 .املشكلة التي تعاجلها من أّي النوعني وعليك أن حتّدد أنّ 

 

 وار؟كيف تقرأ كتابًا أو مقالة؟ وكيف تستمع حملاضرة أو ح

 م4154ـ  4ـ  41

شيعي .. تنظر يف اسم وشخص املؤلف أو املحارض.. إىل أّي جهة ينتميـ  2

 حوزوي أم.. حداثوي أم تقليدي.. علامين أم إسالمي.. ي أم إبايض أمأم سنّ 

 ..رشقي أم غريب.. عريب أم فاريس.. جامعي

 عن انطالقًا من موقفك من املؤّلف أو اجتاهه الفكري، تقوم بالبحثـ  1

.. أو عن العفاريت والشياطني والرشور واملؤامرات.. املالئكة واخلري يف كالمه

 فحاول تطبيق هذه الطريقة وستعثر عىل شياطني كثر مل يكن يعرفهم املؤلّ 

 وستعثر أيضًا عىل مالئكة حاّفني بالكتاب واملقالة، مل خيطروا عىل بال.. نفسه

 ..صاحب الكتاب نفسه

!! ةثر رواجًا بيننا ـ مع األسف ـ لتقييم املنجزات العلميّ هذه هي الطريقة األك

 ..افعلها فهي من املجّربات النافعات

 

 قاعدة قد تكون مفيدة يف احلوار

 م4154ـ  4ـ  47

لو .. وف مسبقًا عىل أفكار الطرف اآلخرال يكفي لكي ختوض حوارًا أن تتعرّ 
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 جيدًا عىل طريقة تفكريهاملهم أيضًا أن تتعّرف .. ةمن مصادره.. ولو بموضوعيّ 

ألّن إقناعه وإيصال فكرتك إليه مرتبط أيضًا بطريقة .. ومنهج وصوله ألفكاره

 ..فهمه لألشياء ونمط اقتناعه هبا

وتعرف أيضًا ملاذا ، فاعرف العلل تعرف النتائج طرائق التفكري علٌل لألفكار

 .كانت هذه النتائج

 

 الرفق يف الدعوة إىل الدين

 م4154ـ  4ـ  49

يف حديث عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم يقول فيه خماطبًا عامر بن أيب 

أما علمت أّن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف واجلور. وإّن »: األحوص

إمارتنا بالرفق والتأّلف والوقار والتقية وحسن اخللطة والورع واالجتهاد، 

 (.177 ـ 171 :ل)اخلصا «فرّغبوا الناس يف دينكم وفيام أنتم فيه

 بالرفق؟ بالوقار؟ هل حتّكم املفاهيم الدينية ويدعى هلا اليوم بحسن اخللطة؟

 أم عند كثريين.. صار شعار الدعوة إىل اهلل.. أن تكون بالرتغيب؟ بالتأّلف؟

بسوء ! ة والصياح والعنفباخلفّ ! بالشّدة والعسف! بالفرقة والبعد! بالرتهيب

 ؟!ينباآلخر بسوء الظنّ ! العرشة مع الناس

 وسالطني القلوب هلم سياستهم اخلاّصة، الدين سلطان القلوب واألرواح

 .نوسيسقطون عندما يستخدمون سياسة سالطني األبدا

 

 حجاب املرأة بني املفهوم املادي واملعنوي

 م4154ـ  4ـ  7

املهم هو .. يقولون: إّنه ليس املهم احلجاب الذي تضعه املرأة عىل رأسها
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.. حصانة األدب.. أن نصنع يف داخلها حصانة األخالق ..املعنوياحلجاب 

