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 املقدمة
من هذه السلسلة احلوارّية، أقّدمه بني يدي القارئ  لثهذا هو اجلزء الثا

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

لقد حاولت يف هذه املداخالت املتواضعة أن أقّدم إجابات عن تساؤالت 

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

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

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

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

 املعرفة، لقيامة وعي ديني أفضل إن شاء اهلل تعاىل.

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

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

 بشكل أفضل بإذن اهلل سبحانه. واهلل ويّل التوفيق.

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

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

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

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

 

 حيدر حمّمد كامل حّب اهلل

 هـ5341ـ  6ـ  9

 م4153ـ  4ـ  55



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 القسم األّول

 والعرفانالفلسفة والعقائد 
  





 

 

 

 

 تعاىل لهاملوقف من تسميات الفالسفة ، وأمساء اهللتوقيفّية  ـ 863

  السؤال: هذه أّول مّرة أقوم فيها بمراسلتكم، فأوّد منكم الصدر الرحب

الواسع والتًميش مع عقيل البسيط، سؤاِل هو: يقول اَلشهور أّن أسًمء اهلل 

يرد عليهم هذا اإلشكال وهو أّنه لو كانت توقيفّيةا كًم تقولون توقيفّية، أفال 

فكيف تصفون الباري تعاىل بأّنه واجب الوجود، علًما أّن هذه التسمية مل ترد ِف 

 الرشع؟ فهل هذا اإلشكال وارد عليهم أم َّل؟

  ،توقيفية األسامء ـ وهي مفهوم يغاير مفهوم الرتمجة إىل غري اللغة العربية

ضهم إىل الشمول له ـ مقولٌة مشهورة أرسلها بعضهم إرسال املسّلامت، ومال بع

وقيل بأّّنا كانت أحد أسباب انفصال أيب احلسن األشعري عن املعتزلة؛ ألّنه 

تشّدد يف قضية توقيفيّة األسامء، وهي قد تفيد معاٍن عّدة ومقاصد خمتلفة 

 بالتحليل األّويل:

وهو أّن األسامء التي هي هلل تعاىل ال  ي،اَلعنى اْلّول: وهو معنى فلسفي كالم

يعرفها إال اهلل سبحانه، وأّن كّل اسم أنتم تطلقونه عىل اهلل تعاىل مثل واجب 

الوجود أو الرضورة األزلية مثاًل، ال ُيعلم أّنه من أسامئه؛ الحتامل أّنه حيتوي عىل 

لرتخيص الرشعي جهة نقص يتعاىل اهلل سبحانه عنها، فالتوقيفية هنا ال ربط هلا با

أو احلرمة الرشعية، بل هي حكاية عن أّن األسامء التي تليق باهلل تعاىل ال معرفة 
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لنا هبا إال عرب النّص نفسه، فاهلل ورسوله أعلم بام يليق بساحته سبحانه، فكّل ما 

 ورد يف النّص توصيفًا هلل صّح لنا جعله اساًم.

( األسامء اإلهلّية التي 778ـ  775: 7وقد عّد العالمة الطباطبائي )امليزان 

اساًم، أّما يف السنّة  218أو  215حدود هبا وردت يف القرآن الكريم فبلغ 

الرشيفة فالعدد يبلغ رقاًم أكرب من ذلك بكثري، يكفي يف هذا ما جاء يف دعاء 

ـ حيث ضّعفه سندًا غري  إلماماجلوشن الكبري عىل تقدير تصحيح نسبته إىل ا

واحٍد من العلامء مثل العالمة الشعراين رمحه اهلل ـ ويف األحاديث أيضًا ترقيامت 

خمتلفة لألسامء، من تسعٍة وتسعني، إىل أربعة آالف، إىل فكرة أّنه ال حّد هلا وال 

 حرص.

، وهو أّنه ال جيوز إطالق أّي اسم عىل اَلعنى الثاين: وهو معنى فقهي رشعي

 تعاىل إال إذا كان واردًا يف الكتاب والسنّة املعتربة، أّما ما  م يرد، مثل قولنا: اهلل

واجب الوجود، أو الذات اإلهلية املقّدسة، أو الرضورة األزلّية، أو غري ذلك، 

 ة.فهذا ال جيوز لنا إطالقه عىل اهلل سبحانه من الناحية الرشعيّ 

 َلسلمني بمذاهبهم:وِف اْلقيقة يوجد هنا اجتاهان بني علًمء ا

وهو االجتاه الذي حيرص األسامء بام ورد يف النّص ال غري،  اَّلجتاه اْلّول:

 وحيّرم التسمية بغري ذلك، واملنطلق يف ذلك عندهم:

إّن كّل صفة من الصفات التي نطلقها لتصبح اساًم له تعاىل إّنام نبتدعها  ـ 5

طالق صفة قارصة عىل اهلل من حيث عقولنا القارصة، وقصور عقولنا يفيض إىل إ

تعاىل، فيها جهة نقص نحن ال ندركها، أو عىل األقّل حيتمل ذلك جّدًا، وبناء 

عليه فال جيوز لنا إطالق أّي اسم عىل اهلل تعاىل حتّذرًا واحتياطًا يف الكالم غري 

الالئق بشأنه سبحانه، وسّدًا للذرائع وإغالقًا لباب الفساد، ومن ثّم نقرص يف 
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 عىل األسامء الواردة يف الكتاب والسنّة املعتربة.كالمنا 

وهلل اْلسًمء اْلسنى فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون ِف قوله تعاىل: ) ـ 4

( بناًء عىل أّن األلف والالم يف كلمة )األسامء( هي 281( )األعراف: أسًمئه

وأنتم للعهد، أي هلل تلك األسامء التي وردت يف الكتاب والسنّة، وهي احلسنى، 

مأمورون بأن تتوّجهوا بالدعاء إىل اهلل هبذه األسامء احلسنى، أي باألسامء 

األحسن، أّما توصيفاتكم فليست باألحسن أمام توصيف اهلل تعاىل لنفسه، 

فالدعاء يكون باألحسن من األسامء، وهو املذكور يف الكتاب، واملشار إليه بالم 

 .العهد يف الكلمة هنا )األسامء(

اآلية تأمر برتك الذين يلحدون يف أسامء اهلل تعاىل، واملقصود باإلحلاد كام أّن 

 هنا هو التعّدي إىل غري األسامء احلسنى املعهودة له سبحانه يف الكتاب والسنّة.

: 2ما ورد يف احلديث الرشيف، فقد عقد الشيخ الكليني بابًا يف )الكايف  ـ 4

 ما وصف به نفسه، وذكر ( للنهي عن توصيف اهلل سبحانه بغري211ـ  211

ِد ْبِن َحكِيٍم َقاَل: َكَتَب َأُبو  هناك اثنتي عرشة رواية يف املوضوع، منها: خرب ُُمَمَّ

احْلََسِن ُموَسى ْبُن َجْعَفٍر عليه السالم إىَِل َأيِب: َأنَّ اهللََّ َأْعىَل َوَأَجلُّ َوَأْعَظُم ِمْن َأْن 

وا َعامَّ ِسَوى َذلَِك. ومنها أيضًا ُيْبَلَغ ُكنُْه ِصَفتِِه، َفِصُفوُه بِ  اَم َوَصَف بِِه َنْفَسُه َوُكفُّ

ِل َقاَل: َسَأْلُت َأَبا احْلََسِن عليه السالم َعْن َشْ   خرب َحْفٍص َأِخي ُمَراِزٍم َعِن املَُْفضَّ
ٍ
 ء

َفةِ  ِمنَ  اَوزْ  اَل : َفَقاَل  الصِّ  .اْلُقْرآنِ  يِف  َما جَتَ

النهي عن اخلروج عن إطار النّص الديني يف فإّن هذه األحاديث واضحة يف 

 تسمية اهلل سبحانه.

من فقهاء ومتكّلمي وُمّدثي املسلمني إىل حتريم  من هنا، يذهب الكثري

إطالق أّي اسم عىل اهلل تعاىل حتى لو نسب فعله إليه يف القرآن الكريم، فال جيوز 
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و الفقيه أو العارف أو أن نسّمي اهلل باملستهزئ أو املاكر أو الساخر أو املضّل أ

الفطن أو العاقل أو نحو ذلك، حتى لو وردت نسبة أفعال هذه األسامء إليه يف 

ويستثني بعضهم ما قام عليه اإلمجاع يف اجلواز، وبعض فقهاء . الكتاب الكريم

 اإلمامّية املعارصين ـ وهو الشيخ جواد التربيزي ـ يرى ذلك احتياطًا وجوبّيًا.

بالتشّدد يف هذا األمر، ومن يتبعهم من التيارات السلفّية، وُيعرف املحّدثون 

هلذا حيّرمون كّل األسامء املتداولة ممّا  م يرد يف الكتاب والسنّة املعتربة مما بات 

، أو الروح، أو العقل ةشائعًا اليوم، مثل تسمية اهلل بأّنه: القّوة، أو القّوة املدّبر

العّلة األوىل، أو السبب، أو السبب األّول، أو املدّبر، أو العّلة الكربى، أو 

املحّرك األّول، أو جوهر، أو عقل وغري ذلك، بل ناقش بعضهم يف صفات 

 أخرى معروفة دينيًا مثل الضاّر والنافع واجلليل واملذّل ونحو ذلك.

وهو ما ذهب إليه مجاعة من العلامء ـ وهم كثرٌي من املعتزلة  اَّلجتاه الثاين:

والكرامية واإلماميّة والزيدية، وبعض األشاعرة، ومجهور الفالسفة والعرفاء 

بجواز تسميته تعاىل بكّل ما  واواملتصّوفة ـ من رفض توقيفيّة األسامء رشعًا، وقال

 . م يرد فيه اإلذن اخلاّص ثبت صّحته عقاًل، و م يرد فيه النهي رشعًا، حتى لو 

وقد ناقشوا األدّلة السابقة مرّبرين وجهة نظرهم، ونحن نذكر بعض ما 

 أملحوا إليه ونضيف:

رأى هؤالء أّنه ال جيوز إطالق أّي اسم عىل اهلل تعاىل حيتوي نقصًا،  أوَّلا:

ولكّن كلمة )واجب الوجود( مثالً منّزهٌة عن ذلك، إذ ال حتكي إال عن حيثية 

ة يف الباري تعاىل شأنه، فال مانع من إطالقها، نعم لو ثبت نقصاّنا وعدم كاملي

لياقتها بذاته تعاىل حُرم و م تتناسب معه، وكذلك احلال يف األسامء املوِِهة أو 

التي ال يليق بحسب االستعامل استخدامها يف حّقه تعاىل فهذه نمنع عنها، ال كّل 
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 عل.إطالق أو تسمية مستّلة من صفة له أو ف

وجمّرد احتامل أّّنا ال تليق ال يكفي إلثبات التحريم هنا، فام هو الدليل عىل 

 حتريم صفٍة نراها بالدليل تثبت له سبحانه، مع احتامل أن نكون خمطئني يف ذلك؟

وأّما اآلية الكريمة املستدّل هبا، فاأللف والالم فيها للجنس ال للعهد،  ثانياا:

عرب كّل اسم حسن، فإّن كّل اسم حسن فإّن هلل  أي توّجهوا إىل اهلل بالدعاء

أحسنه، فمن عنده القّوة فإّن عند اهلل متام القّوة، ومن عنده العلم فإّن عند اهلل متام 

العلم وهكذا، فال دليل عىل حرص األسامء بخصوص األسامء التي وردت يف 

 ه مثاًل.الكتاب والسنّة، فلم تقل اآلية إّن ما  م يرد ليس بأحسن حتى نحّرم

بل حتى لو سّلمنا بام قالوا يلزم ختصيص التوقيفيّة بخصوص حال الدعاء، 

ال مطلقًا؛ ألّن اآلية تفيد األمر بدعاء اهلل باألسامء احلسنى، وال تدّل عىل إلزامنا 

 بإطالق هذه األسامء خاّصة عىل اهلل ولو يف غري حال الدعاء.

ّن هذا هو جاّدة الصواب فيها؛ ألي امليل عن كام أّن اإلحلاد يف األسامء يعن

املعنى اللغوي لكلمة اإلحلاد، وهذا غري تسمية اهلل باسٍم مأخوذ من مقام فعله أو 

توصيفه الصحيح، فعندما نقول: إّن اهلل هو الصانع أو املحّرك للعا م فهذا ليس 

ن إحلادًا، بل هو عني الصواب يف إطالق اسٍم عىل اهلل يليق بشأنه تعاىل ويعرّب ع

فعله وفيضه، والتمّسك بعنوان اإلحلاد هنا يف كّل صفة  م ترد يف الكتاب والسنّة 

 هو متّسٌك بالعام يف الشبهة املصداقية له، وهو ليس بحّجة.

واإلحلاد يمكن أن يكون بمظاهر نتيّقن من كوّنا إحلادًا، وأّما غريها فنشّك 

فيه أّنه إحلاد أساسًا، فإّن فيه، فال يمكن التمّسك باآلية يف املورد الذي ُيَشك 

احلكم ال يثبت موضوعه، ومن املظاهر املتيّقن كوّنا من اإلحلاد يف األسامء ما 

 ييل:
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إطالق اسم غري اهلل تعاىل ـ بام حيمله من نقص ـ عىل اهلل سبحانه، مثل كّل  أ ـ

 اسم أو صفة حتمل نقصًا أو جتسياًم أو غري ذلك؛ فإّن يف هذا نسبة النقص إىل اهلل

 سبحانه، وهذا معنى تسمية اهلل بام ثبت أّنه ال يليق به سبحانه.

إطالق اسم اهلل تعاىل ـ بام له من توصيف أتّم وأكمل وباحلّد األعىل  ب ـ

)وهو احلسنى( ـ عىل غري اهلل سبحانه، كإطالق اسم القدير باملعنى التام للقدرة 

اشتقاق العرب أسامء بعض  عىل غري اهلل تعاىل. ولعّل من هذا الباب ما ذكر من

أصنامهم من األسامء اإلهلّية، مثل قوهلم بأّن العّزى جاءت من العزيز، أو أّن 

 الالت جاءت من اإلله أو من اهلل، أو أّن مناة جاءت من اسم املنّان.

احلالتني، مما ال نحرز أّن فيه تسمية هلل باسٍم ناقص أو تسمية  أّما يف غري هاتني

حيمل االسم من حّده األعىل، فال ُيعلم أّنه مراٌد من كلمة اإلحلاد غريه باسمه بام 

 هنا، ومن ثّم ال يصّح االستناد إىل اآلية الكريمة يف حتريمه.

وأّما الروايات، فكّل روايات الباب الذي عقده مثل الشيخ الكليني، ال  ثالثاا:

وليس فيها ما عالقة هلا بموضوعنا، وإّنام ترتبط بأمور أخرى تتصل بالتجسيم، 

قد يتصل بموضوعنا عدا هاتني الروايتني املشار إليهام أعاله، وِها ضعيفتان من 

حيث السند وقليلتان من حيث العدد، كام أّن الرواية الثانية قد ُيفهم منها عدم 

تعّدي القرآن مضمونًا ال لفظًا، فيكون املراد منها أّن األسامء التي تتناسب مع 

توصيف اهلل تعاىل يمكن القبول هبا، أّما ما خيرج عن اإلطار الروح القرآنية يف 

القرآين فال جيوز، وحيث إّن مثل اسم واجب الوجوب يتناسب مع اإلطار 

القرآين؛ ألّنه يثبت الصمدّية والغنى واالستعالء له سبحانه، وينّزهه تعاىل عن 

القرآن  اجلسمية والتشبيه واحلاجة والنقص وغري ذلك، فهو منسجم مع داللة

ومع احلديث املذكور أيضًا، وعليه فليس يف الروايات شء يمكن الوثوق به يف 
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 حتريم التسمية بغري ما سّمي يف الكتاب والسنّة.

وبناًء عليه، فالذي يبدو يل بنظري القارص أّنه ال يوجد دليل مقنع حيّرم 

هذا األساس  إطالق االسم عىل اهلل تعاىل بغري ما جاء يف الكتاب والسنّة، وعىل

جيوز قراءة مثل دعاء اجلوشن الكبري ولو كان ضعيفًا سندًا و م نبِن عىل قاعدة 

 التسامح يف أدّلة السنن.

نعم يلزم يف اإلطالق أن ال يوجب شيئًا ينايف ساحته املقّدسة تبارك وتعاىل أو 

ننسبه إىل يكون موِهًا للتنايف، وال نسبة االسم إىل الدين بحيث نعتربه اساًم دينّيًا 

اهلل وإىل الرسول فهذا ابتداٌع يف الدين، كام ومن الرضوري أن ال يكون إطالق 

تسمياتنا عىل اهلل تعاىل موجبًا هلجران التسميات التي أطلقها القرآن عليه 

بوصفها إنشاًء للثقافة الدينية العقدية الصحيحة يف حّق اهلل سبحانه، وأّما ما 

الحتياط سبيل النجاة السيام يف جمال الدعاء سوى ذلك فهو جائز، وإن كان ا

واالبتهال إىل اهلل سبحانه. كام أّن السعي الستخدام توصيفات وأسامء اهلل 

 الواردة يف الكتاب ومعلوم السنّة هو األفضل بالتأكيد.

فالقضّية قد ال تكون قضّية احلالل واحلرام فيام نطلقه من تسمية عىل اهلل 

غري واضح، وإّنام هي قضّية الوعي العام بمسألة اهلل  سبحانه، إذ دليل احلرمة

سبحانه؛ ألّن الصفات واألسامء هي معابر وعينا به تعاىل، وكّلام ابتعدنا عن 

الدائرة الدينية يف التسميات ربام نقع عىل مرور الزمن يف تكوين صورة غري 

لفلسفّية صحيحة عن اهلل تعاىل، السيام يف ظّل فوىض االجتهادات العرفانية وا

والكالمّية يف هذه املوضوعات، والتي قد ُتدخل األمور يف تعقيدات، كالتعقيد 

 .الذي تسّببه تعبري بعض قدامى املتكّلمني )جسم ال كاألجسام( يف حّقه سبحانه

ومن هنا ال حيرم قول )واجب الوجود( يف حّق اهلل بقدر ما تتصل القضية 
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ة النصيّة عن ثقافتنا العاّمة، بحيث قد بعدم غياب التسميات والتوصيفات اإلهلي

جتد الفيلسوف يعرّب بواجب الوجود أكثر مما يعرّب بكلمة )اهلل( نفسها يف بعض 

األحيان، فسالمة املسرية العقدية واإلقرار بضعف قدراتنا العقلّية عن فهم 

 املسألة اإلهلية يستدعيان قدرًا من االنتباه هلذا املوضوع.

اهلل سبحانه بأّنه اهلل والعا م والقدير بدل الدخول يف وأّي حرج يف تسمية 

مساحة قلقة يف التسميات بحيث تغلب عىل املساحة الدينية نفسها، مثل أصل 

األصول واسطقّس األسطقسات، وغيب الغيوب، والرضورة األزلّية، وغري 

ز ذلك. ولعّل يف تعبري اخلواجه نصري الدين الطويس ما ينفع هنا، إذ بعد أن جوّ 

 التسمية، ذهب إىل أّّنا تنايف األدب مع اهلل سبحانه، ما  م يرد االسم منه تعاىل.

وبناًء عليه، فالقضّية غري متفق عليها، وهي ُمّل جدل، وكثري من الفالسفة 

والعرفاء واملتصّوفة ال يميلون إىل توقيفّية األسامء، وهلذا جيّوزون ألنفسهم 

 عىل اهلل تعاىل يروّن
ٍ
ا كاملّيًة مثل واجب الوجود، فال نستطيع أن إطالق أسامء

ُنشكل عليهم ـ كام ذكرتم يف سؤالكم ـ بأّنكم تقولون بتوقيفّية األسامء، لكن يف 

الوقت عينه تقولون عىل اهلل كلمة: واجب الوجود؛ ألّن الذي يقول هذه الكلمة 

اسًا ال يرى حرمة إطالق أّي اسم عىل اهلل يرى فيه كامالً، وهو ال يؤمن أس

بتوقيفية األسامء رشعًا، وهلذا لو تالحظون أّن الفقهاء الذين هلم مرشٌب عرفاين 

أو فلسفي ال يقولون فقهيًا بتوقيفية األسامء، ولعّل نفوذ االجتاه العرفاين 

والصويف والفلسفي يف الفكر الشيعي خالل القرون األخرية جعل الثقافة 

اجب الوجود فليالحظ جيدًا، مع أّن الشيعية غري آبية عن استخدام مثل كلمة و

 نصوص بعض قدماء الشيعة توحي بتوقيفية األسامء.

وأشري أخريًا إىل أّن القول بتوقيفية األسامء مغاير للقول بالتوصيف، فإذا 
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قلت: إّن اهلل واجب الوجود بالذات، فهذا ال ينايف عند كثريين توقيفية األسامء، 

سّمه بذلك، بخالف ما إذا قلت: لقد جتىّل ألّنك وصفته بوجوب الوجود، و م ت

واجب الوجود عىل املمكنات، فإّن الكلمة أخذت هنا إساًم، فلزم التمييز، فليس 

كّل من عرّب بواجب الوجود يكون قد خالف التوقيفية حتى عند بعض من يؤمن 

 بالتوقيفية فليالحظ جيدًا.

الكتاب  نّص للسماهيجي يرى عدم إمكان بناء العقائد على حتليل ـ 863

 والسّنة

 يقول عبد اهلل السًمهيجي: َّل يأخذ اْلصوليون أساسّيات اَلعتقدات ل: لسؤاا

عتقدات َّل اَلمن القرآن الكريم وأخبار اْلحاد. إّنني أستطيع أن أفهم َلاذا أسس 

ىل أخبار اْلحاد، لكن كيف يمكن أن يكون من اَلمكن أّن أساسّيات إ تستند

القرآن الكريم؟! هل يمكن أن ترشح ِل ما يعنيه نّص اَلعتقدات َّل تستند إىل 

 السًمهيجي؟

  حيث ال أملك النّص األصيل للشيخ السامهيجي ألرصد سياقاته، فسوف

أتعامل مع النّص املنقول منكم. ويف قراءيت هلذا النّص، أستطيع أن أفهمهه يف 

كبار  سياق ما يعرف بالرصاع اإلخباري ـ األصويل، فالسامهيجي هذا هو من

رموز اإلخباريني املتشّددين عند الشيعة، وقد تويّف ـ فيام أذكر ـ يف القرن الثاين 

عرش اهلجري، واألصولّيون يرى كثرٌي منهم أّن املسائل العقائدية ال تؤخذ عن 

طريق الظّن، بل البد أن تكون عن طريق اليقني، فال يمكن بناء العقائد عىل 

 .الظنّ 

 الواحد فسوف نجده من حيث الصّحة والصدور فإذا أخذنا اخلرب ،وعليه
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ظنّيًا، وليس هناك يقنٌي بصدوره عادًة، واألخبار اآلحادية الظنّية ال يمكن البناء 

 عليها يف األمور العقائدّية، وإّنام ُيبنى عليها يف األمور الفقهّية ونحوها.

الفكرة  وأّما مسألة القرآن الكريم فإّنني أعتقد بأّن هذا النّص يشري إىل

األصولية التي تقول بأّن أغلب النصوص القرآنّية ظنّية الداللة، وإن كانت 

قطعّية الصدور، وإذا كانت الداللة ظنّيًة فهذا يعني أّن هذا الدليل القرآين 

سيكون يف ّناية املطاف غري مفيٍد سوى للظّن ال اليقني. والظّن ال ينفع ـ كام قلنا 

 ـ يف األمور العقائدّية.

فاألصويل الذي يرى هذا القول يرى أّن النصوص التي يمكن أن  ،ليهوع

نحتّج هبا يف العقائد إّنام هي خصوص النصوص القرآنية قطعّية الداللة، 

 والنصوص احلديثية قطعّية الصدور والداللة معًا.

ويمكن تفسري هذا النّص للشيخ السامهيجي رمحه اهلل بطريقة أخرى لو أخذنا 

ت العقيدة( بعني االعتبار، فبعض األصولّيني يميزون يف املسائل كلمة )أساسّيا

العقائدية بني األساسيات وبني تفاصيل العقائد، فالنبّوة أساس اعتقادي، لكّن 

عصمة النبي عن اخلطأ يف األمور الدنيوية ال الدينية هو تفصيل عقدي مثاًل، 

شيعة، لكّن مسألة علمه وإمامة اإلمام عيّل عليه السالم هي أصل اعتقادي عند ال

 بالغيب هو تفصيل اعتقادي.

ويمّيز بعض األصولّيني بني األصول االعتقادية الكربى، فريون أّنه البد فيها 

من اليقني. أّما تفاصيل االعتقادات فهناك رأي جييز الظّن فيها، وهلذا ذكر 

أصول السامهيجي أّن األصوليني ال يقبلون بالكتاب ـ يقصد ظهوراته ـ يف 

 االعتقاد برصف النظر عن تفاصيل العقيدة.

وحيتمل أّن الشيخ السامهيجي يقصد بأساسيات العقيدة ما يكون من 
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املعتقدات سابقًا عىل التصديق بالكتاب والسنّة، مثل االعتقاد بوجود اهلل 

سبحانه وبأصل نبّوة النبّي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم، ويف هذه احلال لن 

ك قيمة معرفّية للكتاب والسنّة يف إثبات ما يقومان ِها عليه أساسًا، بال تكون هنا

 فرق بني قطعي الصدور وظنّيه وقطعّي الداللة وظنّيها. والعلم عند اهلل.

 هل االطمئنان والظّن حّجة يف العقائد؟ ـ 873

  السؤال: هل اَّلطمئنان حّجة ِف العقائد؟ وهل ترون حجّية الظّن فيها؟ أرجو

 .رأيكم ولو خمترصاا إبداء 

  أكتفي هنا بخالصة النتائج ألّن البحث مفّصل. إّنني أعتقد بحجيّة

االطمئنان يف العقائديات؛ ألّّنا علم، بل قد توّصلت يف بحوثي األصولّية إىل أنه 

ال مانع من االحتجاج بالظّن احلّجة يف األمور العقائدّية، ودليل حجية الظهور 

ثبت ـ املجال العقائدي، السيام السرية العقالئّية التي وخرب الواحد يشمل ـ لو 

 .ال متييز فيها بني العقائد والعمليات

ومن هنا قلت بأّن دليل احلجّية يشمل العقيدة يف غري أصوهلا األوليّة، فيمكن 

إثبات أمر عقدي بخرب آحادي، لكنّني  م أتوّصل إىل إثبات حجّية خرب الواحد 

بة إىل حجّيته يف العقائديات، وهلذا ال يصّح العمل من األساس حتى تصل النو

 إال باخلرب املفيد للعلم أو االطمئنان.

وأما عىل مستوى حجية الظهور فاألمر كذلك؛ فإّن ما توّصلت إليه هو أّن 

الظهورات تفيد العلم العادي ال الظّن، وأّن السرية العقالئية منعقدة عىل العمل 

بمطلق الداللة الظنّية، والفرق أّن علامء األصول هبذا النوع من الظهورات ال 

 ونتيجة تأثرهم بالعقل اليوناين كأّّنم اعتربوا القضايا املتامخة للعلم األرسطي
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ظنًّا، وملا رأوا أّن العقالء يعملون هبا، كأّّنم افرتضوا  ف(كاالطمئنان عند العر)

ا بأّن الشارع أعطى أّن العقالء يأخذون بالظّن، وملا رأوا سكوت الشارع، قالو

احلجّية للظّن الصدوري والظّن الداليل، وهذا كّله من وجهة نظري املتواضعة 

خطأ، فالعقالء ال يعملون بالظنون إال يف حال االضطرار كام يف باب القضاء 

أحيانًا، حيث ال يتيّّس هلم ذلك مع رضورة احلكم وعدم إمكان تركه، وأّما يف 

مئنانات التي يعتربوّنا علومًا، مهام ساّمها العقل غري ذلك فهم يعملون باالط

اليوناين، فال يكون سكوت الشارع إمضاًء حلجّية الظّن، بل هو إمضاء حلجيّة 

 .االطمئنان

فيمكن االحتجاج بأّي سند أو داللة تفيد االطمئنان بمضموّنا  ،وعليه

لمّيات ومؤّداها، وأّما غري ذلك فال يصّح، بال فرق يف ذلك كّله بني الع

 اهلل.والعملّيات، إال ما خرج بالدليل، والعلم عند 

 الدنياعامل نسيانه ما كان قبل للنيب امنع سهو مدى مشول  ـ 873

  السؤال: من اَلعلوم أّن نبّينا الكريم حمّمد صىل اهلل عليه وآله وسلم كان

معصوماا، وَّل يقع عليه اخلطأ والسهو والنسيان.. كًم أّن رسولنا الكريم حسب 

لروايات واْليات القرآنية أدناه كان خملوقاا ِف العوامل السابقة لعامل اْلرض، مثل ما ا

 جاء ِف فضائل الشيعة بسنده، عن أيب سعيد اخلدري، قال: كنّا جلوساا مع رسول

اهلل، إذ أقبل إليه رجل فقال: يا رسول اهلل، أخربين عن قول اهلل عّز وجّل إلبليس: 

َت أْم  ُكنَْت ِمَن العالنَي﴾، فمن هم يا رسول اهلل الذي هم أعىل من ﴿أٌستَْكرَبْ

اَلالئكة؟ فقال رسول اهلل: أنا وعيّل وفاطمة واْلسن واْلسني، كنّا ِف رسادق 

العرش نسّبح اهلل، وتسّبح اَلالئكة بتسبيحنا قبل أن خيلق اهلل عّز وجّل آدم بألفي 
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أن يسجدوا له ومل يأمرنا بالسجود،  عام، فلًّم خلق اهلل عّز وجّل آدم أمر اَلالئكة

فسجدت اَلالئكة كّلهم إَّلّ إبليس فإّنه أبى أن يسجد، فقال اهلل تبارك وتعاىل: 

َت أْم ُكنَْت ِمَن العالنَي﴾ أي من هؤَّلء اخلمس اَلكتوب أسًمؤهم ِف  ﴿أٌستَْكرَبْ

نا أحّبه رسادق العرش، فنحن باب اهلل الذي يؤتى منه، بنا َيتدي اَلهتدون، فمن أحبّ 

اهلل وأسكنه جنّته، ومن أبغضنا أبغضه اهلل وأسكنه ناره، وَّل ُيّبنا إَّلّ من طاب 

مولده. ومثل ما عن قبيصة بن يزيد اجلعفي قال: دخلت عىل الصادق جعفر بن 

حمّمد عليه السالم، وعنده الدوس بن أيب الدوس وابن ظبيان والقاسم الصريِف، 

ل اهلل، لقد أتيتك مستفيداا، قال: سل وأوجز، فسّلمت وجلست وقلت: يا ابن رسو

قلت: أين كنتم قبل أن خيلق اهلل سًمءا مبنيّة وأرضاا مدحّية أو ظلمة ونوراا؟ قال: يا 

قبيصة، مِلَ سألتنا عن هذا اْلديث ِف مثل هذا الوقت؟ أما علمت أّن حّبنا قد اكتتم 

إىل أعدائنا من اإلنس، وإّن  وبغضنا قد فشا، وإّن لنا أعداء من اجلّن خيرجون حديثنا

اْليطان هلا آذان كآذان الناس؟ قال: قلت: قد سئلت عن ذلك. قال: يا قبيصة، كنّا 

أشباح نور حول العرش نسّبح اهلل قبل أن خيلق آدم بخمسة عرش ألف عام، فلًّم 

خلق اهلل آدم فّرغنا ِف صلبه، فلم يزل ينقلنا من صلب طاهر إىل رحم مطّهر حّتى 

هلل حمّمداا صىل اهلل عليه وآله، فنحن عروة اهلل الوثقى من استمسك بنا نجا، بعث ا

ندخله ِف باب ضالل، وَّل نخرجه من باب هدى، ونحن  ومن ختّلف عنّا هوى، َّل

رعاة شمس اهلل، ونحن عرتة رسول اهلل، ونحن القّبة التي طالت أطناهبا واّتسع 

ختّلف عنّا هوى إىل النار. قلت: لوجه فناؤها، من ضوى إلينا نجا إىل اجلنّة، ومن 

ريّب اْلمد. وكذلك مثل ما رواه الصدوق ِف كتاب اَلعراج عن رجاله إىل ابن 

عباس، قال: سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وهو خياطب علّياا عليه السالم 

ويقول: يا عيّل، إّن اهلل تبارك وتعاىل كان وَّل يشء معه فخلقني وخلقك روحني من 
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نور جالله، فكنّا أمام عرش رّب العاَلني نسّبح اهلل ونقّدسه ونحمده وَّنّلله، وذلك 

حمّمد، كتبت اسمك واسمه عىل عريش من  قبل أن خيلق السًموات واْلرضني.. يا

 قبل أن أخلق اخللق حمّبةا لكًم وَلن أحّبكًم وتوَّلّكًم وأطاعكًم.. واْلديث طويل.

 صىل اهلل عليه وآله يتذّكر هذه اْلمور ِف واستفساري هو: هل كان رسول اهلل

حياته قبل مبعثه الرشيف ونزول الوحي عليه ِف كّل ما جرى عىل اْلنبياء واَلرسلني 

منذ يوم خلقه كنور قبل آدم إىل أّيام نبّوته اَلباركة؛ لكونه َّل تصيب ذاته اَلقّدسة 

ٍة النسيان.. وكذلك حسب ما أّيدته اْلية القرآنية: ﴿َفَكيَْف  إَِذا ِجْئنَا ِمن ُكلِّ أمه

ا﴾، فكان عىل مجيع هؤَّلء الشهداء )الرسل  بَِشِهيٍد َوِجْئنَا بَِك َعىَل َهُؤَّلء َشِهيدا

واْلنبياء( شهيداا عليهم، وذلك ْلضور شخصّيته اَلعنوية ِف كّل زمان ومكان... 

بأّن عامل ما قبل فاذا قلتم بأّن النسيان يقع عليه ما هو خارج عن عامل التكليف.. قلنا 

التكليف هو أمّهها مجيعاا لرتّتب اْلثر عليه، كًم قال تعاىل: ﴿َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبنِي 

ُكْم َقاُلوْا َبىَل َشِهْدَنا َأن  َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأنُفِسِهْم َألَْست بَِربِّ يه آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذرِّ

ا ُكنها َعْن َهَذا َغافِلنَِي﴾.. وإّن التذكرة هبذه اَلواثيق والعهود تقع َتُقوُلوْا َيْوَم اْلِقَيامَ  ِة إِنه

فائدهتا ِف عامل التكليف، فال فائدة منها إذا كان ُييطها النسيان ويغتلفها السهو ِف 

عاَلنا هذا، فتضعف حجّيتها ويكون حدوثها ِف عامل ما قبل التكليف من باب 

 ة البالغة.. لذا نلتمس منكم اإلجابة، وجزاكم اهلل خرياا.العبث حاشا هلل، وهلل اْلّج 

  إّن من يقول بامتناع النسيان والسهو عىل النبي مطلقًا يف األحكام

واملوضوعات، ويرى ويقبل بمضمون هذه الروايات التي تتحّدثون عنها 

 واملعروفة بروايات األنوار أو األشباح، فمن الطبيعي أن يقّر ويلتزم بعدم طروّ 

 .النسيان عىل النبي حتى قبل عا م الدنيا

وهذا ليس إشكاالً عليهم، بل ال أظنّهم يامنعون من ذلك، وال يرون فيه 
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حزازة أبدًا، بل قد يرونه رضورًة عندما يكون املراد من عا م األنوار فكرة الصادر 

تي األّول والواسطة التاّمة الدائمة يف الفيض؛ كام أّنه مقتىض اجلمع بني نظري

استحالة السهو مطلقًا من جهة واألنوار من جهة ثانية، ما  م يكن دليل استحالة 

 السهو عندهم خاّصًا باألمور الدنيوية.

وأّما من يرفض فكرة األنوار ويرفض أّن املعصومني خلقوا قبل العا م، فمن 

الطبيعي أن ال يكون لسؤالكم ُمّل عنده، وكذلك احلال فيمن يرفض استحالة 

عىل املعصوم يف غري األحكام الرشعّية والقضايا الدينية يف إطار التبليغ،  السهو

فهو قد ال يامنع النسيان عىل النبي يف غريها ولو كانت قبل خلق الساموات 

واألرض، فالقضّية تابعة للخلفّيات القبلية يف علم الكالم والفلسفة، وال متثل 

تحالة السهو املطلق مع اخللق إشكاالً عىل أّي من الفريقني، ال املثبت الس

 املسبق، وال النايف هلام أو لواحٍد منهام.

 ، وإدارة املهدّي للعاملتعّدد القراءاتوبطون القرآن  ـ 873

  السؤال: يذكر بعض العلًمء أّن فكرة بطون القرآن تعّد تطبيقاا لفكرة تعّدد

أّول من نّظر القراءات الدينية، وحيث إّن الشيعة يرون بطون القرآن الكريم، فهم 

لفكرة تعّدد القراءات الدينية. كًم يرى هؤَّلء بأّن الفقيه مثالا حيث َّل يفهم كّل 

زوايا الدين فهو بحاجة دائمة للمعصوم، ليس بمعنى أّنه لو ظهر لكان ذلك 

أفضل له، بل بمعنى اْلاجة اْلالية، فاَلعصوم اْلن هو الذي يمّد العلًمء 

بقية قليلة؛ ْلّن اَلعصوم حارٌض، وليس بغري باْلفكار ما دامت النصوص اَلت

 حارض، فالغيبة مقابل الظهور َّل مقابل اْلضور. ما رأيكم هبذا الكالم؟

 :توجد هنا نقاط 
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إّن القول بأّن فكرة البطون تفتح عىل فكرة تعّدد القراءات صحيح،  أوَّلا:

نية، وهو لكنّه يمكن فهمها يف ضوء أحد تطبيقات نظرّية تعّدد القراءات الدي

فلو قال شخٌص بتعّدد القراءات  .التعّدد الطويل، وليس كّل تطبيقاهتا

وتصحيحها ولو كانت خمتلفًة بالتباين التام أو بالتباين اجلزئي )عموم 

وخصوص من وجه( فإّن فكرة البطون ال تصّحح القراءات كّلها، ألّّنا ال 

بينها يف السطح والعمق تصّحح املتباين، بل تصّحح القراءات التي ختتلف فيام 

 فقط.

إّن فكرة بطون القرآن ال ختتّص بالشيعة كام هي هتمة السلفّية هلم، بل  ثانياا:

تشمل الكثري من متصّوفة وفالسفة ومتكّلمي أهل السنّة وسائر املذاهب أيضًا 

عرب التاريخ، فالقول بكوّنا من خصائص املذهب اإلمامي ال يالحظ املشهد 

 ع يف هذا املوضوع عند املسلمني.التارخيي املتنوّ 

 أّما احلاجة العملية لإلمام: ثالثاا:

فإن ُقصد أّن ما بأيدينا من نصوص ال يكفي؛ لذهاب كثرٍي منه عرب  أ ـ

التاريخ، أو أّن فهومنا ال تكفي؛ لوجود كثري من مفاهيم الدين التي ال نعرفها 

بعُد أو ضاعت عرب التاريخ والتباساته.. فهذا صحيح؛ فإّن فهم اإلمام عليه 

؛ ألّنه الكاملم اإلنسان السالم أفضل من فهمنا، ونحن يف كّل يوم بحاجة إىل فه

 أفضل الفهم وأشمله وأرقاه.

وإن قصد أّن اإلمام يدعو للعلامء، وقد يتدّخل أحيانًا يف بعض  ب ـ

الظروف، فهذا شء معقول جّدًا، وحيتاج ـ إلثبات هذه اجلزئية هنا أو هناك ـ إىل 

 دليل موردي.

بالعلامء، وأّنه هو  وأّما إذا ُقصد االتصال املبارش الدائم من قبل اإلمام ج ـ
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الذي حيّرك املسار العام حلركة تفكريهم واجتهاداهتم ومواقفهم وقراراهتم عرب 

العصور ـ كام ذهب إليه بعض العلامء املعارصين يف رأي معروٍف له، يرى فيه أّن 

العا م اليوم ُيدار من قبل اإلمام إدارًة سياسية وأمنية واقتصادية وغري ذلك ـ إذا 

ملعنى، فهو ما  م أَر عليه بذهني القارص دلياًل مقبوالً، إذا استبعدنا ُقصد هذا ا

 .نظرّية الوالية التكوينية بمعنى الواسطة يف الفيض

فلو أراد تقديم مفهوم جديد يتخّطى هذا املفهوم )الوالية التكوينية(، فلم أَر 

نرى األدّلة دلياًل مقنعًا عىل كالمه من عقٍل أو كتاٍب أو سنٍّة، ومن اجلّيد أن 

العقلّية والقرآنية واحلديثية عىل هذا االّدعاء. فكون اإلمام موجودًا، وكونه يّطلع 

عىل أحوال الشيعة، وكونه يدعو هلم، وكونه قد يتدّخل يف بعض املواضع 

للرضورة، وكونه يدير العا م بالوالية التكوينية العاّمة، هذه كّلها مفاهيم ختتلف 

بعض املعارصين، والذي سبق له أن ألقاه يف بعض  عن املفهوم الذي يطرحه

ُمارضاته يف مدينة قم، وهو أّن العا م ُيدار اليوم من قبل اإلمام، وكأّن اإلمام 

لديه جهاٌز أمني وسيايس وفكري وثقايف يتحّرك يف العا م ليؤثر عىل األوضاع 

 املالّية والفكرية والسياسية واالجتامعيّة بام قّدره اهلل تعاىل.

إّن هذه الفرضّية ال أجد دلياًل عليها، ومن اجلّيد أن ُيسأل هؤالء العلامء 

 الكرام عن دليل علمي مقنع عىل ذلك.

إّن فكرة الغيبة وأّّنا تقع يف مقابل الظهور ال يف مقابل احلضور، بحيث  رابعاا:

نستنتج من هذه الفكرة أّنه حارض، لكن نحن ال نرى حضوره.. هذه الفكرة ال 

 تؤّيد الطرح الذي يقّدمه هؤالء العلامء الكرام؛ ألّن احلضور له معنيان:

بة ال تقابل الوجود يف أحدِها الوجود يف مقابل العدم، ومن الواضح أّن الغي

املفهوم الكالمي اإلمامي، إذ ال يقال بأّن اإلمام غائب، أي أّنه معدوم، واإلمامية 

 ال تؤمن هبذا.
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وثانيهام: الظهور يف فضاء خاّص، فأنت عندما تقول بأّن األئمة كانوا 

حارضين، فهذا معناه ما هو يف مقابل كوّنم غري حارضين يف املشهد الظاهري، 

أنت تقول بأّن زيدًا حارض يف احلياة السياسية، واملقصود أّن له فعالية  فاليوم

معّينة وأّن له دوره، يف مقابل غيابه، والذي ال يعني عدم وجوده يف لوح الواقع، 

 بل يعني عدم الفّعالية والتأثري.

وعليه فعندما نقول بأّن اإلمام غائب فهذا ال يعني أّنه معدوم، لكنّه يتحّمل 

ّنه موجود لكنّه ال فعالّية له بالنسبة للناس، وهذا هو الذي يفهمه الشيعة معنى أ

من الكلمة، فغيبة اإلمام أي أّن نشاطه جمّمد، فهذا مثل قولنا اليوم بأّن اإلمام 

موسى الصدر غائب، فالغياب هنا ال يقصد منه أّن له فعالية غري ظاهرة لنا، بل هو 

 شهد رغم أّنه قد يكون موجودًا مثاًل وغري مّيت.يعني أّنه فقد فعاليته وغاب عن امل

وهنا تقول: غاب السيايس الفالين عن احلياة السياسية تارًة بمعنى مات، 

وأخرى بمعنى اعتزل، أو غاب املفّكر الفالين تارًة بمعنى مات، وأخرى بمعنى 

 .أّنه  م يعد له حضور وتأثري وظهور فكري يف احلياة العلمّية

ا أّن مفردات احلضور والغيبة والظهور ال تصّب بالرضورة نتج لنوهذا يُ 

لصالح الفكرة التي يثريها هذا العا م؛ ألّن ظهوره كام يعني أّنه كان قبل ذلك 

موجودًا وفاعاًل لكن يف اخلفاء، كذلك يصّح يف اللغة والعرف أن يعني أنه كان 

عنيني عىل اآلخر، موجودًا لكن كان غائبًا ال فعالّية له، فال مرّجح ألحد امل

 والقدر املتيّقن منهام هو الثاين، وهو املعنى املشهور.

 حقيقّية أم تعابري جمازية؟اجلّنة ملذات  ـ 878

  السؤال: هل يوجد ِف اجلنّة أكٌل ورشب ونكاح أم أَّّنا تعبريات جمازية ْلمور

 أخرى؟
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  ،ظاهر بل رصيح نصوص الكتاب والسنّة وجود هذه األشياء يف اجلنّة

لكنّه ال يستفاد عدم وجود غريها، من أنواع أخرى من النعيم والتعايل 

والتسامي. وال موجب للخروج عن رصيح النّص القرآين واحلديثي يف هذا 

ّلة بعض الفالسفة املجال إال قيام األدّلة العقلّية القطعية عىل استحالتها، كام يف أد

 املنكرين للمعاد اجلسامين، وقد نوقشت هذه األمور يف ُمّلها.

وأّما استغرابنا وعدم فهمنا للحكمة من هذا النوع من اجلنّة، أو ميل نفوسنا 

إىل فهٍم آخر لآلخرة، فليس دلياًل وال مرّبرًا هلدر داللة النصوص التي هي 

 ل.و من التفصيالعمدة يف توصيف وقائع اآلخرة هبذا النح

 هل ميكن إجياد العلم للكائن اإلنساني بالتجربة؟ ـ 873

  ،السؤال: لو أخذنا جسم اإلنسان مثالا، فسنجد أّنه يتكّون من أعضاء

واْلعضاء من أنسجة، واْلنسجة من خاليا، واخلاليا من جزيئات، واجلزيئات من 

علم اْلديث ذرات مرّتبة بعضها جنب بعض كالكاربون واهليدروجني وغريها. وال

َّل يكشف بأدواته غري هذه اْلمور، فإذا افرتضنا أّن العلم تطّور إىل اَلرحلة التي 

يستطيع فيها التحّكم عملّياا بالذّرات اَلوجودة كالكاربون واهليدروجني وغريها، 

لريتبها فيزيائياا عىل شكل جزيئة، عىل غرار الرتتيب اَلوجود ِف الكائنات اْليّة، 

جلزيئات عىل شكل خاليا، ويرتب اخلاليا ليصنع منها نسيجاا، ومن ثم يرتب ا

وهكذا يستمّر بعكس الرتتيب السابق، فهل يستطيع أن يصنع كائناا حّياا؟ أعني هل 

هذا اْلمر مستحيل عقلّياا أم ممكن؟ وطبعاا فهذا كّله ليس إجياداا من العدم، بل 

السؤال ممكنة فلسفّياا أم أَّّنا  ترّصف باَلادة اَلوجودة لدينا، وهل اإلجابة عىل هذا

 تنتظر التجربة العلميّة لتقول فيها كلمتها؟

  قد يكون كّل شء ممكنًا يف هذا السياق، لكّن فهم هذا املوضوع وفق
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أصول الفالسفة يكون عىل الشكل التايل عادًة، إذ خيتلف اجلواب عن هذا 

 السؤال تبعًا لنظرّيات الفالسفة يف حقيقة الروح:

فإذا أخذنا بالنظرّية األفالطونية التي هيمنت عىل الفكر الفلسفي قرونًا  أ ـ

طويلة حتى سيطرت عىل التفكري اإلسالمي والديكاريت أيضًا، كانت النتيجة 

سلبّيًة، فهذه النظرية كانت ترى دومًا ثنائية الروح واملاّدة، وأّّنام صورة وماّدة، 

الفهم الديكاريت، وكانت تقول بأّن الروح أو أّّنام متالزمني بإرادة عليا كام يف 

منفصلة عن البدن أو خُتلق حلظة اكتامل البدن واستقباله هلا، ثم توضع فيه، أو 

 .هتبط إليه من املحّل األرفع عىل حّد تعبري ابن سينا يف قصيدته العينية املشهورة

ويف هذه احلال لو خلقنا ألف جسم من األجسام والكائنات احلّية، فلن 

تمّكن من فرض وجود الروح والنفس بمجّرد الترّصف الدقيق فيزيائيًا ن

وعضويًا بالطريقة التي ذكرمتوها؛ ألّن املفروض أّن هناك كائنًا جمّردًا متعاليًا ال 

خيضع وجوده وعدمه لكّل هذه النشاطات العلمّية املاّدية، واملفروض أّنه ليس 

كون خلقنا له ممكنًا، إال إذا افرتضنا أّن حتت ترّصفنا، فمهام وّفرنا له جسدًا فلن ي

هناك قانونًا وجودّيًا يقول بأّنه حيث يتوّفر اجلسد بالشكل الدقيق فإّن الروح 

هتبط قهرًا فيه، ويف هذه احلال يكون ما فعلناه يف اجلسد حتقيقًا ملوضوِع قانوٍن 

فليالحظ وجوديٍّ يفرض هبوط الروح فيه، ال أّننا قمنا بخلق الروح بأنفسنا، 

 جيدًا.

أّما إذا قلنا بالنظرّية الصدرائّية، والتي ترى أّن الروح ليست شيئًا  ب ـ

منفصاًل مستقاًل من الناحية الوجودّية عن البدن، حتى إذا ما اكتمل اجلنني يف 

بطن أّمه حّلت فيه، وإّنام هي نوُع ترقٍّ وجودي حيصل يف املاّدة والبدن نفسه، 

القائم عىل احلركة اجلوهرّية إفضاًء قهرّيًا لتحّقق الروح  بحيث يفيض هذا الرتّقي
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 .املجّرد، وهي يف احلقيقة حركة جوهرّية حتّول املاّدي إىل جمّرد

ففي هذه احلال سيكون توفرينا للبدن بالطريقة الصحيحة الدقيقة موجبًا قهرًا 

ضع حلصول احلركة اجلوهرية املفضية إىل تبلور الروح. ولكّن هذا األمر خي

لفهمنا للرشوط امليدانّية حلصول احلركة اجلوهرية املذكورة؛ ألّن الروح يف نظرية 

املال صدرا الشريازي ليست معلولًة للامّدة، بل هي نتيج طبيعي للحركة 

اجلوهرّية يف املادة، والتي هي ـ أي احلركة اجلوهرية ـ قانوٌن وجودي عام يف عا م 

املجّردة جتّردًا تاّمًا، فإذا متّكنا من اكتشاف متام  املاّدة كّله دون العوا م الغيبية

رشوط احلركة اجلوهرية يف هذا املوضوع، أمكن اجلزم بتحّقق الروح عرب حتقيقنا 

لكّل املوضوع والظروف التي تفرض ذلك مادّيًا، لكّن هذا ال يعني أّننا خلقنا 

وجودّي يف املاّدة اإلنسان بأنفسنا، بل نحن وّفرنا الظرف املناسب لقيام قانون 

 يفيض إىل خلق اإلنسان بوصفه الروح املجّرد.

وعليه، فاجلواب خيتلف بني النظريات التي ترى سبق الروح عىل البدن أو 

ثنائّيتهام، وانتامء كّل واحد منهام إىل عا م خمتلف، غاية األمر أّّنام متالزمان، وبني 

دن نفسه، ورتبًة وجودّية أرقى تلك التي ترى الروح نتاجًا حلركة جوهرّية يف الب

 للامّدة عينها، كام يف املدرسة الصدرائّية.

يبقى أّنه لو حّققنا كّل املعطيات العلمّية فمن املمكن  ،وعىل كّل التفاسري

وجود اإلنسان بوصفه الروح املجّرد، غايته أّنه عىل النظرية األوىل نكون قد 

النظرية الثانية فنكون قد حّققنا رتبًة حّققنا جزء اإلنسان املاّدي فقط، أّما عىل 

وجودّية منه، يفرض قانون احلركة اجلوهرية ترّقيها لرتبٍة وجودية أعىل نسّميها 

 الروح.
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 لوقوف اهلل خلف النيباملعجزة وقفة مع القول بعدم إثبات  ـ 873

  السؤال: أدّلة إثبات نبّوة اْلنبياء باَلعجزات تثبت أّن خلف مّدعي النبوة

متفّوق وليس بالرضورة أن يكون هو الصانع جّل وعال، فكيف نثبت أّن اهلل كائٌن 

 سبحانه هو الذي بعث هذا النبّي وأعطاه اَلعجزة؟

  لو تأّملنا يف اآللّية التي اعتمدها املتكّلمون املسلمون إلثبات البعثة النبوّية

وكون اهلل تعاىل باملعجزة، لرأيناها تقوم عىل افرتاض رابطٍة منطقيّة بني املعجزة 

هو الذي يقف خلف هذا النبّي أو خلف هذا الشخص مّدعي النبّوة. وأحد 

األسباب عندهم يف هذا هو أّن إعطاء اهلل املعجزة هلذا الشخص مع كونه غري 

نبيٍّ حقيقًة، بل هو كاذب يف دعوى النبّوة، معناه تغرير اجلاهلني وإيقاع الناس 

النظرّية والعملّية سوف تدفعهم ـ منطقّيًا،  يف الضالل القهرّي؛ ألّن عقوهلم

وبشكل صحيح ـ الفرتاض أّن الذي مّكن هذا املّدعي من املعجزة ليس سوى 

اهلل؛ لفرض عدم قدرته عىل فعل ذلك بنفسه، وبذلك ستكون هلم حّجٌة أمام اهلل 

ألّن املفروض أّنه  ؛سبحانه يف اّتباعهم هذا الشخص الكاذب يف اّدعاء النبّوة

 عي النبّوة من اهلل ويقيم عليها هذه املعجزة دلياًل.يدّ 

ووفقًا هلذه الرابطة املنطقّية املفرتضة عند املتكّلمني املسلمني، والتي تقوم عىل 

أصول العقل العميل يف استحالة صدور القبيح من اهلل سبحانه، ومنه تغرير 

بني أن يعطي اهلل اجلاهلني وتضليل الناس بغري وجه حّق.. وفقًا لذلك، ال فرق 

هذا النبّي هذه املعجزة بنفسه أو يمّكن ويسمح لقّوٍة خارقٍة من خملوقاته أن 

متنحه هذه املعجزة، إذ عىل كال التقديرين سوف يكون اهلل ـ بإعطائه املعجزة 

بنفسه للنبي أو بتمكينه القّوَة اخلارقة أن تعطيه هذه املعجزة ـ قد غّرر اجلاهلني 

الضالل املنطقي )وأرجو التوّقف عند كلمة املنطقي(، أي إّن وأوقع الناس يف 
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ضالهلم صار منطقّيًا تستدعيه عقوهلم السليمة النظرية والعملّية، كام تستدعيه 

فطرهتم املستقيمة التي أودعها اهلل فيهم واحتّج عليهم وهلم هبا، إذ سيقولون بأّن 

مبارشًة أو بتسهيله لقّوٍة  اهلل مّكن هذا النبّي من ذلك سواء بإعطائه املعجزة

 خارقة أن تعطيه هذه املعجزة، وهذا ُماٌل عىل اهلل تعاىل.

ال فرق يف املوضوع وجوهر االستدالل الكالمي بني إعطاء اهلل هذه  ،إذن

املعجزة للنبّي باملبارشة أو متكينه وتسهيله أخَذ النبي هلا من قّوٍة خارقة أخرى 

ى أّن هذا الشخص يستدّل عىل كونه مبعوثًا عىل مرأى من اهلل ومسمع، وهو ير

من عنده بأمٍر خارق، فسكوته سوف يفهم من قبل العقول املستقيمة عىل أّنه 

رضا وإال كان تغريرًا بالناس، فاملوضوع ليس موضوع أن يملك موسى بن 

 عمران معجزة، بل املوضوع أن يقّدمها دلياًل عىل كونه مبعوثًا من عند اهلل.

قة سوف يرفع املتكّلمون املسلمون مثل اإلشكال الذي ذكرمتوه، وهبذه الطري

بناًء عىل صّحة وجود مثل هذه الرابطة املنطقية املفرتضة عندهم، وحتى يكون 

إشكالكم أكثر دّقًة جيب أن ينصّب يف صياغته عىل نفس الرابطة املنطقية 

زة بني اهلل وقّوة املفرتضة عىل أصول العقل العميل، ال عىل التمييز يف معطي املعج

أخرى خارقة يفرتض أّّنا غري منفصلة عن دائرة السلطان اإلهلي، وأّّنا ليست 

يف عرضه بل يف طوله، فإّن املوضوع عندهم ليس من يعطي املعجزة باملبارشة 

)كيف وبعضهم قال بأّن األنبياء ال ُيعَطون املعاجز، وإّنام هم من يصنعها(، وإّنام 

ة عىل يّد مّدعي النبّوة ـ ال عىل يد أّي شخص ـ هو دليٌل يف أّن جريان املعجز

منطقي يسمح للعقل العميل للبرش أن يتبعوه، فإذا كان كالمه غري صحيح، فإّن 

إجراء اهلل املعجزة عىل يديه ـ ولو بأخذها من قّوٍة خارقة ـ سيكون قبيحًا، 

؛ ألّن الرابطة بني والقبيح ُماٌل عىل اهلل سبحانه، وسيكون حّجًة للناس عىل اهلل
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املعجزة وصدق النبي هي رابطة منطقيّة عند املتكّلمني املسلمني، فهي حّجة 

واقعيّة ال وِهًا، واملفروض أّنه ال حّجة هلم عليه سبحانه بل هلل احلّجة البالغة. 

 أرجو أن أكون قد وّفقت يف بيان جهة املوضوع بالدّقة.

 اإلنسان؟وهل تتشابه مع  ،مصادر اخلطأ عند اجلّن ـ 876

  السؤال: إّن تنازع القوى الباطنية عند اإلنسان ِف موارد اُْلسن والقبح

وموارد اْلمور التي ينبغي والتي َّل ينبغي، هي السبب الرئييس ِف مصادر اخلطأ عند 

 اإلنسان، فًم هي مصادر اخلطأ عند اجلّن؟

 هو  املفهوم من النصوص الدينية أّن اجلّن حاهلم كحالنا يف وجود من

صالح فيهم ومن هو غري صالح، ومن القريب ـ بحسب النصوص الدينية ـ أن 

يكونوا مثلنا يف األمر، وال أملك طريقًا آخر إلثبات هذا األمر غري النّص 

 الديني.

وحادثة آدم وإبليس تعطي داللًة أيضًا عىل أّن إبليس ـ وهو من اجلّن ـ قد 

ن من اشتباه األمور عليه، وحسبانه وقع يف نفس احلوادث التي يقع فيها اإلنسا

أّن النار أفضل من الرتاب، وشعوره بالتفّوق وحّق التقّدم، أو باحلسد أو بغري 

ذلك، فالنّص القرآين يقّدم لنا اجلّن خملوقات تشبه أوضاعنا يف الصواب واخلطأ 

 أو يف االنحراف واهلداية.

ا القرآن من النبّي وحتى عندما تكّلم القرآن الكريم عن اجلّن الذين سمعو

صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم كيف تأثروا به، وكيف رجعوا إىل قومهم وحتّدثوا 

إليهم، يف قصٍص تشبه حاالتنا، دون أن يشري إىل امتياز هلم يف ذلك، كام أّن سورة 

اجلّن نفسها تبنّي وضعهم بشكل يشبه حالنا، وأّن فيهم السفيه خفيف العقل، 
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األمر عليهم فال يدركون أّنه توجد قيامة وبعث، وأّن منهم من  وأّّنم قد يلتبس

 هو قاسط ظا م.

كام أّن قّصة موت سليامن عليه السالم تكشف عن أّن اجلّن يتعاطون مع 

ظواهر األمور وقد يقعون يف اخلطأ نتيجة احلكم عىل اليشء من خالل معطيات 

وته إال من خالل ظاهرّية، وهي وقوف سليامن عىل عرشه وعدم معرفتهم بم

 داّبة األرض.

كام أّن هناك جمموعة من اآليات تتعاطى مع اإلنس واجلّن يف اخلطاب ويف 

بيان الثواب والعقاب والذّم واملدح بنفس الطريقة، مما يوحي بأّننا أمم متشاهبة، 

ُهْم مَجِيعاا يا َمعْ بل لنالحظ سوّيًة اآليات التالية، قال تعاىل: ﴿ نِّ َوَيْوَم َُيْرُشُ رَشَ اجْلِ

نَا اْسَتْمَتَع َبْعُضنا بِبَْعٍض  ْنِس َربه ْنِس َوقاَل َأْولِياُؤُهْم ِمَن اإْلِ َقِد اْسَتْكَثْرُتْم ِمَن اإْلِ

ْلَت َلنا قاَل النهاُر َمْثواُكْم خالِِديَن فِيها إَِّله ما شاَء اهللهُ إِنه  َوَبَلْغنا َأَجَلنَا الهِذي َأجه

َعلِيٌم َوَكذلَِك ُنَوِلِّ َبْعَض الظهاَلنَِِي َبْعضاا بًِم كاُنوا َيْكِسُبوَن يا َمْعرَشَ َربهَك َحكِيٌم 

وَن َعَلْيُكمْ  ْنِس َأمَلْ َيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ نِّ َواإْلِ آياِِت َوُينِْذُروَنُكْم لِقاَء َيْوِمُكْم   اجْلِ

ْنيا َوَشِهُدوا َعىلَأْنُفِسنا َوَغره   هذا قاُلوا َشِهْدنا َعىل ياُة الدُّ ُم اْْلَ ُْم كاُنوا   هْتُ َأْنُفِسِهْم َأَّنه

(، فالتوصيفات متشاهبة وأّّنم يستمتعون 271ـ  218﴾ )األنعام:  كافِِرينَ 

فون وُينَذرون، مما يوحي بقدٍر  ببعضهم وأّّنم تغّرهم احلياة الدنيا، وأّّنم خيوَّ

 ة والروحية والسلوكيّة بني اإلنس واجلّن.كبري من التشابه يف العوارض النفسيّ 

كام أّن احلديث يف القرآن الكريم عن أّن احلور العني  م يطمثهّن إنٌس وال جاّن 

)عىل افرتاض أّن اجلاّن واجلّن واحد(، يوحي بميوهلم الغريزية أيضًا متامًا 

كاإلنس، األمر الذي يضعهام يف إطار متشابه. إىل غري ذلك من الشواهد 

 رآنية.الق
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ولكّن هذا كّله ال يكشف بشكل حاسم طبيعة الُبنية التي تكّون اجلّن جسدّيًا 

وروحّيًا وجوهر هوّيتهم الذاتّية، وإّنام هي مؤرّشات للتشابه يف الظواهر العقلّية 

والسلوكّية والنفسّية بينهم وبني اإلنس، السيام بناء عىل القول بأّن اجلّن 

دات، غاية األمر أّّنم من املاّديات التي ال ُترى خملوقات مادّية، وليست جمرّ 

بالعني املجّردة وال يتّم الشعور هبا عادًة من خالل احلواس الظاهرة، كام قال 

 بذلك بعض الفالسفة واملتكّلمني واملفّّسين والباحثني.

 هذا ما يمكن قوله يف هذه العجالة وللتفصيل مكان آخر.

 ، وتطّور نظرّية اإلمامة!يالتشّيع املغالواملزاج اإليراني  ـ 877

  السؤال: ما رأيكم ِف من يربط بعض النظرّيات ِف العصمة اَلطلقة أو علم

اإلمام اَلطلق أو الوَّلية التكوينّية التي َّل يساعد عىل القول هبا ظاهر القرآن الكريم 

انب، وجّوه العام، باَلزاج اإليراين اَلولع بالبحوث الفلسفّية والعقلّية اَلعّقدة من ج

واَلّيال روحّياا ِف الوقت ذاته إىل أجواء اَليثولوجيا واَلبالغة؟ ويّدعي أّن هذه 

 اَلواضيع مل تشتهر إَّل بعد أن استوىل التشّيع عىل إيران؟

  ،)تارًة نتكّلم عن املوقف الرسمي الكالمي للشيعة )الرتاث الكالمي

 وأخرى نتكّلم عن النصوص احلديثية )الرتاث احلديثي(:

فإذا تكّلمنا عىل مستوى النصوص احلديثية، فنحن نجد الصورتني معًا يف  ـ 5

كتاب أصول الكايف مثاًل، وال يمكن القول بأّن أصول الكايف يقّدم الصورة غري 

املبالغ هبا )بحسب تعبريكم( فقط، بل نجد يف نصوصه معطيات وأحاديث 

 تدعم كال املزاجني.

ملزاج العرفاين بشكل كبري جّدًا، لكّن نعم، بعض الكتب األخرى يتضح فيها ا
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املشكلة هي التأّكد من وجود هذه الكتب احلديثية هبذه النسخ املوجودة بني 

أيدينا اليوم يف تلك العصور، حيث هناك جدٌل كبري يف هذا املوضوع. فعىل سبيل 

املثال كتاٌب مثل كتاب )بصائر الدرجات( وهو أحد الكتب العمدة واألساسيّة 

لّية يف تكوين املفهوم اجلديد لإلمامة، هذا الكتاب يوجد بحٌث ونقاش يف واملفص

أصل وجوده هبذه النسخة القائمة اليوم يف العصور السابقة، حيث يّدعى أّن 

أقدم نسخة له ترجع للقرن العارش اهلجري )العرص الصفوي(، وأّن العلامء 

ا الكتاب، وإّنام ذكرت السابقني ما نقلوا عنه هذه املرويات، وهلذا  م أذكر هذ

مثال كتاب الكايف نظرًا ملعلومّية النسبة، وإال فلو أقحمنا مثل هذا الكتاب 

 فسوف تكون الثروة احلديثية يف هذا املجال أكرب.

أّما إذا تكّلمنا عن املوقف الرسمي للشيعة )الرتاث الكالمي(، فنحن  ـ 4

نالحظ تناميًا واضحًا هلذه املقوالت منذ العرص الصفوي، وهو العرص الذي 

حتّولت فيه غالبّية الشيعة من العرب إىل غري العرب إذا صّح التعبري، كام يقّر 

ي تقول بأّن تشّيع بذلك الشيخ مرتىض مطّهري، يف سياق نقده للفكرة الت

اإليرانيني جاء بوصفه رّد فعل عىل غزو عمر بن اخلطاب لبالدهم، حيث يرى 

أّن غالبّية الشيعة كانوا من غري الفرس حتى أواسط العرص الصفوي، وأّن 

الغالبّية الفارسّية إّنام بدأت منذ ذلك الوقت، أي من أواسط العرص الصفوي 

وذلك يف بحثه حول تاريخ االجتهاد؛  ،11ـ  81: 11)مطهري، جمموعه آثار 

 ، يف بحثه حول اإلسالم وإيران(.227ـ  227: 21وأيضًا يف ج

فلو رجعنا إىل كتب متكّلمي الشيعة قبل ذلك، مثل كتب املفيد، واملرتىض، 

والطويس، واحللبي، واحلميص، والعالمة احليل، واملحّقق احليل، وغريهم، فضالً 

مع األشعري والصدوق وابن الوليد، ومدرسة عن علامء مدرسة قم القديمة 
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بني نوبخت الكالمية، فنحن ال نجد غلبة هذا املزاج يف فهم اإلمامة، بل اإلمامة 

هي نظام احلياة الدنيوية يف اإلدارة والعيش والدين وتطبيق الرشيعة وحفظ 

 .اإلسالم واملسلمني وغري ذلك

كن من يقرأ كتب كالم وال أعني هبذا عدم وجود مقوالت من هذا النوع، ل

الشيعة اإلمامّية ويقرأ تعريفهم لإلمامة خالل القرون العرشة اهلجرية األوىل، 

فسوف يالحظ امتيازًا يف التوصيفات واملفاهيم واآلراء واملزاج العام. أّما منذ 

العرص الصفوي فاألمور ختتلف متامًا، حيث املزاج الصويف والعرفاين واضٌح 

بني عرفان ابن عريب وما تركه علامء الشيعة خالل القرون  جّدًا بأدنى مقارنة

 األربعة األخرية.

وهلذا األمر أسباب، وتوجد حتليالت كثرية يف هذا املجال يمكن طرحها، 

وقد ال يسعني الكالم لبسط القول فيها مجيعًا، وأعرض صورتني خمتلفتني يف 

 تقويم هذا املشهد:

تيار كان موجودًا يف القرون األوىل غاية وهي ترى أّن هذا ال الصورة اْلوىل:

األمر أّن علم الكالم اإلمامي تأثر باملنهج العقالين املعتزيل أو التقى معه، هلذا  م 

تشهد مثل هذه املقوالت نمّوًا يف وسطه، فرتاجعت مدرسة اإلمامة الوجودية 

ام بني لصالح مدرسة اإلمامة اإلدارية والدينية، وهذا هو ما يفّّس عدم االنسج

الرتاث احلديثي والرتاث الكالمي بشكل نسبي، وهلذا نجد أّن املتكّلمني الشيعة 

أكثروا من نقد احلديث الكالمي معتمدين بشكل أكرب عىل العقل )بصورته 

أّما مجاع اإلخبارّية والصوفية والفلسفة الصدرائّية،  الكالمية يف القرون األوىل(.

 فه ـ عىل منح جرعة إضافية هلذا الفهم لإلمامة.فقد اتفق هذه املّرة ـ رغم اختال

ويرى هذا الفريق املؤّيد هلذه الصورة يف تفسري املوقف أّن علامء الكالم 
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الشيعي املتقّدمني قد ارتكبوا خطأ كبريًا بتأثرهم بمنهج املعتزلة أو ميلهم لطرائق 

ى موجودة يف املتكّلمني املعارصة هلم، إذ ضّحوا هبذه الطريقة بثروة حديثية عظم

تراثهم اإلمامي؛ ألّّنا  م تكن تنسجم مع خلفياهتم الفكرّية، واهتموها بالغلّو 

واإلفراط، ويف حقيقة األمر إّنه ال غلّو فيها، وإّنام علم الكالم الشيعي  م يكن قد 

نام بعُد إىل حّد استيعاب وفهم حقيقة هذه النصوص احلديثية التي تّم إغفاهلا 

علته صوفّية العرص الصفوي وفلسفته املتعالية إّنام كان إعادة بشكل كبري. وما ف

بناء النظام الفلسفي الوجودي بطريقة وّفرت لنا فهاًم جديدًا للوجود، اكتشفنا 

معه أّن تلك الروايات التي كان قد هجرها املتكّلم الشيعي ميدانّيًا يف تعامله 

 ا.الكالمي كانت حّقًا، وكان من اخلطأ عدم االهتامم هب

إّن فلسفة العرص الصفوي وتصّوفه كشفا الرتاث احلديثي وأعادا تظهريه 

واالهتامم به إىل جانب نشاط التيار اإلخباري يف تلك الفرتة. فاملوضوع ليس 

موضوع اإليراين وغري اإليراين من وجهة النظر هذه، بل هو موضوع تطّور 

ض املفاهيم التي الدرس الفلسفي والعرفاين الذي كشف لنا عن حّقانية بع

 فوجئنا باشتامل النصوص احلديثية منذ قديم األّيام عىل كثرٍي منها.

وحتى لو  م نتهم العلامء السابقني أو نبنّي عجز فهمهم لقضّية اإلمامة 

ونقصانه، فقد يمكننا القول بأّّنم أغفلوا هذه املوضوعات يف كتبهم الكالمية 

ّن هذه املوضوعات أخرى، يف حني نظرًا النشغاهلم باجلدل مع املذاهب األ

التفصيلية يف حقيقة اإلمامة تعود جلدل داخيل فال معنى لطرحه يف اجلدل 

املذهبي، وهلذا غلب عليهم تغييب مثل هذه املقوالت قياسًا ـ وأشّدد عىل كلمة 

 )قياسًا( ـ بام حصل يف العرص الصفوي إىل يومنا هذا.

وص احلديثية التي تقّدم اإلمامة وهي ترى أّن هذه النص الصورة الثانية:
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 بوصفها ما يقوم عليه بناء الوجود، عىل قسمني:

وهو النصوص احلديثية التي اشتملتها الكتب احلديثية الشيعية  القسم اْلّول:

 الثابتة النسبة إىل تلك القرون، كأصول الكايف وبعض مروّياته.

النصوص احلديثية التي  م نشهد حضورًا هلا أو ما يؤّكد نسبتها  القسم الثاين:

للقرون السابقة، مثل كتاب بصائر الدرجات وكثري من الروايات املتفّرقة التي 

وجدنا ظهورها منذ عرص ابن عريب وابن طاووس )وكالِها يف القرن السابع 

 اهلجري( وما بعد.

يعي التي حارهبا أهل البيت ويرى هذا الفريق أّن تراث مدرسة الغلّو الش

أشّد املحاربة، قد ُعزل وحورص ورفض يف األوساط الشيعية بتوجيه من أهل 

البيت عليهم السالم، وأّن بعض مروّياته قد نفذت إىل الكتب احلديثية، متامًا كام 

نفذت بعض املروّيات املؤّيدة للتشّيع إىل كتب احلديث السنّية، وأّن علامء الشيعة 

ن األوىل قد ضّعفوا يف بحوثهم الكالمّية هذا النوع من األحاديث يف القرو

 وأِهلوه، انطالقًا من عدم انسجامه مع العقل تارًة، ومع القرآن الكريم أخرى.

ملّا ظهر ابن عريب وتنامى التصّوف منذ القرن الذي سقطت فيه اخلالفة لكن 

ّخرين بالتصّوف تأثرًا العباسية )القرن السابع اهلجري(، تأثر بعض الشيعة املتأ

كبريًا يشبه تأثر بعض السابقني به من الغالة، وعندما يلتقي التصّوف بالتمذهب 

تظهر املذاهب الباطنّية، وهلذا حاول الغزايل أن ينفي هتمة الباطنية عن الصوفيّة، 

 .وميّز بني التصّوف والباطنية يف مرشوعه الصويف والكالمي معاً 

لامء الشيعة ـ وغالبّيتهم من اإليرانيني ـ ترّشبوا فالذي حصل هو أّن بعض ع

الثقافة العرفانية والفلسفية املّيالة للتصّوف، وآمنوا هبا أشّد اإليامن، اتباعًا منهم 

البن عريب ومدرسته، وكانوا أفرادًا قليلة كمثل سيد حيدر اآلميل والسهروردي 



 12 ...................................................... الفلسفة والعقائد والعرفانالقسم األّول: 

يني هم يف األساس وغريِها، ويف العرص الصفوي قوي هذا التيار ألّن الصفو

مجاعة صوفّية كانت تعيش يف الشامل الغريب إليران، فتحّول العرص الصفوي إىل 

عرص حاضن للتصّوف والعرفان، وظهرت الكتب املنحولة غري املعلوم تارخيها، 

 فوّظفها هؤالء للجمع بني التصّوف والتشّيع، وذلك هلدفني:

بي الشيعي الذي يرفض أحدِها: حفظ نزعتهم الصوفّية يف املناخ املذه

التصّوف منذ الطويس واملفيد، فجعلوا التصّوف يف خدمة املذهب، السيام وأّنه 

 كانت بينهم وبني اإلخباريني منازعات يف إصفهان.

وثانيهام: حفظ نزعتهم املذهبّية من خالل تعظيمها وعملقتها عرب األدوات 

التقى التمذهب مع الصوفّية يف نظرية اإلنسان الكامل البن عريب، وهبذا 

 التصّوف يف العرص الصفوي يف إيران؛ ألّن اإليراين هو الذي نّشط هذا اللقاء.

ومن هنا يتهم هؤالء اإليرانيني بأّّنم املسؤولون ـ بحسب نزعاهتم الباطنّية 

التارخيية املوروثة ـ عن صوفنة التشّيع وعرفنته وعملقته، وإدخاله يف غنوصّية 

 ني بعض األحاديث اآلحادية )وهم أساسًا ال يرون حجيةً وباطنية خميفة، موّظف

ملثل هذه الظنون( خلدمة أفكارهم يف املناخ الشيعي. وهلذا يقولون بأّن 

السهروردي يف )احلكمة اإلرشاقية ونظرية النور( إّنام صاغ حكمته اإلرشاقية 

ة عىل أساس الكتب الفارسية القديمة التي حصل عىل ُنسخ منها ورّوجها بصيغ

إسالميّة يف املناخ اإلسالمي، وهلذا نجد منذ عرصه حديثًا عن نظريات من 

ون بالفهلويني اإليرانيني، وهم حكامء فارس القدماء، ونظرّياهتم ما تزال  يسمَّ

تثار إىل اليوم يف بعض الكتب الفلسفية والعرفانيّة بني الشيعة وتنسب أيضًا 

عّلق بالسهروردي يمكن إليهم، وهناك دراسات حول هذا املوضوع املت

 مراجعتها يف كتب املختّصني.
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إّن الصورة الثانية ترى أّن التشّيع  م تكن له عالقة بكّل هذه  وخالصة القول:

املنظومة الغالية، وإّنام هو مفاهيم أبسط من هذا بكثري، لكّن بعض الرتاث 

فوي، احلديثي القليل أضيف إىل تراث جمعول غري معلوم النسبة يف العرص الص

وهو العرص الذي شهد نمّو التصّوف والفلسفة املتعالية عند اإليرانيني املّيالني 

بذاهتم ملثل هذا املزاج، فالتقت هذه العنارص لتنتج تشّيعًا جديدًا، ليس هو إال 

الغلّو الذي كان يف العصور السابقة، فغلّو العصور السابقة ـ من وجهة النظر 

فوي هبذا الفهم لإلمامة، وهو الفهم الذي لعب هذه ـ هو التشّيع الرسمي الص

 أمثال العالمة املجليس وصدر الدين الشريازي دورًا كبريًا فيه، كّل من موقعه.

هاتان قراءتان للموضوع ختتلفان أشّد االختالف يف فهم تطّورات نظرية 

ظًة اإلمامة عند الشيعة، ففيام يرى الفهم األّول أّننا شهدنا منذ العرص الصفوي يق

أعادتنا إىل تراثنا احلديثي وأفهمتنا املعنى احلقيقي للوالية واإلمامة، وأّن 

متكّلمي القرون األوىل قد بخسوا اإلمامة حّقها، أو فرضت عليهم الظروف 

ذلك. يرى الفهم الثاين أّن التشّيع هو ذلك الذي كان يعيش يف مناخه املتقّدمون، 

الرتاث احلديثي ، وما لبث العرص  وأّن بعض بقايا الغلو ظّلت موجودة يف

الصفوي بنزعته الصوفية والعرفانية أن استعان هبذا الرتاث احلديثي وبام أضيف 

إليه من كتب وروايات غري معلومة النسبة، فنتج تشّيع جديد آخر، لعب 

اإليرانّيون الدور األكرب يف صياغته منذ دخوهلم أفواجًا يف التشّيع يف العرص 

 الصفوي.

ة الباحث ختتلف تبعًا لنظرّيته العقدية يف اإلمامة. وهناك فهوم أخرى وقراء

 للموضوع ال حاجة لإلطالة فيها.
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 إلثبات وجود اهلل بعض الفالسفة بربهان النظم تشكيك ـ 873

  وكثري من الفالسفة اَلتأّخرين هلم »السؤال: قلتم ـ وفقكم اهلل لكّل خري ـ

صدون بذلك الفالسفة اإلسالمّيني أم هل تق«. وجهة نظر ِف برهان النظم أساساا 

غريهم؟ وإن كان اَلقصود هم اإلسالمّيون فكيف ذلك؟! مع أّن برهان النظم 

هو من أقوى الرباهني التي أعرفها. ثم ما هي وجهة نظركم اخلاّصة ِف برهان 

النظم؟ ثم إن مل يكن مقنعاا بًم فيه الكفاية فًم هو الربهان اَلقنع واْلفضل الذي 

 ترونه؟

  برهان النظم من الرباهني اجلّيدة إلثبات وجود اهلل تعاىل، لكّن بعض

الفالسفة اإلسالمّيني املتأّخرين ـ املنتمني ملدرسة أرسطو يف املنطق ـ ذكروا بأّن 

هذا الربهان ال يفيد اليقني الربهاين املنطقي، وإّنام يفيد اليقني الذي جيامع احتامالً 

يف املليار، والسبب يف ذلك عندهم أّن هذا التنظيم  ضئياًل، ولو هو بنسبة الواحد

اهلائل للكون والعا م يمكن أن يكون اتفق صدفًة أن التقت كّل هذه األجزاء فيه 

لتضع هذا النظام؛ ألّن برهان النظم قائم عىل النظم واالنتظام والتناسب يف العا م 

يف املوضوع حتى  ال عىل أصل وجود األجزاء املنتظمة فتأّمل أخي العزيز جيداً 

ال خيتلط األمر عليك، ومن املمكن ـ كام يقول بعض الفيزيائيني املعارصين ـ أن 

تكون قد حدثت ماليني األكوان التي فسدت وصادف أن اتفق أّن واحدًا منها 

انتظمت أجزاؤه فكان هذا العا م، فغاية ما ُيثبت برهان النظم عندهم هو قّوة 

اًل مريدًا خالقًا مبدعًا مستغنيًا حكياًم لكنّه ال يلغي احتامل أن يكون الناظم عاق

 .احتامل أن يكون ما وقع كان عن صدفة واتفاق

متامًا ككتاب القانون البن سينا فمن املحتمل ـ ولو احتامالً بعيدًا للغاية ـ أن 

تكون حروفه قد طارت يف اهلواء والتقت صدفًة فكّونت هذا الكتاب، ورغم أّن 
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قليٌل للغاية ال يشّكل الواحد يف مليون مليار، لكنّه ما يزال قائاًم،  هذا االحتامل

وهلذا فهو من وجهة نظر بعض أنصار املنطق األرسطي والفلسفة العقلية ال يفيد 

اليقني الربهاين القائم عىل استحالة البطالن والعكس، فلو ألقيت الرصاص 

األخرية صدفًة صورة مدينة املصهور عىل األرض مليار مّرة، فقد تقع يف املّرة 

منّظمة األجزاء، فلعّلنا كنّا يف كوننا هذا هذه املّرَة التي التقت فيها أجزاء العا م 

صدفًة والتأمت، يف حني قد حصلت هذه العملّية مليارات املّرات يف التاريخ، 

 وكان العا م فيها غري منتظم، فمن يرفع هذا االحتامل؟!

رين يف قيمة برهان ة العقليني اإلسالميني املتأّخ من هنا، توّقف بعض الفالسف

النظم رغم إقرارهم بأّنه برهان جّيد ومفيد ومقنع، بل يعتربون أّن برهان النظم 

أفضل الرباهني لعاّمة الناس، لكنّه ليس كذلك للفالسفة واملحّققني من العلامء، 

يف كتب وذلك هلذا السبب. ويستبدلون ذلك برباهني عديدة يقارب جمموعها 

الكالم والفلسفة اإلسالميني أكثر من عرشة براهني أقواها ـ من وجهة نظرهم ـ 

صورة وشكل استداليل، يرون  برهان الصديقني، والذي ذكرت له تسعة عرشة

 أّن من أقواها صيغ املدرسة الصدرائية.

وهنا البّد من اإلشارة إىل أّن الفالسفة الذين اختاروا املنهج االستقرائي يف 

لتفكري العقيل كالسيد ُممد باقر الصدر، يعتربون ـ عىل العكس من ذلك متامًا ـ ا

أّن برهان النظم هو الذي يفيد اليقني وأّنه تام علمّيًا، مع إقراراهم ـ ربام ـ بوجود 

 براهني أخرى قد تكون أقوى منه.

كام والبّد من اإلشارة إىل أّن بعض الناس قد يذهل لبعض الدراسات 

ية املتأّخرة خالل القرن العرشين وما بعده، والتي شّككت يف وجود اهلل الفيزيائ

تعاىل، وطرح أنصارها شيئًا قريبًا من تشكيك الفالسفة العقليني األرسطّيني 
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بربهان النظم، وال يعرف الكثريون أّن الفالسفة العقليني اإلهليني كانوا شّككوا 

هلل عرب هذا الطريق، ولو طالعنا قبل هذه التشكيكات الفيزيائية بإثبات وجود ا

الكتب الفلسفية لرأينا أّن الفالسفة العقليني اإلسالميني تنّبهوا هلذه املشاكل التي 

 م يتنّبه هلا املتكّلمون، وهلذا إّما عاجلوها أو أعرضوا عن األدّلة التي تواجه هذه 

 .املشاكل نحو أدّلة أخرى رأوا فيها القّوة واملتانة

ـ وهذه نقطة بالغة األِهّية وتشّكل مفتاح  هؤالء الفالسفة فبدل أن يذهب

البحث يف قضية )اهلل( ـ نحو بداية خلق الكون ووجوده بوصف ذلك نقطة 

اكتشاف اهلل، ذهبوا خلف الوجود احلارض للعا م بوصفه نقطة اكتشاف اهلل تعاىل، 

 ذا الكالموهلذا  م يعد هيّمهم كّل اجلهود الباحثة عن بداية الكون. وتفصيل ه

 حيتاج ملجال أوسع ال يتوّفر يل اآلن.

 املوقف منه، والتقليد يف العقائد ـ 873

  السؤال: ما هو رأيكم ِف التقليد ِف العقائد؟ وإذا كنتم تؤّيدون التقليد ِف

العقائد فأرجو أن توضحوا مرّبر ذلك، مع اْلخذ بنظر اَّلعتبار اإلشكال الذي 

كوننا نجزم أَّّنا تنتهي إىل اهلل سبحانه وتعاىل،  يقول: نحن نقّلد ِف اْلمور الرشعية

واْلمور العقدية وتفاصيلها ليس بالرضورة رجوعها إىل اهلل سبحانه وتعاىل، وإذا 

 .كنتم من رافيض هذا الرأي، فأرجو كذلك بيانه، وشكراا 

 :ما يبدو يل ـ واملوضوع طويل، وأنصح بمراجعة ما سطرته يراُع  أوَّلا

صاري رمحه اهلل يف كتابه األصويل الشهري )الرسائل أو فرائد الشيخ مرتىض األن

األصول( يف األمر اخلامس من تنبيهات دليل االنسداد ـ أّن التقليد يف العقائد 

غري واجب، بل هو يف أساسّيات العقائد ال معنى له، ما  م يكن الرجوع إىل العا م 
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بحسب ما طرحه ـ  تقادالعقائدي موجبًا لالقتناع بقوله؛ ألّن أساسيات االع

تقوم عىل اإليامن، وهو فعل التصديق العميق واالعتقاد، ال فعل ـ القرآن الكريم 

الرجوع إىل شخص واألخذ بقوله دون حصول حالة التصديق واإليامن يف 

القلب. والتقليد ال حيّقق اإليامن والتصديق يف حّد نفسه وفق املعنى السائد 

رجوع اجلاهل إىل العا م رجوعًا ال يلزم منه حصول لكلمة التقليد، إذ هو يعني 

 العلم عند اجلاهل بعده.

أّما تفاصيل االعتقادات فال دليل عىل وجوب تبنّيها وااللتزام التفصييل هبا 

إذا  م حيصل علٌم هبا، واملفروض أّن التقليد ال حيّصل العلم باملوضوع الذي 

هذه احلال. والسرية العقالئّية ُتلزم جرى التقليد فيه، فال دليل يفرض التقليد يف 

برجوع اجلاهل إىل العا م يف مورد جيب فيه عىل اجلاهل مسبقًا العمل بام جهل، 

فحيث ال سبيل له لكي يعمل به عن علم؛ لفرض جهله، ألزمته السرية بالرجوع 

إىل أهل االختصاص حيث ال يريد االحتياط، ويف مورد تفاصيل االعتقاد ال 

الوصول إليها تفصياًل ـ برصف النظر عن الوصول العلمي أو دليل يلزم ب

الوصول االحتاميل ـ فال معنى جلريان السرية العقالئية يف موردها، فهذا ليس 

إشكاالً يف مديات السرية وإّنام هو بياٌن النعدام موضوعها، وهلذا ال ُنلزم الناَس 

اإلنسان للطبيب بالرجوع إىل أهل االختصاص من األطباء عندما ال حيتاج 

حيث ال مرض عنده، فالبّد أوالً من فرضه مريضًا، ثم فرض إلزامه بمعاجلة 

مرضه، ثم فرض انعدام سبل العلم بالعالج واالحتياط، لكي نقول له بأنه 

 يلزمك الرجوع إىل الطبيب.

وهنا يف تفاصيل االعتقاد يذهب العلامء إىل أّنه قبل العلم بالتفاصيل 

جد دليل ُيلزم اإلنسان بالوصول إليها، كّل ما يف األمر أّنه لو االعتقادية ال يو
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وصل إليها بالعلم لزمه االعتقاد هبا، فمثاًل ال دليل يلزم اإلنسان بمعرفة 

تفاصيل القيامة واالعتقاد التفصييل هبا، وليس هذا من واجبات االعتقاد 

مر جّيدًا، ففيه عندهم، وعليه فال ُملزم يل للتقليد حيث ال علم، فليالحظ األ

يكثر االلتباس عىل كثريين، ممّن التمسوا الدليل عىل لزوم التقليد يف العقائد 

 بالسرية العقالئية، وهو خطأ يف حدود فهمي املتواضع.

الواجب هو االعتقاد اإلمجايل بالتفاصيل العقدّية بأّن نقول إّنني أؤمن  ،نعم

سنّة إيامنًا إمجالّيًا ولو  م أعرفها بكّل تفاصيل القيامة التي جاء هبا القرآن وال

 بالتفصيل، وهذا كاٍف، ولو سعى لتحصيل العلم هبا فهو أمر حسٌن أيضًا.

وألجل ما قلناه يذهب كثري من املحّققني من العلامء إىل أّنه ال جيب التقليد يف 

املستحّبات واملكروهات واملباحات إال إذا احتملت اإللزام فيها، بالفعل أو 

 أو أردت اخلروج عن عهدة الترشيع املحّرم يف موردها. الرتك،

أّما التمييز الذي ذكرمتوه يف سؤالكم من أّن الرشعيات ترجع إىل اهلل  ثانياا:

دون العقديات، فهذا غري واضح يل، فإّن االعتقادات هي أيضًا تنسب إىل اهلل 

د.. فكّلها تكّلم تعاىل، كوجوده وصفاته وأسامئه وأفعاله والنبوة واإلمامة واملعا

عنها القرآن وجاءت هبا السنّة، ودعت إىل اعتقادات معينة وّنت عن اعتقادات 

 أخرى، فكيف ال ترجع األمور العقائدّية إىل اهلل تعاىل؟!

بعض األمور الواقعّية ال صلة للدين هبا، لكّن هذا غري نفي الصلة بني  ،نعم

 العقديات والدين.

لتمييز أّنه يف األمور الرشعية نجزم باحلكم وأّما إذا كنتم تقصدون من ا

الرشعي، فيام يف االعتقادات قد يكون هناك خطأ، فهذا ليس صحيحًا أيضًا، بل 

بالعكس فإّن األمور الرشعية غالبها ظنّيٌّ عندهم حيتمل اخلطأ، فكيف جزمنا 
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ا  م برجوعها إىل اهلل تعاىل وشككنا يف صّحة االنتساب له تعاىل يف العقدّيات؟! م

 تقصدوا شيئًا آخر  م يتضح يل، واهلل العا م.

هذا كّله عىل مستوى البحث العلمي وبإجياٍز بالغ، أّما عىل املستوى  ثالثاا:

العميل، فإّنني ال أجد أّي مصلحة يف دعوة الناس للتقليد يف العقائد وإصدار 

ة وااللتزام رسالة عملّية عقائدية إذا صّح التعبري، هبدف رجوع الناس إىل الرسال

القلبي بام فيها ولو  م يكن هناك علٌم حيصل منها، كام لو  م تكن استداللّيًة، وأّن 

قيمتها يف نفس قائلها ال يف مضموّنا وأدّلتها، مع احرتامي الكبري ملطلقي هذه 

الدعوة مؤخرًا؛ فإّن قضايا القناعات والثقافات أموٌر شخصيّة وال موجب 

 ه.مناٍخ تقليدي اّتباعي جديد غري جمال الفق إللزام الناس هبا أو خلق

بل أرى أّن هذه الدعوة تنايف التوّجه االجتهادي والفردي وتصّب لصالح 

التوّجه االّتباعي يف األّمة، وحرص حرّيات التفكري ومناخات التأّمل الشخيص. 

  ة.هذا، وللقضّية جمال تفصيٍل آخر نرتكه الساع

 اية الواردة يف ذّمهامدى صّحة الرو، وفرقة البرتّية ـ 833

  السؤال: ما معنى البرتّية؟ وما مدى صّحة هذه الرواية الواردة فيهم سنداا

لو أّن البرتّية صّف واحد ما بني اَلرشق إىل »ومضموناا؟ فقد ورد ِف اْلديث: 

 «.اَلغرب، ما أعّز اهلل هبم ديناا 

 هم إىل ينقسم املذهب الزيدي يف العصور األوىل إىل فرق أوصلها بعض

 سّتة، لكّن أبرزها وأِّهها:

 ـ اجلارودية، نسبًة إىل زياد بن املنذر أيب اجلارود. 2

 ـ والسليامنّية وتسّمى اجلريرّية، نسبًة إىل سليامن بن جرير الرّقي. 1



 11 ...................................................... الفلسفة والعقائد والعرفانالقسم األّول: 

ـ والُبرتّية، بضّم الباء كام نّصوا عليه، وقد تسّمى بالصاحلّية أيضًا، وهي  7

سن بن صالح، ومن أبرز رجاالهتم أيضًا: سا م بن أيب منسوبة إىل كثري النوا، واحل

حفصة، واحلكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، وهارون بن سعيد العجيل، وأيب 

 م.املقدام ثابت بن هرمز احلداد وغريه

وتذهب البرتّية إىل القول بتقّدم عيّل عليه السالم وأحّقيته باخلالفة بعد 

وسّلم، وأّنه أفضل من أيب بكر وعمر، إال أّّنم  رسول اهلل صىّل اهلل عليه وعىل آله

يعتقدون مع ذلك بأّن خالفة أيب بكر وعمر كانت صحيحة، وأّن اإلمام علّيًا 

 .عليه السالم قد أمضاها بعد ذلك وتعايش معها

تعّد البرتية من أقرب مذاهب الزيدية إىل أهل السنّة، وهلذا ُمدح  ،ومن هنا

وأخذوا من كتبهم، وهي قريبة أيضًا إىل التوّجه  بعض أئّمتهم عند أهل السنّة

العاّم الذي اختذه معتزلة بغداد بعد ذلك، مثل ابن أيب احلديد وغريه، ممّن كانوا 

 «.احلمد هلل الذي قّدم املفضول عىل الفاضل أو األفضل»يقولون: 

إال أّّنم مع هذا كّله لدهيم رفض تاّم خلالفة عثامن بسبب ما حصل فيها، دون 

ن جيزموا بكفره، كام قالوا بإمامة كّل فاطمي من أوالد احلسن أو احلسني خيرج أ

 بالسيف.

وأّما وجه تسميتهم بالصاحلّية، فهو النسبة إىل احلسن بن صالح املتقّدم ذكره، 

وأّما وجه تسميتهم بالبرتية، فقد وقع خالف يف ذلك بني مؤّرخي الفرق وعلامء 

 ال أِّهها:الرجال والتاريخ، وذلك عىل أقو

إّنه حيث ترّبوا من عثامن بن عفان سّموا بالبرتية، وكأّّنم قطعوا عالقتهم  ـ 5

 به وبرتوها، عىل خالف عالقتهم بكّل من أيب بكر وعمر وعيّل.

إّّنم تركوا اجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم، فُاطلق عليهم اسم البرتّية،  ـ 4
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ول أمحد بن حييى بن مرتىض من أئّمة وكأّّنم قطعوا هذا اجلهر وقاطعوه، وهذا ق

 الزيدية.

ما ذكره الكيش يف رجاله من أّن سبب تسميتهم هو حضورهم عند اإلمام  ـ 4

الباقر عليه السالم، وإعالّنم تويّل أيب بكر وعمر والرباءة من أعدائهام، وكان 

اإلمام زيد بن عيل حارضًا يف املجلس فقال هلم: فام هو موقفكم من فاطمة؟ 

 ، فسّموا بالبرتّية.«برتتم أمرنا، برتكم اهلل»هل تتربؤون منها؟! أف

 إّن كثري النوى كان اسمه برت النوى فسّموا بالبرتّية نسبًة إليه. ـ 3

 إّن كثري النوى كان مقطوع اليد وأبرتها، فسّموا بالبرتية نسبًة إليه أيضًا. ـ 1

يسيّة يف مصادر الشيعة أّما الرواية التي أوردمتوها، ولعّلها الرواية الرئ

اإلمامّية التي حتّدد املوقف من هذه الفرقة، فقد تفّرد بنقلها الشيخ الكيش يف 

لو أّن البرتّية صّف واحد ما »(، وهذا هو نّصها احلريف: 111: 1)رجال الكيش 

 «.بني املرشق إىل املغرب، ما أعّز اهلل هبم ديناً 

السند، حيث ورد فيها ثالثة رواة ضعيفة وحيدة املصدر ووأّما اعتبارها فهي 

 ال يمكن االعتامد عىل مروّياهتم وهم:

، ُممد بن الفضيل، وهو رجل ضعيف، ضّعفه الكثري من علامء الرجال أ ـ

 آخرهم السيد اخلوئي.ليس 

سعد اجلالب، وهو رجل جمهول احلال عند علامء الرجال، حتى عند  ب ـ

 يارة.السيد اخلوئي يف رأيه األخري يف كامل الز

سعد بن جناح )صباح(، وهو مهمل كام يرى ذلك أيضًا السيد اخلوئي  ج ـ

 وغريه.

وأّما مضمون الرواية، فهو املضمون العام الذي يقصد منه أّن حركات الثورة 
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التي وقعت بعد اإلمام احلسني عليه السالم كّلها مرفوضة، و م يكن أهل البيت 

التي وردت النصوص يف مدحها راضني عنها إال بعض الثورات املحدودة 

وتأييدها، فأريد هبذا احلديث رفض منطق الثورة يف تلك األزمنة فيام يبدو، وأّن 

البرتية مهام فعلوا فلن يوّفقوا يف ذلك، هذا ما حيتمل جّدًا يف معنى احلديث واهلل 

 العا م.

 كيف تتّم الوسوسة؟ وهل تعين أّن الشيطان موجود داخلنا؟ ـ 833

 نى أّنه يوجد ِف كّل إنسان شيطان يوسوس له؟ هل بمعنى أّنه السؤال: ما مع

يوجد ِف داخيل موجود آخر اسمه شيطان ويقوم ببّث اْلفكار السّيئة؟ وبالنسبة 

للشيطان ووسوساته هل يوجد عامل للشيطان مثل عامل اَلثال مثالا ويقوم بإفاضة 

 ا اَلعنى؟الوسوسة عىل اإلنسان؟ وهل يمكننا تفسري وسوسة الشيطان هبذ

  الوسوسة تعبري عريب عن إيصال الفكرة أو التضليل بطريقة خفّية وكأّّنا

ِهس يف األذن، ونحن ال نعرف الرتكيبة التكوينية والنظام الطبيعي الذي تقوم 

الوسوسة عليه، كّل ما نعرفه من خالل النصوص الدينية هو أّن الشيطان لديه 

نفوسنا، وهذا ال يعني أّنه  القدرة عىل إثارة أفكار يف عقولنا أو ميول ما يف

موجود يف داخلنا، فقد يكون خارجًا عنّا ولديه قدرة بث الفكرة أو امليل 

 .املنحرف يف نفوسنا

بل إّن الشياطني منهم اإلنس ومنهم اجلّن، واإلنس ليسوا يف داخلنا كام هو 

ا َشَياطنِيَ واضح، قال تعاىل: ﴿ نِّ ُيوِحي َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ َنبِيٍّ َعُدوًّ ْنِس َواجْلِ  اإْلِ

ا َوَلْو َشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم َوَما  َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورا

ونَ  نهاِس الهِذي (، وقال تعاىل: ﴿221﴾ )األنعام: َيْفرَتُ ِمْن رَشِّ اْلَوْسَواِس اخْلَ
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نهِة َوالنهاسِ  ُيَوْسِوُس ِِف ُصُدوِر النهاِس ِمنَ   (.1ـ  1﴾ )الناس: اجْلِ

فالشيطان موجود إّما جسامين لطيف كام ذهب إليه بعض املتكّلمني املسلمني 

وقال به أمثال الشيخ ُمّمد تقي مصباح اليزدي من املعارصين، أو روحاين 

ظلامين كام ذهب إليه صدر الدين الشريازي، وهو خملوق لديه القدرة عىل بث 

لتزيينات والتخويفات واألماين يف اإلنسان، كام يبث صديٌق فكرًة ما األفكار وا

يف عقل صديقه ويمنّيه هبا، لكن كيف يكون ذلك بالتفصيل تكوينًا فهذا ما  م يتّم 

 التوّصل إليه بشكل علمي حاسم.

وأّما التفسري الذي تّم ذكره يف السؤال أعاله وهو )وجود عا م للشيطان مثل 

لعملية  اً ويقوم بإفاضة الوسوسة عىل اإلنسان(، فهو ليس تفسري عا م املثال مثالً 

الوسوسة، بل هو رشح إلطارها العام، أّما كيف يتم ذلك بطريقة تفصيلية، فهذا 

 ما نجهله.

وقد استخدم القرآن الكريم تعبري )القرين( أحيانًا يف حّق الشيطان، فكأّنه 

السوّي، قال سبحانه:  مالزم لإلنسان عندما ينحرف اإلنسان عن الرصاط

وََّنُْم َعِن ﴿ ُْم َلَيُصدُّ ا َفُهَو َلُه َقِريٌن َوإَِّنه ِن ُنَقيِّْض َلُه َشْيطَانا ْْحَ َوَمْن َيْعُش َعْن ِذْكِر الره

ُْم ُمْهتَُدوَن َحتهى إَِذا َجاَءَنا َقاَل َيا َلْيَت َبْينِي َوَبْينََك ُبْعَد  بِيِل َوَُيَْسُبوَن َأَّنه السه

َقنْيِ َفبِْئَس اْلَقِرينُ اَلَْ  َوالهِذيَن ُينِْفُقوَن (، وقال تعاىل: ﴿78ـ  71﴾ )الزخرف: رْشِ

ْيَطاُن لَُه َقِرينا  ْم ِرَئاَء النهاِس َوََّل ُيْؤِمنُوَن بِاهللهِ َوََّل بِالَْيْوِم اْْلَِخِر َوَمْن َيُكِن الشه ا َأْمَواهَلُ

نَا َما َأْطَغْيُتُه َوَلكِْن َكاَن حانه: ﴿(، وقال سب78﴾ )النساء: َفَساَء َقِريناا َقاَل َقِرينُُه َربه

ْمُت إَِليُْكْم بِاْلَوِعيدِ  َتِصُموا َلَديه َوَقْد َقده ـ  15﴾ )ق: ِِف َضاَلٍل َبِعيٍد َقاَل ََّل خَتْ

ْم َما َبنْيَ َأْيِدَيِمْ (، وقال سبحانه: ﴿18 نُوا هَلُ ْم ُقَرَناَء َفَزيه َوَما َخْلَفُهْم  َوَقيهْضنَا هَلُ

ُْم َكاُنوا  ْنِس إَِّنه نِّ َواإْلِ َوَحقه َعَلْيِهُم اْلَقْوُل ِِف ُأَمٍم َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِهْم ِمَن اجْلِ
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ينَ   (.17﴾ )فصلت: َخارِسِ

وتعبري القرين الوارد يف بعض حاالت الوسوسة يفيد أّن هذا الشيطان كأّنه 

ة تعبري كنائي عن كثرة خطور أو ميول هذا يالزم اإلنسان، واملالزمة واملقارن

اإلنسان لفعل السّيئات، فأولئك الذين أكثروا من السقوط الديني واألخالقي 

يفسحون املجال للشيطان يف أن يصبح مالزمًا هلم، فيتوّرطون يف القرين الذين 

يوسوس هلم باستمرار، هلذا نجد تفكريهم وميوهلم يغلب عليهام االنحراف، 

ت بعض اآليات املتقّدمة بأّن القرين كان نتيجة الُبعد عن ذكر الرمحن وهلذا عرّب 

ونتيجة كون اإلنسان مسبقًا يف ضالل، فمرحلة قرينّية الشيطان لإلنسان مرحلة 

عالية من الوسوسة تنتج عن استسالم هذا اإلنسان للوسوسات املتفّرقة مسبقًا، 

 .بحيث يلتهمه الشيطان بعد ذلك

ن رفضوا وسوسات الشياطني فإّّنم ال يامرسون االتباع هلم أّما أولئك الذي

حتى يكون كأّّنم مستسلمني أمامهم، فيصبح الشيطان قرينًا هلم وصاحب 

ْيَطاُن َلَها ُقيِضَ سلطان عليهم باختيارهم واّتباعهم له، قال سبحانه: ﴿ َوَقاَل الشه

قِّ َووَ  َعْدُتُكْم َفَأْخَلْفتُُكْم َوَما َكاَن ِِل َعَليُْكْم ِمْن اْْلَْمُر إِنه اهللهَ َوَعَدُكْم َوْعَد اْْلَ

ُسْلَطاٍن إَِّله َأْن َدَعْوُتُكْم َفاْسَتَجْبُتْم ِِل َفاَل َتُلوُمويِن َوُلوُموا َأْنُفَسُكْم َما َأَنا 

ْكُتُموِن ِمْن قَ  ِخيه إيِنِّ َكَفْرُت بًَِم َأرْشَ ِخُكْم َوَما َأْنُتْم بُِمرْصِ ْم بُِمرْصِ ْبُل إِنه الظهاَلنَِِي هَلُ

إنه ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن (، وقال تعاىل: ﴿11ِ﴾ )إبراهيم: َعَذاٌب َألِيمٌ 

َبَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ  َفإَِذا َقَرْأَت (، وقال عّز من قائل: ﴿11﴾ )احلجر: إَِّله َمِن اته

ُه َلْيَس َلُه ُسْلطَاٌن َعىَل الهِذيَن َآَمنُوا َوَعىَل اْلُقْرَآَن َفاْستَِعْذ بِاهللهِ ِمَن ال ِجيِم إِنه يَْطاِن الره شه

ُكونَ  ًَم ُسْلَطاُنُه َعىَل الهِذيَن َيَتَولهْوَنُه َوالهِذيَن ُهْم بِِه ُمرْشِ ُلوَن إِنه ِْم َيَتَوكه ﴾ )النحل: َرهبِّ

 .(211ـ  18
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نسان يف حالة اتباع اإلنسان له، فهذه اآليات جتعل للشيطان سلطانًا عىل اإل

عطى أفليس هذا بسلطاٍن قهري، بل هو سلطاٌن اختياري، فاإلنسان هو الذي 

عىل نفسه باّتباعه له، ولو شاء لتاب إىل اهلل وثار عىل سلطانه  الشيطان السلطنةَ 

هذا وخلعه، ليجده حينذاك غري متسلطن عليه تكوينًا، وإّنام صار سلطانًا عليه 

 .سح هو باملجال له يف أن يتحّكم به ويصبح قرينًا مالزمًا لهعندما ف

وهبذا املعنى تنتفي كّل تلك املعارضات املفرتضة بني اآليات وُتفهم سياقات 

 النصوص بشكل صحيح وسليم، فليالحظ ذلك جيدًا. واهلل العا م.

 ة؟!أصالة املاهي فالسفٌة واختارأصالة الوجود أثبت العقل كيف  ـ 833

 ذا كان الدليل العقيل يدّل عىل أّن اْلصالة للوجود، فلًمذا كان السؤال: إ

صدر اَلتأهّلني يقول بأصالة اَلاهية وكان من اَلدافعني عنها، ثم عدل إىل أصالة 

الوجود؟ وأيضاا كان أستاذ صدر اَلتأهّلني يقول بأصالة اَلاهّية. فكيف نحّل هذا 

 اإلشكال؟ وما هو اْلّق ِف اَلسألة؟

  
ٍ
ما ال يعني انكشاف هذا الدليل لكّل  إّن وجود الدليل العقيل عىل شء

العلامء، ففي العلوم األخرى نحن نقول اليشء نفسه، ولعّل منشأ السؤال هو أّننا 

ترّبينا عىل أّن هؤالء العلامء الكبار جّدًا ال يمكن أن تغيب عنهم بعض األمور، 

كبري بعض األدّلة التي يلتفت إليها  وهي تربية غري صحيحة، فقد تغيب عن عا مٍ 

تالمذته أو صغار الباحثني، وكثري من األفكار التي حتّولت إىل نظرّيات عظيمة 

كان قد قاهلا أشخاٌص نكرات قبل ذلك وُسّخفوا واهتموا و م يعتّد العلامء 

 بقوهلم، لكن بمرور الوقت جاء من ينترص هلذه األفكار فأحياها بعد موهتا.

من وجود األدّلة العقلّية عىل أصالة الوجود لكنّها  م تقنع املال صدرا  فام املانع
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أوالً، ثم انتبه خلطئه فاقتنع هبا الحقًا، أو انتبه لدليل جديد بديل عنها يقّوي 

أصالة الوجود؟! وليست هذه النظريات أمورًا بدهييّة حتى يلتفت هلا كّل البرش، 

ألمور الثابتة عنده باألدّلة القاطعة من وإن كان مع األسف هناك من يصّور لنا ا

وجهة نظره عىل أّّنا بدهيّيات واضحة، فكم من أمٍر واضح عند زيد هو يف غاية 

الغموض عند عمرو، وكم من أمر واضح عند زيد يكون نقيضه واضحًا جّدًا 

وما  م نتحّرر من تقليد  .عند عمرو، فهذا هو منطق العقل يف ممارساته التارخيّية

عدهم العرفاين عىل فلسفتهم، فلن سفة أو تقديسهم ولو عرب إسقاط بُ الفال

 نصبح باحثني يف الفلسفة، فضاًل عن أن نصري فالسفة.

 رؤية اإلمام املهدي بني دعوة العلماء هلا وتكذيبهم ملّدعيها! ـ 838

  السؤال: هل يوجد حّل هلذا اإلشكال؟ يقول لنا علًمؤنا: إّن اَلداومة عىل

اظبة عىل الترّضع واإلنابة، ِف أربعني ليلة أربعاء ِف مسجد السهلة أو العبادة، واَلو

فه السالم أو أربعني  ليلة اجلمعة فيها أو ِف مسجد الكوفة أو اْلائر اْلسيني عىل مرشِّ

ليلة من أّي اللياِل ِف أّي حمّل ومكان.. طريٌق إىل الفوز بلقاء اإلمام اَلهدّي علْيِه 

الم ومشاهدة مجاله، وهذا عمل شائع معروف ِف اَلشهدين الرشيفني.. واْلن:  السه

لو أّن شخصاا قام هبذا العمل وحتّمل اَلشاق وتكّبد اَلتاعب، ثم حظي برؤية اإلمام 

الُم( وسأله عًّم يريد من مسائل دينية وغريها وأجابه عنها، فإْن  اَلهدّي )َعَلْيِه السه

ه ومل تكن رؤياه حّجةا عىل نفسه، أخرب هذا الشخص بًم رآه أفتى الفقهاء بتكذيب

فضالا عن غريه. فلًمذا يفتي الفقهاء بتكذيبه بعد أن أغروه بمشاهدته؟! وهل هذا 

إَّل الكذب واخلداع؟! وكذلك إْن مل خيرب عن هذه اَلشاهدة فإّنه َّل جيوز له رشعاا 

اَّلعتًمد عليها حسب فتاوى الفقهاء. كيف نحّل هذا التناقض؟! أفيدونا جزاكم 



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ........................................... 71

 .هلل خرياا ا

  توجد هنا جمموعة أمور ينبغي أن نفّككها؛ لتيسري الفهم وتسهيل

 االستنتاج:

البّد لكي ينفتح البحث هنا من افرتاض أّن اإلمام املهدي يمكن رؤيته  ـ 5

يف عرص الغيبة، وإال فإّن أصل سؤالكم لن يكون له معنى، ولعّل بعض العلامء 

ع تكذيبهم له إىل قيام الدليل املعترب عندهم الذين يكّذبون من يّدعي الرؤية يرج

عىل عدم إمكان الرؤية يف عرص الغيبة كام قال به ـ أي بعدم إمكان الرؤية ـ 

، فمن أغراك بالرؤية قد يكون غري الذي دعاك بعضهم، ومنهم بعض املعارصين

 .للتعّرض هلا

ون أحد إّن هذه الطرق التي ذكرمتوها ال يكفي يف اعتامدها لنا أن يك ـ 4

العلامء قد فعلها وحظي باملشاهدة، إذ جمّرد حتّقق مورد أو موردين من هذا النوع 

ال يعني صريورة هذه الطرق طرقًا نوعيّة معتمدة رشعًا أو عقاًل للمشاهدة؛ 

 الحتامل اخلصوصّية.

ولكي تصبح هذه الطرق معتمدًة بوصفها طرقًا ملشاهدة اإلمام املهدي البّد 

يل عقيل أو علمي أو رشعي من كتاٍب أو سنّة معتربة من ثبوت ذلك بدل

ومعتمدة، وعليه فكّل من حيّثك عىل اعتامد هذه الطرق فمن حّقك مطالبته 

، ال أن يكتفي بقّصة أو قّصتني، وحكاية أو بالدليل عىل إيصاهلا ملثل هذه النتائج

 .حكايتني

 مام املهدّي لو قام اإلنسان هبذه الطرق أو بغريها، فحصل أن رأى اإل ـ 4

بحيث حصل له علم موضوعّي بأّن الشخص الذي رآه هو  الذي يؤمن بإمامته،
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اإلمام املهدي ـ ال أّنه من املظنون كونه اإلمام املهدي، وال أّنه شعر نفسّيًا بذلك 

وفقط، حيث الظّن وُمض الشعور النفيس ال يكفيان لوالدة علم موضوعي هنا 

د عىل ما يقوله له، بل ال معنى لرتك االعتامد ـ ففي هذه احلال ينبغي االعتام

أساسًا، فكيف ال تأخذ بقوله وهو يقول لك كذا وكذا واملفرتض كونه بنظرك 

 اإلمام املعصوم احلّجة عىل العباد؟!

إّن عدم األخذ بقوله ينايف مفهوم الطاعة الثابت له حسب الفرض، فحتى لو 

فال معنى لقوهلم هذا وليس بملزٍم قال لك كّل الفقهاء بعدم جواز األخذ بقوله 

 لك إطالقًا، بل جيب عليك عصياّنم وإطاعته.

عندما حيّث العلامء عىل هذه األعامل ثم ال يعتّدون باّدعاء الرؤية من  ـ 3

حيث االعتامد عىل أجوبة اإلمام املفرتضة، فليس ذلك عادًة إال لعدم إحراز 

ّن هذا الشخص قد التبس عليه موضوعيّة اّدعاء العلم بالرؤية، حيث حيتمل أ

األمر فظّن من ظهر أمامه هو املهدي املنتظر، والعلامء لعّلهم يف تقديري اّطلعوا 

عىل الكثري من القصص التي يتوّهم فيها الناس أّن الذي رأوه هو اإلمام املهدي، 

لكّن النظر الفاحص ال يعطي قيمًة علمّية ملا توِّهوه، فلعّله شخٌص آخر أو لعّله 

  م يظهر أحد، فنظرًا لكثرة مثل هذه الوقائع ـ مضافًا لكثرة الكذابني املّدعني هنا

ـ حياول العلامء هنا التقليل من قيمة نتائج اللقاء املفرتض، حيث يوجد  وهناك

احتامل وجيه يف حصول خطأ يف تقدير املّدعي أو يف مشاعره أو يف فهمه 

لو قلت له بأّن إمامّيًا فقيهًا  لألحداث التي وقعت من حوله، وإال فال أظنّ 

اإلمام املهدي رؤي واقعًا وقال كذا وكذا فسوف يرفض قول اإلمام، وإّنام 

القضّية هي التشكيك يف دّقة فهم املّدعي وتشخيصه لألمور؛ لكثرة االلتباسات 
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 التي حتصل يف مثل هذه القضايا عادًة.

 ة؟د الشيعفكرة الغيبة سلبًا على النشاط النهضوي عنأثرت هل  ـ 833

  السؤال: يقول البعض بأّن فكرة غيبة اإلمام اَلهدي والظهور أثرت بالسلب

عىل النشاط السيايس عند الشيعة اجلعفرّية وأّن اإلمام اخلميني )قّدس رّسه( هو 

الذي خّلص اجلعفرّية من هذا الركود. ما هو موقف سًمحتكم من هذا الرأي؟ 

وإن كان صحيحاا، فهو َّل يؤثر ِف صّحة الفكرة، إذ وهل ِل أن أقول: إّن هذا الكالم 

كالقول بأّن اهلل يغفر الذنوب مجيعاا  ،قد توجد أفكار سليمة وهلا مردود سلبي قليل

جيعل البعض يسّوف ويؤّجل التوبة، ولكّن هذا َّل يرّض بصّحة هذا القول؟ أرجو 

 من سًمحتكم توضيح القضّية.

 لنا بأّنه ولد أو سيولد، ومهام كان موقفنا إّن فكرة اإلمام املهدي ـ سواء ق

من ظهوره وما بعد ظهوره ـ ليست هلا أّية عالقة بفكرة النهوض والركود 

واخلمول والتكاسل، فهي ال تتناىف يف حّد ذاهتا مع النهوض أبدًا، إّنام الذي يربط 

القضّية بالعقل التعطييل السيايس يف عرص الغيبة ـ إىل جانب أسباب تارخيية 

 وظروف موضوعّية ـ هو عنرصان:

عنرص كالمي، وهو أّن التعريف الذي ساد بني كثري من قدماء  العنرص اْلّول:

متكّلمي الشيعة اإلمامّية ملفهوم اإلمامة، كان يعني بأّّنا رئاسة يف الدين والدنيا، 

وهلذا جتدهم يف استدالالهتم عىل اإلمامة وعىل العصمة مسكونني بالفكرة التي 

بأّنه ال يمكن أن يكون إمام املسلمني غري معصوم أو غري منصوص عليه تقول 

من اهلل تعاىل، ويف تلك املرحلة من االجتهاد الكالمي وعندما يغيب اإلمام، فمن 

الطبيعي أن يشعر العقل الشيعي بأّنه من غري املمكن أخذ دور اإلمام يف إدارة 
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عّيًا وغري ذلك؛ ألّن ذلك سوف املجتمع باملعنى الواسع للكلمة سياسيًا واجتام

يعني شكاًل من أشكال التناقض بني النظرية وأدّلتها وبني املامرسة التي حلقت يف 

 .عرص الغيبة

ومن هنا ظّل العلامء ُمجمني عن تويّل املناصب التي كانت بنظرهم من 

مرّبرات فكرة رضورة اإلمامة املعصومة، فرتكوا التصّدي للشؤون السياسية 

وإقامة الدولة وغري ذلك ملا بعد ظهور اإلمام؛ كون ذلك من وظائفه  العاّمة

 وخمتّصاته ومرّبرات وجوده واحلاجة إليه أساسًا.

طبعًا، هذا العنرص تصاغر تدرجيّيًا، ال سّيام بعد أن شهد مفهوم اإلمامة تطّورًا 

ري(، نظرّيًا مهاّمً يف العرص اإلخباري / الصدرائي )منذ القرن احلادي عرش اهلج

دعمته بعض النصوص احلديثّية املوجودة يف الكتب الشيعّية، فطغى عىل تعريف 

اإلمامة املفهوم الوجودي، أكثر من املفهوم االجتامعي واإلداري والسيايس 

والديني، فلم تعد مرّبرات اإلمامة تقف عند حدود الرئاسة يف الدين والدنيا، بل 

فس وجود اإلمام رضورة لقيامة العا م تعّدهتا إلدارة العا م التكويني وكون ن

 .تكوينيًا وأنطولوجّياً 

وهذا التطّور املهم جّدًا كان موجودًا سابقًا، لكّن متكّلمي الشيعة  م يكونوا 

ينظرون إليه بنفس تلك األولوية التي كانوا ينظرون من خالهلا لقضّية رئاسة 

 وبنياهتم التفكريّية.الدين والدنيا كام يالحظ ذلك من طبيعة أدّلتهم ولغتهم 

والتطّور اجلديد هذا ال يعني كونه باطاًل ملجّرد أّن القدماء كانوا يفّعلون ذلك 

الفهم اإلداري لإلمامة بشكل ناشط، ألّن هذه القضية هي قضيّة اجتهادات 

 كالمّية وفلسفّية قد يصيب فيها املتأّخر وخيطأ املتقّدم والعكس ممكن أيضًا.

كان هذا التطّور يف فهم مقولة اإلمامة مساعدًا كبريًا ـ يف لكن عىل أّية حال، 
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تقديري ـ يف فسح املجال الحقًا ملثل السيد اخلميني يف طرح مرشوع إقامة 

الدولة دون شعور بالتناقض الكالمي مع نظرّية اإلمامة، وهذا أمر مهم جّدًا من 

إّن أخذ منصب هذه الزاوية؛ ألّن اإلمامة ما دامت مفتوحًة عىل أفق واسع، ف

اإلدارة العامة السياسية واالجتامعية منها وبإذّنا لن يكون مناقضًا ألصل 

رضورهتا بوصفها إمامًة معصومة متثل مفهوم اإلنسان الكامل بام له من 

 امتدادات وجودّية وإنسانّية، فليالحظ ذلك جيدًا.

وهو عنرص فقهي / حديثي مهم جّدًا، أعني جمموعة  العنرص الثاين:

الستنتاجات الفقهّية التي تربط مجلًة من األحكام والوظائف بعرص ظهور ا

اإلمام دون غيبته، فاالجتهاد الشيعي ظهر فيه تيار قوّي بني الفقهاء منذ العصور 

السالفة يرى أّن هناك جمموعة من التكاليف الرشعّية تتعّطل يف ظّل عدم وجود 

عن قراءة اجتهادّية للنصوص  اإلمام املعصوم بالتحديد، وهذا التعطيل ناتج

 .احلديثّية املنقولة عن أهل البيت عليهم السالم

فإذا أخذنا مثالً فكرة صالة اجلمعة أو اجلهاد االبتدائي أو صالة العيدين أو 

إقامة احلدود أو إقامة الدولة الدينية، فإّن عددًا ال بأس به من الفقهاء يرون أّن 

فعندما يكون حارضًا تشهد هذه الوظائف  هذه الوظائف من خمتّصات املعصوم،

قيامتها، ال ألجل ذلك التحليل الكالمي هذه املّرة، بل ألّن هناك يف النصوص 

احلديثية الشيعية ما يفيد أّن هذه القضايا إلمام املسلمني، وقد فهم مشهور فقهاء 

الشيعة من كلمة )اإلمام( الواردة يف هذه النصوص اإلماَم املعصوم ال غري، 

وهلذا ربطوا وجوب صالة العيدين باإلمام املعصوم؛ ألّن احلديث قال بأّنه ال 

 .صالة يف العيدين إال مع إمام، ففهموا من اإلمام اإلماَم املعصومَ 

وقد دعمتهم يف هذا املناخ جمموعة النصوص املعروفة التي تذّم أصحاب 
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ياسية واالجتامعّية الرايات يف عرص الغيبة، حيث اعتربوا أّن تويّل املناصب الس

شأٌن مرفوض يف عرص الغيبة األمر الذي دعمت التحليالت الكالمية فيه هذه 

 األحاديث املنقولة.

إّن من يأخذ هبذين العنرصين: الكالمي والفقهي، أو بأحدِها، سوف يفهم 

انتظاَر اإلمام وعيَش عرِص غيبته عىل أّنه عرص تتجّمد فيه بعض األحكام ذات 

أّما من يرفض هذين العنرصين أو يقبل ببعض املفردات الصغرية  الشأن العام،

يف العنرص الثاين كصالة العيدين مثاًل، فإّنه يعترب أّن التكاليف الرشعية ذات 

 .الطابع السيايس ما تزال نشطة ختاطبنا للعمل السيايس وإقامة الدولة

يات املعصوم والفريق األّول قد يسّمي عمل الفريق الثاين تعّديًا عىل صالح

احلرصّية، فيام يسّمي الفريق الثاين عمل الفريق األّول بمصطلح )االنتظار 

السلبي(، وعىل خلفّية هذا املشهد تنقسم االجتاهات، لكن ال بمعنى ترك كّل 

الوظائف الرشعّية، بل بمعنى جتميد بعض الوظائف ذات الطابع العام، وليس 

من الشؤون العاّمة التي يقبل هبا يف  كّل الوظائف العاّمة، فالقضاء والفتوى

 عرص الغيبة الكثري من الفقهاء الشيعة.

وعليه، فإذا اختار شخٌص ّنج القائلني بالتجميد، ووصفه آخرون بأّن رؤيته 

تعطيلّية وغري ّنضوّية وهي تدفع للركود، فإّن هذا التوصيف ال يشمل أصل 

فهمها وتفسريها، ونقُد أحد  فكرة اإلمامة واملهدوّية بقدر ما يشمل أحد أشكال

مقولٍة ما ال يعني نقد أصل املقولة، بل إّنام تنتقد املقولة بنقد كّل  تفسريّي 

 تفاسريها املحتملة، فام جاء يف آخر كالمكم صحيح.

أّما تعليقي عىل املوضوع، ففي العنرص الكالمي، أعتقد بأّنه حتى لو فشل 

اإلمامة، فهذا ال يعني بطالن  الشيعة ـ عىل نحو الفرض ـ يف إثبات رضورة
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نظرية اإلمامة؛ ألّن العمدة يف هذه النظرية ـ من وجهة نظري املتواضعة ـ هي 

النصوص التارخيية والدينية، فإذا ثبتت هذه النصوص لصالح نظرية اإلمامة 

الشيعية، فسوف تثبت مقولة اإلمامة، سواء نجحنا يف إثبات رضورهتا أم ال، 

لتارخيية والدينية عن إثبات اإلمامة الشيعية فلن نستفيد وإذا عجزت النصوص ا

شيئًا من إثبات رضورهتا التجريدّية، فكلمة الفصل يف غالب املوارد هي 

لنصوص اإلثبات ال للتحليالت العقلّية ملقولة الرضورة، وإن كانت مقولة 

 .الرضورة نافعة يف بعض املوارد، السيام يف السياقات اجلدلّية واإلقناعيّة

فالعنرص الكالمي املشار إليه أعاله ال أجد رضورًة لالستغراق فيه، حتى 

يرتك تأثريًا عىل نشاطاتنا النهضوية والسياسية يف عرص الغيبة، حتى لو  م نوّسع 

مفهوم اإلمامة من السياق اإلنساين إىل السياق الوجودي، حيث تكفينا الرضورة 

 لعاّمة املمتّدة بطبعها يف الزمان واملكان.التارخيية الزمنية لإلمامة بدل الرضورة ا

وأّما العنرص الفقهي، فهو خيتلف تبعًا لالجتهادات الفقهّية، وقناعتي 

الشخصّية هي عدم وجود جهاد ابتدائي أساسًا حتى نربطه باملعصوم، وعدم 

ربط الكثري مما ربطوه بحضور املعصوم به سالم اهلل عليه، والتفصيل يراجع يف 

 قهية.البحوث الف

وأخريًا، البد يل أن أشري إىل أّن العلامء الذين رفضوا النشاط السيايس يف 

عرص الغيبة وتأسيس دولة ال يقولون بالرضورة بالعزلة التاّمة عن احلياة؛ ألّن 

عدم العمل لتأسيس دولة ورفع راية وإقامة العقوبات ال يعني عدم العمل 

م انطالقًا من فريضة األمر السيايس املعارض اهلادف لتصويب عمل احلكا

 .باملعروف والنهي عن املنكر

وهذه نقطة ينبغي االلتفات إليها لتحديد درجة التعطيل املفرتضة التي التزم 
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 هبا هؤالء العلامء يف عرص الغيبة، بدل إطالق كالم شعاري يف هذا املوضوع.

نظري هنا إىل جتربة العلامء التارخيية بحٌث آخر يمكن احلديث عنه، وإّنام  ،نعم

 رؤيتهم االجتهادّية ومساحة تعطيلها للنشاط النهضوي يف عرص الغيبة.

 بني علم اإلمام مبوته بالسّم ـ مثاًل ـ وإقدامه على شربه!! ـ 833

  ،السؤال: يقال بأّن لألئّمة عليهم السالم علًما حضورّياا، ومنه علمهم بالغيب

ووقت وكيفّية استشهادهم  علمهم بمكانم( ويندرج حتت هذا )إن صّح هذا الكال

عليهم السالم. إَّل أّن السؤال الذي يطرأ ِف الذهن: كيف ومع علمهم هذا ُيقبلون 

 عىل ذلك اَلكان؟ أَّل ُيعترب هذا من قبيل إلقاء النفس ِف التهلكة؟

  هذه اإلشكالّية قديمة جديدة معًا، بل قد وردت يف بعض أسئلة أصحاب

ّرض هلا بعض العلامء منذ قديم األّيام. ولكي األئّمة هلم عليهم السالم، وتع

نفهم خارطة املوضوع بطريقة علمّية، سوف أقوم ببعض التقسيامت البسيطة 

 ل:لكي نصل إىل حّل هلذه املشكلة املفرتضة، فنقو

تارًة نقول بأّن األنبياء واألئمة ال يعلمون الغيب وال يعلمون عن موهتم 

تفع اإلشكال، ومّرًة أخرى نتحّدث عن علمهم شيئًا، فهنا ال ُمّل لتساؤلكم وير

بالغيب بام يف ذلك العلم بموهتم، وهنا توجد أقوال وآراء وفرضّيات تنتج عنها 

نتائج خمتلفة، ال بأس بعرض أِّهها لنعرف أّن إشكالكم عىل أهّيا يرد وعىل أهّيا ال 

 د:ير

ذهب إليه بعض القول بأّّنم يعلمون وفاهتم إمجاالً ال تفصياًل، وهو ما  ـ 5

العلامء، مثل ما يفهم من بعض كلامت الشيخ املفيد وابن شهر آشوب والعالمة 

احليل وغريهم، كالقول بأّن اإلمام احلسني عليه السالم يعلم بأّنه سوف يموت 
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شهيدًا يف كربالء وأّن النبي أخرب بذلك، وهذا ما دّلت عليه العديد من 

سيكون ذلك، فعندما سافر إىل العراق  الروايات، لكنّه ال يعلم متى بالضبط

خارجًا من مّكة املكّرمة كان يعلم بأّن ّنايته يف كربالء، لكّن األحاديث ال تقول 

أو  11أو  12أو  11بأّن النبي أخرب متى ستكون هذه احلادثة، هل يف عام 

 هـ.81

لشهادة فاإلمام حتّرك عاملًا بأّن شهادته يف كربالء لكنّه ليس عاملًا بأّن هذه ا

ستكون يف نفس هذا العام الذي خرج فيه أو يف الذي يليه، فخرج ليقلب النظام 

الفاسد كام هي وظيفته الرشعية، عاملًا بأّنه سيقتل يف كربالء لكن من املمكن أن 

 يقتل بعد عرشين عامًا ال اآلن، واألحاديث التي يستند إليها بعض العلامء

ارات النبي عن ذلك وأّنه عىل هذا إلثبات علمه بقتله من خالل مثل إخب

األساس خرج ليموت، ال تفيد غالبيتها إن  م يكن مجيعها هنا، إذ غاية ما تفيد أّنه 

يعلم بأّن ّناية حياته هي الشهادة يف كربالء، أّما أّن هذه النهاية ستقع يف هذا 

غري العام بالتحديد فهذا ما  م خترب عنه هذه املجموعة من النصوص )وطبعًا هي 

 .مثل رواية: شاء اهلل أن يراين قتياًل و...(

ربام يف الطريق بدأت تتجّمع عنده القرائن التي ترفع من احتامل أّن ما  ،نعم

أخرب به الرسول سيكون يف هذا العام، السيام عندما وصل إىل كربالء وسأل عن 

 اسمها ونحو ذلك.

ففي فرضّية العلم اإلمجايل بالوفاة ال تنايف بني هذا العلم وبني حركة  ،إذن

املعصوم، وال يلزم من ذلك اإللقاء يف التهلكة أساسًا، فهذا مثل أن يقال لك 

بأّنك سوف متوت يومًا ما يف حادث سري، فهل حيكم العقل بحرمة ركوبك ألّي 

 ة؟!سيار
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كان علاًم حصولّيًا أم حضورّيًا،  فرضيّة العلم التفصييل بالوفاة، سواء ـ 4

 ا:وهنا يمكن فرض حاالت متعّددة تبعًا الختالف النظريات وأبرزه

فرضيّة العلم التفصييل التعليقي، وهي التي تنتج عن الرأي القائل بأّن  أ ـ

املعصوم ال يعلم الغيب بنحو الفعلّية، بل هو لو أراد املعرفة علم، ويف هذه احلال 

بني هذا الرأي وبني إقدامه عىل أسباب موته عىل تقدير أّنه  م  ليس هناك تناٍف 

يطلب معرفة موته فيكون حاله حالنا من حيث عدم املعرفة. نعم لو طلب فعلم 

 ق.تفصياًل جاء اإلشكال وسيأيت التعلي

فرضيّة العلم التفصييل الفعيل والتعليقي معًا، وهي النظرية التي ذهب  ب ـ

الشيخ ُممد حسني كاشف الغطاء، وهي تقول ـ خالفًا  إليها بعض العلامء مثل

لبعض كلامت العالمة الطباطبائي ـ بأّن املعصوم يعلم بزمان وفاته بنحو العلم 

بلوح املحو واإلثبات، بمعنى أّن ما يعلمه هو املدّون يف هذا اللوح، وهذا اللوح 

رّي، فهو يعلم عندهم قابٌل لعروض البداء عليه، بمعنى أّن ما فيه يمكن أن يتغ

فعاًل بأّنه سيموت تفصياًل لكّن معلومه قابل للتغرّي من عند اهلل، وال يعلم 

املعصوم باملتغرّي اجلديد، فهو يذهب إىل كربالء مثاًل عاملًا بأّن موته هناك، لكنّه 

 .حيتمل أّن اهلل قد يغرّي قراره بذلك فيجعل موته بعد مخسة أعوام مثالً 

نا بام هو مقتىض األصل، لكّن علمه هذا لن يكون فكأّن املعصوم يعلم ه

ّنائّيًا الحتامل التغرّي يف املعلوم. وسؤالكم أعاله يأيت هنا لكن بدرجة أخّف 

حيث يكون إقدام املعصوم عىل رشب املاء املفرتض أّنه مسموم إقداٌم عىل رشب 

 م.ما يفرتض أن يميته قاعدًة مع احتامل العد

فرضّية العلم التفصييل الفعيل املسلوب، وهي قول تّم االستناد فيه لرواية  ج ـ

فهموا منها أّن املعصوم يسلب منه العلم بوفاته قبيل الوفاة فُيقدم عىل مقّدمات 



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ........................................... 11

 .املوت غري عا م، ولو صّح هذا الرأي لرفع إشكالكم أيضاً 

 ل وفيهاإال أّن الرواية التي اعتمدت هنا فيها عّدة صيغ بحسب النق

 ر.تصحيف، هلذا يصعب الوثوق بالصيغة التي تنفع يف هذا املضام

فرضيّة العلم التفصييل الفعيل مطلقًا، بال فرض البداء، وهنا يأيت  د ـ

سؤالكم، واجلواب عليه ـ عىل ما أفاده كثريون مثل العالمة املجليس واملحّدث 

رمة أو القبح املطلق يف يوسف البحراين وغريِها ـ هو أّنه ال يوجد دليل عىل احل

إلقاء النفس يف التهلكة، فاجلهاد إلقاٌء للنفس يف التهلكة، ومع ذلك هو واجب، 

وتسليم النفس للقضاء لكي يعاقب اإلنسان باجللد أو الرجم أو قطع اليد 

 ة.مع أّن فيه تعريض النفس للتهلك ،واجب عند بعض الفقهاء

كامن بحرمة إلقاء النفس يف وقد ذكر بعض العلامء أّن العقل والرشع حي

التهلكة عىل تقدير عدم وجود هدف أسمى جيب حتقيقه، فيقال بأّن املعصوم 

 ك.يفعل ذلك ألّن لديه هدفًا أسمى، وال مشكلة يف ذل

بل يمكن صياغة اجلواب بشكل آخر، وهو أّنه يمكن فرض أّن املعصوم 

جييزون مثل  مكّلف رشعًا بقتل نفسه أو تعريضها للخطر واهلالك، فكام

العمليات االستشهادية هبذا التخريج، يمكن فرض هذا التخريج نفسه يف فعل 

 .املعصوم فريتفع اإلشكال

فهذا إبراهيم اخلليل عليه  دينّيًا، وال ينبغي لنا االستغراب من مثل هذا الكالم

ل بذبح والده له، ب )السالم خيرب ابنه بقضّية الذبح ويقبل الولد إسامعيل )أو غريه

هو يطلب منه ذلك! فكام اعترب الذبيح عليه السالم أّن هذا تكليف إهلّي ووضع 

 ؟األنبياء واألئّمةنفسه موضع اهلالك، أّي مانع أن يكون ذلك عينه يف حّق سائر 

والنتيجة أّنه يمكن مناقشة اإلشكال املثار يف سؤالكم عىل مجيع التقادير 
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وهناك خترجيات أخرى ال نطيل فيها  املفرتضة يف نظريات علم املعصوم بالغيب،

 ع.الساعة وبعضها غري مقن

 !كيف يعقل االعتماد على احلواس يف إثبات وجود اهلل تعاىل؟ ـ 836

  السؤال: كيف يمكننا اَّلعتًمد عىل حواسنا ِف إثبات وجود اهلل ما دامت

ختطأ؟ فمثالا عندما نضع ملعقةا ِف الكوب نراها عىل غري اْلقيقة فعند ذلك َّل 

كننا أن نثق بحواسنا أبداا؛ ْلّنه ربًم الذي تراه هو غري صحيح فكيف نحّل هذا يم

 اإلشكال؟

 ك:لعّله حصل التباس جزئّي ما، أّدى إىل هذا السؤال، وذل 

إّن املسلمني يقولون بأّن اهلل ال يدرك باحلواس ـ ال أقّل يف الدنيا ـ ومن  أوَّلا:

باحلواس، فعندما أقول بأّنني أثبت وجود  ثم فهم ال يقولون بأّننا نثبت وجود اهلل

)أ( باحلواس فهذا يعني أّنني أراه أو أملسه أو نحو ذلك، مع أّن املسلمني ال 

يقولون بأّن اهلل يثبت باحلواس، وحتى لو راجعت كتب الفلسفة والكالم عند 

ده املسلمني فإّنك لن جتد دلياًل حسّيًا ـ باملعنى احلريف للكلمة ـ عىل إثبات وجو

سبحانه، بل أدّلتهم كّلها تقوم عىل العقل أو الوجدان والروح، مثل برهان 

اإلمكان والوجوب، وبرهان الصّديقني الصدرائي، وبرهان احلدوث، وبرهان 

احلركة األرسطي، وبرهان التوجيه واالستهداء وغري ذلك من الرباهني التي 

، فإّن كربى القياس أقاموها، والتي أوصلها بعضهم إىل حوايل عرشين برهاناً 

املنطقي يف هذه الرباهني غري حسّية، بل هي كلّية، والكيّل عندهم غري ُمسوس؛ 

 ت.إذ احلّس ال يتعّلق عندهم إال باجلزئّيا

انطالقًا من النقطة السابقة، فإّنه من املمكن أّنكم تقصدون تلك  ثانياا:
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ات بعضها حيّس، مثل الرباهني العقلّية عىل وجود اهلل، والتي تقوم عىل مقّدم

برهان النظم الذي يقوم عىل رصد التوازن والنظام الكوين من خالل احلواس 

للوصول إىل تشكيل مقّدمة منطقّية يمكن أن نضّمها إىل جمموعة مقّدمات غري 

 حسّية، فيتشّكل من ذلك برهاٌن فلسفي أو كالمي عىل وجود اهلل تعاىل.

ه املقّدمة املستوحاة من اخلدمات التي ووفقًا لذلك يأيت السؤال عن قيمة هذ

توّفرها لنا احلواس يف هذا املجال، وهذا يعني أّن الفيلسوف اإلهلي عليه أن ُيثبت 

قيمة املعرفة احلسّية قبل أن يقّدم دلياًل من هذا النوع، وهذا الكالم صحيح متامًا؛ 

اسات وهلذا بحث الفالسفة يف قسم املعرفّيات )اإليبستمولوجيا( من الدر

الفلسفّية عن قيمة املعرفة العقلّية واحلسية، وأثبت مجهورهم هناك أّن املعرفة 

 احلسّية يمكن أن توصل إىل يقني.

لكّن مجهور فالسفة اإلسالم اعتربوا أّن املعرفة احلسّية عندما يراد حتويل 

البد من ناجتها إىل قضّية كلّية عاّمة ـ كام هي طبيعة عمل العلوم الطبيعية عادًة ـ 

االستعانة فيها بالعقل الذي يقوم بتزويدنا بمجموعة من القضايا التي نضّمها 

إىل معطيات احلّس، لكي نقوم بتوفري النتيجة العلمّية الكلّية يف جمال 

ومن هذه القواعد عند مجهور فالسفة اإلسالم قاعدة العلّية أو  .املحسوسات

التوّصل إىل أّي قانون علمي يف السببّية التي ال يمكن ـ من وجهة نظرهم ـ 

الطبيعيات من دوّنا مهام قمنا بالتجارب أو املالحظة واملشاهدة، فكّل فيلسوف 

ال يرى قيمًة للحّس فلن يمكنه إثبات وجود اهلل بتلك الرباهني التي تستقي ـ 

 ة.ولو واحدًة من مقّدماهتا ـ من احلواس عرب التجربة أو املالحظ

ي ينبغي لنا أن نعرفه هو أّن براهني إثبات وجود اهلل عىل لكّن اليشء املهم الذ

 :نوعني
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الرباهني القائمة عىل معطيات حسّية يف بعض مقّدماهتا، كربهان النظم، أو  أ ـ

 ي.برهان التوجيه واالستهداء، أو برهان احلركة األرسط

برهان الرباهني التي تقول بأّّنا ال حتتاج ألّي مقّدمة حسّية إطالقًا، مثل  ب ـ

الصّديقني بصيغه اخلمس منذ عرص الفارايب وابن سينا إىل زمن املال صدرا ثم 

الكثري من تبنّاه العالمة الطباطبائي، بل بعض صيغ )برهان آنسلم( الذي 

فالسفة الغرب مثل ديكارت وغريه، فإّن هذا النوع من األدّلة ال حيتاج ألّي 

ضة، بحيث يمكن للفيلسوف مقّدمة حسيّة، بل هي دومًا مقّدمات عقلية ُم

إثبات وجود اهلل عربها ولو  م خيرج من منزله إطالقًا و م يَر نظام الكون أساسًا 

و م متّده العلوم الطبيعية بمعلوماهتا املذهلة حول العا م والفضاء واخللق 

 والطبيعة.

فلو قال الفيلسوف بعدم حجّية املعرفة احلسية فهذا ال يعني سقوط كّل أدّلة 

 ًا.د اهلل، حيث إّن بعض األدّلة ال يستعني باحلس وال بالعلوم الطبيعية إطالقوجو

ونحن نعرف أّن هناك خالفًا يف األولوّية الربهانية، فهل الرباهني العقلّية 

املحضة هي األفضل واألقوى منطقّيًا كام يرى ذلك مجهور الفالسفة العقليني، 

قّدم براهني إثبات الباري تعاىل من خالل وهلذا جتد كثريين منهم يتفاخر بأّنه ال ي

احلّس، وهو ما دفع بعضهم إىل اعتبار برهان النظم مفيدًا لالطمئنان ال اليقني 

الربهاين الفلسفي باملعنى اخلاّص للكلمة، وصنّفوه عىل الرباهني الكالمية أكثر 

لية هي من الرباهني الفلسفّية.. أم أّن الرباهني املنطلقة من مقّدمات حسية أوّ 

األفضل واألوفق بنظام التفكري اإلنساين كام كان يرى الفيلسوف ُمّمد إقبال 

الالهوري، وهو ما لعّله يظهر امليل إليه نسبّيًا من قبل مثل السيد ُممد باقر 

 الصدر، حيث اعتمد هذا النوع من الرباهني يف كتبه الفلسفّية والكالميّة؟
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سية أفضل جيب عليه أكثر حّل إشكال فمن جيعل الرباهني ذات املقّدمات احل

قيمة املعرفة احلسّية، بخالف الذين ال يفّضلون إال الرباهني املتمّحضة يف الُبعد 

 يل.العق

 !اهلل علينا يف الدنيا ما يوّفره لنا يف اآلخرةحتريم  يفالتناقض  ـ 837

  العلًمنيني وهو: تناقض!! فقد وعد بعض السؤال: هناك سؤال ُيطرح من قبل

)اَلؤمنني الصاْلني( باجلنّة، وفيها هلم ما لّذ وطاب من ملّذات هي حمّرمة ِف اهلل 

الدنيا، مثل وجود أَّنار من اخلمور وممارسة اجلنس مع الغلًمن )أطفال حسان 

الوجه( وممارسة اجلنس بدون حساب مع اْلور العني )وهّن نساء حسناوات(، 

ؤال هو: َلاذا يتّم حتريم وقد تفنّن القرآن ِف وصفهم، وكذلك الشيوخ. والس

اليشء ِف الدنيا واَلعاقبة عليه، ِف حني أّنه سيكون مباحاا ومتوّفراا بال حساب ِف 

اْلخرة؟! وَلاذا يتّم إغراء اَلؤمنني الصاْلني ِف الدنيا بمثل هذه اْلمور الشهوانّية 

ة ِف حتى يكون ِف اْلخرة من أهل اجلنّة؟! وَلاذا يتّم استغالل الشهوات اجلنسيّ 

 جعل اَلؤمن يطيع اهلل؟!

 :توجد هنا مالحظات، أكتفي ببعضها 

ليس من املعيب أو من اخللل أن متنع شخصًا من شء لكي يصل إىل نفس  أ ـ

ذلك اليشء الحقًا، فأنت متنع نفسك من الراحة بداية عمرك لتجّد يف بناء حياة 

اقتصادية رغيدة لك فتصل هلا بعد عناء وحرمان، فتنال الراحة يف الكرب، وال 

الراحة أو إّن فعلك هذا  يقول لك أحٌد: ملاذا حترم نفسك من الراحة لتصل إىل

 متناقض؟

إّنه ال يوجد مانع يف أن يكون فعٌل واحٌد يف حلظة معينة فسادًا نسبّيًا، ولكنّه يف 
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حلظة أخرى يف قّمة الصالح والنفع، فوالدك يمنعك من التجارة وأنت يف سنّي 

املراهقة وحيرمك منها يف السوق، ليذهب بك إىل املدرسة، هبدف أن تدرس، 

ل يف التجارة نفسها إذا كربت، والسبب هو أّن العمل األّول يراه لكي تعم

والدك مؤّقتًا زائاًل ال ينتج شيئًا نافعًا عىل املدى البعيد، فيام العمل الثاين ثابت 

 راسخ واٍع منتج ومفيد عىل املدى البعيد.

فجوهر املوضوع هو أّن اهلل أراد لنا أن نعيش حياًة سعيدة يف عمرنا، وهذا 

مر ينقسم إىل مرحلة بناء الذات )مثل سنّي التعّلم يف املدرسة( ومرحلة قطف الع

الثامر )مثل سنّي الكرب وما بعد التخّرج(، فأراد لنا أن نحرم أنفسنا من بعض 

األمور يف مرحلة بناء الذات، والتي نسّميها دينّيًا بـ )احلياة الدنيا(، لنصل إىل 

ا يف مرحلة قطف الثامر، والتي نسّميها يف نسخٍة أفضل وأدوم هلذه األمور نفسه

اللغة الدينية بـ )احلياة اآلخرة(، فبهذه الطريقة ُرّكب هذا العا م يف النظرية 

الدينّية، متامًا كام رّكبت أجزاء حياتنا يف املراهقة وما بعدها بتلك الطريقة التي 

 .أرشنا إليها، فليس يف األمر تناقضاً 

ك هذه امللّذات للحظات )يومًا أو بعض يوم( ومن إّنه تعاىل يقول لك: ُاتر

أجيل، ألعطيك إّياها لعمٍر دائم تكون هي فيه ألجلك، والسبب هو أّن تركك 

هلا لفرتة ُمّددة يوجب تسامي نفسك واقرتابك من اهلل، فيجزيك عىل ذلك اخلري 

 املعنوي واملاّدي يوم القيامة.

َهَواِت ِمَن وهلذا جاء يف القرآن الكريم قوله تعاىل: ﴿ َن لِلنهاِس ُحبُّ الشه ُزيِّ

َمِة َواْْلَْنَعامِ  ْيِل اَلَُْسوه ِة َواخْلَ َهِب َواْلِفضه  النَِّساِء َواْلَبننَِي َواْلَقنَاطرِِي اَلَُْقنَْطَرةِ ِمَن الذه

ْنَيا َواهللهُ ِعنَْدُه ُحْسُن اَلََْآِب ُقْل  َياِة الدُّ ْرِث َذلَِك َمَتاُع اْْلَ َأُؤَنبُِّئُكْم بَِخرْيٍ ِمْن  َواْْلَ

تَِها اْْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَأْزَواٌج  ِري ِمْن حَتْ ِْم َجنهاٌت جَتْ َقْوا ِعنَْد َرهبِّ ِذيَن اته َذلُِكْم لِله
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َرٌة َوِرْضَواٌن ِمَن اهللهِ َواهللهُ َبِصرٌي بِاْلِعبَادِ  (، فاآلية ال 27ـ  21﴾ )آل عمران: ُمَطهه

يد أن تقول بأّن هذه املّّسات وامللّذات يف الدنيا ال قيمة هلا، بل تريد أن ترجع تر

اإلنسان إىل عقله ليوازن بني هذه امللّذات الناقصة املؤّقتة وبني اجلنان واألزواج 

املطّهرة ورضوان اهلل تعاىل، لريى حينها أّن ما تعّلق به يف الدنيا دفع رضيبته ما 

ة، فيام املطلوب أن يدفع راحة الدنيا رضيبًة لراحة هو أفضل منه يف اآلخر

 اآلخرة، كام دفع راحة شبابه رضيبًة لراحته يف كربه.

يتصّور كثريون منّا أّن اجلنّة ليست سوى امللّذات املادّية، مع أّن اجلنّة ـ  ب ـ

بحسب النصوص الدينية ـ فيها امللّذات املادّية، وفيها امللّذات الروحّية كالقرب 

روحي من اهلل سبحانه ولقائه تبارك وتعاىل، فنحن يف اجلنّة ال نعيش فقط ال

اجلانب املاّدي للحياة، بل نعيش اجلانب الروحي أيضًا، متامًا كهذه الدنيا، فنحن 

هنا ال نعيش اجلانب املاّدي فقط، كالطعام والرشاب واجلنس وغري ذلك، بل 

والراحة النفسّية والنجاح وراحة  نعيش جانبًا معنوّيًا مثل التفكري والطمأنينة

 .الضمري وسمّو األخالق ونحو ذلك

وقد تعّرض الفالسفة للبعد الروحي يف الثواب والعقاب وأثبتوا من خالل 

براهينهم التي اقتنعوا هبا أّن عا م اآلخرة ال يقترص عىل البعد املادي لألمور، بل 

 فيه ُبعد روحي وغيبي أيضًا.

ينية عىل البعد املاّدي يف امللّذات ليس انحصار وسبب تركيز النصوص الد

امللّذات األخروّية هبا، بل ألّن طباع الناس عىل أنس وعالقة هبذه امللذات، 

فريّغبهم سبحانه يف العمل الصالح للوصول إليها ال لتكون هذه امللّذات هي 

، فأنت ترّغب الوحيدة، بل لريوا معها اللّذة احلقيقيّة يف اللقاء املعنوي باهلل تعاىل

ولدك بإعطائه املال إذا جّد واجتهد يف الدراسة ونجح، ال لكي يكون معه هذا 
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املال فقط، بل ليكون معه النجاح وفوقه هذا املال، فرتغيب اهلل لنا بامللّذات 

األخروّية املادية ال يعني أّن غاية ما هنالك هو هذه امللّذات بالرضورة، بل هو 

ا يوجب قربنا من اهلل سبحانه فنحصل عىل هذه امللّذات يرّغبنا هبا كي نفعل م

وذاك النجاح القريب من اهلل معًا )والغريب لو أّن اهلل ما وعد الناس هبذه اللذات 

املادية بل وعدهم بمفاهيم روحانّية فقط، لناقشه بعض الناقدين بأّنه َيِعُد بأشياء 

ت النفس اإلنسانّية ال ترغبها النفس، وليس بواقعّي يف التعامل مع رغبا

وعنارص جذهبا لفعل اخلري!!(، وإال فام معنى لقاء اهلل؟! فنحن هنا نعيش لقاء 

اهلل، فاهلل ليس بعيدًا عنّا حتى نلتقيه بل هو معنا دومًا، إّنام مفهوم لقاء اهلل هو 

مفهوم روحي حقيقي وجودي، حتصل فيه حالة قربيّة من طرفنا فنشعر بالقرب 

د يف القرآن حوايل اخلمس عرشة مّرة أو أكثر احلديث عن لقاء من اهلل، فقد ور

 اهلل، وأّن يوم القيامة هو يوم لقاء اهلل، فلامذا تّم استخدام هذا التعبري؟

إّننا لسنا بعيدين عن اهلل حتى يلقانا، بل نحن من نريد أن نلقاه، فهو قريب 

كنّنا ال نلقاه وهو ُميٌط بنا، منّا ويف الوقت نفسه نحن ال نلقاه، إذن فاهلل بجانبنا، ل

ويف القيامة حيصل اللقاء اإلهلي، كأّن حجابًا يزاح عن أعيننا فيحصل القرب من 

اهلل وحيصل لقاؤه؛ ألّن احلجب التي متنع لقاءنا باهلل تنكشف هناك بربكة اإليامن 

وِر َذلَِك َيْوُم اْلَوِعيِد وَ والعمل الصالح، قال تعاىل: ﴿ َجاَءْت ُكلُّ َوُنِفَخ ِِف الصُّ

َك  َنْفٍس َمَعَها َسائٌِق َوَشِهيٌد لََقْد ُكنَْت ِِف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا َفَكَشْفنَا َعنَْك ِغَطاَءَك َفبَرَصُ

 .(، فيتالقى املؤمنون مع اهلل11ـ  11﴾ )ق: اْلَيْوَم َحِديٌد 

 عن وقد وجدنا يف القرآن كيف أّنه عرّب عن آخرة املؤمنني بلقاء اهلل، فيام عرّب 

آخرة الكافرين بأّّنم نسوا لقاء يومهم هذا، فهناك حدث كبري غري أن نكون 

موجودين يف جنّة وبساتني وفواكه وحور عني وغري ذلك، إّنه مفهوم لقاء اهلل، 
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فثّمة حالة معنوّية وتساٍم روحي نحظى به يف اجلنّة يعرّب عنه مفهوم لقاء اهلل 

 تعاىل.

سورة الواقعة الناس إىل أصحاب يمني  وهلذا لو تالحظون أيضًا قّسمت

وأصحاب شامل ومقّربني، فام معنى املقّرب لو أخلصنا للغة العربّية، بعد رفع 

القرب املكاين؟! وما الفرق بني املقّربني وأصحاب اليمني؟! وما الفرق بني أهل 

الدرجات يف اجلنّة؟! هل بعدد احلور العني أم بعدد الفواكه أو األشجار أو..؟! 

القرآن يصف اجلميع بأّن هلم ما يشاؤون ولدينا مزيد.. إّّنا درجات روحّية و

 وعقلّية ونفسّية تكاملّية متسامية يف العالقة مع اهلل سبحانه.

يتصّور كثريون أّن الدين ينظر للّذة البطن والفرج ونحوِها بمنظار  ج ـ

لوقت عينه سلبي، فمن هنا يستغربون كيف يذّم هذه اللذات هنا وجيعلها يف ا

غاية الغايات يف اجلنّة؟! كيف تكون مذمومًة ويف الوقت عينه نقوم بالفرائض 

 ألجلها؟!

واجلواب إّّنا ليست مذمومة بحّد ذاهتا، فلو راجعنا النصوص القرآنية 

سنجد أّن القرآن  م يذّم الطعام والرشاب واجلنس، بل وقع ذّمه هلذه األمور 

 :مقيّدًا بقيدين ومرشوطًا برشطني

أن تقع يف الدنيا، فليس لدينا نّص يقّبح اجلنس يف حّد ذاته، بل النّص  ـ 5

 يقّبحه يف الدنيا فقط.

أن تقع خارج إطار احلدود املقّررة، فليس لدينا نّص يف القرآن الكريم  ـ 4

يقّبح الطعام أو الرشاب أو اجلنس ـ ولو يف الدنيا ـ من حيث املبدأ، بل هو 

 رج هذا اإلطار املحّدد لإلنسان رشعًا.يقّبحها عندما تقع خا

إذن، فاجلنس غري املنضبط يف الدنيا هو املقّبح دينّيًا، وليس أصل اجلنس، 
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ولّذة الطعام غري املنضبطة يف الدنيا هي املقّبحة دينّيًا وليس أصل لذة األكل أو 

 الرشب، وإّنام تكون هذه مقّبحة يف رؤية صوفيّة لعّلها أرادت بيان خّفة هذه

اللذات قياسًا باللذات املعنوّية فصّورت هذه اللذات املادية وكأّّنا شء معيب 

 أو مستقبح.

ليس األمر كذلك أبدًا، إّّنا جزء من ُبنيتنا و م يرد فيها تقبيح، فام معنى أّن 

الرسول كان أنسه بالنساء؟! وما معنى النهي عن الرهبانّية؟! إّنام املحّرم هو 

ه األمور، ووقف الطموح عندها، وليس القبيح هو طلبها استهالك العمر يف هذ

 والتنّعم أو السعادة هبا.

َم ِزينََة الحظوا املقارنة الواقعة بني هاتني اآليتني يف قوله تعاىل: ﴿ ُقْل َمْن َحره

ِذيَن َآَمنُوا ْزِق ُقْل ِهَي لِله ْنَيا  اهللهِ الهتِي َأْخَرَج لِِعَباِدِه َوالطهيِّبَاِت ِمَن الرِّ َياِة الدُّ ِِف اْْلَ

 َ َم َريبِّ ًَم َحره ُل اْْلََياِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن ُقْل إِنه َخالَِصةا َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذلَِك ُنَفصِّ

ُكوا بِاهللهِ َما قِّ َوَأْن ُترْشِ ْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ اْْلَ مَلْ  اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن َواإْلِ

ا َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اهللهِ َما ََّل َتْعَلُمونَ  ْل بِِه ُسْلَطانا  .(77ـ  71﴾ )األعراف: ُينَزِّ

إّن اآلية األوىل تنفي حتريم اهلل للطيبات، وهلذا هي تؤّكد أّّنا ستكون من 

نصيب املؤمنني يوم القيامة، فيام اآلية الثانية توّجه حتريم اهلل إىل جمموعة أمور 

يست الطيبات منها، بل كّلها مذمومة وجدانًا كالفواحش والبغي والرشك ل

َوَيْوَم ُيْعَرُض الهِذيَن َكَفُروا َعىَل والتقّول عىل اهلل، ولنضّم إىل ذلك قوله تعاىل: ﴿

ا َفالْيَْوَم جُتْ  ْنَيا َواْسَتْمَتْعُتْم هِبَ وِن النهاِر َأْذَهْبُتْم َطيَِّباتُِكْم ِِف َحَياتُِكُم الدُّ َزْوَن َعَذاَب اهْلُ

قِّ َوبًَِم ُكنُْتْم َتْفُسُقونَ  وَن ِِف اْْلَْرِض بَِغرْيِ اْْلَ (، 11﴾ )األحقاف: بًَِم ُكنُْتْم َتْسَتْكرِبُ

 فسوف نجد أّن الدين  م حيّرم الطيبات لكنّه حّرم استنفادها دنيوّيًا.

لة هي عندما نقرص إّن اختالط املفاهيم يفيض إىل تصّور التناقض هنا، فاملشك
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غاياتنا يف الدنيا عىل هذه األمور وتكون هي اإلله الذي نعبده من دون اهلل، ال أّن 

هذه األمور هي يف هوّيتها مستقبحة أو مذمومة، كيف وقد ورد يف بعض 

الروايات أّن كثرة الطروقة )اجلامع( من سنن األنبياء، ونّدد القرآن ـ كام قلنا ـ 

حّرم الطيبات، فعلينا تصحيح مفاهيمنا حول رؤية الدين هلذه بمن يقول بأّن اهلل 

األشياء، ثم وضعها يف مكاّنا املحّدد، ال مكرّبًة وال مصّغرة عن مقدارها 

 الواقعي، لننظر لألمور بعد ذلك بشكل أفضل.

يتصّور كثري من الناس أّنه حيث ال يوجد تكليف يوم القيامة إذن فاجلنّة  د ـ

، وكأّّنا حانة ليلية أو ملهى لييل كبري يمكن أن نرتكب فيه هي دار فسٍق وفجور

 أفظع األفعال!

هذا املفهوم غري صحيح أبدًا من الناحية الدينية، ففي القرآن الكريم نصوٌص 

َوالهِذيَن َآَمنُوا تشري إىل تكامل النفس اإلنسانّية للمؤمنني يف اآلخرة، قال تعاىل: ﴿

اِت ََّل  اِْلَ نهِة ُهْم فِيَها َوَعِمُلوا الصه ا إَِّله ُوْسَعَها ُأوَلئَِك َأْصَحاُب اجْلَ ُنَكلُِّف َنْفسا

ْمُد هللِهِ  تِِهُم اْْلََّْنَاُر َوَقاُلوا اْْلَ ِري ِمْن حَتْ َخالُِدوَن َوَنَزْعنَا َما ِِف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ جَتْ

َذا َوَما ُكنها لِنَْهتَِدَي َلْوََّل  قِّ الهِذي َهَداَنا هِلَ نَا بِاْْلَ َأْن َهَداَنا اهللهُ َلَقْد َجاَءْت ُرُسُل َربِّ

نهُة ُأوِرْثُتُموَها بًَِم ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  (، 17ـ  11﴾ )األعراف: َوُنوُدوا َأْن تِْلُكُم اجْلَ

َزْعنَا َما ِِف إِنه اَلُْتهِقنَي ِِف َجنهاٍت َوُعُيوٍن اْدُخُلوَها بَِساَلٍم َآِمننَِي َونَ وقال سبحانه: ﴿

ُهْم فِيَها َنَصٌب َوَما ُهْم ِمنَْها  ٍر ُمَتَقابِلنَِي ََّل َيَمسُّ ا َعىَل رُسُ ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَوانا

 (.18ـ  17﴾ )احلجر: بُِمْخَرِجنيَ 

فهنا نجد أّن مفاهيم العداوة قد تّم االنتهاء منها يف ذلك العا م، وأّنه قد تّم 

، والتعبري بالنزع معرّب جّدًا، إّنه أشبه شء باالجتثاث، نزع الغّل من النفوس

فلنتصّور جمتمعًا ال يوجد بني أبنائه، أّي غّل أو ضغينة أو حقد أو عداوة، ال ألّن 
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القانون يفرض ذلك عليهم بل ألّن نفوسهم ليس فيها هذا أبدًا! إّن نفوس 

عن نفوسهم هم  هؤالء بلغت حّدًا يف االرتقاء عرب هذا النزع ختتلف كثرياً 

 أنفسهم عندما كانوا يف الدنيا.

الحظوا معي هذا اجلّو القرآين العام، فنحن نجد أّن القرآن خيربنا دائاًم عن 

الذين يدخلون اجلنّة أّّنم حيمدون اهلل ويسّبحونه ويشكرونه، مع أّنه ال جيب 

ّن عليهم احلمد وال الشكر وال التسبيح، إذ ليس هناك تكليف يف اآلخرة، إ

هؤالء يعيشون مع اهلل يف اجلنّة، يسّبحون ويشكرون كام تفيد الكثري من اآليات 

القرآنية، ويتكّلمون دومًا معه سبحانه، ويدعونه وخياطبونه، فليس املؤمن يف 

اجلنّة متفّلتًا، لكّن عدم تفّلته إّنام هو لكامل روحه ال لوجود تكليف رشعّي عليه 

لنفسه أو بقّوة القانون، وهذا هو الفرق بني الدنيا يقوم به اضطرارًا أو جماهدًة 

واآلخرة، ففي الدنيا تكون النفس يف دور التدريب والتكامل، فتتنازعها الرشور 

 واخلريات، أّما املؤمن يف اآلخرة فإّن نفسه بلغت مرحلًة راقية من التكامل.

ش يف هلذا ال يوجد يف النص الديني أّي كالم عن ارتكاب أهل اجلنّة فواح

اآلخرة أو كفر باهلل أو قطع عالئقهم به سبحانه، حتى لو  م توجد تكاليف 

 باملعنى القانوين الدنيوي.

أرجو أن تفّكروا يف هذا األمر ملّيًا، فهو مهّم للغاية، فلم يرش القرآن أبدًا إىل 

ارتكاب أهل اجلنّة ـ رغم انعدام التكاليف عليهم ـ أّيًا من املحّرمات املستقبحة، 

فهم ال يقتلون وال يكّذبون وال يّسقون وال يرشكون وال يبخلون وال يتعادون، 

وليس يف القرآن أّّنم يرتكبون اللواط مع الغلامن، كّل ما يف القرآن حول الولدان 

املخّلدين يف سوريت الواقعة واإلنسان هو أّن هؤالء الولدان يطوفون عليهم 

 .ةخدمًا، ال أّن بينهم وبينهم عالقة جنسيّ 
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وهكذا احلور العني، فليس يف القرآن حديث عن شيوعّية جنسية يف اجلنّة، 

الحظوا أّن القرآن استخدم مفهوم الزواج واألزواج مع احلور العني أيضًا ويف 

اجلنّة، و م يستخدم مفهوم اإلباحّية املطلقة )نعم التعّدد يف األزواج متصّور 

ْجنَاُهْم َيْلَبُسوَن ِمْن هناك(، قال تعاىل: ﴿ ٍق ُمَتَقابِلنَِي َكَذلَِك َوَزوه ُسنُْدٍس َوإِْسَترْبَ

إِنه اَلُْتهِقنَي ِِف َجنهاٍت َوَنِعيٍم ( ، وقال سبحانه: ﴿71ـ  77﴾ )الدخان: بُِحوٍر ِعنيٍ 

ُبوا هَ  ِحيِم ُكُلوا َوارْشَ ْم َعَذاَب اجْلَ ُ ْم َوَوَقاُهْم َرهبُّ ُ نِيئاا بًَِم ُكنُْتْم َفاكِِهنَي بًَِم َآَتاُهْم َرهبُّ

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعنيٍ  ٍر َمْصُفوَفٍة َوَزوه (، 11ـ  25﴾ )الطور: َتْعَمُلوَن ُمتهكِئنَِي َعىَل رُسُ

تَِها وقال تعاىل: ﴿ ِري ِمْن حَتْ اِت َسنُْدِخُلُهْم َجنهاٍت جَتْ اِْلَ َوالهِذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصه

َرٌة َوُنْدِخُلُهْم ظاِلًّ َظلِيالا اْْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيهَ  ْم فِيَها َأْزَواٌج ُمطَهه ا هَلُ ﴾ )النساء: ا َأَبدا

نهِة اْلَيْوَم ِِف ُشُغٍل َفاكُِهوَن ُهْم َوَأْزَواُجُهْم ِِف (، وقال تعاىل: ﴿75 إِنه َأْصَحاَب اجْلَ

ْم فِيَها َفاكَِهٌة وَ  ُعوَن َساَلٌم َقْوَّلا ِمْن َربٍّ ظاَِلٍل َعىَل اْْلََرائِِك ُمتهكُِئوَن هَلُ ْم َما َيده هَلُ

 .(78ـ  77﴾ )يس: َرِحيمٍ 

فتعبري األزواج وإن  م يكن يعني عقَد زواج باملعنى القانوين اليوم، لكنّه 

 يعطي إحياء واضحًا باالقرتان والزوجيّة، ليكون زوجًا أو زوجة.

ا ََّل َيْسَمُعوَن فِيَها َلغْ ومن هنا أيضًا قال تعاىل: ﴿ ا َوََّل َتْأثِيًما إَِّله قِيالا َساَلما وا

ا (، فال لغو هناك )وهو ما ال فائدة فيه من القول( 11ـ  17﴾ )الواقعة: َساَلما

فكّل كالمهم مفيد، وال يؤثم بعضهم بعضًا، فهي جمتمعات آمنة مستقّرة ساملة 

م دائاًم أو هانئة، ال ينطق أهلها بالفساد أو باللغو أو بالباطل، بل يقولون لبعضه

 يقال هلم: سالمًا سالمًا، يف إشارة إىل عنرص الوئام والسالم والتواصل واملوّدة.

إّن األمر حيتاج ـ لو تسمحون يل هبذا التعبري ـ لدراسة )علم اجتامع اجلنّة(، 

 لنرى طبيعة هذا املجتمع الذي خيتلف متامًا عن جمتمعاتنا اليوم يف الدنيا.
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ل نفوسهم ال تتناقض رغباهتم، فكثريون يسألون: ماذا وربام هلذا كّله ولتكام

لو أراد مؤمٌن شيئًا يف اجلنّة وأراد اآلخر عدم هذا اليشء، فزيد أراد أن توجد 

شجرة هنا وعمرو أراد أن ال توجد شجرة هنا؟ إّن نفوس املؤمنني ال تتناقض، 

مع اجلنّة، هذا ألّّنا تتكامل هناك ويرتفع التناقض وحيّل االنسجام بني أفراد جمت

هو ما تقّدمه الصورة الدينية عن اجلنّة )نعم للعرفاء تفسرٌي آخر جلمع املتناقضات 

 يف اآلخرة ال نخوض فيه الساعة(.

ولنالحظ آيًة أخرى، تشري إىل الكأس التي حيصل عليها املؤمنون يف اجلنّة، 

اِربنَِي ََّل ُيَطاُف َعَلْيِهْم بَِكْأٍس ِمْن َمعِ إّّنا توصف بقوله تعاىل: ﴿ ٍة لِلشه نٍي َبْيَضاَء َلذه

(، فاآلية تريد أن تؤّكد أّن 15ـ  17﴾ )الصافات: فِيَها َغْوٌل َوََّل ُهْم َعنَْها ُينَْزُفونَ 

ما يرشبه املؤمنون من الكؤوس هناك ال عالقة له بالسكر وال بذهاب العقل وال 

 بفساد اجلسد.

املشكلة لو كانوا يسكرون ويرشبون  لو سألنا أنفسنا: ملاذا هذه اإلشارة؟ وما

 اخلمر ويفقدون عقوهلم ما دام ال تكليف يف اجلنّة؟

إّن االحتامل األقرب هنا أّن اآلية تريد أن تشري إىل أّنه ليس كّل امللذات يقوم 

هبا املؤمن يف اجلنّة، إّن املؤمنني حيظون بتلك امللذات التي ال تفسدهم، ال أّّنم 

يس ذلك لتحريم هذه امللذات عليهم، بل ألّّنم ال يريدوّنا، ينالون كّل لّذة، ول

ْم َما َيَشاُءوَن فِيَها َولََدْينَا َمِزيٌد فاهلل قال: ﴿ ُلوِد هَلُ ﴾ اْدُخُلوَها بَِساَلٍم َذلَِك َيْوُم اخْلُ

(، فلهم ما يشاؤون ويف نفس الوقت يشري إىل عدم وجود ذهاب 77ـ  71)ق: 

التقى هذان املفهومان صارت النتيجة أّن املؤمنني يف للعقل فيام يرشبونه، وإذا 

اجلنّة ال يطلبون ـ لكامل نفوسهم وعقوهلم ـ إال ما هو اخلري واحلسن، فعدم 

وجود تكليف يف ذلك العا م ال يعني فعل أّي شء، بل يعني بلوغ النظام النفيس 
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خلري وال يبلغه واملحيط العام عند اإلنسان مقامًا ال يصدر منه بعدها إال ما هو ا

ّن نفسه ن ال ُمّرمات عليه وال واجبات؛ ألإال ما هو اخلري، فهو مطلق العنا

 .صارت كاملة تقوم بكّل ما ينبغي القيام به وترتك كّل ما هو قبيح يف ذاته

ولعّله هلذا وصفت آيٌة أخرى الرشاب الذي يف اجلنّة بأّنه طهور، وذلك 

ٍة َوَسَقاُهْم َعالَِيُهْم ثَِياُب ُسنُْد بقوهلا: ﴿ ٌق َوُحلُّوا َأَساِوَر ِمْن فِضه ٍس ُخرْضٌ َوإِْسَترْبَ

ا ا َطُهورا ابا ْم رَشَ ُ َوَأْمَدْدَناُهْم بَِفاكَِهٍة (، وهكذا قوله تعاىل: ﴿12﴾ )اإلنسان: َرهبُّ

ا ََّل َلْغٌو فِيَها َوََّل َتْأثِيمٌ  ها َيْشَتُهوَن َيتَنَاَزُعوَن فِيَها َكْأسا ٍم مِم ـ  11)الطور:  ﴾َوَْلْ

(، فال تفيض هذه الكأس إىل ذهاب العقل أو النطق بام ال يصّح النطق به وال 17

 ينفع، فتأّمل جيدًا، فهي مخرة غري مخرتنا.