 ..حصانة الرقي والتسامي

موضوع فقهي تارخيي طويل جدًا حول احلجاب )السرت( يف اإلسالم ال هيّمنا 

لكن أقول: حسنًا ما دام الفريقان املؤّيد حلجاب .. اآلن.. فلكّل وجهة نظر

.. قان عىل رضورة صيانة املرأة أخالقّياً الفقهاء )كام يسّمونه( واملعارض له يتف

فلامذا ال نجد ـ بدل اجلمود عىل التصارع يف احلجاب الفقهي ـ سعيًا حقيقّيًا يف 

كيف أقول بأنني مع احلجاب ؟! الدفاع عن احلصانة األخالقية يف املجتمع

 املعنوي وأنا أدعم الفّن اهلابط أخالقيًا أو ال جتدين أبادر ألّي مواجهة سلمية

أين جهودي يف مواجهة ! الراقي واملتعايل وأتعامل معه كتعاميل مع الفنّ  ؟!معه

 !!أرسنا بالطالق اإلباحّية السافرة واملقنّعة التي تفتت شبابنا؟ كام متّزق شمل

ين براجمي يف هذا أو ؟!ماذا فعلت لتحصني الفتيان والفتيات من الرذيلة

بني ترك حجاب واحتجاب  ما هي الطروحات التي قّدمتها جتمع؟ السياق

 ؟!الفقهاء وبني ضامن محاية املجتمع أخالقّياً 

كفانا تصارعًا عىل موضوع حجاب املرأة بني العلامنيني واإلسالميني، وتعالوا 

ة وعدم ذهاب لنتعاون عىل صيغ مشرتكة ترّكز عىل تأمني احلصانة األخالقيّ 

 .انا نتشاجراجليل الصاعد نحو العدمية والعبثية واملجهول، وهو ير

نداء أوّجهه إىل ثنائي العلامين ـ اإلسالمي يف عاملنا العريب، لنتواصل فيام 

 .نشرتك فيه، إىل جانب تفاصلنا الفكري فيام نختلف فيه

ر يف ن نفكّ أخوايت، كان غريض من هذا املنشور أخويت وإخويت أو إأخوايت و

خالقي للفتيان والفتيات معًا كام جاء يف املنشور، وليس أمشاريع حتصني 

ن نرتك ـ ولو أرجاالً ونساء وليس رجاالً فقط، وللفتيات فقط، وأن نفكر مجيعًا 
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اجلدل حول هذه  نّ أة احلجاب واملرأة، ولكن يبدو حيانًا ـ اجلدل حول قضيّ أ

فية التالقي عىل ول كير تعليقًا حأني مل عامقنا، هلذا لعلّ أاملوضوعات قابع يف 

ه نّ أحدنا اآلخر بأن يتهم يت سعيًا ألأخالقي للمجتمع بقدر ما رالتحصني األ

 ة!أو بأّنه صدى ملؤامرات غربيّ  !املسؤول عام حصل

ال أريد أن أفّكك بني األمور ّنائيًا، لكن كنت أريد أن نعّمم ثقافة العمل 

ف بثقافة اجلدل عىل ما املشرتك عىل ما نلتقي عليه، بعد أن فشلنا يف حسم اخلال

نختلف عليه يف موضوع املرأة، لكن يبدو أن ما نختلف عليه مازال مسيطرًا عىل 

 كّل مساحة التفكري، حتى ال يكاد يسمح ملا نتفق عليه بأن حييا ويظهر.

أشكر  .نا لست ضّد أن نختلف لكنني ضّد أن ال نتفق ولو يف مساحة صغريةأ

ستفيد منها بالتأكيد، وليس قصدي الوصاية بل أتي اآلن ودومًا كّل تعليقاتكم ال

 .قّل من ذلك وأنتم أكربأبداء وجهة نظر، فأنا إ

 

 له األصّحاء استعمال وخطورة الدواء

 م4154ـ  4ـ  9

 ..مجيل يشء.. طبيب وصفة دون األدوية تناول اخلطر من أنه األطباء منايعلّ 

 منها تعاين ال وأنت تستعمله فأن.. مرضّية حالة ملعاجلة وضع الدواء ألنّ 

 القاعدة هذه تنطبق أال.. صّحتك عىل خطراً  األحيان من كثري يف ذلك سيسّبب

 حياتنا؟ يف األمور من الكثري عىل

 !مرتاحني كنّا لو حتى نستعمله رصنا.. مثالً  النفس عن للرتويح التلفاز

 عن ابتعدنا حتى نستعمله رصنا.. البعيد وتقريب الناس مع للتواصل التلفون

 الفرح !الواحدة األرسة داخل فيها كالم وال حوار ال جمالسنا وصارت القريب
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 ال بعضنا حتى دائمة يومّية ثقافة نستعملهام رصنا.. الضغط لتنفيس البكاء أو