هذا، ويستند بعض العلامء آلية إضافّية لإلشارة إىل وجود مقام أرفع من جمّرد 

َوَعَد اهللهُ اَْلُْؤِمننَِي : ﴿اجلنّة املادّية حيظى به املؤمنون يوم القيامة، قال تعاىل

تَِها اْْلََّْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوَمَساكَِن َطيَِّبةا ِِف َجنهاِت  ِري ِمْن حَتْ َواَلُْْؤِمنَاِت َجنهاٍت جَتْ

(. هذه اآلية 51﴾ )التوبة: َعْدٍن َوِرْضَواٌن ِمَن اهللهِ َأْكرَبُ َذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ 

املؤمنني موعودون باجلنّة، لكن هناك شء آخر غري اجلنّة هو أعظم منها تفيد أّن 

سيحظى به املؤمنون أيضًا يوم القيامة، وهو الرضوان والرضا اإلهلي، فهذه اآلية 

جعلت كلمة )رضوان( مبتدأ مرفوع، وقد استخدمته بصيغة النكرة لإلشارة إىل 

أكرب من اجلنّة، وعّقبت ذلك  تعظيمه، ثم جاءت باخلرب لتقول بأّن هذا الرضوان

عدًا بأّن احلصول عىل الرضوان واجلنّة هو الفوز العظيم، وهذا يعني أّن هناك بُ 

ماديًا سيحظى به املؤمنون وهو اجلنة بأّنارها ومساكنها الطّيبة، وأّن هناك شيئًا 

 .أعظم من اجلنّة هو الرضا اإلهلي

ة؟ أليست اجلنّة هي الرضا والسؤال: كيف يكون الرضا اإلهلي أعظم من اجلنّ 
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 اإلهلي؟

إّن هذه اآلية تريد أن تقول بأّن ما أعطَِيه املؤمنون من اجلنّة ليس هو الرضوان 

الذي ُيمنحونه، بل هناك رضوان أكرب من ذلك، وليس جمّرد الرضا اإلهلي 

املوجود يف نفس إدخاهلم اجلنّة هو املقصود بالرضوان، وإال ملا كان هناك معنى 

)أكرب(، ففي اآلية إشارة إىل شء معنوي يعيشه املؤمن يوم القيامة ويف  لقوله

اجلنّة، وهو اإلحساس بالرضا اإلهلي، وهبذا ندخل يف جمال املعنويات وال نقف 

 عند جمال املاديات، هكذا فّّس بعض العلامء هذه اآلية الكريمة أيضًا.

لـ )فقه نظرية العقاب وأشري أخريًا إىل أّن البحث الفلسفي والكالمي بحاجة 

والثواب(، بحيث توضع من خالل الكتاب وصحيح السنّة ضمن نظام يرشح 

لنا قوانني ذلك العا م، وقد حاول بعض الفالسفة املتأّخرين أن يامرسوا هذا 

الدور عىل بعض املستويات، كام اشتغل عىل ذلك بعض املفّّسين ـ مثل العالمة 

ورغم جودة ما قّدموه  ـ ه يف تفسري امليزانالطباطبائي يف بعض بحوثه وإشارات

مع وجود جمال للنقاش يف بعض التفاصيل، إال أّن هناك حاجة مضاعفة لرشح 

كّل هذا النظام األخروي بطريقة قانونية وتقعيدّية واضحة، بدل الصورة املبعثرة 

 عن اآلخرة يف الوعي الشعبي، ولعّل اهلل يوّفق لبيان شء من ذلك.

 يف ليلة القدراألمور معنى تقدير  ـ 833

  السؤال: إذا كان كّل يشء يتقّدر بليلة القدر إىل العام اَلقبل، فًم فائدة دعائنا

 خالل السنة أو ِف ليلة القدر؟

  كام أّن اهلل قّدر أن تنكّس رجل زيد عندما يرمي بنفسه من رشفة املنزل إىل

األرض، كذلك قّدر أن يرتفع الغّم عن زيد إذا دعا رّبه برفع الغّم، بحيث لو  م 
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يدعه قد ال يرفع اهلل الغّم عنه، فالدعاء هو جزء من القانون السببي يف حصول 

اهلل خالل العام أو يف ليلة القدر نكون قد ما قىض به اهلل أو قّدر، فعندما ندعو 

حّققنا ما قّدر يف ليلة القدر، ففي هذه الليلة جرى تقدير أن يدعو اإلنسان رّبه 

بعد شهرين مثاًل، فعندما تقوم بالدعاء باختيارك ومن كّل قلبك فأنت عملّيًا 

سّببة تكون قد حّققت ما قسمه اهلل لك من الدعاء، وما بعد ذلك من اإلجابة امل

 عن دعائك هذا.

ومسألة الدعاء مسألة طويلة، يف عالقته بقضّية القضاء والقدر، وكثري من 

العلامء يرون أّن هناك ـ لو أردت التبسيط ـ )دفرتين للحساب( عند اهلل تعاىل، 

فهناك دفرت توضع فيه األشياء التي ال تقبل التغيري وال التعديل، وهناك دفرت آخر 

التي يمكن أن حيصل عليها حتّول، والدفرت األّول يسمى أّم تكتب فيه األشياء 

الكتاب، والدفرت الثاين يسّمى لوح املحو واإلثبات، فخالل السنة القادمة يكتب 

اهلل يف الدفرت الثاين جمموع ما سيحصل، لكّن هذا الدفرت نمطه تعليقي، أي هو 

ا، فلو حصل كذا يقول بأّنه سيحصل كذا وكذا عىل تقدير أن ال حيصل كذا وكذ

وكذا فسوف تتغرّي األمور، فعندما تقوم أنت بالدعاء فإّنك حُتدث تغيريًا يف هذا 

الدفرت ومساحة مدّوناته، لكّن ما يف هذا الدفرت ومتام تغيرياته إىل جانب أمور 

أخرى تكون مكتوبًة يف الدفرت األّول منذ البداية، وكتابتها يف الدفرت األّول منذ 

 ل ّنائي هو الذي يفتح عىل قضّية اجلرب والتفويض.البداية وبشك

هذه صورة مبّسطة للغاية عن القضّية، إال أّن هذا املوضوع له دراسات 

مطّولة جّدًا يف البحوث الفلسفّية والكالميّة عند املسلمني، فهي ال ختتّص بليلة 

 القدر، بل تشمل كّل هذا الوجود منذ ما قبل خلقه إذا صّح التعبري.

ّد يل أن ألفت النظر هنا بنحو اإلشارة للتفكري والتداول دون أن أجزم والب
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باملوضوع، وهو أّنه ال يوجد يف القرآن الكريم ما يشري إىل حصول تقديرات أو 

قضاء إهلي جديد للناس يف ليلة القدر يتعّلق بالسنة القادمة، بمعنى ال وجود 

دة، كّل ما يف األمر أّن هذه لفكرة تقول بأّنه يف ليلة القدر حتصل قرارات جدي

 .الليلة يبنّي فيها ما تّم تقريره إهلّيًا منذ األزل بشكل غري واض

فاهلل وصف هذه الليلة بأّّنا ُيفرق فيها كّل أمر حكيم، والفرق بمعنى التمييز 

والفصل، ففي هذه الليلة يصار إىل متييز األمر احلكيم وتبيني هذا األمر، فلو 

قدر هي نقطة انطالق نزول الروح واملالئكة لبداية عام جديد، فرضنا أّن ليلة ال

فهذا ليس معناه بالرضورة أّنه تّم تقرير أوضاع جديدة بقدر ما يعني أّنه تّم البدء 

 .بتطبيق ومتييز وتبيني ما قّرر من قبل

فهنا لو أردت أن أستخدم التشبيه فإّن األمر ُيشبه حالة اختاذ القيادة العسكرية 

قرارات اليوم، ثم إعالن هذه القرارات وحتويلها إىل حّيز التنفيذ من  ملجموعة

الغد، حيث تقوم القوات املختّصة باالنتشار لبدء عملية فرز القرارات وتطبيقها 

بشكل منترش وموّزع كلٌّ يف موضعه املحّدد، فليلة القدر هي ليلة التنزيل والفرق 

ريره إىل حّيز الوجود، فكأّنك واإلعالن وإصدار األوامر بإخراج ما تّم تق

وضعت مخس خطط، ويف كّل عام تبّلغ القوات املعنّية بالبدء بتنفيذ اخلّطة رقم 

واحد أو اثنني، فتبدأ املالئكة بإطالق اخلّطة رقم اثنني مثاًل والرشوع بتنفيذها 

 عىل األرض، ويف العام القادم يتّم إبالغها ببدء اخلّطة رقم ثالثة وهكذا..

 ليلة القدر قرارات جديدة أو ما يشبه ذلك، بل هناك انطالقة مرحلة فليس يف

جديدة من النشاط التكويني التنفيذي حتّدد بمّدة عام بناء عىل دوام وتكّرر ليلة 

القدر كّل سنة كام عليه مشهور اإلمامّية، وخالفًا للقول بعدم جتّدد هذه الليلة 

التي نزل فيها القرآن الكريم كام يراه كّل عام وأّّنا ليلة واحدة يف التاريخ هي 
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 .بعض علامء أهل السنّة

ففي ليلة القدر تربز اللوائح لتنفيذها وتتحّرك جيوش املالئكة وقوانني العا م 

لتطبيقها. وهذا ما ينسجم أيضًا مع بعض الروايات املوجودة عند اإلماميّة، 

ملعصوم كّل عام إلبالغه والتي تقول بأّن ليلة القدر تتنّزل فيها املالئكة عىل ا

بالقرارات املّتخذة هلذا العام، فهي ال تنزل بقرارات اختذت حديثًا، بل تبلِّغ عن 

القرارات املتعّلقة هبذا العام والتي يمكن أن تكون قد اختذت منذ األزل، وكأّن 

ًا املعصوم ـ وفقًا هلذه الروايات ـ ال يعلم قادم األمور مطلقًا، بل هو يبلَّغ هبا عام

 بعد عام.

هذا، وكالمي هنا قرآينٌّ فقط، وتفصيل البحث يف هذه القضية حديثيًّا وقرآنّيًا 

حيتاج ملجال أوسع، أكتفي هنا بطرح هذه النقطة بنحو اإلثارة للتفكري، فإّّنا لو 

 صّحت لغرّيت مفهومنا الشعبّي كّله عن ليلة القدر. واهلل العا م.

والدعوة إىل عطلة رمسّية بهذه موقف من عقائدّية وفاة الزهراء،  ـ 833

 املناسبة

  السؤال: يقول بعض العلًمء بأّن قّصة سليًمن وموته التي خّلدها اهلل ِف القرآن

الكريم، ليس فيها ُبعد عقدي، بينًم قّصة شهادة السيدة الزهراء فيها ُبعد عقدّي، 

عليها السالم ْلجل وهو نيل اَلعصوم َلقام الشهادة، كًم يرى أّن ما فعلته الزهراء 

عيّل وقضّيته يعني أّن الدفاع عن اإلمامة رضورة من رضورّيات الدين، كًم يدعو 

هذا العامل إلعالن يوم وفاة السيدة الزهراء يوم عطلة، تتعّطل فيه اْلعًمل إلقامة 

اَلراسم العزائّية، والسبب هو أّن حادثة عاشوراء التي نعّطل اليوم ِف ذكراها كان 

دثة الباب وما وقع من الظلم عىل السيدة فاطمة عليها السالم، وُياول سببها حا
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 أن يستفيد لذلك من علم اَّلجتًمع، فًم هو تعليقكم عىل ذلك؟

  ال شك يف مظلومّية سيدتنا الزهراء سالم اهلل عليها وبركاته ويف سمّو

ى عىل مقامها وعلّو درجاهتا عند رهّبا، وال ريب يف رضورة تذكري الناس بام جر

أهل البيت صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني، وربطهم بقضاياهم بام ينفع 

املسلمني ويرفع من حاالهتم املعنوية ومسلكّياهتم إن شاء اهلل. وكّل مناسبة 

للتذكري بمصاهبم وما جرى عليهم وكّل خطوة يف هذا السياق فهي أمر جّيد 

لقيم األخالقّية والرشعّية؛ فإّن وحسن ما دامت تقع يف خّط املبادئ العقائدية وا

التذكري بأمرهم صلوات اهلل عليهم فيه أيضًا إحياء حقائق التاريخ التي يراد اليوم 

من قبل بعض الناس ـ السيام بعض التيارات السلفّية ـ طمسها وسّد باب احلوار 

 خ.فيها والنقاش، وجتريم البحث يف التاري

لكن لدّي بعض التعليقات عىل الكالم أعاله، أبرزها ـ مع تقديري 

 يل:ام يكواحرتامي الكاملني للعا ِم اجلليل الذي أرشتم إليه ـ 

إّن الكالم أعاله يقول بأّن قّصة سليامن وموته ليس فيها أّي ُبعد  أوَّلا:

هو مقام  عقدي، بينام قّصة الباب فيها ُبعٌد عقدي، وهو أن نيل املعصوم الشهادة

مثل مقام العصمة. وهي أّول مّرة أواجه فيها فكرًة من هذا النوع، تقول بأّن نيل 

 املعصوم الشهادة مقاٌم عقائدي.

إّن ما نحتاج إىل معرفته هنا هو حتديد أين تكمن العقائدّية فيه؟ وكيف؟ نعم، 

هو مقام شامخ للمعصوم، كام هو مقام شامخ لغري املعصوم، ولذلك نحن ندعو 

اهلل أن يرزقنا الشهادة يف سبيله، لكّن كونه مقامًا شاخمًا مسألٌة ختتلف عن كونه مقامًا 

عقائدّيًا؛ ألّن القضّية تدخل حينئٍذ يف االعتقاد، وملاذا ال تكون صالة املعصوم مقامًا 

 صومه، وخلواته بالليل مع رّبه، وكذلك جهاده؟ عقائديًا أيضًا؟ وكذلك
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كّله يف النسق العقائدي ـ برصف النظر عن العصمة  إّن هذا معناه دخول هذا

ـ وال أدري ما اآلثار التي سترتّتب بعد هذا عىل جعلها عقائدية؟ وهل كّل 

حقيقة واقعة يف حياة املعصوم يمكن أن نعتربها مسألة عقائدّية؟ وملاذا ال يكون 

 م، فتكون قّصة نيل املعصوم للموت مقامًا عقائدّيًا أيضًا خيرج فيه من عا مٍ إىل عا

سليامن أيضًا مسألًة عقائدّية؟! السيام وأّن موته يقابل بقاءه حّيًا إىل يوم القيامة، 

، وهذا مما قد ُيتصّور فيه الُبعد العقائدّي، وأّنه قد املهديفيكون حاله حال اإلمام 

 خيرج معه يف آخر الزمان.

العصمة؟ وما هو وما معنى املقام العقائدي يف قضّية الشهادة بحيث تصبح ك

 الدليل عىل ذلك؟ وأين آثار هذا االعتقاد يف الدين والعلوم الرشعّية؟

طبعًا ظاهر الكالم أّن هذا املقام عقائديٌّ بالنسبة لنفس املعصوم، برصف 

النظر عن حتديد من هو الذي قتل هذا املعصوم، ومن هنا أقرتح أن يقّدم هذا 

يف ترشيح مصطلح املقام العقائدي؟ وما هو  العا م اجلليل حفظه اهلل بحثًا علمّياً 

معياره؟ وكيف نثبته؟ وما الفرق بينه وبني املقام غري العقائدي؟ فلعّلنا نستفيد 

إن شاء اهلل من ما سُيطرح ونجعله عىل بساط التداول واحلوار العلمي اهلادئ؛ 

هبذه ألنه من الطبيعي أّنه قد ال يقدر عىل بيان أدّلته من خالل كالم خمترص 

 املناسبة، فال ينبغي أن نحّمله ما ال يتحّمل، فنظلمه ونظلم أنفسنا بظلمنا له.

هل إّن فعل فاطمة سالم اهلل عليها يساوي كون الدفاع عن اإلمامة  ثانياا:

رضورة من رضورّيات املذهب؟ إّنني أعتقد أّن الدفاع عن اإلمامة رضورة 

ال نقاش يف هذا األمر وفق  قطعّية حاسمة من رضورّيات املذهب الفقهّية،

أصول اإلماميّة، لكنّني أتوّقف هنا يف طبيعة االستدالل الذي استخدمه هذا 

العا م اجلليل إلثبات هذه املسألة، فال أدري كيف تّم استنتاج مثل هذا الكالم؟ 
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فهل فعل املعصوم يدّل عىل كون ما فعله رضورة من رضوريات الدين أو 

ه كان جيب عليه الدفاع، وأّن مقام اإلمامة مقاٌم عظيم املذهب أم يدّل عىل أنّ 

ترخص دونه النفوس، وأّن الظروف الزمنيّة كانت تقتيض ذلك منها، وأين هذا 

 من مفهوم الرضورة املذهبيّة؟!

فهناك فرق بني أن نقول بأّن فعلها يدّل عىل وجوب الدفاع عن اإلمامة وهذا 

أّن فعلها رضورة من رضورّيات املذهب أو نؤمن به ونراه جّيدًا، وبني أن نقول ب

الدين؛ والسبب يف أّنه رضورة هو أّنه صدر منها، فاملفهومان خمتلفان متامًا من 

الناحية االجتهادّية، وأعتقد بأّن العالمة اجلليل صاحب الكالم أعاله يعرف 

أكثر منّي أّن االحتجاج بفعل املعصوم عىل مسألٍة ما ال يعطي مثل هذه 

تاجات؛ ألّن فعل املعصوم دليٌل صامٌت ال إطالق فيه، كام قّرر ذلك علامء االستن

 أصول الفقه املوّقرون.

إّن االستنتاج األخري الذي خرج به الكالم أعاله يعني أّنه من املطلوب  ثالثاا:

منّا أن نفعل ما نفعله يف عاشوراء يف ذكرى وفاة السيدة الزهراء أيضًا؛ ألّنه 

ت منه عاشوراء. بالنسبة يل أرى أّن ثقافة أهل البيت سالم اهلل األصل الذي انبثق

عليهم تقيض ـ من خالل مراجعة نصوصهم ـ بتمييز ذكرى شهادة اإلمام 

احلسني سالم اهلل عليه عن سائر املناسبات احلزينة، بام فيها ذكرى وفاة الرسول 

هم ـ عددًا األكرم صلوات اهلل عليه وعىل آله، وهذا ما أفهمه من جممل نصوص

ونوعًا ـ يف أّّنم كانوا يريدون لذكرى اإلمام احلسني أن تكون متميّزًة، مع 

 .االحتفاظ لسائر املناسبات بحّقها الطبيعي

وهلذا أعارض ـ بحسب فهمي القارص ـ جعل أّي ذكرى حزينة أخرى مثل 

ذكرى احلسني صلوات اهلل عليه، فإّن هذا خيالف روح النصوص الكثرية التي 
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حرضت قضيّة احلسني دون أن تستحرض غريها بالطريقة عينها، بام ُيفهم منه است

أّنه يراد لقضّية احلسني أن تكون هلا خصوصيتها، ومن الرضوري أن نحفظ هلا 

 خصوصّيتها.

وعىل أّية حال، فإذا صّح استنتاج العالمة ـ صاحب الكالم أعاله ـ هبذه 

أحاديثهم وأن ُنحيي هذه الذكرى  الطريقة فلامذا  م يأمر بذلك أهل البيت يف

بعنواّنا كام نحي ذكرى احلسني وبنفس القّوة والدرجة، كام أمروا بذلك يف 

عرشات النصوص يف قضّية عاشوراء؟ وملاذا اكتفوا بالعمومات يف قضيّة إحياء 

مصائبهم سالم اهلل تعاىل عليهم؟ وهل قرّص أهل البيت والعياذ باهلل و م يتحّدثوا 

ا األمر؟ بل كم هو عدد الروايات يف مثل إحياء هذه احلادثة بعنواّنا عن مثل هذ

اخلاّص، برصف النظر عن الروايات يف نفس احلادثة ووقوعها التارخيي، حتى 

نقارّنا بذكرى عاشوراء احلسني أهّم مناسبات احلزن عند أهل البيت عليهم 

 نقل مئات السالم والتي وردت يف احلث عىل إحيائها عرشات النصوص إن  م

 األحاديث؟

ومقتىض الكالم الوارد أعاله للعا م اجلليل، أنه جيب علينا أن نامرس ما 

نامرسه يف عاشوارء من تعطيل األسواق يف مناسبات كثرية جدًا؛ ألّّنا سّببت 

حادثة عاشوراء، مثل: ذكرى حرب النهروان، وحرب صفني، وحرب اجلمل؛ 

بيت وللتمّرد عليهم ومواجهتهم، وكذلك ألّّنا أّسست لعدم االنصياع ألهل ال

لذكرى شهادة اإلمام احلسن عليه السالم، وشهادة اإلمام عيل، وذكرى السقيفة، 

وذكرى غصب فدك، وذكرى جّر عيّل عليه السالم للمبايعة قهرًا، وذكرى 

إعالن معاوية األمَر بسّب عيل عليه السالم من عىل املنابر، وعرشات من 

تدعي أن نعّطل حياتنا املالّية واملعيشّية والتنموّية والعلمّية، املناسبات التي تس
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أال يمكن اجلمع بني احلزن والعمل للعيش  فقط لكي نثبت أّننا نحزن عليهم.

 والتعّلم للتقّدم؟

إّن هذا النمط الذي يؤّسس له بعضنا اليوم سُيدخل املجتمع الشيعي يف 

لطقويس والشعائري داّل سبات ال شك عندي يف ذلك. إّن هذا التضّخم ا

)بحسب علم االجتامع أيضًا!( عىل أّن املجتمع  م يعد يريد التقّدم، بقدر ما يريد 

 التقوقع حول التاريخ.

إّننا ندعو إىل إحياء شامل لتاريخ اإلسالم واإلمامة، رشط أن ال يعّطل حياة 

مناسباهتم الناس، ليس ألّن حياة الناس أهم منه والعياذ باهلل، بل ألّن إحياء 

ُوِضَع لتقديم حياة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، فإّنه يدفع الشيعة لكي يتقّدموا يف 

جمتمعاهتم اقتصاديًا وثقافّيًا وفكرّيًا وعلمّيًا وجامعّيًا وسياسّيًا واجتامعّيًا ودينّيًا، 

الكثرية التي حارهبا غري واحٍد  عطلبدل أن نفتح جمال العطل ونؤّسس لثقافة ال

 علامئنا.من 

وأخريًا، كنت أمتنّى أن يرّكز املستنريون من علامئنا الكرام عىل كيفية 

االستفادة من هذه املناسبة )وفاة السيدة الزهراء( للنهوض بالشيعة واملسلمني، 

ودفعهم نحو األمام، ونرش الوعي فيهم، فنطرح يف هذه املناسبات احلديث عن 

يايس من خالل األنموذج القدوة دور املرأة، وعن عملها االجتامعي والس

الزهراء صلوات اهلل عليها، ونتحّدث عن وظائفنا اليوم ووظائف املرأة أمام 

الظلم السيايس واالقتصادي الذي يامرس ضّد الشعوب املؤمنة واملستضعفة، 

وعن كيفية النهوض بالشيعة يف جمتمعاهتم حيث يشّكلون أقلّيات مظلومة، 

م باملحيط، وما هي اخلطط والربامج هلذا األمر، وكيف جيب أن تكون عالقاهت

وما هو موقفنا وعملنا أمام قضايا تعليم املرأة وحقوقها وعملها وعالقاهتا 
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االجتامعّية، ومسألة أِهّية األرسة وكيفية اجلمع بينها وبني العمل االجتامعي 

تمعاتنا والسيايس، وقضايا احلجاب والعّفة، واألزمة األخالقيّة والرتبوّية يف جم

 العربية واإلسالمّية..

أعتقد أّن مثل هذه املوضوعات ـ وغريها كثري ممّا تفتقده الكثري من منابرنا 

وليس كّلها واحلمد هلل ـ هي التي ينبغي أيضًا أن نخاطب الناس هبا لرفع 

مستويات حضورهم مستعينني بقيم الدين نفسه وتارخيه ورجاالته العظامء، يف 

لعقلّية السلفّية، وجتتاح العا م، وتسيطر عىل الشباب املسلم، عرص تتمّدد فيه ا

ونحن رغم كّل ما لدينا من علم وفكر وعراقة وجتربة سياسّية واجتامعية ال 

تقاَرن، ما زلنا نرّص عىل أن نختار أن نفهم الزهراء بحرصها هبذا اجلانب الذي 

ضيف إليه ـ وال يتحّدث عنه اليوم، وهو اجلانب الطقويس والعقدي، بدل أن ن

نحذفه إطالقًا ـ اجلوانب االجتامعيّة والسياسّية والعملّية لتهتدي النسوة اليوم 

 هبا سالم اهلل عليها، وتعرفن دورهّن السيايس واالجتامعي تارخيّيًا.

 االرتباط به يةوكيف ،فلسفة غيبة اإلمام املهدي ـ 833

  وكيف نرتبط به ِف السؤال: ما هي فلسفة غيبة اإلمام اَلهدي عليه السالم؟

 عرص الغيبة؟

  بالنسبة يل شخصّيًا، وبعد مطالعايت يف النظرّيات التي قيلت حول فلسفة

الغيبة، فإّنني أقول لكم برصاحة بأّنني ال أملك أّي تفسري عقالين مقنع للغاية 

 .من ظاهرة غيبة اإلمام الثاين عرش، بحيث يكون لديَّ برهان عليه

ر )وهو تفسري تنّزيل منه( بأّنه كان خيترب جتارب وأّما تفسري السيد الصد

األفكار وغريها، فهو يف رأيي البسيط تفسري غري حاسم، فاهلل القادر عىل إطالة 
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عمره بإمكانه أن يمنحه ـ وبطريقة أسهل ـ خربة احلياة وجتارب الشعوب، ولو 

 كان عمره قلياًل، فأّي مرّجح هلذه الفرضية عىل تلك؟

ا قيل ـ وفق اّطالعي ـ إىل اليوم هو فرضيات جلعل الغيبة أمرًا هذا معناه أّن م

عقالنّيًا يف دائرة اإلمكانات، ال أّّنا نظرّيات مربهنة عىل التفسري الذي تقّدمه، 

 فليس هناك من فرضية معقولة أقرب سوى أحد أمرين:

، ومن إّن وجوده ـ ولو غائبًا ـ رضورٌة تكوينّية، وإال اّنار وجود العا م اْلّول:

ثّم ال عالقة لغيبته بأمٍر اجتامعّي أو برشي. وهذا الفرض يقوم عىل مثل نظرّية 

الوالية التكوينّية العاّمة، وال أؤمن هبا شخصّيًا، إضافًة إىل أّن القائلني بمثل 

نظرية الوالية العاّمة التكوينية، ليسوا ملزمني بالقول بوالدة اإلمام املهدي 

عندهم أّنه موجود قبل خلق العا م بأخبار األنوار وبتفسري وغيبته، فإّن املفروض 

فكرة الصادر األّول ووسائط الفيض، وال فرق يف هذه األفكار بني كونه قد جاء 

بناسوته إىل الدنيا وكونه ما يزال يف صقع امللكوت، هلذا فهذه الفرضّية تثبت 

ىل الناسوت وعا م وجوده عىل أبعد تقدير، لكنّها ال تبنّي سبب عملّية جميئه إ

 الدنيا ثم غيبته فتأّمل جيدًا.

أن يعترب غيابه رضورة فقط لربط الناس بأمٍر موجود، فيكون تأثريه  الثاين:

سيكولوجّيًا وروحّيًا وعقدّيًا. وهذه أيضًا جمّرد فرضّية ال يوجد عليها دليل 

ًا، عقيل؛ ألّنه باإلمكان حتقيق الربط النفيس والروحي بأمر سوف يقع الحق

فنحن نرتبط بالقيامة ارتباطًا عميقًا، مع أّّنا  م تقع بعُد، فالربط به ال حيتاج 

 .لفرض وجوده وغيبته

ال شك يف أّن الربط بأمر حارض ختاطبه له آثاره النفسّية اخلاّصة التي  ،نعم

يمكن اإلقرار بحسنها، لكن أن نجزم ـ عقالنّيًا ـ بأّن الغيبة جاءت ألجل هذا 
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 اج لدليل.فهو ما حيت

وأّما القول بأّن سبب غيبته هو حفظه من القتل، فهذا سبب معقول ملرحلة 

آنية، ال معنى له بعد ميّض تلك الفرتة الزمنّية، بل يظّل افرتاضًا بعيدًا ـ بحسب 

 .طبيعة األشياء ـ يف أن يظّل خيشى قتله حتى بعد زوال تلك العصور

األّمة هو اآلخر جمّرد احتامل، فلامذا كام أّن القول بأّن سبب غيبته هو امتحان 

ال يكون سبب عدم والدته أساسًا وأّنه سيأيت يف آخر الزمان امتحانًا أيضًا، كام 

 .امتحن بنو إرسائيل بموسى عليه السالم

وكذلك أن ال يكون يف عنقه بيعة ألحد وغري ذلك من التخرجيات، التي 

 لغائّية أو الغرض منها.يمكن فرضها بمثابة احلكمة للغيبة ال العّلة ا

نعم لو دّلت عىل هذه الغايات نصوص معتربة حّجٌة صحيحة ـ وليس أّي 

 نّص ـ لتعّبدنا هبا حتى لو  م نفهمها عقلّيًا.

هلذا برأيي ال تفسري معقول ومنطقي مربهن حتى اآلن لغايات الغيبة يف دائرة 

إلمام املهدي ووالدته ما اّطلعُت عليه، ومن ثّم فاملسلم الذي يثبت عنده وجود ا

ثم غيبته حاليًا، جيب عليه التعّبد هبذا كّله واإليامن والتصديق، حتى لو  م يتوّفر 

له تفسري للغايات التي جعلها اهلل من وراء هذه الغيبة، فكم من أمر نتعّبد به وال 

 نعرف غاياته بالدّقة بل باإلمجال؟ فلامذا كان عدد األئّمة اثني عرش و م يكن تسعة

أو أكثر؟ وملاذا جاء  أو ثالثة عرش؟ وملاذا كان عدد األنبياء كذلك و م يكن أقّل 

يوسف بعد نوح و م يأت قبله؟ إىل ماليني األسئلة التي نجهل بالدّقة تفصيل 

 اجلواب عنها يف عا م الغايات واألغراض اإلهلّية.

فهي وال أقصد بذلك احلّط من قدر املحاوالت التفسريية لغايات الغيبة، 

شكر عليه أصحابه، لكّن املهم بالنسبة هلذه املحاوالت أن ال حتاول شء جّيد يُ 
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اّدعاء اليقني بأّن هذه الغاية هي املتعيّنة أو تلك، ما  م يملكوا دلياًل مقنعًا يثبت 

 ذلك علمّيًا ومنطقّيًا.

 وكالمي السابق كّله يف دائرة تعقيل غايات الغيبة، أّما يف دائرة النصوص وما

ختربنا به األحاديث فهذا أمر آخر، إذ ليس كالمنا نقلّيًا تعّبدّيًا، بل هو يف دائرة 

 إمكانات العقل يف تفسري الغاية من وراء الغيبة، فليالحظ جّيدًا.

أّما مسألة االرتباط باإلمام املهدي، فهي كاالرتباط بأهل البيت عليهم 

قل السليم. والقدر املتيّقن الثابت السالم، ينبغي فيه تتّبع النّص وما حيكم به الع

، م، واّتباعهم، وموّدهتموعشقه م، وُمّبتهميف هذا اإلطار هو لزوم طاعته

بتأمني الوضع له، والتحيّل بأرفع قيم الدين كي نكون جنودًا  موالتهّيؤ لظهوره

له يوم ظهوره، واالعتقاد بإمامته، وأّنه خيّلص الناس يف آخر الزمان، واحلنني 

وحضوره، وما شابه ذلك. وأّما ما هو أكثر من ذلك فيحتاج إىل دليل  خلالصه

 من كتاب أو سنّة ثابتة أو برهان عقيل قاطع.

أّما ما صار رائجًا اليوم من أّنه كّلام كان احلديث عن أهل البيت سالم اهلل 

عليهم وفضائلهم فال حاجة معه لدليل، بل يكفي مناٌم هنا أو قّصٌة هناك أو 

يف هنا أو اطمئنان قلبي غري معقلن هناك، فهذا شء خطر للغاية حديٌث ضع

عىل سالمة البناء العقائدي يف الدين واملذهب، فعلينا أن نحتكم دومًا يف كّل 

األمور للدليل من عقٍل أو نقل، وليس ألّنك تريد خدمة أهل البيت أو الصحابة 

طق والعقل والربهان و لغّض الطرف عن املنأفهذا مرّبر لك للكذب أو للتلفيق 

والدليل أو للتالعب بعواطف الناس، فهذه مفاتيح يمكن أن تؤّدي بعد عّدة 

عقود من الزمان ـ لو استرشت ـ إىل اإلطاحة باملنظومة العقالنية لعقائد اإلمامّية 

أو للعقائد اإلسالمّية، وعىل كّل مؤمن غيور أن يدافع عن املنهج املنطقي 
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لوم الدين من الكالم وحتى احلديث والتاريخ، واالستداليل يف خمتلف ع

جاءت أم من ملحد ـ تريد إثبات شء يف الدين  ويرفض أّي ُماولة ـ من مؤمنٍ 

 أو نفي شء آخر منه بمناهج غري علمّية، واهلل نارص من ينرصه ودينه.

 ما عالقة ليلة القدر باإلمام املعصوم؟ ـ 833

  القدر بإمام العرص، عن داود بن السؤال: جاء ِف اْلديث عن عالقة ليلة

فرقد، قال: حّدثني يعقوب، قال: سمعت رجالا يسأل أبا عبداهلل عليه السالم عن 

ليلة القدر، فقال: أخربين عن ليلة القدر كانت أو تكون ِف كّل عام؟ فقال عليه 

وهنا يقول بعض العلًمء بأّنه إذا «. لو رفعت ليلة القدر لرفع القرآن»السالم: 

ليلة القدر َّل تنقطع بقبض النبي، بل هي باقية إىل يوم القيامة، وإذا كان كانت 

اإلمام هو قرين القرآن الذي َّل يفرتق عنه، وإذا كان النزول مل ينقطع عن السًمء 

الدنيا، ومل يقترص عىل سنة دون أخرى، نفهم جّيداا أّن اْلمر اإلهلّي ِف ليلة القدر 

وَّلا، وهبذا نعرف اَّلرتباط القائم بني ليلة القدر َّلبّد له من متعّلق يعرض عليه أ

 وإمام العرص. هل تتفقون مع هذا الربط؟

 ر:تارًة نتكّلم عن هذه الرواية، وأخرى عن أصل مفهوم ليلة القد 

أّما هذه الرواية بخصوصها فهي ضعيفة السند جدًا؛ ألّنه رواها السّياري،  أ ـ

ّو، وهو أحد مصادر روايات حتريف وهذا رجل ضّعفه العلامء، ووصفوه بالغل

أمحد بن ُممد بن سيار، أبو عبد »هـ(: 171القرآن الكريم، قال فيه النجاش )

اهلل الكاتب، برصي، كان من كتاب آل طاهر يف زمن أيب ُممد عليه السالم. 

ويعرف بالسّياري، ضعيف احلديث، فاسد املذهب، ذكر ذلك لنا احلسني بن 

(، واستثناه ابن 81)رجال النجاش: « اية، كثري املراسيلعبيد اهلل. جمفّو الرو
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 .(718الوليد من روايات نوادر احلكمة و م يأخذ بأحاديثه )رجال النجاش: 

أمحد بن ُممد بن سيار، أبو عبد اهلل الكاتب، برصي، »وقال الشيخ الطويس: 

كان من كتاب آل طاهر يف زمن أيب ُممد عليه السالم، ويعرف بالسياري، 

)الفهرست: « ضعيف احلديث، فاسد املذهب، جمفّو الرواية، كثري املراسيل

 (.111(، كام ضّعفه العالمة احليّل يف )خالصة األقوال: 11

فضاًل عن أّن السياري ينقل هذه الرواية هنا عن )بعض أصحابنا( دون أن 

يسّمي هذا البعض، فيكون يف سند احلديث انقطاع أيضًا، وهلذا وصف العالمة 

( هذا احلديث بأّنه ضعيف من حيث السند، 781: 21املجليس يف )مرآة العقول 

 وتوجد أحاديث أخرى قريبة من مضمون هذا احلديث.

إّن سورة القدر والدخان ونحوِها تدّل عىل نزول املالئكة والروح،  ب ـ

 لكنّها ال تدّل عىل لقياها أحدًا من املعصومني، أو نزوهلا عليهم حتى لرسول اهلل

صىّل اهلل عليه وآله وسّلم، يف غري تنزيل القرآن عليه فيها، فاآليات تقول بأّن هذه 

الليلة التي نّزل اهلل فيها القرآن الكريم عىل رسول اهلل هي ليلة حافلة بالتنزيل، 

، لكّن هذا ال يعني أّن أو ُيعلن عنها ويبدأ تنفيذها تخذ القرارات احلاسمةوفيها تُ 

أو نزل فيها مرتبٌط بالنبي يف غري تنزيل الكتاب العزيز، فلعّل كّل ما قّرر فيها 

لنزوهلا مهاّمت أخرى ال نعرفها، فام وجه الربط بني نزوهلا ووجود معصوم؟! 

وبني نزوهلا وكون هذا النزول عىل شخص املعصوم؟! فهي تعني أّن هناك 

لتنزيالت؟ تنزيالت من السامء إىل األرض يف هذه الليلة، أّما كيف تتّم هذه ا

وهل تنزل عىل إنسان أم تنزل عىل عا م التكوين كّله؟ فهذا شء ال وجود له يف 

اآليات الكريمة، إن  م يكن األقرب أن يكون املراد بالتنزيل هو بداية تنفيذ 

 القوانني اإلهلّية يف هذا العام بناًء عىل استمرارها.
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 احلقيقة بني مذهب بعينه واملذاهب املتعّددة ـ 833

  السؤال: سًمحة الشيخ الفاضل حيدر حّب اهلل حفظكم اهلل عزاا لكّل

اَلسلمني. شيخي العزيز، لقد كان ِف اكتشاِف لشخصكم الكريم ما أعتربه نعمةا 

كبرية أن وجدنا فيكم اَلحاور اهلادئ والصدر الرحب الذي يتسع ْلبسط اْلسئلة 

دوركم الفّذ ِف نرش ثقافة من ناحية أو أكثرها جرأةا من ناحية أخرى، ونكرب لكم 

التسامح والعقلنة ِف زمن تعالت فيه أصوات الغلّو والتطّرف وإقصاء اْلخر، 

ونأمل لكم اَلزيد من التوفيق ِف خدمة اإلسالم. شيخي العزيز، لدّي الكثري من 

التساؤَّلت التي َّل أجد غريكم لطرحها عليه، والتي يعصف بعضها بعقيل ويثري يب 

اَلعرِف، وبوّدي أن أطرح عليكم هذه اَلّرة التساؤل التاِل: هل  الكثري من القلق

يمكننا القول ونحن نعتقد أّن اَلذهب اإلمامي هو أقرب اَلذاهب للرشيعة 

اإلسالمّية، أّنه ُيتوي عىل نسبة كبرية من اَلوافقة هلا، ولكن هذا َّل يمنع أن حتتوي 

ن غري موجودة ِف اَلذهب بقّية اَلذاهب عىل نسب أقّل من اَلوافقة، وقد تكو

اإلمامي، أم أّن كّل ما ِف اَلذهب اإلمامي هو حّق وكّل ما خالفه هو باطل؟ أفال 

يمكن افرتاض أّن إمجاع علًمء اإلمامّية عىل بعض اَلسائل الدينية هو خطأ وأّن 

الصواب هو فيًم اختاره علًمء بقّية اَلذاهب؟ وهل يعقل أن يكون مذهٌب معنّي 

 باَلائة؟صحيٌح مائة 

  ال يمكن ـ حسب ما يبدو ـ إثبات صّحة مذهب بعينه عىل مستوى كّل

التفاصيل، وال أظّن أّن أحدًا يمكنه إقامة الدليل عىل ذلك بحيث يتطابق احلّق 

مع كّل ما هو موجود اليوم يف املذهب اإلمامي مثاًل، وهذه هي نظرية التعّددية 

منظومة معرفّية معينة وقارّناها باملنظومات  املعرفّية، والتي تقول بأّننا لو أخذنا

املعرفّية األخرى فإّنه من الصعب التأّكد فلسفّيًا من متركز احلقيقة يف املنظومة 
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األوىل وغياب الضوء عن املنظومات األخرى، بل عادًة ما يكون ضوء احلقيقة 

يف ونوعيّة منترشًا عىل كّل املنظومات، مع اختالف بينها يف الكّم تارًة، ويف الك

احلقائق يف هذه املنظومة أو تلك أخرى، وهذه هي الرسالة النهائّية لكتايب 

م(، 1112املتواضع )التعّددية الدينية، دار الغدير، بريوت، الطبعة األوىل، عام 

 يمكنكم مراجعتها.

وحتى األمور اإلمجاعّية ال دليل عىل رضورة تطابقها مع الواقع، فقد خيطأ 

جتهاد فيّتفقون عىل شء ثم ينكشف خطأ اجتهادهم، ومثل هذا العلامء يف اال

كثري يف تاريخ االجتهاد الرشعي والكالمي عند املسلمني، كام قد حصل يف سائر 

وقد أشار هلذا األمر العالمة الطباطبائي، وقد . العلوم اإلنسانّية والطبيعية

مّية، وال بأس تعّرضت لرأيه يف هذا املوضوع بالتفصيل يف بعض البحوث الكال

باإلشارة إىل رأيه لرفع االستيحاش، حيث يرى العالمة الطباطبائي أّن فكرة 

تّم اخرتاعها من قبل االجتاهات الفكرّية الغالبة يف الساحة  دإمجاع األّمة ق

اإلسالمّية، لكّن قضية إمجاع األّمة ـ يف نظر الطباطبائي املفّّس ملوقف الطرف 

دامت األّمة قد اختلفت فيام بينها، وهنا قاموا بأمر اآلخر ـ  م تكن لتكفي ما 

وضعوا أهل احلّل والعقد أو علامء األمة مكان األمة، ثم »إضايف وهو أّنم 

أجلسوا بدالً من علامء األمة بأمجعها علامء تيار وطائفة واحدة من قبيل األشاعرة 

ة من الطوائف، أو املعتزلة، ثم منحوا )سلطة اإلمجاع( لعلامء كالم طائفة معّين

)الطباطبائي، رسالة التشيع يف العا م « بدالً من علامء تلك الطائفة بأمجعهم..

 (.221املعارص: 

وهذا املوقف من اإلمجاع يردفه العالمة بنقطٍة حّساسٍة يف غاية األِهية من 

وجهة نظري، وهي أّن اإلمجاع قد حتّول ـ كالميًا ـ إىل وسيلٍة لرّد كّل دليل قرآين 
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من هذا املنطلق كثريًا ما ».. عقيل أو من السنّة، يقول العالمة الطباطبائي: أو 

نجد يف البحوث الكالمية أّن حّجة املّدعي تتّم عن طريق القرآن أو السنّة أو 

العقل، بيد أّنا ُترّد وُيعرض عنها لكوّنا خمالفًة إلمجاع علامء ومتكّلمي ذلك 

 )املصدر نفسه(.« املذهب

حّساسة جدًا يف الفكر الديني؛ ألّّنا حتيل التاريخ الديني إىل  وهذه الظاهرة

تاريخ مقّدس، وتضفي هذه القداسة عىل الفكر البرشي الذي اختذ الدين مادًة 

 لدراسته.

إّن هذه الظاهرة التي يرفضها العالمة الطباطبائي ـ أي ظاهرة رفض الدليل 

واسعة االنتشار، وتشمل  حتى لو تّم حلساب إمجاع طائفة أو مجاعة أو فرقة ـ

خمتلف املذاهب اإلسالمية، فام أكثر املوضوعات التي جيري رفضها هلذا السبب، 

لكّن القضية األعمق من هذا الشكل الظاهري الذي قد ال يالحظه اإلنسان 

كثريًا ما دام غريبًا أحيانًا هو تأثري اإلمجاع نفسّيًا عىل الباحث، فمن يرفض األدّلة 

ع قد ُيلبس رفضه هذا بصيغ تشكيكّية يف األدّلة نفسها، وهو أمٌر لصالح اإلمجا

حاصل بدرجة معتّد هبا، بل إّن مقولة املسّلامت وخطورة تأسيس منظومة 

 جديدة تتخذ لنفسها يف النطاق الكالمي حساسيًة خاّصًة.

ويرّتب الطباطبائي نتائجه عىل األخذ باإلمجاع أساسًا علمّيًا ضمن جمموعة 

 أمور هي:

يرى العالمة الطباطبائي أّن تضييق دائرة اإلمجاع من إمجاع األّمة إىل إمجاع  أ ـ

طائفة أو مذهب قد تكون له سياقات أو خلفّيات أخرى أشّد حساسيًّة، إذ يرى 

بأّن عدم رضر موقف فرقة أخرى من اإلمجاع كأّن معناه خروجها عن اإلسالم، 

اإلسالمية لواحدٍة من العقائد التي إّن خمالفة أهل مذهٍب من املذاهب »يقول: 
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خيتّص هبا مذهب آخر ال يرّض باإلمجاع املنعقد يف صفوف املذهب الثاين، وكأّن 

أهل أّي مذهٍب من املذاهب األخرى ال يدخلون يف مّلة اإلسالم بحسب اعتقاد 

؛ وانظر أيضًا: كتاب 221)رسالة التشيع يف العا م املعارص: « املذهب اآلخر!

 (.87ـ  81الشيعة: 

إّن هذه نقطة مهمة يف تقديري؛ ألّن اإلمجاع وفقًا لنظرّيات حجيته املنطقية 

غري قادر )وكالمنا هنا بشكل أسايس يف العقليات والكالميات( عىل تفسري 

جتاهل األطراف األخرى، فإذا أردت أن أبحث يف اإلمامة بعد النبّي فكيف 

عىل خالفة أيب بكر أو عيل بن أيب  يمكن التمّسك بإمجاع أهل السنّة أو الشيعة

طالب؟ إّن املرّبرات النظرية حلجّية اإلمجاع املنطقية )وال دخل لنا هنا باحلجّيات 

األصولية التي تعني التعذير والتنجيز( ال تستطيع أن تفي باجلواب عن هذا 

املوضوع؛ ألّن خمالفة طائفة أخرى ُتضعف من قيمة اإلمجاع وفقًا لنظرّية الكشف 

مسالكها املتعددة، وهكذا إذا أخذنا نظرّيات عدالة الصحابة وعصمة األئمة ب

 وغريها.. ما  م جير إدخال اإلمجاع كوسيلة للكشف عن النص يف دائرة الكالم.

بلورة وحدة مذهبية غري قابلة لالنفكاك، اذ يرى الطباطبائي أن من  ب ـ

نتائج رسيان روح اإلمجاع يف العقائد والكالم حتديد اخليار بني أمرين: إّما 

االعتقاد الكامل بعقيدة هذا املذهب بكّل حيثياهتا أو الرفض الكامل، وبالتايل 

ّفة أصوله واإلذعان هلا فال يمكن االخذ بمذهب واالعتقاد به دون األخذ بكا

)املصدر « دون بحث ونقاش سواء توّفر عليها الدليل الكايف أم  م يتوّفر»

السابق(، عىل حّد تعبري العالمة نفسه، وهذه الفكرة من العالمة يرتتب عليها 

 عّدة قضايا مهّمة يذكر بعضها العالمة نفسه أِهها:

فيام بني املذاهب، فعندما نقول التعّددية املعرفية داخل الدين الواحد و أوَّلا:
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بأّن اإليامن بأساس إمامة أهل البيت عليهم السالم يفرتض االعتقاد بالتشّيع، 

ومن ثم ال نفكك بني هذا االعتقاد باألساس األّويل واالعتقاد ببقية اجلوانب 

االعتقادية األخرى كالعصمة والرجعة والوالية التكوينية وعلم املعصوم 

اه مركزة احلقيقة داخل مذهب معني وعدم إمكانية القبول بأّي وغريها فهذا معن

نوع من التداخل أو التوزيع احلقائقي فيام بني املذاهب، أي أّن هذا العقل ال يقبل 

بصّحة إمامة األئّمة االثني عرش الذين تقول الشيعة بإمامتهم ويف نفس الوقت 

ل يفرتض الصّحة يف بطالن مبدأ العصمة أو بعض امتداداته؛ ألّن هذا العق

طرف فام دام الطرف الصحيح يف خّطه العريض هو املذهب الشيعي فهذا معناه 

 أّن كاّفة احليثيات االعتقادية يف هذا املذهب صحيحة وال معنى للتجزئة.

إّن هذا العقل ال يتعّقل أن املذهب احلّق هو التشّيع، لكّن السنّة مصيبون يف 

وينية مثاًل.. أو أّنه التسنّن لكن الشيعة مصيبون يف قضايا العصمة أو الوالية التك

 املوقف من الصحابة أو خالفة عثامن مثاًل..

لكّن العالمة حينام يتحّدث عن نفي الوحدة هذه ورفض التامسك هذا يعيد 

تشكيل الصورة من جديد، إذ نتيجة كالمه معرفيًا إمكانية التجزئة أو إمكانية 

مادامت القضّية خاضعة للدليل يف مرحلة اإلثبات  التوزيع احلقائقي يف الواقع

والربهنة، فلو  م يكن الواقع يف تصّور العالمة قاباًل هلذا النوع من الفرز والتجزئة 

ملا أمكن له منح االعتبار للقراءة االستداللّية، وملا صّح له أن يقول: سواء توّفر 

 عليها الدليل الكايف أم ال.

ع ـ كسلوك ثقايف يف علم الكالم ـ يؤّدي كام يرّصح به إّن منطق اإلمجا ثانياا:

العالمة إىل قتل روح التفكري االستداليل، ويأيت عىل الطريقة العقلية املنفتحة 

(؛ ألّن تقديم عقديات 225ـ  221ليستأصلها من اجلذور )املصدر نفسه: 
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مستقيل ناجزة بمجّرد االعتقاد باملبدأ العقائدّي األّول حييل العقل إىل عقل 

مسرتيح مادام غري معرتف بنتائجه املخالفة ألّي مبدأ عقدي، ومعنى ذلك أّن 

ثّمة أصالة للفكر والبحث العلمي يف علم الكالم عند العالمة الطباطبائي، 

وعندما تكون األصالة للبحث احلّر فهذا معناه انحسار سلطة التقليد التي يراها 

السلطة املطلقة وصريورة اهليمنة له يف العالمة نفسه املجال الكتساب التعّصب 

 (.225مجيع املسائل العقيدية عىل حّد تعبريه )املصدر نفسه: 

وهذا اإليامن املطلق أو شبه املطلق لدى العالمة بأصالة التفكري كالميًا يمكن 

اعتباره الثورة الفلسفية يف علم الكالم، أي هو تأثري الفلسفة يف الكالم عرب 

سبقه وحلقه، مع سكوتنا عام إذا أصيبت الفلسفة هبذا الداء أم الطباطبائي ومن 

 ال.

إّن منطق اإلمجاع الذي يرفضه العالمة قد رسى ـ من وجهة نظره ـ إىل  ثالثاا:

بقية العلوم واملعارف اإلسالمية كالتفسري والفقه واألصول، يقول العالمة 

اوز املسائل الكالمّية ما يؤسف له يف هذا الشأن أّن هذا املنهج جت»الطباطبائي: 

وأخذ يمتّد إىل املعارف اإلسالمية األخرى كالتفسري والفقه واألصول وغريها، 

بل رست هذه الروح وأثارت العاصفة حتى يف العلوم األدبّية مثل الرصف 

والنحو واملعاين والبيان، حتى أّننا إذا قمنا بجولٍة يف ربوع تلك العلوم لواجهتنا 

بة مثل احلنفية والشافعية، الكوفيني والبرصيني ونظائر قوالب وتصانيف عجي

ذلك، بحيث تبادر كّل جمموعة لتوجيه عقائدها املذهبية اخلاّصة، وتأويل حجج 

 (.225)رسالة التشّيع يف العا م املعارص: « اآلخرين وأدّلتهم

وسيلة ضعيفة يف بوصفه  وهذا النص يشري إىل حتّفظ العالمة عن اإلمجاع ال

بل حتى العلوم ذات الطابع  ،ذات الطابع العقالين أو التعّقيل فحسبالعلوم 
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الكشفي والتعبدي، وهي نقطة تبنّي لنا أّن العالمة  م يكن له موقف ميداين من 

 اإلمجاع ـ أي اإلمجاع يف ميدان علم الكالم ـ بل كان له موقف معريف عام منه.

لعالمة إعادة بلورة الرتاتبية من نتائج منطق اإلمجاع يف الفكر الديني عند ا ج ـ

املعرفّية لألدّلة يف عا م اإلثبات الديني، فمن الطبيعي أن يكون النّص الديني 

املتمثل بالكتاب والسنّة عىل الصعيد اإلسالمي هو األساس واملنبع املعريف ألّي 

باحث ديني يضع يف مهامته كشف املوقف الديني من قضية عقدية تكوينية أو 

. لكّن نفوذ منطق اإلمجاع أّدى ـ وفق نظر العالمة ـ إىل تأخري غري عقدية.

الكتاب والسنّة وتراجعهام من الناحية الرتبية إىل الوراء لصالح اإلمجاع، ومن 

هنا يرى العالمة بأّن ذلك قد أّدى إىل نوع من الشكالنية االستداللية للكتاب 

ية فيام اختذ اإلمجاع موقعّيًة والسنّة، اذ حتّولت وظيفتهام إىل وظيفة ترشيفية صور

 أشّد قّوة ومتانة )املصدر نفسه(.

يرى العالمة أّن العلامء ولتأكيد عقائد  ،وكمؤرّش ميداين عىل هذه الظاهرة

مذاهبهم صاروا يطرحون إمجاع أهل مذهبهم أوالً، ومن ثم يتعّرضون للدليل 

خيفي وراءه موقفًا إزاء  القرآين واحلديثي، والنتيجة املرتتبة عىل هذا التقديم الذي

درجات القيمة املعرفية للكتاب والسنّة واإلمجاع هي تركيز الباحث نظره عىل 

ُماولة تأويل النصوص لصالح مفاد اإلمجاع، وهو أثر يرى العالمة أّنه رسى 

عىل أساس ».. حتى إىل العلوم األدبيّة من النحو والرصف وغريِها، يقول: 

بناء كّل مذهٍب من هذه املذاهب، وهو يستدل يف ذلك نفّّس ما يذهب إليه أ

إثبات عقائده اخلاّصة بإمجاع قومه أوالً، وبالكتاب والسنّة ثانيًا، ثم يقوم بعد أن 

ة الكتاب والسنّة التي يسوقها ة أدلّ يتمّسك بإمجاعات أهل مذهبه ليقّلل من أِهيّ 

ا وما تلزمه به، اآلخرون، وهو يؤّوهلا رصاحًة ودون ُماباة كي هيرب من حجيته
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وقد رست هذه السليقة حتى يف أوساط علامء األدب، إذ تراه يرصف أدلة الذين 

« خيالفونه من شعر أو نثر عريب، بتأويلها ومحلها عىل التقدير وما إىل ذلك

 )املصدر نفسه(.

إّن هذا املوقف من العالمة الطباطبائي ـ والذي ذكره يف حواره مع املسترشق 

ل حوايل اخلمسني سنة ـ يعّد واحدًا من البدايات اهلامة عىل هذا هنري كوربان قب

الصعيد من جانب شخصية هبذا املستوى من األِهّية. وامللفت للنظر يف ظاهرة 

تأّخر الكتاب والسنّة أمام سلطة ونفوذ اإلمجاع عند العالمة هو شيوع ظاهرة 

صول املقّررة سلفًا، التأويل، بمعنى الترّصف بالنص بام ينسجم مع اإلمجاع واأل

وهذا التأويل له ـ عند العالمة ـ قدرة الشمول لكّل مدرك إال اإلمجاع نفسه، فإنه 

 (.228غري خاضع لقوانني التأويل وسلطته )رسالة التشّيع يف العا م املعارص: 

وهكذا نجد أّن اإلمجاع مّثل أحد أهم عوامل شلل التفكري احلّر واإلنتاجية 

 رة للتفكري البرشي الديني.حدًا من أهم العوامل املخدّ الفكرية، ومّثل وا

إثبات حكمة الصانع الزالزل والرباكني نقصًا يف مثل أال يعّد جتاهل  ـ 838

 باالستقراء؟

  السؤال: قد يقول معرتض عىل استدَّلل السيد حممد باقر الصدر ِف كتابه

ِف إثبات اْلكمة ومل اْلسس اَلنطقّية، بأّن السيد َلاذا أخذ الظواهر اإلجيابّية فقط 

يأخذ الظواهر السلبّية إن صّح التعبري من أمثال: اْلعاصري والفيضانات والزَّلزل 

واْلمراض؟! أنا كمسلم أؤمن بتفسري غيبي هلذه الظواهر، ولكن كمستدّل 

 استقرائي إلثبات الصانع اْلكيم أين أضع هذه الظواهر من جوانب اَّلستدَّلل؟

 عاىل يف الفلسفة وعلم الكالم يقع يف أكثر من البحث عن اهلل سبحانه وت



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 211

مرحلة، أوالها إثبات األلوهّية ووجود الذات واجبة الوجود، ثم بعد ذلك 

 احلديث عن الصفات، وإثبات الصفات له طريقان:

وهو طريق الذات اإلهلّية نفسها، بمعنى أّن دليل إثبات الذات  الطريق اْلّول:

الصفات الكاملّية للذات نفسها، وهو الطريق  هو بعينه الدليل عىل إثبات متام

الذي يّدعي الصدرائّيون أّّنم فعلوه، ذلك أّن برهان الصّديقني عندهم يثبت 

الواقعّية املطلقة التي ال حدود هلا، فتتصف بالكامل املطلق، إذ أّي نقص يمكن 

ّد فرضه فسوف يكون حّدًا للذات اإلهلّية املفروض بربهان الصديقني أّنه ال ح

هلا؛ ألّّنا ُمض الواقعيّة والوجود، فيام احلدود تنشأ من املاهيات التي ال جمال هلا 

يف ساحته تبارك وتعاىل بحكم إطالق وجوده وُمض وجوده، إذ املاهية هي حّد 

الوجود، فال ماهية ملطلق الوجود، وعليه فكّل صفة كاملّية يمكن إثباهتا لذات 

باري نفسه، وكّل صفة نقص يمكن سلبها عن الباري بنفس دليل إثبات وجود ال

الذات بنفس دليل إثبات هذه الذات أيضًا، وهبذا نثبت كّل الصفات الذاتّية 

 الكاملّية له تعاىل.

وهو الطريق الذي اتبعه جمموعة من الفالسفة واملتكّلمني  الطريق الثاين:

ات وأهل احلديث، وهو إثبات الصفات من خالل املخلوقات ال من خالل ذ

اخلالق، ويف هذا الطريق يصار إىل االنطالق من ذواتنا واخللق املحيط بنا 

)اآليات األنفسّية واآلفاقيّة(، لكي نتأّمل يف هذا اخللق، فنحاول اكتشاف 

 .صفات اخلالق من خالل آثار صنعه وخلقه

ويف هذا الطريق نجد أمثال السيد ُممد باقر الصدر يف خمتلف كتبهم الفلسفية 

مّية، حياولون إثبات الباري وصفاته عرب الربّية واخللق، فيستخدمون والكال

قانون العلّية، أو برهان احلدوث، أو برهان احلركة األرسطي، أو برهان النظم، 
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أو برهان التوجيه واالستهداء، أو غري واحد من الرباهني القائمة عىل مبدأ 

 استحالة التسلسل العيّل، ونحو ذلك.

خمتلف فيام يتعّلق بقضّية الصفات اإلهلّية؛ ذلك أّن التأّمل يف إّن املنهج هنا 

اخللق يمكنه أن ُيثبت الذات اخلالقة ومعها بعض الصفات، لكنّه ال يمكنه 

إثبات الذات اخلالقة ومعها متام الصفات الكاملّية، فربهان احلدوث مثاًل يمكنه 

ر أن يثبت وحدانّية هذا اخلالق أن يثبت أّن هلذا العا م خالقًا قدياًم، لكنّه غري قاد

 .إال بمعونة معطيات إضافّية

من هنا نجد أّن الذين استخدموا هذه الطرق اآلفاقّية واألنفسّية حاولوا 

إثبات الصانع املتصف ببعض الصفات، وبتعبري بعضهم: يمكن هبذا الطريق 

ا ُيثبت إثبات متام صفات الكامل املوجودة عند املخلوقات بحّدها األعىل، فعندم

هذا الفريق وجود الصانع فسوف يثبت ضمنّيًا بعض صفاته ال متام صفاته، عىل 

خالف الفريق األّول فإّنه عندما يثبت وجود واجب الوجود فهو ُيثبت بنفس 

 دليل الوجود متام صفات هذا املوجود الواجبي.

بناًء عليه، فعندما يثبت السّيد ُممد باقر الصدر يف )األسس املنطقية 

( وجود الباري تعاىل عرب املنهج االستقرائي، فهو 721ـ  111الستقراء: ل

يستخدم النوع الثاين من الطرق التي تثبت الصفات، هلذا نجده يعرّب بإثبات 

الفاعل العاقل، أو إثبات الصانع احلكيم، ويقصد بذلك هنا إثبات وجود 

رشح بنفسه معنى  الصانع الذي هو شء مغاير للطبيعة التي هي غري عاقلة )وقد

(، وال يثبت 711احلكمة عندما قابلها بعدم العقل وال الوعي، وذلك يف ص 

دليل السيد الصدر متام الصفات الكاملّية للباري بام فيها صفة احلكمة باملعنى 

الثاين، أّي اهلادفيّة والعدالة واخلريّية والكاملّية يف كّل شء، فإّن طبيعة دليله عىل 
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انع ال يسمح له بذلك، هلذا فهو ـ ككثري من الفالسفة إثبات وجود الص

واملتكّلمني ـ بحاجة خلوض مرحلة ثانية إلثبات متام الصفات الكاملّية األخرى، 

وحيث إّنه  م يكن بصدد ذلك هلذا كفاه هذا الدليل يف إثبات الصانع الفاعل 

 العاقل.

لعاقلّية ال إثبات وبرهان إثبات الفاعل العاقل باالستقراء يكفي فيه إثبات ا

متامّيتها من سائر اجلوانب، بمعنى لو أّننا عثرنا عىل كتاٍب يف الرياضيات، فإّن 

املنهج االستقرائي القائم عىل حساب االحتامالت يثبت يل أّن هذا الكتاب  م 

يأت صدفًة بحيث اجتمعت حروفه يف اهلواء صدفًة لتنزل عىل صفحاته فيخرج 

ومذهل، وهنا لو فرضنا أّن يف هذا الكتاب خطأ أو  كتاٌب ريايض معّقد ورائع

أكثر يف بعض املعادالت الرياضّية فهذا يثبت خطأ الكاتب )الفاعل العاقل( لكنّه 

ال يلغي فرضّية أّن هذا الكتاب قد جاء بفعل فاعٍل عاقل ال من الصدفة وبال 

كان السيد  عّلة أو من ذاته أو من فاعل ال عقل وال وعي وال إدراك له، وهذا ما

 .الصدر بصدد إثباته

فحتى لو فرضنا أّن الزالزل والرباكني وغريها تعّد مشاكل يف صنع الكون 

)وكثري من الفالسفة املتأّخرين هلم وجهة نظر يف برهان النظم أساسًا( لكّن 

الكون رغم وجودها يظّل يساعد بطريقة املنهج االستقرائي عىل إثبات الفاعل 

الكون، أّما إثبات متام الصفات الكاملّية األخرى له كالعدل  الصانع العاقل هلذا

واخلريية املطَلَقني فيحتاج الستئناف أبحاث جديدة يف الصفات، وهناك البّد 

للسيد الصدر من أخذ ما أرشتم إليه بعني االعتبار لكي تكتمل الصورة عنده، 

ّية والعدالة فاحلكمة بمعنى العقل شء، فيام احلكمة بمعنى اهلادفية واخلري

والكاملية املطلقة شء آخر، فال يرد إشكالكم عىل السيد الصدر يف األسس 
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املنطقّية لالستقراء، وإن كان واردًا يف أصل بحث الصفات ال سيام عىل الطريق 

 الثاين، إذا سّلمنا مع الصدرائّيني بسالمة طريقهم األّول.

 ستقرائيتساؤالت حول إثبات الصفات اإلهلّية باملنهج اال ـ 833

  السؤال: بوركت موَّلي اجلليل عىل إجاباتك ِف قضّية الصفات اإلهلّية

واإلشكال عىل السيد الصدر رْحه اهلل، ولدّي بعض التساؤَّلت حول ما ذكرتم 

 ِف جوابكم النافع اَلفيد، وهي:

السؤال اْلّول: أليس تعبري السيد الصدر ِف كتابه الفتاوى الواضحة بعبارة 

وبعبارة الذات اْلكيمة ِف كتابه اْلسس اَلنطقّية لالستقراء دليالا  الصانع اْلكيم

عىل كون اَّلستدَّلل اَّلستقرائي تام بحيث يثبت الصفات الكًملّية اْلخرى هلل 

 سبحانه؟ وإَّلّ َلا عرّب بذلك ومل يقل مثالا الصانع العاقل أو الذات العاقلة؟

الواضحة إثبات عدل اهلل عن  السؤال الثاين: لقد حاول الصدر ِف كتابه الفتاوى

طريق استقرائّي ولو بشكل مبّسط يدعمه الوجدان، أَّل يعّد ذلك مكّمالا إلثبات 

 وجوده سبحانه استقرائّياا؟

السؤال الثالث: لقد سمعت من مصادر موثوقة أّن السيد الصدر أراد أن يؤّلف 

 كتاباا ِف العقائد، ولكن مل يسعفه الوقت ِف ذلك، فهل هذا صحيح؟

السؤال الرابع: إّن السيد كاظم اْلائري ِف كتابه )أصول الدين( كان يرى 

إمكانّية اَّلستدَّلل العلمّي اَّلستقرائي عىل إثبات الصفات الكًملّية هلل من العلم 

 واْلكمة والقدرة التي َّل ُيّدها يشء، فهل هذا صحيح؟

م، وبعيداا السؤال اخلامس: بدليل مبّسط يفهمه كّل الناس عىل اختالف عقوهل

عن جلج اَّلستدَّلل اَلعّمق، كيف أستدّل عىل وجوده سبحانه استدَّلَّلا يدعم 
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فطرِت اَلسلمة ِف ذلك؟ وهل تصلح هنا عبارة الصدفة َّل تكون أكثرّية أو 

 دائمّية، وإن كانت نفس هذه العبارة استقرائّية؟

السؤال السادس: كيف أستطيع أن أؤّهل نفيس علمّياا هلضم وفهم كتاب 

 )اْلسس اَلنطقّية( للسيد الصدر بشكل معّمق؟ علًما أّنني خّريج كلّية حاسبات.

السؤال السابع: ِف منظومتنا العقائدية كمسلمني أوَّلا وكشيعة ثانياا، نرى أّن 

اَّلبتالء واَّلختبار اإلهلّي للناس من مرض وجوع وفقر له سببان: فإّما هو عقاٌب 

بسبب تكامله، والسبب اْلّول َّل شبهة فيه،  لإلنسان بسبب ذنوبه أو رفٌع َلقامه

ولكّن السبب الثاين ُيتاج ليشء من التوضيح يالمس الوجدان وجييل الفطرة 

السليمة، فًم اْلكمة اإلهلّية القائمة عىل إعطاء اَلقامات الكريمة لإلنسان مقابل 

حيًما عذابه؟ بحيث كّلًم كان العذاب واْلمل أشّد كان اَلقام أرفع؟ أليس اهلل ر

غفوراا رْحاناا حناناا؟ فلًمذا إذاا هذه الفلسفة القائمة عىل الثواب مقابل اْلمل؟ 

وفقكم اهلل َلا ُيّب ويرىض ورزقكم اجلنان العىل مع حمّمد وآله الطيبني 

 .الطاهرين، وصياماا مقبوَّلا ومقاماا كريًما 

 مّية، حيث طلبتم أجوبًة مالمسًة للوجدان، وبعيدًة عن التعقيدات العل

 يمكنني القول باختصار:

لقد رشح السيد ُمّمد باقر الصدر معنى )احلكيم( يف كتاب )األسس  ـ 5

املنطقّية(، وأّنه يقصد به ما قابل الصدفة وخلق الطبيعة لنفسها أو خلق ما هو 

مثلها هلا، فام دام قد أوضح مراده فال داعي لتحميله معاين أخرى لكلمة حكيم 

 نت تلك املعاين حتتملها اللغة نفسها بام هي لغة.أو عاقل، حتى لو كا

وكالمي كّله كان يف اجلواب السابق حول ما جاء يف كتاب )األسس املنطقية( 

 ال غري، تبعًا لسؤالكم هناك.
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إّن السيد الصدر يرى إمكان إثبات بعض الصفات باالستقراء، لكّن  ـ 4

هو يف نظري كاملستحيل، نعم  إثبات متامها وبحّدها األعىل به أمر ليس سهاًل، بل

 يمكن ترجيحها ال إثباهتا.

 سمعت بموضوع كتاب العقائد، ولكن ال علم يل بوجوده اليوم. ـ 4

إّن استدالل السيد احلائري ليس سوى تكملة لدليل السيد الصدر يف  ـ 3

)موجز أصول الدين( وأمثاله، وال مانع ـ كام قلت ـ من إثبات بعض الصفات 

 باالستقراء.

كام تستدّل بالفطرة عىل أّن كتاب )رأس املال( لكارل ماركس أو كتاب  ـ 1

)قّصة احلضارة( لويل ديورانت، البد أن يكون جاء من كاتٍب عاقل، كذلك 

تستدّل بالفطرة والعفوّية عىل كون كتاب الطبيعة كذلك، أّما صفاته فهذه مرحلة 

رضيات، أما يف حياتنا اليومية أخرى. وال أعرف ملاذا عندما نصل إىل اهلل تكثر الف

التي نطّبق فيها االستقراء ونقبل بكّل العلوم احلديثة القائمة يف غالبها عىل 

االستقراء، ونقبل عملّيًا دومًا بقانون استحالة أكثرّية الصدفة، أّما هنا فال نلتفت 

 ألّي إشكال، بل يصري عندنا دومًا علٌم ويقني.

وع، فافرض أّنك ال تسري يف حياتك عىل هذا جمّرد منّبه وجداين للموض

االستقراء أو عىل قانون )إّن الصدفة ال تكون أكثرّيًة( ـ سواء كان قانونًا عقلّيًا 

قبلّيًا أم هو بنفسه قد جاء نتيجة استقراء مرتاكم ـ هل ستظّل حياتنا عىل ما هي 

حتامالتنا عليه أّم أّن نظام حياتنا وتفكرينا ووعينا لألمور ودرجات يقيننا وا

ستختّل بدرجة كبرية إن  م نقل ستنقلب رأسًا عىل عقب؟ فلنرجع إىل وجداننا، 

لنرى كيف سيسخر منّا اجلميع عندما نقول هلم بأّن وكالة ناسا الفضائّية بكّل 

ترسانتها ووجودها جاءت صدفًة ومن دون عقلٍ ً مدّبر، لكنّنا نستحي أن نقول 
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رتاض وجود عّلة خلفه!! أّما البحث يف ذلك حول وكالة الكون بأمجعه يف اف

هوّية هذه العّلة، وما هي؟ وما هي صفاهتا؟ وهل هي أمر ماّدي أم جمّرد؟ فهذا 

أمر آخر، إّنام كالمي يف أصل املوضوع وبطريقة وجدانية بحتة وغري معّقدة 

 علمّيًا.

إّن فهم كتاب )األسس املنطقّية( بحاجة لبعض املقّدمات الرياضّية  ـ 6

نطقّية، وبإمكانك االستامع لرشوحه املوجودة عىل الشبكة العنكبوتّية وامل

 )األنرتنت(، وكذلك رشوحه أو تعليقاته املطبوعة.

 ومن أبرز رشوحه الصوتّية وكّلها تقريبًا غري كاملة:

 ُمارضة مسّجلة. 71رشح السيد كاظم احلائري يف حوايل  أ ـ

 ُمارضة. 87رشح السيد عيل أكرب احلائري يف حوايل  ب ـ

 رشوح السيد عامر أبو رغيف، ولعّلها غري متوّفرة اليوم. ج ـ

ُمارضات حوله يف درسه األصويل  8ألقى السيد كامل احليدري حوايل  د ـ

 تقريبًا، ويمكن أن تعّد هذه املحارضات بأّّنا توضيحية عاّمة. ثالث سنواتمنذ 

 وأّما أبرز الكتب التي يمكن أن تعني يف رشحه فهو:

كتاب االستقراء واملنطق الذايت ـ دراسة حتليلية شاملة آلراء املفّكر الكبري  ـ أ

السيد ُممد باقر الصدر يف كتابه األسس املنطقية لالستقراء ـ ليحيى ُممد، وهذا 

من وعامًا، وقد كان يف البداية عبارة عن مقاالت،  11الكتاب عبارة عن جهود 

قد متيّز أيضًا باعتامده عىل الكثري من ثم مجعها املؤّلف وصهرها يف كتاب، و

 م.1117املصادر الغربّية. وصدر عن مؤّسسة االنتشار العريب عام 

كتاب منطق االستقراء للسيد عامر أبو رغيف، صدر منه جزٌء واحد  ب ـ

عبارة عن مقّدمات رياضية وبحثية يف هذا املجال، ولكن  م يوّفق إلكامل هذا 
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 ة حتى اليوم، نسأل اهلل له التوفيق.املرشوع عىل مستوى الطباع

كتاب املذهب الذايت يف نظرّية املعرفة، للسيد كامل احليدري، صدر عام  ج ـ

م، وهو ُماولة توضيحية أو إعادة صياغة لكتاب األسس املنطقية 1111

 لالستقراء، باإلضافة إىل بعض املقارنة مع الفلسفة اإلسالمّية املدرسيّة.

ارسية حتت عنوان مباين منطقي استقراء، أّلفه غالم رضا كتاب باللغة الف د ـ

 زكياين.

كتاب عبارة عن رسالة دكتوراه للشيخ مرتىض الفرج من الكويت، وهي  هـ ـ

 باللغة اإلنجليزية، ولعلها  م تطبع إىل اآلن حسب معلومايت.

كتاب )يف رحاب الفكر االستقرائي للشهيد الصدر( للسيد رضا الغرايب،  و ـ

 ثة جملدات.يف ثال

 وأّما أبرز املقاالت املساعدة، فهو ما ييل:

مدخل إىل نظرية االحتامل، للشيخ أمحد عبد اهلل أبو زيد، وقد صدرت يف  أ ـ

 .72ـ  71ـ  11جمّلة فقه أهل البيت العربّية، يف األعداد 

الصدر ونظرّية االستقراء، للشيخ مهدي اهلادوي الطهراين، وهي  ب ـ

، من عام 71دراسة فارسيّة يف األصل نرشت يف جملة كيهان انديشه يف العدد 

، 15م، ثم ترمجت للعربّية ونرشت يف جمّلة نصوص معارصة يف العدد 2111

 م.1121لعام 

وپناه، وهي منطق استقراء علمي، للدكتور الشيخ عبد احلسني خّس ج ـ

مقالة نرشت يف جملة كالم إسالمي التي تصدرها مؤّسسة الشيخ جعفر السبحاين 

 .75يف العدد 

ما يعّد أقدم دراسة نقدية هلذا الكتاب، وهي للدكتور عبد الكريم  د ـ



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 221

رسوش، حيث نرشت يف كتابه )تفّرج صنع(، وانتقد السيد الشهيد ـ رغم مدحه 

ة السيد الشهيد ُماولة سيكولوجية أكثر من كوّنا كثريًا له ـ لكنه يرى أن ُماول

ُماولة منطقّية. ومن ثم قام السيد عامر أبو رغيف برتمجتها إىل اللغة العربّية، 

ونرشت يف كتاب )األسس املنطقية لالستقراء يف ضوء دراسة الدكتور رسوش(، 

 هـ. وثّمة ردود عىل الدكتور رسوش، أبرزها:2111عام 

نفس رّد السيد عامر أبو رغيف يف كتابه السالف ذكره، وهو  الرّد اْلول:

 حيث ترمجه إىل العربية عارضًا نظرية رسوش، ومن ثّم الرّد عليها.

وهو ما قام به الدكتور حييى كبري، أستاذ الفلسفة يف جامعة  الرّد الثاين:

طهران، ومقالته حتت عنوان: الشهيد الصدر ومسألة االستقراء، نقد إشكاليات 

، ونرشت مرتمجًة إىل اللغة العربية يف جمّلة نصوص معارصة يف العددين رسوش

 م.1118عام  21 ـ27

النقد الثاين جاء حتت عنوان )نقد نظرية املعرفة عند السيد ُممد باقر  هـ ـ

عام  25الصدر( وهو مقال للدكتور مجيل قاسم، نرش يف جملة املنهاج، يف العدد 

 م.1111

ني االستقراء والتجربة، للدكتور ُممد فنائي أشكوري، العالقة اجلدلّية ب و ـ

من جملة  11وهي مقالة باللغة الفارسية نرشت مرتمجًة إىل اللغة العربية يف العدد 

 م.1127نصوص معارصة، عام 

جيب فهم فلسفة احلياة الدنيا، فسؤالكم كمن يسأل ملاذا جيب أن أتدّرب  ـ 7

اذا جيب أن أتعب ألصبح طبيبًا؟ إّن اهلل يف مراكز التدريب ألصبح رياضّيًا؟ مل

خلق العا م بنظام يدخل فيه اإلنسان مرحلة التخّرج بعد معاناة، واملعاناة هي 

فرص يعطيها اهلل لإلنسان كي يوّفر له إمكانية النجاح، مثل صفوف املدرسة هي 
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 فرص تعطى للطالب لكي يلتحقوا هبا فيصبحوا أطباء، أّما ملاذا خلق اهلل العا م

هكذا فلم أجد حتى اآلن دلياًل عىل إثبات العّلة الغائّية، لكن ذلك ال يلغي أن 

 يكون ذلك عدالً.

 هل لألفعال أثر رجعي على اإلنسان؟ وكيف؟ ـ 833

  السؤال: يقال بأّن هناك أثراا رجعّياا لكّل اْلعًمل التي يعملها اإلنسان، فمثالا

ؤاِل: ما هو مفهوم اْلثر الرجعي وما أكل اللحم اْلرام يؤثر رجعّياا عىل اإلنسان. س

 مدى صّحته؟

  ،إذا كنتم تقصدون النتائج الواقعّية لألكل احلرام مثالً فهذا شء موجود

وقد نّصت عليه النصوص الكثرية يف الكتاب والسنّة، كام يذهب إليه الكثري من 

علامء العدلّية )من إماميّة ومعتزلة( ممّن قال بأّن األحكام الرشعّية ترجع إىل 

ت واألفعال، ويكون املعنى هو أّن رشب املصالح واملفاسد املوجودة يف املتعّلقا

اخلمر يرتك آثارًا روحية ونفسية وسلوكّية واجتامعّية عىل اإلنسان، متامًا كام يرتك 

آثارًا ُاخروّية من املؤاخذة والعقاب، وهكذا الصالة فهي توقع يف القلب نورانّيًة 

جتامعي. هذا خاّصة بمعنى معنّي، وهلا نتائج إجيابّية عىل املستوى الفردي واال

هو األثر الرجعي بمعنى األثر الراجع والنتيجة العائدة لإلنسان أو عليه من هذا 

 الفعل أو ذاك..

أّما إذا كنتم تقصدون أّن الفعل الذي نقوم به اليوم يرتك أثرًا رجعّيًا ـ 

باملصطلح القانوين للكلمة ـ عىل أمور تتعّلق باألمس، فهذا ال صّحة له إال يف 

)إذا استبعدنا مثَل فكرة الرشط املتأّخر يف بمعنى من املعاين ة مفاهيم إطار أربع

 أصول الفقه، وبعَض التفاصيل اجلزئيّة(، وهي:
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مفهوم احلبط، بمعنى أّن بعض األفعال توجب حبط قيمة  اَلفهوم اْلّول:

أفعال سابقة حسنة، مثل الرشك الذي نّص القرآن الكريم عىل أّنه يوجب حبط 

َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإىَِل الهِذيَن ِمْن ان وذهاهبا سدى، قال تعاىل: ﴿أعامل اإلنس

ينَ  ارِسِ ْكَت َلَيْحَبطَنه َعَمُلَك َوَلَتُكوَننه ِمَن اخْلَ (، 17﴾ )الزمر: َقْبلَِك َلئِْن َأرْشَ

ا الهِذيَن َآَمنُوا ََّل َتْرَفُعوا َأْصَواَتُكْم َفْوَق وقال سبحانه: ﴿ َ َصْوِت النهبِيِّ َوََّل  َيا َأَيُّ

َبَط َأْعًَمُلُكْم َوَأْنتُْم ََّل َتْشُعُرونَ  َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ ﴾ جَتْ

 (.1)احلجرات: 

وهناك كالٌم كثري جّدًا يف قضّية احلبط يف علَمي الكالم والتفسري، وثّمة 

فهوم ومدياته، يمكن مراجعته يف تفسريات كثرية وجدل طويل حول هذا امل

ُمّله، فالرشك هنا له أثر رجعي عىل أعامل سابقة، بمعنى أّنه يعّطل مفاعيلها 

 ونتائجها، ويقطع الرابطة بني الفعل ونتيجته.

وهو مفهوم املغفرة والعفو، بمعنى أّن اهلل سبحانه إذا فعل  اَلفهوم الثاين:

، وحلقته هذه النتائج املأساوّية كدخول اإلنسان فعاًل سيئًا استحّق نتائج عليه

النار مثاًل، لكنّه عندما يقوم بالتوبة فإّن اهلل سبحانه يغفر له، ومعنى املغفرة هو 

أّن تلك النتائج السلبّية التي سوف ترتّتب عىل فعله السلبي )عىل األقّل أخروّيًا( 

حاديث أّن اهلل سوف تتالشى وتزول، وكأّن الفعل  م يقع، وهلذا ورد يف بعض األ

ُينيس األرض ما فعل هذا الشخص بحيث وكأّنه  م يفعل أّي شء، فالتوبة هنا 

 هلا أثر رجعي عىل أفعال سابقة كام أوضحنا.

مفهوم تبديل السيئات إىل حسنات، وهذا ما ذكره اهلل يف  اَلفهوم الثالث:

ُل إَِّله َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل عَ القرآن الكريم حيث قال: ﴿ َك ُيبَدِّ
ا َفُأوَلئِ َمالا َصاِْلا

ا َرِحيًما  (، وهذا نوع من 51﴾ )الفرقان: اهللهُ َسيَِّئاهِتِْم َحَسنَاٍت َوَكاَن اهللهُ َغُفورا
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التفّضل اإلهلّي، فبعض األعامل والطاعات قد توجب ليس فقط استحقاق 

سابقة عليها، بل الثواب عليها، وال فقط زوال اآلثار السلبّية لألفعال السّيئة ال

توجب حتّول السيئات التي سبقتها إىل حسنات فترتّتب عىل تلك السّيئات آثار 

احلسنات، فالتوبة مع اإليامن مع العمل الصالح هذا كّله يوجب انقالب 

 السّيئات إىل حسنات.

وهو مفهوم دنيوي فقهي قانوين، ويعرّب عنه يف الفقه  اَلفهوم الرابع:

ّب، ويقصد هبا أّن اإلسالم جيّب ما قبله، بمعنى أّن ما فعله اإلسالمي بقاعدة اجلَ 

أو تركه اإلنسان قبل اإلسالم يصبح وكأّنه الغيًا عندما يدخل يف اإلسالم. 

واملقدار املؤّكد هلذه القاعدة هو الشؤون الدينية وقضايا حقوق اهلل كقضاء 

س، فلو قتل شخٌص الصالة والصوم مثاًل، وال تشمل القضايا احلقوقّية بني النا

آخر فإّن إسالمه بعد ذلك ال يعفيه من عقوبة القصاص، وهكذا لو رسق أو غري 

 ذلك. وللفقهاء يف حدود هذه القاعدة كالٌم وتفصيل.

وكّل واحد من هذه املفاهيم األربعة توجد حوله دراسات يف العلوم املختّصة 

ت يف أصل تفسري هذه به كعلم العقائد والتفسري واحلديث والفقه، وهناك نقاشا

 املفاهيم األربعة ويف القبول هبا ويف حدودها وجماالهتا.

 هل دراسة املنطق ضرورّية قبل الفلسفة؟ ـ 836

  السؤال: هل دراسة اَلنطق رضورّية قبل قراءة الفلسفة؟ أم َّل عالقة لألّول

 باْلخر؟

 سفّية، تعرفون أّن الدراسات املنطقّية كانت سابقًا جزءًا من الدراسات الفل

فمرشوع ابن سينا الفلسفي يف كتاب الشفاء كان يستوعب اإلهلّيات 
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والرياضيات واملنطقّيات والطبيعّيات، بعد أن خرجت العلوم االعتبارّية ـ 

كاللغة ـ عن دائرة الفلسفة يف العرص اإلسالمي، وقد كانت يف العرص اليوناين، 

 لدرس الفلسفي.كام يراه غري واحد من مؤّرخي الفلسفة، جزءًا من ا

أّما اليوم، فنحن نجد خمتّصني بمجال املنطق دون أن يكونوا عىل متاس 

ختّصيص بمجال فلسفة الوجود، والعكس صحيح، كام أّن املنطقيات قد بدأت 

 ُتفصل تدرجيّيًا عن الفلسفة منذ عرص صدر املتأهّلني الشريازي إىل اليوم.

ق إّنام تكون رضورّيًة لطالب من هنا، يمكن لنا أن نقول بأّن دراسة املنط

الفلسفة من حيث وجود بعض التداخل بني فلسفة الوجود وبني املنطقّيات، كام 

ُينصح بدراسة املنطق كونه يسّهل فهم الكثري من املصطلحات التي متّر يف 

الدرس الفلسفي بطريقة عفوّية، ُيفرتض معها أّّنا مفهومة مسبقًا من الدرس 

 .املنطقي نفسه

فإذا أردنا أن نتعامل مع الفلسفة الوجودّية القائمة يف العا م اإلسالمي  وعليه،

فإّن من اجلّيد واألفضل، بل من الرضوري يف بعض املجاالت، أن تكون هناك 

معلومات مسبقة منطقّية، السيام يف جمال تفكيك املفاهيم ورشح املصطلحات 

ل ـ بل ويصّحح ـ عملية وأنواع القضايا واألقيسة وما شابه ذلك، فإّن ذلك يسهّ 

فهم كالم الفالسفة وجييل املنطلقات وطرائق التفكري عندهم بدرجة معّينة. وإال 

فيمكن القول بأّنه لوال هذا التواشج الذي ما يزال قائاًم ألمكن فهم املعطّيات 

 الفلسفّية دون حاجة لدراسة املنطق.

غري ممكن من دون بناء  نعم اخلروج بنتائج فلسفّية أو االجتهاد الفلسفي أمرٌ 

منطقي مسبق عند الباحث نفسه؛ ألّن املنطقّيات تلعب دور البناء املعريف 

 واملنهجي يف عملية التفكري الفلسفي.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 القسم الثاني

 علوم القرآن واحلديث

  





 

 

 

 

 

 ستفادة من التفاسري املعاصرة، واالالقرآنقليد يف تفسري الت ـ 837

  السؤال: من اَلعلوم عدم جواز التقليد ِف اْلمور العقائدية، فهل يمكن

توضيح ِف أّي صنف يقع تفسري القرآن؟ وما هو معيار اّتباع التفسري الصحيح 

مع اْلخذ باَّلعتبار أّن أغلب التفاسري اَلشهورة هي تفاسري قديمة وَّل تتالئم مع 

تطّور الفكري للمجتمعات، وباخلصوص اْلن حيث تتعّرض اَلنظومة الدينية ال

َّلنتقادات واسعة وهجًمت رشسة، فيتطّلب ردوداا حتاكي مفهوم العرص اْلاِل. 

وهل جيوز أن نستخدم تفاسري حديثة لبعض اَلفاهيم القرآنّية من اَلفّكرين 

اَلذهبي؟ رغم إيًمين بأّن اإلسالمني اَلعارصين ممّن يتقاطعون معنا ِف اَّلعتقاد 

 هذا اَّلستفهام اْلخري ُيمل نظرة ضّيقة.

 :توجد يف كالمكم عّدة نقاط ينبغي التوّقف عندها 

ال يوجد يف الرجوع إىل كتب التفسري شء اسمه: عقيدة  النقطة اْلوىل:

املفّّس، بمعنى أّن كّل التفاسري بالنسبة إلينا يمكن االستفادة منها، سواء كان 

أصحاهبا منتمني هلذا املذهب أو ذاك، فعلم التفسري هو علم الدراسة اللغوية 

كبرٍي منه يمكن أن والتارخيية واملقارنة واملقاربة للنّص القرآين، وهو يف حّيز 

يامرسه حتى شخص غري مسلم، فإذا جاءنا غري مسلم لكنّه خبرٌي باللغة العربية 

وبتاريخ العرب واملسلمني األوائل وقّدم مساِهًة يف فهم آيٍة ما أو سورٍة، فليس 
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من العيب أن ننظر فيام قّدم، بل من النافع، فإذا وجدناه مقنعًا فلن نتحّرج أبدًا 

، والقول بأّننا استفدنا منه معنى يف النّص  م نكن ملتفتني إليه من من األخذ منه

قبل، فالتفسري ليس تقليدًا يف الفقه حتى نقول بوجوب أن يكون املفّّس الذي 

نقرأ أو نرجع لكتابه حائزًا عىل الرشط الفالين أو غريه؛ ألّنه ال يوجد يف التفسري 

 .ات ناجتة عن مرّبرات موضوعيّةـ بام هو تفسري ـ تقليٌد، بل هي قضيّة قناع

فمن الرضوري للمفّّس أن يراجع كتب التفسري بمختلف مذاهبها  ،وعليه

ومدارسها الفكرّية حتى يتمّكن من اخلروج بصورة شاملة عن املوضوع، وإن 

كنت أرغب له يف البداية أن يراجع اللغة والتاريخ وأمثاهلام فقط، حتى ال تصبح 

مهيمنًا عليه يف عا م الالوعي، فيقعده ذلك عن ممارسة  كلامت املفّّسين سلطاناً 

 االجتهاد يف التفسري، كام حصل وحيصل لكثريين.

التفاسري القديمة ليست عيبًا وال باطلة، وجمّرد أّّنا قديمة ال  النقطة الثانية:

يعني أّنه ينبغي أن نتعّيب منها أو نرّدها، فبعض التفاسري القديمة أكثر دّقًة 

من الكثري من التفاسري املتأّخرة املتأّولة واملتكّلفة واملتمّحلة فهومًا غريبًة  وعلمّية

للنصوص، والتي مّحلت النّص ضغوطاهتا التي عاشتها أمام التيارات األخرى، 

وأرسفت يف التفسري إرسافًا عظياًم، فعندما كانت تواجه العلوم الطبيعية صارت 

دالت حسابية، وعندما انتهى عرص الرصاع ترى القرآن كّله كيمياء وفيزياء ومعا

مع العلوم الطبيعية وجاء عرص اخلصام مع العلوم اإلنسانية صار القرآن كّله 

تباك فّض االشيل ،ذلك، فُاخضعت النصوص علم اجتامع وعلم نفس وغري

 وحتسم معركتنا مع خصومنا يف واقعنا املعارص.

ضوع تعيني املنهج من املوضوع الرئيس يف التفسري من وجهة نظري هو مو

جهة )كلّيات التفسري(، وموضوع مرجعيّة اللغة بمعناها الواسع ومرجعّية 
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التاريخ ومرجعية القرآن نفسه، إىل جانب االستفادة ممّا ثبت بشكل مؤّكد من 

السنّة، وهذه أمور يمكن للمفّّس القديم أن يستفيد منها أحيانًا بشكٍل أكرب من 

فرق بني أن نصف التفاسري القديمة بأّّنا مضاّدة للعقل املفّّس املعارص، وهناك 

احلارض، أو نقول بأّّنا  م تقّدم متام الفهم الذي يستوعب اآلية؛ ألننا تطّورنا 

 معرفيًا، فاكتشفنا يف اآليات أشياء جديدة  م يبلغها السابقون.

املتقّدم إّن اجلمود عىل تفاسري العلامء للقرآن الكريم، السيام  النقطة الثالثة:

من املفّّسين، هو أيضًا مشكلة كبرية، فبعض الناس عندما تقول له تفسريًا ما 

لآلية أو ملوضوٍع قرآين معنّي، فهو غري قادر عىل حتّمله إذا  م تشفع ذلك له بنسبة 

هذا التفسري ألحد العلامء حتى هتدأ نفُسه؛ ألّن الوحدة وحشة، فإذا قلت له بأّن 

و الشيخ ُممد عبده قال ذلك، هدأت نفسه، وإذا قلت له: العالمة الطباطبائي أ

إّن ذلك موجوٌد يف رواية ضعيفة السند سكنت روحه، أّما إذا  م تقل له هذا وبدا 

التفسري غري موجود يف كلامت املفّّسين القدامى فإّنه يشعر بالوحشة حتى لو 

 قّدمت لتفسريك شواهده اللغوية والتارخيية..

ودة يف التفسري فقط، بل يف خمتلف العلوم الدينية، بام يف هذه ظاهرة غري موج

ذلك علوم الفلسفة واملنطقيّات مع األسف الشديد، وهي العلوم املسؤولة ـ 

 حسب الفرض ـ عن خلق إنسان مستقّل يف التفكري بعيد عن التقليد واملتابعة.

وهذه الرهبة من الوحشة يمكن تفّهمها يف إنسان غري متخّصص، أّما 

تخّصص أو املتابع الذي حيمل الوعي واحلّد األدنى من اخلربة فرهبته هذه ال امل

 .تنّم غالبًا سوى عن هيمنة التقليد يف حياتنا

وال أعني بذلك رضورة الرتحيب بكّل تفسري جديد واالنبهار به، كام هي 

طريقة )املوضة( التي رست إىل حياتنا الفكرية والدينية، بل إّنني من دعاة 
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ياط يف هذا األمر، لكن عندما تأتيك مرّجحات لتفسرٍي ما فال يصّح البقاء االحت

بعيدًا بحّجة أّن أحدًا  م يقل ذلك، فاحلّق ال يرتّجح بعدد املؤمنني به يف األمور 

 املعرفّية والعلمّية.

وأنا ألقي دريس التفسريي األسبوعي املتواضع ألّح عيّل الكثري من احلارضين 

أصحاب األقوال التفسريّية، فإذا قلت قوالً تفسرييًا فالبّد يل أن مرارًا بأن أذكر 

أذكر صاحب القول، وهذا شء طبيعي، ولكنّني تعّمدت أن ال أفعل ذلك، 

والسبب هو واقعنا املعريف الذي وبمجّرد أن تنسب التفسري إىل عا مٍ ال يعجب 

سري واكتشاف املستمع تصبح يف النفس رّدة فعل سلبّية تعيق االقتناع بالتف

 عنارص القّوة فيه، والعكس هو الصحيح أيضًا.

ملاذا هذا الواقع؟ ألّن فضاء الرتبية والتعليم عندنا هو فضاء تقليدي يف بعض 

جوانبه، وحيتاج أن يتدّرب اإلنسان لفرتة ليست بالقليلة عىل أن يتعامل مع 

ـ بدرجة  األفكار، فتكون كّل التفاسري عنده مطروحة عىل بساط البحث ختضع

واحدة ـ للنقد املجهري والتقويم العلمي وفق األصول التفسريية التي خيتارها 

بنفسه عىل مستوى املنهج، أّما وبمجّرد أن يصبح صاحب القول أو االنتامء 

الفكري املعنّي مرّجحًا لصالح أو ضّد هذا التفسري أو ذاك، فهذا يعني أّننا 

اصطفافات، وباإلمكان التنبؤ بالنتائج يف  خرجنا من احللقة البحثية العلمية إىل

 هذه احلال.

ال أحبّذ أن نطلق أحكامًا مسبقة يف نبذ التفاسري القديمة واألخذ  ،من هنا

باجلديدة بواسطة إطالق شعارات، حتى لتجد بعضنا متحّمسًا لفهم القرآن وفق 

وم؟ أصول اللسانيات احلديثة والسيميائيات، وعندما تسأله: ما هي هذه العل

تكتشف )وهذا ليس افرتاضًا أو هتمة ـ والعياذ باهلل ـ بل شء رأيناه يف حياتنا( 
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أّنه ال يعرف عنها شيئًا، و م يقرأ حتى كتابًا واحدًا فيها، ولكّن اجلّو اإلعالمي هو 

الذي حّفزه الختاذ مواقف!! وكذلك يف نبذ اجلديدة واالكتفاء بالقديمة عرب 

لرتى بعض من يقّدس ما يقوله العلامء القدامى ال شعارات ثانية أيضًا، حتى 

يعرف شيئًا عن منهجهم ومصادر معلوماهتم، أو ما كتب يف نقدهم وكشف 

 ثغراهتم، وال حتى مّر بجانب اللغة العربية وأصول الفهم فيها!!

إّنني أعتقد أّن األمر ال ُيدار هبذه الطريقة، بل املوضوع مفتوح عىل خمتلف 

 ل إىل نتائج علمّية موضوعية قدر اإلمكان إن شاء اهلل.االجتاهات للوصو

 ما رأيكم حبديث: )كيفما تكونوا يوّلى عليكم(؟ ـ 833

 السؤال: ما رأيكم باْلديث القائل: )كيفًم تكونوا يوىّل عليكم(؟ 

  لعّل هذا احلديث يشري إىل احلالة العاّمة يف املنطق االجتامعي، حيث إّن

الناس وثقافتها وعاداهتا وسلوكّياهتا وقناعاهتا وأداءها العام بوصفها الظاهرة 

املجتمعّية، هي التي تفرز السلطة التي تتوىّل أمرها، فلو كانت هناك إرادة مجعّية 

الوعي والثقافة، فإّن هذه اإلرادة وهذه الصريورة لتغيري املفاهيم، وفعَل حتّوٍل يف 

التغيريية سوف تلقي بظالهلا عىل السلطة بوصفها ظاهرًة جمتمعّية أيضًا ولو يف 

 مّدٍة منظورة.

وهذا ال يعني أّنه ال يكون هناك حالة خترج عن هذا القانون نظرًا جلور 

ت ـ ُتفهم يف سياق السلطة وفعل العنف منها؛ ألّن هذه األحاديث ـ كبعض اآليا

التنظري لإلطار العام الذي ال يمنع االستثناء كام حتّدثنا غري مّرة عن هذا النهج يف 

 البيان العريب يف الكتاب والسنّة.

وقد ورد مفهوٌم شبيه هبذا املفهوم يف روايات األمر باملعروف والنهي عن 
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يفيض هبم إىل تولية  املنكر، من أّن ترك الناس لألمر باملعروف والنهي عن املنكر

ادًا مستنكرًا رشارهم عليهم، وهناك ال ينفع الدعاء، فعندما يكون املجتمع نقّ 

فعَل االنحراف واجلريمة والظلم، مداومًا عىل ذلك جياًل بعد جيل، فمن 

الصعب عىل احلاكم أن يمسك هبذا املجتمع ما  م يتهاون املجتمع نفسه ويسقط 

 ن احلّق والقريبة من مصالح السلطة.يف تأثريات مصاحله البعيدة ع

وهذا احلديث ـ الصحيح يف مضمونه هبذا املعنى املشار إليه ـ  م أعثر عىل 

مصدٍر له يف كتب اإلمامّية احلديثية، وقد ورد مرساًل وبال سند يف بعض كتب 

: 1؛ واهلندي، كنز العامل 111: 1أهل السنّة )انظر: السيوطي، اجلامع الصغري 

هـ( إىل أيب بكرة، 171سنده بعٌض مثل ُممد بن سالمة القضاعي )(، لكن أ81

عن النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم قال: )كام تكونون يوىّل عليكم أو يؤمر 

(. وقد ضّعف هذا احلديث وسنده 775ـ  771: 2عليكم( )مسند الشهاب 

األحاديث  وفقًا ألصول النقد السندي عند أهل السنّة )انظر: الزيلعي، ختريج

؛ واملناوي، فيض القدير 281؛ والفتني، تذكرة املوضوعات: 287: 2واآلثار 

؛ 211: 1؛ والشوكاين، فتح القدير 17: 1؛ والبيهقي، شعب اإليامن 11: 7

 وغريهم(. 215ـ  211: 1والعجلوين، كشف اخلفاء 

 هل صّح حديث: )يعّير خادم احلسني كما تعّير الزانية(؟ ـ 833

 اْلديث صحيح ومسند: يعرّي خادم اْلسني كًم تعرّي  السؤال: هل هذا

 الزانية؟

  م أعثر عىل حديث هبذه الصيغة، فضاًل عن أن يكون له سند. بل إّن عنوان 

خادم احلسني أو خادم املنرب، أو نحو ذلك، إّنام هو من العناوين احلادثة التي 
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يبدو أّنه ليس هلا وجود يف الكتاب والسنّة، وإّنام هي مستوحاة من النصوص 

 ل.استيحاًء أو من خالل طبيعة العم

وان )خادم اإلمام( وإن كان له وجود يف الكتب القديمة الرجالية كام أّن عن

واحلديثية، إال أّن املراد منه فيها هو أولئك الذين كانوا خيدمون يف بيوت أهل 

البيت أو كانوا غلامنًا عندهم، مثل سا م العطار، والّّساج، ويارس اخلادم، وقنرب، 

 .الرزامي، وغريهموُممد بن عبد اهلل اخلراساين، وُممد بن زياد 

والوارد يف إحدى الروايات ذّم الذين يعرّيون الناس بزيارة قبور أهل البيت 

كام تعرّي الزانية. وعىل تقدير وجود احلديث الذي تسألون عنه فهو ال يدّل 

، بل قد يكون املعنى بالعكس وهو أّنه يف آخر عىل ذّم خّدام احلسنيبالرضورة 

وّنم ويعرّيوّنم ظلاًم وعدوانًا، متامًا كام جاء يف رواية الزمان حيارهبم الناس ويذمّ 

 تعيري زّوار قبور أهل البيت عليهم السالم.

 ني تفسري النّص الديين والتحليالت اإلضافّية املكّملة للمشهدب ـ 333

  ْمَعاِن َقاَل َأْصَحاُب ُموَسَى إِّنا السؤال: قال سبحانه وتعاىل: ﴿َفَلًّم َتَراَءى اجْلَ

ب ّبَعَصاَك اْلَبْحَر  َلَُْدَرُكوَن َقاَل َكاّل إِّن َمِعَي َريّب َسَيْهِديِن َفَأْوَحْينَا إىَِلَ ُموَسَى َأِن ارْضِ

َفانَفَلَق َفَكاَن ُكّل فِْرٍق َكالّطْودِ اْلَعظِيِم َوَأْزَلْفنَا َثّم اَّلََخِريَن َوَأنَجْينَا ُموَسَى َوَمن ّمَعُه 

َو َأمْجَِعنَي ُثّم َأغْ  َرْقنَا اَّلََخِريَن إِّن ِِف َذلَِك ْلَيةا َوَما َكاَن َأْكَثُرُهم ّمْؤِمننَِي َوإِّن َرّبَك هَلُ

اْلَعِزيُز الّرِحيُم﴾. السؤال هنا: َلاذا مل َيلك اهلل سبحانه وتعاىل فرعون ومن معه 

وأمهلهم حتى أدركوا قوم موسى وأصاهبم ما أصاهبم من الرعب واخلوف؟ هل أّن 

سبحانه وتعاىل أراد من هذه اْلادثة أن يعّلمنا أّن اإلنسان جيب أن يعمل بجّد  اهلل

 ويعتمد عىل اْلسباب حتى تنتهي، ومن ثّم يأِت الفرج أم أّن هناك أموراا أخرى؟
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 :عندما نتعامل مع النّص القرآين بوصفنا مفّّسين له، فهناك مستويان 

به مع سائر النصوص مقارنًة تفكيك النّص وحتليله وتركي اَلستوى اْلّول:

ومقاربًة، للخروج بدالالته ومعطياته، وهذا هو عمل املفّّسين عرب التاريخ، 

وهو عمل مرشوع ينطلق من دالالت النّص نفسه، فال نحمل عىل النّص شيئًا 

 وال نزد عليه وال ننقص منه قدر ما يمكننا ويوّفقنا اهلل يف هذا اإلطار.

لعنارص الفارغة من الصورة التي قّدمها لنا النّص، أو تكملة ا اَلستوى الثاين:

اإلجابة عن تساؤالت أو فرضيات ُمتملة  م حيِك النّص عنها، ولكنّنا نحاول أن 

نحّلل األسباب أو األمور التي تكون خلف احلدث الذي حيكي النّص عنه، 

ا يبدو يل لتكتمل عندنا الصورة بشكل أكرب، كام يف احلالة التي تسألون عنها، إذ م

هو أّن القرآن  م يرش إىل السبب يف تأخري إنزال العذاب بقوم فرعون إىل هذه 

 اللحظة بالذات، وملاذا  م هيلكهم قبل ذلك بعرشة أيام مثاًل؟

يف هذه احلال جيب عىل املفّّس البحث يف ثنايا النّص القرآين هنا أو هناك، عّله 

 هذه القّصة أو تلك، لكن إذا  م يعثر ـ جيد إشارًة لقانوٍن من سنن التاريخ يفيد يف

وأنا شخصّيًا  م أعثر هنا عىل ذلك يف موضع سؤالكم ـ فيمكنه الرجوع إىل 

النصوص الدينية املعتربة األخرى إذا توّفرت يف هذا املضامر، وإال فإذا أسعفنا 

العقل والعلم بمعطى يقيني مؤّكد وعلمي فال بأس، ومن دون ذلك فال خيلو 

ن الظّن والرتجيح، وعلينا أن نقول ذلك بوضوح حتى ال نفّّس القرآن أو قولنا م

 نحّلل الوقائع أو ننسب لإلرادة اإلهليّة شيئًا بغري علٍم وال حّجة وال بيان.

وكثريًا ما يقع املفّّس أو املتكّلم أو اخلطيب أو الواعظ يف عملّية الدمج بني 

أو حديثي ـ وبني تفسريه للنّص،  حتليله الرتجيحي ـ وهو يتعامل مع نّص قرآين

فيقّدم لنا حتليله املخارج للنّص بلغٍة توحي وكأّن ذلك تفسريًا للنّص نفسه، 
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وعلينا دومًا احلذر من هذا األمر الذي قد نسقط فيه من حيث ال نشعر، وعلينا 

أن نستخدم لغًة متيّز بني تفسرينا للنّص وبني التحليالت الشخصّية القائمة بعد 

 النّص واستنفاد طاقتنا يف أخذ مدلوالته. تفسري

وما سألتم عنه ال جواب عندي حوله، ولعّل ذلك من قصور عقيل وضعف 

معلومايت، لكّن ما تفّضلتم به يبقى احتامالً معقوالً ومجياًل، يمكن طرحه بوصفه 

فرضّيًة أو ظنًّا ال أكثر، أو كام كان يسّميها الشهيد الصدر الثاين رمحه اهلل 

 وحة(، عىل طريقته املعروفة يف نظام األطروحات لديه.)أطر

حكمة اهلل الذي ال خيلق ولدنيا بأّنها لعب وهلو اوصف القرآن بني  ـ 333

 !اللعب واللهو

  السؤال: قال تعاىل: ﴿إّنًم اْلياة الدنيا لعب وهلو﴾، أليست الدنيا خملوقةا من

ثاا ويتعارض مع قوله قبل اهلل، فكيف خيلق ما هو لعٌب وهلو؟ أَّل يعترب ذلك عب

 تعاىل: ﴿أفحسبتم أّنًم خلقناكم عبثاا﴾؟

  ال تناقض بني اآليتني؛ ملا أرشنا إليه يف مناسبة سابقة من أّن الفعل من

طرف اهلل تعاىل قد حُيكم بحكم خمتلف عن حكمه من طرف العبد، فأنت مثاًل 

فعلك أّنه تصنع لطفلك أو تشرتي له ألعابًا ليلهو هبا، ومع ذلك يصدق عىل 

 .حكيم، فيام يصدق عىل فعلهم أّنه هلو ولعب، من دون أّي تناٍف 

فاآلية األوىل تنظر إىل الدنيا بالقياس إىل اآلخرة بوصفها هلوًا ولعبًا، فال 

تغرّتوا هبا، وال جتمدوا عندها، فهي ال شء بالقياس إىل اآلخرة، فيام اآليات 

هذه الدنيا ويف هذا الفضاء اللهوي  األخرى تشري إىل أّن اهلل خلق اإلنسان يف

 لغايٍة ومقصد، وهو اختباره وامتحانه وأمثال ذلك.
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وبعبارة أخرى: إّن توصيف الدنيا بأّّنا هلٌو ولعب هو توصيف هلا بمالحظة 

اآلخرة، كي ال يرى اإلنسان أّن الدنيا هي غاية املقصد، بل ينظر إليها باحتقاٍر 

قيقي وهو اهلل والدار اآلخرة، فالحظوا عنرص تام، فيجعلها سبياًل للمقصد احل

املقارنة واخلصوصّيات التي نتكّلم عنها يف اآليات التي حتّدثت عن توصيف 

الدنيا بأّّنا لعب وهلو، حيث نرى املقارنة مع اآلخرة حارضًة فيها بعد ضّم 

 بعضها إىل بعض:

ة خري للذين وما اْلياة الدنيا إَّل لعب وهلو وللدار اْلخرقال تعاىل: ﴿ أ ـ

(، فاآلية تريد أن تقول بأّن الدنيا هي ال شء 71﴾ )األنعام: يتقون أفال تعقلون

أمام اآلخرة، فال تغرّتوا هبا وتظنّوا بأّّنا دار القرار، فهي ليست إال هلوًا ولعبًا 

أمام اآلخرة، متامًا كام هي مرحلة اللهو واللعب عند األطفال، من حيث إّّنا 

املقصد يف حياة اإلنسان، فعليه أن ال يظّن أّن احلياة هي هذه فقط، ليست املعيار و

بل هذه ليست سوى مقّدمة لتلك، خلقها اهلل لغرض عقالين وهو االبتالء 

واالمتحان اللذين ِها املعيار يف تعيني مصري اإلنسان يوم القيامة تبعًا ألدائه 

 فيهام.

و ولعب وإّن الدار اْلخرة هلي وما هذه اْلياة الدنيا إَّل هلوقال تعاىل: ﴿ ب ـ

(. فليست الدنيا سوى حلظات 11﴾ )العنكبوت: اْليوان لو كانوا يعلمون

عابرة أمام اآلخرة التي هي احلياة احلقيقّية، أّما هذه فهي عدٌم بالقياس إىل تلك، 

فكأّنك تقول البنك الصغري: هذه املرحلة من عمرك ليست سوى تسلية أمام 

اك سرتى احلياة احلقيقيّة، وهذا ال يعني أّن مرحلة الصغر ال مرحلة النضوج، فهن

 قيمة هلا أو أّّنا عبثية، بل هي مرحلة التكّون والتبلور والرتبية والتدريب.

إّنًم اْلياة الدنيا لعب وهلو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم وقال تعاىل: ﴿ ج ـ
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القرآن  (، فالحظوا كيف يربط71﴾ )ُممد: أجوركم وَّل يسألكم أموالكم

الكريم دائاًم بني الدنيا واآلخرة عندما يقوم بتوصيف الدنيا باللهو واللعب؛ 

ليشري إىل حقارهتا أمام اآلخرة يف جتربة اإلنسان، كي ال يغرّت هبا، ال يف أّن خلقها 

بنفسها مفسدٌة أو عبث، بل هي مصلحٌة لإلنسان كي تكون فرصًة له لكسب 

 اآلخرة السعيدة.

اعلموا أّنًم اْلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم : ﴿وقال تعاىل د ـ

وتكاثر ِف اْلموال واْلوَّلد كمثل غيث أعجب الكّفار نباته ثم َييج فرتاه مصفّراا 

ثم يصري حطاماا وِف اْلخرة عذاب شديد ومغفرة من اهلل ورضوان وما اْلياة 

ة عرضها كعرض السًمء الدنيا إَّل متاع الغرور سابقوا إىل مغفرة من ربكم وجنّ 

 (.11ـ  21﴾ )احلديد: واْلرض..

إّن التوصيفني املتقابلني يراد منهام ـ بمالحظة السياق ـ حّث اإلنسان عىل 

السبق واللحاق بركب الذين يكسبون اجلنّة، وليس توصيفًا خللق اهلل للدنيا بأّنه 

ليها مجوٌد عىل هلو ولعب، فالدنيا مصلحٌة عظمى يف اخللق، لكّن مجود اإلنسان ع

ما هو لعٌب وهلو قياسًا بام ضّحى به من سعادة اآلخرة، فام كسبه من سعادة الدنيا 

هو بمثابة لعبة األطفال التي يلهون هبا قدرًا من الوقت، ثم تنقيض أوقاهتا 

 وأزمنتها وتزول.

وإذا رأوا جتارة أو هلواا انفّضوا إليها وتركوك قائًما قل ما وقال تعاىل: ﴿ هـ ـ

 (.22﴾ )اجلمعة: عند اهلل خرٌي من اللهو ومن التجارة واهلل خري الرازقني

وهبذا يتبنّي أّن توصيف الدنيا بأّّنا لعب وهلو توصيٌف هلا بمالحظة حال 

اإلنسان مقارنًة باحلياة اآلخرة احلقيقّية، أّما الدنيا بام هي يف نفسها من حيث 

املخترب الذي أرادته السامء لبناء خلق اهلل هلا فهي أمٌر رضوري وحكيم، كوّنا 
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اإلنسان الصالح لدخول اجلنّة، فسياقات اآليات خمتلفة بني هذه وتلك، فال 

 تعارض بينها.

 ما هي فائدة البحث يف املّكي واملدني من السور القرآنية؟ ـ 333

  السؤال: ما هي فائدة التمييز ِف السور واْليات القرآنية بني اَلّكي واَلدين، ما

 رآن كّله َيدف هلداية اإلنسان وتعليمه وتزكيته؟دام الق

  إّن موضوع املّكي واملدين بالغ األِهّية بالنسبة للدراسات القرآنية، وله دور

 يف أكثر من جمال يمكن أن أشري منها إىل ما ييل:

جمال االجتهاد الرشعي، من حيث إّن املكّية واملدنّية تساعد يف معرفة  ـ 5

من اآليات، وهذا ما يمّيز الناسخ عن املنسوخ وال يقلبهام، وهبذا  املتقّدم واملتأّخر

يساهم موضوع املّكي واملدين يف موضوع الناسخ واملنسوخ، فبدل أن ننسخ 

 الناسخ باملنسوخ، يمكننا بمساعدة املّكي واملدين أن ننسخ املنسوخ بالناسخ.

جمال الوعي التارخيي للقرآن الكريم، حيث نفهم تراتبية اآليات تارخييًا،  ـ 4

فنفهم طريقة القرآن يف بيان األمور ومرحلّيته يف رصدها وحتليلها، كام قيل يف 

مثل حتريم اخلمر يف اإلسالم، والوعي التارخيي بالنص القرآين يساعد عىل فهم 

عن الواقع التارخيي الذي نزل فيه،  ُبنية هذا الكتاب الكريم؛ ألّنه غري منعزل

السيام عىل القول بحدوث القرآن وعدم قدمه، خالفًا لألشاعرة، ووفاقًا للشيعة 

 واملعتزلة.

جمال فهم تاريخ الدعوة اإلسالمّية، فعندما نصنّف اآليات القرآنية  ـ 4

ل، الكريمة مكّيًا ومدنيًا، وكذلك نصنّفها داخل املّكي واملدين إىل حقب ومراح

فنحن نستطيع أن نتخذ من النص القرآين مساعدًا لنا عىل فهم تطّورات الدعوة 
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 .اإلسالمّية، كونه يتصل هبا

فكّل من يؤمن بمبدأ جعل القرآن الكريم أهّم مصدر موثوق لدراسة  ،وهلذا

السرية النبوّية، عليه أن يتعامل مع النّص القرآين من موقع النزول التدرجيي 

بتحقيب آياته، كي يفهم املتقّدم واملتأّخر ويرصد التطوّرات  التارخيي، ويقوم

 زمنّيًا.

إّن دراسة املّكي واملدين تساعد أيضًا عىل رّد بعض اإلشكالّيات التي  ـ 3

وّجهها بعض الناقدين للقرآن الكريم، السيام املسترشق الناقد، حيث قالوا بأّن 

يمكن دراسة اآليات املكية  ارتباطه بالتاريخ املحيط به جعله برشّيًا، وهنا

وتنّوعها، وكذلك املدنية وتنّوعها، لكي نبطل هذه املقولة مثاًل، فعندما يقولون 

بأّن السور املكّية سور قصار؛ ألّن املخاطب هبا هم قريش وأقحاح العرب، 

وليس أهل الكتاب، وأّن النبّي قد فقد ثقافته العربيّة بالذهاب إىل املدينة 

الكتاب، فهنا يمكن لدراسة املّكي واملدين أن تساعد يف العثور واحتكاكه بأهل 

عىل نصوص وسور مدنية متتاز بخواّص السور املكّية من هذه النواحي مثالً 

وبالعكس، مما يشّكل عنرصًا مساعدًا عىل استخدام النبي نظام السور الطويلة يف 

ألميني، وأّن مّكة، أي يف الفضاء الذي كان فيه يعيش مع العرب األقحاح ا

 ظاهرة التفصيل يف البيان ليست مدنّيًة فقط.

وهلذا فقرائن املدنّية واملكيّة كثري منها قرائن ترجيحّية وليست قطعّية؛ ألّن 

الكثري منها مشرتٌك بني املّكي واملدين، غاية األمر أّن الطابع العام للمّكي يغلب 

عليه القرينة األخرى، فليست  عليه هذه القرينة، فيام الطابع العام للمدين تغلب

 األمور ُمّددات رياضّية، وإّنام هي معطيات غالبية عاّمة.

يم روايات النزول، فإّن دراسة موضوع وجمال تفسري القرآن الكريم وتق ـ 1
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املّكي واملدين تساعد يف تصحيح بعض روايات النزول وإبطال بعضها اآلخر 

ا نزوهلا يف مّكة، فهذا يعني بطالن وبالعكس، فعندما تكون هناك آية ثبت لدين

أحد تفاسريها الذي ال يتناسب مع النزول يف مّكة، بل يتناقض معه، أو يعني 

ترجيح رواية يف أسباب النزول عىل رواية أخرى، وهنا علينا الرتجيح العلمي 

بني معطى التفسري ومعطى الوثيقة التارخيية والتحليلية ملدنّية السورة أو اآلية أو 

تهام، وكثريًا ما وقعت بني املفّّسين مثل هذه األمور التي ناقش بعضهم يف مكيّ 

تفسري بعضهم اآلخر من زاوية أّن اآلية ال تتحّمل هذا التفسري بعد نزوهلا يف 

مّكة، وعدم نزوهلا يف املدينة ونحو ذلك، وهذا ما نجده مبثوثًا يف كلامت 

 املفّّسين للكتاب الكريم.

ة عن الصحابة وغريها وجدنا يف بعض الروايات املرويّ  ولعّله هلذه األمور

ي واملدين، وأين نزلت والتابعني وعن أهل البيت النبوّي، التفاخر بمعرفة املكّ 

هذه اآلية أو تلك، وكأّن معرفة مالبسات النزول ومكان النزول وظرفه املحيط، 

قاهتا باآليات ممّا يساعد املفّّس عىل وعي أكرب باآلية القرآنية الكريمة وعال

 األخرى.

إىل غري ذلك من الفوائد التي تنتج عن دراسة موضوع املّكي واملدين، والتي 

 تعّد أحد تطبيقات موضوع الوعي التارخيي املساعد عىل فهم كتاب اهلل تعاىل.

 تعّددية والدميقراطّيةللنفي آية )وأكثرهم للحّق كارهون( عدم  ـ 338

  :رّصحتم بأّن أكثر الناس معذورون، وبنيتم ـ ِف أكثر من مكان  5السؤال

عىل ذلك اجتاهكم ِف التعّددية الدينية. أَّل يتعارض هذا اَلبنى مع الترصُيات 

القرآنية التي تذّم الكثرة، مثل قوله تعاىل: ﴿وأكثرهم للحّق كارهون﴾، مع قوله 
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 تعاىل: ﴿هل امتألِت فتقول هل من مزيد﴾، فإّن الظاهر هنا استحقاق اَلجموع

 لشكل من أشكال العقاب اجلًمعي؟ كيف التوفيق بني اْلطروحتني؟

ـ ما رأيكم بمن يستند لقوله تعاىل: ﴿وأكثرهم للحّق كارهون﴾، إلبطال  4

 الديمقراطية وأَّّنا فاسدة ِف اإلسالم؟

  ليس هناك تناقض بني ما ذكرمتوه من آيات كريمة وبني فكرة التعّددية

و فكرة الديمقراطية بمعنى تداول السلطة بمرجعّية الدينية بمعنى املعذورّية، أ

الشعب، وذلك يتضح من خالل فهم جمموعة أمور، بعضها يتعّلق بالتعددية 

والديمقراطّية معًا، وبعضها خيتّص بالتعّددية، وبعضها خيتّص بالديمقراطية، 

 فأرجو مالحظتها جيدًا:

ّن أغلب البرش معذورون، إّن فكرة التعّددية بمعنى املعذورّية ال تقول بأ ـ 5

إذًا فهم ال يدخلون النار أو أّّنم يدخلون اجلنّة، بل هي تقول بأّن اليقني الذي 

حيصل عليه عاّمة الناس باالعتقادات التي عندهم يكون يف كثري من األحيان 

موجبًا لعذرهم أمام اهلل، لكّن هذا ال يمنع دخوهلم النار، فإّن دخول النار ليس 

إلسالم فقط، بل بموجب عدم الطاعة أيضًا وارتكاب القبائح، بموجب عدم ا

فمن يرتكب اجلرائم كالقتل والّسقة واالختالس وعدم عبادة اهلل وكّل ما يأمر 

به العقل العميل ويرى هو يف قرارة نفسه أّن اهلل ال يقبل به حتى لو كان مسيحيًّا 

يف مورده قد ألقيت عليه،  أو هيوديًا، فإّن ارتكابه له موجٌب حلسابه؛ إذ احلّجة

 واملفروض علمه باجلرم الذي يرتكبه.

وليست قضية الثواب والعقاب بالتي تقف فقط عند حدود االعتقاد، بل هي 

تطال جوانب احلياة األخرى، فكم من أشخاص ارتكبوا جرائم أو جنايات أو 

ميل أو مظا م يف حّق اآلخرين، وهم يدركون بقرارة أنفسهم ـ ولو عرب العقل الع
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عرب اإليامن الديني غري اإلسالمي ـ بأّن ذلك غري صحيح، وبأّنه معصية هلل 

سبحانه، مهام فهموا اهلل تعاىل، فلو ألغينا اليوم قضية إشكالية االعتقاد  م تنته 

مسألة الثواب والعقاب، بل هناك الكثري من األعامل والترّصفات التي يقوم هبا 

وقد كنت أرشت لذلك يف دراستي حول . البرش وتستحّق الوقوف عندها

 .التعّددية الدينية

فنحن عندما نقول باملعذورية نقول هبا بمالحظة اجلانب االعتقادي 

بالديانات أو املذاهب داخل الدين الواحد، ال بمالحظة متام األمور التي توجب 

 العقاب عند اهلل أو الثواب.

تفيد سوى كثرة أهل النار،  ﴾ الهل امتألِت فتقول هل من مزيدإّن آية ﴿ ـ 4

وهو ما دّلت عليه آيات أَخر أيضًا، لكّن كثرة أهل النار ال تعني أكثرّية أهل 

النار، كام ال تعني أّن هذه الكثرة جاءت من الكفر فقط ولو نتيجة اجلهل 

املرّكب، بل تعني أّن النار سيدخلها عدد كبري جّدًا من البرش؛ ألّّنم كانوا 

معاندين، وكانوا مرتكبي معايص كثرية وهم يعلمون بذلك،  مقرّصين، وكانوا

 وكانوا غري عادلني يف احلياة يف حّق غريهم، وغري ذلك من األمور.

والقائل بالتعددية ال يقول بأّن جهنّم سوف تصبح مركزًا للسياحة خالية من 

ون الناس، وكأّّنا تراث ثقايف ال أحد يسكنه، بل يقولون بأّن دخول جهنّم ال يك

بسبب االعتقاد اخلاطئ غري الناشئ عن تقصري يف البحث، وإّنام عن يقني به ال 

 حيتمل اخلالف.

فالناس يتصّورون أّن مدرسة التعددية تلغي العقاب يوم القيامة، نتيجة 

حرصهم العقوبات باالعتقادات، واحلال أّّنا ال تفعل ذلك، بل تسعى لتحديد 

جهنّم ألجل أّنه مسيحي أم ال؟ أّما دخوله  نوع املعاَقب، فهل كّل مسيحي يدخل
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لكونه عاصيًا هلل بمالحظة أفعال هو يعلم ـ ولو حسب الديانة املسيحّية ـ بكوّنا 

معصيًة فهذا شء آخر، وكذلك تركه لإلسالم نتيجة إِهاله العمدي عن تقصري 

 لقضاياه مع احتامله احلّق يف هذا الدين. أرجو التنّبه هلذا األمر جيدًا.

إّن املعذورية التي ينادي هبا التعّددي هي عذر اإلنسان جتاه اخللل االعتقادي 

الناشئ عنده ال عن تقصري، مع اّدعاء أّن اخللل االعتقادي الذي من هذا النوع 

ليس قلياًل يف البرش. وليست املعذورية هي دخول اجلنّة مطلقًا ولو ارتكب أفظع 

بجملة أخرى: إّن التعّددي ال يقول بأّن اجلرائم أو قرّص يف اجلانب العقدي. و

كّل الناس أتقياء صلحاء صاحلون كاملون يدخلون اجلنّة، بل هو يقول بأّن 

االعتقادات اخلاطئة ال ُتثبت ـ بالرضورة ـ أّن صاحبها يسٌء طالح فاسد يستحّق 

النار، خصوصًا لو اختار هذا التعّددي النظرية التي تقول بوجود الواسطة بني 

ة والنار، بحيث إّن بعض الناس ال يدخلون اجلنّة، ولكنّهم ال يعّذبون يف اجلنّ 

النار، كام  م يامنع عن هذا املبدأ بعض العلامء كاملحّدث البحراين والسيد اخلميني 

(، وإن كان يف هذا 151ـ  111: 7؛ وكتاب الطهارة 117: 1)انظر: احلدائق 

ّرضُت شخصّيًا له يف بحوثي الرأي ـ ال عذاب وال ثواب ـ نظٌر وبحث، تع

 املتواضعة حول أحكام ولد الزنا يف الرشيعة اإلسالمّية.

﴾ تعّد من اآليات التي كثر االستناد وأكثرهم للحّق كارهونإّن آية ﴿ ـ 4

إليها يف الدراسات الدينية ويف قضايا الفقه السيايس، واعترب بموجبها أّن أغلب 

توّقف عندها رسيعًا؛ مع كوّنا تستحّق البرش يكرهون احلّق، ويمكننا هنا ال

 الكثري من الكالم، لكنّني أطرح بعض األفكار هنا للتداول:

هناك سؤال ُمرّي ومثري يتعّلق هبذه اآلية الكريمة وبمجموعة من  :أوَّلا 

اآليات األَخر، يف املوضوعات املختلفة، وهي أّن الضمري يف )أكثرهم( إىل من 
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 يرجع؟

قتطاع املقطع املذكور، ثم نسبة الضمري إىل البرش عاّمة، نحن عادًة ما نقوم با

فتكون النتيجة أّن أغلب الناس يكرهون احلّق، لكنّنا لو الحظنا السياقات 

القرآنية يف هذه اآلية وتأملنا جيدًا، فقد نجد أّن الضمري هنا يرجع إىل قريش 

 .والكافرين الذين واجههم النبّي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم

َوَّلَ ُنَكلُِّف َنْفساا إَِّله ُوْسَعَها فلنالحظ معًا اآليات الكريمة حيث تقول: ﴿

ْم َأْعًَمٌل  ْم ِِف َغْمَرٍة ِمْن ٰهَذا َوهَلُ قِّ َوُهْم َّلَ ُيْظَلُموَن َبْل ُقُلوهُبُ َوَلَدْينَا كَِتاٌب َينْطُِق بِاْْلَ

ا َعاِمُلوَن َحتهى إِذَ  َأُروَن َّلَ ِمْن ُدوِن ٰذلَِك ُهْم هَلَ فِيِهْم بِاْلَعَذاِب إَِذا ُهْم جَيْ ا َأَخْذَنا ُمرْتَ

وَن َقْد َكاَنْت آَياِِت ُتْتىَل َعَلْيُكْم َفُكنُْتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم  ُكْم ِمنها َّلَ ُتنرَْصُ َأُروا اْلَيْوَم إِنه جَتْ

يَن بِِه َساِمراا هَتُْجُروَن َأَفَلْم يَ  ْ َيأِْت َتنْكُِصوَن ُمْسَتْكرِبِ ُروا اْلَقْوَل َأْم َجاَءُهْم َما مَل به ده

ْم َفُهْم َلُه ُمنْكُِروَن َأْم َيُقوُلوَن بِِه ِجنهٌة َبْل َجاَءُهمْ  لنَِي َأْم مَلْ َيْعِرُفوا َرُسوهَلُ  آَباَءُهُم اْْلَوه

قُّ َأْهوَ  َبَع اْْلَ قِّ َوَأْكَثُرُهْم لِْلَحقِّ َكاِرُهوَن َوَلِو اته ًَمَواُت بِاْْلَ اَءُهْم لََفَسَدِت السه

ْم  َواْْلَْرُض َوَمْن فِيِهنه َبْل َأَتْينَاُهْم بِِذْكِرِهْم َفُهْم َعْن ِذْكِرِهْم ُمْعِرُضوَن َأْم َتْسَأهُلُ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  َك َلَتْدُعوُهْم إىَِل رِصَ اِزقِنَي َوإِنه ﴾ َخْرجاا َفَخَراُج َربَِّك َخرْيٌ َوُهَو َخرْيُ الره

(، فليست اآلية مسوقة مساق قانون برشي عام، بل طبيعة 57ـ  11)املؤمنون: 

 الضامئر حتكي عن وقائع خاّصة بقوم تتّم مواجهتهم.

وهذه اإلشكالّية التي نثريها للتفكري ستطيح بكّل التحليالت التي قّدمها 

بعضهم يف قضية الديمقراطية والتعددية ونقدِها، انطالقًا من هذه اآلية 

لكريمة. وحتُليلنا ال ينفي حتّقق نفس الوصف يف حّق أمٍم أخرى غري قريش ا

ومن حوهلا )تواجه احلّق وأمامها وقائع دامغة كاملعجزة وغريها مثاًل(، لكنّه 

يعّطل إمكانية استفادة جعل نّص اآلية الكريمة بمثابة قانون إنساين برشي عام 
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لامت املفّّسين والنحاة املعربني يف اخللق ويف مجيع احلقائق أيضًا، وراجعوا ك

 .لكتاب اهلل، لتجدوا طبيعة الفهم اللغوي يف هذه اآليات

ويف هذه اآلية كالم كثري ال يفسح املجال لنا بتناوله، ولو أردنا جعلها عاّمة 

مطلقًا لكان يفرتض أخذها يف مساق التعليل بقانون عام، مثل أن يقول: إّنكم 

احلّق، فاجلملة الثانية جاءت يف مساق بيان قانون  تكرهون احلّق، واألكثر يكره

 عام، جيعل اجلملة األوىل من مصاديقه، وهذا غري ما نحن فيه، فتأّمل جيدًا.

قد تقول: عىل هذا سوف يكون القرآن خاّصًا بعرص النبّي فقط، ولن نخرج 

 باستنتاجات عاّمة منه!

آيات وقائع  هذا ليس صحيحًا، فكام أّن آيات القصص القرآين وبعضو

العرص النبوي نأخذ منها الكثري من العرب رغم حكايتها عن وقائع جزئّية 

وتوصيفات جزئية ألقوام، لكّن هذا ال يعني أّن كّل ما جاء فيها يصبح بيانًا 

اْْلَْعراُب َأَشدُّ ُكْفراا َونِفاقاا َوَأْجَدُر َأَّله لتوصيٍف برشي عام، فمثاًل قوله تعاىل: ﴿

َمْن َيتهِخُذ   اْْلَْعراِب   َرُسولِِه َواهللهُ َعلِيٌم َحكِيٌم َوِمنَ   ُحُدوَد ما َأْنَزَل اهللهُ َعىلَيْعَلُموا 

ْوِء َواهللهُ َسِميٌع َعلِيٌم َوِمنَ  وائَِر َعَلْيِهْم دائَِرُة السه بهُص بُِكُم الده   ما ُينِْفُق َمْغَرماا َوَيرَتَ

 َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَيتهِخُذ ما ُينِْفُق ُقُرباٍت ِعنَْد اهللهِ َوَصَلواِت َمْن ُيْؤِمُن بِاهللهِ  اْْلَْعراِب 

هْن  تِِه إِنه اهللهَ َغُفوٌر َرِحيٌم... َومِم ْم َسُيْدِخُلُهُم اهللهُ ِِف َرْْحَ ا ُقْرَبٌة هَلُ ُسوِل َأَّل إَِّنه الره

َأْهِل اَلَِْدينَِة َمَرُدوا َعىَل النِّفاِق َّل َتْعَلُمُهْم َنْحُن ُمنافُِقوَن َوِمْن   اْْلَْعراِب   َحْوَلُكْم ِمنَ 

وَن إىِل َتنْيِ ُثمه ُيَردُّ ْم َمره هُبُ  (.212ـ  15﴾ )التوبة: َعذاٍب َعظِيمٍ   َنْعَلُمُهْم َسنَُعذِّ

فهل نستطيع احلديث عن منافقني من أهل املدينة اليوم ألجل هذه اآلية 

هذه اآليات نزلت يف وقائع خاّصة، لكنّنا نستطيع أخذ العرب القرآنية مثاًل أم أّن 

والدروس منها يف إطار القضّية املهملة ال يف إطار توصيف عام؟ وهكذا احلال 
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 يف األحكام الرشعّية بمقتىض قانون االشرتاك.

وخالصة القول: إّن هذه اآلية الكريمة توصيٌف للمجتمع الذي كان يواجه 

توصيفًا لقانون برشي عام يف اخللق، وهذا التوصيف  النبّي األعظم، وليست

للمجتمع العريب املعارض للنبي يمكن تعميمه يف احلاالت املشاهبة، وهذا ال 

 ضري فيه، ال اعتباره قانونًا عاّمًا يف تفكري البرش.

ُ إِنه اَلُْْجِرِمنَي ِِف َعذاِب َجَهنهَم خالُِدوَن َّل ُيفَ ومثل هذه اآلية قوله تعاىل: ﴿ رته

َعنُْهْم َوُهْم فِيِه ُمْبلُِسوَن َوما َظَلْمناُهْم َولكِْن كاُنوا ُهُم الظهاَلنَِِي َوناَدْوا يا مالُِك 

قِّ َولكِنه َأْكَثَرُكْم لِْلَحِق    لَِيْقِض َعَليْنا َربَُّك قاَل إِنهُكْم ماكُِثوَن َلَقْد ِجْئناُكْم بِاْْلَ

 (.58ـ  51﴾ )الزخرف: كاِرُهونَ 

 فهذه اْلية:

إّما خطاب من مالك خازن النار ملن هم يف جهنّم، فرُياد أّن أكثر أهل  أ ـ

جهنّم دخلوها من خالل كراهتهم للحّق )وهذا غري أّن أكثر الناس يكرهون 

وها النحرافهم عن احلّق ولو  م يكرهوه، بل طمعوا يف لاحلّق(، وقّلٌة منهم دخ

 هم.غريه ملصاحلهم مع حّبهم له وعدم كره

أو أّّنا خطاب مستأنف موّجه إىل كّفار عرص النبّي، ويكون املراد: لقد  ب ـ

جئناكم باحلّق ولكن أكثركم ـ أهّيا الكافرون بنبّوة ُممد من قريش وأعواّنا ـ 

كارهون للحّق فاسدون يف أخالقكم يف التعامل مع احلقيقة، وهذا ال يفيد بيان 

 ان.قانون برشي عام مطلق يف الزمان واملك

نعم، اآليات التي تتحّدث عن أّن أكثر الناس ال يشكرون أو ال يعلمون أو ال 

يعقلون أو نحو ذلك هي املهّمة يف املوضوع هنا، وليس مثل هذه اآلية الكريمة، 

 فينبغي التمييز بني النصوص القرآنّية.
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ـ وما أّدعيه هنا يف هذا التنويع يف ألسنة اآليات قد يعّد ـ لو قبل به شخٌص 

مفتاحًا أساسّيًا يف فهم النّص القرآين من وجهة نظري املتواضعة، وجيب دراسته 

بالكثري من التوّقف، وليس هو بدعًا من القول، فقد انتبه إليه بعض علامء 

االنسداد األصويل ـ كاملريزا القّمي ـ يف جمال اخلطابات فقط مثل: )يا أهّيا الذين 

 مجال الضامئر ونحوها.آمنوا(، و م يعّمموه ملجال أوسع ك

لو تغاضينا عن هذه املشكلة املتقّدمة، فإّن اآلية ال تريد أن تقول بأّن كّل  ثانياا:

دًا برأي أكثرية  حّق فإّن األكثرية ضّده، كيف وأصل اإليامن بوجود اهلل ظّل مؤيَّ

البرش عرب التاريخ، ومنكرو أصل وجود اهلل هم األقلّية القليلة دومًا، وكثري من 

ألمور احلّقة يرىض هبا الناس وال يكرهوّنا أبدًا من أساسيات العقل العميل ا

 والضمري وغري ذلك.

بل مراد اآلية أّننا لو حسبنا الظروف يف جممل ما هو حّق، فسوف نجد أّن 

الناس بطبيعتها متيل ملصاحلها، ويثقل احلقُّ عليها، ال أّن كّل حّق إذن فأغلبية 

لنا األلف والالم يف )أكثرهم للحق( للجنس، أي الناس ضّده. هذا إذا جع

مطلق احلّق، ال للعهد، أّي احلق الذي هو القرآن، أّما لو أخذنا احلّق هنا للعهد 

بمعنى القرآن فستختلف النتائج )ولن يكون معنى ـ عىل تقدير إرادة معنى 

ة بتداول القرآن من احلّق ـ لنقد الديمقراطية هبذه اآلية، إذا فّّسنا الديمقراطي

السلطة عىل أساس االنتخاب، ال ما إذا فّّسناها باالستفتاء عىل أصل حاكمّية أو 

صّحة الرشيعة اإلسالمية للحكم يف مقابل عدم االختيار، فأرجو التأّمل يف هذه 

 النقطة(.

، ال  وبعبارة ثانية: اآلية تفيد أّنه: ليس كّل ما تراه األكثرية ومتيل إليه هو حقٌّ

 أن تقول: كّل ما تراه األكثرّية ومتيل إليه فهو باطل، فليالحظ جيدًا. أّّنا تريد
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إّن غاية ما تفيده اآلية الكريمة ـ بعد غّض النظر عن ما تقّدم ـ هو عدم  ثالثاا:

احلّق يف رأي األكثرّية، لكّن ذلك ال يعني عدم األخذ بقول األكثرّية النسبيّة، أو 

باألكثر النسبي، فلو كانت اآلية مسوقة  عدم تباين الناس عىل ترصيف أمورهم

عىل ّنج القانون البرشي يف اخللق، فهذا يعني أّن أكثر اخللق ضاّل، لكن ال يعني 

أّن أكثر املسلمني هم ضاّلٌل أيضًا، حتى نمنع عن تداوهلم السلطة باألكثرّية، 

أن فكام أّن قول أكثر الفقهاء حّجة حلجيّة الشهرة عند بعض األصوليني، دون 

جيدوا يف هذه األكثرية دليالً عىل بطالن قول مشهور الفقهاء، كذلك احلال فيام 

نحن فيه، فلو كانت اآلية دلياًل عىل خمالفة أكثر اخللق للحّق، فهي ليست دلياًل 

عىل أّن ما يذهب إليه أكثر أهل اخلربة باطل، وال أّن ما يذهب إليه أكثر الفقهاء 

أكثر الناخبني املسلمني باطل، بل مفادها بطالن ما  باطل، وال أّن ما يذهب إليه

 .حيّبه أكثر اخللق )كّل اخللق(

أّما لو أخذنا األكثر النسبي فستكون النتائج كارثّية، لو كان القانون عاّمًا، 

فإذا قّلد أكثر الشيعة مرجعًا فسيكون ذلك دليل عدم حقّية مرجعّيته، وإذا قال 

دلياًل عىل بطالن هذا احلكم، وهذا  م يقل به  أكثر الفقهاء بحكم فسيكون ذلك

أحد عىل اإلطالق، واآلية بعيدة كّل البعد عنه، هلذا ال ربط هلا باألكثريات 

النسبّية حتى نبطل هبا تداول السلطة برأي األكثرية فيام بني املسلمني، فتأّمل 

 جيدًا يف أطراف املوضوع.

أو نقول بأّن أغلب اخللق كّله فاآلية إّما نفّّسها بالشكل الذي اخرتناه، 

يكرهون احلّق )أو احلّق الذي هو الدين الصحيح(، ومن ثّم ال عالقة هلا 

 بالديمقراطية بمعنى تداول السلطة باالنتخاب.

إّن اآلية تفيد كراهة األكثر للحّق، وهذه الكراهة إّما أن نفهمها كراهًة  رابعاا:
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والتعليقّية، واملقصود من ذلك أّن كراهة فعلّية، أو نفهمها كراهة أعم من الفعلية 

اليشء حالٌة نفسّية متفّرعة عىل املعرفة هبذا اليشء، فأنت تعرفه ثم تكرهه، أّما لو 

 م تكن تعرف هذا اليشء أساسًا، فال كراهة هنا، إذ هي سالبة بانتفاء املوضوع، 

ال تكون قد وهكذا لو عرفت شيئًا آخر بظّن أّنه هو هذا اليشء، ثم كرهته، فهنا 

 كرهت اليشء األصيّل، بل كرهت هذا الذي ظننته هو اليشء األصيل.

وبناًء عليه، فعندما نقول بأّن أكثر الناس كارهون للحّق، فهذا يعني أحد 

 احتاملني:

أن يكون املراد بالكراهة هو الكراهة الفعلّية، فيكون املعنى:  اَّلحتًمل اْلّول:

ّق، وهذا يتفّرع عىل معرفتهم هبذا احلّق حتى إّن أكثر الناس اآلن يكرهون احل

يكرهونه، فإذا عرفوا بعض احلّق فكرهوه، قلنا: إّّنم يكرهون هذا احلّق، أّما لو 

 م يعرفوا البعض اآلخر من احلّق، فال معنى ألن يكرهوه أو ال يكرهوه، إذ 

 متامًا. الكراهة الفعلّية فعٌل نفساين قائم عىل التصّور املسبق كاإلرادة واحلّب 

أن يكون املراد أّن طبيعة الناس بحيث لو عرفت احلّق  اَّلحتًمل الثاين:

لكرهته، فهنا تكون الكراهة تعليقّيًة، أي معّلقًة عىل معرفة احلّق، فتسعون باملائة 

من الذين يعرفون احلّق ـ ولو يف املستقبل ـ سوف يكرهونه، ويف هذه احلال ال 

الكراهية منهم؛ ألّن املحاكمة عىل أساس الكراهة يمكن ُماكمة الناس قبل حتّقق 

التعليقية هي ُماكمة عىل اجلرم قبل حتّققه، فالبّد للمحاكمة والعقاب من فرض 

 تعّرفهم عىل احلّق وحصول الكراهة الفعلّية يف هذه احلال.

وهنا نقول: إّن التعّددي يعترب أّن احلقيقة وإن كانت جلّيًة يف بعض جتلياهتا، 

ليست كذلك يف كّل جتلياهتا، فصّحة بعض النبوات مثالً ليست مسألة لكنّها 

جلّية لكّل الناس، حتى لو كانت واضحًة عندك، واحلقيقة ليست بمتناول يد 
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 .اخللق مجيعًا بعد عرص النبوات

وهذه نقطة مهّمة يثريها التعّددي، إذ يقول بأّن عرص النبوات وعرص الوحي 

بينه وبني عصور الغياب، فعندما أكون مع وعرص املعجزات جيب أن نمّيز 

موسى عليه السالم عىل شاطئ البحر، ثم أرى ـ ويف ذلك الزمان ـ أّن موسى 

يرضب البحر بعصاه فينفتح، فيكون كّل فرق كالطود العظيم، ففي هذه احلال 

ستكون احلقيقة جلّيًة غالبًا، أّما بالنسبة يل اليوم حيث ال بحر ينفتح، وال عىص 

حّيًة، وحيث يتوه كبار العلامء واملفّكرين يف قضايا اللغة والقرآن تصبح 

واحلديث والتاريخ والفلسفة والكالم، وتتشابك املعطيات، فإّن حالة املعرفة 

سوف ختتلف، فلن تظهر احلقيقة يل دومًا بالشكل الذي ظهرت ملن عاين حضور 

 .الغيب يف عرص النبّوات

بأّم أعينهم ثم كّذبوا يستحّقون ذّمًا عظياًم، إّن أولئك الذين رأوا املعجزات 

بحجم الذّم الذي وّجهته هلم نصوص القرآن الكريم؛ ألّن موقفهم الرافض 

لو جاءنا  .موقٌف غريب للغاية، ولو عشناه اليوم فسوف نجد أّنه غريب حّقاً 

نبّوة، اليوم فقرٌي من قرية نائية وال خربة له بأّي علم من العلوم، ثم قام باّدعاء ال

وشّق القمر أمام أعيننا بحيث أثبتت العلوم ذلك، أو فتح البحار واألّنار، أو 

أوقف الرياح أو حّركها، فكابرنا، فسيكون موقفنا غريبًا حّقًا وغري مرّبر ألغلبنا 

عىل األقّل، أّما الذي ال يعيش يف حياته هذه األمور أبدًا، وإذا حصلت كرامٌة هنا 

تلف أشّد االختالف يف حصوهلا أساسًا وعدم حصوهلا، أو هناك فإّن الناس خت

 فمن الطبيعي أن ال تكون صورة احلّق واضحًة أمامه يف كثري من األحيان.

التعّددُي يقول بأّن هذا اإلنسان ال يمكن أن أحاكمه كام أحاكم أولئك الذي 

 واجهوا النبّوات واملعجزات وواضحات األمور يف العرص الغيبي، ال يف العرص
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 .الغيايب، حيث نحن فيه اليوم، غياب الوحي وغياب املعجزة والتباس األمور

واملالحظة التي يسّجلها التعّدديون اليوم عىل املدرسّيني يف الفكر الديني هي 

أّنم  م يمّيزوا بني العصور، وأسقطوا األمور بطريقة غري صحيحة عىل األزمنة 

احلّق كراهة فعلّية، ال ألّن نفوسهم  املختلفة، فكثري من الناس اليوم ال يكرهون

صارت صاحلة، بل ألّن احلّق عند كثريين غري واضح، ولو اتضح احلّق التبعوه 

مثاًل، فإن  م يتبعوه قلنا بأّّنم أناس سيئون، ففكرة التعّددي هي أّن القضايا 

العقدّية الصحيحة يمكن أن تكون بالنسبة لكثريين غري واضحة يف عرصنا مثاًل، 

ث ال نستطيع حتميلهم مسؤولية املوقف منها، ال ألّّنم ال يكرهون احلّق، بل بحي

 ألّّنم ال يعرفونه حتى تقع الكراهة فيتّم العقاب والذّم.

وبجملة أخرية: قد تكون هناك أموٌر يف عرٍص ما من الواضحات ويف عرٍص 

 آخر غري واضحة، وبالعكس. وال يمكن ُماسبة الناس يف العرص الثاين عىل

واضحات األمور يف العرص األّول، وبالعكس، بل احلساب يكون عىل 

واضحات األمور يف كّل عرص بحسبه، وبالواضح املشرتك بني العصور 

 والظروف. والتنّبه هلذه القضّية مفتاح لفهم واقع البرش من وجهة نظر التعّددي.

رى إن أكتفي هبذا القدر من التعليق، وللكالم جماٌل آخر، نرتكه لفرص أخ

شاء اهلل تعاىل، حيث قد نتعّرض لآليات القرآنية التي تفيد معذورّية الكثري من 

 غري املسلمني من وجهة نظر املدرسة التعّددية.

علم و)وما تدري نفس بأّي أرض متوت( مفرتض بني تناقض  ـ 333

 ه!االنتحاري مبوت

  ََتُوُت إِنه اهللهَ َعلِيٌم السؤال: يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض



 3/ ج إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع ......................................... 211

(. يعرتض البعض عىل هذه اْلية الكريمة بالقول: إّن 43َخبرٌِي﴾ )لقًمن: 

اإلرهايب حني يريد تفجري نفسه ِف مكان معنّي فهو يعلم حتًما بأّنه سيموت، وهذا 

العلم يتعارض مع مضمون اْلية الكريمة التي أوردناها آنفاا.. ونفس اْلال 

اَّلنتحار، فكيف نفرّس علم اَّلنتحارّي بأّنه سيموت، وقول اْلية  يرسي َلن يريد

 بأّن هذا العلم من خمتّصات اهلل تعاىل؟!

  احلديث يف هذه اآلية الكريمة وأمثاهلا تارًة يكون عىل أساس أصول القوم

 ل:يف فهم النصوص، وأخرى عىل أساٍس نفرتضه هو الراجح ونطرحه للتأمّ 

فيفرتض أن تدّل اآلية الكريمة عىل أّنه ما  م ِف الفهم،ـ أّما عىل أصول القو 5

من نفٍس تدرك املوضع الذي متوت فيه، ومن ثّم فيأيت إشكالكم أعاله، وقد 

نجيب عنهم بأجوبة افرتاضّية، ولو  م نالحظها يف كلامهتم، لكّن روحها متناسبة 

من  مع مناهجهم يف فهم هذا اللون من النصوص ـ وبرصف النظر عن موقفنا

هذا النوع من األجوبة، فقد يكون بعضها صحيحًا وقد يكون بعضها اآلخر غري 

 صحيح ـ مثل:

إّن اآلية تنفي إدراك اإلنسان يف حّد نفسه بمكان موته، لكنّها ال تنفي  أ ـ

إدراكه بمكان موته عىل تقدير إعالم اهلل تعاىل له، كام يقال يف بعض األنبياء 

تكون حالة تعليم اهلل خارجة عن داللة اآلية؛ ألّن واألوصياء عليهم السالم، ف

اآلية ليست يف مقام بيان نفي علم اإلنسان إال لتؤّكد علم اهلل هبذه األشياء، فإذا 

علم اإلنسان مكان موته يف حالة خاّصة بتعليم اهلل تعاىل له عرب أّي طريق فيكون 

 خارجًا عن مورد اآلية الكريمة.

يغة املضارع، أي ال تعلم النفس بأّي أرض إّن اآلية استخدمت ص ب ـ

متوت، و م يقل بأّّنا ال تعلم بأّي أرض ماتت، ومعنى ذلك أّن حالة النفي يف 
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اآلية تعّلقت بإدراك اإلنسان قبل حصول املوت، فال يعلم زيد اآلن متى يموت 

 .أو أين يموت

ألحد أن يتأّكد وهنا يقال بأّن اآلية صادقة؛ إذ يف حالة ما قبل الوفاة ال يمكن 

ويصبح له إدراك ووعي وعلم بمكان موته؛ الحتامل وفاته بتوّقف عقله أو قلبه 

عن العمل فجأة قبل انتحاره، ويف هذه احلال يمكن أن نقول بأّنه ال يعلم مكان 

موته بنحو اليقني قبل موته، ما دامت مثل هذه االحتامالت واردة يف ذلك 

حتى لو تطابق ظنّه القوّي باملوت منتحراَ ً يف  الظرف الزمني السابق عىل املوت،

املكان الفالين مع الواقع بعد حتّقق االنتحار؛ فإّن اآلية تنفي حصول العلم له 

قبل املوت، حتى لو تطابق احتامله قبل املوت مع واقع ما جرى معه بعد املوت، 

و م يزد فأنت لو احتملت أّن حادث سري سوف يقع عند الدّوار املقابل ملنزلك، 

احتاملك عن العرشين يف املائة، ثم وقع احلادث، فهنا ال يقال بأّنك كنت تعلم 

بحصوله، حتى لو تطابق احتاملك مع ما جرى واقعًا يف اخلارج؛ ألّنك يف ظرف 

 اإلدراك كنت حتتمل و م تكن تعلم.

فقد يقال بأّنه ال يوجد إشكال أساسًا،  ـ وأّما عىل طريقة فهمنا للنصوص، 4

كي أوضح هذا األمر أحيل القارئ إىل ما تعّرضُت له مرارًا يف أبحاثي حول ول

قضية منهج الفهم اللغوي للنصوص، السيام يف كتاب حجية السنّة يف الفكر 

اإلسالمي، وألّن املجال هنا ال يسمح بالتفصيل يف عرض هذه النظرّية التي 

تفي بتوضيحات أوليّة، أكتفي هنا بالقول بأّنني أفرتضها وأطرحها للتأّمل، أك

وأدعو اجلميع للتأّمل يف هذا النمط من فهم النصوص، ولعقد ندوات نقدّية 

 وحتليلية يف هذا املجال.

تقول الفرضّية: إّن مشكلتنا األساسيّة هي عني تلك املشكلة التي توّرطت 
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املسيحية هبا، وهي أّننا أتينا بالعقل اليوناين لكي نفهم من خالله النصوص 

نية التي جاءت يف مناخ عريب معروف، فعندما أتى املسلمون بالعقل اليوناين الدي

داته وقوانينه الصارمة املنطقية، بدأوا ينظرون إىل العا م عىل أّنه عبارة  بكّل ُمدِّ

عن أشكال هندسّية، مستطيلة ومرّبعة ودائرية ومكّعبة ومعّينة وغري ذلك، 

هي النِّسب املنطقّية األربعة والقوانني وصارت النظارات التي نرى فيها األشياء 

 .الصارمة للقضايا التي طرحها املناطقة

فعندما نقول: كّل إنسان فاٍن، فهي قضية كليّة، ومعنى الكلّية أّنه لو وجد 

إنسان غري فاٍن لبطلت قضّية: كّل إنسان فان، وحتّولت من قضّية كلّية إىل جزئية، 

َها ـ بحسب االصطالح املنطقي ـ من كلمة والقضية اجلزئية جيب تغيري ُسْورِ 

 )كّل( إىل كلمة )بعض(، وتكون النتيجة )بعض اإلنسان فان(.

دة وال  إّن املنطق ال يسمح يل بالتساهل يف قوانينه احلاّدة، فكّل الزوايا فيه ُمدَّ

توجد زاوية مدّورة، واذا تشابكت دائرة مع دائرة أخرى، ظهرت صور هندسيّة 

 رتاك وأخرى افرتاق، وتغرّيت الصورة اهلندسيّة األوىل متامًا.عّدة، عنارص اش

عندما بدأ املتكّلمون املسلمون وعلامء الدين بالتأثر بنظام العقل اليوناين، 

تغرّي نمط الفهم يف جمال وعي النصوص، وظهرت أسئلة كثرية حول هذا النص 

من خطأ يصبح أو ذاك، والسؤال عالمة صحّية ودليل خري، لكنّه عندما ينطلق 

اجلواب خطأ أحيانًا؛ ألّن اجلواب قد يتأثر بالفضاء الذي جاء السؤال من 

خالله، لقد وّرط املسلمون أنفسهم بعرشات التساؤالت حول النصوص، ليس 

ألّّنم قد ازدادوا علاًم ووعيًا دائاًم ـ وإن كان هذا صحيحًا يف اجلملة ـ بل ألّّنم 

ة، فطرحوا حوهلا أسئلًة ما كان ينبغي طرحها نظروا أحيانًا للنصوص نظرة خاطئ

لو كان نظام الفهم خمتلفًا، وأّدى اجلواب عن هذه األسئلة إىل هجران نمط الفهم 
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اللغوي الذي نزلت النصوص يف فضائه، وتدّفقت األسئلة وبتنا يف حريٍة سبّبتها 

 لنا ُعجمة الفهم.

خ علم أصول الحظوا معي ـ وقد تعّرضت لذلك يف ُمارضايت حول تاري

الفقه قبل عرشة سنوات ـ كيف أّن علم أصول الفقه ولد من رحم علم الكالم، 

ال من رحم علم احلديث والفقه، خالفًا ملا كان يقوله أمثال السيد الشهيد 

السعيد ُمّمد باقر الصدر رضوان اهلل عليه، وقد برهنُت عىل ذلك تارخييًا يف تلك 

كّلمني هم الذين اشتبكوا مع الفالسفة يف املحارضات املتواضعة. وألّن املت

املراحل األوىل لنفوذ الفلسفة يف القرن الثاين اهلجري، فقد تأثروا تدرجيّيًا بنمط 

ومنهج الفهم الفلسفي اليوناين من حيث ال يشعرون ـ رغم أّّنم كتبوا ومنذ 

جتهاد القدم يف نقد تدّخل العقل اليوناين يف فهم الدين ـ ثم نقلوه إىل علم اال

الرشعي عرب أصول الفقه، وهلذا جاء اإلمام الشافعي رمحه اهلل ليؤّلف كتاب 

)الرسالة( يف أصول الفقه هبدف تصحيح طريقة فهم النصوص العربية، كام 

فالعجمة كانت قد هيمنت عىل فهمنا للنصوص، وهلل دّره من . يقول هو نفسه

 قائل قال احلّق.

يًا وسنّيًا ـ رسعان ما انجّر إىل عكس لكّن املؤسف أّن علم األصول ـ شيع

لد ألجله، فصار هو أيضًا يفّكر بطريقة العقل اليوناين الصارمة السبب الذي وُ 

اهلندسيّة، ورصنا اليوم نشهد ـ شيعّيًا ـ دعوات لتخفيف الفلسفة من األصول، 

كام شهدنا هذه الدعوات عند أهل السنّة منذ بضعة قرون، وهلذا أطاحوا عمليًّا 

 الكثري من تلك البحوث األصولّية املعّقدة وصارت عندهم جزءًا من التاريخ.ب

حسنًا، ستقول يل:  م نفهم شيخنا! فهل تريدون حذف علم املنطق والفلسفة؟ 

 وهل هذه العلوم من وجهة نظركم باطلة؟
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ال، بل بالعكس، فقد كنت وما أزال من الداعني هلذه العلوم، بل ولبسطها ك

فأكثر، لكن ما أقوله هو أّن هذه العلوم تعالج الواقعّيات، وهي وتوسعتها أكثر 

مناهج يف البحث العلمي الذي يدرس احلقائق وواقعّيات األشياء، متامًا كالعلوم 

الطبيعية، لكّن استخدام هذه املناهج والطرق واآلليات يف فضاء معريف خمتلف 

 .هو املشكلة

ـ هي نصوص أدبّية بامتياز، تقوم فالنصوص الدينية ـ السيام القرآن الكريم 

وغري واإليقاع عىل البالغة والبيان والبديع ومجال األسلوب واللفظ واملعنى 

ذلك، والنصوص الدينية حتكي عن الواقعيات، لكنّها حتكي عنها بطريقة ختتلف 

عن )لغة( العلوم واملنطق والفلسفات وطرائق عرضها وأساليب قضاياها 

ة والرباهني، فال أقول ـ وأرجو التدقيق جيدًا ـ: تعالوا وأشكال تنظيمها لألقيس

لنرتك الفلسفة والعقلّيات ومناهج البحث العلمي املعارص، وال أقول: إّن 

القرآن ال حيكي عن الواقعّيات، كام قاهلا بعض املسيحيني حول اإلنجيل وقاهلا 

والسنّة  بعض املسلمني حول القصص القرآين، وإّنام أقول: إّن )لغة( القرآن

ليست ـ يف الغالب عىل األقّل ـ )لغة( الفلسفة والعلم، وإن تعّرضت 

للموضوعات التي تعّرضت هلا الفلسفة والعلوم أحيانًا، فنحن هنا يف )اللغة( ال 

 فيام )حتكي عنه اللغة(، فليتأّمل جيدًا.

هنا من الطبيعي أن تسألني: إذا  م يكن من الصحيح أن نفّّس القرآن ونرشحه 

ام نفّّس نصوص كتاب اإلشارات والتنبيهات البن سينا، واذا  م يكن من ك

الصحيح أن نفّّس األحاديث النبوّية ونرشحها كام نفّّس ونرشح نصوص كتاب 

 كفاية األصول للشيخ اخلراساين أو خمترص ابن احلاجب، فام هي الطريقة إذًا؟!

ثرية يف هوّية اللغة ال شك أّن هذا السؤال مهّم للغاية، وهناك وجهات نظر ك
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الدينية الكامنة يف النصوص الدينية عند األديان كّلها، وال أريد أن أدخل هنا يف 

هذا البحث املنتمي ملجال فلسفة الدين وعلم الكالم اجلديد ـ وقد طرحت هناك 

نظريات عديدة بني اإلفراط والتفريط ـ وإّنام أريد أن أبّسط املوضوع وباختصار 

ابرة بام يسمح به املقام عرب مثال يقّرب الفكرة، وهو )األمثال شديد وإشارات ع

 الشعبّية(.

إّن األمثال الشعبية عبارة عن جمموعة هائلة من احِلَكم واملواعظ والقيم 

واألفكار الرائعة التي أنتجها اإلنسان عرب جتارب آالف السنني. إّن األمثال 

ق، وهي كنٌز َمهيب من الفكر الشعبية هي )قرآُن البرش( إذا صّح التعبري وال

والثقافة واحلكمة والوعي واملعرفة والتجربة واإلدارة واملعاجلة واإلدراك و.. 

 ويمكن لإلنسان أن يكتب تفسريًا هلذا القرآن البرشي يبلغ عرشات املجّلدات.

إّن األمثال الشعبّية هي حصيلة جتارب اإلنسان وفكره وعقله الذي أودعه 

ة من نعم الباري تعاىل عىل اخللق. لكن كيف هو منهج فهم اهلل فيه، وهي نعم

األمثال الشعبّية؟ هل نفهمها عىل طريقة علامء الفلسفة والكيمياء والفيزياء؟ هل 

يصّح فهمها وكأّننا نرشح كتاب اإلشارات البن سينا أو الكفاية لآلخوند 

مع أّننا ندرك اخلراساين؟ لو رشحناها هبذه الطريقة فكّلها باطلة وغري صحيحة )

أّن هذه األمثال صحيحة يف غالبّيتها الساحقة( إذ كّل مثٍل منها لو أخذته وطّبقته 

الكتشفت خطأه يف بعض املوارد، فهل يصّح أن أقول بأّّنا أمثال خاطئة؟ هل 

يصّح أن أقول بأّّنا أمثال متضاربة؛ ألن بينها تضاربًا يف بعض احلاالت وبعض 

 تورد يا سعد اإلبل. املوارد؟ كال، فام هكذا

إّن هذه الطريقة تفيض إىل إجهاض القيمة املعرفية والتجربية واحلكمية يف 

هذه األمثال الشعبية، فمن اخلطأ أن نسأل عن كّلّيتها وعن عالقتها باملثل اآلخر؛ 
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ألّّنا كيانات تعرّب عن حكمة ورسالة ومضمون صائب وحّق، وتعرّب عن احلالة 

عن قضيّة منطقية يف باب القياس هلا سور اجلزئية أو الكلّية،  الكثرية والغالبة، ال

بل هي أشبه باملهملة التي ال تنظر إىل الكّلية واجلزئية، بل تنظر إىل الفكرة والغاية 

 والرسالة منها فقط.

وعندما أغيب يف فضاء الكّلية واجلزئية والسور والسلب واإلجياب والرتتيب 

. فسوف أقيض عىل هذه احِلَكم، وأشّوهها وآخذ بني القضايا كرتتيب األقيسة.

هبا بعيدًا عن الصواب، وسأوّجه إليها مئات األسئلة التي ال قيمة هلا؛ ألّن من 

 أولد هذه األسئلة هو منهج خاطئ،  م جيّر عيّل سوى املتاعب.

أرجو أن نفّكر جيدًا يف هذا، فإّنني أعتقد بأّن إصالح فهمنا اللغوي والعودة 

اللغة وفهم روح اللغة الدينية هو مفتاح حّل قدر كبري من مشاكلنا يف لعفوّية 

فهم النصوص واالجتهادات الرشعية وغري ذلك، لقد شغلني هذا املوضوع 

لسنوات، وما زلت معتقدًا بأّنه مفتاح رضوري جّدًا، وهناك الكثري من 

التساؤالت حوله، لكّن املجال ال يسمح بالتفصيل هنا )مثل كيف نفهم 

الكّليات إذًا؟ وكيف عرفنا كّلية علم اهلل مثاًل؟ وغريها من األسئلة الكثرية التي 

 جيب عىل املنهج الذي أّدعيه هنا وأفرتضه أن جييب عنها(.

أنا أدعو ملؤمترات وملتقيات حول اللغة الدينية )وخصوصًا العربّية( ومناهج 

اإلشكاالت التي يتعّرض  فهمها اخلاّصة، وعندي إيامن عميق بأّن قدرًا كبريًا من

هلا القرآن اليوم ستصبح بال معنى يف ظّل إعادة إنتاج فهم جديد للغة القرآن 

الكريم، وللغة الدينية عمومًا، ال عىل طريقة املفّكر الراحل عا م سبيط النييل رمحه 

اهلل فإّنني رغم احرتامي الشديد له ال أوافقه يف املنهج أبدًا، وال عىل طريقة 

يني، وال عىل طريقة التأويل العرفاين والصويف، بل عىل طريقة أكثر األصول
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عفوّية وبساطة وبعيدة عن اهلندسية القاتلة التي جتتاح فلسفة اللغة؛ فإّن فلسفة 

اللغة شء، وفهم نصوصنا وما يصدر عنّا شء آخر برأيي الشخيص، وللتفصيل 

 جمال آخر.

كام أفهم خمترص ابن احلاجب  هل يمكن أن أفهم النصوص األدبية والشعرية

أو أسفار املال صدرا أو ّناية احلكمة للطباطبائي رمحهم اهلل؟! سوف أنعى 

األدب حينئٍذ وأميش يف جنازته!! هل حتليل النصوص األدبية يكون هبذه 

الطريقة؟! مع أّن مضمون الكتب األدبية حيمل الكثري من احلّق واحلكم 

 .واملعارف املطابقة للواقع أيضاً 

ما أريد قوله هو أّن لغة النصوص الدينية يف الكتاب وسنّة الرسول هي لغة 

عربّية عفوية عرفّية ويف عني الوقت واقعّية وعينية، ال تذهب للرمزية املفرطة، 

وال لإلفراغ من الواقعّية، بل هي دالالت جيب أن نرجع فيها للعرف العريب 

رص النبّي  م يسألوا النبيَّ بعض األصيل والعفوي. والصحابة وأهل الكتاب يف ع

األسئلة التي ظهرت الحقًا، ليس ألّنم جهالء بالرضورة ودائاًم، بل ألّن بعض 

هذه األسئلة ال تأيت إىل أذهاّنم بسبب صواب طريقة الفهم اللغوي التي عندهم 

 ـ إىل جانب املالمسة التارخيية لعرص النص ـ فال جيدون هلا مرّبرًا.

ري العرب يف اإلسالم ـ وُغزينا بالعقل اليوناين ـ ظهرت لكن عندما دخل غ

أسئلة تفسريية من نوع آخر، سّببت مشاكل، وال أعني أّن كّل األسئلة الالحقة 

ال قيمة هلا، بل أقصد البعض فقط، فأرجو التدقيق، واملفتاح هو أّن اللغة العربّية 

الكلّية يف كثري من  العرفّية تعتمد بيان األعّم األغلب عرب بيان اإلطالق أو

 األحيان.

ولكي ال أطيل، أرجع لآلية الكريمة، فإّن اآلية ال تريد أن حتكي عن سالبة 
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كلّية، وال غرض هلا يف الكشف عن أّن البرش يعرفون مجيعًا مصائرهم أو ال 

يعرفوّنا، ما تريد أن توصله هو الرسالة، وهي إّن اإلنسان عاجز وجاهل يف 

يملك اإلحاطة والعلم املطلق بكّل شء، الحظوا اآلية الكريمة مقابل اهلل الذي 

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِِف اْْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري تقول: ﴿ اَعِة َوُينَزِّ إِنه اهللهَ ِعنَْدُه ِعْلُم السه

﴾  َعلِيٌم َخبرِيٌ َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغداا َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض ََتُوُت إِنه اهللهَ

 .(71)لقامن: 

ما تريده اآلية هو أّن النوع اإلنساين جاهل بالساعة، وجاهل بام يف األرحام، 

وال يدري مصريه، يف حني إّن اهلل عا م بكّل شء، فهل إذا صادف أّن شخصًا 

انتحر وعلم بمكان موته قبل موته سوف تبطل الرسالة النوعية التي تريدها 

من املليون  1،1112يمة؟! كال، إّن وجود حالة أو حالتني أو ما نسبته اآلية الكر

من جمموع اخللق يعلم بمكان موته، ال يرّض بالرسالة التي تريدها اآلية، فاآلية 

بصدد بيان احلالة النوعّية، ال بصدد وضع قضيّة كلّية منطقّية؛ ألّّنا يف مقام بيان 

 املفاضلة بني اهلل والعباد.

ال يف قضّية األرحام التي سّجلوها إشكاالً عىل اآلية الكريمة وهكذا احل

أيضًا، فاهلل ال يريد أن يلغي كّل معرفتنا بام يف األرحام، كيف والناس منذ قديم 

األيام تعرف بعض اليشء عاّم يف األرحام، بل يقول بأّن من يعرف ما يف األرحام 

التي تقع خالل تسعة من حيث الذكورة واألنوثة ومن حيث كّل التفاعالت 

أشهر )ألّن اآلية ال تشري إىل خصوص قضّية الذكورة واألنوثة أساسًا، بل 

استخدمت حرف )ما( لإلشارة إىل غري العاقل الذي يكون يف األرحام( هو اهلل، 

وعلمكم البسيط ال شء أمام كّل هذا الكم اهلائل من املعرفة التي يملكها اهلل 

ن بداية اخللق إىل قيام الساعة )فالعلم اليوم ال يعرف عن جمموع ما يف األرحام م



 277 ........................................................ علوم القرآن واحلديثالقسم الثاني: 

 جمموع ما يف األرحام عند مجيع اخللق يف هذا الزمن(.

وهكذا احلال يف )ينّزل الغيث( والعلم اليوم يمكنه أن يأيت بالغامم يف حالٍة هنا 

 أو هناك.

ل الرسالة هي رسالة ضعف نوع اإلنسان يف مقابل القّوة اإلهلّية، متامًا مث

..وما أوتيتم من العلم األمثال الشعبّية، رسالة اجلهل اإلنساين والعلم اإلهلي ﴿

(، هذا هو املفهوم الذي يريد القرآن من خالله إثبات 87﴾ )اإلرساء: إَّل قليالا 

التفاوت اهلائل بني اخلالق واملخلوق وبيان عظمة اخلالق وضعفنا نحن البرش 

 املخلوقني.

نوع واحلالة العاّمة ال متام األفراد، ونحن نعرف أّن فالقضية يف مقام بيان ال

لسان بيان األعم األغلب هو لسان رائج وشائع جّدًا يف اللغة العربّية، وهو 

لسان التعامل مع احلالة النادرة بوصفها حالة معدومة عملّيًا، ال يتّم التوقف 

 عندها، ألّّنا ال تؤثر عىل الفكرة املراد إيصاهلا.

فإنه َمَع الُعرْسِ ُيرْساا إنه َمَع ري يف القرآن الكريم، فاهلل يقول: ﴿ومثل هذا كث

اا  (، فهل كّل عّس معه ُيّس؟ إّن اجلمل تشري إىل 1ـ  7﴾ )االنرشاح: الُعرْسِ ُيرْسَ

املبدأ والرسالة، وإىل احلالة الغالبة، والغاية منها بعث األمل يف النفوس وُحسن 

لتي نحن فيها، تشري إىل املبدأ والرسالة، والغاية هي بيان الظّن باهلل، متامًا كاآلية ا

 ضعف اإلنسان معرفّيًا أمام اهلل تعاىل.