 صارت.. ضعف حالة ملعاجلة واملقوّيات املنشطات !يبكي ال وبعضنا يضحك

.. العالقات قضايا يف اهلل، شاء ما إىل واألمثلة !األقوياء قبل من تستعمل

 ..التفكري.. االنتامء.. التقنيات.. اجلنس

 وضع ما يستخدم أو عدمها، حال يف الرضورة، حلال هو ما ُيستخدم عندما

 متوازن تربوي أو اجتامعي ضبط يوجد وال.. احلاالت كّل  يف معنّي  حلال

 .كثرية ملشاكل االستعداد فيجب.. للموضوع

 

 دينه عن النظر بصرف للمظلوم اهلل نصرة

 م4154ـ  4ـ  51

 أّنه السالم عليه الصادق عبداهلل أيب عن عامر، بن إسحاق صحيحة يف جاء

 أن اجلبارين من جّبار مملكة يف أنبيائه من نبّي  إىل أوحى وجل عزّ  اهلل إنّ »: قال

 وإّنام األموال، واختاذ الدماء سفك عىل أستعملك مل إيّن : له فقل اجلبار هذا ائت

 كانوا وإن ظالمتهم أدع مل( لن) فإيّن  املظلومني، أصوات عنّي لتكّف  استعملتك

 (.111: 1 الكايف والكليني، ؛151: األعامل ثواب الصدوق، الشيخ) «كفاراً 

 أم ملحداً  أم هيودياً  أم مسيحياً  أم مسلامً  كان سواء مظلوم، الدين يف املظلوم

 أو هيودي أو مسيحي أو مسلم من صدر لو حتى مرفوض الظلم.. كان يشء أّي 

 اهلل عند هي مفاهيم واملظلومية واملظلوم والظامل الظلم إنّ : والنتيجة.. ملحد

 .فقط دينية وليست بامتياز إنسانّية

 الظامل ومن ..وبالعكس.. املسيحي للمظلوم املسلم الظامل من اهلل سينتّص

 يتحّول لن ..وبالعكس.. اآلخر للمذهب املنتمي للمظلوم املذهب هلذا املنتمي
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 نستجيل أن واملهم.. وعناوين أسامء من عليه خلعنا مهام عدل إىل اهلل عند الظلم

 ..وحدودمها والظلم العدل معنى

 

 املسلمني على الوالية حّق يف مهم معيار

 م4154ـ  4ـ  58

 أّنه السالم عليه الرضا اإلمام عن املشهور، عىل فضال ابن صحيحة يف جاء

 ماالً  ترك ومن وإيّل، فعيلّ  ضياعاً  أو ديناً  ترك من: فقال املنرب النبي صعد.. »: قال

 منهم هبم أوىل وصار وأّمهاهتم، آبائهم من هبم أوىل بذلك فصار فلورثته،

 الرضا أخبار وعيون ؛71: األخبار ومعاين ؛215: 2 الرشائع علل) «..بأنفسهم

2 :12.) 

 الكريم الكتاب بنّص  وردت والتي املؤمنني عىل النبي والية أنّ  يقّرر احلديث

 الفقراء أوالدهم أي ـ وضياعهم الناس بديون ليتكفّ  أّنه إعالنه عقب جاءت

 وإعطاء التصّدي عىل متفّرعة الوالية أنّ  إىل هذا يشري ـ هلم راعي ال الذين

 (.األدنى باحلدّ  االقتصادية) حقوقهم املسلمني

 بأنّ  ويقول ..أنفسهم من هبم أوىل صار هذا بعد النبي إنّ : احلديث يقول

 هل ..الوالية هذه له صارت وديوّنم أبنائهم رعاية يف مقامهم قام ملّا النبّي 

 ..فقط للحاكم الشخصّية بالسامت خاّصاً  شأناً  ليست الوالية أنّ  نفهم أن يمكن

 وتأمني املسلمني مصالح بمراعاة قيامه بمقدار وطيدة عالقة عىل أيضاً  هي بل

 ـ له يكن مل إذا أّما أمورهم يتوىّل  أن استحّق  الدور هذا له كان فإذا! حاجياهتم؟

 بل ..نفسه حدّ  يف واإليامن العلم من بلغ مهام لواليته فعلّية فال ـ مكنته بمقدار

 أنا يقول ثم واإليامن، العلم بعد أيضًا، للمسلمني عطاءه بالتجربة يثبت أن عليه
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 ..لشؤوّنم مديراً  أكون أن مستوى يف