ولو الحظنا املفّّسين القدامى والذين  م يغرقوا يف البحوث الفلسفّية 

والعقلّية واملنطقية سنجد طريقتهم يف التفسري تقارب هذه الطريقة؛ ألّن هذا هو 

هذا ما أفهمه ـ ترجيحًا ال  العفوي ملثل هذه النصوص.الفهم العريف العريب و

 جزمًا ـ من النّص والعلم عند اهلل، وللتفصيل جمال آخر.
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 القتال على التنزيل والتأويل يف احلديث الشريفمعنى  ـ 333

  السؤال: هناك حديث للرسول صىل اهلل عليه وآله يقول فيه لإلمام عيل عليه

التنزيل، وأنت يا عيل تقاتل عىل التأويل. فكيف  السالم ما معناه: أّنني قاتلت عىل

نفهم قتال اإلمام عيل عىل التأويل، وظاهر اْلحداث يدّل عىل أّنه نزاع سيايس 

 ليس إَّل؟

  ييل:يمكن أن يطرح يف فهم هذا النّص النبوي أكثر من تفسري، وذلك كام 

أن يكون املراد من التأويل أّن البغاة الذين خرجوا عىل عيّل  التفسري اْلّول:

عليه السالم استندوا أيضًا إىل النّص القرآين، وظاهر اآليات القرآنية أّن القتال 

كان مع الكافرين، فتنزيل القتال كان ظاهرًا يف قتال املرشكني والكافرين، لكّن 

فالنبي يقاتل مستندًا لظاهر النّص  تأويله ودالالته املستبطنة تفيد قتال الباغني،

 القرآين، فيام عيّل يقاتل مستندًا لتأويل هذا النّص يف القوم الذين خرجوا عليه.

وهذا التفسري ذكره بعض العلامء مثل العالمة املجليس رمحه اهلل يف مرآة 

العقول وغريه، ومثله التفسري الذي يقول بأّن قتال عيّل كان عىل القسم الباطني 

 الدين، وهو القسم غري املعلن، بل هو مستكّن يف بطون القرآن. من

وهو األصّح بحسب فهمي القارص، فإّن هذا احلديث ال  التفسري الثاين:

يقصد من التأويل املعاين غري الظاهرة، فإّن كلمة التأويل ال تعني يف لغة العرب ـ 

حادث بني العلامء فيام  وهذا النّص نبويٌّ ـ املعنى غري الظاهر، وإّنام هو اصطالح

بعد، بل كلمة التأويل استمّرت تعني يف كلامت علامء القرآن نفس معنى التفسري، 

حتى القرن اخلامس اهلجري تقريبًا، وهلذا جتد كتب التفسري القديمة عناوينها 

فيها كلمة التأويل وليس كلمة التفسري، كام هي حال تفسري الطربي الذي اسمه 

 البيان عن تأويل آي القرآن(. يف احلقيقة )جامع
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ولو نحن رجعنا إىل اللغة العربية التي هي املرجع هنا، لوجدنا أّن التأويل من 

األول، فالتأويل يكون بمعنى إرجاع اليشء إىل األّول، مثاًل تقول: أّولُت األمر، 

أي أرجعته إىل بدايته وأّوله، وهبذه الطريقة يمكن فهم احلديث دون أّي تكّلف، 

كون املعنى: إّن الرسول قد قاتل عىل أصل نزول القرآن الكريم إلثبات أصل في

نزوله وأصل الرسالة، فيام كان قتال عيّل خلصومه قتاالً إلعادة الدين والرسالة 

 .إىل حالتهام األول

فيكشف احلديث عن وجود انحراف قد حصل، وأّن مهّمة عيل هي تصويب 

األّول يف العرص النبوي. وبتعبرينا املعارص: االنحراف وإعادة املشهد إىل زمانه 

إحياء الدين املحّمدي. وثّمة إشارة هلذا املعنى يف بعض صيغ هذا احلديث 

 الواردة يف إرشاد الشيخ املفيد، ومسند ابن حنبل وغريِها.

وبناًء عليه، يمكن القول بأّن االنحراف الذي وقع يف األّمة طال البعد 

ئقي، وإذا كان رصاع عيّل وخصومه رصاعًا سياسيًا، السيايس واإلداري والعال

فهذا ال يعني أّنه ال يأخذ ُبعدًا دينّيًا وأخالقّيًا وقيميًا، فهناك الكثري من املفاهيم 

التي تّم هجرها ونسياّنا أو تشوهيها، وغدت العالقات بني املسلمني سيئًة 

املعايري خمتلفة عن متهالكة عىل غري ما كانت عليه يف العرص األّول، كام غدت 

عرص النبي األكرم، فاحلديث يريد أن يقول بأّن الرصاع الذي وقع كان يصّب يف 

مآالته يف إعادة املوقف إىل احلالة الصحيحة يف ممارسة الدين يف احلياة عىل 

مستوى العالقات بني الناس، والعالقات بني الراعي والرعية، وعىل مستوى 

اّمة، وعىل مستوى ممارسة السلطة، وعىل مستوى تقسيم الغنائم واألموال الع

املحسوبيات والقرابات واملصالح اخلاّصة التي كانت حتدث هنا وهناك، وعىل 

مستوى العدالة االجتامعية بني العرب واملوايل وغري ذلك، وعىل مستوى العدالة 
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القضائّية وغري ذلك ممّا الحظناه تارخييًا، فقد حدث انحراف مع القاسطني 

 .ملارقني والناكثني، وأريد تصحيح املسريةوا

هذا هو معطى احلديث وأجده معطى حسنًا، برصف النظر عّمن يتحّمل 

املسؤولية ومن اجلاين ومن الضاّل ومن املضلَّل، وغري ذلك ممّا هو من شؤون 

املؤّرخني واملتكّلمني، فعيّل عليه السالم ـ بمقتىض مثل هذا احلديث ـ هو الرجل 

األبرز يف تاريخ اإلسالم، وهو قائد احلركة التصحيحّية، فكّل ثورة  اإلصالحّي 

أو دين حتدث فيه بعد مرحلة التأسيس حالة انحراف نسبي، وهيّب املصلحون 

 لتصحيح املسرية وإصالح األمور، والسياسة أحد املفاتيح الكربى يف ذلك.

 إذا هّل هالل احملّرم نشرت املالئكة قميص احلسني..»حديث: مع  ـ 336

 «فنراه حنن وشيعتنا

  :إذا هّل هالل اَلحّرم »السؤال: ما صّحة إسناد حديث الصادق عليه السالم

نرشت اَلالئكة قميص اْلسني خمّضباا بالدماء، فنراه نحن وشيعتنا بالبصرية َّل 

 ؟«بالبرص

  هذا النص هبذه الصيغة  م أعثر عليه إطالقًا، ولعّل عندي قصورًا أو

والتقيّص. نعم، ورد بمضمونه يف كتاب )املجالس تقصريًا يف البحث 

( للشيخ املعارص عبد اهلل آل درويش، نقاًل عن كتاب )ثمرات 21العاشورائّية: 

(، للسيد عيل بن احلسني اهلاشمي النجفي، وهو ـ أي النجفي 75ـ  71األعواد: 

من (، و م أمتّكن 218: 7رجم له يف )أعيان الشيعة م، وتُ 2157ـ قد تويّف عام 

 .العثور عىل مصدر قديم هلذا احلديث املشار إليه

وعليه فهذا احلديث ـ إذا صّح بحثي وتتّبعي ـ ال يرجع ألكثر من نصف قرن 
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تقريبًا، ولعّل للسيد عيل اهلاشمي مصدرًا قدياًم أخذ احلديث منه و م يصلنا أو  م 

مصدر أو سند،  نعثر عليه، لكن عىل أّي حال لو اعتربناه حديثًا فلم نعثر له عىل

 ا م.واهلل الع

وعىل تقدير صّحة احلديث، فلعّل املراد منه معنى جمازي، أي إّن قضية 

احلسني يلهمها اهلل ُمّبيه فينتفضون من بداية ُمّرم احلرام لتذّكرها وإحيائها يف 

النفوس والعقول، وأخذ العرب منها، وعيش البكاء واحلزن عليها، تعبريًا عن 

 ل الرسول صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم.مبدأ املوّدة آل

تناقض بني القرآن واحلقائق العلمّية حول اتساع السماء وكروّية  ـ 337

 !األرض

  السؤال: شيخنا الفاضل، كتب أحد اَللحدين اَلعارصين ناقداا بسخرية عىل

الذين يّدعون اإلعجاز العلمي ِف هذه اْلية من سورة »الدين والقرآن ما ييل: 

الذاريات: ﴿والسًمء بنيناها بأيد وإنا َلوسعون﴾، يا مغّفلني، يا ْحقى، نظرّية 

التمّدد الكوين َّل تنطبق عىل السًمء فحسب، بل حّتى عىل الفراغات بني الذّرات 

ِف جسمك. وَلاذا َّل ُيكمل اَلسلم هذه اْلية أم أّنه خيجل من التاِل: ﴿والسًمء 

ض فرشناها فنعم اَلاهدون ومن كّل يشء خلقنا بنيناها بأيٍد وإنا َلوسعون واْلر

(، إّنه يقول: واْلرض فرشناها 39ـ  37زوجني لعّلكم تذّكرون﴾ )الذاريات: 

فنعم اَلاهدون، وإذا قلنا هلم بأّن اْلرض ليست ممّهدة وليست مفروشة فانظروا 

وهذا للرد واإلنكار والدهاء: اْلرض كروّية لكّن اهلل فرشها لنا لكي نحيا عليها. 

الغباء خيالف قوانني آينشتاين ونيوتن معاا، وهو يشعرك بأّن اْلية جاءت كاْلِت: 

واْلرض كانت كرةا ففرشناها، فنعم اَلاهدون. برصاحة يا مسلمني أنصحكم 
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انتهى النص. ما هو تعليقكم شيخنا «. عّدلوا ِف قرآنكم ليتناسب مع العلم

 ؟العزيز عىل هذا الكالم

 ل بأّن الذهاب خلف العلم احلديث يفرتض أن يفيض مع اعتقادي الكام

باإلنسان إىل احرتام اآلخر وأفكاره، ال إىل هذه اللغة االستعالئّية والتهّكمّية 

التي نتمنّى أن نتجاوزها يف حواراتنا، فإّن لدّي بعض املالحظات عىل املداخلة 

 ه:املشار إليها أعال

إّنني من الذين ينتقدون بشّدة هذا الركض الّسيع خلف ما يسّمى  أوَّلا:

باإلعجاز العلمي للقرآن الكريم، فقد أّدى البحث غري السليم يف هذا امللّف إىل 

التأّول يف آيات الكتاب الكريم، وأوقع الكثري من معتمدي هذه الطريقة يف 

احلقيقي أو عندما مشاكل الحقة عندما تكشفت النظريات العلمّية عىل وجهها 

 تغرّيت وتبّدلت.

ربام يكون يف القرآن الكريم ما يشري إىل قضايا علمّية لكن ال ينبغي التكّلف 

والتأّول يف فهم نصوص الكتاب بطريقة جاّفة غري لغوية ألجل إبراز عنرص قّوة 

قرآين يف هذا املجال أو ذاك، وليس هنا جمال النقاش يف هذه املسألة، لكن ما يبدو 

 هو أّن بعض ُماوالت احلديث عن اإلعجاز العلمي تفتقر إىل سالمة التفسري يل

القرآين، وإىل سالمة فهم النظريات العلمّية، وإىل سالمة املقاربة بني العلم 

والقرآن، وال ينبغي أن نعيش عقدة التفّوق يف كّل شء، فالقرآن كتاب ديني 

الق وكشف وتقوية األصول هيدف هلداية البرش إىل اهلل وربط اخلالئق باخل

األخالقية والروحّية يف حياة اإلنسان، وليس هدفه رسد قوانني الفيزياء 

والكيمياء والفلك والطب واحلياة وغري ذلك حتى نقول ـ كام قال بعضهم ـ بأّن 

 فيه مئات القوانني العلمّية!
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ثم ناقشها،  أخذ السيد الناقد هنا أحد التفاسري العلمّية للقرآن الكريم، ثانياا:

وبدل أن يقول بأّن هذه التفاسري غري صحيحة قال بأّن القرآن غري صحيح، دون 

أن يفتش عن تفسري آخر غري ما ذكره هؤالء، وهذه من األخطاء الشائعة يف 

مناقشة القضايا الدينية، حيث يتّم نقد فهم ديني بوصفه نقدًا للدين نفسه دون 

ديم تفسري آخر تستدعيه اللغة العربية ال يطاله أن نبذل جهدًا إضافّيًا بسيطًا لتق

 هذا النقد، وال يكون فيه تكّلف أو مواربة.

لو راجعنا قلياًل تفاسري املسلمني قبل جميء طروحات أنصار اإلعجاز  ثالثاا:

﴾ فكرَة َلوسعونالعلمي يف القرآن الكريم، لوجدنا أّن أحدًا  م يفهم من ﴿

رية الكون الساكن اللتني عرفتهام الفيزياء، وهذا الكون املمتّد واملتسع مقابل نظ

يعني أّن هذا التفسري ال تفرضه بالرضورة اللغة العربية ما  م يقّدم أنصار التفسري 

 .العلمي شواهد

ونحن لو راجعنا النّص القرآين وقاربنا بني اآليات لرأينا أّن هناك فرضّية 

ي التي يكون فيها معنى اآلية أقرب بكثري من فرضيّة أنصار التفسري العلمي، وه

عىل الشكل التايل: والسامء بنيناها بقّوة )وهو معنى األيدي( ونحن املوسعون 

عليكم يف الرزق، فال تكون مجلة )وإّنا ملوسعون( متعّلقة بتوسعة السامء، بل 

 متعّلقة بتوسعة الرزق عىل العباد.

ما ربط املوضوعني  ولك أن تسأل سؤاالً عفوّيًا أجده من حّقك متامًا وهو:

 ببعضهام: أعني موضوع بناء السامء بقّوة وموضوع السعة يف الرزق؟

 واجلواب هو أّننا لو رصدنا النصوص القرآنية لوجدنا أمرين اثنني:

ربط السعة يف القرآن بالرزق يف أكثر من آية، وتوصيف اهلل تعاىل بأّنه  ـ 5

وقال هلم نبيّهم إّن له تعاىل: ﴿واسع يف سياق احلديث عن الرزق. لنالحظ معًا قو
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اهلل قد بعث لكم طالوت ملكاا قالوا أّنى يكون له اَللك علينا ونحن أحّق باَللك 

منه ومل يؤت سعةا من اَلال قال إّن اهلل اصطفاه عليكم وزاده بسطةا ِف العلم 

(، وقوله 115﴾ )البقرة: واجلسم واهلل يؤِت ملكه من يشاء واهلل واسع عليم

مثل الذين ينفقون أمواهلم ِف سبيل اهلل كمثل حّبة أنبتت سبع سنابل ِف ﴿تعاىل: 

(، 112﴾ )البقرة: كّل سنبلة مائة حّبة واهلل يضاعف َلن يشاء واهلل واسع عليم

ْيَطاُن َيِعُدُكُم اْلَفْقَر وَيْأُمُرُكْم بِاْلَفْحَشاِء واهللهُ َيِعُدُكْم َمْغِفَرةا ِمنُْه وقوله تعاىل: ﴿ الشه

وَّلَ ُتْؤِمنُوا إَِّله َلَِْن َتبَِع (، وقوله تعاىل: ﴿118﴾ )البقرة: وَفْضالا واهللهُ َواِسٌع َعلِيمٌ 

ُكْم  وُكْم ِعنَْد َربِّ َدى ُهَدى اهللهِ َأْن ُيْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتْم َأْو ُُيَاجُّ ِدينَُكْم ُقْل إِنه اهْلُ

(، وقوله 57﴾ )آل عمران:  ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء واهللهُ َواِسٌع َعلِيمٌ ُقْل إِنه اْلَفْضَل بَِيِد اهللهِ

ا الهِذيَن آَمنُوا َمْن َيْرَتده ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأِِت اهللهُ بَِقْوٍم ُُيِبُُّهْم سبحانه: ﴿ َ َيا َأَيُّ

ٍة  َعىَل اْلَكافِِريَن جُيَاِهُدوَن ِِف َسبِيِل اهللهِ وَّلَ خَيَاُفوَن وُُيِبُّوَنُه َأِذلهٍة َعىَل اَلُْْؤِمننَِي َأِعزه

(، وقوله 71﴾ )املائدة: َلْوَمَة َّلَئٍِم ٰذلَِك َفْضُل اهللهِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاُء واهللهُ َواِسٌع َعلِيمٌ 

نَي ِمْن ِعَباِدُكْم وإِمَ سبحانه: ﴿ اِْلِ ائُِكْم إِْن َيُكوُنوا وَأْنكُِحوا اْْلََياَمى ِمنُْكْم والصه

وَلْن (، وقوله تعاىل: ﴿71﴾ )النور: ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهللهُ ِمْن َفْضلِِه واهللهُ َواِسٌع َعلِيمٌ 

َقةِ   َتْسَتطِيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبنْيَ النَِّساِء وَلْو َحَرْصُتْم َفاَل ََتِيُلوا ُكله اَلَْْيِل َفَتَذُروَها َكاَلَُْعله

َقا ُيْغِن اهللهُ ُكالًّ ِمْن َسَعتِِه وإِ  ْن ُتْصلُِحوا َوَتتهُقوا َفإِنه اهللهَ َكاَن َغُفوراا َرِحيًما وإِْن َيَتَفره

 (.271ـ  211﴾ )النساء: وَكاَن اهللهُ َواِسعاا َحكِيًما 

فهذه اآليات الكريمة واضحة يف الربط بني مفهوم الفضل والرزق والعطاء 

عة والواسع والتوسعة، فاهلل ُمْوِسٌع بمعنى صاحب الرزق الوفري وبني مفهوم الس

 والعطاء الغزير، وهذا ما تعطيه اللغة العربية أيضًا.

بعد ربط الرزق بمفهوم السعة والتوسعة والواسع واملوسع، نرجع مّرًة  ـ 4
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أخرى إىل القرآن الكريم لنجد ربط الرزق بالسامء، وهبذا يكون عندنا ربط 

لرزق، ثّم ربط الرزق بالتوسعة، قال تعاىل يف سورة الذاريات نفسها للسامء با

وِِف اْْلَْرِض آَياٌت لِْلُموقِننَِي وِِف َأْنُفِسُكْم التي ينتقد بعض آياهتا السيد الناقد: ﴿

ًَمِء ِرْزُقُكْم وَما ُتوَعُدونَ  وَن وِِف السه (، وقال 11ـ  11﴾ )الذاريات: َأَفاَل ُتْبرِصُ

ًَمِء َماءا اله سبحانه: ﴿ ًَمَء بِنَاءا وَأْنَزَل ِمَن السه ِذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض فَِراشاا والسه

َعُلوا هللِهِ َأْنَداداا وَأْنُتْم َتْعَلُمونَ  ﴾ )البقرة: َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثهَمَراِت ِرْزقاا َلُكْم َفاَل جَتْ

 ( واآليات يف هذا كثرية جّدًا.11

أّن القرآن  م يرد اإلشارة إىل نظرية التمّدد الكوين، ال نفيًا وال وهذا كّله يؤّكد 

إثباتًا، كّل ما يف األمر أّن السامء هي مصدر الرزق الرئيس لإلنسان، إذ من دوّنا 

ال ماء وال زرع وال حيوان وال برش عىل األرض، وليس املقصود منها التعامل 

 .العلمي مع املوضوع

ا التفسري الذي هو السائد بني كثري من املفّّسين لو وإذا  م يقتنع الناقد هبذ

تركنا أنصار التفسري العلمي، فال أقّل من أّن هذا االفرتاض التفسريي يف غاية 

 املعقولّية واالحتامل، فلامذا نجزم بضعف اآلية الكريمة أو هزالة مضموّنا؟!

د ذهب بعيدًا، أّما بالنسبة آلية فرش األرض، فأعتقد بأّن تفكري الناق رابعاا:

فنحن لو أردنا ـ وهذا ما أقوله مرارًا ـ أن نفهم القرآن الكريم، فال مناص لنا من 

فهم اللغة العربية ووعي هذه اللغة بشكلها التارخيي العفوي األصيل، فاآلية 

تقول بأّن اهلل فرش األرض وبسطها، ثم تقول: فنعم املاهدون. ولنقف قليالً 

وف نجد أّّنا أو مشتقاهتا استخدمت يف القرآن الكريم عند كلمة )املاهدون(، فس

الهِذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهداا عّدة مرات يف حّق األرض، قال تعاىل أيضًا: ﴿
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ًَمِء َماءا َفَأْخَرْجنَا بِِه َأْزَواجاا ِمْن َنَباٍت َشتهى  وَسَلَك َلُكْم فِيَها ُسبُالا وَأْنَزَل ِمَن السه

(، فهذه 71ـ  77﴾ )طه: ْوا َأْنَعاَمُكْم إِنه ِِف ٰذلَِك َْلَياٍت ِْلُوِِل النَُّهىُكُلوا واْرعَ 

اآليات تريد أن تعطي نفس مفهوم اآليات الواردة يف سورة الذاريات، حول 

ًَمَواِت واْْلَْرَض السامء واألرض، وقال تعاىل: ﴿ وَلئِْن َسَأْلتَُهْم َمْن َخَلَق السه

ُهنه اْلَعِزيُز اْلَعلِيُم الهِذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َمْهداا وَجَعَل َلُكْم فِيَها َلَيُقوُلنه َخَلقَ 

َنا بِِه َبْلَدةا َمْيتاا َكٰذلَِك  ًَمِء َماءا بَِقَدٍر َفَأْنرَشْ َل ِمَن السه َتُدوَن والهِذي َنزه ُكْم هَتْ ُسُبالا لََعله

َرُجونَ  ت أيضًا تريد أن تعطي نفس املفهوم (، وهذه اآليا22ـ  1﴾ )الزخرف: خُتْ

َباَل َأْوَتاداا عن األرض والسامء، وقال تعاىل: ﴿ ْ َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاداا واجْلِ ﴾ َأمَل

 (، وكذلك ما دّل عىل دحو األرض.5ـ  1)النبأ: 

ولو تأّملنا يف كلمة )املاهدون( لوجدنا أّّنا من املهد، وكلمة )م. هـ. د( تدّل 

( ـ عىل 181: 7ـ كام يقول ابن فارس يف )معجم مقاييس اللغة يف لغة العرب 

التوطئة والتسهيل لليشء، يف إشارة إىل الراحة واالستقرار والسهولة، فاآلية 

ليست بصدد احلديث أساسًا عن كروية األرض أو عدم كروّيتها، وإّنام حتكي 

يف نفس عن مفهوم بسيط يستوعبه اإلنسان العريب والعادي بشكل واضح، وهو 

الوقت مفهوم حقيقي، فاألرض من حتتنا مبسوطة مسّهلة ممّهدة لنا مفروشة، 

لكن ال بمعنى أّّنا مسّطحة مقابل الكروّية يف الفهم العلمي الدقيق، بل بمعنى 

أّّنا سهلة، يف مقابل ما لو كانت األرض ـ لو تصّورناها ـ عبارة كّلها عن ما هو 

تنّقل والراحة؟! إّن كون األرض حتتنا ممّهدة أشبه بسهام منبعثة، فكيف يمكن ال

ومرحية وفيها السهول وليس فقط اجلبال الشديدة الوعورة، لكوّنا مبسوطة ال 

متعّرجة غاية التعّرج أو عىل شكل رماح أو سهام أو منخفضات ومرتفعات 
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 .حاّدة وكثرية جّدًا وال ّناية هلا يف الكّم واحلّدة، إّن ذلك نعمٌة من نعم اهلل

فاهلل يريد أن يبنّي للناس يف هذه اآلية نعمًة عظيمة ال ينتبهون إليها؛ ألّّنم 

اعتادوا عليها، وهي أّن األرض قابلة للعيش؛ ألّّنا مفروشة فيها السهول، يف 

مقابل ما لو كانت مضمومة متعّرجة حزنة وليست سهلة، هذا هو املفهوم، وال 

 عالقة لآلية أساسًا بالقضايا العلمّية.

ّن هذا الذهاب البعيد يف الفهم العلمي للقرآن هو املسؤول عن خطئنا يف إ

الفهم العفوي اللغوي، فاآلية ال ربط هلا بقضايا العلم، بل هي حتكي عن شء 

يراه كّل الناس ويدركه كّل العرب والبرش قدياًم وحديثًا، وهلذا الحظوا قوله 

ْ تعاىل املتقّدم يف سورة النبأ حيث قال: ﴿ َباَل َأْوَتاداا  َأمَل ﴾ َنْجَعِل اْْلَْرَض ِمَهاداا واجْلِ

(، فجعل اجلبال يف مقابل املهاد، وربام يكون ذلك معّززًا لإلشارة 5ـ  1)النبأ: 

 إىل سهولة العيش وعدم وعورة ما حتتك.

وبناًء عليه، فاآلية القرآنية ال تريد أن تقول بأّن األرض كانت كرًة فمددناها 

الفيزياء مثاًل لو صّح ذلك، بل تريد أن تبنّي أّنه خلق  حتى ختالف نظريات

األرض هبذه الطريقة، فمعنى: األرض فرشناها، أي خلقناها مفروشة، فهذا 

مثل قولك: لقد أطلت البناء سبعة طوابق، وهذا ال يقصد منه أّن البناء كان كتلة 

مددت يف وأنا مددته مّدًا ليصبح طوياًل، وهذا كثري يف لغة العرب. تقول: 

خطبتي وأطلت، لكن ال بمعنى أّّنا كانت مضمومة فقمت بمّدها، بل بمعنى 

 أّنني أتيت هبا طويلة وهكذا.

فال يبدو يل أّن هناك تناقضًا بني اآليات والعلوم احلديثة يف الفيزياء والفلك، 

فتكون خالصة معنى اآليات ما ييل: إّننا خلقنا السامء بقّوتنا وإرادتنا ونحن 
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نوسع عليكم بالرزق منها، وجعلنا األرض حتتكم سهلة ممهدة ال عّس يف  الذين

 العيش عليها، ولو جعلناها كّلها حزنة وعرة لضاقت عليكم املعيشة.

 «ال أمر ملن ال يطاع»معنى حديث:  ـ 333

  :َّل أمر َلن َّل طاعة »السؤال: أوّد أن تبّينوا اَلقولة التالية، مع جزيل الشكر

 ن عيل عليه السالم، ما معناه بالضبط؟، هذا حديث ورد ع«له

  :ال رأي »، وورد بصيغة أشهر: «ال أمر ملن ال ُيطاع»احلديث ورد بصيغة

، وقد جاء ضمن خطبة مشهورة لإلمام عيل عليه السالم ينتقد يف «ملن ال يطاع

 م:بعض صيغها أصحابه، وهناك ُمتمالت يف تركيب هذا الكال

أّن من  م يكن له احلّق يف أن ُيطاع ال أمر له، فعدم وجوب طاعته يسلب  ـ 5

عنه حّق األمر، فإذا كان هناك شخٌص ال جتب طاعته؛ ألّنه ليس يف منصب 

احلاكم الرشعي مثاًل، فهذا شخص إذا أمر ال ُيطاع فيام يأمر، وهذا هو املقصود 

 من أّنه ال رأي له، أي ال ُيعمل برأيه.

لتفسري تكون اجلملة إنشائيًة يف الروح، بقصد بيان أّنه ليس عليكم وعىل هذا ا

 عل الطاعة يف أمره عند اهلل.جُت االئتامر بأمر من  م 

إّن هذا يراد منه رضب املثل للشخص الذي ال ينال مطلوبه؛ ألّن  ـ 4

اآلخرين ال يطيعونه، فهو مفرتض الطاعة وجيب أخذ رأيه، لكّن الناس ال 

 ألمره، فيقال يف حّق هذا الشخص بأّنه ال رأي له، أو بأّنه ال أمر ختضع لرأيه وال

له، ألّن رأيه وأمره كأّّنام ال وجود هلام، فهذا كأّنه من باب نفي حقيقة اليشء 

جمازًا، كنايًة عن عدم التأثري وعدم االئتامر، وعليه فتكون اجلملة خربّية، وهذا 

تلك اخلطبة املعروفة، وهو املشهور  هو األقرب يف تفسري النّص وفقًا لسياقات
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 بني رّشاح ّنج البالغة أيضًا.

لو كانت صيغة احلديث كام نقلتموها أنتم، فيمكن فرض احتامل ثالث،  ـ 4

وهو أّنه ال يتسنّم منصب األمر بني املسلمني شخٌص غري عادل وال مطيع هلل، 

در احلديث ولكّن هذا املعنى ال ينسجم مع الصيغتني املتداولتني يف مصا

 والتاريخ. واهلل العا م.

 اجلرح والتعديل، تفسري وتعليقأصالة احلّس يف علم  ـ 333

  السؤال: يستند بعض العلًمء إىل أصالة اْلّس العقالئية لتثبيت حجّية

توثيقات اَلتقّدمني من علًمء الرجال عند الشك ِف حسيتها وحدسيّتها، فًم هي 

وهل يصّح اَّلعتًمد عليها لتثبيت حجّية  أصالة اْلّس؟ وما هو منشأ عقالنيتها؟

 توثيق اَلتقّدمني؟

  عندما يوثق العا م الرجايل شخصًا، فمن الطبيعي أن نسأل: كيف عرف

هذا العا م الرجايل )كالشيخ النجاش أو الشيخ البخاري مثاًل( بأّن فالنًا من 

 الرواة ثقة؟ ثّمة احتامالن كبريان يقفان أمامنا هنا:

أن يكون اّطلع عىل حال الرواة بشكل ُمسوس، فأخرب  ّول:اَّلحتًمل اْل

بوثاقة هذا الراوي، وهذا الشكل املحسوس قّسمه بعض العلامء ـ من خالل 

 طبيعة بياناهتم هنا ـ إىل ثالثة حاالت وهي:

إما باملبارشة، كأن يكون مالزمًا هلذا الراوي فيعرف حاله من الصدق  ـ 5

 النسيان.والكذب أو من الضبط والوهم و

أو ينقل له أشخاص آخرون عاّم رأوه من حال هذا الراوي بالرؤية  ـ 4

 .املبارشة
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أو يكون من حوله مناٌخ كبري من الوضوح من خالل جمموعة كبرية من  ـ 4

الكتب املتوّفرة تسمح له باستنتاج وثاقة هذا الراوي بشكل رسيع. وهذا ما 

 الرجاليني.يسّمى باجتاه احلسّية يف توثيقات 

هو أن نقول بأّن النجاش أو غريه تبعده فاصلة زمنية عن  اَّلحتًمل الثاين:

الرواة الذين وثقهم، فهناك قرابة مائتي عام أو أكثر يف أحيان كثرية، فال يمكن 

أن يكون قد اّطلع عىل حال الراوي باالتصال املبارش به عادًة، كام أّنه عىل 

من آخرين هبذا األمر نقع يف مشكلة، وهي أّن افرتاض أّنه حصل عىل إخبارات 

هذه اإلخبارات غري مسندة، السيام يف أغلب كتب الشيعة ككتب النجاش 

والربقي والطويس والصدوق واملفيد وغريهم، وال حجّية للخرب املرسل، فلعّل 

ما وصله من خرب عن شخص معارص وّثق زرارة قد وصله بطريق ضعيف 

 .السند

ن قاموا بالتوّصل إىل نتائجهم من خالل حتليل مرويات وعليه فالرجاليو

فاجتهدوا واستنتج كّل واحد  ،ر هلم من معلومات عنهمالرواة وبعض ما توفّ 

وثاقة فالن أو ضعف فالن اآلخر، وهذا ما يسّمى باجتاه احلدسية يف تقويامت 

 .الرجاليني

ادات هؤالء وعىل هذا االجتاه جاء بعضهم وقال: ما املدى امللزم يل باجته

العلامء الذين توفاهم اهلل؟ ما الدليل عىل أّن اجتهاداهتم حّجة بالنسبة يل؟ فالسيد 

الربوجردي جمتهد يف الرجال والشيخ النجاش جمتهد أيضًا، فام هو الوجه يف 

حجية قول النجاش عىل الربوجردي؟ وبأّي وجه نلزم الربوجردي بتقليد 

أو عمرو؟ إّن خرب النجاش حديس واخلرب  النجاش واتباعه فيام قال عن زيد

احلديس ال تشمله أدّلة حجية خرب الثقة، بل هو مشمول لدليل حجية الفتوى 
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مثاًل، واملفروض أّن دليل حجية الفتوى جيري يف حّق العامي، ال يف حّق جمتهد 

 )كالسيد الربوجردي( بالنسبة إىل جمتهد آخر )كالنجاش(.

ويامت الرجاليني يف موقع قلق، فعىل االجتاه هذا االنقسام جعل حجية تق

األول يمكن القول باعتبار وحجية التوثيقات، فيام نقع يف مشكلة عظيمة عىل 

االجتاه الثاين، من هنا قّدمت حلول عّدة للخروج من هذا املأزق إذا  م نتمّكن من 

 إثبات صّحة االجتاه األّول، وأحد هذه احللول كان يقول بأّن التأرجح بني

االجتاهني يعني احتامل أن يكون توثيق النجاش حسّيًا واحتامل أن يكون 

حدسّيًا، فكّل ما يثبت القول األّول يصلح لتعزيز احتامل احلسّية، وإذا كان األمر 

كذلك نستعني هنا بقاعدة عقالئية مفرتضة كان طرحها اآلخوند اخلراساين يف 

ن حسّيًا وحيتمل أن يكون حدسّيًا، الكفاية، وتقول: بأّن كل خرب حيتمل أن يكو

فإّن األصل فيه أن يكون حسّيًا، واخلرب احليس هو اخلرب املشمول لقاعدة حجية 

خرب الواحد الثقة، بخالف اخلرب احلديس الذي قالوا يف ُمّله بأّنه غري مشمول 

 .حلجّية خرب الواحد الثقة

ته عن الرواة فاحتامل حسية إخبارات النجاش كاٍف جلعل إخبارا ،وعليه

بحكم احلسّية فتكون مشمولة لقانون حجية خرب الواحد الثقة، وهبذا نثبت 

 حجية قول الرجايل من باب حجية خرب الثقة.

 هذا اْلّل ـ وهو أحد اْللول، وليس كّل اْللول ـ تعّرض َلناقشات أبرزها:

إثبات حدسّية إخبارات مثل النجاش، وأّنه ال احتامل  اَلناقشة اْلوىل:

 للحسّية فيها غالبًا، وهذا بحث تتّبعي طويل تعّرضنا له يف ُمّله.

التشكيك يف وجود قاعدة عقالئّية يف باب حجية األخبار  اَلناقشة الثانية:

اسمها أصالة احلس، ومع اإلطاحة هبذه القاعدة يصبح خرب النجاش غري معلوم 
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بدليل حجية خرب  أن يكون مشموالً لدليل حجية خرب الثقة، فال يمكن التمّسك

الثقة إلثبات حجية خرب ُمتمل احلدسية؛ ألّنه سيكون من التمّسك بالعام يف 

 الشبهة املصداقية له، وهو باطل كام قّرره األصوليون.

وممّن رفض أصالة احلّس العقالئّية املريزا حبيب اهلل الرشتي، حيث اعترب أّن 

هورًا وضعيًا وال عرفيًا يف أّن هذا اجلملة اخلربية التي يقوهلا املخرب ال حتمل ال ظ

اخلرب كان عن حّس، وليس هناك ظهور خاّص يفسح املجال الفرتاض أصالة 

 (.111احلس هنا )انظر: فقه اإلمامية، قسم اخليارات: 

وما نراه ـ وفقًا ملا بحثناه يف مباحث حجية اخلرب يف األصول، ويف مباحث 

هيم حالتان يف التعامل مع اخلرب الوارد كّليات علم الرجال ـ هو: إّن العقالء لد

 إليهم:

أن ال يعرفوا حّسيته من حدسيته، لكنّهم يرون احتامل حدسّيته  اْلالة اْلوىل:

جمّرد افرتاض احتاميل منطقي، وسّمينا هذه احلالة يف الشك بالشك االفرتايض، 

ر هنا، وقلنا: إنه هنا جتري أصالة احلسّية، ولو للمدرك الذي طرحه السيد الصد

وهو غلبة اإلخبارات احلسيّة فيام من شأنه أن ُيدرك باحلس )راجع: الصدر، 

(، لكّن ذلك ال لوجود أصل مستقّل اسمه 718: 1، ج1مباحث األصول ق

أصالة احلس، بل ألّن العقالء يف حاالت الشك االفرتايض ال يبالون بمثل هذا 

عملهم عىل االطمئنان الشك، وال يقفون عنده، وال يلتفتون إليه، إذ عمدة 

املجامع هلذا اللون من الشكوك، فأصالة احلسّية هنا ليست سوى حجّية 

االطمئنان عينها، ال أصاًل مستقاًل قائاًم بنفسه عند العقالء، فضاًل عن أن يكون 

 أصاًل تعّبديًا.

أن يكون الشك شّكًا حقيقيًا كام سّميناه يف مواضع عّدة، وهو  اْلالة الثانية:
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وافر معطيات جاّدة لكال االحتاملني معًا )احلسية واحلدسية( بحيث حُتدث أن تت

شكًا والتباسًا ودورانًا حقيقيًا يف الذهن العقالئي، كأن خيربك ُمّلل سيايس 

، وتكثر يف أخبار هذا الشخص التحليالت السياسية ال املعلومات اخلربية، ربٍ بخ

ت حدسية وحتليلية وليست خربية بحيث إّن مخسني باملائة من إخباراته لنا كان

حسية، فهنا من أين نحرز أّن العقالء يبنون عىل حسّية قوله عندما يلتفتون إىل 

هذا الرتّدد وحيصل هلم الشك احلقيقي؟! هل حّقًا يفّعلون أصالة احلس أم 

 يتوّقفون يف أخباره إىل حني التبنّي؟

لة هنا، وأّما ما هذا بالضبط هو ما حصل يف علم الرجال بال حاجة لإلطا

ذكره السيد الصدر من الغلبة أو اّدعاء أّن ظاهر اخلرب هو احلسّية فال جيري هنا؛ 

ألّن الغلبة ال تقاوم حالة الشك احلقيقي؛ إذ القّوة االحتاملية يف الغلبة معارضة 

بالقّوة االحتاملية املوجودة يف معطيات هذا الشك والدوران، وإنام تنفع الغلبة 

الشك افرتاضيًا، إذ حيصل منها االطمئنان املتكّون من عدم حيث يكون 

االلتفات، وأما اّدعاء أّن ظاهر األخبار هو احلسّية، فهو صحيح بلحاظ مضمون 

اخلرب، ال بلحاظ كيفية حصول املخرِب عليه، وإال عاد إىل الغلبة، وأما احلديث 

يف أّن املتكّلم يف عن أّن مقتىض وثاقة الراوي حسّية خربه لوجود ظهور تصديقي 

اإلخبارات التي من شأنه إدراكها باحلّس ظاهر حاله أنه بداعي اإلخبار عن 

حس، فهذا غري واضح يف الشك احلقيقي، فإذا قلنا: إّن علامء الرجال إخباراهتم 

حدسية هل يكون يف ذلك طعٌن يف وثاقتهم عرفًا؟ نعم يف بعض احلاالت التي 

ذلك، كام يف حالة شهادة الشاهد يف املحكمة، فإّن  هلا قرائنها اخلاّصة قد حيصل

إدالءه بالشهادة ضمن سياق ُماكمة شخص آخر ال بّد فيها من احلسّية، فاعتامده 

عىل احلدس فيه إخالل بالظهور احلايل، ومن ثم خدش يف وثاقته أو يف صدقّيته 
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إىل متام  يف تطبيق قوانني املحكمة يف باب الشهادات، ولكّن هذا األمر ال يّسي

اإلخبارات املتداولة بني العقالء، بحيث إذا أدىل بخرب حديس أو غري مكتمل 

احلسّية يكون كاذبًا أو فيه شبهة اخلدش يف وثاقته، كام قد يستوحي من كالم 

دًا ، معناها: أين أدركت حسًا أن زي«زيد مات»السيد الصدر عىل أساس أّن مجلة: 

 قد مات، وأّنني رأيته مثاًل.

ب االشتباه هنا، كام يف العديد من تفسريات األصوليني للبناءات فسب

العقالئية، أّنم  م يميزوا بني حاالت الشك االفرتايض الذي هو شك يف املنطق 

لكنه ال يعّول عليه يف السري العقالئية، وحاالت الشك احلقيقي املنطلق من 

ه يف إخبارات وجود شواهد وإمكانيات تسمح بوالدة احتامل عقالئي معتّد ب

متقّدمي الرجاليني، إىل جانب الفاصل الزمني الطويل بني الرجاليني وأكثر 

الرواة؛ إىل جانب شواهد احلدسيّة الظاهرة هنا وهناك من كلامهتم، إىل جانب 

 حصول االختالف بني الطبقات السابقة.

فالصحيح التمييز بني حاالت الشك احلقيقي واالفرتايض، وتبعية املسألة 

قرائن احلاّفة، ال لوجود أصل تعّبدي اسمه أصالة احلس، وال ألصل عقالئي لل

دائم وكيّل اسمه أصالة احلس، ولعّل هذا ما أراده السيد الصدر إذ أقّر بأن وجود 

ما يكتنف الكالم مما يصلح لقرينية احلدس يوجب اإلمجال، فإن هذا ما نقصده 

 ونعنيه.

حة ملوضوع دليل حجية خرب الثقة، وهبذا يتبنّي أنه ال يصّح إعامل قاع دة منقِّ

لتصّحح جريانه يف املقام، واملفروض أّن دليل احلجية غري قادر عىل الشمول؛ 

لعدم حتقيق احلكم ملوضوعه وعدم إمكان التمّسك بالعام يف الشبهة املصداقية 

 للعام نفسه، فإشكال احلسّية واحلدسية ُمّكم وال دافع له ما دام احتامل احلدسية
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 .احتامالً معقوالً معتدًا به، كام يظهر من القرائن التي تعّرضوا هلا هنا

وهذا يعني عدم إمكان إجراء دليل حجية خرب الثقة يف كلامت الرجاليني، إال 

يف املوارد التي حيرز فيها احلسية كتوثيق الرجايل ملشاخيه الذين الزمهم، أو يكون 

 عقالئيًا.احتامل احلدسية غري ملتفت إليه عرفًا و

وال ينبغي أن نستغرب من اّدعاء األصوليني أصاًل عقالئّيًا ينفيه آخرون، فإّن 

هذا كثري التحّقق وليس بقليله، وهلذا قال الشيخ نارص مكارم الشريازي يف 

من هذه  واإلنصاف أّن العقالء ال يعرفون كثرياً : ».. الفقهّية بعض بحوثه

بام تطمئّن به م يف هذه املوارد عىل األخذ وإّن بناءه األصول التي ُتنسب إليهم

 (.11: 2 القواعد الفقهية ،)الشريازي« أنفسهم

يًمت الرجالية ووقد تسأل أخرياا: أليس هذا يعني سقوط اعتبار كّل التق

 واَّنيار علم الرجال؟

فإّن حجية قول الرجايل ليست منحرصًة بكوّنا من باب حجية خرب  كال،

الثقة، وهذا اإلشكال جيري عىل مثل مبنى السيد اخلوئي الذي يرى حجية قول 

الرجايل من باب حجية خرب الثقة، فيام توجد نظريات أخرى يف باب حجّية قول 

 الرجايل من أبرزها حجيته من باب:

ليه صاحب املعا م والتفرش، وهذا يرد عليه حجية الشهادة كام ذهب إ أ ـ

 .أيضاً  إشكال أصالة احلسيّة

حجية العلم واالطمئنان، كام ذهب إليه احلّر العاميل والعالمة املامقاين  ب ـ

 وبعض املعارصين، وقد يسّمى بالظّن االطمئناين.

اين حجية اإلمجاع والتسا م، وهو ما يظهر امليل اليه من مثل الوحيد البهبه ج ـ

 واملحّقق الغروي صاحب الفصول والفاضل اخلاقاين.
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 حجية الظّن االنسدادي، كام ذهب إليه هنا املريزا القّمي. د ـ

 حجية قول أهل اخلربة. هـ ـ

 حجية الفتوى و.. و ـ

وهذه النظريات خضعت ملناقشات وحتليالت أيضًا، وما توّصلُت إليه يف 

يف هذا املوضوع، هو أّن حجية قول الرجايل أبحاثي الرجالّية املطّولة واملتواضعة 

ليست إال من باب حجية الظّن االطمئناين، وفاقًا ملا انترص له ونافح عنه العالمة 

، وهي ، ويظهر تبنّيه من مثل السيد موسى الزنجاين رعاه اهللاملامقاين رمحه اهلل

التارخيّية، نظرية تستدعي تغيريات جذرية يف طريقة تعاطينا مع وثائق الرجاليني 

 فّصلناها يف ُمّله، واهلل العا م.

تعليقات على مالحظات نقدّية على كتاب )دروس متهيدية يف  ـ 333

 ة(تاريخ علم الرجال عند اإلمامّي

  السؤال: هناك بعض التعليقات النقدّية عىل كتابكم )دروس َتهيدية ِف تاريخ

ن، وهو اْلستاذ.. وقد علم الرجال عند اإلمامّية(، كتبها بعض الباحثني اَلعارصي

نرشَتوها عىل موقعكم )نصوص معارصة(، وأحّب أن أعرف موقفكم منها؟ 

 وسأذكرها بالرتتيب.

  أشكركم وأشكر الكاتب الناقد، وسوف أذكر املقاطع التي أوردمتوها عن

 هي:الكاتب الناقد، ثم أعّلق عليها، و

اسرتعى نظري وأنا يف مطلع املطالعة عنوان » ـ يقول الكاتب اَلوّقر: 5

(، دعا فيه إىل قبول آراء 15جذبني وهو: مقرتح لنهضة رجالية وحديثية )ص

الرجاليني من املسلمني الشيعة والسنّة لبعضهم، عىل األقّل بناء عىل بعض 
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االجتاهات. وقد سبق للشيخ شمس الدين أن دعا ملثل ذلك بناء عىل الوثوق 

ف بّسط املسألة كثريًا وجّردها من تراكامهتا التارخيية دو يل أّن املؤلّ بالصدور. يب

دون معاجلات جدية عميقة. بل اكتفى بتقديم خترجيات مبّسطة جدًا عىل بعض 

االجتاهات لدى الفريقني. ويظهر يل إذا متّت حسب االجتاه األول وهو اخلربوّية، 

ليون من هذا الفريق أو ذاك فكيف تتّم حسب الثاين والثالث؟ هل يعترب الرجا

ثقاتًا يف النقل؟ إّن الفجوة القائمة مرّدها إىل أزمة الثقة يف النقول ثم التكاذب بني 

خمتلف األطراف. وعدم قبول قول املبتدع فضاًل عن شهادته! ثم إّن الناظر 

جلملة من كتب الرجال ورشوح احلديث وكتب املصطلح والدراية وما كتب 

اجتاهات متشّددة سعت إىل تقديم تنظريات لرّد روايات ليس فيها سيلحظ هناك 

فقط لرواة ملجّرد انتساهبم لفريق معني من قبيل كونه عامي أو رافيض وما شابه، 

أو العتقادهم ببعض املعتقدات، كالرجعة والتفضيل وما إىل ذلك. واملشكلة 

ذاك ليس بناء  تكمن يف التساهل يف رمي كثري من الرواة هلذا الفريق املرفوض أو

عىل معلومات علمية موثوقة بل بمجّرد النظر يف مضامني رواياهتم، فيام إذا 

كانت حتمل مضامني معّينة مثل فضائل أهل البيت عليهم السالم، وهكذا بناًء 

عىل النظر يف متون الروايات، ال يكتفى برّد تلكم الروايات ملخالفتها ملباين 

الفكري للرواة فريمون بكّل هتمة مسقطة معينة، بل يكتشف منها االجتاه 

كالتشّيع مثاًل. و قد جّر ذلك إىل رمي بعض كبار املحّدثني واملؤّرخني بذلك من 

قبيل أيب جعفر الطربي واحلاكم النيسابوري والنسائي وما إىل ذلك. والسؤال 

هنا: كيف يمكن االعتامد عىل مثل هذه االجتاهات واملواقف من خمتلف الفرقاء، 

ن مراجعة هلذه القواعد والنظرات السلبية يف البداية وتقديم تفسريات دو

ومراجعات هلا. صحيح أّن الكتاب ذّكر بعدم االعتامد عىل من يتهم الرواة ملجّرد 
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االنتامء، ولكن ماذا عن رّد املرويات بناء عىل تناوهلا لفضائل أهل البيت؟ وبناء 

م حتى يف املدّونات احلديثية املوصوفة عليه تّم إِهال كثري من الرواة ومروّياهت

بالصحيحة أو املعتربة عند هذا الفريق أو ذاك. والسؤال الذي يطرح عىل املؤّلف 

هو هل يعتمد روايات الصحيحني؟ ألّن من روى عنهام أو رويا عنه فقد جاز 

القنطرة، كام قيل. وتاليًا ما هو املوقف من املستدركات أو صحيح ابن خزيمة 

ان وما شابه، وإن نسبت بعضها إىل التساهل؟ مع العلم بأّن مجلة من وابن حب

رجال الصحيحني نسبوا إىل التدليس ومنهم من نقد من الرجاليني، إىل أمور 

أخرى لسنا بصددها. وما املوقف من الرواة الذين جرحوا ملضامني مروّياهتم 

لتعديل؟ فكيف وليس بناء عىل معرفة أحواهلم من حيث التوثيق أو التجريح وا

التعامل معهام ومع تصحيحات اجلمهور؟ املطلوب تقديم قواعد أو ما يشبهها 

ال جمّرد طرح أفكار قد تكون مورد جدل بني مستحسن هلا ومعرتض عليها. وإن 

 «.كان هذا أيضًا يسهم يف تقديم األفكار عىل مدى الزمن

ه  م يلتفت إىل اجلملة ما لفت نظري هنا هو أّن الكاتب املوّقر لعلّ  )حّب اهلل(:

(، وإّنام حاكم 18)ص التي كتبُتها يف بداية هذا البحث، ويف نفس الصفحة

ولنا بحٌث مفّصل جدًا يف هذا »الفكرة بشكل مبارش، فقد قلت هناك ما نّصه: 

وهذا معناه أّن البحث «. املوضوع عاجلنا فيه كّل املوانع والعقبات نرتكه إىل ُمّله

صار وأّن القضّية ال ختلو من مشاكل وموانع عوجلت يف هنا مبني عىل االخت

 .دراسة أخرى تفوق الستني صفحة

والسبب يف أّنني  م أعالج هذا املوضوع هنا، هو ما قلته مرارًا ـ وغاب عن 

الناقد املوّقر حتى أوقعه يف بعض اإلشكاالت القادمة التي ال ترد ـ من أّن 

)دروس متهيدّية( وليس مبنّيًا عىل الكتاب مبنّي عىل االختصار وأّن اسمه 
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( وأنا أرشح 1التفصيل وال أّن اسمه )الدروس العالية(، فقد قلت يف )ص

يقوم هذا الكتاب عىل االختصار الشديد، »منهجي يف هذا الكتاب ما نّصه: 

وهلذا فهو حياول أن ال يطيل يف رصد املشهد التارخيي وتفصيالته؛ ألّن اهلدف 

لة مداخل هذا العلم، حيث يتعّرف عليه طالب العلوم منه هو أن يكون يف مج

الدينية يف بدايات اهتاممه به، أو يتمّكن اجلامعّيون أو غريهم من االطالع عىل 

 انتهى.«. هذا العلم ولو  م يتخّصصوا فيه

هذا، وإذا رأى القارئ الكريم (: »172كام قلت يف آخر مقطع من كتايب )ص

صًا ـ رغم بنائنا عىل االختصار الشديد ـ فلريشدنا هفوًة أو سقطًة أو خطأ أو نق

 انتهى.« إليه وليهدينا..

و م نشأ االعتامد عىل »( وأنا أرشح ميزات الكتاب: 27، 21وقلُت يف )ص 

طريقة حذف بعض األسامء لصالح التطويل يف رشح منجزات أسامء أخرى؛ 

لقارئ املهتّم عىل خمتلف ألّننا رأينا أّن هذه املرحلة تستدعي أن يّطلع الطالب أو ا

الشخصّيات ويعرف أسامءها وكتبها، حتى إذا ما أريد بعد ذلك كتابة حلقة أعىل 

لتاريخ هذا العلم، فيمكن التوّسع أكثر بشكل عمقي وطويل ال بشكل عريض، 

 «.وهو ما له فائدة أكرب علمّياً 

ىل وهذا معناه أّنني رّصحت مرارًا بأّن املعاجلات يف الكتاب قائمة ع

االختصار ليس يف هذا املوضوع فحسب، بل يف خمتلف املوضوعات كام يظهر 

باملراجعة، وأّنني ذكرت املوانع بالتفصيل يف مكان آخر، وذكرت أكثر من مّرة أّن 

كتايب مبنيٌّ عىل االختصار، فال أجد وجهًا للقول بأّنني تعاملت مع املوضوع هنا 

ثقة، علاًم أّنني حتّدثت سابقًا عن حاجز بسطحية وأّن هناك مانع الثقة وحاجز ال

 يف سؤال سابق وّجه إيّل.كذا و (لة املنهجأمس)الثقة يف كتايب 
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فلو صّحت هذه الطريقة يف املحاسبة هنا لكان يصّح لنا أن نقول للسيد 

الشهيد الصدر يف كتاب احللقة األوىل: إّنك تعاملت بسطحية مع املوضوعات، 

فيها وتضع هلا حدودًا وقوانني! هل هذا صحيح؟  وينبغي أن تعّمقها وتوّسع

وهل من املنطقي أن نطالبه بذلك؟ إذًا فيجب أن نقول للشيخ الفضيل أيضًا: إّن 

كتبك تواجه مشكلة ألّنه جيب أن تقّدم قواعد مفّصلة يف كّل أمٍر ذكرته، وكذلك 

 جيب أن نقول للشيخ املظفر يف كتاب عقائد اإلمامية وهكذا..

( أّن هذا املوضوع يمكن 71و 11ذكرت يف البحث نفسه )ص  كام أّنني

تقنينه، وأّن اخلالفات املبنائية كتضعيف شخص ألّنه رافيض أو توثيق كّل 

الصحابة هذه يمكن أخذها بعني االعتبار، فال وجه لإلشكال باملوضوع نفسه 

تهمني الذي أرشت بنفيس إليه، علاًم أّن معطيات الرجاليني ال تقف عند حدود امل

بالرفض أو النصب أو الطرف املقابل هلم، فهناك مئات من الرواة ال حديث عن 

انتامئهم هبذه احلّدة، وكذلك احلديث عن وثائق ومعلومات عن الرواة ال عالقة 

هلا باجلانب التوثيقي، فهذه تدخل يف احلسبان وال يرد عليها إشكال الناقد 

 املوّقر.

العزيز الذي حتّدث ـ ُمّقًا ـ عن أّن الرجاليني  أن أسال الناقد عىل أّنني أحّب 

يضّعفون بناًء عىل نظرّيتهم ملتون الروايات، أحّب أن أسأله سؤاالً بسيطًا: أليس 

يفعل هذا الرجاليون الشيعة؟ فكيف عرفنا أّن تقويمهم للحديث كان صائبًا؟ 

ل؟! وهل وهل حتديد طبقة الراوي له عالقة بتقييم متن حديثه وأنه حّق أو باط

حتديد اسمه له عالقة بذلك؟ وهل حتديد نسبه له عالقة بذلك؟ وهل حتديد 

موطنه وعمله له عالقة بذلك؟ وهل حتديد أسامء شيوخه ومن تتلمذ عىل يديه له 

 !عالقة بذلك؟
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إّن االستفادة من أهل السنّة وبالعكس ال يقف عند حدود التوثيق، بل 

ّينُت بنفيس ذلك حيث قلت يف )ص تتعّدى ذلك إىل معلومات أخرى. وقد ب

وحتى لو  م تؤخذ تقويامهتم الرجالية، يمكن االستفادة من »( ما نّصه: 11

آرائهم يف تقوية وتضعيف االحتامالت التي قد متّثل قرائن لقبول أو رفض اخلرب، 

وكذلك يستفاد من آرائهم التي تدخل ضمن اإلطار العام لعلم الرجال: كتمييز 

ولعّل الناقد املوّقر  م يلتفت إىل . «ديد طبقة الراوي ومذهبه و..املشرتكات، وحت

 مثل هذه اجلملة املوجودة يف النّص.

ثم أليس من حّق السنّي حينئٍذ ـ بناء عىل مداخلة الناقد العزيز ـ أن يرفض 

كّل كتب الشيعة احلديثية والرجالية للسبب عينه، ويطلق التهم جزافًا يف أّنه ال 

ذا نعترب هذا تعّصبًا إذًا؟ وإذا عرّينا عىل البخاري أّنه  م يرو عن اإلمام يثق هبا؟ فلام

جعفر الصادق فإّن السنّي قد يقول لنا: هل روى الكليني عن الصحابة غري 

 املوالني لإلمام عيل عليه السالم؟ فكيف كان هذا تعّصبًا وتلك مفخرة؟

مثاًل، فال أجد حرجًا وأّما السؤال عن أّنني هل آخذ بحديث يرويه البخاري 

يف اجلواب عنه، أليس العلامء املنادون بمرجعيّة القرآن منذ العالمة الطباطبائي 

إىل اليوم ال هيتمون باألسانيد ويعرضون احلديث عىل القرآن، فإذا جاءنا 

احلديث من النبي ولو كان يف البخاري ملاذا ال نعرضه عىل القرآن فإذا وافقه 

 م؟ وهل خرج البخاري عن هذه القاعدة بنّص قرآين مثاًل؟أخذنا به عىل مبانيه

حول بدايات الكذب يف احلديث: حول الروايات » ـ يقول الكاتب اَلوّقر: 4

الواردة عن النبي صىل اهلل عليه وآله يف التحذير عن الكذب عليه، اختار املؤّلف 

ختالف يسري لفظ البخاري يف املتن، وذكر يف اهلامش بأّّنا وردت يف الكايف با

(، ويالحظ أّن رواية البخاري ال تتضّمن وقوع الكذب يف عرصه، 71)ص 
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ورواية الكايف أخاهلا من طريق سليم بن قيس تتضّمن بوضوح هذا املضمون 

ومفاده لقد كثرت عيّل الكذابة.. وهي أكثر تناسبًا مع مضمون الفكرة التي 

السند كام أوضح يف مقام آخر. استشهد هبا الكاتب، إال ألّن لدى املؤّلف نظر يف 

، 12، 11( عىل أّنه يف موارد عّدة يف الكتاب  م يدّقق يف السند )ص 71)ص 

(. كنت أتوّقع أن يتوّقف املؤّلف وقفة حتليلية موّسعة عىل هذه الرواية 77

املفّصلة عن أمري املؤمنني عليه السالم، بدل االكتفاء برشح املعنى فقط، وهي 

ّمة تشري إىل أمهات العوامل لظهور الروايات املختلفة وثيقة تارخيية مه

واملكذوبة. ثم وإن كانت سندًا هبا كالم حسب بعض املباين، ولكّن مضموّنا 

منطقي وينسجم مع التطّورات التارخيية ومع منطق األشياء، وتعّززه روايات 

 انتهى كالم الناقد .«الكايف والنهج مع خالف يسري جداً أخرى، ومروّي يف 

 العزيز.

لقد رشحت الرواية املشار إليها يف عّدة صفحات،  )حّب اهلل(: أوَّلا:

والكتاب مبني ـ كام قلت مرارًا ـ عىل االختصار، فقد ال يكون هناك ما يوجب 

التطويل أو بسط احلديث. يكاد يبدو يل أّن الكاتب املوّقر قد غابت عنه فكرة 

ريف للطالب، فيام املقرتحات الكتاب وهدفه، وأّنه موضوع لالختصار والتع

 القّيمة التي يقّدمها تتناسب مع كتب املطّوالت.

إّنني ذكرت أّن هذه الرواية ضعيفة السند، لكنّني  م ألغها من احلساب،  ثانياا:

بل أدرجتها واستفدت منها، وجمّرد أّنني ذكرت ضعفها السندي بعد ذلك ال 

قلت بنفيس يف البحث عينه أّن يعني أّنني  م آخذها بعني االعتبار. بل قد 

مضمون هذه الرواية منسجم مع املنطلقات العقالنية ومع طبيعة األشياء، أي 

 إّنني قلت نفس كالم الناقد املوّقر.
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ـ  115، ص7كام ذكرت يف كتايب دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص )ج

زمن النبي والصحابة ( رّدًا عىل أهل السنّة الذين قالوا بأّن الكذب  م يقع يف 155

واخرتت وقوعه يف العرص النبوي، وهذا كّله يؤّكد أّنني أخذت بمضمون هذه 

الرواية، حتى لو  م أمتّكن من نسبتها إىل املعصوم بسبب الضعف السندي، 

فمجّرد ذكري للضعف السندي ال يعني جتاهلها، وإال ملا أدرجتها يف الكتاب 

 صار كام قلت.أساسًا، مع كونه مبنّيًا عىل االخت

انتهى الكتاب إىل تأّخر علم الرجال عند » ـ ويقول اْلستاذ الناقد اَلحرتم: 4

(، وكان املطلوب بيان األسباب والعوامل التي 11اإلمامّية كعلم مستقل )ص

أّدت لذلك، طاملا الكتاب تارخيي. وهل هناك أسباب موضوعية تارخيّية، كام هو 

 «.احلال بالنسبة ألصول الفقه والفقه التفريعي

واضحًا، فالكتاب متهيدي وال يصّح أن  أعتقد أّن اجلواب صار )حّب اهلل(:

نحّمله فوق ما حيتمل، فلم يكن هذا مطلوبًا. نعم يف الكتاب املوّسع جيب 

البحث والتفصيل، وقد نقلُت آنفًا بعض ما يشهد عىل بناء الكتاب عىل العرض 

 واالختصار فال داعي لإلعادة.

ـ وهو وجود  علاًم أّن نفس اجلواب الذي يقولونه عن الفقه وأصول الفقه

أهل البيت عليهم السالم بني الشيعة ـ هو بنفسه يمكن أن يكون )إذا صّح( 

جوابًا عن سبب تأّخر علم الرجال عند اإلمامّية إىل القرن الثالث، وهو وجود 

 األئمة ودورهم يف اجلرح والتعديل، كام يدّل عىل ذلك كتاب الكيش.

أمتنى لو قّدم نبذة عن ظهور أبرز  كام كنت» ـ ويقول اْلستاذ الناقد اَلوّقر: 3

القواعد الرجالية عند الفريقني أو أهم القواعد املشرتكة عند الفريقني وتاريخ 

ظهورِها. كام من املهم التوّقف عند بعض الظواهر الالفتة من قبيل متازج 
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القواعد الدرائية والرجالية مع الفقه االستداليل عند اإلماميّة، بينام الوضع 

ند بعض الفرق األخرى، بحيث نجد أّن علوم احلديث والدراية خمتلف ع

واملصطلح والرجال تكاد تكون منفصلة عن الفقه وأصوله، بل ظهرت 

موسوعات حديثية صحيحة مستقلة لدى بعض االجتاهات ووجدت 

ختّصصات علمية يف اجلامعات واجلوامع تفصل بشكل واضح بني هذه العلوم 

ا نجدها تكاد تندمج عند اإلمامية يف البحوث واملجاالت. بينام كثريًا م

 «.االستداللية فقهًا وأصوالً 

لو كان الكتاب معقودًا للبحث املقارن بني الشيعة والسنّة لكان  )حّب اهلل(:

ل عيّل بأّنه ملاذا تبحث يف الرجال هذا صحيحًا، وإن كنت أعتقد بأّنه سوف ُيشكَ 

 السنّي مع أّن كتابك يف الرجال الشيعي؟!

وقد أوضحت التسلسل التارخيي لظهور القواعد الرجالّية عند الشيعة 

وأرشت يف مواضع كثرية لبعض القواعد الرجالّية واحلديثية، ومتى ظهرت؟ 

وكيف؟ وما معناها؟ فلم يتضح يل الوجه يف القول بأّنني  م أرش إىل هذه األمور، 

وفكرة أصحاب  فقد رشحنا وأرشنا إىل قاعدة توثيق أصحاب اإلمام الصادق،

اإلمجاع، وفكرة التوثيقات العاّمة، وفكرة توثيق مشايخ النجاش، وقضية 

التقسيم الرباعي للحديث، وأصالة العدالة يف الراوي، وقاعدة تصحيح الكتب 

األربعة، ومراسيل الثالثة: ُممد بن أيب عمري والبزنطي وصفوان، وقاعدة 

يق برواية الثقة عن شخص، أو برواية التوثيق بالوكالة عن اإلمام، وقاعدة التوث

اجلليل عن شخص أو بإكثار الثقة عن شخص أو بإكثار اجلليل عن شخص أو 

برواية األجالء عن شخص، ورشحنا أيضًا معنى املشيخات ومناهج املحمدين 

الثالثة فيها، وموضوع حجّية احلديث املضمر، وقاعدة تعويض األسانيد، 
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نا إىل عّدة علوم كعلم املختلف واملؤتلف، وعلم وقرائن متييز املشرتكات، وأرش

اجلمع والتفريق، وغري ذلك الكثري، فكيف يقال بأّنه  م تتّم اإلشارة إىل هذه 

لعّل الناقد العزيز تصّفح الكتاب فلم يلتفت إىل هذه األمور املبثوثة  املسائل؟

 فيه.

ة فأعتقد أّن وأما اختالط الدراية بالفقه واألصول عند الشيعة بخالف السنّ 

الكاتب  م يلتفت إىل أّنني حتّدثت عن هذا املوضوع وتنبّهت له وبّينت يف مقّدمة 

ثّمة بحوث رجالّية كثرية متفّرقة يف »( عند رشحي املنهج فيه: 27الكتاب )ص

ثنايا الكتب الفقهّية واألصولّية لبعض العلامء، وهذه  م نحاول اخلوض فيها 

املرحلة اإلطالة والتشويش عىل املراجع واملطالع، كثريًا؛ إذ قد توجب يف هذه 

لكنّنا مع ذلك سّلطنا الضوء عىل بعضها بشكٍل من األشكال، بحيث يكون 

 .«القارئ عىل علم هبا واّطالع

وبالفعل فقد استخرجُت العديد من املواقف الرجالّية للعلامء من كتبهم 

السيد اخلوئي، والسيد الفقهّية واألصوليّة كام حصل عند حديثي عن كّل من: 

 الربوجردي، واملحّقق الكركي، وابن إدريس احليّل وغريهم.

بل عندما حتّدثت عن االجتاهات املعارصة يف علم الرجال نّبهت إىل وجود 

الفريق (: »171أبحاث رجالية وحديثية يف ثنايا الكتب الفقهّية، فقلت يف )ص

لنقدي واالجتهادي يف علم الرابع: وقد اهتّم هذا الفريق بمجال التطوير ا

الرجال، عىل خطى بحوث الكلّيات وغريها التي اشتغل عليها األعالم اخلمسة، 

من بينهم املرجع الديني السيد موسى الشبريي الزنجاين، والشيخ مسلم 

الداوري، والشيخ آصف ُمسني القندهاري، والشيخ ُمّمد سند البحراين، 

م الكثري، السّيام ما جاء من األعامل والشيخ مهدي اهلادوي الطهراين وغريه
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الرجالّية يف ثنايا كتب االجتهاد الفقهي واألصويل، ممّا يصعب حرصه 

 «.واستقصاؤه

كانت هذه حصيلة ما تركه املحّقق الكركي من (: »111أيضًا يف )ص وقلُت 

تراٍث رجايل. ومن الرضوري لنا أن نعّلق هنا بأّن هذه اخلطوة التي قام هبا 

حّسون ـ جزاه اهلل خريًا ـ يف مجع تراث الكركي، نأمل أن ُتعمل لكثرٍي من املحّقق 

العلامء والشخصّيات العلمّية التارخيية البارزة، من الذين  م يرتكوا لنا تراثًا 

رجاليًا، سوى ما بّثوه يف مصنّفاهتم املختلفة يف الفقه واألصول و.. كالشهيد 

سوف يعّرفنا عىل مسرية علم الرجال األول واملقداد السيوري و.. ألّن ذلك 

والنظريات املطروحة يف ثنايا الكتب، ممّا قد ال يالحظه الباحثون يف هذا العلم 

بسهولة؛ نظرًا الختبائه بني سطور كتٍب تنتمي إىل علوٍم أخر، وهلذا أيضًا أحببنا 

 «.ذكر املحّقق الكركي هنا

من ُمارضايت املنشورة  كام ألفت نظر القارئ الكريم إىل املحارضة األوىل

صوتيًا حول مصادر احلديث اإلمامي واملوجودة عىل موقعي االلكرتوين 

م(، حيث أجبت عىل أهل السنّة يف 1121الشخيص املتواضع )ألقيت عام 

نقدهم عىل الشيعة بأّنه ليس لديكم علم رجال، أجبُت بالتفصيل بأّن علم 

األصول عىل خالف احلال الرجال الشيعي يمكن استخراجه من كتب الفقه و

علم الرجال السني، وهذا هو بعينه ما يقوله الناقد املوّقر، إذًا فال اختالف  عم

 بيننا إن شاء اهلل.

من جهة أخرى، يالحظ بعض الباحثني » ـ يقول اْلستاذ الناقد اَلحرتم: 1

ة  م بأّن بعض جتارب الصحاح بام فيها املعروفة واملعتمدة جّدًا يف موارد غري قليل

تراِع قواعد اجلرح والتعديل يف الرواة عىل الرغم من أّّنا حتمل عناوين الصحاح 
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وما شابه. ويف مجيع األحوال فلكلٍّ أسلوب انعكاساته وآثاره إجيابّية كانت أو 

 «.سلبية بحسب املناظري املختلفة

 م أفهم ما هي عالقة هذا املوضوع بنقد الكتاب، فلعّل القصور  )حّب اهلل(:

 ن عندي، أو لعّل ذلك من باب اإلضافة واملداخلة من الناقد العزيز.م

املرحلة الثانية: صحيح أّن كتاب األلفاظ هلشام بن » ـ ويقول الناقد اَلوّقر: 6

 احلكم من حيث العنوان مشرتك بني املنطق والنحو واألصول، ولكن نظراً 

هب فكرية وفلسفية الهتاممه باجلدل ونقض منطق أرسطو و.. نقد املانوية ومذا

أخرى، فال يبعد القول بأّنه يف املنطق. ولكن يف نفس الوقت، يمكن البحث يف 

مروّياته األصولية الكالمية والفقهّية، فإن كانت هلا طابع أو مضمون تأصييل كام 

يف بعض مروّيات بعضهم كزرارة مثاًل، يمكن أن يستشّف الكاتب منها ميوله 

 «.نت له، وإن كان ال يمكن اجلزم بذلكالفقهية واألصولية، إن كا

 م أفهم مقصود الناقد العزيز هنا، ولعّل القصور من عندي، فإّن  )حّب اهلل(:

ما قلته يف الكتاب هو أّن رسالة األلفاظ هلشام بن احلكم ال يوجد دليل عىل 

ارتباطها بعلم األصول؛ ألّن عنوان )األلفاظ(  م يكن موجودًا، وكان مكانه 

 .مباحث البيان(، كام يف رسالة الشافعي، وما قاله الناقد يؤّكد ما قلناهمصطلح )

لكن لو ذهبنا معه لروايات هشام وحّللناها ووجدنا أّن فيها فقهًا وأصوالً، 

هل هذا يعني أّن رسالة األلفاظ املنسوبة إليه هي يف األصول؟!  م أفهم وجه 

ولعّل عندي ـ كام قلت ـ قصورًا يف اإلثبات املنطقي، إذ يظّل األمر جمّرد احتامل، 

 .فهم كالم الناقد العزيز

وامللفت يل أّن الناقد املحرتم يرّجح أّوالً أّنّا يف املنطق، وهذا يقف لصالح ما 

قلُته يف الكتاب متامًا ويصّب يف نفس رأيي، ثم يذهب الحقًا ناحية دراسة 
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بأّن الرسالة يف األصول، روايات هشام، ثم خيتم يف النهاية بأّنه ال يمكن اجلزم 

إذًا فأين نقطة الضعف التي وقعنا فيها يف الكتاب عند حتليل رسالة هشام حتى 

يسّجل ذلك بوصفه نقدًا أو مالحظة؟ ما  م يقصد الكاتب العزيز جمّرد املشاركة 

 واإلضافة التي ُيشكر عليها.

ّلفة التي حتمل بالنسبة لبعض الكتب املؤ» ـ ويقول اْلستاذ الناقد رعاه اهلل: 7

العناوين الرجالّية، كام للعقيقي وابن ُمبوب ، مع أّن األخري لديه كتاب آخر 

حول معرفة الرواة، وهو قريب الداللة يف املقام. وأذكر أّن السيد اخلوئي رّجح 

إرجاع البدايات إىل ابن ُمبوب يف بعض بحوثه. ولكن املؤّلف بعد التشكيك يف 

( ذكر بأّن كتاب العقيقي كان عند ابن 18الية )ص طبيعة كتاب العقيقي الرج

(. من وجهة نظري، حينام ال تكون لدى 82داوود ونقل عنه يف موارد )ص 

الباحث معطيات واضحة، فإّن من الطبيعي أن يصار البحث إىل ُماولة جتميع 

القرائن والشواهد واإلشارات من قبيل اسم الكتاب أو التشابه يف العناوين 

تاممات صاحبه واجلّو العلمي العام ومدى وجود إرهاصات وكلامت وميول واه

املؤّرخني مثل الطويس وما شابه للبناء عليها. ثم إّن تواصل التأليف يف الرجال 

بنفس العناوين )الرجال واملشيخات( يف القرن الثالث إىل أن ظهرت الكتب 

ن. كام أّن شهادة الواصلة إلينا يعضد كون العناوين السابقة كانت لنفس املضمو

الشيخ الطويس يف العدة تؤّكد عىل أّن التعامل مع رجال احلديث والتدقيق يف 

أحواهلم كانت عادهتم منذ القدم. وتفيد هذه الشهادة بأّّنم كانت لدهيم ألفاظ 

معينة وتعبريات متبانى عليها يف اجلرح والتعديل. وحيث إّن الطويس كان قريب 

نّفات السالفة وقد اهتّم بجمعها وتنقيحها عهد بأصحاب األصول واملص

وتصنيفها، بل إّن كلامته وانتاجه املتنّوع يدلالن عىل أّن كثريًا منها كانت لديه، 
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ويف ضوئه فإّن شهادته تستند عىل أصول ووقائع وأعراف وتقاليد يف الوسط 

 العلمي امتدت إىل زمانه. ولعّل ما يعّززها أّن الشيخ الكليني كان له كتاب

الرجال ) م يرش إليه الكتاب(، وأّن أبا غالب الزراري كتب يف رسالته مشايخ آل 

أعني، و.. وأستاذ الصدوق بن الوليد كانت له نظرات رجالية واهتامم بالتدقيق 

يف الرواة والصدوق كتب يف الرجال، وكان يف بعض األحوال يعتمد عىل 

فيد أيضًا أبدى اهتاممًا هبا يف أستاذه، كام أّن تشّدد بعض القّميني معروف. وامل

رسالته العددية، كام ذكر بعض التوثيقات يف بعض كتبه التارخيّية وتأكيد بعضهم 

يف مقّدمات الكتب باعتامدهم عىل الثقات، مما اعتربت توثيقات عامة، كام يف 

الكامل وتفسري القمي وغريِها، إىل أن تأيت النوبة إىل الربقي وأصحاب األصول 

 انتهى كالم األستاذ الناقد.« ةالرجاليّ 

لو يسمح يل الناقد العزيز أن أستغرب قلياًل هنا، فإّنني عندما  )حّب اهلل(:

بحثت يف املوضوع يف نفس الكتاب كّل ما قلته هو أّن اسم الكتاب لوحده ال 

يكفي للتأكيد، بل البد إما من وصول الكتاب إلينا أو من جتميع ما نقل عنه أو 

اهد والقرائن. وهذا نفس ما قاله األستاذ الناقد، فكيف أشَكَل عيّل األخذ بالشو

 يف كالم قلته يف صفحة معّينة بأمٍر أنا بنفيس قلته يف نفس الصفحة؟!

هـ( 181فعندما ُينقل لنا مثاًل أّن للرشيف العقيقي )(: »18يف )ص لقد قلُت 

ايل، لكن كيف كتاب )تاريخ الرجال(، فصحيح أّن عنوانه يوحي بأّنه كتاٌب رج

لنا أن نعرف أّن الكتاب يف علم الرجال؟! فلعّله كتاٌب يف التاريخ تناول فيه 

مؤلِّفه بعض الشخصيات التارخيية، و م يكن يف صدد اختاذ مواقف من رواة 

احلديث، فعلينا أن نبذل جهودًا يف تتّبع ما ُنقل عن الرشيف العقيقي يف مصنّفات 

النقل شاهدًا عىل ترجيح افرتاٍض عىل آخر، أو  القريبني من عرصه، ليكون هذا
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نحاول التعّرف عىل مصطلح )تاريخ الرجال( يف الوسط السنّي؛ لعّلنا نجده 

معنّيًا بعلم الرجال أو هو نفسه، كام يف التاريخ الصغري والكبري للشيخ البخاري 

 «.الذي عاش يف هذا القرن عينه

تاذ الناقد؟ فلم أنِف أّن الكتاب ما معنى هذا الكالم إال نفس ما قاله األس

للعقيقي، بل قلُت بأّن تأكيد انتامء كتاٍب ما ال يكفي فيه االسم، بل البد من 

 البحث، وأين اخلطأ يف ذلك؟ فهذا هو نفس كالم الناقد.

ومن األمثلة األخرى هنا أيضًا: كتاب )املشيخة( (: »11وقلُت أيضًا يف )ص

يل لنا أن نتعّرف عىل مدى انتامئه للمناخ هـ(، والذي ال سب111البن ُمبوب )

الرجايل بام له من وعي نقدي؛ فلعّل الكتاب كان يف رسد أسامء شيوخه الذين 

 «.تلّمذ عىل أيدهيم ال أكثر، ما  م نحشد شواهد إضافّية

الحظ معي أهيا القارئ الكريم اجلملة األخرية، وتأّمل فيها فلم أنِف أّن 

 قلت بأّنه ال يصح هبذا فقط إثبات أنه يف الرجال. الكتاب يف الرجال، لكنّني

نعم، بعض كتب هذه املرحلة واضٌح انتامؤه لعلم (: »11وقلُت أيضًا يف )ص

الرجال، مثل كتاب )رجال الربقي/الطبقات( الذي وصلنا وأمكننا االّطالع 

عليه ملعرفته وحتديد هوّيته وبذلك نتجاوز هذه اإلشكالية فيه، وبعض هذه 

وإن  م يصلنا إال أّن بعض مواقفها الرجالية ُنقلت لنا، وهي تدّلنا عىل أّنا الكتب 

 «.ُكُتٌب ُاّلفت لغرض اجلرح والتعديل أو سائر اخلدمات الرجالّية

لست مرّصًا عىل هذه املناقشات، (: »51وقلُت أيضًا يف نص مهم جّدًا )ص

ول بأّن االحتامالت وال أقصد نفي كون هذه الكتب رجالّيًة، بقدر ما نريد أن نق

يف أمثال هذه الكتب مفتوحٌة عىل مجيع االجتاهات؛ فقد تكون كتبًا رجالية 

باملعنى الذي نريده اليوم، وقد ال تكون كذلك، فربام تدخل يف دائرة التاريخ أو 
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السرية أو الرتاجم أو.. فعالقة علم الرجال مع بعض هذه العلوم  م تكن قد 

ذه اإلشارة أن نعرف أّن حتديد هوّية هذه الكتب ُفرزت آنذاك. وهدفنا من ه

وهذا نفس  ،«املفقودة راجع إىل الشواهد والقرائن والنقل واملقارنات واملقاربات

 ما قاله األستاذ الناقد العزيز!! لعّله  م يتنّبه لكّل هذه النصوص.

يل لو دور املشاريع املكملة: يبدو » ـ ويقول اْلستاذ الناقد اَلوقر حفظه اهلل: 8

اعتربت منجزات هذه الفرتة كمرحلة مستقّلة تالية ومتواصلة ملا قبلها، لكان 

منطقيا جدًا ومتسقًا مع طبائع التطّور. وبرصد خصائصها واإلشارة إىل 

مظاهرها ورموزها وأهم األعامل التكميلية التي طرحت فيها وإن اعتمدت يف 

امت مرحلة قد تكون انتقالّية. األصول عىل املرحلة السابقة، يالحظ أّّنا حتمل س

كام أّن الفرتة التارخيية الطويلة ملا يقرب من أربعة قرون تناسب أن تعترب 

 «.مرحلتني

يمكن تقسيم (: »27لقد قلُت يف مقّدمة الكتاب ما نّصه )ص )حّب اهلل(:

مراحل هذا العلم بطرق خمتلفة ووفقًا ملعايري خمتلفة، لكنّنا أحببنا هذا التقسيم 

السدايس؛ ملا رأينا فيه من السهولة واالنسجام، وإال ففي تقديري يمكن بنظرة 

 «.للقارئ بكثرة مراحله حتليلّية معّمقة التوّصل إىل تقسيم آخر، قد يكون مزعجاً 

ويمكنني أن أضيف هنا أّن املراحل التي يمّر هبا علم ما ال عالقة هلا بطول 

املّدة وقرصها، فليس هكذا حتسب مراحل علم، فقد يعيش علٌم الركود ألف 

عام وكّلها مرحلة واحدة، وأكثر مؤّرخي الفكر الشيعي يعتربون عرص النص 

قرابة ثالثة قرون، فال أجد طول املّدة معيارًا مرّجحًا كّله مرحلة واحدة، مع أّنه 

 لتقسيم املراحل.

 711وهذه املرحلة التي وضعُتها ليست أربعة قرون، بل هي من بدايات عام 
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زمان وفاة ابن بطريق، وهذه نسبة  111مع ابن عقدة الزيدي إىل ّنايات عام 

وب والشيخ منتجب جيدة، تقارب الثالثة قرون. كام أّن منجزات ابن شهر آش

الدين ليست بتلك املثابة العظمى بحيث ُتفرد عىل أّّنا مرحلة مستقّلة، وللعلم 

فلو راجعنا كتب هذين العاملني لرأينا أّنه غالبًا ما يستفاد منها يف علم الرتاجم 

 وليس علم الرجال.

العالمة وتضعيفات ابن الغضائري: ذكر أّن » ـ ويقول الباحث الناقد: 9

ة احليل اعتمد تضعيفات ابن الغضائري إال عند تعارضها مع توثيقات العالم

(، والواقع أّن 211غريه، وهو خمالف لقاعدة أّن اجلرح مقّدم عىل التعديل )ص 

اًل، وينظر القاعدة ليست عىل إطالقها، بل هناك من قّيدها فيام إذا كان اجلرح معلّ 

عالمة غري متيقن أو مقتنع بتضعيفه يف أسبابه وعلله. ثّم إّن ذلك قد يعني بأّن ال

 «.أو تعامل معه عىل خالف التضعيف

لعّل الناقد العزيز  م تتضح له الفكرة التي أردُت إيصاهلا هناك،  )حّب اهلل(:

فلو كان مقصود العالمة احليّل هو التفصيل يف قاعدة اجلرح والتعديل ملا صّح له 

ها بتوثيقات غريه، بل كان رفض تضعيفات ابن الغضائري مطلقًا عند معارضت

البد له من التفصيل بني احلاالت تبعًا ملرّبرات اجلرح، وعدم تفصيله شاهد أّنه 

 يقّدم التعديل هنا عىل اجلرح مطلقًا.

كام أّنه إذا كان العالمة احليل غري مقتنع بتضعيف ابن الغضائري فكيف أخذ 

ا  م ير له قيمة عند به عند عدم التعارض مع غريه؟! ولو كان مقتنعًا فلامذ

 التعارض حتى لدرجة أن يسقط مع غريه حينها؟!

ثم إّنني  م أقل شيئًا يف هذا البحث، وإّنام اقترصت عىل نقل اآلراء يف 

املوضوع، وقد ذكرت يف اهلامش أّن هذا الكالم كّله الذي قلته أنقله عن الشيخ 
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 شكال فريد عليهام.جعفر السبحاين والشيخ ُممد تقي التسرتي، فلو كان هناك إ

األصول األربعامئة: توّقعت أّن الكتاب » ـ ويقول الباحث العزيز: 51

سيتناول ظهور مصطلح األصول األربعامئة الذي أخاله ظهر زمن املحّقق، وما 

إذا كان له عالقة بام قيل عن الرواة الذين مجعهم ابن عقدة عن اإلمام الصادق 

ستعامالته من قبل الرجاليني واعتبار املتأّخرين عليه السالم، وخلفياته ومعانيه وا

 «.أّّنا قرينة إجيابية يف بعض األحوال

مصطلح األصول األربعامئة يرجع لعلم احلديث ال لعلم  )حّب اهلل(:

الرجال، و م يظهر هذا املصطلح زمن املحّقق، بل ظهر مع ابن شهر آشوب قبله، 

اجلرح والتعديل حتى يلزم بوضع وكتايب ليس مبنّيًا عىل استقصاء كّل ألفاظ 

تعبري )له أصل( يف عداد ألفاظ التعديل، و م يكن هذا غرضه، بل غرضه العرض 

 التارخيي واإلشارة.

مناقشة االنتقادات: تطّرق الكتاب إىل بعض » ـ ويقول اْلستاذ الناقد: 55

بة االنتقادات املوّجهة إىل علم الرجال عند اإلمامية وتوىّل مناقشتها واإلجا

عليها، كام حول ما نسب إىل كتاب النجاش. وكنت أمتنّى لو توّسع وعّمق 

املضامني. ويالحظ هنا أّنه  م يوثق أسامء الكتب واملؤّلفني الذين وّجهوا 

(، ونفس األمر 211االنتقادات و م يذكرهم يف اهلوامش كام هو املتعارف )ص 

،  م يرش الكاتب إىل أسامء يالحظ عند مناقشته ملا قيل عن أعامل العالمة احليل

(، كذلك احلال فيام قيل بأّن اإلمامية  م 211الناقدين ومقاالهتم وكتبهم )ص

يعرفوا علم الرجال يف القرون األوىل حسب ابن تيمية، وما إذا كان العالمة 

احليل قد تأثر به. يالحظ عدم التوثيق للمقوالت وال املصادر وال املؤّلفني )ص 

111.») 
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هذه مالحظة يف ُمّلها وأوافق الناقد العزيز عليها وأشكره، مع  (:)حّب اهلل

اإلشارة إىل أّن هذه اإلشكاليات قد تّم نرشها يف مقالة مطّولة يل عىل أجزاء يف 

 األعداد األخرية من جمّلة أهل البيت موثقًة هبوامشها.

ق توّسع وعمّ »وكنت أحّب لو تقّدم الناقد املحرتم بتوضيح أكثر لقوله: 

، فلم تظهر يل زاويته بالدّقة، ولو قّدم أنموذجًا بحيث عّمق هو بنفسه «املضامني

 املضامني لكان النقاش أوضح وأكثر فائدًة يل.