 أنّ  استغربت لكنّني ّنائية، بنتيجة هنا أخرج ولست فيه، لنفّكر أتركه سؤال

 بعد األب أو الزوج والية سلب عن احلديث عند الرواية هذه تناولوا الفقهاء

 يف باألساس ورد املوضوع أنّ  إىل ـ غالباً  ـ يشريوا مل لكنّهم.. النفقة عن ختّليه

 ..اإلسالمي املجتمع وإدارة العاّمة املسلمني والية

 

 حديث شريف يوضح مفاهيم ويصّحح أخرى

 م4154ـ  1ـ  4

جاء يف اخلرب املصّحح عند كثريين، عن خيثمة قال: دخلت عىل أيب جعفر 

يا خيثمة أبلغ من ترى من موالينا السالم، وأوصهم »عليه السالم أوّدعه فقال: 

م عىل ضعيفهم، وأن هّي م، وقووأن يعود غنيهم عىل فقريه بتقوى اهلل العظيم،

يشهد حّيهم جنازة مّيتهم، وأن يتالقوا يف بيوهتم، فإّن ُلقيا بعضهم بعضًا حياة 

ألمرنا. رحم اهلل عبدًا أحيا أمرنا. يا خيثمة أبلغ موالينا أنا ال نغني عنهم من اهلل 

ة يوم شيئًا إال بعمل، وأّّنم لن ينالوا واليتنا إال بالورع، وإّن أشّد الناس حرس

 (.257: 1 )الكايف «القيامة من وصف عدالً ثم خالفه إىل غريه

 

 حديث صحيح حيمل معانيه وُيلفت ملغازيه

 م4154ـ  1ـ  4

جاء يف احلديث الصحيح عن أيب املغرا )املعزا(، عن أيب عبد اهلل الصادق عليه 

عىل  املسلم أخو املسلم، ال يظلمه وال خيذله وال خيونه، وحيّق »السالم قال: 

املسلمني االجتهاد يف التواصل، والتعاون )والتعاقد( عىل التعاطف، واملواساة 



 127 .............................. منشورات وأفكار على وسائل التواصل االجتماعيخامتة يف 

ألهل احلاجة، وتعاطف بعضهم عىل بعض، حتى تكونوا كام أمركم اهلل عّز 

وجل رمحاء بينكم مرتامحني مغتّمني ملا غاب عنكم من أمرهم، عىل ما مىض عليه 

 :1الكايف « )ليه وعىل آله وسّلممعرش األنصار عىل عهد رسول اهلل صىل اهلل ع

251.) 

 

 !!املقاصد علم رّواد والعرب املسلمون

 م4154ـ  1ـ  1

 يتعّرف وال، بمقاصدك علمه ضوء يف نّصك يقرأ بات فالكل.. تستغرب ال

 كأنّ  ..املّرة هذه معكوسة القاعدة!! قلت أو كتبت ما ضوء يف مقاصدك عىل

 ..اللفظ أو الفعل أو الكالم من دواهّلا عن بعيداً  باملقاصد مبارشاً  اتصاالً  لدهيم

: قالوا موجود اهلل: قلت لو أنك للمقاصد االكتشايف اإلبداع معامل ومن

 لو ..هناك أّنك قصدت: قالوا هنا، أنا: قلت ولو. موجود غري أنه قصدت

 يعرف ال: يقولون هم!! واملتصّوفة العرفاء مثل رصنا أننا سنجد أكثر تعّمقنا

 بالعروج مراده ويعرف ..مراده من كالمه يعرف بل ..كالمه من اهلل مراد

 !!رصنا هكذا نحن. إليه الروحي

 .الرشعّية ال( البرشّية) املقاصد عنيت املقاصد، علم رّواد نحن نعم،

 