االنفتاح إىل املنجز السنّي: أشار إىل » ـ ويقول اْلستاذ الناقد رعاه اهلل: 54

عليه، باستثناء  وجود انفتاح واضح عىل املنجز السني، و م يذكر أمثلة كافية تدّل 

(. ويف نظري 171ما ورد عن الشهيد الثاين أو ما ذكره عن العالمة )ص 

املتواضع إّن انفتاح الفكر اإلمامي عىل بقية اجتاهات الفكر عند املسلمني  م 

ة، واملساجالت يتوّقف، منذ متركز الزعامة العلمية يف بغداد والنجف واحللّ 

فسريية والفقهية تشهد عىل ذلك، بل كان والنتاجات الكالمية واألصولية والت

ثّمة تداخل عىل مستوى الرواية والتتلمذ بني بعض الزعامات الفكرية الكبرية، 

حتى لقد نسب بعضهم إىل مذاهب واجتاهات أخرى، كالطويس والعالمة. 

والناظر يف بعض األعامل الكالمية للمفيد واملرتىض والطويس، ويف األعامل 

والتفسريية لكّل من املرتىض والطويس جيد حضورًا كبريًا  األصولية والفقهية

وواضحًا لآلراء املتعّددة ملختلف االجتاهات واملذاهب. بل إّن تفسري التبيان 

وكتاب اخلالف يف الفقه للطويس يعتربان بحّق من أوائل األعامل املقارنة يف 

اهرًا فيها فإّنه يعرّب هذين املجالني املهّمني. ولئن كان طابع املساجلة واالنتصار ظ

 «.عن ثقافة العرص بشكل عام

(: 171إّن هذا الكالم كّله يؤّكد ما قلته، علاًم أّنني قلت يف )ص )حّب اهلل(:
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لقد رأينا انفتاحًا واضحًا عىل املنجز السنّي وُماولة لالستفادة منه فيام ينسجم »

ث والتقسيم مع املناخ الفكري الشيعي، وذلك مع مثل كتب الدراية واحلدي

وهذا يعني أّنني أقصد أّن علم الدراية الذي ما زال «. الرباعي وغري ذلك

مستمرًا إىل اليوم هو نتيجة تفاعل مع املنجز السني وكذلك التقسيم الرباعي 

الذي حكم علم احلديث الشيعي لثالثة قرون، أال يكفي هذان األمران كشواهد 

يف خامتته مع هذه العبارة؟! أليس هذا قوية فّصلتها يف داخل البحث واخترصهتا 

 انفتاحًا لو قسناه باملرحلة اإلخبارية؟

علاًم أّن البحث خاّص بالرجال وما يرتبط به وليس معقودًا للتواصل مع 

املنجز السني عىل مستوى خمتلف العلوم اإلسالمّية حتى نفّصل الكالم يف 

له الناقد العزيز حول التفسري واألصول وغريِها، وإن كنت أعتقد بكّل ما قا

 االنفتاح يف هذه العلوم.

الشيخ النوري والنقد املوّجه إليه: » ـ ويقول اْلستاذ الناقد العزيز: 54

توّقعت أن يبحث ولو بشكل عام عن مناشئ النقد الالذع الذي وّجهه السيد 

( مع كونه من املتخّصصني يف الرجال 718اخلميني للشيخ النوري )ص 

هود معروفة يف التتبع والتحقيق وآراء نقدية يف املجال. كام ترك والدراية وله ج

تأثريًا عىل مجلة من تالمذته الذين واصلوا البحث وقّدموا أعامالً علمّية. وهل 

 «.هناك من يشارك السيد اخلميني يف نقده؟

ملّا كان البناء يف هذا الكتاب عىل االختصار فليس من مهّمتنا  )حّب اهلل(:

تفاصيل موقف اإلمام اخلميني، السيام وأّن موقفه ـ بحسب النّص الدخول يف 

الذي نقلناه يف الكتاب ـ يرجع يف الغالب إىل اجلانب املتني، ولعّل ما نقلناه عن 

السيد اخلميني كان قاسيًا يف حّق كتاٍب ضخّم يف احلديث عند اإلماميّة، ممّا 
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ّص املنقول موجبًا لتضعيف استدعى مقرتح أخينا الناقد العزيز كي ال يكون الن

احلديث اإلمامي، إذ ملاذا جيب يف هذه النقطة بالذات التفصيل، مع أّن مثلها يف 

الكتاب عرشات النقاط يف حتديد مواقف هلذا من هذا ومواقف لذاك من األّول؟ 

فقد كنت أستعرض يف كّل شخصية اجتاهها وبعض ما ُيذكر حوهلا، وذكرت 

من املفاجئ هذا املوقف العنيف من السيد اخلميني، وأنا هذه القّصة، ولعّله كان 

أعتقد بأّن موقف اإلمام اخلميني واضح، وهو نقد للمضمون، وعبارته رصحية 

هبذا، فال أظّن أّنه من املطلوب املزيد من التفصيل وكأّننا بصدد الدفاع عن 

 الشيخ النوري أو كتابه.

لكتاب يف أكثر من موضع )ص أشار ا» ـ ويقول الباحث الناقد اَلوّقر: 53

( حول ُماوالت النظم يف علم الرجال يف بعض املراحل، وتوّقعت 711، 118

 «.أن يذكر أمثلة منها

لعّله من باب السهو وعدم االنتباه  م يلتفت الناقد العزيز لألمثلة  )حّب اهلل(:

التي ذكرهتا يف الكتاب عينه حول التصنيف يف النظم واألراجيز، فقد ذكرت 

(. و م أّدع يف هذه املرحلة 717و 711ذلك عندما حتّدثت عن السامهيجي )ص

سوى أّن باب األراجيز قد ُفتح، وقد بيّنت ذلك مع السامهيجي، كمثال عىل 

 ظهور نمط جديد من التصنيف الرجايل.

منهج املجليس: تطّرق الكتاب إىل بعض أعامل » ـ ويقول الباحث الناقد: 51

جمال الرجال وتصنيف احلديث عىل الرغم من كونه  وإسهامات املجليس يف

(، وكنت أمتنى أن يشري إىل منهجه يف 721أقرب إىل منهج املحّدثني )ص 

التصنيف ومصطلحاته اخلاّصة به كام تظهر يف مرآة العقول، بحيث كثريًا ما 

نجده يرّصح بام مفاده ضعيف عىل املشهور صحيح عندي، وما شابه، مما يدّلل 
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 «.زه ووجود قواعد خاّصة به ومصطلح خاص بهعىل متيّ 

لقد حتّدثت عن العالمة املجليس وعّلقت عىل طريقته يف مرآة  )حّب اهلل(:

(، مع أّن كتايب خمّصص لعلم الرجال، وقد نقلنا أّنه 725إىل  721العقول )ص 

 خمترص، وأّنه يرّكز عىل التأليف الرجايل، ال احلديثي، واملقدار الذي ذكرته كاٍف،

 فلرياجع.

مباين متشّددة: ذكر الكاتب بأّنه حسب بعض املباين » ـ يقول اْلخ الناقد: 56

كام للسيد اخلوئي والعاميل صاحب املدارك، تسقط آالف الروايات عن احلجّية 

( وكنت أمتنى لو يوضح كيف تعامل هذان العلامن مع هذا 711، 171)ص 

 .«الوضع؟ وهل انعكس هبذه القّوة عىل آرائهام؟

لقد بّينت يف بحثي عن السيد اخلوئي وغريه وبقدر من التفصيل  )حّب اهلل(:

فلرياجع. وليس من الرضوري يف كتاب معّد لبيان تاريخ علم الرجال أن نذكر 

كيف تعامل اخلوئي مع الفقه واألصول، بل هذا يدرج يف تاريخ الفقه واألصول 

 طرادات.أكثر، فلو دخلنا يف هذه املوضوعات لوقعنا يف است

أشار الكتاب بأّن االجتاه املوروث ـ حسب » ـ ويقول الناقد العزيز: 57

تعبريه ـ الذي أّصل له السيد اخلوئي من نقده لعدد من القواعد الرجالية يف جمال 

توثيق الرواة حسب مبنى الوثاقة السندية التي انترص هلا السيد اخلوئي، يتعّرض 

ملضموين واالطمئناين الشخيص من جراء للتحول نحو مبنى الوثوق اخلربي وا

(. وأشار 121املخاوف واملحاذير عىل الرتاث احلديثي وحفظ اهلوّية )ص 

الكاتب إىل ما أسامه بمظلومّية السيد اخلوئي بعدم وجود دراسات أو مؤمترات 

علمّية حوله عىل الرغم من جهوده وإسهاماته الكبرية يف العلوم احلوزوية )ص 

يل طغيان الطابع اإلنشائي واألسلوب اخلطايب العاطفي هنا.  (، و قد بدى121
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فلم يقّدم أمثلة واضحة عىل ذلك، وقّدم تفسريًا رسيعًا له. مع أّن مبنى الوثوق 

ليس جديدًا، بل له جذوره يف الفكر اإلمامي، وهو أقرب إىل االجتاهات البحثية 

ثم إّن هناك نقد غري قليل  احلديثة التي ال تعّول كثريًا عىل التوثيقات السندّية.

تعّرض له مبنى الوثاقة وأساليب التوثيق السندي، حتى أّن ابن خلدون ذكر بأّنه 

أسلوب ال يتناسب مع البحث التحلييل يف تاريخ العمران البرشي. نعم كنت 

أمتنّى لو أّن الكاتب ذكر أبرز نقاط القّوة والضعف لكليهام، وبحث يف تارخييهام، 

 «.كن تفادي نقاط ضعفهام معاً و ذكر كيف يم

إّن كتايب ليس كتابًا تقويمّيًا أو استداللّيًا هيدف لتقويم جهود  )حّب اهلل(:

العلامء حتى أطالب بتقييم مدرسة السند أو مدرسة الوثوق، بل هو كتاب 

تارخيي توصيفي مع بعض التحليل. كام أّنني عندما أذكر حتلييل للمشهد 

أحتّدث بوصفي شاهدًا معارصًا، وهذا طبيعي، وليس  املعارص، فمن الطبيعي أن

إنشاًء أو خطابة، فكّل الدراسات املعارصة والتحليالت السياسية واالجتامعية 

تعتمد أيضًا عنرص املشاهدة املحسوسة، وإن كان األفضل هو ذكر شواهد فهذه 

 نقطة مقبولة.

يل العتب  م يرش إىل بعض األعامل من قب» ـ ويقول الباحث الناقد: 58

اجلميل عىل أهل اجلرح والتعديل للعالمة عقيل وكذا إىل كتاب ثقات الرواة 

 «.لإلصفهاين، عىل الرغم من رصده وتتّبعه الواسعني

دروس متهيدية يف تاريخ علم الرجال عند »إّن الكتاب عنوانه  )حّب اهلل(:

، وليس عند الشيعة كّلهم بمن فيهم الزيدية واإلسامعيليّة وبعض شيعة «اإلمامّية

أهل السنّة كام يعربَّ عنهم، فال موجب للحديث عنهم يف كتاب خاّص باملذهب 

 اإلمامي ويؤّرخ له خاّصة، فيام يبدو يل.
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ّدم بجزيل شكري وامتناين للناقد العزيز الذي أحتفنا بكّل هذه ويف النهاية أتق

املالحظات القّيمة، وسوف نسعى يف الطبعة الالحقة لتفادي بعض النواقص يف 

 الكتاب إن شاء اهلل تعاىل، فجزاه اهلل خريًا ومّن علينا بدوام نقده وتوجيهه، آمني.

 بالنتيجةالوثوق على لكتب الرجالية للكثرة العددية تأثري ا ـ 333

  السؤال: يرى بعضهم أّن كتب الرجال السنّية أهم وأوجب للوثوق

واَّلطمئنان من كتب الرجال الشيعّية كوَّنا كثرية من حيث العدد قياساا بًم عند 

 الشيعة، فًم رأيكم بذلك؟

  ليست الكثرة لوحدها معيارًا يف الوثوق، بل هناك عّدة معايري البد من

 ا:رزهرصد ناجتها مجيعًا، أب

القرب الزمني لعرص الرواة الذين يقوم العا م الرجايل بتوثيقهم أو  ـ 5

تضعيفهم أو احلديث عنهم، إذ كّلام قرب الزمان وقّلت الوسائط ارتفع معّدل 

 الوثوق.

املنهج املعتمد عند العا م الرجايل، فهناك مناهج تساُمّية متساهلة يكثر  ـ 4

تعّدد الرجاليون الذين يتبعون هذا املنهج لربام عندها التوثيق، ويف هذه احلال لو 

ال يساوي العرشة منهم من حيث الوثوق ما يراه رجايّل ناقٌد متشّدد، وهلذا  م 

يعتّد بعض العلامء السنّة بتوثيقات ابن حبان الُبستي وال بتصحيحات احلاكم 

لتوثيق النيسابوري؛ لكوّنام يّتبعان ـ من وجهة نظرهم ـ منهجًا متساهاًل يف ا

وقد قّسم أهل السنّة العلامء إىل أقسام من حيث . رغم كوّنام من كبار العلامء

 التشّدد والتساهل والتوّسط.

وهناك نقطة بالغة األِهّية هنا تتصل باملنهج، وهي أّّنم قد يوثقون راويًا 
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لرواياته يف مدح الصحابة أو يضّعفون آخر لروايته ما يصفونه بالرفض أو 

ذا يعني أّن قيمة توثيقات علامء السنّة بالنسبة لشخص شيعي تابعة التشّيع، وه

لنوعّية املبادئ الفكرية التي يقوم عا م الرجال السنّي بعرض مروّيات الراوي 

عليها، كي يقوم بتقويمه من حيث الصدق والكذب، فإذا اكتشفنا أّن هذه 

يمه ذا واعتبار تق املنطلقات ُمّل خالف بيننا وبينه أشكل األمر، و م يعد يمكن

قيمة احتاملية معتّد هبا، والتوثيقات والتضعيفات الرجالية متأثرة ـ كام قلنا يف 

 مناسبة أخرى ـ بعمليات نقد املتن احلديثي عند الرجاليني.

وهكذا احلال يف تعاطي السنّي مع توثيقات علامء الرجال الشيعة، وهذه أحد 

 جال عند السنّة والشيعة.أسباب ضعف التواصل العلمي بني علمي الر

عدد الرجاليني، وهذا عنرص آخر إذ كّلام زاد العدد صارت هناك احتاملّية  ـ 4

أكرب يف اإلصابة، لكن يف األمر تفصياًل أيضًا، وذلك أّنه كّلام زاد عدد علامء 

الرجال املتقّدمني القريبني من عرص الرواة، وزادت كتبهم الرجالّية، فإن اختلفوا 

هلوا بالنقل عن بعضهم، ومع ذلك وّثقوا يف املنهج بحيث أحرزنا أّّنم  م يتسا

 .شخصًا، فإّن احتامل وثاقته ـ ما  م يكن مزاحم ـ يكون قوّيًا نسبّياً 

وهبذا متتاز كتب الرجال السنّية عن كتب الرجال الشيعيّة القديمة من حيث 

كثرهتا واختالف مناهج أصحاهبا، وتعّدد انتامءاهتم العقائدّية )أشاعرة، معتزلة، 

ة، أهل حديث و..(، ووجود املتشّددين فيهم، فلو  م تكن هناك ماتريديّ 

خصوصّية معيّنة يف الراوي بحيث تثري احتامل اشتباههم أو نقلهم عن بعضهم، 

أو وجود نكتة موّحدة هي التي دفعتهم مجيعًا للتوثيق وال نوافقهم عليها أو.. 

الشيعّية القديمة، فهي فإّن احتامل وثاقته يكون أكرب نسبّيًا، بخالف كتب الرجال 

قليلة نسبّيًا، ترجع إىل حوايل مخسة أشخاص فقط، وال يساوي جمموعها كتابًا 
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واحدًا ألهل السنّة ككتاب اجلرح والتعديل للرازي، وهنا يكون احتامل اخلطأ 

أكرب منه هناك، السيام مع عدم وضوح منهج بعضهم يف التضعيف والتوثيق وال 

 .كتب أهل السنّة عادةً  مدركه وال مستنده، بخالف

وهلذا ذهب بعض العلامء إىل أّنه لو تفّرد عا مٌ رجايّل واحد بتوثيق شخص ال 

يمكن األخذ بتوثيقه؛ إذ ال يمكن إقامة رشيعة اهلل وعرشات األحكام الرشعّية 

واملفاهيم العقائدّية عىل جمّرد توثيق واحد لعا م واحد، السيام لو عرف باملنهج 

كابن حّبان البستي من علامء أهل السنّة، والشيخ النامزي غري املتشّدد 

الشاهرودي من علامء الشيعة. وعليه فاملسألة حتتاج لرصد شامل قبل احلكم 

 بالرتجيح بمجّرد الوفرة العددية.

 يف املوقف من الكافرين وجهادهمقرآني مفرتض تناقض  ـ 333

  يوجد ِف القرآن السؤال: سألني أحد أصدقائي ـ وهو ملحد ـ قال ِل: إّنه

تناقض؛ ْلّنه من جانب يقول بقتال من َّل يؤمن باهلل تعاىل، ومن جهة أخرى يقول: 

لكم دينكم وِل ديني، وإذا كانت آية قتال الذين َّل يؤمنون باهلل تعاىل نزلت ِف وقت 

 حمّدد، فهل يا ترى أّن هذه اْلية َّل تصلح لكّل زمن، مما يستلزم تارخيّية القرآن؟

 ا عّدة وقفات:توجد هن 

بالنسبة يل شخصّيًا فقد بحثُت بالتفصيل يف مسألة اجلهاد االبتدائي  أوَّلا:

الذي هو قتال الكافرين ألّنم كّفار ال لكوّنم معتدين، وتوّصلت إىل عدم 

رشعيّة هذا اجلهاد يف اإلسالم بالعنوان األّويل )انظر: دراسات يف الفقه 

(، وهلذا ال يرد هذا 777ـ  185 :1، و 111ـ  71: 2اإلسالمي املعارص 

اإلشكال عىل مثل نظرّية حظر اجلهاد االبتدائي الدعوي؛ ألّن املفروض أّن 
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أنصار هذه النظرية يقولون بأّن كل أوامر القرآن والسنّة يف اجلهاد إّنام تتحّدث 

عن اجلهاد الدفاعي الذي يدافع فيه املؤمنون عن أنفسهم ووجودهم وكياّنم 

نا أقول للكافر: لك دينك ويل ديني، ويف الوقت عينه ال أسمح له وحرّيتهم، فأ

 باالعتداء عيّل، وال تناقض بني هذين املفهومني.

أّما بالنسبة ملشهور علامء املسلمني الذين يرون رشعيّة بل وجوب  ثانياا:

اجلهاد االبتدائي الدعوي، فهم ال يفهمون هذه اآلية بمعنى الرتخيص للكافرين 

هلم دينهم، كام فهمها بعض أنصار التعّددية الدينية من املعارصين، بأن يكون 

وإّنام يفهمون منها الرباءة، فعندما تقول لشخص: لك انتامؤك السيايس ويل 

انتامئي السيايس، فهذا معناه أّن انتامئي غري مرتبط بك وإنني ال أنتمي ذلك 

وهلذا اعُتربت هذه اآلية  االنتامء الذي تقوم به أنت، فبيني وبينك قطيعة وبراءة،

الكريمة من آيات الرباءة بني املسلمني واملرشكني، ال من آيات ترخيص الكفر 

 .للكافرين بنّص القرآن الكريم

ولكم أن تالحظوا سياق اآليات السابقة عليها، فكّلها تريد التأكيد عىل أّنكم 

 تأتون إىل وادّي، فبيننا يف واٍد وأنا يف واٍد آخر، وأّنني ال آيت إىل واديكم وأنكم ال

متام االنفصال، ال أعبد ما تعبدون وال أنتم تعبدون ما أنا عابد له، فليست اآلية ـ 

من وجهة نظر مجهور املفّّسين والفقهاء ـ ذات عالقة بسياسة احلرب معهم، بل 

هي عىل عالقة بسياسة القطيعة واملفاصلة معهم لتكوين جمتمع إسالمي مستقّل 

ًا يف ُبنيته االعتقادية عن الكافرين، وإذا كنت عىل قطيعة معك فهذا منفصل متام

شء، وأن أحاربك الُخِضعك حلكمي وسلطاين شء آخر، بل احلرب قد تؤّكد 

القطيعة هبذا املعنى. هذا هو فهم العلامء املسلمني للموضوع، فال تنايف من وجهة 

 نظرهم أيضًا.
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ّّنا ال تصلح لكّل زمان، فهل هذا يعني لنفرض أّن اآلية تارخيّية، وأ ثالثاا:

وجود مشكلة يف القرآن الكريم؟ أليست اآليات املنسوخة قد انقىض زماّنا من 

وجهة نظر مجهور علامء اإلسالم؟ أال يعني ذلك أّّنا  م تعد تصلح لسائر 

 .العصور؟ ومع ذلك  م يشعر العلامء بمشكلة يف هذا األمر

رًة نعّلقه ببعض النصوص القرآنّية والسبب أّن مصطلح التارخيية تا

واحلديثية، فنقول: هذا احلكم تارخيي أو هذا النّص تارخييٌّ فيام يعطيه من 

أحكام، وأخرى نعّلقه بالقرآن والسنّة بتاممهام، فنقول: القرآن كتاٌب تارخيي، 

ونقصد أّن منظومته هي منظومة تارخيّية تتناسب مع العصور السابقة، وأّننا 

نه بوصفه كتابًا تراثّيًا قّدم منظومة حياة رائعة لألمم السابقة وانتهى نستفيد م

زمانه ووىّل عرصه، فاملفهوم األّول ال مانع منه حتى يف القرآن الكريم، والشاهد 

عليه هو اآليات املنسوخة التي يقبلون هبا عىل اختالف بينهم يف عددها، أّما 

الثقافة اإلسالمّية؛ ألّنه ينايف فكرة خلود  املفهوم الثاين فهو الذي يعترب مشكلًة يف

الدين اإلسالمي وخامتّيته وعامليته الزمكانّية، فمجّرد أن يكون يف القرآن ما هو 

 تارخيي، ال يعني أّن القرآن تارخيّي باملعنى الثاين.

 جزيرة العربيف إشكاالت حول سورة الفيل، وعدم وجود الفيل  ـ 338

  مل أعرف جوابه، وهو عن سورة الفيل، حيث السؤال: سألني أحدهم سؤاَّلا

قال بأّن الفيل َّل يوجد ِف اليمن بل هو يعيش ِف اَلناطق اَّلستوائية وُيتاج إىل 

اَلاء الكثري والعشب. بل كيف عرب هذه اَلسافة الطويلة إىل مّكة؟ باإلضافة إىل أّن 

 غري اَلسلمني مل يذكروا هذه اْلادثة؟

 م صحيٌح تقريبًا، غري أّن قّصة أصحاب الفيل كّل ما قاله السائل املحرت
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جيب مراجعتها يف مصادر املسلمني قبل تسجيل هذا اإلشكال، فنحن لو راجعنا 

ما زعمته املصادر التارخيية والتفسريية للمسلمني يف هذه القّصة، وقارّنا ذلك بام 

لقرآنية، تعطيه السورة الكريمة،  م يعد هناك أّي جمال لإلشكال عىل هذه السورة ا

 يل:وذلك عىل النحو التا

، وبأّن اليمن كانت تتبع احلبشة  أ ـ إّن مصادر املسلمني تقول بأّن أبرهة حبيشٌّ

أو كانت عىل عالقة اسرتاتيجّية وحتالف قوّي معها، حيث كانت احلبشة حتت 

حكم النجاش، جّد النجاش الذي عاش يف عرص النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله 

ذا معناه أّنه من املمكن ـ عىل أبعد تقدير ـ استقدام الفيل من احلبشة وسّلم، وه

وبالد إفريقيا إىل اليمن، وأّنه ليس باألمر املستحيل بعد هذا التحالف أو التبعيّة 

 أو االرتباط االقتصادي والسيايس.

إّن الناقد تصّور هنا أن جيش أبرهة كان من الفيلة، وهذا خطأ شائع،  ب ـ

ادر املسلمني املعروفة ذلك، كّل ما يف الكتب هو أّن أبرهة سار فلم تقل مص

بجيش كسائر اجليوش يتقّدمه ـ عىل اختالف الروايات التارخيية ـ فيٌل اسمه 

ُممود، أو ثالثة فيلة، أو سبعة، أو اثنا عرش فياًل، فأكثر الروايات التارخيية 

ط، وقد أراد أبرهة بذلك املتداولة يف كتب املسلمني حتكي عن اثني عرش فياًل فق

جعل الفيل أو الفيلة املعدودة يف مقّدمة اجليش يف شكٍل من أشكال ترويع 

وإبرازا لرمز القّوة يف البلدان اإلفريقية وهو الفيل من جهة العرب من جهة، 

؛ ألّن الفيل له هذه القدرة، فأّي مانع لثةومتهيدًا لتهديم الكعبة من جهة ثاثانية، 

ني عرش فيالً فقط من بالد إفريقيا إىل بالد اليمن اخلرضاء ـ ال سيام من استقدام اث

يف مناطقها اجلبلية التي يتوّفر فيها هطول األمطار بشكل أكرب ـ والتي فيها جنات 

عدن، والتي خيتلف مناخ كثري من مناطقها مع مناخ اجلزيرة العربية )وربام كان 
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قة يف التاريخ(، واالهتامم هبذه لذلك الدور املؤثر يف كون اليمن حضارة عري

الفيلة املعدودة وتوفري املاء والعشب هلا، ثم السري هبا تلك املسافة إىل مّكة مع 

وجود املاء والعشب املحمول هلا مع اجليش يف قسم الدعم اللوجستي هلذا 

 اجليش؟ فهل هذه الفرضية فيها استحالٌة أو غرابة؟!

نية بأصحاب الفيل تعبري دقيق، فالفيل هنا وهذا معناه أّن تعبري السورة القرآ

يمكن أن يكون استخدم لبيان املفرد )وربام استخدم لبيان اجلنس(، أّي أصحاب 

ذلك الفيل الذي تقّدم اجليش )وقيل بأّن اسمه ُممود( وفرض الرهبة والرعب 

يف نفوس العرب الذين  م يألفوا وجود الفيل يف مقّدمة اجليوش، وأريد به هتديم 

كعبة، فنسب اجليش إىل الفيل هلذه اخلصوصّيات حيث اعترب أبرهة وجود هذا ال

الفيل أو الفيلة املعدودة عنرص قّوة ورهبة وتفّوق، وربام هلذا  م يقل القرآن 

، متامًا مثل أصحاب اجلمل، فليس جيشهم أصحاب الفيلة أو جيش الفيلة مثالً 

 .يشعبارة عن مجال، بل لرمزية اجلمل الذي تقّدم اجل

إّن عدم ذكر غري املسلمني ـ واملسلمون هم العرب أهل تلك املناطق ـ  ج ـ

هلذه احلادثة ال أجده يرّض بصدقّيتها، فكم من أحداث وقعت يف مشارق األرض 

ومغارهبا و م يسّجلها املؤّرخون الذين ينتمون إىل بلداٍن أخرى، وها هم 

ثري مما كتبه الغربّيون عن املسلمون أنفسهم  م يسّجلوا يف عرصهم الذهبي الك

تارخيهم يف أوروبا رغم كوّنم )املسلمني( قد حكموا العا م خلمسة قرون تقريبًا، 

فام دامت هذه القّصة مشهورة جّدًا يف بالد العرب حتى سّمي عام الفيل، 

وحّددوا التواريخ وفقًا هلذا العام، ونزل هبا قرآن دون أن ينتقده يف ذلك العرب 

غري ذلك من القرائن، فام هو املوجب املنطقي للتشكيك فيها املعارصون، و

 حينئٍذ أو لتكذيبها؟!
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وخالصة القول هي أّن جممل ما ذكرمتوه قد يصلح نقاشًا يف بعض صيغ 

 القّصة وتفاصيلها ال يف أصل وقوعها.

وملزيد من التفصيل، يمكنكم مراجعة ُمارضايت التفسريية يف رشح سورة 

هناك ملختلف التفاسري التي طرحت حول قضية أصحاب الفيل، حيث تعّرضنا 

الفيل، واملناقشات عليها، واآلراء التي قّدمت يف تفسري احلدث الذي تكّلمت 

عنه سورة الفيل، مثل الرأي الذي يقول بأّن أصحاب الفيل هم عينهم قوم لوط 

 وغري ذلك.

 ما حقيقة بكاء السماء واألرض يف القرآن الكريم؟ ـ 333

  بكاء السًمء واْلرض حقيقي ِف قوله تعاىل: ﴿َفًَم َبَكْت َعَلْيِهُم السؤال: هل

ًَمُء َواْْلَْرُض َوَما َكاُنوا ُمْنَظِريَن﴾ )الدخان:   (؟49السه

  تعني هذه اآلية الكريمة يف لغة العرب أّنه  م يأسف عليهم أحد، وهي من

واحدًا، فالنصوص  نوع اآليات التي ال تفّسَّ كلمًة كلمة، بل تفّّس بوصفها كالً 

يف القرآن الكريم ـ تبعًا للغة البرش والعربية كذلك ـ تنقسم إىل ما يقبل التفكيك 

املفردايت حتى يتّم فهمه، مثل كثري من اآليات، وإىل ما يفّّس بوصف اجلملة كّلها 

فيه كلمًة واحدة، متامًا مثل األمثال الشعبية، ففي األمثال الشعبية ال يصّح 

فها جمموعة كلامت ثم نقوم بتفكيكها ورشحها، بل املثل الشعبي تفسريها بوص

كّله عبارة عن كلمة واحدة، وهذا هو ما يعتمد أيضًا يف الكنايات ويف بعض 

 .أنواع التمثيل يف البالغة العربّية

وقد قبل كثريون هذا النهج يف فهم آيات الكتاب العزيز، مثل قوله تعاىل: 

ُجوِد َفاَل َيْسَتطِيُعونَ  َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق ﴿ (، 11﴾ )القلم: َوُيْدَعْوَن إىَِل السُّ
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فبدل التفسري التجزيئي املفردايت الذي يفرتض وجود ساق وكشف ونحو ذلك، 

قال كثريون ـ من اإلمامية واملعتزلة وغريهم ـ بأّن العرب تستخدم هذا التعبري 

نرشح مفردًة واحدة، بوصفه كلمًة واحدة، فتفّّس اجلملة بجملة، وكأّننا 

 واملعنى: يوم يشتّد األمر، تقول العرب: كشفت احلرب عن ساقها، أي اشتّدت.

وهناك نزعة يف التفسري ـ وهي التي متيل إىل إنكار املجاز أو تقّلل من أِهّيته، 

وقد شهدنا هلا حضورًا يف بعض األوساط مؤّخرًا ـ حتاول أخذ اآليات القرآنية 

ايات واالستعارات وغري ذلك، فتفّّس النّص تفسريًا أشبه ما بعيدًا عن عا م الكن

يكون بالرتمجة احلرفيّة للكلمة العربية، وهو ما ظّل يستأنس به التيار الصويف يف 

ها َخطِيَئاهِتِْم ُأْغِرُقوا بعض األحيان عرب التاريخ، فإذا قال القرآن بأّن الكافرين ﴿ مِم

ا َفَلْم جَيُِدو اَفُأْدِخُلوا َنارا ْم ِمْن ُدوِن اهللهِ َأْنَصارا (، قالوا وكأّّنم 17﴾ )نوح: ا هَلُ

يرتمجون الكالم بطريقة حرفّية: إّن هؤالء أغرقوا، ومن يغرق يدخل البحر، 

فالبحر هو النار اآلن، فهذه هي صورته امللكوتية التي تنكشف يوم القيامة، 

 ن نار.فيحصل أّن البحار تسّجر فتشتعل نارًا، وإال فهي من اآل

ويف حقيقة األمر فإّن جزءًا ال بأس به من اخلالفات الفكرية اليوم ترجع إىل 

 ي.هذا اخلالف املنهجي يف فهم النّص الدين

وقوله: )فام بكت عليهم (: »177: 1قال الشيخ الطويس يف )تفسري التبيان 

م ـ السامء واألرض( قيل يف معناه ثالثة أقوال: أحدها: قال احلسن فام بكى عليه

حني أهلكهم اهلل ـ أهل السامء وأهل األرض؛ ألّنم مسخوط عليهم مغضوب 

عليهم بإنزال اخلزي هبم. الثاين: إّن التقدير أّن السامء واألرض لو كانتا ممّن 

يبكي عىل أحد إذا هلك ملا بكتا عىل هؤالء؛ ألّّنم ممّن أهلكهم اهلل باالستحقاق 

والعرب تقول إذا أرادت أن تعّظم موت  وأنزل عليهم رجزًا بام كانوا يكفرون.
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إنسان: اظلّمت الشمس وكسف القمر لفقده وبكت السامء واألرض، وإنام 

يريدوا املبالغة قال الشاعر: الريح تبكي شجوها * والربق يلمع يف الغاممة. 

وقال آخر: والشمس طالعة ليست بكاسفة * تبكي عليك نجوم الليل والقمر. 

عليهم ما يبكي عىل املؤمن إذا مات، مصاله ومصعد علمه ـ  الثالث: إّّنم  م يبك

 «.ذكره ابن عباس وابن جبري ـ ومعناه  م يكن هلم عمل صالح

فام بكت عليهم السامء (: »717: 7وقال الشيخ الطربيس يف )جوامع اجلامع 

واألرض: فيه هتّكم هبم وبحاهلم املنافية حلال من جيّل رزؤه ويعظم فقده، فيقال 

 «.بكت عليه السامءفيه: 

قوله تعاىل: )فام بكت (: »212: 28وقال العالمة الطباطبائي يف )امليزان 

عليهم السامء واألرض وما كانوا منظرين( بكاء السامء واألرض عىل شء فائت 

كناية ختييلية عن تأثرِها عن فوته وفقده، فعدم بكائهام عليهم بعد إهالكهم كناية 

 «.وعدم تأثري هالكهم يف شء من أجزاء الكونعن هوان أمرهم عىل اهلل 

فام بكت عليهم السامء (: »117وقال السيد عبد اهلل شرب يف )تفسريه: 

واألرض: جماز عن صغر قدرهم إذ كانوا إذا عظموا مصيبة هنالك يقولون: 

بكت عليه السامء واألرض، وانكسفت له الشمس، أو كناية عن أّّنم  م يكن هلم 

 «.إىل السامءعمل صالح يرفع 

وال يعني ما قلناه أنه ال تبكي السامء واألرض تكوينًا، فإّن هذا لو قام عليه 

علم من لغة العرب الدليل ال مانع منه، إّنام الكالم يف أّن هذه اآلية الكريمة ال يُ 

 إفادهتا مثل هذه املعاين واهلل العا م.

 القيمة احلديثية حلديث الذباب عند اإلمامّية ـ 333

 السؤال: هل حديث الذباب موجوٌد عند الشيعة؟ وهل هو صحيح؟ 
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  حديث الذباب موجود عند الشيعة اإلمامية أيضًا، حيث جاء يف كتاب

(، وذلك بالسند إىل جابر، عن أيب جعفر 215)الطّب النبوي البني بسطام: 

الباقر، عن رسول اهلل. وكذلك عند الطربيس يف كتاب )مكارم األخالق: 

يف بعض الروايات أّنه لوال أّن الناس يأكلون الذباب من حيث ال (. و271

 يعلمون ألصيبوا باجلذام.

( أّن حديث 117: 7وقد اعترب الشيخ النامزي يف )مستدرك سفينة البحار 

الذباب ورد بروايات كثرية. فيام ذهب العالمة الشيخ جعفر السبحاين حفظه اهلل 

 جناحيه املضاّر، وأّن هذا مما تستقذره إىل أّن العلم قد شهد بأّن الذباب يف

(، دون أن يذكر مصادر 718النفوس )احلديث النبوي بني الرواية والدراية: 

 معلوماته الطبّية والعلمّية.

واحلديث من طرق اإلمامّية مرسل يف مجلة من املصادر، وضعيٌف يف  هذا،

تهم بالكذب، بعضها اآلخر، وسنده تالف؛ فإّن فيه عمرو بن شمر الوّضاع امل

 من هنا فشهرة هذا احلديث عند أهل السنّة أكثر منها عند الشيعة.

واألمر بالكتمان  أهل البيت أسرار وعقائد خفّية عندوجود  تفسري ـ 336

 وأّن حديثهم صعب مستصعب

  السؤال: ما هو تفسريكم للغموض ِف بعض روايات أهل البيت، مثل

حرمة إفشائها أو أّن حديثهم صعب اْلحاديث التي تتحّدث عن أرسار آل حممد و

مستصعب، مما يظهر وجود بعض العقائد اَلخفّية لدى اْلئمة عليهم السالم 

وخواّص أصحاهبم، والتي أظهرها اَلنحرفون عنهم مثل أيب اخلطاب وبعض 

 الغالة؟
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 بالتفصيل ملا ر( لقد تعّرضت يف كتايب )فقه األمر باملعروف والنهي عن املنك

لبيان الديني ومبدأ الكتامن الديني، وذكرت هناك عرشات اآليات سّميته مبدأ ا

والروايات حول موضوع الكتامن والبيان، وخرجت بالنتائج التالية فيام خيّص 

 ـ:روايات الكتامن واإلخفاء ـ بعيدًا عن نصوص التقيّة 

إّن أغلب هذه الروايات ضعيف السند، بل يف بعضها ورد أشخاص  أ ـ

ضها ورد أشخاص اهتموا بالغلو والباطنّية، وهذا ما يضّعف مضّعفون، ويف بع

جانب الوثوق بجملة من هذه الروايات؛ ملا قلناه من أّن التيارات ذات النزعة 

الباطنية واملغالية ـ إضافة إىل الكذابني ـ يناسبها أن ترّوج ملثل هذه الروايات 

البيت إال لعدد قليل  حتى يقولوا: إّن األرسار التي نقوهلا لكم  م يكشفها أهل

 ا.من الناس ونحن منهم، فال حيّق لكم تكذيبن

إّن جمموعة ال بأس هبا من هذه الروايات وردت يف سياق احلالة  ب ـ

السياسية القمعية التي كانت متارس ضّد الشيعة؛ ويظهر من لسان الروايات 

ة، فال وقرائنها وجود هذه احلالة حلامية األئمة وأصحاهبم من القمع والغار

 ا.تكون األرسار غري نفس إمامتهم ولوازمه

ثّمة مجلة وافرة أخرى من الروايات يالحظ أّنا تنهى عن النرش بعنوان  ج ـ

ثانوي، وهو عدم ترّضر الطرف اآلخر من إلقاء املعرفة عليه أو أن يساء 

استغالهلا بام يؤّدي إىل إنتاج عكس املطلوب؛ وإال فالقاعدة هي نرش العلم 

كتامنه، وربام هذا هو املقصود بمن هو أهٌل هلذه العلوم ومن ليس بأهل وليس 

هلا، كام جاء يف بعض الروايات، فإّن من هو أهٌل هو من ال ترتك هذه العلوم أثرًا 

 ا.سلبيًا عليه أو ال يقوم بأذية احلقيقة عند معرفته

إىل من هنا، نجمع بني هذه الروايات بأمجعها وبني روايات حرمة الكتامن 
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جانب النصوص القرآنية بأّن األصل واملبدأ والقاعدة هي نرش الدين وعدم 

إخفاء أّي شء منه مهام كانت املربرات، ما  م يطرأ عنوان ثانوي قاهر ومقصد 

رشعي ساٍم مثل اخلوف عىل املؤمنني واملصالح اإلسالمية واإليامنية العظمى، 

ية قاتلة عىل من تنرش يف أوساطهم، ومثل أن ترتك املفاهيم املنشورة تأثريات سلب

د ويكون االستثناءان  من هنا ال هيدر املبدأ ألجل وجود استثناءين، وإنام يؤكَّ

دلياًل عىل رضورة استخدام األساليب العقالئية يف نرش املبادئ الدينية بام خيدم 

 ئ.هذه املباد

ويف هذا السياق جيب فهم بعض اإلطالقات الواردة يف نصوص جتويز 

الكتامن أو األمر به، وإال كانت معارضًة لآليات وسائر الروايات وثقافة 

األنبياء، وإال فهل مبدأ التحديث بام يعرف الناس والسرت ملا ينكرون ـ كام جاء يف 

بعض األحاديث ـ هو مبدأ أويل، واحلال أّنه يعارض كّل مشاريع األنبياء الذين 

بام ينكرون ثم طلب منّا القرآن أن  عّلمنا القرآن سريهتم حيث حّدثوا الناس

 ر(املعرفة/اإلنكا) نقتدي هبم ونتبع سريهتم؟! إذا  م نفهم هذا املفهوم والثنائي

ضمن سياق رشح آليات عقالنية لنرش احلقائق حتمي اإليامن واجلامعة املؤمنة، 

فكيف نفهم كّل هذا الّسد القرآين لقصص األنبياء والرسل؟ وهل مواقف 

 قيقة هي معيار نرشنا هلا أم ال؟الناس من احل

هذا فيام يتعّلق بأصل الكتامن حلقائق الدين والنصوص التي تتحّدث عن 

كتامن األئمة أو دعوهتم لكتامن بعض األفكار، والتفصيل يمكن مراجعته يف 

 كتايب السالفة اإلشارة إليه.

يمة فهناك خالف يف ق ،أّما الروايات الواردة يف أّن حديثهم صعب مستصعب
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هذه األحاديث حيث  م يصّحح بعض علامء الرجال املعارصين ـ وهو الشيخ 

آصف ُمسني حفظه اهلل ـ أّي رواية من هذه الروايات سندًا، فيام املشهور 

تصحيح بعض هذه الروايات، فضاًل عن كثرهتا. والبّت فيها حيتاج لدراسة 

دورية تارة، وتفكيك واسعة ليس جماهلا هنا، وذلك لتحليل الفرص اإلثباتية الص

 ى.مضمون هذه النصوص وُمتمالت دالالهتا أخر

 شرح مقطع من خطبة الزهراء عليها السالم ـ 337

  السؤال: ما معنى قول السيدة الزهراء عليها السالم ِف خطبتها: نأى عن

اجلزاء أمدها، تفاوت عن اإلدراك أبدها، وندهبم َّلستزادهتا، واستحمد إىل 

 اىل أمثاهلا؟اخلالئق، وثنى بالندب 

  إّن نّص املقطع الذي نقلتموه قد جاء يف كتاب االحتجاج للطربيس عىل

الشكل التايل: احلمد هلل عىل ما أنعم، وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء بام قّدم، من 

عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آالء أسداها، ومتام منن أوالها، جّم عن اإلحصاء 

ا، وتفاوت عن اإلدراك أبدها، وندهبم الستزادهتا عددها، ونأى عن اجلزاء أمده

بالشكر التصاهلا، واستحمد إىل اخلالئق بإجزاهلا، وثنى بالندب إىل أمثاهلا.. 

 (.271: 2)االحتجاج 

كام جاء يف كتاب دالئل اإلمامة للطربي النص التايل: احلمد هلل عىل ما أنعم، 

ن عموم نعم ابتدأها، وسبوغ آالء وله الشكر عىل ما أهلم، والثناء عىل ما قّدم، م

أسداها، وإحسان منن واالها، جّم عن اإلحصاء عددها، ونأى عن املجازاة 

أمدها، وتفاوت عن اإلدراك أبدها، استدعى الشكور بأفضاهلا، واستحمد إىل 

 (.222اخلالئق بإجزاهلا، وأمر بالندب إىل أمثاهلا )دالئل اإلمامة: 
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 عىل ما أنعم علينا من النعم، ونشكره عىل ما ومعنى الكالم أّننا نحمد اهلل

أهلمنا وعّلمنا، ونثني عىل ما قّدم لنا من قبل أن نسأل، حيث قّدم نعاًم عاّمة 

شملت الناس ابتدأها دون أن نطلب منه، وكامالً يف آالء ـ أي نَِعم ـ أعطاها 

لية وأسداها، وأحسن علينا بمنن وعطايا تابعها فجاءت واحدة بعد أخرى متتا

أي كثر وفاق جمال اإلحصاء عددها، أي هي نعم ال  ،متتابعة، وهذه النعم جمّ 

تعّد وال حتىص، وهي أيضًا نعم بُعد ـ وهو معنى نأى ـ منتهاها عن املجازاة، أي 

ال يمكن شكرها، أي هي يف الكثرة بحيث ال يمكن لنا أن نقّدم عوضًا عنها 

إمكانية إدراك مداها وديمومتها، فهي  وجزاًء، وألّّنا كثرية فقد صار من البعيد

ألّنا كثرية دائمة  م يعد يمكن استيعاب وإدراك منتهاها، فاألبد هو الدهر، وهي 

 تشري هنا إىل الديمومة، بعد أن أشارت إىل كثرة هذه النعم عددّيًا.

وندهبم أي دعاهم لطلب زيادة هذه النعم عرب الشكر، لتكون متصلًة ال 

ت بأّنه ندهبم ودعاهم الستزادهتا بالشكر، والسبب هو أن ّ تنقطع، وهلذا عرّب 

 فعل ذلك حيّقق اتصال هذه النعم وعدم انقطاعها.

واستحمد بمعنى طلب منه احلمد، فقد طلب اهلل احلمد له ألجل إجزال 

وإكامل هذه النعم عليهم. وبعد ذلك ثنّى أي جعل ذلك ثانيًا، فثنّى بالندب 

، أي دعاهم ليدعوه أن يديم أمثاهلا عليهم، أو يسعوا والدعوة ألمثال هذه النعم

 ليحصلوا عىل أمثاهلا التي يف اآلخرة.

 تفسري )وبالوالدين إحسانًا( بالنيّب حمّمد واإلمام علي؟هل يصّح  ـ 333

  اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن السؤال: يقال بأّن اْلية: ﴿َوَقََض َربَُّك َأَّله َتْعُبُدوْا إَِّله إِيه

﴾ نزلت ِف الرسول صىل اهلل عليه وآله وِف اإلمام عيل عليه السالم، وقد إِْحَساناا
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استشهد الناقل عىل ذلك بأحاديث أهل البيت عليهم السالم، ما مدى صّحة قوله؟ 

وما مدى قّوة الروايات ِف هذا الشأن؟ ففي اللغة العربية َّل تطلق كلمة والد إَّل عىل 

يا عيل أنا وأنت أبوا » قول الرسول: اْلب الذي أنجب الولد.. وَّلحظنا ذلك ِف

ومل يقل الرسول والدا.. وكذلك لو عدنا إىل القرآن لوجدنا استخدام « هذه اْلّمة

ْلزر الذي نعتقد نحن الشيعة أّنه عّم النبي إبراهيم ومل تأِت كلمة « أب»كلمة 

ا َيْبُلَغنه ِعنَْدَك الْ «والد» ا َأْو ، وكذلك إن عدنا إىل تكملة اْلية: ﴿إِمه كرَِبَ َأَحُدمُهَ

ا﴾ نجد أّن اْلية تعني الوالدين فعالا.. فًم هو تعليقك ورّدك عىل هذه  كاَِلمُهَ

 اإلشكالّية؟!

  ظاهر اآليات التي حتّدثت عن اإلحسان إىل الوالدين هو أّّنا أرادت

بالوالدين األب واألم، وكّل القرائن يف اآليات وخارجها تفيد ذلك والتي منها 

ا ذكرمتوه، وعىل هذا اتفاق مفّّسي اإلسالم أيضًا، من املذاهب كاّفة، بعض م

وهو الذي فهمه الفقهاء من اآليات أيضًا، بل دّلت عليه مجلة من الروايات 

واألحاديث عند السنّة والشيعة، منها صحيحة أيب والد احلنّاط )وسائل الشيعة 

 (، وهذا كّله واضح.185: 12

يّل، فهي رواية مرسلة ال سند هلا نقلها لنا وأّما تفسريها بمحّمد وع

هـ( عن اإلمام الصادق عليه السالم يف )روضة الواعظني: 718النيشابوري )

(، 112: 2(، وروى واحدة أخرى مرسلة أيضًا العياش يف )تفسريه 217

( مرسلًة أيضًا، ونقل عن غريهم أيضًا 211وجاءت يف )تفسري فرات الكويف: 

 .ر األوىل وال سند أساساً بال مصدر من العصو

عىل أّنه لو صّح السند فهو معارض لكتاب اهلل، فإّن سياق اآلية ال يسمح 

هبذا التفسري أبدًا، فام معنى )وإن جاهداك لترشك يب(؟! وكيف نفّّس سائر 

املوارد األخرى؟! إّن هذه التأّوالت التي ال تقوم عىل مستند سندي وتوثيقي 
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م مع الداللة والسياق القرآين يف اآلية الواحدة، واضح، وال هي بالتي تنسج

فضاًل عن جمموعة اآليات، ال يمكن الوثوق هبا واالعتامد عليها هبذه الطريقة، 

  م.واهلل العا

بأّنه )نفس اهلل  ًاقيمة ومعنى الزيارة اليت تصف اإلمام علّي ـ 333

 تعاىل(

 ه الزيارة وما السؤال: لو تفيدونا سًمحة الشيخ باإلشارة إىل مدى صّحة هذ

، ولكم جزيل «السالم عىل نفس اهلل تعاىل القائمة فيه بالسنن»معنى قوله فيها: 

الشكر. والزيارة هي زيارة صفوان اجلًمل ْلمري اَلؤمنني عليه السالم التي جاءت 

السالم عليك يا أبا اْلئمة، »ِف بحار اْلنوار للعالمة اَلجليس، وهذا نّصها: 

، واَلخصوص باْلخّوة. السالم عىل يعسوب الدين ومعدن الوحي والنبّوة

واإليًمن، وكلمة الرْحن وكهف اْلنام. السالم عىل ميزان اْلعًمل ومقّلب 

اْلحوال وسيف ذي اجلالل. السالم عىل صالح اَلؤمنني ووارث علم النبينّي 

واْلاكم يوم الدين. السالم عىل شجرة التقوى وسامع الرّس والنجوى ومنّزل 

السلوى. السالم عىل حّجة اهلل البالغة ونعمته السابغة ونقمته الدامغة. اَلّن و

السالم عىل إرسائيل اْلّمة وباب الرْحة وأيب اْلئّمة. السالم عىل رصاط اهلل 

الواضح والنجم الالئح واإلمام الناصح والزناد القادح. السالم عىل وجه اهلل 

السالم عىل نفس اهلل تعاىل القائمة فيه بالسنن، و عينه التي  ،الذي من آمن به أمن

السالم عىل أذن اهلل الواعية ِف اْلمم، ويده الباسطة بالنعم  ،من عرفها يطمئنّ 

وجنبه الذي من فرط فيه ندم. أشهد أّنك جمازي اخللق وشافع الرزق واْلاكم 

 اهلل حّق جهاده، فصىّل باْلّق، بعثك اهلل علًما لعباده فوفيت بمراده، وجاهدت ِف
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اهلل عليكم وجعل أفئدةا من الناس هتوي إليكم، فاخلري منك وإليك، عبدك الزائر 

ْلرمك، الالئذ بكرمك، الشاكر لنعمك، قد هرب إليك من ذنوبه، ورجاك 

لكشف كروبه، فأنت ساتر عيوبه، فكن ِل إىل اهلل سبيالا، ومن النار مقيالا، وَلا 

جو نجاة من وصل حبله بحبلك، وسلك بك إىل اهلل سبيالا، أرجو فيك كفيالا، أن

فأنت سامع الدعاء ووِّل اجلزاء، علينا منك السالم، وأنت السيد الكريم واإلمام 

 .«العظيم، فكن بنا رحيًما يا أمري اَلؤمنني. والسالم عليك ورْحة اهلل وبركاته

  :( ملحّمد بن 211ـ  282إّن مصدر هذه الزيارة الوحيد هو كتاب )املزار

جعفر املشهدي املتوىّف يف القرن السادس اهلجري، وقد ابتدأ هذه األعامل 

الباب »اخلاّصة بزيارة مشهد أمري املؤمنني ـ وما نقلتموه هو جزء منها ـ بقوله: 

: التوّجه إىل مشهد أمري املؤمنني عليه السالم، فإذا أردت اخلروج من الكوفة 21

نني صلوات اهلل عليه، فاحرز رحلك، وتوّجه وأنت عىل والتوّجه إىل أمري املؤم

 (.282)املزار: « طهرك وغسلك، وعليك السكينة والوقار وتقول:..

هـ( يف )بحار األنوار 2222وقد نقل هذه الزيارة أيضًا العالمة املجليس )

ـ الكتاب  11»( بشكل خمترص، وقال يف بداية نقله هناك ما نّصه: 771: 15

 «.: زيارة صفوان اجلاّمل ألمري املؤمنني عليه السالم..العتيق الغروّي 

وأّما املعنى، فإّن يف بعض اآلراء عند الشيعة أّن عيل بن أيب طالب هو نفس 

السالم »النبّي، بآية املباهلة، بل هو نفس اهلل، كام جاء يف بعض الزيارات قوله: 

)التربيزي « األعىل عىل نفس اهلل العليا، وشجرة طوبى، وسدرة املنتهى، واملثل

 (.57، 51، 11(، اللمعة البيضاء: هـ721األنصاري )

ومثل هذه التعابري حاولت االجتاهات الصوفّية والعرفانية والفلسفّية 

الصدرائّية املتأّخرة عند الشيعة طرح تأويل هلا، بمعنى أّن علّيًا هو نفس اهلل يف 
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هم الصادر األّول ووسائط  مقام الفعل، بمعنى أّنه حيث كان النبي وأهل بيته

الفيض فهم نفس اهلل، واهلل يف عا م اخللق والفعل يتجىّل يف عيّل وُممد واحلسن 

واحلسني دون أن يكون هؤالء هم اهلل يف مقام الذات وغيب الغيوب، وهبذا 

اعتقدوا أّنه هبذه الطريقة نتخّلص من الرشك والكفر، ويف الوقت عينه نثبت 

صحاب الكساء بمعنى عرفاين لطيف قائم عىل مثل مفاهيم: التامهي بني اهلل وأ

الوحدة التشكيكّية، والوحدة يف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة، ونظرية 

 .الفيض، وغري ذلك

بل هبذه الطريقة يثبتون وحدة النبي وأهل بيته أيضًا، فليس النبيُّ إال علّيًا هبذا 

آية املباهلة. فيكون معنى الزيارة هو أّن علّيًا هو املعنى، ولذلك اعُترِبَ أّنه نفُسه يف 

اهلل يف عا م السنن واخللق والقوانني، وهلذا جتدون يف هذه الزيارة وغريها من 

النصوص والكلامت صفات الفعل اإلهلّي ُتعطى لعيّل، ككونه املحاسب 

واملعاقب واملثيب واملجازي واحلارش والنارش والباعث والفاطر واخلالق 

ازق، وأّنه هو الرصاط وسدرة املنتهى وشجرة طوبى والعرش والكريس والر

 وغري ذلك.

 أّما تقويم هذا اْلديث:

فإّن هذه الزيارة ال سند هلا أساسًا يف كتاب  أ ـ أّما من حيث السند واَلصدر،

املزار للمشهدي، كام بينّا مطلعها، بل  م تسند رصاحًة إىل إمام وال ذكر فيها اسم 

أّي راٍو من الرواة، فتكون فاقدًة لإلسناد، بعد كون املشهدي متوىّف يف القرن 

ه يف هذا السادس اهلجري، و م تثبت صّحة مراسيل املشهدي حتى نصّحح روايات

 .الكتاب وغالبها مرسل

نفسه رغم ُماوالت بعضهم ـ كالشيخ مسلم الداوري حفظه  بل إّن املشهديَّ 
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اهلل ـ توثيقه واالعتامد عليه، ال يوجد له ذكر أصاًل يف كتب الرجال املعارصة 

واملتأّخرة عليه، وإّنام بدأ ُيطرح للتداول يف العرص اإلخباري تقريبًا، أي يف القرن 

رش اهلجري وما بعد، وهلذا حكم مثل السيد اخلوئي بعدم ثبوت وثاقة العا

 (.72: 2املشهدي نفسه )معجم رجال احلديث 

هـ(، 2211وأقدم توثيق للمشهدي يف كلامت العلامء جاء مع احلّر العاميل )

اإلخباري املعروف بتوثيقاته، أي بعد قرابة مخسة قرون من الزمن، دون أن تتوّفر 

حتى من العلامء الذين اهتّموا بعرصه وترمجوا علامء هذا العرص معطيات عنه، 

هـ(، والشيخ منتجب الدين الرازي )ح 788مثل ابن شهر آشوب املازندراين )

 هـ(، والعالمة احليل وغريهم.787

نعم وصفه الشهيد الثاين يف بعض إجازاته بالشيخ السعيد )رسائل الشهيد 

شهديُّ الثقة بشهادة الشيخ منتجب الدين (، ولعّله لقب. وامل2217: 1الثاين 

الرازي هو أبو الربكات ُمّمد بن إسامعيل املشهدي، فيام املشهدي صاحب املزار 

هو ُممد بن جعفر، فال ينبغي اخللط بني الرجلني، ومن ثّم فكتاب املزار 

للمشهدي كّله ال يوجد ما يثبته أساسًا، ما  م تعتضد هذه الزيارة أو تلك 

 خارجّية.بمقوّيات 

وأّما نقل العالمة املجليس، فهو عن الكتاب الغروي، أو العتيق الغروي، 

وكّلنا يعرف أّن العتيق الغروي هو عبارة عن كتاب وجده العالمة املجليس يف 

الغرّي يف العراق، و م يعرف اسم كاتبه وال تارخيه وال يعرف عنه شيئًا فساّمه 

 عنه بالغروّي؛ ألّنه وجده يف منطقة بالعتيق؛ ألّن نسخته كانت عتيقة، وعرّب 

مشهد الغرّي عند أمري املؤمنني عليه السالم، ثم نقل عنه مجلة من الروايات يف 

 .كتاب بحار األنوار واعتربه من مصادر كتابه
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والكتاب العتيق »قال املجليس عند بيان مصادر كتاب بحار األنوار ما نّصه: 

عىل مرشفه تأليف بعض قدماء املحّدثني يف الذي وجدناه يف الغرّي صلوات اهلل 

 (.21: 2)بحار األنوار « الدعوات، وسّميناه بالكتاب الغروي

فهذا الكتاب ال قيمة له إطالقًا أيضًا بعد ظهوره يف القرن احلادي  ،ومن ثمّ 

عرش اهلجري، فضاًل عن أّن العالمة املجليس ذكر لنا هذه الزيارة باملطلع الذي 

أساسًا لصفوان اجلاّمل نفسه، بل ال نعلم هل هذه الزيارة ذكرناه دون سند 

منسوبة من قبل صفوان ألحد األئّمة أم هي زيارته، إذ  م تقع نسبة منه إىل أّي من 

 األئّمة بحسب نقل العالمة املجليس عن العتيق الغروي.

ففيه الكثري من املالحظات، وال أريد أن أدخل يف التفصيل،  ب ـ وأّما متنها،

ذه اللغة ال تتناسب أبدًا مع لغة القرآن الذي أرّص دومًا يف عرشات بل مئات فه

اآليات عىل تقديم اهلل هو اخلالق والرازق واملحاسب واملثيب واحلارش والنارش 

والذي ليس كمثله شء، وأّن الناس ـ بمن فيهم األنبياء ـ برٌش خملوقون عبيٌد هلل 

ب، فمزاج القرآن كّله رصيح يف نظري وليس هلم يف إدارة اخللق والكون نصي

املتواضع بعكس كّل هذا النوع من اخلطاب الذي تقّدمه بعض األحاديث كهذه 

 الزيارة املنسوبة، وهذا خالٌف مبنائي يتبع كّل باحث فيه وجهة نظره املسبقة.

أضف إىل ذلك أّن هذا احلديث عرّب )علينا منك السالم(، بدل عليك منّا 

تعبري هو تعبري مستخدم يف املذهب النصريي املتهم بالغلّو، السالم، وهذا ال

حيث ال يقولون: )عليه السالم(، بل يقولون: )منه السالم(، ألّّنم يرون اإلمام 

أعظم من أن نلقي نحن عليه السالم. وتعبري منه السالم أو منك السالم 

امه مع اهلل ُيستخدم مع اهلل سبحانه، وقد ورد يف بعض روايات اإلمامّية استخد

 تعاىل.
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يشار أخريًا إىل أّن الزيارة الثانية التي أملحنا إليها يف ثنايا اجلواب، والتي 

عرّبت عن أمري املؤمنني بأّنه نفس اهلل العليا هي أيضًا ال مصدر وال سند هلا، بل 

 يبدو أّّنا ظهرت يف القرنني األخريين.

 هم؟حيّق لغريم أعلماء الدين خاّص بنقد منت احلديث  ـ 333

  السؤال: إذا كان نقد اَلتن حّقاا للمتخّصص فقط ِف العلوم الدينّية، فًمذا نفعل

إن كان هناك أحاديث موضوعها ليس دينّياا باَلعنى اْلخّص كروايات تتحّدث عن 

الطّب أو الفلك، فهنا وبعد حتديد اَلعنى اللغوي للرواية ـ وبعضها واضح اَلعنى ـ 

اَلتخّصص ِف الدين أو اَلتخّصص ِف العلم؟ إن قلنا إّن من ُيّق له نقد متنها؟ هل 

ذلك من حّق رجل الدين أفال يكون تدّخالا ِف غري اختصاصه، وإن كان من حّق 

رجل العلم فهل يعني هذا أّن لعلًمء الطبيعة اْلّق ِف رفض الروايات التي يعارضها 

 العلم اْلديث دون الرجوع إىل علًمء الدين؟

 ة ذات طرفني: أحدِها متن احلديث نفسه، وثانيهام املستند نقد املتن عملي

النقدي هلذا املتن، فعندما أعرض احلديث عىل القرآن فهناك متن احلديث، 

وهناك مستند النقد أال وهو القرآن الكريم، فالبّد يل كي أمارس نقد املتن من 

ة له من فهم احلديث ومالبساته ولغته وسياقاته وعالقاته باألحاديث املشاهب

جهة، وكذلك البّد يل من فهم القرآن الكريم ملعرفة هل يعطيني مضمونًا 

 مناقضًا ملا قّدمه يل احلديث أم ال؟

فنقد املتن احلديثي وفقًا ملرجعّية القرآن معناه لزوم أن يكون  ،ومن هنا

الشخص فاِهًا ومتخّصصًا يف القرآن والسنّة، ما  م يكن نّص السنّة ونّص 

حني جّدًا وال حيتاجان أساسًا لدراسة موّسعة للمالبسات الكتاب واض
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 والعنارص احلاّفة.

أّما عندما يكون نقد املتن قائاًم عىل حقائق التاريخ، فإّن أمامي املتن احلديثي 

نفسه من جهة، ومعطيات التاريخ احلاسمة من جهة أخرى، ومن ثم فالبّد يل 

يف احلديث فقط، فال حيّق يل مناقشة  من اإلملام بكال اجلانبني، فلو كنت متخّصصاً 

 املتن قبل االطالع الواعي عىل التاريخ.

وهذا كّله معناه، أّنه عندما نامرس نقد املتن انطالقًا من مرجعّية العلم 

احلديث، فالبّد للناقد من وعي طريف العالقة )متن احلديث، واملعطيات العلمّية 

بريًا بالعلوم احلديثة املتصلة بمتن هذا احلاسمة(، فلو كان ُمّدثًا ولكنّه ليس خ

احلديث، فال حيّق له ممارسة النقد، بل البّد له من مراجعة العلم احلديث مراجعة 

 )واعية(، ثم إجراء املقارنة بني املتن والعلم.

ووفقًا ملا تقّدم، يتضح اجلواب عن سؤالكم، فليس نقد متن احلديث شأٌن 

حيّق له القيام به قبل الرجوع إىل العلم رجوعًا يقوم به عا م الدين فقط، بل ال 

د تناقالت وكلامت شفهية وجمالت غري ُمّكمة تّدعي حقيقًة علمّية واعيًا، ال جمرّ 

 هنا وتلك األخرى هناك، كام هي الثقافة الرائجة يف العا م العريب يف هذه األمور.

احلديث ومالبساته كام أّن عا م الطبيعّيات ال حيّق له نقد املتن قبل أن يفهم 

واالحتامالت اللغوّية والتفسريية فيه، فإذا استطاع وعي الطرفني فيحّق له أيضًا 

نقد احلديث، و م تنزل آية أو رواية بأّن نقد متن احلديث خاّص برجال الدين، 

لكّن املنطق يقول بأّنه كام ال حيّق لرجل الدين تثبيت احلديث أو نقده عىل أساس 

املعطيات العلمّية، كذلك ال حيّق للعا م الطبيعي نقد احلديث أو العلم دون وعي ب

 تثبيته دون وعي باحلديث نفسه.

لو كان احلديث واضحًا جلّيًا ال حيتاج ملراجعات أو تأّمالت فيمكن  ،نعم
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ممارسة النقد عليه، ومثل هذه القضايا ليست من الشؤون الفقهّية بالرضورة، فال 

األمر أّننا نتشّدد يف رضورة وعي احلديث وعدم جيري فيها التقليد، غاية 

االستعجال يف اختاذ مواقف منه قبل استنفاد الوسع يف دراسة عنارص صدوره 

 ومالبسات متنه وُمتمالته التفسريية.

هذا كّله مضافًا ملا أرشنا إليه مرارًا، من أّن نقد متن احلديث عىل أساس العلم 

ه مضمون هذا احلديث، بل البّد فيه من أن ال يكفي فيه أّن العلم  م يثبت عند

يكون العلم قد ثبت لديه بطالن مضمون هذا احلديث بشكل قاطع، فعدم 

الثبوت ال يساوي ثبوت العدم، وكثريًا ما نرى استعجاالً يف نقد متن احلديث 

عىل أساس أّن العلم  م يثبت عنده هذا األمر أو أّن هذا األمر ال ينسجم مع مزاج 

 .م احلديث، وهذا كّله ليس بحّجة منطقّية وال رشعّية إطالقاً أهل العل

وقد رأينا بعضهم )كتاب احلديث والقرآن البن قرناس مثاالً( جيعل مرجعّيته 

يف نقد متن احلديث يف بعض األحيان هي االستغراب فقط وعدم كون مضمون 

و احلوزة احلديث مما يتامشى مع مزاجي الشخيص الذي ترّبيت عليه يف اجلامعة أ

أو يف هذا املناخ أو ذاك، دون تقديم أّي دليل علمي أو منطقي حاسم أو مقبول 

 موضوعّيًا.

 كيف هي حال تواتر احلديث عند الشيعة اإلمامّية؟ ـ 333

  السؤال: سًمحة اَلحّقق حيدر حب اهلل، نشكركم جزيل الشكر عىل هذا اَلنرب

رة الروايات اَلتواترة عند النوري واَلعرِف الذي كّلنا نستفيد منه. ما هي صو

الشيعة، مثالا: عيل بن إبراهيم القّمي، عن أبيه، عن ابن أيب عمري، عن هشام، عن 

الصادق عليه السالم، قال كذا وكذا، مثل هذا اْلديث يرويه ضعيٌف، عن ثقة، عن 
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متهم، عن غال، عن الصادق، وهكذا إىل عرشة وعرشين حديثاا هبذا التنّوع السندي 

 ف الدرجات بينهم، هل هذا هو اْلديث اَلتواتر عند الشيعة؟مع اختال

  املتواتر من األحاديث ال فرق فيه بني املذاهب، فالتواتر يف احلديث ليس

أمرًا مذهبّيًا، وإّنام يعني أن يكون هلذا احلديث الواحد يف اللفظ أو يف املعنى طرٌق 

من املنطقي معه افرتاض  وأسانيد ومصادر وخمارج متعّددة تبلغ حّدًا ال يكون

اتفاق كّل هؤالء عىل الكذب يف النقل، وهذا التواتر كام نجده عند الشيعة نجده 

أيضًا عند السنّة، وكام أّن بعض األحاديث التي اّدعي تواترها عند الشيعة ليست 

متواترة لو دّققنا، كذلك احلال يف بعض األحاديث التي يّدعى تواترها عند أهل 

 البحث فيها يعطي عدم تواترها. السنّة فإنّ 

وال فرق يف التواتر بني أن يكون الرواة ثقاتًا أو غري ثقات، نعم كّلام كانت 

الطرق واألسانيد واملصادر مشتملًة عىل ثقات، و م تشتمل عىل من ُشهد عليه 

 بالوضع والكذب، وكان متنها سلياًم، كان حصول التواتر املفيد لليقني أرسع.

الذي ذكرمتوه  م يتضح يل وجه التوصيفات التي ذكرمتوها فيه،  هذا، واملثال

فقد وصفتم ـ إذا صّح فهمي ـ عيلَّ بن إبراهيم القّمي بأّنه ضعيف، وال أدري 

كيف حكمتم بضعفه مع أّنه يوجد اتفاق شيعي عىل توثيقه؟! ولو كان كتاب 

سبته إليه، التفسري هو الذي أوجب تضعيفه عندكم فإّن هذا الكتاب ال ُيعلم ن

والتفصيل يف هذا املوضوع يمكنكم مراجعته يف كتب احلديث والرجال عند 

 اإلمامّية.

ووصفتم ابن أيب عمري باملتهم، وال أدري كيف كان ذلك وملاذا كان متهاًم مع 

اإلمجاع الشيعي عىل توثيقه؟! كام وصفتم هشام بن احلكم أو هشام بن سا م 
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موضوع كان ذلك؟ ولعّل توصيفاتكم هذه ناشئة من اجلواليقي باملغايل، ويف أّي 

املصادر السنّية التي هلا موقف من هؤالء الرواة، وال يصّح أن نقرص نظرنا عىل 

املصادر السنّية يف تقويم الرواة الشيعة، وإال لصّح من الشيعة قرص نظرهم عىل 

اًل؛ تقويم رواة السنّة من مصادرهم، وهبذا لن يكون البخاري بنفسه ثقة أص

لعدم توثيق أحد من علامء اإلمامّية له، وال الكليني ثقة أساسًا لعدم توثيق علامء 

السنّة له، فاألفضل أن ندرس األمور بطريقة ُمايدة أو من داخل املذاهب نفسها 

 ووفق أصوهلا ونظام عملها.

 ، وقفة ورصدشروط حصول التواتر يف احلديث الشريف ـ 333

 صورة التواتر عند علًمء اإلمامّية وأنا أوضح  السؤال: سألتكم قبل أّيام عن

أكثر لكم، نفرتض أن اإلمام الصادق عليه السالم قال: إّن عمر رضب فاطمة 

السالم، ولنفرتض سنده هكذا: عيل بن إبراهيم القّمي، عن أبيه، عن ابن  اعليه

أيب عمري، عن هشام، عن جعفر الصادق، هنا السند ظاهره الصّحة عند اإلمامّية 

بمعزل عن اخلوض بكون الوثاقة َّل تالزم العدالة، ثم أتت رواية أخرى هكذا 

مثالا: جمهول عن غال عن متهم عن ثقة عن جعفر عليه السالم، قال: إّن الذي 

رضب فاطمة هو عمر، وأخرى: ثقة عن جمهول عن ثقة عن متهم عن الصادق: 

اهتم الروائّية إّن عمر رضب فاطمة، أقول: مثل هذا التنويع الرجاِل ودرج

مخسني رواية بنفس اَلوضوع، هل هكذا يكون التواتر أم أَّّنا  اَلختلفة إىل مثالا 

 .آحاد؟ هذا كان سؤاِل شيخنا، مع موّدِت لكم وحمّبتي

  بعد شكركم عىل التوضيح جزاكم اهلل خريًا، فإّن التواتر ال ُيشرتط فيه كون
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واحد ثقاتًا أو عدوالً، وإن كان  مجيع الرواة يف كّل الروايات امللتقية بموضوع

 ييل:عنرصًا مساعدًا، إّنام املهم يف التواتر ما 

أن يكون هناك تتابع يف اإلخبار، فإّن هذا هو معنى التواتر لغًة، فيتبع هذا  أ ـ

الراوي راويًا آخر، فيخرب بعني ما أخرب به األّول، وهذا معناه رضورة تعّدد 

فلو كان للحديث سند واحد لكن حصل العلم  األسانيد واملصادر يف التواتر،

بصدوره لقرائن خاّصة، كام حصل االطمئنان للسيد ُمّمد باقر الصدر بصدور 

رواية العمري املعروفة يف باب حجّية خرب الواحد، فإّن هذا مهام كان العلم فيه 

ًا ما قوّيًا يظّل خربًا آحاديًا معلوم الصدور بالقرائن ال تواترًا باالصطالح، وكثري

 يقع اخللط بني هذين األمرين.

أن ننتبه إىل أّن أسانيد الرواية ال تلتقي كّلها عند شخص واحد، فلو  ب ـ

كثرت الطرق ووجدنا يف كّل الطرق تكّرر اسم شخص معني، فهذا معناه أّن 

، وهذه نقطة مهّمة النبيهذه األسانيد مهام كثرت سوف تكون خربًا آحاديًا عن 

ها بعض الباحثني، حيث يغّرهم كثرة الطرق للوهلة األوىل، فمن للغاية يغفل عن

الرضوري أن نعرف هل ترجع الطرق إىل شخص أم أكثر؟ وأحيانًا ترجع إىل 

اثنني أو ثالثة فقط، وهم مّتهمون بالكذب أو باإلكثار من املراسيل مثاًل، ففي 

حيث النتيجة تتبع هذه احلال ال يكون تواتٌر أبدًا؛ ألّنه ال يستفاد منه العلم، 

 أخّس املقّدمات.

أن يبلغ التعّدد يف الطرق واملصادر حّدًا يصبح من غري املعقول اتفاق  ج ـ

اجلميع عىل الكذب، وهذه قضّية متحّركة، فإّن املوضوع لو كانت فيه مصلحة 

مذهبّية مثاًل أو سياسّية، والتقى عليه عرشة أشخاص وكّلهم من أبناء هذا 

جة التواتر تصبح ضعيفة ويبطأ حصول اليقني منه؛ ألّنه حيتمل املذهب، فإّن در
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 .معه التقاؤهم عىل مصلحة تدفعهم للكذب

وهذا ما حيتاج إىل خربة تارخيية يف ُماولة تصّيد املصالح املحتملة للرواة، 

 بحيث ال يكون الباحث ساذجًا من هذه الناحية.

يف التواتر، فلو كان  أن ال يكون هناك مانع يواجه تنامي االحتامالت د ـ

مضمون احلديث خمالفًا للقرآن الكريم مثاًل، أو غري ممكن، أو كان غريبًا عجيبًا، 

أو كان منافيًا لنصوص أخرى ليست بالقليلة، فإّن هذا يلعب دورًا يف حركة 

التواتر فيعيق حصوله أو حيوجه إىل عدد أكرب من الطرق واملصادر واملخارج كي 

 يفيد اليقني.

أن يكون اخلرب حسّيًا وما يف قّوته، فلو نقل ألف شخص وجهة نظر  هـ ـ

اجتهادّية هلم يف فهم آية أو رواية أو عقل، فال قيمة له؛ ألّن التواتر يتصل بحجّية 

 اخلرب املتصلة بباب احلّس ال احلدس.

فام ذكرمتوه من مثال يمكن فرض حصول التواتر فيه لو حتّققت هذه  ،وعليه

أمر ليس فيه قانون صارم بل خيضع ملديات االحتامالت الرشوط، وهذا 

واملعطيات املختلفة، ولعدد الطرق ونوعيّة رواهتا، وهلذا نجد أّن بعض العلامء 

يّدعي التواتر فيام يرّد عليه عا م آخر بعدم وجود تواتر يف املوضوع ويبنّي كّل 

ي لإلطالة واحٍد منهام وجهة نظره. هذا وهناك رشوط أخرى للتواتر ال داع

 فيها.

 سورة اإلخالصلتعليقات على انتقادات قناة فضائّية مسيحّية  ـ 338

  السؤال: ِف قناة اْلياة اَلسيحّية، يظهر شخٌص يقّدم عّدة حلقات، ُياول فيها

التشكيك ِف أساسّيات الدين اإلسالمي، واسم برناجمه )سؤال جريء(، 
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القرآن، هو حول سورة ويسّمونه باْلخ رشيد، ومن ضمن تشكيكاته ِف 

 اإلخالص واليكم ما أورده:

 ـ إّن سورة اإلخالص مل تأِت بجديد، بل هي فقط ترديٌد لآليات السابقة. 5

ـ كلمة )أحد( اَلوجودة ِف السورة ليست من إبداعات الدين اإلسالمي  4

 والقرآن، بل هي موجودة ِف الكتاب اَلقّدس وكّل اَلسيحيني يرّددوَّنا.

ك معنى ثابت َلفردة )الصمد( ِف سورة التوحيد، فكّل اَلفرّسين ـ ليس هنا 4

يعطون هلا أكثر من معنى.. إذاا اَلسلمون َّل يعرفون معنى الصمد، ويرّددون هذه 

 اَلفردة ِف صلواهتم بدون معرفة وعلم؟

ـ إذا كان معنى الواحد كًم تقولون ليس بالوحدة العددّية، بل وحدة حقيقّية،  3

كر كلمة )أحد( التي حتمل نفس اَلعنى، مع العلم أّنه توجد فًم الداعي لذ

روايات ِف الدين اإلسالمي تقول: إّن اَلفردتني )أي الواحد واْلحد( مها بنفس 

اَلعنى، فًم الداعي إلضافة كلمة جديدة ختتلف رسًما عًّم سبقتها، لكنّها مشاهبة هلا 

 باَلعنى؟

ية: )مل يولد(، ثم بعد ذلك َّلبد ـ اْلحرى وحسب السبق الزمني أن تقول اْل 1

أن تقول: )مل يلد(؛ ْلَّّنا اْلن )مل يلد( كيف تتّم أن يلد يشء من يشء دون 

وجوده، فالبد أوَّلا من وجود اليشء، وهذه تتفق مع مل يولد، ثم بعد ذلك َّلبد 

هلذا اليشء أن يلد أو َّل وهذه تتفق مع مل يلد.. إذاا ترتيب اْلية َّلبد أن يكون مل 

لد؛ ْلَّّنا دَّللة عىل وجود ذلك اليشء وبعدها َّلبد من القول مل يلد، أي أّنه َّل يو

 ُينتج أوَّلداا أو أشياء.

ـ لو كان تفسري اْلحد أو الصمد موجوداا ِف نفس السورة، وهو: مل يلد ومل  6

 يولد، فًم الداعي لتكرار ذكر كلمتني ثم تفسريمها؟! فًم اجلديد ِف ذلك؟
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ًمت موجود ِف الكتب السًموية اجلديدة، فالقرآن الكريم ـ أكثر هذه الكل 7

اقتباٌس من الكتب السابقة كاإلنجيل والتوراة.. كذلك إّن أغلب كلًمت القرآن 

هي مقتبسة من اللغات اَلسيحية واليهودّية.. فًم اجلديد الذي جاء به القرآن؟ 

ف مع العلم بأّن وإذا كان القرآن يقتبس من باقي الكتب، فلًمذا يّتهمها بالتحري

 أغلب ما هو موجود ِف القرآن هو مقتبٌس من الكتب اْلخرى؟

 :لإلجابة عن هذه التساؤالت يمكن التعليق بمجموعة نقاط 

لنفرض أّن سورة اإلخالص ليس فيها شء جديد غري ما جاء يف سائر  ـ 5

و اآليات القرآنية األخرى، ما املشكلة؟ وهل كّل كلمة أو حرف يف التوراة أ

 اإلنجيل أو كتب البوذية والصابئة أو كّل كتب البرش فيه جديد خمتلف؟

إّن القول بأّن القرآن البّد أن ختتلف كّل كلامته عن بعضها يف املعنى ويكون 

حتت كّل حرف معنى خمتلف عن كّل ما جاء يف الكتاب العزيز، هو قوٌل لبعض 

لكريم لو افرتضنا أّنه بتكراره املسلمني، ولنفرض أّنه خطأ، ما الذي رّض القرآَن ا

بعض املفاهيم يف قوالب لفظية خمتلفة يريد تكريس فكرة معّينة ويعطيها 

األولوّية؟ فهل هذا نقص يف الكتاب العزيز بحيث نعتربه كتابًا غري ساموي كام 

يلوح من طبيعة النقد أعاله؟ لو كّرر القرآن املفاهيم بقوالب لفظية خمتلفة قالوا 

ملة أو تلك ليس فيها جديد، ولو  م يكّرر أّي فكرة يف أكثر من قالب إّن هذه اجل

لفظي بام يف ذلك فكرة التوحيد التي هي عمود اإلسالم لقالوا إّنه ال يعطي 

األفكار حّقها بحيث تظهر أِهّية هذه عىل هذه، هذا مسلسل نقدي طويل يقابله 

 مسلسل تربيري طويل مثله عند بعض املسلمني أنفسهم.

هناك فكرة ينطلق منها بعض الناقدين للقرآن الكريم، وهي يف احلقيقة  ـ 4

نقد للمفّّسين وليست نقدًا للقرآن نفسه، وهذه من األخطاء، فبعض الناس 
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يتصّور أّنه ينتقد قضّيًة معينة لكنّه يف واقع األمر ينتقد فهم زيد أو عمرو هلذه 

حث عا م سبيط النييل رمحه اهلل يف رّده القضّية، وأنا أقتبس هذه الفكرة ممّا كتبه البا

عىل األستاذ أمحد الكاتب يف قضيّة املهدوّية، لقد قال النييل هناك ما مضمونه: 

إّن الكاتب رّد عىل فهوم العلامء لقضّية املهدوّية أو اإلمامة، و م يرد عىل فكرة »

 «.املهدوّية

رّد عىل القضيّة نفسها ومعنى هذا الكالم من النييل أّنه قبل أن نفرتض أّننا ن

جيب أن ال نقرص نظرنا عىل تفسريات العلامء هلا، بل علينا أن نبحث بأنفسنا عن 

تفاسري جديدة ُمتملة هلذه القضّية ونحرص كّل التفاسري املمكنة، ثم نرّد عليها 

مجيعًا، فنكون بذلك قد رددنا عىل القضّية بكّل تفاسريها ومعانيها املحتملة. أّما 

سري، وأنا أقوم بالرّد عىل أحد هذه التفاسري الثالثة، االقضية هلا ثالثة تف لو كانت

ثم ال أكمل الرّد عىل االثنني املتبّقيني، فإّن هذا ال يسّمى رّدًا عىل القضّية، بل هو 

 ردٌّ عىل أحد أشكال فهمها وتفسريها.

هذه هذا بالضبط ما نواجهه هنا، فبعض علامء املسلمني قد يطرح مسألة أّن 

الكلمة أو تلك من إبداع النّص القرآين، مثل كلمة )أحد(، ثم يأيت شخص آخر، 

فينتقد هذه الفكرة، لكنّه يضع انتقاده يف سياق نقد القرآن، يف حني جيب عليه أن 

يضع انتقاده يف سياق نقد هذه الفكرة عن القرآن، والتفتيش هل توجد فرضّية 

 أخرى أم ال؟

ه لنفرتض أّن كلمة )أحد( جاءت يف الكتب السابقة، ما أريد قوله هنا هو أنّ 

ما املشكلة بالنسبة للقرآن نفسه؟ أين اّدعى القرآن أّن مصطلحاته كّلها ابتكارّية 

ال سابق هلا؟ ومتى قال بأّن فكرة األحدّية  م تأِت يف أّي نّص ديني سابق؟ لو قال 

د هلذا االّدعاء يف القرآن ذلك لصّح اإلشكال عليه مبارشًة، أّما حيث ال وجو
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القرآن الكريم بل هو موجود يف فهوم العلامء املسلمني وتفاسريهم مثاًل، فإّن 

اكتشاف وجود كلمة )أحد( يف النصوص الدينية السابقة سيكون نقدًا عىل تلك 

وهذه من األخطاء الشائعة يف نقد النّص القرآين، وسببها . الفهوم ال عىل القرآن

ما جاء يف النّص وبني فهوم العلامء وتفاسريهم وإضافاهتم  عدم التمييز بني واقع

 الفكرّية.

حول كلمة )الصمد(، يبدو يل أّن الناقد حياول أن يستفيد من أّي ثغرة أو  ـ 4

إشكالّية لكي حيّملها للنص القرآين، فإّن االختالف يف التفسري ال يقف عند 

يمة أيضًا وهذا من حدود كلمة )صمد(، بل هو موجود يف سائر اآليات الكر

بدهييات علم التفسري. واختالف املسلمني يف تفسري هذه الكلمة ـ لو سّلمناه ـ 

ليس معناه ضعف النّص القرآين بالرضورة، فإّن كاّفة الكتب الساموّية وقع 

اختالف هائل يف تفسريها، بل ظهرت مدارس يف أشكال فهمها، بل حتى 

القديمة وقعت اختالفات يف تفسريها، وال  الكتب الفلسفّية والتارخيية والعلمية

نقول بأّن هذا طعٌن فيها بالرضورة، بل قد يكون قصورًا أو تقصريًا من املفّّسين 

 .هلا

والسبب هنا هو غياب اللغة العربّية وأزمة تفسريها عند املسلمني، فلو أثبت 

ا، لقلنا لنا الناقد أّن كلمة )الصمد( اختلف العرب املعارصون للنبي يف تفسريه

بأّن هذا الكتاب الكريم ُيلقي كلامته بطريقة ملتبسة ال يفهمها حتى العريب 

املعارص لنزول اآليات والفاهم للغة وملالبسات تاريخ النزول، أّما واللغة 

نأخذها اليوم من الكتب يف أكثر األحيان، السيام الكلامت املهجورة يف 

بيعي أن نختلف يف املعنى تبعًا البتعادنا استعامالهتا يف العصور املتأّخرة، فمن الط

عن عرص اللغة، وعليه فيبدو أّن الناقد هنا يريد أن يناقش املسلمني يف أّّنم 
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يرّددون هذه السورة كّل يوم وال يفهمون معنى الصمد، فإّنه لو فرضنا ذلك 

صحيحًا أّي ضري يف ذلك بالنسبة للقرآن؟ إّن هذا يقوله علامء املسلمني أنفسهم 

يف أّن املسلمني كثريًا ما يقرؤون القرآن وال يفهمونه؛ ألّّنم  م يدرجوه يف ثقافتهم 

التعليمية، بل ظّل ماّدًة هامشية يف حياهتم عىل املستوى التفسريي بسبب أزمتي 

اللغة والتاريخ وفقدان الربامج اجلاّدة إلدخاله يف سياق التعليم، ال احلفظ أو 

 القراءة فحسب.