 مساعه من أعظم عيانه اإلنسان يكون أن أمجل ما

 م4154ـ  1ـ  6

 هلم ويسمع يقرأ أو عنهم حُيكى مما مجيلة صوراً  عنهم خمّيلتنا تصنع كثريون

 التي الكبرية الصورة تصغر منهم واقرتبت معهم تواصلت إذا ولكن ..وعنهم
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 فتلتقيهم سامية صفات أصحاب أو علامء رهمتتصوّ  ..عنهم ذهنك يف كانت

 !!تتالشى وأحياناً .. الصورة فتضمحّل 

 فإذا ..عنهم الصغرية الصور بعض إال أذهاننا يف نملك ال أشخاص وهناك

 بخلقهم أو بعقلهم أو بشخصّيتهم إعجاباً  وازددنا.. الصورة كربت التقيناهم

 يف كربَت  الناس التقاك إذا. الثاين النوع من اإلنسان يكون نأ أروع ما ..أو

 صورتك ُتْصَطنَع وال.. عندهم بنفسك صورتك فتصنع ..تصغر ومل نظرهم

 ..هلم

 .املتنافسون فليتنافس ذلك ويف ..الغيبة يف ال احلضور يف كقيمتُ 

 

 األشياء يرى وكيف املقلوب العقل

 م4154ـ  1ـ  7

 (الطرفة) القّصة هذه األعزاء والدي أصدقاء أحد يوماً  أخربين

 واملتحايلة العجيبة الغريبة األسئلة كثري شخص( رامز)

 ّنر جرس عىل وقوف ومها املحكمة، يف قاضياً  يعمل الذي املثقف للعامل قال

 اجلرس؟ هذا وضع ملاذا :لبنان جنوب يف األّويل

 .السيارات عليه مترّ  لكي: القايض أجاب

 .كال: رامز

 .الناس عليه يمرّ  لكي: القايض

 .كال: رامز

 .ببعضهام منطقتني يربط لكي: القايض

 .كال: رامز
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 .اآلخر الطرف يف هم ملن البضائع تنقل لكي: القايض

 .كال: رامز

 !ملاذا؟ أنت أخربين: له فقال وتذّمر منه القايض تعب

 !اجلرس حتت من النهر يمرّ  لكي: قال

 هناك( باخلصوص والسياسة) واالجتامع والدين والثقافة الفكر عامل يف

 (.رامز) صديقنا أمثال من الكثريون

 

 البحث عن احلّل يف داخلنا

 م4154ـ  1ـ  45

 نتجه ..معنا ليس أّنه نفرتض ..حولنا من عنه نبحث.. يشء منّا يضيع عندما

 يف لكن ..غرينا األشياء ألنّ  ..عنه للبحث عنّا خارج هو ملا ـ فوراً  العادة يف ـ

 نقيس عندما نخطأ ..و الذات وبناء والعاطفة والروح والعلم والقيم النفس عامل

 املحسوس غري نقيس ..دواء أو ساعة أو أضاعه مفتاح عن يبحث بمن حاالتنا

 ذلك ومع داخلنا احللول تكون قد.. معكوساً  األمر يكون قد ..املحسوس عىل

 خارجنا احلّل  أنّ  دائامً  نظن خطأ، بعضها عىل األشياء نقيس وألّننا ..عنّا غابت

 يف ذواتنا نضع مل ألّننا.. نمتلكها أننا نعرف ال موهبة من كم ..عنه فنبحث

 ..مواهبنا اكتشاف معرض

 هذا كّل  بدل ذاتك اكتشف ..جنبيك بني وهي الضائعة ذاتك عن إبحث

 يف ذواتنا دخلت لقد ..وأعظم أهم فذاتك.. اآلخرين اكتشاف خلف اللهث

 ذواتنا حضور وسائل أهم أحد اآلخر أنّ  مع.. اآلخر حرض عندما غيبوبة

 ..عندنا
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 من فيها فأكثروا يناملفرّس  بعض حرّيت هنا، عجيبة نظر وجهة وللقرآن

 العبارة.. )اهلل نسيان هو النفس نسيان أسباب أحد أنّ  يرى هو واحلذف، التقدير

 بني الربط وما ذلك يكون فكيف سهاًل، ليس املعنى لكنّ  متداولة، بسيطة

 كان مهام.. الدينية الثقافة يف مهم مفتاح لكنّه لتأّمل حيتاج موضوع (.النسيانني؟

 ُهمُ  ُأوَلئَِك  َأْنُفَسُهمْ  َفَأْنَساُهمْ  اهللهَ َنُسوا َكالهِذينَ  َتُكوُنوا َوََّل ﴿ ..جتاهه موقفنا

 .والتفكري للتداول اآلية أترك (.21: احلرش) ﴾اْلَفاِسُقونَ 

 

 معيار احلّق هو املنطق ال املزاج

 م4154 ـ 1ـ  44

 ..العاملّية املصطفى جامعة كّليات إحدى يف عاّمة حمارضةً  ألقي كنت باألمس

 النييل سبيط عامل الراحل راملفكّ  ونظرية اللغة يف القصدي املنهج حول كانت

 منّظمي من دةجيّ  خطوة كانت ..القرآين والنظام املوّحدة اللغة يف اهلل رمحه

 أرشح أن حاولت ..خصومهم دار ُعقر يف القصديني أفكار إلثارة املحارضة

 أبنّي  ثم.. متواضعاً  سرياً  فكرة فكرةً  معها وأسري بالغ، بتبسيط النظرّية

 ..عليها النقاد مالحظات

 كلام أّنه الحظت ..الفعل رّدات فيها ألرى الوجوه يف النظر أتعّمد كنت

 وجوه تقاسيم يل حتِك  مل واملأنوس، املألوف عن بعيدة للقصديني فكرةً  أثرُت 

 ذلك أنّ  والغريب مناسب، غري التفاعل كان.. موضوعي تفاعل عن احلارضين

 ..منهم شعورّية غري بطريقة حيدث كان

 فهم العام، تفكريهم مزاج من قريبة الفكرة تكون عندما أشخاص هناك

 مزاج عن بعيدة الفكرة تكون وعندما ..معها اختلفوا لو حتى حيرتموّنا
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 العني، جفون بحركة أشبه شعورّية غري فعل رّدة فسيبدون العام، تفكريهم

 نظر وجهة من ملرّبراهتا يستمعوا أن قبل حتى.. للفكرة احرتامهم عدم يف تتمثل

 ..أصحاهبا

 املجال يف ـ وأخالقّياً  نفسّياً  التدّرب من الكثري يلزمنا: أقول يل بالنسبة

 األدّلة تكون بل معيارًا، العام تفكرينا مزاج يكون ال لكي ـ والثقايف الفكري

 .العام تفكرينا مزاج تغيري علينا فرضت ولو املعيار، هي املوضوعية واملعطيات

 السيام اخليوط، بعض يف معها التقيت وإن القصدّية، باملدرسة مقتنعاً  لست

 باالعتباطيني، ـ التسمية هذه أحّب  وال ـ تسّميهم من عىل نقدياهتا بعض يف

 سخريةً  األفكار من دهشتي أجعل أن معها أتعامل عندما لنفيس أسمح مل لكنّني

 !العامل هذا مقياس أنا فلست هتاونًا، أو

 

 السلطوي والوعي الوعي سلطة بني

 م4154ـ  1ـ  47

 وعي هناك سيكون ..املجتمع حتكم وعي سلطة هناك تكون ال عندما

 ليس ما لتحصيل بل ..احلّق  لتحصيل يشء كّل  يف القّوة بمامرسة ينادي سلطوي

 وصارت ..السلطوي املنطق تصاعد العام الوعي سلطة تراجعت كلام !!بحّق 

 بالقّوة حقوقها لتحصيل الناس تتسارع هناك (..إلو يدوإ من كل حارة)