و قصد هنا املفّّسون أنفسهم فإّن اختالفهم فيام بينهم ال يعني أّن علاًم أّنه ل

كّل واحد منهم ليس لديه قناعة بمعنى ُمّدد للكلمة، فال يصّح أن نقول يف حّقه 

بأّنه يرّدد هذه الكلمة وال يعرف معناها، والسبب هو وجود اختالف، فإّن الذي 

 هذا االختالف، أّما الذي يتوه يف االختالف هو الذي ليست لديه وجهة نظر يف

لديه وجهة نظر فهو يفرتض بأّن املعنى واضح بالنسبة إليه، ففي السياسة اليوم 

خيتلفون أشّد االختالف لكّن هذا ال يعني أّن مجيع األطراف ال يعرفون وأّن 

املوقف غامض بالنسبة إليهم، بل كّل واحد يّدعي أّنه يعرف ويعمل عىل فهمه 

يه، نعم اآليت من بعيد و م حيسم خياراته السياسية يمكن أن ووضوح املسألة لد

 .يكون يف حالة غموض وعدم وضوح

فإذا ُقصد أّن كلمة )صمد( ال يفهم معناها عاّمة الناس فهذا صحيح وقد بّينّا 

ذلك، واّما إذا قصد بأّن املفّّسين ال يفهمون معناها، والسبب هو أّّنم خمتلفون، 

ال يعني أّن القضية غري مفهومة عند كّل طرف من  فإّن االختالف يف قضية

 أطراف االختالف من وجهة نظره، فليالحظ جّيدًا.

إذا عّرجنا عىل اختالف املسلمني يف تفسري الصمد، فيهّمني أن أشري إىل  ـ 3

مسألة بالغة األِّهية، وهي تشّكل أحد أهم اسباب اختالف علامء التفسري، ويف 
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 الوقت عينه ترحينا من ِهوم تفسريّية كثرية، وهي ذات جانبني:

بة عن املصداق، فقد أقحم املفّّسون أنفسهم يف اإلجا اجلانب اْلّول:

تساؤالت افرتضوا أّن اإلجابة عنها هلا عالقة بتفسري اآليات وفهم رسائلها، 

فمثاًل إذا جاءت آيات حادثة أصحاب السبت أخذوا يبحثون مثاًل يف: أّي قريٍة 

هي؟ وأين كانت؟ وهل هي قبل موسى أم بعده؟ وكم عدد الفرقة الواعظة و.. 

لحديث عن قصص األنبياء ينشغلون مما ال حاجة ملعرفته. وهكذا عندما يأتون ل

أّيام انشغال بتفاصيل تتعّلق باحلدث التارخيي، إىل حّد أّنه أحيانًا تغيب الرسالة 

القرآنية يف خضّم احلديث عن الواقعة التارخيية التي عاجلها القرآن، ويمكن أن 

حني تراجعوا كتب التفاسري يف القرون الستة اهلجرية األوىل لتتأّكدوا من هذا، يف 

يفرتض حذف كّل هذه األسئلة الغريبة عن النص، والتي جاءت من تفاسري 

 .التابعني، وكذلك من كثري من اإلرسائيليات

فبدل االنشغال بالرسالة القرآنية من وراء النّص صار احلديث متمركزًا حول 

تفاصيل أشياء تعّمد القرآن عدم االهتامم هبا؛ ألّّنا ال تعنيه، فوقعت هنا واحدة 

 من أكثر اخلالفات رضاوة بني قدماء املفّّسين.

وكثريًا ما وجدنا أيضًا أّن اخلطأ واالختالف يرجعان إىل حتديد املفهوم القرآين 

وحرصه بقوم أو مجاعة، وهذا ما التفت إليه بعض املفّّسين منهم العالمة 

ن ـ الطباطبائي، فإذا جاءت آية تتحّدث عن املؤمنني انكّب الكثري من املفّّسي

بتأثريات التاريخ والنصوص املذهبية تارًة وغريها أخرى ـ عىل حتليل من هم 

ألّن  ؛هؤالء املؤمنني، وأدرج هذا األمر يف التفسري، مع أّنه ليس بحثًا تفسريياً 

 .النّص عام غالبًا، بل قد يكون تارخيياً 

وهكذا حتديد أسامء األشخاص الذين نزل فيهم احلدث، ففي بعض األحيان 
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ون ذلك رضورّيًا لكن يف بعض األحيان ختتلف الرواية وال يكون الختالفها يك

 أّي أثر يف فهم النّص القرآين.

إّن الكثري من هذه األمور التي انشغل هبا املفّّسون عىل هامش نشاطهم 

التفسريي أدرجت تدرجيّيًا يف تفسري القرآن مع أّن بعضها تارخيّي وبعضها 

منه أساسًا، بل هو تضييع للوقت، ولو خّلصنا كتب كالمي، وبعضها ال فائدة 

التفسري من مثل هذه االنشغاالت لرتّكز العمل عىل فهم املراد القرآين والرسالة 

القرآنّية والنّص نفسه بشكل أكرب. هذا ولقضية االنشغاالت باملصاديق نامذج 

 أخرى ال جمال لإلطالة فيها اآلن.

، بمعنى أّن ةواحد لكلمةت التي تكون اختالف االستعامال اجلانب الثاين:

الكلمة الواحدة تستعمل يف لغة العرب بمعاٍن، وكتب املعاجم تقوم عىل بيان 

استعامالت الكلمة الواحدة، ويف هذه احلال عندما يأيت املفّّس ليفّّس الكلمة 

بمعنى من املعاين التي يسبق إليها الفهم العريب، نجد مفّّسًا آخر يميل لتفسري 

 .ية بمعنى آخر من معاين الكلمة يغلب عليه طابع قّلة االستعاملاآل

مثاًل كلمة الثياب تستعمل قلياًل جّدًا يف لغة العرب بمعنى القلب، ومن هنا 

﴾ يقصد وثيابك فطّهرقال بعض املّيالني للتفسريات الصوفية بأّن قوله تعاىل: ﴿

عند حدود استعامالت  منه تطهري القلب، واملشكلة التي حتصل أّن املفّّس يقف

الكلمة بوصفها مفردة، فيحاول استغالل معنى تكون مستعملًة فيه، لكي 

يقحمه يف تفسري اآلية، ويف بعض األحيان يكون ذلك عىل حساب السياق، 

 فتنشأ املعارك التفسريية يف هذا اإلطار.

جع وعليه، فكثري من االختالفات ال ترجع إىل النّص القرآين نفسه، بل إّما تر

إىل بعض االنشغاالت التفسريية التي يفرتض حذفها والتي سّببت جداالت 



 3/ ج إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع ......................................... 171

كثرية، أو إىل طبيعة االستعامالت العربّية للكلمة، بناًء عىل مثل فكرة الرتادف 

 واالشرتاك وغري ذلك.

ولست أريد هبذا نفي وجود شء طبيعي يستدعي االختالف يف تفسري 

ّنه ليس كّل اختالف تفسريي يرّبر القول النّص، بقدر ما أريد التنبيه عىل أ

بغموض أو عجز النّص القرآين، بل بعض اخلالفات ترجع جلوانب خارجّية، 

وهذا أمر ال خيتّص بالقرآن فقط بل جيري يف غريه من الكتب التي ترّكزت 

 األنظار التفسريّية عليها.

وحدة إّنه حتى لو فرضنا أّن )أحد، واحد( بمعنى واحد، سواء هو ال ـ 1

العددية أم الوحدة الرصفة، فال يعني ذلك أّن تعّدد الكلامت يف اإلفادة ملعنى 

واحد نقٌص، لقد تصّور أمثال األستاذ سبيط النييل أّن القرآن لو استخدم كلمتني 

يف معنى واحد، فكأّن ذلك من اإلرساف يف القول ومن العبث يف البيان، ولست 

التفنّن اللفظي والبياين واإليصايل  أرى يف ذلك أّي عبث، بل هو من غنى

وما الدليل عىل استحالته  ؟للفكرة، وأّي عيب يف ذلك، حتى لو كان كتابًا ساموّياً 

أساسًا سوى افرتاضاتنا األيديولوجّية املسبقة بأّن النص القرآين جيب أن يكون 

 ؟استثنائّيًا من مجيع اجلهات وبكّل الطرق

غري ذلك تكمن يف هذه اجلودة التفنّنّية يف إّن قيمة الشعر واألدب والنثر و

استخدام عّدة تعابري يف معنى واحد، ففي علم العروض ال ينصحون بتكرار 

كلمة بعينها يف بيتني قريبني من الشعر، فإّن هذا يسٌء حتى من الناحية املوسيقيّة 

للكالم، ومن هنا ينصحون باإلتيان بكلمة أخرى تعطي نفس املعنى ولكنّها 

ف يف إيقاعها املوسيقي ويف صوهتا، بحيث يضفي ذلك مجاالً عىل النّص ختتل

وروعة، وهذا جزء من بنية البالغة والفصاحة والشعر والنثر ليس يف العربية 
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فقط، بل يف لغات أخرى أيضًا، ما  م تكن حالًة خاّصة كبعض األشعار الشعبّية 

اع موسيقي واحد آخَر كّل الرائجة يف الثقافة العراقيّة والتي حتاول تكرار إيق

 شطر من البيت، بمعنى خمتلف مع تشابه الصوت.

وعليه فلو فرضنا جدالً أّن )أحد، واحد( بمعنى واحد، فلامذا أفرتض أّن هذا 

 نقصًا، إّنني بالعكس أراه كامالً وجودًة لو سّلمناه جدالً.

كنّكم  م إّن حديثكم عن تقديم ) م يولد( عىل ) م يلد( صحيح يف نفسه، ل ـ 6

 تأخذوا بعني االعتبار عنرصين أساسّيني:

وهو العنرص التارخيي، ويشّكل فرضّية تارخيية معقولة، وهي  العنرص اْلّول:

أّن القرآن الكريم  م يواجه تيارات فكرّية أو دينية تتحّدث عن كون اهلل ولد من 

قة عليه أب فوقه، بينام نجد القرآن حيّدثنا عن مذاهب دينية معارصة له وساب

آمنت بأّن اهلل له ولد، فيمكن مع ذلك افرتاض أّنه راعى احلاجة التارخيّية 

والواقعّية باالبتداء بام له رواٌج أكثر، فأراد كّس فكرة أّن هلل ولدًا، والتي هي 

فكرة موجودة، ثم أردفها بأّن اهلل  م يولد، والتي هي فكرٌة يقّل أنصارها نسبّيًا، 

 كن أن يساعد عىل فرضيّة من هذا النوع.فالعنرص التارخيي يم

وليس ترتيب الكلامت يف لغة العرب قائاًم بالرضورة عند استخدام حرف 

العطف )واو( عىل الرتاتبّية، بل يدّل عىل االجتامع واالشرتاك، ومن ثم يمكنك 

بالواو عطف املتقّدم عىل املتأّخر. نعم لو كان العطف بالفاء لربام صّح إشكالكم، 

 ال يكون هناك معنى ألن يقول:  م يلد فلم يولد، أو  م يلد ثم  م يولد. إذ قد

، فإّن العنارص التي اإليقاعي وهو العنرص التناسقي اللغوي العنرص الثاين:

يأخذها املتكّلم البليغ ليست هي التنظيم الواقعي لألشياء واملوضوعات التي 

لنّص، فاجلامل يف الرتكيب يتحّدث عنها فقط، بل هو يأخذ أيضًا عنرص مجالية ا
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والتناسق يف اإليقاع املوسيقي أمران بالغا األِهّية يف البالغة والنثر والشعر وغري 

ذلك، وهلذا أجاز العرب يف الشعر كّس الكثري من قواعد اللغة نفسها لصالح 

قواعد الشعر؛ ألّن العنرص التناسقي اجلاميل واملوسيقي هلام أولوّية كبرية يف 

 .لبالغي نفسهالعنرص ا

) م يولد و م يلد( لكان احلرفان اآلخران يف  :فإّنه لو قالت اآلية ،ومن هنا

اآلية ِها الكّسة والضّمة، أو الكّسة والسكون عىل تقدير الوقف، وهذا ال 

يتناسب مع خواتيم اآليات األخرى )أَحد، صَمد، أَحد( والتي هي مفتوحة 

خري، وهلذا ناسب مجالّيًا وموسيقيًّا احلرف ما قبل األخري مع ضّم احلرف األ

وضع )يوَلد(؛ ألّّنا مفتوحة مع ضّم أيضًا، فلامذا ال يكون هذا االفرتاض 

منطقيًا؟ وبالتايل مع أخذ اخلصوصّية التارخيية التي تعرّب عن حاجة للمواجهة يف 

قضّية كونه والدًا، مع اخلصوصّية اجلاملية والتناسقية يمكن تربير تقديم )يلد( 

عىل )يولد(، ومن ثّم، ال يكون كالمكم برهانًا عىل وجود ارتباك يف اآلية 

 الكريمة.

إّن إشكالكم ما قبل األخري غاية ما يفيد رضورة افرتاض أّن الصمد ال  ـ 7

عالقة هلا بالوالدة أو املولودّية، وأصل الصمد يف لغة العرب من املقصودّية، 

 يرجع إىل أحد، وهلذا عرّب بعضهم وهو السّيد الذي ُيقصد وُيرجع إليه وال

بالغنّي غري املحتاج، وهبذا املعنى ال يكون الصمد مطابقًا يف املعنى متامًا لقضّية 

 الوالدة، بل متداخل معها.

عىل أّنه لنفرض وجود نوع من التكرار، فام املشكلة؟ أ م يفتخر العرب 

قلنا ـ موضوٌع أسايّس، بالتكرار الذي يكون لغاية التوكيد؟ واملوضوع هنا ـ كام 

وهو قضية التوحيد، فأراد النّص القرآين اإلتيان بسورة خمترصة قابلة للرواج، 
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مثل سورة اإلخالص، ويكون هلا قدرة توكيد مفهوم التوحيد، هلذا كّررته من 

زوايا متعدّدة: األحدّية، الغنى والصمدّية، نفي الوالدة واملولودّية، نفي املثلّية، 

أربعة تصّب من زوايا أربعة يف توكيد املبدأ التوحيدّي العام يف وهي مفاهيم 

اإلسالم، ولست أدري ما العيب يف كّل هذا؟! فإّن التوكيد اللفظي واملعنوي 

 معًا من ُماسن البالغة يف اللغة العربية عند احلاجة، وهذه منها.

بعّدة  إّن إشكالكم األخري حيتاج لكالم طويل، لكنّني أملح هنا رسيعاً  ـ 8

 إشارات:

إذا كان كتاٌب ما ُمّرفًا فهذا ال يعني أّنه بأمجعه باطل، بل يمكن أن يكون  أ ـ

فيه احلّق والباطل، متامًا كام نقول اليوم بأّن السنّة الرشيفة ُمّرفة، فهذا ال يعني أّنه 

ليس فيها ما هو احلّق، فلو تطابق بعض ما يف القرآن الكريم مع بعض ما هو 

فهذا ال يناقض فكرة حتريف هذه الكتب؛ ألّن  موجود اليوم يف التوراة مثالً 

القائل بالتحريف ال يقول بالتحريف التام بحيث ال يوجد حّق، حتى ال يوجد 

 تشابه.

 م يّدع القرآن الكريم بأّن كلامته نحتت نحتًا بحيث ال وجود هلا قبل  ب ـ

ذلك، بل بالعكس فقد نسب بنفسه إىل األديان التي قبله الكثري من الكلامت 

واملفاهيم كالصالة والصوم والزكاة واإليامن واملعاد والنبّوة واجلنّة والنار 

ّية، فهو يرّصح بوجود هذه وكذلك مجلة من األحكام الرشعية واملبادئ األخالق

يف الديانات السابقة، و م يّدع أّن كّل كلامته مبتكرة ال سابق هلا، وال أّن كّل 

مفاهيمه جديدة و م تكن تسمع هبا اإلنسانية من قبل، فهذا الكالم من 

 أيديولوجّيات بعض من قد ال يملك اختصاصًا.

ب ساموية نزلت، وهذه كّل ما يف األمر أّن القرآن يشّكل حلقة يف سلسلة كت
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، أو للكتامن الكتب واألفكار واملقوالت صحيحة غري أّّنا تعّرضت للتشويه

فجاء القرآن لكي يصّحح القيم واملفاهيم الدينية التي جاء هبا كّل األنبياء ويرفع 

ثم يضيف شيئًا آخر إىل ويكشف ما أخفاه رجال الدين ملصاحلهم، التشويه منها، 

 )وربام ال يضيف(. ت السابقةما جاءت به النبّوا

هذا هو ما يّدعيه القرآن، وهو واضح من نصوصه، ومن ثم فمن الطبيعي أن 

نجد تشاهبًا بني القرآن وما قبله من كتب، حتى عىل فرضّية حقانية القرآن؛ ألّن 

املفروض أّن مصادر الكتب السابقة أصلها يرجع لوحي ساموي وأّّنا حّرفت، 

ة النبوّية، فلو جاء نبيٌّ اليوم مبعوث من قبل اهلل لكي يبنّي كام حّرفت عندنا السنّ 

لنا السنّة الصحيحة، فمن الطبيعي أن يقول بعض ما هو موجود يف كتب 

احلديث اليوم؛ إذ ليست كّل كتب احلديث كاذبة وال يطابق أّي خرب منها أيَّ 

وف يضيف واقعة يف التاريخ أو أّي كالم قيل من النبي، ومن الطبيعي أّنه س

بعض ما غاب، وسيصّحح بعض النصوص املنقولة بطريقة خاطئة كام سيصّحح 

بعض املفاهيم والفهوم والتفسريات التي قّدمت للدين وتعاليمه، ومن ثم 

فاالشرتاك بني ما سيأيت به املصّحح وبني ما هو موجود بني أيدينا شأٌن طبيعي 

 .مائة يف املائة، فال داعي للتهويل هبذه القضّية

ضافة إإّنام يصح هذا اإلشكال عندما نرى أّن القرآن ليس فيه أّي  ،نعم

تغيري أو أّي تعديل  أّي وال أّي كشف ملا تّم كتامنه، وال  ،مفهومّية أو تصحيحّية

عىل أّي من املفاهيم واملقوالت واهلندسّيات النظرية والعملّية املوجودة يف 

 يف أّنه  م يأت بأّي جديد.التوراة واإلنجيل، هنا يصّح هذا اإلشكال 

علاًم أّن وظائف النبّوات ليس فقط مّدنا بمعلومات جديدة، بل تذكرينا بام يف 

ىل ما يف وجداننا وفطرتنا كام جاء يف احلديث عن اإلمام عيل إعقولنا وتنبيهنا 

عليه السالم، وما يتصّوره بعض املؤمنني من أّن الكتاب والسنّة قد جاءا بام ال 
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نسان أن يصل إليه غري صحيح، بل بعض ما فيهام يصل إليه اإلنسان يمكن لإل

رون بالعقل، غاية األمر أّن وظيفة النبّي ويعرفه وقد برهن عليه الفالسفة واملفكّ 

والواعظ هو تنبيه النائم وإيقاظه ورفع الغشاوة عن قلبه، وخلق ُمفزات 

ية لإليامن والعمل ة عميقة فيه لالندفاع نحو املامرسة العملوجدانية وروحيّ 

، وليس فقط معّلاًم أو باحثًا أو فيلسوفًا أو  الصالح، فالنبّي مصلٌح ومربٍّ

س  ًا.مدرِّ

، مع أّن كل ما هو من «ولعّل الذي أبطأ عّني هو خري لي»ملاذا نقول:  ـ 333

 اهلل فهو خري؟

  السؤال: نحن نعتقد أّن اهلل سبحانه َّل يصدر منه إَّل اخلري، فلًمذا ِف دعاء

ُت َأْدُعوَك آِمناا وَأْسَأُلَك ُمْسَتْأنِساا َّل َخائِفاا »..فتتاح ندعو هبذه الفقرة: اَّل َفرِصْ

[ َعَتبُْت بَِجْهيِل  وَّل َوِجالا، ُمِدَّلا َعَلْيَك فِيًَم َقَصْدُت فِيه إِلَْيَك، َفإِْن َأْبطَأَ َعنِّي ]َعيَله

، أليس من « ِِل لِِعْلِمَك بَِعاقَِبِة اْلُُمور..َعَلْيَك، وَلَعله الهِذي َأْبَطَأ َعنِّي ُهَو َخرْيٌ 

اَلفروض أن تستبدل كلمة )لعّل( بكلمة أخرى تبنّي تأكيد اخلري، أي أّن التأخري 

 أكيداا هو خرٌي ِل؟

  ذكر علامء اللغة بأّن )لعّل( تستعمل يف لغة العرب للرتّجي ولبيان حال

يف شء متيّقن ال شّك فيه فتكون اليشء املشكوك، ثم قالوا بأّّنا لو استعملت 

 بمعنى )كي(، وهبذا خيتلف معنى لعّل يف احلالني.

ثالثة، وهي:  مل أيضًا من زاوية ثانية يف معانٍ وذكروا أّن )لعّل( تستع

الرتّجي، نحو: لعّل اهلل يرحم زيدًا، واإلشفاق، نحو: لعّل العدو يغلبنا، 

والتعليل، نحو: قل لزيد كذا وكذا لعّله يقبل، أّي إّن قولك له ذلك يكون ألجل 
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، بحسب ما )لعّل( قبوله. وهبذا ذكر اللغويون واملفّسون معاين متعّددة لكلمة

فالبّد من  )لعّل(  شك عنده، فلو قال هو كلمةالحظوا من السياقات، فاهلل ال

انظر: ابن هشام ) تفسريها بمعنى التعليل ال الرتّجي أو اإلشفاق مثالً 

 (.211 ،215األنصاري، قطر الندى وبّل الصدى: 

ولكّن الذي يبدو يل ـ خالفًا للمناهج املعروفة بني اللغوّيني واألصولّيني 

وأمثاهلا، ممّا أكثروا فيه املجاز والتقدير، واملفّّسين يف معاجلة موضوع لعّل 

فأوحى ذلك ببعض االرتباك ـ هو أّن )لعّل( يف لغة العرب تأيت بمعنى واحد، 

وتكون مصاديقها أو مواردها خمتلفة، فمعنى هذه الكلمة هو إنشاء حال انتظار 

حصول اليشء قريبًا، يف مقابل )ليت( التي تعني إنشاء حال انتظار حصول 

بعيدًا، فإذا كان اليشء املتوّقع حصوله مرغوبًا صارت للرتّجي، وإذا كان اليشء 

اليشء املتوّقع حصوله خموفًا صارت لإلشفاق، وإذا كان اليشء املتوّقع حصوله 

ال نعلم هل حيصل أم ال، صارت تشتمل عىل الشك، وإذا كنّا عىل يقني بحصوله 

لرتّقب واالنتظار  م يعد حيوم الشك قريبًا، ونريد أن نشري إىل ذلك بنحو التوّقع وا

 .حوهلا

فهذه العناوين )الرتّجي واإلشفاق والشك واليقني والتعليل وغري ذلك( 

ليست جزءًا من داللة كلمة )لعّل(، بل غاية ما تدّل عليه هو إنشاء حال انتظار 

حصول اليشء قريبًا، فأنا أقوم بإنشاء االنتظار والرتّقب، ال إنشاء الرتّجي أو 

إلشفاق، وألّن الغالب يف حاالت التحّقق املستقبيل بالنسبة للبرش هي حاالت ا

ال علم فيها؛ ألّن البرش ال علم لدهيم باملستقبل، هلذا غلب استعامهلا يف مورد 

يالزم الشك والرتّدد، فحصل الظّن بأّّنا وضعت حلاالت الشك فقط وعدم 

اليقني، وهبذا التفسري أمّخن  اليقني، وإال فهي تستعمل يف مورد الشك ويف مورد
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 أن أغلب املشاكل التي عانى منها اللغويون واملفّّسون هنا سوف تتالشى.

ومن هنا، نجد أّن القرآن الكريم استعمل هذه الكلمة يف حاالت ال حُيتمل 

 فيها الشك، وذلك يف جمموعتني من اآليات القرآنية ـ إذا أردت تصنيفهام ـ ِها:

هي تلك التي جاء استخدام كلمة )لعّل( فيها يف حّق اهلل و اَلجموعة اْلوىل:

 تعاىل الذي ال حيتمل يف ساحته اجلهل أو الشك، وهي:

ُهْم قوله تعاىل: ﴿ ـ 5 وَلنُِذيَقنهُهْم ِمَن اْلَعذاِب اْلَْدنى ُدوَن اْلَعذاِب اْلَْكرَبِ َلَعله

تامل، بل هو جازم بأّّنم (، فإّن اهلل ال يتكّلم بلغة االح12﴾ )السجدة: َيْرِجُعونَ 

يرجعون أو ال يرجعون، وإّنام يريد أن يقول بأّنه أذاقهم من العذاب األدنى 

 بانتظار رجوعهم أو منتظرًا لرجوعهم.

َك َباِخٌع َنْفَسَك َأَّله َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ وقال تعاىل: ﴿ ـ 4 (، 7﴾ )الشعراء: َلَعله

ل وهل سيكون الرسول باخعًا نفسه أم فهل اهلل يشّك يف الذي سيكون يف املستقب

ال، حتى يقول له: لعّلك متلف نفسك ومذهب ذاتك يف سبيلهم؟! إّنه يريد أن 

يقول بأّن استمرارك عىل هذه الطريقة ُينتظر منه تالف نفسك، ويرتّقب منه 

 ذهابك وتالشيك، فال تبتئس وال حترق أعصابك كي ال حيصل هذا معك.

ُر َأْو تعاىل أيضًا: ﴿ ومن هذا القبيل قوله ـ 4 ُه َيَتَذكه َفُقوََّل َلُه َقْوَّلا َليِّناا َلَعله

(، فهل اهلل جاهل بام ستؤول إليه حال فرعون وأّنه لن يتذّكر 11﴾ )طه: خَيَْشى

أو خيشى من إنذار موسى وهارون له؟! إّن اآلية التي حتكي عن لسان اهلل يف 

لشك باملستقبل، بل تريد أن تقول: خطابه ملوسى ال تريد وضع اهلل يف مصاّف ا

قل لفرعون قوالً لّينًا ويكون عندنا حال انتظار خلشيته وتذّكره، أّي إّنك تفعل ما 

ُيطلب منك وبعد ذلك ننتظر استقباله ونرتّقبه، فليس للقضّية عالقة باجلانب 

فعل املعريف من الشك واليقني، بل هلا عالقة باجلانب الرتّقبي وبعنرص انتظار رّدة 
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فرعون، فنحن ّنديه وننتظر خشيته، سواء كنّا نعلم بأّنه سيقبل أم ال، فال نحكم 

 عليه قبل انتظار رّدة فعله.

ا َطيِّباا َفاْمَسُحوا بُِوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِمنُْه قوله سبحانه: ﴿ ـ 3 ُموا َصِعيدا ..َفَتَيمه

َرُكْم َولُِيتِمه نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َما ُيِريُد اهللهُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَ  ٍج َوَلكِْن ُيِريُد لُِيطَهِّ

ُكْم َتْشُكُرونَ  (، فهل اهلل ال يعرف بحالنا وأّننا سنشكر أم ال؟ بل 1﴾ )املائدة: َلَعله

املراد إّنه فعل كّل هذا منتظرًا شكركم، وحيث إّن الشكر أمٌر مرغوب كان 

 انتظاره رجاًء.

ُكْم َتْشُكُروَن َوإِْذ َآَتْينَا ﴿وقال تعاىل:  ـ 1 ُثمه َعَفْوَنا َعنُْكْم ِمْن َبْعِد َذلَِك لََعله

ُكْم  َتُدوَن َوإِْذ َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه َيا َقْوِم إِنه ُكْم هَتْ ُموَسى اْلكَِتاَب َواْلُفْرَقاَن َلَعله

اذُِكُم اْلِعْجَل َفُتوُبوا إِ  َ ىَل َباِرئُِكْم َفاْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم َذلُِكْم َخرْيٌ َظَلْمُتْم َأْنُفَسُكْم بِاختِّ

ِحيُم َوإِْذ ُقْلُتْم َيا ُموَسى َلْن ُنْؤِمَن  اُب الره ُه ُهَو التهوه َلُكْم ِعنَْد َباِرئُِكْم َفَتاَب َعَليُْكْم إِنه

اِعَقُة َوَأْنتُْم تَ  نْظُُروَن ُثمه َبَعْثنَاُكْم ِمْن َبْعِد َلَك َحتهى َنَرى اهللهَ َجْهَرةا َفأََخَذْتُكُم الصه

ُكْم َتْشُكُرونَ   (، وصار أمرها واضحًا ممّا تقّدم.71ـ  71﴾ )البقرة: َمْوتُِكْم َلَعله

َظَهَر اْلَفَساُد ِِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر بًَِم َكَسَبْت َأْيِدي النهاِس لُِيِذيَقُهْم وقال تعاىل: ﴿ ـ 6

ُهْم َيْرِجُعونَ  َبْعَض الهِذي َعِمُلوا  (، وهي كالتي سبقتها.12﴾ )الروم: َلَعله

ا َما وقال سبحانه: ﴿ ـ 7 َك لُِتنِْذَر َقْوما قُّ ِمْن َربِّ اُه َبْل ُهَو اْْلَ َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

َتُدونَ  ُهْم ََيْ (، وقد صار حاهلا 7﴾ )السجدة: َأَتاُهْم ِمْن َنِذيٍر ِمْن َقْبلَِك َلَعله

 واضحًا.

وهي املجموعة التي جتعل ما بعد )لعّل( نتيجة ملا قبلها، مع  جموعة الثانية:اَل

العلم بأّن ما بعدها متيّقن احلصول عند حصول ما قبلها، ولذلك آيات عديدة 

 نذكر منها:
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جِّ َوَلْيَس قوله تعاىل: ﴿ ـ 5 ِة ُقْل ِهَي َمَواقِيُت لِلنهاِس َواْْلَ َيْسَأُلوَنَك َعِن اْْلَِهله

ا الْ  َقى َوْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبَواهِبَ رِبُّ بَِأْن َتْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن ُظُهوِرَها َوَلكِنه اْلرِبه َمِن اته

ُكْم ُتْفلُِحونَ  ُقوا اهللهَ َلَعله (، فإّن تقوى اهلل تؤّدي إىل الفالح 281﴾ )البقرة: َواته

عنى ألن يقول: اتقوا اهلل قهرًا بحسب معطيات سائر النصوص القرآنية، فال م

وربام تفلحون لو اتقيتموه وربام ال تفلحون!! ما  م جيعل متعّلق التقوى هنا 

 خاّصًا بام أورده مطلع اآلية الكريمة.

ُكْم ُتْرَْحُونَ وقال تعاىل: ﴿ ـ 4 ُسوَل َلَعله ﴾ )آل عمران: َوَأطِيُعوا اهللهَ َوالره

حم وقد ال نرحم؟! أم املراد: أهيا الناس (، فهل لو أطعنا اهلل ورسوله قد نر271

 أطيعوا اهلل ورسوله، فإذا فعلتم ذلك كان انتظار رمحة اهلل؟

ُقوا اهللهَ وقال تعاىل: ﴿ ـ 4 وا َوَصابُِروا َوَرابُِطوا َواته ا الهِذيَن َآَمنُوا اْصرِبُ َ َيا َأَيُّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  ابرنا ورابطنا (، فهل إذا صربنا وص111﴾ )آل عمران: َلَعله

وجاهدنا واتقينا اهلل ربام نفلح وقد ال نفلح؟! أ م َيِعِد اهلل هؤالء بالفالح والفوز، 

فأين الوعد اإلهلي الذي ال خُيَْلف؟! بل يريد أن يقول: اتقوا وصابروا ورابطوا 

 وهنا ُينتظر الفالح والفوز والنجاح.

ا الهِذيَن َآَمنُوا وقال تعاىل: ﴿ ـ 3 َ ُقوا اهللهَ َواْبَتُغوا إَِلْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا َيا َأَيُّ اته

ُكْم ُتْفلُِحونَ   (، وهذه اآلية كالتي سبقتها فال نطيل.77﴾ )املائدة: ِِف َسبِيلِِه َلَعله

بِيِث وقال تعاىل: ﴿ ـ 1 بِيُث َوالطهيُِّب َوَلْو َأْعَجَبَك َكْثَرُة اخْلَ ُقْل ََّل َيْسَتِوي اخْلَ

قُ  ُكْم ُتْفلُِحونَ َفاته  (، وهي كالتي سبقتها.211﴾ )املائدة: وا اهللهَ َيا ُأوِِل اْْلَْلَباِب َلَعله

ُكْم ُتْرَْحُونَ وقال تعاىل: ﴿ ـ 6 ُقوا َلَعله بُِعوُه َواته ﴾ َوَهَذا كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك َفاته

ل الرمحة أم اجلزم (، فهل اّتباع القرآن مع التقوى يوجب احتام277)األنعام: 

 بالرمحة نتيجة الوعد اإلهلي هبا، واهلل ال خيلف امليعاد؟!
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ا الهِذي َلُه ُمْلُك وقال سبحانه: ﴿ ـ 7 ا النهاُس إيِنِّ َرُسوُل اهللهِ إَِلْيُكْم مَجِيعا َ ُقْل َيا َأَيُّ

يِي َوُيِميُت َفَآِمنُ  ًَمَواِت َواْْلَْرِض ََّل إَِلَه إَِّله ُهَو ُُيْ يِّ السه وا بِاهللهِ َوَرُسولِِه النهبِيِّ اْْلُمِّ

َتُدونَ  ُكْم هَتْ بُِعوُه َلَعله (، فهل 278﴾ )األعراف: الهِذي ُيْؤِمُن بِاهللهِ َوَكلًَِمتِِه َواته

اإليامن بالرسول واتباعه ربام يؤّدي إىل اهلداية وربام ال يؤّدي هلا؟! بل بالعكس 

هو اهلداية، فيكون املراد من اآلية: آمنوا واّتبعوا إّن اإليامن بالرسول واّتباعه 

الرسول، وهنا ُتنتظر اهلداية التي ستكون حتاًم، فإّن من يؤمن بالرسول ويتبعه 

 سيمسك باهلداية والرشاد يقينًا.

ُكْم وقال سبحانه: ﴿ ـ 8 َا الهِذيَن َآَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربه َيا َأَيُّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ َواْفعَ  رْيَ َلَعله  (، وحاهلا كحال اآليات السابقة.55﴾ )احلج: ُلوا اخْلَ

ُكْم وقال سبحانه: ﴿ ـ 9 ُسوَل َلَعله َكاَة َوَأطِيُعوا الره اَلَة َوَآُتوا الزه َوَأقِيُموا الصه

 (، وصار أمرها واضحًا أيضًا.71﴾ )النور: ُتْرَْحُونَ 

الت )لعّل( يف لغة العرب هو إنشاء انتظار وعليه، فاملعنى اجلامع الستعام

اليشء وترّقبه قريبًا، فإن كان املنتظر مرغوبًا كان ترّجيًا، وإن كان خموفًا كان 

 .إشفاقًا، وقد يصاحب هذا كّله حالة شّك وقد يكون معها حالة يقني

ويف ظنّي إّن هذا الفهم لكلمة )لعّل( هو الذي حيّل مشكالت استخداماهتا يف 

ب والسنّة أيضًا، كام يرفع مجلًة من اإلشكاالت العقائدّية، فيكون الرتّجي الكتا

أو اإلشفاق أو الشك أو اليقني من لوازم إنشاء االنتظار والرتّقب الذي هو 

املعنى املوضوع له لفظ )لعّل(، ال جزءًا من املعنى املوضوع له، وهبذا نتخّلص 

كثر فيها املفّّسون واللغوّيون من اّدعاءات املجاز والتقدير واحلذف التي أ

 .الكالم

هذه ُماولة متواضعة أطرحها للتداول، وهذا هو فهمي وال أريد اجلزم 
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 النهائي به، واهلل العا م.

وعليه، فام أوردمتوه يف دعاء االفتتاح غاية ما يفيد هو: يا رّب، إيّن يّسء، 

بل الصحيح أعاتبك عندما حيصل بطؤ يف استجابتك لدعائي، وهذا من جهيل، 

هو أن أنتظر اخلري يف ذلك الذي أبطأ عنّي، وسبب انتظاري للخري فيه هو أّنني 

 أعلم بأّنك تعرف عواقب األمور، فتّدخر يل ما هو اخلري.

وسبب هذا التفسري الذي نختاره هو علمنا من اخلارج بأّنه ال يصدر من اهلل 

الذي أعطانا قرينَة الزم إال اخلري يف مسألة الدعاء، فهذا املعطى اخلارجي هو 

املعنى هنا، فاملعنى هنا هو انتظار اخلري، والزمه العلم به؛ للعلم بخريية اهلل، 

فاملعطى اخلارجي ليس قرينة جماز، بل هو قرينة الزم املعنى احلقيقي، فتأّمل 

 جّيدًا.

 بأدنى سبب هاتصحيحأو يم األحاديث واملوقف من فوضى تق ـ 333

 نحن حجج اهلل عىل »ية مثل: قال اإلمام العسكري: السؤال: عندما تأِت روا

، ويأِت اجلواب من أحد اَلحّققني بأّن «خلقه وجّدتنا فاطمة عليها السالم حّجة علينا

اْلديث خمرتع َّل أصل له، وأقدم مصدر له كتاب تفسري باسم أطيب البيان ِف 

كر اْلديث تفسري القرآن بالفارسّية، تأليف السيد عبد اْلسني الطيب، وهو يذ

بعنوانه منسوباا إىل اإلمام العسكري من دون سند، ثم جاء مجلة من اَلؤّلفني 

واعتمدوا عىل التفسري اَلذكور، مع أّنه هو يقول بأّنه منسوب، ثم نقله اَلعارص 

الشيخ فاضل اَلسعودي ِف كتابه اْلرسار الفاطمّية، من دون سند. يتضح لنا أّن 

فكيف يأِت حمّقٌق آخر، ويقول: إّن اْلئّمة مل ُيّددوا لنا اْلديث خمرتع وليس له سند، 

منهجّيةا للتعامل مع الروايات من الناحية اَلعرفّية وأكثر دّقة من ذلك َّل يمكن ذلك 



 3/ ج إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع ......................................... 111

بسبب اْلجيّة الذاتية للمعرفة. َّل نستطيع رمي الرواية ْلَّّنا ضعيفة السند، ليس 

ذه الرواية هلا وزن معرِف، وبالتاِل ْلّن اْلئمة َّنونا عن ذلك وحسب، وإّنًم ْلّن ه

جيب التعامل معها بمستوى وزَّنا اَلعرِف وفق اَلعايري اَلوضوعّية اَلهنيّة، يعني َّل 

نستطيع أن نرمي الروايات التي تتحّدث عن تفاصيل مظلوميّة الزهراء عليها 

ة بينًم السالم حتى وإن كانت ضعيفة السند؛ ْلّننا سننتهي إىل أّنه ليس هناك مظلوميّ 

نحن نعرف يقيناا بالتواتر أّن هناك مظلومّية شديدة تفوق كّل تصّور وكّل شناعة. 

ويأِت آخر ليقول بأّن عدم ورود اْلديث ِف أحد كتب اْلديث اَلعروفة َّل يدّل عىل 

عدم الصدور؛ لقيام الدليل عىل أّن هذه الكتب مل تستقِص كّل الروايات، بل قيام 

صول ُفقدت، ومن ثم تّم اْلصول عليها ِف وقت متأّخر. الدليل عىل أّن بعض اْل

ثم يأِت آخر ليقول من ناحية الدَّللة َّل أدري ما هو اَلانع العقيل الذي يمنع من تقّبل 

هذه الرواية خصوصاا مع وجود روايات تدّل عىل معاٍن قريبة ِف التفضيل، ككوَّنا 

ؤ هلا من آدم إىل عهد النبي ممن دارت القرون اْلوىل عىل معرفتها أو عدم وجود كف

غري عيل عليه السالم. ويأِت آخر ليقول: يمكن أن نفرّس ذلك تفسرياا سلساا واضحاا 

بّيناا، فاَلقطع اَّلول من الرواية ـ يعني هم حجج اهلل عىل خلقه ـ ثابت باْلدّلة الثابتة 

أّن هناك روافد  اَلتواترة عىل التنصيب من قبل اهلل عّز وجل، واَلقطع الثاين إشارة إىل

للمعرفة عند اْلئّمة وهو ما وصل اليهم من خالل مصحف فاطمة عليها السالم، 

فهو حّجة عليهم، أي أّن فاطمة من القنوات التي من خالهلا انتقلت العلوم الرساليّة 

اإلهلية إىل قلوب اْلئّمة. وهكذا يأِت العرفاء وأصحاب اْلكمة اَلتعالية 

واحد بدلوه. والسؤال شيخنا: ما هو رأيك هبذا الكالم؟  واإلخباريون ليدلوا كّل 

وهل من اَلمكن أن يصمد حديث من عدم السقوط أمام هذه اْلراء والنظرّيات 

 اَلختلفة؟
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  سبق يل أن حتّدثت يف أجوبة عن أسئلة سابقة حول الروايات التي

أوردمتوها يف سؤالكم، وعّلقت عىل املقوالت التي ذكرمتوها، فيمكن املراجعة 

حتى ال نعيد، لكن من اجليّد هنا اإلشارة إىل جمموعة نقاط رسيعة وواضحة 

 ومعروفة وخمترصة تنفع يف قضايا منهج التعامل مع احلديث:

ضعف احلديث من ناحية املصدر أو من ناحية السند ال يعني اجلزم بعدم  أ ـ

صدوره؛ فإّن عدم إمكان إثبات الصدور ال يساوي إثبات عدم الصدور، هلذا 

فمجّرد الضعف السندي ال يفيد عدم صدور احلديث فيظّل احلديث ُمتمالً 

ضة احلديث للصدور، وإّنام الذي ينفعنا يف اجلزم بعدم الصدور هو مثل معار

للقرآن الكريم، من حيث تعّهد أهل البيت بعدم التفّوه بام يعارض الكتاب 

الكريم، وهلذا ذكر األصوليون أّن معارض الكتاب ساقط من حيث الصدور ال 

من حيث اجلهة بحسب تعبرياهتم، فالنقد املتني هو الذي يوّفر لنا إمكانية اجلزم 

ليس كّل نقد متني، بل ختتلف بعدم الصدور كمعارضة احلديث للقرآن، و

 درجاته ومستوياته.

نعم، يف بعض احلاالت يكون الضعف السندي مفيدًا للجزم بعدم الصدور، 

مثل حالة ما إذا كان هذا احلديث لو كان صادرًا واقعًا للزم منه ضّجة يف وسط 

إال  املترّشعة وكثرت األسئلة عنه، وتّم تداوله يف األوساط املختلفة، فإذا  م يظهر

يف القرن الثامن اهلجري يمكن أحيانًا أن يتوّصل الباحث يف احلديث إىل اليقني 

 «.لو كان لبان»بعدم صدوره، وفقًا لقاعدة 

وعليه فالضعف املتني أو السندي يمكن أن يفيدا اجلزم بعدم الصدور، لكن 

يف كثري من املوارد قد ال يفيد الضعف عدم الصدور، وهذا هو معنى ما يقوله 

علامء احلديث من عدم مساواة الضعف للوضع، فليس كّل حديث ضعيف هو 
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 حديٌث موضوع.

إّن عدم إمكان إنكار احلديث الضعيف أو اجلزم بعدم صدوره ال يعني  ب ـ

التسليم له، بل هو عملّيًا بحكم غري الصادر، إال يف حالة واحدة وهي تعاضد 

ف بحيث يصري معتربًا ولو الطرق والروايات التي توجب تقوية احلديث الضعي

بغريه، ومنه ما يسّميه علامء احلديث من أهل السنّة بالصحيح لغريه أو احلسن 

 لغريه أو غري ذلك من التعابري.

فمجّرد عدم قدريت عىل القول بأّن هذا احلديث موضوٌع مكذوب، ال يعني 

لّية وعدم أّنك انترصت عيّل؛ ألّن عدم إثباته يساوي عدم قيمته من الناحية العم

إمكان ترتيب األثر عليه من الزاويتني النظرّية والعملّية، وكذلك ثبوت احلّق يل 

بتجاهله، وإن  م يثبت يل احلّق بإنكاره واجلزم بعدم صدوره، وهذه مفاهيم كثريًا 

 ما يقع االلتباس واخلطأ فيها.

ذاهب وداخل جيب أن نعلم جّيدًا بأّن مناهج املحّدثني خمتلفة كثريًا بني امل ج ـ

كّل مذهب أيضًا، وكذلك احلال يف مناهج علامء الرجال واجلرح والتعديل، 

بحيث يصل األمر إىل حّد االختالفات الشديدة، فقد تكون هناك عرشة آالف 

عند شخص وهي معتربة عند آخر، ففي أقىص اليسار لدينا  ةحديث غري معترب

ن أيدهيم حديث صحيح، ويف متشّددون يف النقد احلديثي بحيث ال يكاد يسلم م

أقىص اليمني لدينا متشّددون يف الدفاع عن احلديث وإثبات أضعف األحاديث 

 .وأوهنها

وبناًء عليه، فال يعني تضعيف شخص للحديث أّن احلديث ضعيٌف عند 

اجلميع، وال يعني تصحيح شخص آخر له أّنه صحيح عند اجلميع بالرضورة، 

كثرية، وأحد األسباب أّن قضايا علم احلديث  بل القضّية مفتوحة عىل احتامالت
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والتاريخ  م يتّم التوّصل فيها إىل معايري متقاربة، بل ما تزال االجتاهات فيها 

متباعدة جّدًا، السيام يف العرص احلارض الذي يشهد اختالفات حاّدة يف ّنج 

استحالة التعامل مع املوروث التارخيي باملعنى العام للكلمة، وربام يمكن القول ب

 .التقارب التاّم يف مثل هذه العلوم

وقد قلُت سابقًا بأّن وظيفة غري املختّص ـ والذي  م تتبلور عنده قناعة سلبيّة 

يم بني العلامء واملختّصني، وأو إجيابّية هبذا احلديث أو غريه ـ عند اختالف التق

نسبته  هو عدم اإلنكار، ويف الوقت عينه عدم ترتيب األثر عىل احلديث، وال

 وال أمثال ذلك.أو الصحايب  نبي أو اإلماملل

إّنني ومن منطلق انتامئي ملدرسة التشّدد يف قبول احلديث، أجد ـ حتى لو  د ـ

أردت أن أكون وسطّيًا ـ أّن هناك نزعًة تساُمّية يف قبول احلديث، السيام 

د الثالثة األحاديث الكالمّية والتارخيّية، جتتاح األوساط اإلسالمّية يف العقو

األخرية، وهذه النزعة ال متارس فعل النقد وال جرأة املواجهة مع احلديث 

املنقول لنا، وهي ستفيض إىل ّنج إخباري يتعّبد بكّل األحاديث ويقف عاجزًا 

يمها ووعيها التارخيي إال إذا كانت تنتمي ملذاهب أخرى عند وعن نقدها وتق

 ف يف التفاسري.املسلمني، وإن كان جييد التأويل والتكلّ 

وإّنني أدعو هذا النهج اإلخباري الذي يغّلف نفسه هذه املّرة بلباس 

األصولّية إىل ممارسة تفكري عقالين غري أيديولوجي، يف الوقت الذي أرفض 

بشّدة ّنج إقصاء احلديث بأدنى مالبسة أو مشكلة، والذي بات يستخدمه الكثري 

أوساطنا، فعلينا أن نضع منهجًا يف  من دعاة احلداثة والعلامنية والتجديد يف

التعامل مع احلديث ونخلص له ونطّبقه بأمانة، ال بانتقائّية وال بتذّمر وال بنزعة 

أيديولوجية تأويلية، حذرًا من الدخول يف مرحلة جديدة غري ُممودة من تارخينا 

 الفكري.





 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الثالث

 الفقه وعلوم الشريعة
  





 

 

 

 

 

 الكتابة املباشرة )الدردشة(؟ هل جيب رّد السالم الذي يكون عرب ـ 336

  السؤال: قبل أّيام دار حديث بني بعض اَّلخوة حول مسألة رّد السالم

بالدردشة الكتابّية، هل هو واجب أم َّل؟ وهل خيتلف عن السالم باَلبارشة 

 واَلسموع من قبل الطرفني؟

  ،يذهب بعض الفقهاء إىل حرص وجوب رّد السالم بام كان حتّيًة مسموعة

يبدو يل من وجهة نظري املتواضعة، أّنه لو حصل السالم بالكتابة املبارشة  وما

وجب الرّد بالكتابة، وال جيب الرّد باللفظ، بل ال معنى له؛ لعدم سامع الطرف 

اآلخر؛ فإّن نّص القرآن الكريم عاّم شامل ويصدق عرفًا عنوان أّنني ُحّييت 

 بتحّية من خالل الكتابة.

ب يف الرسائل غري املبارشة فال جتب الفورية يف الرّد يف نعم لو قلنا بالوجو

 مثلها؛ لعدم صدق ترك الرّد مع عدم الفورّية إال مع اإلِهال لزمن طويل.

ومسألة التحيّة ـ بحسب روحها ومقصدها ـ ال ختتلف بني املشافهة وغريها، 

ق عنوان رّد ما  م يكن عدم املشافهة موجبًا لتغرّي عنوان إلقاء التحّية أو عدم صد

التحّية عىل اجلواب، بل قد يرتّجح وجوب رّد التحية ولو  م تكن بالسالم ـ 

خالفًا لكثري من الفقهاء ـ مثل مرحبا وصباح اخلري ومّساكم اهلل باخلري ونحو 

ذلك. هذا يف التحية خارج الصالة، أّما رّد التحّية يف الصالة فيمكن أن تكون له 
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 .أحكام خاّصة. واهلل العا م

حكم األراضي اليت تعطيها الدولة وقد كانت ُاخذت من الفالحني  ـ 337

 يف ظّل نظاٍم جائر

  السؤال: كان النظام السابق ِف العراق يقوم بوضع اليد عىل اْلرايض الزراعيّة

اَلحيطة باَلدن، وذلك لتوسعة اَلدن وإنشاء العمران وتوزيعها عىل موّظفي 

إّن هذه اْلرايض ترجع إىل مواطنني الدولة من اَلعّلمني وما شاكل ذلك، 

)فالحني( وتقوم الدولة بتعويضهم بيشء قليل َّل يتناسب مع مقدار اْلرض. ما 

حكم اْلرايض التي تقوم الدولة بتسليمها إىل اَلواطنني، فهل تعترب اْلرُض 

؟  مغصوبةا

 :توجد هنا ـ ويف كّل املوارد التي تصادر فيها الدولة ماالً ـ حالتان 

أن ال نعلم بأّن هذه األرض التي كانت من نصيبك مثاًل، هل  اْلوىل: اْلالة

أعطاها ذلك الفالح للدولة راضيًا بام أخذ يف مقابلها أم ال؟ إذ جمّرد كون قيمتها 

التي أخذها يف زمن النظام السابق أقّل من قيمتها الواقعية ال يعني أّنه غري راض 

ّنه كان بنفسه جمبورًا ومكرهًا عملّيًا بذلك، بل البّد من إحراز عدم الرضا، وأ

عىل البيع، وإال فاملفرتض أّنه قد وقع العقد صحيحًا، ويف هذه احلال جيوز لك 

أخذ هذه األرض من اجلهة التي تريد متليكك إياها، إال إذا كنت تقّلد مرجعًا 

هنا يرى عدم ملكّية الدولة أساسًا، أو عدم ملكيّة مثل النظام السابق يف البلد، ف

يصبح املال جمهول املالك مع فرض عدم معرفتك بصاحبه وعدم إمكان 

الوصول إليه، وجيب عليك أخذ اإلذن من احلاكم الرشعي اجلامع للرشائط يف 

هذه األرض، بناًء عىل مرجعّية احلاكم الرشعي يف املال جمهول املالك، وإال 
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 ن احلاكم به.فالتصّدق هبا عن صاحبها، واالحتياط يقتيض التصّدق مع إذ

أن تعلم أو تطمئّن بأّن هذه األرض بعينها قد أخذت من ذلك  اْلالة الثانية:

الفالح بغري قبول منه، وأّنه كان مكرهًا عىل القبول، خوفًا من اإلجراء الذي كان 

يمكن للدولة أن تتخذه يف حّقه، واملفروض أّن هذه الدولة التي أخذت األرض 

حلال ال جيوز لك أخذ هذه األرض؛ ألّّنا مغصوبة منه غري رشعيّة، ويف هذه ا

عملّيًا وما تزال عىل ملكّية املالك األّول )الفالح(، ما  م تعلم برضاه الحقًا 

وغّضه الطرف عنها، أو تصل أنت إليه فتأخذ رضاه فيام حصل منه من نقل 

ىل األرض أيام النظام السابق، أو حتصل مصاحلة عاّمة يف البلد جتعلك تطمئّن إ

أّن املالك األوائل قد رصفوا نظرهم عن هذه األرايض أساسًا وهم راضون 

بالترّصف فيها من قبل الدولة احلالية. ويف غري هذه احلال ال جيوز أخذ هذه 

األرض، بل البّد من التفتيش عن صاحبها لتسليمها إليه إن أمكن، وإال فهي 

الرشعي اجلامع للرشائط، عىل جمهولة املالك فيلزم الرجوع يف أمرها إىل احلاكم 

 ما قلناه يف احلالة األوىل.

 وما حكم األوالد؟ ،ملوقف العملي لزوجة صابئية أسلمت دون زوجهاا ـ 333

  السؤال: توجد عائلة عىل ديانة الصابئة، واْلن الزوجة أسلمت وأصبحت

إمامّية، فًم حكم بقائها مع زوجها الصابئي؟ وإذا كانت تنفصل عنه، فًم هو 

 .أوَّلدها؟ ودمتم موّفقنيمصري 

  ال جيوز للمسلمة الزواج من غري املسلم رشعًا، وإذا كانا غري مسلمني ثم

أسلمت هي، فإن  م حيصل دخول بينهام حيكم الفقهاء بأّنه يبطل العقد فورًا، 

وتصري بائنًة منه متامًا، أّما لو حصل دخوٌل لزمها االنفصال عنه حتى انقضاء 
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سلم قبل االنقضاء فهو أحّق هبا وهي أحّق به، وإن  م يسلم عّدة الطالق، فإن أ

 تّم االنفصال التام بينهام.

أّما األوالد فال حيكم بكوّنم أوالد زنا، بل لكّل قوٍم نكاح، ويكون هلا ـ من 

حيث املبدأ ـ حّق احلضانة هلم إىل بلوغهم السبع سنوات أو السنتني عىل 

فصيل بني الذكر واألنثى، لكن يذهب اختالف بني الفقهاء يف ذلك ويف الت

الفقهاء إىل أّنه حيث يكون الطرف اآلخر غري مسلم، فإّنه ال يمنح حّق احلضانة 

عىل األوالد املسلمني ـ بعد البناء عىل أّن أوالدها صاروا مسلمني تابعني هلا؛ 

لقاعدة التبعية ألرشف األبوين ـ ويف هذه احلال تكون حضانة األوالد للزوجة 

ي أسلمت، إىل أن يبلغوا سّن التكليف، دون ما بعد البلوغ. نعم إذا جاهر الت

 األوالد بالكفر وأعلنوه  م يلحقوا هبا كام هو واضح.

 الفرق بني الوطن املستجّد والوطن الشرعي يف أحكام املسافر ـ 333

  السؤال: ما هو الفرق بني الوطن اَّلختاذي اَلستجد والوطن الرشعي، فهناك

 اخلوئي ِف هذا اإلطار أرجو توضيح الفرق بينهًم:نّصان للسيد 

النص اْلول: )الوطن واَلراد به اَلكان الذي يتخذه اإلنسان مقراا له عىل الدوام لو 

خيّل ونفسه، بحيث إذا مل يعرض ما يقتيض اخلروج منه مل خيرج، سواء كان 

يكون قد مسقط رأسه أو استجّده، وَّل يعترب فيه أن يكون له فيه ملك، وَّل أن 

أقام فيه ستة أشهر( )اخلوئي، منهاج الصاْلني اجلزء اْلّول، قواطع السفر 

(. وهذا ما َّل إشكال فيه لصدق الوطن عليه الذي هو موضوع 438صفحة 

وجوب التًمم، وقد أشارت إليه مجلة من النصوص كًم فيًم رواه عيل بن يقطني 

زل من منازلك َّل تستوطنه عن أيب اْلسن اْلّول عليه السالم أنه قال: كّل من
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(، 5من أبواب صالة اَلسافر حديث 53فعليك فيه التقصري. )الوسائل باب 

ومثله ما رواه إسًمعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد اهلل عليه السالم عن الرجل 

يسافر من أرض إىل أرض وإنًم ينزل قراه وضيعته قال: إذا نزلت قراك وأرضك 

من أبواب  53ِف غري أرضك فقرّص. )الوسائل باب فأتّم الصالة، وإذا كنت 

 (.4صالة اَلسافر حديث

النص الثاين للسيد اخلوئي: )الظاهر جريان أحكام الوطن عىل الوطن الرشعي، 

وهو اَلكان الذي يملك فيه اإلنسان منزَّلا قد استوطنه ستة أشهر، بأن أقام فيها 

دخله( )منهاج الصاْلني، اجلزء ستة أشهر عن قصد ونّية، فيتّم الصالة فيه كّلًم 

(. والظاهر أّن الدليل عليه حديث حممد بن 144اْلّول، قواطع السفر صفحة 

إسًمعيل بن بزيع عن أيب اْلسن عليه السالم قال: سألته عن الرجل يقرّص ِف 

ضيعته فقال: َّل بأس ما مل ينو مقام عرشة أيام، إَّل أن يكون له فيها منزل يستوطنه 

ستيطان؟ فقال: أن يكون فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان فقلت: ما اَّل

 كذلك يتّم فيها متى دخلها.

السؤال موَّلنا هو حول الفرق بني النّصني حيث مل يشرتط السيد اخلوئي ِف 

النّص اْلّول فيًم خيّص الوطن اَّلختاذي اَلستجّد وجود ملك وَّل إقامة ستة 

 إىل مسألة اَللك ومسألة اإلقامة ستة أشهر، فًم أشهر، بينًم أشار ِف النّص الثاين

 الفرق؟

  ليس هناك تناٍف بني النّصني بحسب فهمي القارص، ففي األول يكون

معنى الوطن هو املكان الذي حيصل قصٌد جلعله وطنًا، بحيث ُيقصد االستقرار 

وت فيه عىل الدوام عىل أساس أّنه لو ُخيّل فلن يرتكه، فأنت اآلن تتجه إىل بري

لتستأجر منزالً وتقصد منذ اليوم األّول لنزولك إىل بريوت أن تستقّر يف هذه 
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املدينة ويكون استقرارك إىل األبد، بحيث تقول يف نفسك وتستقّر عىل ذلك 

نّيُتك بأّنني لن أخرج من التوّطن يف بريوت )والتي هي ليست مسقط رأيس وال 

عيّل ذلك، وهذا الطارئ منزل أجدادي( إال إذا طرأ طارئ قهرّي يفرض 

القهري ال يظهر اآلن يف حدود أفقي املستقبيل، فبريوت هنا وطٌن مستجّد، وقد 

أخذت وطنّيتها ال من وجود ملك فيها، وال من استقرارك فيها ستة أشهر، 

فأنت  م تنزل فيها حتى اآلن إال خلمسة أشهر مثاًل، بل لوجود قصد التوّطن 

عنها إال بظرف قاهر، مع قيد ذكره السيد اخلوئي الدوامي فيها بحيث لن يعرض 

بعد ذلك )و م يقبل به بعض الفقهاء( وهو حتّقق التوطن مّدًة قد تكون أقّل من 

ستة أشهر وقد تزيد، بحيث يصدق معها ـ إىل جانب نّية التوطن الدوامي ـ أّنك 

حيث لن رصت من أبناء بريوت، بمعنى من سّكاّنا املستقّرين فيها عىل الدوام، ب

 يرتكوها.

أّما النص الثاين، فهو الوطن الرشعي، ويف هذا الوطن أنت ال تقوم بقصد 

التوّطن الدوامي واالستقرار يف بريوت، بل كّل ما يف األمر أّنك اشرتيت منزالً 

هناك، وسكنت فيه ملّدة ستة أشهر، فهذا ليس وطنًا عرفًا حيث ال وجود لقصد 

 ري عليه أحكامه مادام هذا املنزل امللكي موجودًا.التوّطن، لكنّه وطٌن رشعًا جت

فالنسبة يف احلقيقة بني الوطن الرشعي والعريف أّن الوطن العريف أخذ فيه نيّة 

الدوام أو قّيد بكونه مسقط رأسه وأرسته، وهذا التقييد ـ أعني الدوام )ويسّميه 

بعضهم  بعضهم الوطن الدائم(، أو كونه مسقط رأسه وموطن أرسته )ويسّميه

الوطن األصيل( ـ غري موجود يف الوطن الرشعي، واملوجود يف الوطن الرشعي 

هو تقييد آخر غري موجود بدوره يف الوطن العريف، وهو وجود ِملك مع فعلّية 

استقراره ملّدة ستة أشهر متواصلة، وهذان القيدان ال يشرتطان يف الوطن العريف 
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الدائمة فيه، وال ملك، وقد تكون  فقد يكون لك مكان تستأجره بقصد اإلقامة

النية منعقدة عىل التوّطن يف هذا املكان فتسكن فيه مخسة أشهر فقط فيصدق 

 عنوان التوّطن، فبني الوطنني متايٌز من هذه النواحي.

كام أّن الوطن االختاذي أو املستجد يمكن فيه اإلعراض، ويكون مؤثرًا يف 

رشعي يبقى ُمكومًا بالوطنية ولو أعرض سقوط الوطنية والتامم، بينام الوطن ال

 عنه ما دام ملكه ما يزال فيه، وهذه نقطة امتياز أخرى أيضًا.

كام أّن الوطن االختاذي يشرتط فيه قصد التوّطن الدائم كي يصبح وطنًا بينام 

الوطن الرشعي عند السيد اخلوئي ال يشرتط فيه قصد التوّطن الدائم، بل يكفي 

ستة أشهر فقط، ويتحّقق فعاًل هذا االستقرار الكائن يف فيه قصد االستقرار ل

 ملكه.

 وخالصة القول هي أّن الفرق بني الوطنني من نواٍح:

يف الوطن االختاذي أو املستجّد يشرتط قصد التوّطن الدائم، وال يشرتط  ـ 5

 ذلك يف الوطن الرشعي.

وطن يف الوطن االختاذي تسقط الوطنية باإلعراض، وال تسقط يف ال ـ 4

 الرشعي بمجّرد هذا اإلعراض.

يف الوطن االختاذي ال يشرتط وجود ملك للمستوطن، بل يكفي ولو  ـ 4

االستئجار، بينام يف الوطن الرشعي يشرتط امللك، فلو زال امللك زالت الوطنّية 

 ة.الرشعيّ 

يف الوطن االختاذي ال يشرتط ـ بعد قصد التوّطن ـ إال صدق التوّطن الفعيل  ـ 3

)عىل رأي مثل السيد اخلوئي( وليس هناك مّدة زمنية لذلك بل تتبع العرف، أّما يف 

 الوطن الرشعي فالبّد من ستة أشهر متواصلة لترتتب أحكامه عليه.
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ن العلماء هل دخلت نظرية مقاصد الشريعة حّيز التنفيذ؟ وَمن ِم ـ 383

 يأخذ بها؟

  السؤال: هل نظرية مقاصد الرشيعة قد خرجت ـ شيعّياا ـ إىل الواقع العميل

ِف استنباط اْلكم الرشعي؟ وهل عمل السيد حممد باقر الصدر هبذه النظرّية؟ 

 وَمْن يعمل من العلًمء هبذه النظرّية؟

 تهاد بوصفها نظرية يعمل هبا يف االجتهاد الفقهي لتكون معلم االج

ومنهجه وطريقته، يمكنني القول بأّن هذه النظرية ال تعرف حضورًا حقيقّيًا يف 

الوسط الشيعي إىل يومنا هذا، بل إّن أغلب العلامء أغلبّيًة ساحقة ال يتعّرضون 

لبحث هذه النظرية أساسًا إىل يومنا هذا ال يف كتبهم وال يف ُمارضاهتم 

 .ودروسهم

بار هلذه النظرية/املنهج يف االجتهاد خالل نعم، ظهرت ميول إلعادة االعت

العقود األخرية، ال سيام العقدين األخريين، لكّن هذه امليول  م تعرّب يومًا ـ 

باستثناء كتابات ُمدودة جّدًا ـ عن توّجه حقيقي إلعادة َبنينة االجتهاد الرشعي 

عثرة لبعض عىل أصول املدرسة املقاصدّية، وغالبًا ما وجدنا بعض التطبيقات املب

الشخصيات أو الباحثني هنا وهناك يف موضوع فقهي معنّي أو دائرة فقهّية 

معّينة، لكنّنا  م نجد نزعة املقاصد حتكم حركة االجتهاد حتى عند أكثر القائلني 

 برضورة حتديث االجتهاد الفقهي يف املؤّسسة الدينية.

املثقفة فيمكن احلديث وإذا أردنا أن نأخذ بعض التيارات العلامنية املؤمنة أو 

عن رغبة يف هذا املرشوع ال عن ممارسة أو تنظري حقيقي شامل يستطيع تقديم 

 .، إال نادرًا للغايةبدائل عن األصول االجتهادية القائمة

وأّما السيد الصدر فإّنني ال أراه مقاصدّيًا باملعنى املصطلح للكلمة، ما  م 
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نكون دقيقني يف استخدام نستخدم الكلمة بمعنى عام كيّل، وجيب أن 

املصطلحات. نعم هو من الذين يميلون لقراءة اإلسالم من زاوية فكرة 

ُممد رضا حكيمي وطريقة ستاذ األهداف والغايات العليا، كام هي طريقة األ

الشيخ ُممد مهدي شمس الدين وطريقة سيد قطب بل طريقة الكثري من 

غري صياغة منهج اجتهاد فقهي مؤّسيس احلركات اإلسالميّة أيضًا، لكّن هذا 

 يقوم عىل تأصيل نظرية املقاصد.

وبالنسبة يل فإّنني من املقتنعني متامًا ـ وهي قناعة شخصّية تقوم عىل حتليل 

وال أنسبها له ـ بأّن السيد باقر الصدر كان يف الفضاء احلوزوي حياول البحث 

يف املنهج، غري أّنه ما كانت عىل طريقة القوم، لكنّه كان حيمل أفكارًا خمتلفة متامًا 

هذه األفكار قد بلغت عنده حّد تقديم منهج اجتهادي بديل مقنع لديه، ليتمّكن 

من طرحه بقّوة يف األوساط العلمّية، فضالً عن وجود معوقات عملّية لطرح 

مشاريع بالغة االختالف عن السائد، وهلذا أجد أّن السيد الصدر يف مثل املدرسة 

ادنا واإلسالم يقود احلياة وبعض ُمارضاته وبحوثه املتفّرقة التي القرآنية واقتص

غالبًا ما كان املخاطب فيها خارج إطار الدرس االجتهادي احلوزوي التقليدي 

أو كانت ُمارضات أشبه باملغلقة، أجده مستخدمًا ملنطق تفكري متاميز بعض 

بحوث األصول  اليشء عاّم نجده عنده يف بحوث الطهارة من رشح العروة أو يف

 .)ال أتكّلم هنا عن اللغة بل عن املنهج(

يبدو يل أّنه كان يف أعامق نفسه مّياالً لتوّجه معنّي، ُيظهر ميله إليه يف الكتب 

غري احلوزوية، إىل حّد الشعور أحيانًا بأّن الكاتب هنا غري الكاتب هناك عىل 

كان مسكونًا بأفق  مستوى نمط التفكري، وهذا ما يرّجح عندي أّن السيد الصدر

خمتلف متامًا، لكنّه كان ُمارصًا يف ذاته ويف ُميطه من االنطالق هبذا األفق داخل 
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الدرس احلوزوي وداخل العملية االجتهادية املدرسّية، إّما ألّن بعض جوانب 

الصورة  م يكتمل، أو لوجود موانع، وإّنني من الذين يميلون افرتاضًا إىل أّن 

ترص إبداعه الرئيس بعد دخوله ثالثينيات عمره عىل مرشوع السيد الصدر قد اق

األسس املنطقّية لالستقراء، واستغرق كثريًا يف الدرس احلوزوي املدريس يف 

النجف، وعاد لتتجّدد فيه الروح يف بداية األربعينّيات من عمره عندما صار 

مية يف إيران مرشوع مرجعّيته خمتمرًا، ليتّوج اندفاعه هذا بانفجار الثورة اإلسال

قبل انتصارها بفرتة وجيزة، فلو حّللنا كتاباته نجد هذا اليشء، ونجد يف ظنّي أّنه 

 ظّلت الرؤية اإلصالحية كامنة عنده تربز بني الفينة واألخرى.

لكّن هذا كّله ال يعني أبدًا أن ننسب للسيد الصدر تبنّي مرشوع املقاصد، 

ديه بعض التطبيقات املبعثرة أو فهذا خطأ، نعم لديه ميل مقاصدي عام، ول

بعض االلتفاتات يف العمليات االجتهادية، لكّن الرجل ال يمكن أن نصنّفه عىل 

 املدرسة املقاصدية باملعنى املصطلح للكلمة، وإن كان غري متصادم معها.

وأّما عن علامء قريبني من النمط املقاصدي وليسوا بمتامهني معه أبدًا، فيمكن 

ملّيالني ـ بدرجٍة ما ـ للنزعة التارخيّية، حيث جتد يف أعامهلم نسبًة أن جتد أولئك ا

أكرب من التطبيقات التارخيية، مثل الشيخ حسني عيل املنتظري، والشيخ ُممد 

مهدي شمس الدين، والسيد ُممد حسني فضل اهلل، والشيخ يوسف الصانعي، 

 والشيخ إبراهيم اجلنايت وغريهم.

أموال جمهولة املالك نافذة يف حّق مقّلدي هل إجازة فقيٍه للتصّرف ب ـ 383

 فقيٍه آخر؟

  السؤال: عندي سؤاَّلن: اْلّول: إذا كان هناك فقيه َّل يرى ملكية الدول
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الوضعّية وجيري عىل أمواهلا حكم جمهول اَلالك، بًم فيها الوظائف اْلكومّية. 

اْلّصة  ولكنّه مؤّخراا أمَض عقود التوظيف اْلكومّية فقط، أي أّنه أمَض هذه

فقط، فأصبحت العقود معتربة، وكالعقود مع اجلهات اْلهلّية، بعد أن كانت 

غري معتربة. هذا اَّلمضاء الذي قام به الفقيه هو من صالحياته طبعاا، لكن هل 

هو حكم حاكم أم أمٌر آخر؟ السؤال الثاين: إذا كان هناك فقيٌه آخر َّل يرى ملكّية 

يشء مطلقاا بًم ِف ذلك الوظائف اْلكومّية. الدولة أيضاا، وليس عنده إمضاء ل

وهو يرى حجّية حكم اْلاكم، فإذا كان اَّلمضاء الذي قام به الفقيه اْلّول من 

حكم اْلاكم فهو ملزم َلقّلدي الفقيه الثاين الذي ليس عنده اَّلمضاء، ويرى 

حجّية حكم اْلاكم. وإذا مل يكن اَّلمضاء من حكم اْلاكم فإنه َّل يلزم مقّلدي 

 لفقيه الثاين. فهل هذا صحيح؟ا

  مقتىض القاعدة نفوذ إجازة الفقيه األّول عىل مقّلديه، بل عىل غريهم، بعد

فرض أّن الفقيه الثاين رشط يف حّلية املال الرجوع إىل احلاكم الرشعي، وقد 

حتّقق. نعم لو قّيد الفقيه الثاين مرجعّية من له البّت يف املال جمهول املالك بأن 

و األعلم مثاًل، و م يَر قيمًة ـ عىل املستوى الفتوائي ـ إلجازة غريه، فال يكون ه

قيمة إلجازة الفقيه األّول بالنسبة ملقّلدي الفقيه الثاين الذين ال يرون الفقيه 

 األّول هو األعلم.

وهذا متامًا مثل سائر األموال التي يكون للحاكم الرشعي الوالية عليها، بناء 

عليها، مثل األمخاس، فلو أجازك الفقيه بأخذ مبلٍغ من اخلمس عىل ثبوت واليته 

بعنوان سهم سبيل اهلل مثاًل، حّل لك أخذه ولو  م تكن مقّلدًا له؛ ألّن مرجعك يرى 

مرجعّية مطلق الفقيه يف الترّصف يف أموال اخلمس، أّما لو قّيد مرجعك بقيٍد غري 

اخلمس مثاًل،  م جيز لك أخذ هذا متحّقق يف هذا الفقيه الذي رّخص لك باملبلغ من 
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 ا.املبلغ إال بإجازة من يتحّقق فيه القيد الذي تبنّاه الفقيه الذي تقّلده وهكذ

هل جيب على املرأة اإلفريقية اليت شعرها جمّعد وطوله سنتمرت  ـ 383

 واحد السرت أم ال؟

  السؤال: أوّد أن أسألكم عن حجاب رأس اَلرأة اإلفريقية الزنجية التي َّل

اوز طول شعرها عّدة سنتيمرتات وجمّعد ويًمثل شعر الرجل الزنجي، هل يتج

 واجب عليها سرته؟

  حيكم مجهور الفقهاء بحرمة الكشف هنا ووجوب السرت، انطالقًا من

إطالقات النصوص الداّلة عىل لزوم سرت املرأة جسدها، عدا الوجه والكّفني 

فحتى لو  م يكن للمرأة شعر والقدمني عىل خالف يف الثالثة األخرية بينهم، 

 أساسًا لزمها السرت نتيجة ذلك.

وأّما قضيّة طبيعة املنظر فهي أمور ختتلف فيها الناس، فام جيده رجل مثريًا، قد 

يراه آخر مقّززًا أو غري مثري، وبالعكس، والعربة بصدق عنوان أّن هذا اليشء 

 ف.ليس من مستثنيات الكش

املالك واملعيار يف وجوب السرت هو حفظ احلرمة أّما من يقول من الفقهاء بأّن 

اخلاّصة للمرأة، إىل جانب معيار التحصني األخالقي املجتمعي العام )عدم 

اإلثارة النوعية(، فالبّد له هنا أن يلتزم يف كّل حالة مفرتضة تكون فيها املرأة غري 

عىل هذا الرأي مثرية أبدًا، بل بشعة جّدًا، و م يكن يف الكشف مهانة هلا.. يفرتض 

احلكم بجواز الكشف، السيام إذا  م يصدق عنوان الزينة عىل هذا الكشف، وهو 

العنوان القرآين األبرز، فال يقال: أظهرت زينتها، بل يقال: كشفت عن بشاعتها 

مثاًل، وهذه أمور يفرتض الرجوع فيها للحالة النوعية، وهي ختتلف وتتخّلف، 
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 وجهها ورأسها، فإّن كشفها هلام ال يصدق عليه فلو أّن امرأًة تعّرضت حلريق يف

عنوان إبداء الزينة، وال املثري النوعي، فيجوز الكشف عىل هذا الرأي، وهو ما 

يفهم أيضًا بوحدة املناط مع جتويز الكشف للقواعد من النساء رشط عدم الترّبج 

يستكشف  بزينة خترجهّن من حال الالإثارة إىل حال اإلثارة ولفت النظر، وهو ما

أيضًا من تعبري )غري أويل اإلربة( وتعبري )الذين  م يظهروا عىل عورات النساء(، 

 ممّا يفهم منه خصوصّية اإلثارة النوعية.

وأّما املثال الذي ذكرمتوه فال يبدو يل أّنه حالة نوعية، بل جتد يف عرصنا من 

عىل املرأة يميل كثريًا ملثل هذا اللون من الظهور، فال يصّح إطالق احلكم 

 اإلفريقية هبذه الطريقة وبقول واحد.

 ة االرمتاسحّل تعارض مفرتض بني روايتني يف مفطرّي ـ 388

  :السؤال: كيف يتّم اجلمع بني هاتني الروايتني: صحيح حممد بن مسلم قال

َّل يرّض الصائم ما صنع إذا اجتنب ثالث »سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول: 

وموثق إسحاق بن عًمر قال: «. والنساء واَّلرَتاسخصال: الطعام والرشاب 

قلت ْليب عبد اهلل عليه السالم: رجل صائم ارَتس ِف اَلاء متعّمداا عليه قضاء 

 ؟«ليس عليه قضاؤه»ذلك اليوم؟ قال: 

  أفضل مجٍع عريف يف نظري هنا هو القول بأّن الرواية األوىل أقىص ما تفيد

ل هذه األربعة، وإال بطل صومه و م يتحّقق منه هو أّن الصائم ال ينبغي له أن يفع

الصيام، فلو ارمتس مثاًل فإّن الصوم صار باطاًل، وال يصدق عليه أّنه صام هذا 

 اليوم، وال ترتّتب عليه آثار صوم هذا اليوم ترشيعًا.

وأّما الرواية الثانية فهي ال تصّحح صوم هذا الشخص، بل غاية ما تقول بأّن 
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جيب قضاؤه. وال غرابة يف التفكيك بني البطالن وعدم وجوب صيامه الباطل ال 

القضاء، كيف وبعض الفقهاء حكم بأّنه لو  م يصّل العيدين الواجبة أو صالها 

بال ركوع مثاًل بطلت، ولكنّه ال جيب القضاء يف العيدين؛ لقيام الدليل عىل ذلك 

ات، بل أفتى فيهام خاّصة، ومثله قال بعضهم يف بعض احلاالت من صالة اآلي

بعضهم بعدم وجوب قضاء غري اليومّية من الفرائض إال صالة اآليات يف بعض 

صورها، وهذه أمور تعّبدية يمكن التفكيك فيها، كام نفّكك بني بطالن الصوم 

ووجوب الكفارة، وبعض الفقهاء ذهب إىل أّن القيء مبطٌل للصوم وموجٌب 

 ًا.عله عامدًا متعّمدللقضاء، لكنّه ال جتب الكفارة معه حتى لو ف

وهنا يمكن أن يقال بأّن من ارمتس بطل صومه، و م يؤّد واجبه الرشعي، 

ووجبت عليه التوبة، لكنّه ال جيب عليه القضاء، فال تنايف بني الروايتني. لكّن 

كثريًا من الفقهاء فهموا التنايف؛ لعدم تصّورهم البطالن مع عدم القضاء هنا، 

تكون هلا رضورة بناًء عىل ما تقّدم، كاحلديث عن ما فقّدموا خترجيات قد ال 

 ك.أسموه الكراهة الوضعّية، أو طرح رواية إسحاق بن عامر للتقية أو غري ذل

 ما هو رأيكم الشخصي يف التطبري؟ ـ 383

 السؤال: ما هو رأي سًمحتكم ِف شعرية التطبري؟ 

  ًال  م يثبت عندي ـ بنظري القارص ـ كون التطبري شعرية أو مستحّبا ،

بالعنوان األّويل وال بالعنوان الثانوي، فضاًل عن وجوبه بأحد العنوانني، بل 

 رجحانه غري ثابت أساسًا، و م ترد فيه نصوص خاّصة معتربة.

أّما القول بتحريمه بمالك الرضر فلم يثبت عندي، وأّما حتريمه بالعناوين 

 ة كونه ظاهرة عاّمة علنّية.الثانوية، فال أجزم به، وإن كنت أميل إليه جّدًا يف حال
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لكنّني أراه ـ التطبري وأمثاله ـ مرجوحًا جّدًا، وأدعو لتوعية ثقافية يف كيفية 

الرقّي بمامرساتنا الطقوسّية بام يتناسب والقيم الدينية واألخالقية واحلضارّية 

 اهلل.العليا، وبام يتناسب مع املصالح النوعّية لإلسالم واملسلمني، والعلم عند 

 ل تشمل مفطرّية االرمتاس الصوم املندوب أيضًا؟ه ـ 383

  السؤال: هل يوجد دليل خيرج الصوم اَلندوب عن البطالن باَّلرَتاس عىل

 فرض مبطلّية اَّلرَتاس للصوم الواجب؟

  تارًة ال نرى أّي اعتبار للروايات الداّلة عىل موضوع االرمتاس، إّما لضعف

 رًا:هلا اعتبا سندي أو لتعارض أو نحو ذلك، وأخرى نرى

أّما إذا  م نَر هلا أّي اعتبار، فال فرق يف جواز االرمتاس تكليفًا وعدم  أ ـ

 مفّطريته وضعًا بني أنواع الصوم املختلفة، كام هو واضح.

وأّما إذا رأينا هلا اعتبارًا، فتارًة نفهمها بوصفها بيانًا حلكم تكليفي عىل  ب ـ

 الصائم، وأخرى نراها بيانًا حلكم وضعي:

فإذا فهمناها بوصفها بيانًا حلكٍم تكليفي فقط، كام ذهب إليه بعض  ـ 5

الفقهاء، فال إشكال يف شموهلا للصوم الواجب، إذ يمكن فرض احلكم 

، وأّما شموهلا للصوم املستحّب فقد يقال ـ كام قيل فعاًل ـ بأّنه اإللزامي يف ظرفه

ال معنى له بعد فرض إمكان إبطال الصوم نتيجة استحبابه. إال إذا قيل بأّن 

االرمتاس ال جيوز تكليفًا حال كونك صائاًم ولو مستحبًّا، فلو أبطلت صومك 

ويكون الصوم ظرفًا  املستحّب ـ وهو إبطاٌل مرشوع ـ جاز لك االرمتاس حينئٍذ،

هلذا احلكم التكليفي وموضوعًا له، فام دام  م ُيبطل صومه أو يعدل عنه فال جيوز 

له يف حال صومه املستحّب فعل االرمتاس. ونفس فعل االرمتاس ال يوجب 
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اخلروج من الصوم حسب الفرض؛ ألّننا فهمنا منه الُبعد التكليفي خاّصة، ومعه 

ليفي ملطلق أنواع الصوم بعد عدم وجود ختصيص يف فال يبعد تعميم احلكم التك

 الروايات الناهية عن االرمتاس بخصوص الصوم الواجب.

وأّما إذا فهمناها بوصفها بيانًا حلكٍم وضعي، وهو مبطليّة االرمتاس  ـ 4

للصوم، فحيث إّن الروايات ال تقييد فيها بنوٍع خاّص من الصوم، وإّنام جاءت 

ك، وهو عنوان يشمل حاالت الصوم الواجب لعنوان الصائم ونحو ذل

واملستحب، فيفرتض التعميم أيضًا لكّل أنواع الصوم، وال وجه لفرض 

االنرصاف، فإّن الصوم املندوب ليس بالذي تنرصف عنه كلمة )الصائم( أو 

كلمة )الصوم(، وال هو بالفرد النادر حتى يقال بعدم شمول اخلطاب له بناًء عىل 

 لة االنرصاف اهلادم لإلطالق.بعض اآلراء يف مسأ

وعليه فلم يتحّصل يل وجٌه للتمييز بني أنواع الصوم يف مسألة االرمتاس، إال 

بناء عىل تكليفّية احلكم وعدم وجود معنى للحكم التكليفي يف مورد الصوم 

املستحّب، وهو مبنى غري واضح. والذي يقوى يف نظري القارص هو عدم 

ع لزوم االحتياط بالتجنّب عنه مطلقًا للصائم، أّما مبطلّية االرمتاس مطلقًا، م

 القضاء عىل تقدير املبطلّية فهو احتياطيٌّ أيضًا، واهلل العا م.

 !!أهل الكتاب بالكفر مع إميانهم باهلل تعاىل احلكم على ـ 386

 السؤال: هل ُيكم عىل أهل الكتاب بالكفر، علًما أَّّنم يقّرون بوجود اهلل؟ 

 حيكم الفقهاء عىل أهل الكتاب بالكفر الفقهي لسببني أساسّيني: 

الرشك، من حيث إّن عقيدهتم ـ حتى لو أقّروا بوجود اهلل ـ  السبب اْلّول:

غري توحيدّية من وجهة النظر اإلسالمّية، فإّن التوحيد ليس أن تقول بأّن اهلل 
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وحدانية اخلالق  اخلالق واجب الوجود واحد، فهذا كانت تقول به العرب وترى

للعا م، بل التوحيد أيضًا هو أن ال ترشك معه غريه يف العبادة والتدبري، واملرشك 

كافر يف الفقه اإلسالمي؛ ألّنه خيرق الشهادة األوىل من الشهادتني اللتني ِها 

 املعيار يف اإلسالم.

اْبُن اهللهِ  َوقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيرٌ واستشهدوا عىل كوّنم مرشكني بقوله تعاىل: ﴿

ْم بَِأْفواِهِهْم ُيضاِهُؤَن َقْوَل الهِذيَن َكَفُروا   َوقاَلِت النهصارى اَلَِْسيُح اْبُن اهللهِ ذلَِك َقْوهُلُ

ُذوا َأْحباَرُهْم َوُرْهباََّنُْم َأْرباباا ِمْن ُدوِن اهللهِ  َ ِمْن َقْبُل قاَتَلُهُم اهللهُ َأنهى ُيْؤَفُكوَن اخته

يَح اْبَن َمْرَيَم َوما ُأِمُروا إَِّله لِيَْعُبُدوا إهِلاا واِحداا َّل إِلَه إَِّله ُهَو ُسْبحاَنُه َعًمه َواَلَِْس 

ُكونَ  (، فقد نسب إليهم الرشك يف آخر اآلية تعريضًا 72ـ  71﴾ )التوبة: ُيرْشِ

هبم، وعنوان )املرشك( يف القرآن ـ بوصفه اسم فاعل مفرد أو مجع ـ وإن انرصف 

عبدة األوثان من العرب وغريهم، لكّن فعل )أرشك( وترصيفاته عاّم يف إىل 

القرآن الكريم نسب لغري عبدة األوثان كام يف هذه اآلية الكريمة، وليس املهم هو 

 العنوان بقدر ما املهم حتّقق الوصف فيهم كام خترب هذه اآلية الكريمة.

م موّحدون وأّن لكّن بعض الفقهاء شّكك يف رشك أهل الكتاب، وقال بأّّن 

كفرهم هو للسبب الثاين اآليت فقط، ولعّل بعض األبحاث التارخيية بالغ األِهية 

هنا، فهل التوصيفات القرآنية ألهل الكتاب تشمل كّل أهل الكتاب يف العا م 

عىل االمتداد الزماين واملكاين أم هي ناظرة غالبًا إىل عقائد أهل الكتاب التي 

بية، ولعّلها  م تكن هي السائدة يف خارج جزيرة العرب؟ كانت يف اجلزيرة العر

وهذا بحث هام جّدًا يف قضّية املوقف من أهل الكتاب، السيام بعد األخذ بعني 

االعتبار تغرّي بعض معتقداهتم عرب التاريخ، وحيتاج لبحث موّسع وتتّبعي 

ا واستقصائي كبري، وقد كتبت بعض املساِهات خارج الفقه اإلسالمي يف هذ
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 الصدد، ومنها مساِهات بعض املفّّسين.