 ..ذلك لغري وال لقيم وال لتوزانات وال ملنطق وال لقانون سلطة فال.. املبارشة

 ..لبنان بلدي حال هذا أنّ  ويبدو ..حاهلا هذه بلداننا من كثرياً  أنّ  أشعر

 سلطته صارت (..كانت سلطةٍ  أّي ) احلّق  له تعيد سلطة ينتظر يعد مل فاملواطن

 أكلتك ذئباً  تكن مل إن) هو حّق  وبغري فرضاً  عليه ُفرض الذي ومنطقه ..يده
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 :كثرهاأ عن يقول والشاعر والزعامات، احلكومات وتتاىل (.الذئاب

 النار يف العباس بني عدل وليت    لنا دام أمية بني جور ليت يا

 

 !والعروبة اإلسالم: النقيضني اجتماع استحالة

 م4154ـ  1ـ  48

 أو مسيحي) مسلم غري عربياً  تكون أن يمكن األمريكي الكونغرس يف

 اآلن حتى لكن، (مثالً  أفريقي) عريب غري مسلامً  تكون أن ويمكن، (هيودي

 .واحد آن يف وعربياً  مسلامً  تكون أن يمكن ال: يقولون

 منعاً  هناك أم القرار؟ مراكز إىل الوصول يف العرب املسلمني تقصري أهو ملاذا؟

 .سؤال جمّرد ذلك؟ من... أو هيودياً  أو ضمنّياً 

 

 يف بالدنا اإلسالمية أربعة خيّوفون من أربعة

 م4154ـ  1ـ  41

 :يف بالدنا العربية واإلسالمية يوجد أربعة خيّوفون الناس من أربعة

 .يقول األّول: أنا أو اهلرج والفوىض

 .ويقول الثاين: أنا أو اجلهل والتخّلف

 .ويقول الثالث: أنا أو الكفر والضالل

 .ويقول الرابع: أنا أو اخليانة والعاملة

 :أّما أنا ـ رغم الصّحة النسبيّة لألقوال األربعة املتقّدمة ـ فأقول

 .أنا أو أنت

 .وربام أقول: أنا وأنت
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 .قد أقول: نحن أو األنا اجلامعّيةو

 

 ورحل مطّهري

 م4154ـ  1ـ  4

 جتربة معه ورحلت مطهري، مرتىض املفّكر العالمة رحل اليوم هذا مثل يف

 يأيت.. رحيله من قرن ثلث زهاء وبعد ..التنويري الفكري النشاط من طويلة

 أن فبدل واإلسالمي؟ العريب العامل يف والتنوير النهضة مآالت هي أين: سؤال

 مل! مطهري عند يقف مل أّنه حتى !تراجع.. مطهري ويتجاوز التنوير يستمرّ 

 !يتقّدم ال عنده حمبنطئاً  جيلس أن اضطرّ  أو آثر به ريض ومن !تراجع! به يرَض 

 يسمعهم مل ..البائسة التارخيية اللحظة وهذه املرحلة، هذه من كثريون حّذر

 وليس توينبي، نبوءة وحتّققت ..أنفسهم يسمعون كانوا ما أّّنم حتى.. أحد

 وما.. اليوم املرتّهل الديني فالعقل وإال ..تتحّقق مل بأّّنا يقول الديني إيامين سوى

 إال يؤّكد ال جرى، عاّم  ـ صّح  إذا ـ اليوم سمعناه وما دماء، سفك من جيري

 ..توينبي مقولة

 بشكل احلضارات تنمو :احلضارات ملسرية البياين رسمه يف توينبي يقول

 بشكل تنحدر ثم ..طويل مستقيم خطّ  يف تسري ثم ..رسيع لكن تدرجيي

 ثم ..هلا ممكنة نقطة أعىل إىل أخرى مّرةً  ترتفع.. للنهاية تصل أن وقبل ..تدرجيي

 ..املدّوي السقوط يكون

 السقوط أعقبه قد العرشين القرن يف السابق االرتفاع يكون أن أخشى

 ..املدّوي

 ملا قلوهبم، اهلل أنار نراهم زلنا ما ورجال سبق، قلبي يف إيامنٌ  لوال: أعيد
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 األّمة واقع عىل وتطبيقها احلضارات يف نظريته يف توينبي تصديق عن توانيت

 ورفاق مطهري يا وعيك فراق عىل وإّنا راجعون، إليه وإنا هلل فإّنا ..اإلسالمّية

 ..ملحزونون دربك

 

 الناجحون وإغفال الضجيج من حوهلم

 م4154ـ  1ـ  1

 األقّل  أو الفاشلني اآلخرين يسبق ..احلياة يف الناجح اإلنسان يسري عندما

 ..خلفه من أصواهتم فتتعاىل ..نجاحاً 

 من كثري يف يؤّدي الوراء إىل التفاته ألن ..لضجيجهم يلتفت ان ينبغي ال

 :األحيان

 ..مشيته يف تعثره إىل إّما ـ 2

 ..يتعثّر ال كي سريه لتخفيف اضطراره إىل أو ـ 1

 أحد يكون قد االجتامعي املحيط إنّ : أذكر ما عىل لوبون غوستاف يقول هلذا

 الفكرّية طاقاته من جزء تعطيل عليه يفرض ألّنه الفرد؛ ذكاء تراجع أسباب

 .له مراعاةً 

 

 حنن ومجاهرينا

 م4154ـ  1ـ  9

 أو فكراً  ..عليه نحن ما غري عىل هلم أنفسنا فنقدم الناس، عىل بعضنا يكذب

 ..لنا مجهوراً  فيصبحون ..أو عمالً 

 غريك، آخر لشخصٍ  مجهور صناعة هي ..لنفسك مجهور صناعة هذه ليست
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 مجهوراً  كانوا ما احلقيقّية ذاتك رأوا ولو ..وخياهلم اآلخرين عقول يف حفرته

 ..لك

 اجلمهور خيال يف خيلق نأ بدل، احلقيقّية لشخصّيته مجهوراً  يصنع ملن هنيئاً 

 ..ومهيّة شخصّيةً 

 

 عندما تغيب الرؤية

 م4154ـ  1ـ  57

ال يصّح .. فتختفي الرؤية.. عندما نسري يف اجلبال الوعرة وهيامجنا الضباب

وال نصّح أن نكشح بوجوهنا جانبًا .. أن نغلق أعيننا بحّجة أّن الرؤية اختفت

 ..ن نزيد من فتح عيوننا وندّقق أكثر يف الطريق أمامناأبل املطلوب .. فال ننظر

 ..هكذا احلال يف عصور وظلامت الفتن الفكرية والدينية والثقافية والسياسية

بل .. ع رأيس يف الرتاب أو أسّلم عقيل لغرييال يصّح أن أغمض عينّي أو أض

هنا تصبح مسؤولّيتي أن أضاعف من التفكري والتدقيق والتأّمل وحسبان 

لقد خلق اهلل عيوننا أّّنا عندما تواجه الظالم تفتح أكثر وتضاعف من .. األمور

 ..وأعتقد أّنه خلق العقول كالعيون، فإّن العقول عيون البصرية.. قّوة إبصارها

)احلج:  ﴾فإَّّنا َّل تعمى اْلبصار ولكن تعمى القلوب التي ِف الصدور..﴿

11.) 

 

 كثريًا نعيشها طرفة
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 ذلك؟ يكون ومتى: الطبيب جابهفأ

 ..عينّي  أغمض عندما: املريض قال

 (اجلمهور يضحك)

 ..عيوننا لفتح ينمستعدّ  ولسنا يشء رؤية نريد وكثريين أنفسنا نرى حياتنا يف

 !!موجوداً  وليس.. ُيرى ال فهو وإال.. مزاجنا عىل يشء رؤية نريد

 الذي املوضوع من أكثر املعرفة، يف واحلاكم السلطان هو األنا يكون هكذا

.. لنا تسّلم أن للحقيقة نريد ما بقدر أيضاً  للحقيقة نسّلم ال هكذا.. معرفته نريد

 ..وصعباً  مّراً  احلّق  لكون آخر معنى وهذا

 ولنكن ..معها وتتناسب فيها ترى التي وبالعيون ُترى، كام احلقيقة فلنرى

 ..وأدواهتا الرؤية مناهج يف تعديالت إجراء إزاء ليونةً  أكثر

 .تكون أن هانحبّ  كام ال هي، كام األشياء أرنا اللهم
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