إنكار النبّوة املحّمدية والرسالة اخلامتة، حيث ال يؤمنون  السبب الثاين:

بالشهادة الثانية التي هي الشهادة بالرسالة، والتي تعّد معيارًا ثانيًا للدخول يف 

اإلسالم، وإنكارهم نبّوة ُممد واضح ال نقاش فيه. والفقهاء يرون اإليامن 

بالنبّوة املحّمدية معيارًا موضوعّيًا يف اإلسالم، ال أّنه طريٌق ُمض للعقيدة الدينية 

الصحيحة التي هي اإليامن باهلل وتوحيده وعبادته، وهذا بحث مهم، إذ لو قلنا 

بأّن الرتكيز عىل اإليامن بنبوة ُممد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم  م يكن سوى 

ته وهو التوحيد، وأّنه لو حصل التوحيد و م حيصل طريق لإليامن بمضمون رسال

اإليامن بالنبّوة اخلامتة  م يكن هذا كفرًا، بل كان خطًأ يف االعتقاد، لو قلنا هبذا 

الختلفت موازين مباحث الكفر واإلسالم يف الفقه اإلسالمي متامًا، والبحث 

 طويل ال إمكان للدخول فيه اآلن.

، جرى توصيف أهل الكتاب يف القرآن ـ وألحد هذين السببني أو لكليهام

َلَقْد وليس فقط يف كالم الفقهاء ـ بالكفر، ومنه ـ عىل سبيل املثال ـ قوله تعاىل: ﴿

ائِيَل اْعُبُدوا  َكَفَر الهِذيَن قاُلوا إِنه اهللهَ ُهَو اَلَِْسيُح اْبُن َمْرَيَم َوَقاَل اَلَِسيُح يا َبني إرْسَ

َم اهللُ َعَلْيِه اجَلنهَة َوَمأَواُه النهاُر َوَما لِلظهاَلنَِِي اهللَ َريّب َوَربهُكم إ ك بِاهللِ َفَقْد َحره ُه َمْن ُيرْشِ نه

﴾ ِمْن أْنَصار َلَقْد َكَفَر الهِذيَن قاُلوا إِنه اهللهَ ثالُِث َثالَثٍة َوَما ِمْن إَلٍه إَّل إلٌه َواِحٌد..

 (.57ـ  51)املائدة: 

، باإلباحة عند عدم الدليللماذا ال حنكم حكم فما دام لكل قضّية  ـ 387

 ؟الرباءةونرتك 

  السؤال: إذا كان لكّل قضية حكٌم رشعي بناءا عىل دليل أو أمارة، فال موجب
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للقول بأصالة الرباءة ما دام اْلصل اَّلشتغال، سواء وصل اخلطاب الرشعّي أم 

بالدليل العقيّل اَلستقّل مل يصل، وما عىل الفقيه إَّل أن يتوّصل إىل اْلكم الرشعي 

بقياس العلة أو بقياس اْلكمة. وبناءا عىل ما تقّدم فإّن الفقيه مأمور بالقول 

بالطلب أو بالرتك، فإن مل جيد فباإلباحة، َّل بأصالة الرباءة؛ ْلّن الواقعة َّل بد أن 

 حُتكم بواحدة من اْلحكام اخلمسة، َّل بالرباءة، فًم رأي سًمحتكم؟

 ه ـ إذا  م يكن عندي قصور أو اشتباه يف فهم كالمكم ـ كّل ما قلتمو

صحيح، لكن عىل مستوى احلكم الواقعي، وذلك أّن االجتهاد يقوم عىل مبدأ 

التمييز بني األحكام الواقعيّة األّولية التي نزلت عىل رسول اهلل صىّل اهلل عليه 

اقعة ال ختلو من وعىل آله وسّلم، وهذه ال يوجد فيها شء اسمه الرباءة؛ ألّن الو

حتريم أو وجوب أو استحباب أو كراهة أو إباحة، فال براءة يف البني باملعنى 

 .االصطالحي لكلمة براءة

لكّن فكرة الرباءة جاءت من أّن الرشيعة الواقعّية غري منكشفة لنا متامًا، 

فهناك ضباٌب خيّيم عىل مساحات من األحكام الرشعّية، فال نعرف هل 

ريضة يف هذه الواقعة أم التحريم أم اإلباحة؟ ويف هذه احلال الوجوب هو الف

يذهب الفقيه ـ حيث ال علم له باحلكم الرشعي ـ إىل ما نسّميه باألمارات 

الظنّية، فإذا وجد عندها ما يكشف عن احلكم الرشعي يف الواقعة كشفًا ولو ظنيًّا 

بالكراهة يف هذه  معتربًا، أخذ به وحكم بالوجوب أو باإلباحة أو بالتحريم أو

الواقعة أو تلك مثاًل، لكن لو انسّدت الطرق أمامه بحيث ال يعرف ما هو احلكم 

الواقعي الذي رّشعه اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه الواقعة املعّينة )كرشب التتن 

مثاًل(، و م يقم عنده ما يوجب اليقني بحكم اهلل سبحانه، وال توّفرت بني يديه 

)السيام بعد إبطال نظرّية القياس عند اإلمامّية(، ففي هذه احلال  أدّلة ظنيّة معتربة



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 118

ـ أي عندما يفقد العلَم ويفقد الطرَق الظنّية املعتربة رشعًا يف اكتشاف موقف 

الرشيعة الواقعّية يف هذه الواقعة املعيّنة ـ ال يستطيع أن ينسب للرشيعة اإلباحة؛ 

لديه يكشف عن موقف الرشيعة هنا،  ألّن املفروض أّنه ال علم وال ظّن )معترب(

فنسبته اإلباحة للرشيعة هي قول بغري علم، وهو ال جيوز، فلعّل الرشيعة حّرمت 

 هذا الفعل أو ذاك.

وهنا يلجأ الفقيه إىل النصوص الدينية جمّددًا، لتحّدد له موقفه حال جهله 

ءة، لتقول املطلق باملوقف الرشعي الواقعي، فهنا يأيت حديث الرفع وآيات الربا

له بأّنك عندما ال تعلم حكَم اهلل يف الواقعة الفالنّية، فإّن بإمكانك الفعل أو 

الرتك فيها، ولست ُماسبًا عن ذاك احلكم الواقعي يف الواقعة حتى لو كان ذلك 

احلكم هو احلرمة وأنت فعلت، أو الوجوب وأنت تركت، وهذا الرتخيص 

الواقعي هو املسّمى بالرباءة، وهو الذي تعطيه النصوص حاَل اجلهل باحلكم 

وإن كان ترخيصًا رشعّيًا، لكنّه ليس إباحة واقعّية، وهلذا ميّزوا بني هذا 

الرتخيص اآليت من أدّلة الرباءة فأطلقوا عليه عنوان الرباءة، وبني ذاك الرتخيص 

اآليت من واقع الرشيعة فأسموه باإلباحة، فاإلباحة هي حكم اهلل الواقعي يف هذه 

لواقعة، برصف النظر عن جهيل هبذا احلكم أو علمي، فيام الرباءة هي حكم اهلل ا

الثانوي الذي حيكم يل بالرخصة يف الفعل والرتك يف خصوص حالة انغالق 

األمور أمامي وجهيل بحكم اهلل الواقعي، فالرباءة إباحة ظاهرّية واإلباحة براءٌة 

مفاد األمارات واألصول العملّية واقعيّة، والتمييز بني الظاهر والواقع وبني 

)براءة، اشتغال، استصحاب، ختيري( من النقاط املهّمة يف ُبنية االجتهاد عند علامء 

أصول الفقه اإلسالمي، السيام اإلمامي، وإّنام تضاءل حجم هذا التمييز 

ومدياته يف االجتهاد السنّي نظرًا لسعة تطبيق القياس وأمثاله الذي يمكنه أن 
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راغ يف مساحة كبرية من ما يعترب عند اإلماميّة جمرى لألصول العملية يسّد الف

 كالرباءة.

وقد تقول: ملاذا ال نقول من األّول إّن احلكم الواقعي يف الواقعة الفالنية هو 

احلرمة إذا علمت به، وهو اإلباحة إذا  م تعلم به، بال حاجة للتمييز بني الواقع 

وتصبح كّلها أحكامًا واقعّية، ومن ثّم ال  والظاهر فتلغى األحكام الظاهرية

 يكون معنى ملفهوم الرباءة؟

وهذه القضّية وقعت موقع البحث الطويل يف كلامت علامء أصول الفقه 

اإلسالمي عند حديثهم عن إمكان التعّبد بالظّن أو ما يسّمونه باجلمع بني احلكم 

خترص، ويمكنكم الواقعي والظاهري، والكالم فيها طويل جدًا ال يسعه امل

 مراجعته يف املطّوالت.

 أصول الفقه وموضوعهعلم تعريف حول حبوث األصوليني مع  ـ 383

  السؤال: ما رأيكم ببحوث علًمء أصول الفقه عن تعريف علم اْلصول

وموضوعه؟ وإىل أّي من التعريفات واَلوضوعات َتيلون؟ وحبذا لو تقّدمون 

 لم اْلصول وموضوعه.توضيحاا ولو خمترصاا عن آرائهم ِف تعريف ع

  اعتاد علامء أصول الفقه، كالكثري من علامء العلوم اإلسالمية األخرى، عىل

ذكر إطاللة عابرة وأّولية عىل علم األصول، حتّدد دائرته ونطاقه وموضوعه 

الذي يعاجله ويتحّرك ضمنه، وكان ذلك منهم انسجامًا مع الثقافة اليونانيّة التي 

ا عرّبوا عنه بالرؤوس الثامنية لكّل علم، وهي ما يدور طرحت يف علم املنطق م

حول تعريفه، وموضوعه، وفائدته و... هادفني بذلك فرز العلوم بعضها عن 

بعض.. وحتديد مساحات كّل علم، وذلك سعيًا لتنظيم العلوم وضبطها وحتديد 
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 عالقاهتا.

اهلجري، كام وقد اهتّم علامء أصول الفقه هبذا األمر منذ القرن اخلامس 

والشيخ « الذريعة»هـ( يف كتاب 171نالحظ ذلك يف كلامت السيد املرتىض )

 وغريِها.« العّدة»هـ( يف كتاب 111الطويس )

وقد كانت هذه اخلطوة صحيحًة من حيث املبدأ، ملا أرشنا إليه من رضورة 

تنظيم العلوم وضبط حركتها وجمال عملها وتوضيح مهّمتها وما تشتغل عليه، 

أننا الحظنا تضّخاًم سلبيًا يف هذه الدراسات التمهيدية املقّدمية، فاتسع اجلدل  إال

يف قيود تعريف علم األصول، وأخذ البحث صبغًة فلسفّية عندما أطلق 

األصولّيون العنان ألقالمهم يف مسألة موضوع العلم، وما هو املوضوع؟ وهل 

سائل ذات طابع يفرتض وجود موضوع لكّل علم أم ال؟ ممّا جعل هذه امل

 جتريدي بعيد عن الفائدة يف كثري من األحيان.

إّن اهلدف الذي تريده الدراسة التمهيدية حول تعريف العلم وموضوعه 

هلذا العلم، ويف رضورة عدم اختالط العلوم  إمجايلّ  توضيٍح يف تقديم تكمن 

علامء ري متأّخ وتداخلها تداخاًل عشوائيًا فوضويًا، لكنّنا ـ مع األسف ـ الحظنا 

األصول مستغرقني يف اجلدل الفلسفي التجريدي حول تعريف علم األصول 

وحتديد موضوعه، وما يمّيزه عن الفقه والنحو والرجال والكالم و.. فأبدعوا يف 

خلق هذه الصورة النظرية، إال أّّنم توّرطوا يف الدمج العشوائي أحيانًا بني علم 

م عن قاعدة التجّري، والتحسني األصول وعلوم أخرى قريبة، مثل حديثه

والتقبيح، ممّا ينتمي إىل قضايا علم الكالم، لكنّها دخلت أصول الفقه، دون أن 

جتري ُماولة جاّدة للحيلولة دون إقحامها فيه، وكذلك بحثهم عن أصالة عدم 

التذكية، وقاعدة ال رضر، وقاعدة ال حرج، وغري ذلك من القواعد الفقهّية التي 
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وهكذا احلال يف تعريف موضوع العلم، وبامذا متتاز  .اإلسالمي تنتمي للفقه

العلوم؟ ومباحث اعتبارات املاهية التي درسوها يف بحث اإلطالق والتقييد، 

 وغري ذلك من القضايا الفلسفّية واملنطقية التي مكاّنا يقع يف علوم أخرى.

وحتديد والغريب أّن األصولّيني وإن تشّددوا يف ضبط تعريف علم األصول 

موضوعه نظريًا، إال أّّنم خلطوا ـ أحيانًا ـ بينه وبني علوم أخرى ألدنى مناسبة 

 ة فرضت بحثًا أجنبيًا هنا أو آخر هناك.أو حلاجة تارخييّ 

من هنا، يفرتض هتذيب أصول الفقه من الدراسات األجنبية عنه، مهام كانت 

ّّنا عىل أّية حال ليست قيمة هذه األبحاث األجنبيّة داخل العلوم األخرى، إال أ

من وظيفة األصويل بام هو أصويل، وإن كانت من وظيفة الفيلسوف أو املتكّلم أو 

 الفقيه أو اللغوي أو.. بام هلم من صفات وسامت ومهاّمت.

من الرضوري السعي يف األبحاث األصولية لتهذيب علم أصول  ،وعليه

زمن، السيام بعد عرص الفقه من املوضوعات اهلامشية التي علقت به عرب ال

هـ(؛ وذلك حفظًا لعمر الباحثني والعلامء عن التلف 2117الوحيد البهبهاين )

 فيام ال يفيد أو فيام هو أقّل فائدة.

ولكي نطّل سوّيًة عىل نامذج رسيعة من طريقة تعاطيهم يف موضوع تعريف 

العلم وموضوعه، لنكشف عنارص اخللل املنهجي بكّل بساطة، يمكن احلديث 

عن أّن ثمة تعريفات متوارثة تلّقاها الدرس األصويل بالبحث واملناقشة، 

ونقترص هنا عىل تعريفات ثالثة أساسّية، مسّجلني بعض املالحظات عند 

 الرضورة:

العلم بالقواعد املمّهدة »وهو التعريف املدريس املعروف:  التعريف اْلّول:

 «.الستنباط احلكم الرشعي
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 ية فقد سّجلت عىل هذا التعريف مالحظات أبرزها:وطبقاا للرضورات اَلنطق

إّن هذا التعريف خيلط علم األصول بعلم الفقه، ويؤّدي إىل  اَلالحظة اْلوىل:

تداخل غري مرّبر بينهام، ذلك أّن القواعد الفقهية يصّح التعبري عنها بأّّنا متّهد 

، «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»الستنباط احلكم الرشعي، أليست قاعدة 

 اإلجارة تثبت الضامن يف باب البيع وهو حكم رشعي، كام تثبت الضامن يف

الفاسدة وهكذا، إذًا فمع هذا التعريف ال متتاز القواعد الفقهّية عن القواعد 

 األصولّية، فكيف يمكن األخذ به أو تبنّيه؟!

وقد أّدت هذه املالحظة بعلامء األصول إىل السعي لوضع عالئم تفّكك 

القاعدة الفقهّية عن القاعدة األصولية، وهو بحث جدير ومفيد، وظهرت يف 

ذا املجال عندهم تصّورات تستحّق الدرس، كوّنا تسعى لتكوين تصّور ه

 منطقي لعالقة هذين العلمني بعضهام باآلخر.

وقد طرح السيد أبو القاسم اخلوئي رؤيًة هنا حتاول التمييز بني املسألة 

األصولّية واملسألة الفقهية، وقد شاد فكرته عىل التمييز بني ما أسامه االستنباط 

، فقد اعترب أّن القاعدة األصولية من شأّنا أن ُيستنبط منها أو ُيستخرج والتطبيق

حكم رشعي كيّل، أما القاعدة الفقهّية فليست يف استخدامنا هلا منتجًة جلعوالت 

ة خمتلفة، رشعية، بقدر ما متّثل حكاًم واحدًا نامرس تطبيقه عىل مصاديق خارجيّ 

ا حينًا وجوب السورة يف الصالة، فقاعدة حجية خرب الواحد األصولية تنتج لن

فيام تنتج ـ حينًا آخر ـ حرمة اجللوس عىل مائدة يرشب عليها اخلمر، والوجوب 

هناك كام احلرمة هنا حكامن رشعيان كّليان تعّلقا بموضوعني كّليني خمتلفني، أما 

لك، فإّن ذفإّن األمر ليس ك« ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»يف حالة قاعدة 

اإلجارة ليسا سوى تطبيقني لقاعدة حتمل حكاًم واحدًا عىل موضوع  البيع أو
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 واحد قد جتىّل حينًا يف البيع وآخر يف اإلجارة وثالثة يف املزارعة وهكذا.

ذلك أّن األصول العملّية غري  ؛إّن هذا التعريف غري جامع اَلالحظة الثانية:

ملية، ومعنى ذلك أّن مندرجٍة فيه، ألّنه ال يؤخذ منها حكم رشعي، بل وظيفة ع

 هذا التعريف ال يستوعب متام ما يتحّرك علم األصول يف دائرته.

هبذا املعنى فهٌم حريف، « احلكم الرشعي»إال أّنه قد يالحظ هنا أّن فهم كلمة 

فالوظيفة العملّية يف ّناية مطافها حكٌم رشعي، ال خترج عن دائرة الترشيع، نعم، 

ضري يف ذلك، فاملطلوب من أصول الفقه أن هي ليست باحلكم الواقعي، وال 

يمّهد لنا الطريق للوصول إىل أحكام اهلل سواء كانت واقعية أم ظاهرية، أمارات 

 أم أصوالً، وكّله مما يصدق عليه عرفًا واصطالحًا حكٌم رشعي.

وهو تعريف الشيخ اخلراساين صاحب الكفاية وهو:  التعريف الثاين:

تي يمكن أن تقع يف طريق استنباط األحكام أو التي صناعة يعرف هبا القواعد ال»

 «.ُينتهى إليها يف مقام العمل

وقد حاول هذا التعريف أن يستوعب متام ما يتداوله علامء األصول يف 

بحوثهم األصولّية، من مباحث األمارات أو األصول العملية.. إال أّن السيد 

التعريف تنطلق من أّنه الشهيد الصدر كانت له مالحظة عىل هذه الطريقة يف 

يقوم بعرض أبواب علم األصول ومباحثه، وليس هذا بالعمل الفنّي الدقيق، 

ف علاًم ما عرب رسد رؤوس فصوله ومباحثه، ونقول هذا هو فال يصّح أن نعرّ 

 تعريفه.

ونحن نوافق الشهيد الصدر عىل مالحظته هذه من حيث املبدأ، لكن هناك 

ّية املنطقية األرسطّية التي غرف منها العديد من من يراها متأثرًة بتلك العقل

العلامء، حيث نجدهم يرهقون أنفسهم يف مالحقة مفردة هنا وأخرى هنا، 
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وكأّّنم إذا أطالوا التعريف كلمًة أو زادوا فيه حرفًا كان لغوًا من القول، 

فيبخلون علينا بكلمة، وكأّن قيمة التعريف يف شّدة اختصاره، مع أّن املطلوب 

ن التعريف أن يوضح لنا هذا العلم إيضاحًا ال نخلط فيه بينه وبني غريه من م

العلوم، وطريقة صاحب الكفاية حتى لو رسدت بشكل موجز املحورين 

األساسّيني اللذين يدور حوهلام علم األصول لن تكون مرّضًة ما دامت تقّدم لنا 

حتى لو  م تبنّي النكتة  صورة عن هذا الكالم، وترسم يف عقولنا شكاًل معّينًا له،

 التي يدور هذا العلم حوهلا.

العلم بالعنارص »تعريف السيد ُممد باقر الصدر، وهو:  التعريف الثالث:

املشرتكة يف االستدالل الفقهي خاّصة التي يستعملها الفقيه كدليل عىل اجلعل 

 «.الرشعي الكيّل 

العنارص »مة بكل« القواعد»وحياول هذا التعريف أن يستعيض عن تعبري 

، وثّمة من يرى أّننا ال نعرف وجه اإلرصار عىل هذا التبديل! كام «املشرتكة

وهناك من يالحظ عىل السيد الصدر أّنه بالغ يف االستغراق يف دّقة املصطلح بام 

يبعد صورة هذا العلم عن وعي اإلنسان من خالل هذه الطريقة املعّقدة يف 

 البيان.

، قّدمتها لكم كي أبدي مالحظتي األساسية عىل هذه ثالثة نامذج للتعاريف

كّل هذا اجلدل الكبري الذي وقع فيه األصولّيون، فأنتم لو تتابعون جدهلم يف 

صّحة هذا التعريف أو ذاك وعدمه، ويف جامعّيته ومانعّيته، جتدوّنم مجيعًا 

يمّيزون يف الوعيهم الداخيل قضايا األصول عن سائر العلوم، وإال فكيف 

ا تارًة بأّن هذا التعريف ُيقحم القضايا الفقهّية وذاك ُيقحم القضايا أوردو

الرجالّية، وثالث ال يستوعب املباحث املوجودة يف األصول العملّية، فلوال أّّنم 
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، وبني القواعد الفقهّية يف الالوعي قد ميّزوا بني األصول العملّية فرأوها أصولّيةً 

 .هلذا اجلدلفرأوها غري أصولّية، ملا كان معنى 

من هو الذي يقدر عىل  فاجلدل يف التعاريف هنا غالبًا ما يكون جدالً يف

تقديم صياغة جامعة مانعة، ال أّنه جدٌل يف تنظيم أصول الفقه بتمييزه عن غريه، 

وإال فهو متمّيز عند اجلميع، فاملعركة معركة صياغات وألفاظ، فال تستحّق كّل 

املة لتوضيح ما هو هذا العلم لكفى، وال حاجة هذا العناء، فلو كتبنا صفحًة ك

ملعركة األلفاظ يف أّن هذا التعبري يناسب أو ال يناسب، فإّنني أجدها معركًة ال 

ترقى إىل مستوى العمق األصويّل، بل لقد اسُتدرج إليها األصوليون بتأثري من 

واملفروض أّن بحوث التعريف املنطقّية التي عادًة ما هيّمها متييز حقائق األشياء، 

التمّيز هنا موجود، إذا جتاوزنا إشكالّية أّن هذه التصنيفات للعلوم ليست قضايا 

 .حقيقّية حتى تشملها التعريفات املنطقّية

فبدل تضييع الوقت يف الصياغة فلنتّجه إىل جهد يرصد كّل مسألة تعاَلج 

ولية اليوم يف األصول، ليحّدد هل هي أصولية بالفعل فنبقيها أم غري أص

فنحذفها؟ ولنرصد كّل مسألة يتوّقع أن تكون أصولّية وال يبحثوّنا اليوم مثالً 

 كتارخيية السنّة أو نظرّية املقاصد أو نحو ذلك، فنقّرر إدراجها يف األصول أم ال.

هذا هو البحث املفيد اليوم، ال اجلدل اللفظي يف التعريفات. فتناقض 

التعريفات لعلمهم الذي يدرسونه، لكنّهم  األصوليني يف أّّنم تشّددوا يف صياغة

تساهلوا يف متييز علمهم عن العلوم األخرى يف التدوين والتأليف واملعاجلة، 

فدرسوا قضايا ال عالقة لألصويل بام هو أصويل هبا، وأِهلوا قضايا تعّد من 

صلب نشاط الباحث األصويل، السيام البحوث املستجّدة يف االجتهاد الرشعي 

تدرج بعُد يف الدرس األصويل الرسمي وال يف الكتاب الدرايس  والتي  م
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 .التعليمي

فنحن نرى أّن أمر التعاريف سهل، وأّّنا مجيعها أوضحت هذا العلم  ،وهلذا

بدرجٍة أو بأخرى، وأنه آن األوان للخالص من هذه السجاالت اللفظّية التي ما 

عادت تأيت بالفائدة املرجّوة، كام أّّنا  م تعد متّثل حاجة فكرية اليوم فيام نراه، فمن 

صفحة يف تقريرات  25الصدر ـ مثالً ـ غري املقبول أن ُيفرد السيد ُمّمد باقر 

البحوث للسّيد اهلاشمي، لبحث التعريف فقط، ويبقى طالب العلوم الدينية 

 ألكثر من أسبوعني ـ يف احلّد األدنى ـ يتدارسون هذه القضّية التجريدية.

 هذا عىل صعيد تعريف علم اْلصول، أّما عىل صعيد موضوع علم اْلصول،

أيضًا بالبحث فيه، ولسنا نرتاب يف أّن بحث موضوع  فقد انشغل علامء األصول

العلم وامتياز العلوم عن بعضها، هل يكون باملنهج أو املوضوع أو الغاية.. 

بحٌث جيد إىل حّد معنّي ومفيد، لكنّه ال هيّم األصويل بام هو أصويل، بل ُيعنى به 

 .ابهأولئك املختّصون بعلوم املناهج واملنطقيات وفلسفة العلوم وما ش

وقد ظهرت اجتاهات متعّددة ِف َتييز العلوم وضبطها عن التداخل 

 واَّلختالط، وأبرزها ثالثة هي:

: وهو االجتاه الذي يعترب أّن كّل علم مؤّلف من جمموعة من اَّلجتاه اْلول

القضايا احلملّية، وكّل قضية محلية هلا بالتأكيد موضوع وُممول، فقضّية: 

، وُممول «الفاعل»حو، هلا موضوع هو عبارة عن يف علم الن« الفاعل مرفوع»

، فإذا حالّياً ، وال نعتني هنا باملحمول، بل هيّمنا املوضوع «مرفوع»هو عبارة عن 

وضعنا قضايا كّل علم ضمن الئحة طويلة، وفرزنا املوضوعات يف هذه القضايا 

وهذا  عن املحموالت، لوجدنا أّن هناك عنوانًا جيمع متام هذه املوضوعات حتته،

العنوان هو الذي نسمّيه موضوع العلم، فالفاعل واملفعول به و.. كّلها 
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مرفوع ومنصوب  :موضوعات يف قضايا علم النحو ترتبت عليها ُمموالت مثل

وغري ذلك، وعندما نأخذ هذه املوضوعات نجدها تنضوي حتت عنوان جامع 

وضوع علم مثاًل، فيكون هذا العنوان هو م« الكلمة»هو عبارة عن عنوان 

 النحو، وهكذا سائر العلوم.

وهذه اَلقولة التي تبنّاها هذا اَّلجتاه، واجهت بعض اَلشاكل، التي حاولوا 

 التخّلص منها، نذكر منها:

يها مشكلة ميدانية، ذلك أّن البحث يف ولعّل بإمكاين أن أسمّ  اَلشكلة اْلوىل:

غموض، فبعض العلوم وموضوعاهتا، سوف جيعلنا نصطدم يف حركتنا ببعض ال

موضوعات القضايا يف بعض العلوم قد يصعب أن نعثر عىل عنوان جامع هلا، ما 

جيعل اطالعنا عىل موضوعها عسريًا، وهذه املعضلة امليدانية تسبّب غموض هذه 

 النظرية يف تفسري بناء العلوم وامتيازاهتا.

تباق ولعّله من هذا املنطلق سعى املحّقق اخلراساين صاحب الكفاية إىل اس

األمور بافرتاضه أّن هذا العنوان اجلامع ال يلزم فيه أن نعرفه بالدّقة، وال يرّض 

ذلك بكونه موجودًا أو موضوعًا هلذا العلم أو ذاك، ويكفي ملعرفته وجود عنوان 

 مشري إليه، وإن  م يكن رصحيًا يف الداللة عليه.

م وجود موضوع لكّل ما ذكره السيد اخلوئي من أّن مقولة لزو اَلشكلة الثانية:

باطلة، إذ يف بعض العلوم  م نعثر عىل هي مقولة  ،علم، به متتاز العلوم عن بعضها

هذا املوضوع، بل وجدنا أحيانًا شيئًا من االستحالة فيه، فمثل علم الفقه الذي 

ورابعة عن  ،يتحّدث تارة عن الفعل وأخرى عن الرتك، وثالثة عن الوجود

 د جامع بني هذه املقوالت التي ذكروا يف علم املنطقالعدم و.. كيف يمكن إجيا

 أنه ال جامع بينها؟! والفلسفة
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وهو االجتاه الذي ال يعتمد كثريًا عىل فكرة املوضوع، بل نراه  اَّلجتاه الثاين:

يميل إىل اعتامد أسلوٍب آخر، هو مسألة املنهج، بمعنى أّن كّل علٍم له منهجه 

خر، فاملنهج يف الرياضيات خمتلف عن املنهج اخلاّص الذي يمّيزه عن العلم اآل

يف التاريخ، واملنهج يف الفلسفة غري املنهج يف الفقه وهكذا، فاملنهج هو الذي 

يمّيز العلوم، ويبني امتيازاهتا، ال افرتاض موضوع نغرق أنفسنا يف البحث عنه، 

 وقد ال نجده إطالقًا.

، ذلك أننا:  وهذا اَّلجتاه يواجه مشكلةا حقيقيةا

نجد من جهة أّن بعض العلوم املستقّلة عن بعضها مّتحدة تقريبًا يف املنهج،  أ ـ

فعلوم مثل الرياضيات، واملنطق، والفلسفة و.. تعّمد املنهج العقيل الرصف، كام 

أّن علم التاريخ، وعلم الرتاجم، وعلم الرجال، تعتمد املنهج النقيل الوثائقي 

رغم ما بينها من اشرتاك عن بعضها  وهكذا، إذًا فكيف امتازت هذه العلوم

 جوهري يف املنهج؟!

إّن بعض العلوم نستخدم داخلها أكثر من منهج، فعلم الكالم مثالً  ب ـ

نستخدم يف بعض موضوعاته املنهج العقيل، كإثبات وجود اهلل تعاىل، فيام 

نستخدم يف موضوعات أخرى املنهج النقيل، كبعض مباحث النبّوة، واإلمامة 

د، التي يعتمد فيها إما عىل التاريخ أو عىل وثائق النصوص من آيات واملعا

وروايات، إذًا، فإذا كان املنهج ممّيزًا للعلوم عن بعضها، كان من الالزم أن 

نفرتض علم الكالم أكثر من علم، فكيف التأمت موضوعاته لتشّكل علاًم 

 واحدًا، وقبل اجلميع به كذلك؟!

ه الذي يعتقد بأّن املوضوع ليس موضوع منهج وال وهو االجتا اَّلجتاه الثالث:

غريه، بل هو موضوع الغاية التي ُصنع هذا العلم ألجلها، فعلم الكالم إّنام 
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التأمت فيه هذه املناهج ألّن غايته كانت دفاعّيًة، والدفاع عن الدين قد يفرض 

تحّركة يف عىل املتكّلم استخدام منهج نقيل تارًة، وعقيل أخرى تبعًا للحاجات امل

واقع اجلدل الفكري داخل األّمة، أو فيام بينها وبني الفكر الديني اآلخر، ولوال 

 عنرص الغاية هذا ملا قام علٌم مثل علم الكالم.

هذه صورة موجزة للغاية عن ملمح من مالمح جدهلم يف هذا املوضوع 

 أيضًا، وهناك مالمح أخرى تتصل بقضّية العرض الذايت والعرض الغريب يف

الدراسات الفلسفّية واملنطقية، ويطول بينهم الكالم يف تفاصيل أنواع الواسطة 

يف الثبوت واإلثبات والعروض وغري ذلك عند حديثهم عن موضوع علم 

 .األصول

االجتاهات الثالثة نضع تعليقًا واحدًا، وهو أّنه ليس من  هونحن من بني هذ

الرضوري أن يكون العنرص الذي يضبط العلوم أمرًا واحدًا مثل املنهج، أو 

املوضوع، أو الغاية أو.. بل قد يتكّون علم عىل أساس املنهج، وربام يكون 

وال للموضوع دور يف علم آخر، فيام يكون للغاية دور يف تكوين علم ثالث، 

استحالة يف ذلك، وعليه، فليس من الرضوري إتعاب أنفسنا هبذا املوضوع هنا، 

 بل ترتك االحتامالت مفتوحًة تتحّرك عىل أكثر من اجتاه.

التي استخدمها األصوليون لدراسة مسألة  ةعىل أّننا نالحظ عىل هذه الطريق

قع العلوم، ونسرب ا، فاملفرتض أن ننظر إىل واهبموضوع العلم أّنا جترّيدية مبالغ 

تطّورها التارخيي، وهناك نطّلع عىل األمر، بدل اجللوس يف غرفٍة مع التحليالت 

االفرتاضيّة ذات الطابع الفلسفّي التجريدي، فالعلوم ال تتكّون من هندسات 

فلسفّية فقط، بل للتاريخ دوٌر أحيانًا، فعلينا رصد املسار التارخيي لفهم ُمورّيات 

 ضًا إىل جانب املسار التحلييل.علم من العلوم أي
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وليس هذا هو املهم لنا هنا، بل األهم عىل صعيد علم أصول الفقه يف هذه 

املسألة أن ننظر: كم نّظر األصولّيون ملوضوع العلم، ومتايز العلوم، وتعريفها و.. 

لكنّهم عىل أرض الواقع خلطوا علم األصول بغريه ـ السيام علم املنطق والكالم 

الفلسفة ـ بشكل غريب، كام أرشنا إىل ذلك سابقًا، فلامذا إتعاب النفس والفقه و

يف حتليالت جتريدية دون أن تكون لدى أحدنا اهلّمة الالزمة واجلرأة الكافية 

لتشذيب علم األصول مما ليس من شأنه وال من مهّمته، بل هو من شؤون 

أما أن خياف كّل واحٍد  الفيلسوف، أو املتكّلم، أو الفقيه، أو فيلسوف اللغة، أو..

من أقرانه، كي ال ُيقال عنه: إّنه غري عميق يف أصول الفقه؛ ألّن العمق ينطلق 

عند هؤالء من تعقيد العبارة، أو جتريد املوضوع، أو ترفية الفكرة، أو عدم وجود 

ثمرة عملية للبحث.. ذلك كّله ال جيعل اإلنسان يف موقع املسؤولّية الكبرية إزاء 

والفكر اإلسالمي، فبدل أن نضّيع أعامرنا يف موضوعات ـ تسّمى اإلسالم 

أصولية ـ ال ُمّصل من ورائها، وال حيتاجها الفقيه، وإذا احتاجها فربام مرًة 

واحدة كّل عرشين سنة.. علينا أن ننشغل بام هو أهّم للفقه اإلسالمي اليوم، وأن 

اإلسالم، ال خلدمة  نزيل هذه العقد من نفوسنا، ونكون بحجم املرحلة خلدمة

 موقعنا داخل املؤّسسة الدينية فقط.

 كثرة املستورد من اخلارجمع اللحوم املوجودة يف سوق املسلمني  ـ 383

  ة.. هل هذه القاعدة الفقهيّ « سوق اَلسلمني»السؤال: سؤاِل حول قاعدة

ترسي حتى ِف هذا الزمن الذي كثر فيه استرياد اْلطعمة من الدول غري 

َّل؟ فهل اْلجّية لسوق اَلسلمني نفسها بحيث َّل تتقّيد بكون اليد اإلسالمية أم 

التي عىل اللحم مثالا يد مسلم كًم يقول البعض؛ إلطالق الروايات الواردة ِف 
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هذا الشأن أم أّن اْلجّية ليست لنفس سوق اَلسلمني، بل لكونه كاشفاا عن أّن 

الذي اختلط فيه اَلستورد اليد التي عىل اللحم يد مسلم، بالتاِل ففي هذا الزمن 

مع اَلحيّل ِف سوق اَلسلمني يكون العمل وفق هذه القاعدة غري سليم؟ وهناك 

رواية عن زرارة أّن أحدهم سأل اإلمام الباقر عليه السالم عن رشاء اللحوم من 

ُكل إذا كان ذلك ِف »اْلسواق، وَّل ُيدرى ما صنع القّصابون، فقال عليه السالم: 

فمع وجود احتًمل ولو ضئيل جداا بأن يكون «.. وَّل تسأل عنهسوق اَلسلمني، 

اللحم غري حالل إَّل أّن اإلمام أمر باْلكل دون سؤال.. سؤاِل هو أّننا دائًما نسمع 

يؤثر تكويناا عىل الروح وتكاملها حتى لو عملنا بقاعدة: « غري اْلالل»أّن اْلكل 

ن حالَّلا، فصحيح أّن الذي مل وكان واقع اْلمر أّن اْلكل مل يك« سوق اَلسلمني»

، لكن تكويناا روحه «سوق اَلسلمني»يسأل مل يعمل حمظوراا رشعّياا وفق قاعدة 

قد تأثرت بعدم اْللّية.. فًم مدى صّحة هذا اْلمر؟ وإذا كان هذا اْلمر صحيحاا 

فلًمذا نلمس بعض التساهل من جانب اْلئمة ومنعهم الناس عن السؤال إذا 

 سلمني؟كانوا ِف سوق اَل

 :هناك عّدة قواعد يف هذا املوضوع، منها قاعدة السوق، وقاعدة  أوَّلا

أمارية يد املسلم، وقاعدة أمارية أرض اإلسالم، وهناك كالم كثري يف تداخل 

هذه القواعد عند الفقهاء، أو كون بعضها ـ كقاعدة السوق ـ جمّرد أمارة عىل اليد 

 .التي هي أمارة التذكية

ل يف هذا البحث الطويل، إال أّن ما ُيفهم ـ بنظري القارص ـ وال داعي للدخو

من جمموع الروايات واألحاديث الواردة يف هذا املوضوع، وما تقتضيه كّل من 

السرية العقالئية واملترّشعية، هو أّن احلكم بتذكية احليوان وترتيب آثار التذكية 

ريقة الرشعّية. وأّما كون كاًل أو بعضًا، تابع لكون هذا احليوان قد ذبح عىل الط
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هذا اللحم موجودًا يف سوق املسلمني أو كونه قد ذبح من قبل مسلم يعطينا إّياه 

بيده، أو نحو ذلك.. فهو يعّد قرينة جلّية عىل رفع احتاملّية كونه من احليوان 

 .املذّكى

يف  ومن ثّم فاحلالة التي حتكي عنها األحاديث هي احلالة التي كانت سائدةً 

الزمان حيث يمكن أن تكون هناك بعض اجللود التي تّم استريادها من ذلك 

اخلارج، لكّن الغالب هو كون اللحوم وما ينتج عن احليوان هو من إنتاج 

الداخل اإلسالمي، وبمقتىض قاعدة الصّحة يف عمل املسلم نحكم بتصحيح 

 .ئمةطريقة الذبح ويكون احليوان مذّكى، ونتجاهل االحتامالت الضئيلة القا

 وهذا يعني أّن هذه القواعد تعتمد عىل عنرصين:

بشكل واضح، بحيث يكون احتامل  اْلّول: عنرص رفع الظّن بالتذكية،

 التذكية هو الغالب جّدًا.

وإمكانية العمل باحلالة الغالبة بال  الثاين: عنرص عدم التشّدد ِف السؤال،

 حاجة للتدقيق.

ي الظّن بكون اللحم مذكى مثاًل، فيام والعنرص األّول معريف علمي، فإّنه يقوّ 

العنرص الثاين هو عنرص تسهييل، إذ لو قلنا لكّل إنسان بأّنه لو احتمل كون اللحم 

غري مذكى حكم بعدم التذكية لوقع املسلمون يف حرج يف اللحوم واجللود عىل 

مستوى النجاسات وعىل مستوى األكل ونحو ذلك. فهذه من قواعد التسهيل 

فني مقابل التشّدد واحلرج، وهلذا ورد يف بعض روايات هذا املوضوع عىل املكلّ 

التعريض باخلوارج الذين يكثرون السؤال ويتشّددون بحيث يضّيقون عىل 

 أنفسهم وعىل الناس.

 ووفقاا َلا تقّدم، فنحن أمام حاَّلت:
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أن يكون ما يف السوق )أّي سوٍق كان، يف بلد مسلم أم غريه(  اْلالة اْلوىل:

من اإلنتاج اإلسالمي، بحيث نعلم بذلك )ولو كان علمنا أو  ، يد املسلمأو يف

اطمئناننا هذا ناجتًا عن كون اللحم قد رأيناه يف سوق املسلمني مع غلبة حلوم 

 .املسلمني جّدًا يف أسواقهم بحيث يندر االسترياد مثاًل(

ال ويف هذه احلال حيث الغالب هو التذكية، واألصل صّحة عمل املسلم، ف

يعتّد باالحتامالت الضئيلة التي ال ُتبنى عليها حياة الناس، وإّنام يعيشها 

 الوسوايس أو املتدّين القلق يف طبعه مثاًل.

أن يكون ما يف السوق أو يف يد املسلم من إنتاج غري املسلمني،  اْلالة الثانية:

ال  بحيث نعلم يف العادة بكونه غري مذّكى، وهنا نجري القانون نفسه، حيث

يعتّد باالحتامالت الضعيفة، لُيرتك األمر للحالة الغالبة والسائدة التي عليها 

 تتكّون القناعات.

أن يكون ما يف السوق أو يف يد املسلم ممّا ال يدرى ـ من حيث  اْلالة الثالثة:

 املبدأ ـ هل هو من إنتاج املسلمني أم غريهم؟

 وهنا صور:

فيدة لغلبة الظّن أو العلم بأّنه من إنتاج أن تقوم القرائن امل ىل:الصورة اْلو

إسالمي، وهنا نّتبع قرائن التذكية، كام لو رأينا البائع يأكل من هذا اللحم ونحن 

نعرف تدّينه مثاًل، أو نعرف اّن هذا التاجر متعّهد بأن ال يستورد اللحوم غري 

طلٌع عىل هذا، الرشعّية، األمر الذي يؤّدي إىل قناعتنا بكون اللحم مذّكى وأّنه م

فيعمل بمثل هذه القرائن، ونخرج من حالة الشّك إىل حالة الطمأنينة، ونصبح 

 مصداقًا للحالة األوىل املتقّدمة.

أن تقوم القرائن املفيدة لغلبة الظّن أو العلم بأّنه من إنتاج غري  الصورة الثانية:
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سلمني، كام لو لو كنّا يف سوق املحتى  إسالمي، وهنا نّتبع قرائن عدم التذكية

، وغالبًا ما تبيع أو ديب اشرتينا اللحم من سوبرماركت يف بريوت أو القاهرة

املستورد من بالد غري املسلمني، بحيث يندر أن تبيع اإلنتاج املحيّل عادًة، وهنا 

يرتك اللحم؛ النعدام األمارّية العقالئّية، رغم كوننا يف بلد إسالمي وأرض 

 اإلسالم ويبيعنا مسلم.

أن نفقد قرائن العلم أو الظّن الغالب بأّن اللحم من إنتاج  الصورة الثالثة:

إسالمي أو غريه، ويدور األمر وتتساوى االحتامالت، أو تتقارب، فهنا ُيشكل 

 االعتامد عىل مثل قواعد السوق واليد، فهي قواعد غري تعّبدية.

حوم املستوردة وعليه، فلو كثر االسترياد بشكل كبري بحيث  م تعد حالة الل

حالة قليلة، بل صارت حالة كبرية، ويف الوقت نفسه  م نحرز أّن املستوردين أو 

التّجار أو البائعني عادًة هيتّمون لقضّية التذكية، ففي هذه احلال لو أحرزنا أّن هذا 

اللحم الذي اشرتيناه أو اجللد هو من نتاج املسلمني ـ كام لو قامت قرائن التذكية 

ها يف الصورة األوىل من احلالة الثالثة ـ حكم بتذكيته، وإذا أحرزنا أّنه املشار إلي

من املستورد مع عدم إحراز التحّفظ عىل تذكيته من قبل اجلهات املستوردة، ففي 

هذه احلال ال حيكم بالتذكية؛ ألّن قواعد السوق واليد وغريها قواعد عقالئّية ال 

حتامالت القليلة واجلري عىل الغالب تعّبدية، والغرض منها عدم االلتفات لال

املفيد لالطمئنان وشبهه، لكن لو كثر اللحم املستورد وضاع االطمئنان ووقع 

الشك احلقيقي من حيث عدم إحراز اهتامم املستوردين بجهة التذكية أشكل 

نتاجه يف داخل البلد املسلم، أو إاحلكم بالتذكية يف غري اللحم الذي نحرز أّن 

 العرفّية عىل كونه مذّكى كام قلنا. قامت القرائن

هذا هو فهمي لقضية أمارية اليد وأرض اإلسالم والسوق يف قضّية التذكيّة، 
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وأرجو أن تكون الفكرة واضحة ألّن فيها بعض الدّقة يف التمييز، وهو فهم 

 قريب جّدًا من فهم بعض الفقهاء أيضًا، والعلم عند اهلل.

التخيّل عن التشّدد، وإن أمكن معه الوقوع يف إّن الرتخيص الرشعي يف  ثانياا:

خالف الواقع يف بعض احلاالت، لكّن هذه املفسدة املحتملة الواقعّية ال يمكن 

أن تقف أمام مصلحة التسهيل، إذ لو دعونا الناس للعمل بكّل احتامل بحيث 

حيتاطون يف كّل احلاالت املشكوكة مطلقًا ولو كان الشك ضئياًل، فهنا سيقع 

عىل املسلمني وستقع مفاسد أكرب بسبب هذا الضيق العام الذي سيلحق  حرٌج 

املجتمع كّله، وال ضري يف القبول بوقوع الفساد القليل ألجل احليلولة دون وقوع 

فساد أكرب، وهذا أمر منطقي وعقالئي، بل عليه تقوم جممل قواعد الرخصة 

 والتسهيل يف الفقه اإلسالمي.

يقّلد القائل شخصًا القائل حبرمة التطبري من يقّلد املوقف من نهي  ـ 333

 باستحبابه

  :ـ إذا كانت هناك مسألة خالفّية بني الفقهاء بني اْلرمة  5السؤال

واَّلستحباب.. ثم يقوم بعض اَلؤمنني ـ بنّية النهي عن اَلنكر ـ بنهي اَلوالني عن 

ض هذا العمل، وفق رأي مرجعهم الذي ُيّرم هذا الفعل، مع علمهم بأّن بع

هؤَّلء اَلقّلدين يقّلدون مرجعاا ُيستحّب عنده هذا الفعل، فهل فعلهم هذا من 

مصاديق النهي عن اَلنكر؟ أم أّن فعلهم هذا هو بنفسه منكٌر أساساا ْلَّّنم 

يعلمون أّن اَلقّلدين من عامة الناس ليست اْلّجة عليهم سوى فتوى مرجعهم 

 فقط؟

ينهى من يقّلد القائل باَّلستحباب عن ـ هل جيوز َلن يرى حرمة التطبري أن  4
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 التطبري أم َّل؟

  أّصل غري واحٍد من الفقهاء املسلمني يف باب األمر باملعروف والنهي عن

املنكر قاعدًة أطلقوا عليها عنوان: )ال إنكار يف مسائل اخلالف(، وذهبوا إىل أّنه 

د أو تقليد، فإّنه ال عندما يكون املأمور أو املنهّي معذورًا فيام يفعل، ولو الجتها

معنى ألمره باملعروف أو ّنيه عن املنكر، بل ذهب بعض العلامء ـ مثل السيد 

( ـ إىل القول بعدم جواز األمر والنهي 118: 27السبزواري )مهّذب األحكام 

 يف هذه احلال، يف بعض الصور عىل األقّل.

 :وِف قضّية اختالف التقليد توجد صور ينبغي مالحظتها، وأمّهها

أن يكون ما أفتى به املرجع هو حكٌم كيّل اجتهادي، كأن يرى  الصورة اْلوىل:

حلّية الغناء مثاًل فيام يرى اآلخر احلرمة، ويف هذه احلال يذهبون إىل أّنه ال معنى 

لألمر والنهي، مادام تقليد املأمور للمجتهد الذي يرى احللية تقليدًا صحيحًا 

 جائزًا.

أن تكون فتوى املرجع يف واقعها تشخيصًا ملوضوع غري  الصورة الثانية:

مستنبط، ال استنباطًا حلكم كيّل منصّب عىل موضوع كيّل، مثل أن يقول املرجع 

بأّن التدخني حرام، وينطلق يف ذلك من حرمة اإلرضار بالنفس، فيام يرى 

ني ولو الطرف اآلخر بأّن التدخني غري مرّض أساسًا، فهنا له أن يدعوه إىل التدخ

من غري باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، رشط أن يقنعه بأّن التدخني ال 

يرض؛ ألّن املقلِّد غري ملزم أساسًا بتشخيص مرجعه للموضوعات التي من هذا 

 النوع، فإذا اقتنع مع اآلخر بأّن التدخني غري مرّض فله التدخني رشعًا.

بري الذي وقع حمالا للجدل، وفقاا وِف اَلورد الذي ذكرَتوه، لو أخذنا التط

 للسؤال الذي ذكرَتوه، سنجد حاَّلت:
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أن يكون املرجع الذي أفتى باستحباب التطبري أو بحرمة التطبري قد  ـ 5

انطلق من تشخيص موضوع خارجي فقط، ال من استنباط حكم كيّل، مثل أن 

ر بأّنه يوجب يراه هذا املرجع بأّنه يوجب تقوية املذهب، فيام يراه املرجع اآلخ

توهني املذهب، فهنا أساسًا ال توجد فتوى ملِزمة ألحد، ال بالفعل وال بالرتك، 

 ما  م يكن هناك حكم حاكم.

وهذه من األخطاء الشائعة التي كّررنا مرارًا رضورة التخّلص منها يف ثقافتنا 

الدينية، فإّن تشخيص املراجع للموضوعات التي من هذا النوع أمٌر غري ملزم 

طالقًا، فلو قال املرجع مثاًل: فالن ال جيوز قراءة كتبه؛ ألّن كتبه هي كتب إ

ضالل، فهذا تشخيص موضوع، وال ُيلزم أحدًا حتى مقّلديه ما  م يقتنعوا معه 

بأّن مضمون هذه الكتب هو الضالل فعاًل، إال إذا كان قد أصدر حكاًم، فإّن 

احلال ال مانع من األمر لذلك تبعات خاّصة يف الفقه اإلسالمي. ويف هذه 

 والنهي يف حّق الطرفني لبعضهام.

أن يكون املرجع الذي أفتى باحلرمة أو االستحباب منطلقًا من استنباط  ـ 4

كيّل، كأن يرى استحباب هذا الفعل بعنوانه لكونه صدر عن السيدة زينب عليها 

ملا جاء يف  عىل ذلك، أواإلمام السالم عند رضب رأسها باملحمل مثاًل مع إقرار 

بعض املروّيات من أّن اإلمام زين العابدين عليه السالم كان عندما يأخذ املاء 

ليرشب يبكي حتى متتلئ عيونه دمًا.. أو يرى حرمته من باب أّن الرضر عنده 

حرام مطلقًا، أو يرى احلرمة استنادًا إىل الرواية التي ينهى فيها اإلمام بعض 

وشّق اجليوب عليه )وهذه الوجوه برصف  النساء عن مخش الوجوه ولطمها

 ..النظر عن صّحتها ذكرها أنصار الفريقني(

في هذه احلاالت وأمثاهلا يكون املقلِّد معنّيًا بالفتوى، ومن ثم ال معنى ألمره ف
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أو ّنيه، إال إذا رأينا أصل تقليده لزيد أو لعمرو غري رشعي، فنأمره بمالحظة 

 مضمون فتوى من يقّلده.التقليد ومرّبراته، ال بمالحظة 

نعم، قد يصّح لنا أمره باالحتياط بنحو الرتغيب ال اإللزام، لدوران األمر 

بني الفتوى باحلرمة واالستحباب، وهذا حيتاج إىل بعض القيود. كام أّن ّني 

القائل باحلرمة من يقّلد القائل باالستحباب ليس سوى ّنيًا عن مستحّب، 

الناس عن مستحّب أم ال؟ وما هي الرشوط  وحيتاج أن ننظر: هل حيرم ّني

والقيود؟ فلو ّنيتك عن التصّدق عىل زيد، ال لسبب إال ألنني ال أريدك أن 

تتصّدق اليوم عىل الفقراء، فهل هذا النهي حراٌم رشعًا، واملفروض أّن التصّدق 

غري واجب؟ هذا حيتاج لبحث يف إثباته، وله صور بعضها قد يمكن القول 

 لو كان النهي موجبًا إلماتة السنّة، دون بعضها اآلخر. بحرمته، كام

أن ال يكون خطابنا الناهي عن الفعل أو احلاّث عليه مرتبطًا بشخص،  ـ 4

بمعنى أّننا ال نذهب إىل زيد أو عمرو، فنطلب منه ترك هذا الفعل أو نحّثه عليه، 

نكتب بحثًا بل غاية ما نقوم به هو أّننا نعرض وجهة نظرنا يف املوضوع، كأن 

فقهّيًا عن التطبري نتوّصل من خالله إىل االستحباب أو نتوّصل إىل احلرمة، أو 

نقوم ببحث اجتامعي يبنّي سلبّيات التطبري أو يكشف عن آثاره اإلجيابّية، فنحن 

ال نقوم بمنع شخٍص عن تقليده، بل نعرض وجهة نظرنا العلمّية بطريقة ال 

 .بعينهتشتمل عىل منع أحد أو دعوة أحد 

ويف هذه احلال ال يوجد ما يمنع اإلنسان عن فعل ذلك، السيام إذا كان 

يعرض بحثًا اجتهاديًا كأن يكون فقيهًا أو يعرض بحثًا موضوعّيًا خارجّيًا حول 

تأثريات التطبري السلبية أو اإلجيابّية. فمثل هذه املوارد يصعب القول بأّّنا ُمّرمة؛ 

مرجعه بالعكس، وهذا واضح. وكذلك احلال لو بحّجة أّنه سيطالعها من يقول 
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 كان اإلنسان يقوم برشح مرّبرات القائلني هبذا القول أو ذاك.

أن يكون ما أصدره هذا املرجع أو ذاك حكَم حاكٍم، وليس فتوى مرجع  ـ 3

أو رؤية فقيه باحث، ففي هذه احلال جيب االلتزام بحكم احلاكم رشعًا ولو كان 

م اإلنسان بتقليده. وينبغي الرجوع يف أحكام حكم احلاكم خمالفًا لفتوى من يقو

إىل املرجع الذي يقّلده املكّلف، فلو كان مرجعك ال يرى قيمًة من األساس 

حلكم احلاكم مطلقًا مثاًل فال قيمة حلكمه بالنسبة إليك، وكذلك لو كان من 

لو كنت أصدر احلكم ممّن  م يثبت كونه حاكاًم رشعّيًا جامعًا للرشائط، كام 

تشّكك يف اجتهاده أساسًا أو يف رشط آخر من رشوط حاكمّيته الرشعّية، فهنا ال 

 قيمة حلكمه بالنسبة إليك؛ لعدم صدق عنوان حكم احلاكم عليه أساسًا.

واملعروف بينهم حرمة الرّد عىل حكم احلاكم وخمالفته ولو  م تكن تقّلده، بل 

قّلده. نعم لو قطعنا بخطأ احلاكم يف ولو كان حكمه خمالفًا لفتوى املرجع الذي ت

املقّدمات التي اعتمدها بنحو اليقني، جازت املخالفة، لكّن بعض الفقهاء 

 .يشرتط يف ذلك عدم إظهار هذه املخالفة بام خيّل بالنظام العام

بل إّن مثل السيد ُممد باقر الصدر يرى ـ كام يف )تعليقته عىل منهاج 

( ـ أّن 17، عىل املسألة رقم 1اهلامش رقم  ،11: 2الصاحلني للسيد احلكيم 

حكم احلاكم لو كان منطلقًا من ممارسة املجتهد لواليته العاّمة عىل املسلمني ـ ال 

من موقعه القضائي يف باب املرافعات واملحاكامت ـ ال جيوز نقضه أبدًا حتى مع 

 العلم واليقني باملخالفة وكون احلاكم خمطئًا.

حلاكم يمكن إذا حكم احلاكم باحلرمة مثاًل أن تنهى وعليه ففي صورة حكم ا

اآلخرين عن الفعل ولو كان مقلَّدهم يرى االستحباب؛ ألّنك يف احلقيقة تنهاهم 

 عن خمالفة حكم احلاكم التي يعتربها مرجعهم ُمّرمًة.
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هذه هي احلاالت األساسّية يف املوضوع، ونسأل اهلل تعاىل أن يوفق اجلميع 

 يف الرشعّية، كلٌّ بحسبه، ومن موقعه.لالنضباط بالتكال

 لنهي عن املنكر يف قضايا اخلالف االجتهادي والتقليديحكم ا ـ 333

  السؤال: استفساراا عىل إجابتكم: )هل ُيّق َلن يقّلد القائل بحرمة التطبري أن

ينهى من يقّلد القائل باستحبابه عنه أم َّل؟(، كان لنا سؤاٌل عن اْلمر باَلعروف 

نكر عندما تدور الفتاوى بني اْلرمة واَّلستحباب، فزدتم عىل والنهي عن اَل

دوران اْلمر بني الفتوى باْلرمة »... استفهامنا استفهامات أخرى بقولكم: 

واَّلستحباب، وهذا ُيتاج إىل بعض القيود. كًم أّن َّني القائل باْلرمة من يقّلد 

ظر: هل ُيرم َّني القائل باَّلستحباب ليس سوى َّنياا عن مستحّب، وُيتاج أن نن

الناس عن مستحّب أم َّل؟ وما هي الرشوط والقيود؟ فلو َّنيتك عن التصّدق 

عىل زيد، َّل لسبب إَّل ْلنني َّل أريدك أن تتصّدق اليوم عىل الفقراء، فهل هذا 

النهي حراٌم رشعاا، واَلفروض أّن التصّدق غري واجب؟ هذا ُيتاج لبحث ِف 

قول بحرمته، كًم لو كان النهي موجباا إلماتة إثباته، وله صور بعضها قد يمكن ال

ونستميح سًمحة الشيخ بالتطّفل عىل كرمه «. السنّة، دون بعضها اْلخر

واَّلستزادة مما أعطاه اهلل، تزكيةا لعلمه ببعض التوضيح ِف بعض النقاط الواردة 

 ِف اجلواب السابق:

أن يسأل مرجعه،  ـ هل عىل اَلكّلف الذي يريد أن يعرف تكليفه ِف مسألة ما، 5

ويعمل فقط عىل أساس اجلواب الذي عادة ما يكون بأحد اْلحكام اخلمسة 

)واجب، حمّرم، مستحب، مكروه، مباح(، أم عليه كمكّلف أن يبحث ِف كّل 

مسألة عن أّنه هل فتوى اَلرجع نابعة من اجتهاده ِف النصوص الرشعّية أم إَّنا 
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نت نابعة من تشخيص فال إلزام نابعة من تشخيصه للوضع القائم.. فإذا كا

 للمقّلد بالفتوى؟ وهذا سؤال عام وليس خاّصاا بمسألة معينة.

ـ أما بخصوص التطبري كمسألة خالفّية وهي من مصاديق ما سألنا عنه،  4

فنقول: هناك من يفتي باْلرمة وَّل يرتك للمقّلد جماَّلا للتشخيص، بل هو من 

ك من َّل يرى مانعاا رشعّياا ِف التطبري يشّخص الوضع ويرى اْلرمة ِف ذلك، وهنا

واإلباحة أصله، ويشّخص الوضع بأّنه إذا جيء به بنيّة اَلواساة ْلهل البيت 

عليهم السالم واجلزع و.. فيؤجر اَلكلف إن شاء اهلل، وهناك من يرى 

اَّلستحباب لوجود نصوص عىل ذلك، وِف نفس الوقت يشّخص الوضع بأّن 

و.. وَّل يشء من اْلمور التي قد تدرجه بعنوان ثانوي التطبري َّل يوهن اَلذهب 

حتت التحريم، وهناك من اَلراجع من يقول بشكل واضح بأّن التطبري مسألة 

تشخيصّية، فقد تكون مستحّبةا ِف أماكن وأوقات معّينة، وقد تكون حمّرمةا ِف 

أماكن وأوقات أخرى، فاْلمر موكوٌل للمكّلف، فهل يصّح ِف اْلالة اْلوىل 

عدم اَّللتزام بفتواه لعدم ـ التي قوامها التشخيص من قبل اَلرجع ـ والثانية 

وهذه من اْلخطاء ».. اَّلقتناع بتشخيصه كًم قلتم ِف اَلثال الذي رضبتموه 

الشائعة التي كّررنا مراراا رضورة التخّلص منها ِف ثقافتنا الدينية، فإّن تشخيص 

ٌر غري ملزم إطالقاا، فلو قال اَلرجع اَلراجع للموضوعات التي من هذا النوع أم

مثالا: فالن َّل جيوز قراءة كتبه؛ ْلّن كتبه هي كتب ضالل، فهذا تشخيص 

موضوع، وَّل ُيلزم أحداا حتى مقّلديه ما مل يقتنعوا معه بأّن مضمون هذه الكتب 

، وهذا بغّض الطرف عن وجود حكم للحاكم ِف هذه اَلسألة؟ «هو الضالل فعالا 

فتوى إذا كانت َّل تلزم أحداا إَّل بعد اَّلقتناع بحقيقة اَلسألة؟ وعىل وما قيمة ال

قتنع أّن هذا الكتاب اكّلف أساساا َّل ُيتاج لفتوى إذا أساس قولكم هذا فاَل
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كتاب ضالل فعالا وفق مثالكم اَلذكور. ولو ترشدوا أخاكم اَلتطّفل عليكم 

 ببعض أقوال العلًمء واَلراجع ِف هذا الشأن.

أن َّل يكون خطابنا الناهي عن الفعل أو اْلاّث عليه مرتبطاا »ذكرتم:  ـ أيضاا  4

، ِف مجيع اْلحوال سواء اخلطاب موّجه لشخص بعينه أم لعامة الناس «بشخص

أم للمتخّصصني من مصاديق اْلمر باَلعروف والنهي عن اَلنكر؟ أليس هناك 

وبني أن  فرق بني أن يوّجه الباحث اَلتخّصص خطابه للمتخّصصني أمثاله

يعرضه عىل عامة الناس الذين هم أساساا مكّلفون باَّللتزام بفتاوى اَلراجع دون 

التحّسس من اْلخرين ونرش ثقافة اَّلختالف وتعّدد اْلراء؟ هذا بالنسبة 

ْلمثاِل من غري اَلختّصني بأن  للمتخّصصني، أما للعامة من الناس فهل ُيّق 

وع وأضعها مقابل الفتاوى الواضحة أَّّنا رؤيتي للموضبأكتب ما أشاء وأقول 

للمختّصني واَلراجع؟ وأقول ذلك من واقع نعيشه، فكّل شخص أمسك قلمه 

وقال أرى أّن ذلك جيوز وهذا َّل جيوز، وغلب عليها الذوق واَلزاج سواء ِف 

 .التطبري أو غريه

 :ذكرتم نقاطًا وهي 

الفتوى أو املستفاد يعمل املكّلف بام هو ظاهر  ،عندما يصدر املرجع فتواهأ ـ 

ممّا وصله من القرائن والشواهد، فإن اشتملت الفتوى أو قرائنها املتصلة أو 

املنفصلة عىل ما يفيد كوّنا جمّرد تشخيص غري ملزم،  م يلزمه العمل هبا ما  م 

يقتنع بمضموّنا، وإال فاملفرتض العمل هبا قاعدًة. ولو التبست عليه األمور 

 مرجعه لرفع هذا االلتباس.أمكنه توجيه سؤال إىل 

لفتوى إن كانت نابعًة من االجتهاد يف النصوص فقيمتها يف كوّنا تعرّب ا ب ـ

عن اجتهاد الفقيه، فريجع إليه املكّلف ليقّلده يف اجتهاده هذا، وهذا واضح. 
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واّما إن رجعت إىل تشخيص موضوع، فال قيمة هلذا التشخيص )الذي ال يعرّب 

يكن املوضوع من املوضوعات املستنبطة، مثل تعريف  عن حكم احلاكم( ما  م

حقيقة الغناء ال مصداق الغناء، أو تعريف حقيقة اخلمر، وهل هي مطلق املسكر 

أم خاّصة ببعضه أم ال؟ ففي سائر املوضوعات غري املستنبطة ال حجّية لكالم 

 .الفقيه بام هو فقيه

بحوث الفقهاء يف باب  ويمكنكم مراجعة اجلذور االجتهادية هلذه املسألة يف

التقليد واالجتهاد عند حديثهم عن دائرة التقليد وعن التقليد يف أصول الدين 

واملوضوعات وأصول الفقه وغري ذلك مما ذكره السيد اليزدي يف العروة الوثقى، 

 وعّلق عليه الرّشاح والفقهاء واملحشون والباحثون.

ن قناعته التي قد توجب قناعة فتكمن يف بيا ،وأّما قيمة كالمه يف هذه احلال

اآلخرين واطمئناّنم لتشخيصه، فإّن تشخيصه قد يؤثر يف قناعات الناس 

فيعملون بتشخيصهم الذي ُبني عىل اطمئناّنم بتشخيصه، ال أّّنم يعملون تعّبًدا 

 ة الفتوى وفق املعروف.بتشخيصه كام هي قضيّ 

ليل عىل حرمة أن يكتب إذا كانت فتوى الفقيه ُتلزم مقّلديه فام هو الد ج ـ

هو ال فشخص كتابًا يف اآلثار اإلجيابية للتطبري مثاًل من الزاوية االجتامعيّة؟ 

يدعو أحدًا لرتك االلتزام بفتوى مرجعه، بل يبنّي رأيه املنسجم مع فتوى مرجعه 

أو تشخيص مرجعه املقتنع هو به، وال يستخدم أسلوب العنف أو القهر أو 

 و الدليل عىل احلرمة حتى لو نرشه بني الناس؟الفرض عىل أحد، فام ه

إذا كان بحثًا اجتهاديًا فيلزمه أن يكون متخّصصًا يف الرشيعة حتى يقول  ،نعم

ل بغري علم عىل اهلل تعاىل وهو ُمّرم، أما قوّ تويعطي رأيه؛ ألّن ذلك يكون من ال

ناس أن وأّنه خيتلف العلامء يف تشخيص املوضوعات فام الذي يمنع زيدًا من ال
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يساهم يف التشخيص إذا كانت له خربة دراسة حيثيات املوضوع من الزاوية 

االجتامعية أو السياسية أو غريها، فالسيايس قد يرى املوضوع بدرجة أكثر 

خربوّيًة من الفقيه نفسه الذي ال خربة له أحيانًا بالسياسة، وأّي ضري يف ذلك؟ 

 السيام مع اختالف األنظار يف التشخيصات.

أّما قولكم بأّن كل شخص يقول مزاجه فهذا أمر آخر، فنحن ال نتكّلم عن و

فوىض إعطاء الرأي، لكن نتكّلم عن شخص لديه خربة حياتية ومقدرة عىل 

تشخيص املوضوع املتنازع عليه من موقع خربته االجتامعية وعالقاته وثقافته 

ب كتابًا يبنّي فيه الواسعة ولو  م يكن فقيهًا، فام هو الدليل عىل حرمة أن يكت

مضاّر التطبري الطبيّة مثاًل أو تأثرياته السلبية عىل تدّين الناس اآلخرين باإلسالم 

ما دامت القضية تشخيص موضوع أو كانت قضّية خمتلفًا فيه وكان هو منتميًا 

نعم لو  م يملك اخلربة فقد  بتقليده إىل من يوافقه يف هذا الرأي بحسب النتيجة؟

 آخر. لقول بغري علم وهذا أمرٌ ال حيّق له ا

 حلق اللحيةاملوقف الشرعي من  ـ 333

  السؤال: ما هو حكم حلق اللحية برأيكم؟ وما هو موقف العلًمء من حلق

 اللحية؟

  ذهب بعض الفقهاء إىل حرمة حلق اللحية، وهو ما صار مشهورًا بني

املتأّخرين، وباخلصوص منذ بداية القرن الرابع عرش اهلجري، إال أّن التتبع يف 

كلامهتم يفيض إىل قناعة تامة بأّن هذا املوضوع  م يكن مطروحًا يف الفقه الشيعي 

طويس واملرتىض والصدوق اإلمامي قبل سبعة قرون هجرية، فلم يتعّرض له ال

واملفيد وابن إدريس واملحقق احليل والعالمة احليل وابن جمد احللبي وأبو 
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الصالح احللبي وابن زهرة احللبي وابن الرباج وغريهم من العلامء يف القرون 

 ىل.السبعة اهلجرية األو

هـ( يف 111ولعّل أقدم فقيه شيعي تعّرض هلذا املوضوع هو ابن سعيد احليل )

، لكّن عبارته غري ظاهرة يف القول باحلرمة، فضاًل عن أن «اجلامع للرشائع»ابه كت

يّدعى اإلمجاع، واملتأّخرون منذ حوايل القرنني وإن أرسل بعضهم احلرمة إرسال 

املسّلامت إال أّن ذلك ال يدّل عىل شء ما دامت الكتب بني أيدينا غري ُمتوية عىل 

ضاًل عن مدركيّة اإلمجاع الواضحة عىل تقديره هذا املوضوع فلو كان لبان، هذا ف

 أو عىل تقدير الشهرة، فال قيمة لدعوى اإلمجاع هنا.

بل حتى غري واحد من الفقهاء املتأّخرين بعد اشتهار القول باحلرمة مالوا إىل 

الكراهة وعدم التحريم، مثل السيد ُممد باقر الداماد، والشيخ ُممد صالح 

حر العلوم، والشيخ عباس الرميثي، فيام هو املنسوب اجلزائري، والسيد مهدي ب

إليهم، والسيد ُممد حسني فضل اهلل، والشيخ الصادقي الطهراين، والسيد ُممد 

جواد الغروي اإلصفهاين وغريهم. بل لقد توّقف مثل العالمة املجليس يف حتريم 

 سندها أو حلق اللحية معتربًا أّن األخبار الواردة يف هذا املوضوع ثّمة نقاش يف

 (.81ـ  51: 1داللتها )مرآة العقول 

بل إّن كثريًا من الفقهاء املتأّخرين  م يفتوا باحلرمة يف رسائلهم العملّية، وإّنام 

احتاطوا وجوبًا، مما يكشف عن عدم ثبوت التحريم بشكل حاسم عندهم يف 

ئي، القضّية، مثل السيد اخلوئي، والسيد ُممود اهلاشمي، والسيد عيل اخلامن

والشيخ حسني عيل املنتظري، والشيخ جواد التربيزي، والشيخ فاضل 

اللنكراين، والسيد ُممد الروحاين، والسيد ُممد باقر الصدر، والشيخ الوحيد 

اخلراساين، والسيد عيل السيستاين، والشيخ نارص مكارم الشريازي، والشيخ 
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 ُممد إسحاق الفياض وغريهم.

لفقه السنّي يف القرون األوىل، ونقل ترصيح نعم، طرح القول باحلرمة يف ا

 هـ( بالتحريم، وهناك من ذهب إىل كراهة احللق دون حتريمه.111الشافعي )

من هنا، يظهر أّن مسألة حلق اللحية كانت مثارة يف الوسط السنّي، أما يف 

الوسط الشيعي اإلمامي فقد بدأت بالظهور ّناية القرن السابع اهلجري، 

رها هذا يف القرن الرابع عرش اهلجري، ويف حاٍل من هذا النوع وترّكزت يف ظهو

الحظة يقوى إبطال أّي استناد إىل اإلمجاع أو الشهرة شيعيًا، بل إسالميًا بم

 مدركية اإلمجاع أو الشهرة.

وقد استدّلوا هنا بعّدة أدّلة من الكتاب والسنّة ولكنّها خضعت ملناقشات، 

جعة كتايب )دراسات يف الفقه اإلسالمي وإذا أردتم التفصيل فيمكنكم مرا

 (، حيث ستجدون املشهد الفقهي يف القضّية بالتفصيل.211ـ  217: 7املعارص 

والذي استنتجته شخصّيًا بعد تلك الدراسة، هو أّن كّل األدّلة التي ذكروها 

 ختضع للنقاش، وأّن املوقف هو أّن مسألة طول اللحية ومجالّيتها أمٌر عريف، تّتبعُ 

ه األعراف بام حتمله من أذواق، فاملطلوب هو ُحسن املنظر ومجال املظهر، فإذا في

باملقدار الذي ُيظهر أو تقصريها كان شّدة طوهلا يعّد قبحًا كان املستحسن جّزها 

اإلنسان باملظهر الطاهر والنظيف واجلميل، وإذا كان العكس كان احلكم 

 .بالعكس متاماً 

رشعّي حاسم بالعنوان األويل يف موضوع اللحية،  وبام أّننا  م نعثر عىل موقف

لذا جتعل قضية اللحية يف وجودها وعدمها وطوهلا ومقدارها حتت العمومات 

الواردة يف التزّين والتجّمل، األمر الذي جيعل املوضوع عرفيًا عقالئيًا، مما قد 

سب يستدعي إطالتها حينًا أو تقصريها حينًا آخر، أو جّزها وحلقها ثالثة بح
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 الزمان واملكان.

وبناًء عليه، ال حيرم حلق أو ختفيف حلية اآلخرين مع رضاهم؛ لفرض حّلية 

الفعل يف نفسه، وجيوز أخذ األجرة عىل ذلك؛ لفرض كون متعّلق اإلجارة سائغًا 

رشعًا، فتشمله عمومات اإلجارة والعقود، كام أّن حلق اللحية للنفس أو للغري 

سق صاحبها، بل يظّل وضعه عىل حاله؛ لفرض ال يكون فسقًا حتى حيكم بف

جواز احللق، وجتوز الصالة خلفه، كام أّن بيع ورشاء بل مطلق التعامل بأدوات 

احلالقة اخلاّصة بحلق اللحية أو معاجينها ال مانع منه رشعًا، وكذا إصالحها 

عىل تقدير خراهبا، وال فرق يف كّل ما ذكرناه بني حاالت احلرج والرضر أو 

زام عدم احللق االستهزاء أو اإلهانة أو عدم استلزام ذلك كّله. وال فرق يف استل

جواز احللق بني أنواعه وأدواته باملوس أو آلة أخرى أو النتف أو وضع بعض 

املستحرضات أو حتى باألشعة، سواء لزم من ذلك عدم إمكان نباهتا بعد ذلك 

م. واهلل العا م بأحكامه، أو عدمه، ما  م يلزم الرضر أو عنوان ثانوي آخر ملز

 وعىل كّل مكّلف العمل باجتهاده أو تقليده.

 !أخذ املشايخ والعلماء احلقوق الشرعية واألمخاس ألنفسهم ـ 338

  السؤال: هل يوجد ِف اإلسالم نّص ديني يلزم بإعطاء اْلقوق الرشعّية لرجال

ن الدين، وجعلهم من مصارف اخلمس والزكاة؟ وأقصد هل يعّد رجال الدين م

مصارف اخلمس والزكاة وهلذا نجدهم يستهلكون اْلقوق الرشعّية ْلنفسهم أم 

 ماذا؟ وما هي اْلية أو الرواية الداّلة عىل ذلك؟ وهل هي صحيحة السند؟

  ليس هناك يف فقه الرضائب الرشعّية يف اإلسالم شيئًا اسمه املخّصصات

أّن رجال الدين يملكون  العائدة لرجال الدين، فنحن ال نملك نّصًا رشعّيًا يثبت
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خمّصصات خاّصة هبم يأخذوّنا من أموال اخلمس والزكاة واجلزية واخلراج، 

نعم إذا كان عا م الدين فقريًا فيأخذ ع. وهي الرضائب اإلسالمية األساسّية األرب

لكونه فقريًا، مثله مثل سائر الفقراء، وإذا كان مثقاًل بالديون فيأخذ من الزكاة 

رمني من الناس، وال يوجد يف اإلسالم وال يف نصوص الكتاب مثل سائر الغا

والسنّة نّصًا يضع علامء الدين أو املؤّسسة الدينية يف موضع استحقاق مايل 

 ق.خمّصص هلم. وإّنام يدخل يف ضمن األمور احلسبية واالرتزا

وقد جاءت هذه القضّية تارًة من فقر بعض رجال الدين وطالب العلوم 

إذا  م يعطوا فلن يتمّكنوا من حتصيل العيش الكريم، وأخرى من  الدينية وأّنه

علم فيها الفكرة التي تقول بأّن سهم اإلمام من اخلمس يرصف يف املوارد التي يُ 

 .برضا اإلمام عليه السالم

وحيث ذهب الكثري من العلامء خالل القرون الثالثة األخرية إىل تسليم سهم 

ـ وهي الفكرة )تسليم اخلمس للحاكم(  اإلمام من اخلمس للحاكم الرشعي

التي ال نجد هلا حضورًا ُيذكر قبل هذا التاريخ يف الرتاث اإلسالمي عىل مستوى 

سهم اإلمام ـ طرحت يف العقود األخرية مقولة جديدة أخرى تتعّلق بموارد 

رصف سهم اإلمام من قبل احلاكم الرشعي، فقد وضع بعض املراجع الكبار 

ة قبل أكثر من نصف قرن، نّصًا يف بحث مرصف التهم العمليّ رمحهم اهلل يف رس

من أهم مصارفه ».. اخلمس من كتاب اخلمس من فقه العبادات، قىض فيه بأّن 

)يقصد سهم اإلمام من اخلمس( يف هذا الزمان الذي قّل فيه املرشدون 

واملسرتشدون إقامُة دعائم الدين ورفع أعالمه، وترويج الرشع املقّدس، ونرش 

قواعده وأحكامه، ومؤونة أهل العلم الذين يرصفون أوقاهتم يف حتصيل العلوم 

الدينية، الباذلني أنفسهم يف تعليم اجلاهلني، وإرشاد الضاّلني، ونصح املؤمنني 



 111 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

ووعظهم، وإصالح ذات بينهم، ونحو ذلك مما يرجع إىل إصالح دينهم وتكميل 

)السيد « تقّدست أسامؤه..نفوسهم، وعلّو درجاهتم عند رهّبم تعاىل شأنه و

 (.181: 2ُمسن احلكيم، منهاج الصاحلني 

هذا النّص ُيدخل مؤونة علامء الدين بشكل رسمي يف أولوّيات مصارف 

اخلمس، ال يف أصل مصارفه، فبعد قوله برضورة تقديم األهم عىل املهم جيعل 

 األهّم يف هذا الزمان هو مصارف احلوزات العلمّية والشأن الديني.

د درج كثري من العلامء عىل هذا النّص ومنهم بعض املراجع احلالّيني وق

؛ وجواد التربيزي، منهاج الصاحلني 718: 2)راجع: اخلوئي، منهاج الصاحلني 

؛ والوحيد اخلراساين، منهاج 171: 17؛ واالشتهاردي، مدارك العروة 777: 2

روحاين، منهاج ؛ وال127: 2؛ والسيستاين، منهاج الصاحلني 788: 1الصاحلني 

؛ واهلاشمي 81ـ  87: 1؛ والفياض، منهاج الصاحلني 111: 2الصاحلني 

؛ وانظر: ُممد باقر الصدر يف التعليقة 757: 2الشاهرودي، منهاج الصاحلني 

عىل منهاج الصاحلني للحكيم، حيث يظهر منه عدم النقد، واملوافقة..(، وحتّول 

 عني بالثقافة والواقع؟هذا النّص إىل ثقافة وواقع معًا، فامذا أ

أعني أّن سهم اإلمام عندما يأيت إىل املرجعّية الدينية )يف كثري من رجاالهتا ال 

مجيعهم(، فهو يرصف بحساب األولويات بشكل تلقائي، وحيث إّن األولوية 

هي للشأن الديني ومؤونة رجال الدين، فمن الطبيعي أن يتّم توزيع هذا املال 

رأس اهلرم عىل الطبقة التالية هلا، وهي طالب العلوم من املرجعّية التي هي 

الدينية ورجال الدين، ثم يأيت دور سائر مصارف اخلمس وفق منطق األولويات 

هذا، وهذا معناه أّن اخلمس يرصف أوالً وبالذات عىل رجال الدين، وثانيًا 

ت والحقًا عىل سائر الفقراء واملساكني واملحتاجني واليتامى وعىل املؤّسسا
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 .اخلريية والرعوية والرتبوية وغري ذلك

أرجو أن يتوّقف القارئ الكريم بروح موضوعيّة وصبورة مع هذا األمر، 

فليس بسيطًا أبدًا؛ ألّنه يعني أّن الكتلة املالية الضخمة التي تصل إىل املرجعية 

ستذهب إىل املشايخ أنفسهم، وما بقي سيذهب إىل عاّمة الناس، ولعّل هذا أحد 

ب عدم وجود مؤّسسات تربوية وخريية وخدماتية لعموم الناس من قبل أسبا

 بعض املرجعّيات الدينية، إذ هذه نتيجة طبيعية هلذا السّلم من األولويات.

فافرتض أنت أّن مبلغًا من املال قد أتاك وأّن األولويات عندك هي رصف 

يكون املبلغ هذا املبلغ عىل زوجتك وأوالدك، ثم الرصف عىل إخوتك، فعندما 

ُمدودًا فمن الطبيعي أن يكون نصيب اإلخوة أقّل من نصيب الزوجة واألوالد، 

فنحن اليوم نتحّدث عن رقم كبري من رجال الدين، يفوق املائة ألف رجل دين 

شيعي يف العا م، إّن احتياجاهتم ليست بالقليلة )السيام مع عدم وجود مردود 

نفسه(. أضف إليها حاجات القضايا  مايل من الرصف عىل أغلبهم غري اخلمس

الدينية كطباعة كتب والتبليغ وبناء احلوزات وغري ذلك، إّن أموال األمخاس ـ 

السيام يف ظّل حالة الالتنظيم يف مجعها وتداوهلا ـ سوف يضيع كثري منها وسط 

حاجات طالب العلوم اليوم، فلو أّن كّل رجل دين أعطيته ما هو أقّل من 

ّننا أعطيناه ثالثامئة دوالر شهرّيًا مع حسابات الطبابة وغريها، حاجته، وافرض أ

فإّن املبلغ املرصوف شهرّيًا هو ثالثني مليون دوالر، أي إّنك يف السنة سترصف 

مليون دوالر، وما زلت  م توّفر قوت سنة رجال الدين، هذا فضاًل عن  711

تهالك اليومي لكّل مصارف ال تعّد وال حتىص ترجع للحوزات العلمّية غري االس

شخص من رجال الدين، وإذا ضممنا هلذا أزمة الفساد املايل واإلداري القائمة، 

فإّن ما سينتج عن هذا كّله هو تالش مئات ماليني الدوالرات قبل أن يصبح 
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حال رجل الدين حسنًا، يف مقابل قّلة حضور أموال اخلمس يف وسط الناس عىل 

 حسبنا املسألة بشكل نسبي.مستوى املؤّسسات اخلدميّة لو 

فنحن نعرف أّن الكثري من مراجع الدين رحلوا عن الدنيا وما تركوه ـ غري 

الرصف عىل رجال الدين ـ هو مستوصف واحد أو مستشفى واحدة أو مدرسة 

واحدة، وهذه أرقام بسيطة جّدًا ال قيمة هلا بحساب اخلدمات االجتامعيّة واملالية 

 لعموم الناس.

ضافًا إىل ذهاب الكثري من الفقهاء إىل عدم جواز االستثامر يف أموال هذا كّله م

اخلمس بل جيب رصفها عىل مواردها ال التجارة هبا واالستثامر وما شابه ذلك. 

وهذا كّله أيضًا برصف النظر عن املؤّسسات التي تستهلك مبلغًا كبريًا من املال 

ألزمة االقتصادية األخرية يف وقد كشفت ا .دون إنتاج مايل أو عائد مايل ُيذكر

بعض البلدان عن حجم االستهالك املايل الضخم للمؤّسسات احلوزوّية، بام ال 

 جمال للحديث عنه اآلن.

وهذا أيضًا غري أّن الرصف عىل رجال الدين غري مرشوط يف كثري من 

األحيان بفقرهم؛ ألّن احلاكم الرشعي يرصف من سهم سبيل اهلل باعتبار أّن 

عىل رجال الدين هو لتقوية الدين وسبيل اهلل، وهلذا ال يشرتط يف طالب الرصف 

العلم عند كثريين أن يكون فقريًا، بل يمكنه أخذ األموال ولو من دون فقر 

 رشعي، وهناك تفصيالت ومواقف يف هذه النقطة األخرية ال نطيل فيها الساعة.

الذي وضع يف )منهاج  حسنًا، ماذا أريد أن أقول؟ أريد أن أقول: إّن املفهوم

الصاحلني( وما حلقه أو سبقه من ممارسات، جعل طالب العلم يعترب أّن 

مصاريفه هي من املؤّسسة الدينية بحكم كونه منتميًا هلذا السلك، ال بحكم كونه 

يعمل فيأخذ مقابل عمله بالرضورة كسائر املوظفني، وهذا ما يدفعه دومًا لتوّقع 
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 اس والزكوات واألوقاف واألعطيات؛ ألنّ احلصول عىل املال من األمخ

املفروض أن مؤّسسًة كبرية مثل املرجعّية الدينية ترى أّنه من أولوياهتا الرصف 

عليه، فعندما يكون طالبًا للعلم ترصف هذه املؤّسسة عليه، وعندما يرجع إىل 

من  بلده يأخذ منها أيضًا بحكم وكالته يف اخلمس، فهو عملّيًا ما زال يأخذ املال

 هذه املؤّسسة.

هذا كّله يؤّدي بشكل تلقائي إىل نظام رصف هرمي ألموال اخلمس وأمثاهلا، 

ال لنظام رصف مسّطح، السيام وأّن الفقهاء ال يشرتطون من الناحية الرشعية 

توزيع أموال الزكاة واخلمس عىل األصناف بالسوّية )وهو ما يسّمى بالبسط 

ندي مبلغ مليون لرية لبنانية من احلقوق بحسب االصطالح الفقهي(، فلو كان ع

الرشعّية فال جيب رصفها عىل اليتامى والفقراء واملساكني ويف سبيل اهلل و.. 

بالتقسيم املتساوي أو املتفاضل، بحيث يأخذ كّل مرصف مائة ألف لرية مثاًل، 

بل يمكن رصف املبلغ كّله عىل سهم سبيل اهلل فقط، والذي منه ـ يف كثري من 

 ان ـ الرصف عىل احلوزات العلمّية.األحي

هذا هو ما كّرس مفهوم االرتباط بني اخلمس واملشايخ الكرام، وإال فليس 

هناك ارتباط رشعي نيّص يف هذا السياق، والقضّية تتبع مدى أفق احلاكم 

الرشعي وخططه املالية االسرتاتيجّية ومعايري األولويات عنده، وكّلها قضايا 

».. ذا نجد اإلمام اخلميني يعّلق عىل هذه القضّية بالقول: زمنيّة متحّركة، وهل

سهم اإلمام عليه الّسالم من اخلمس، فإّنه بناًء عىل كونه ملكًا لإلمام عليه 

الّسالم، ال دليل عىل والية الفقيه عليه، ولذا تشّبثوا فيه بأمور غري مرضّية، 

صارف املعهودة حلفظ واّدعى بعضهم العلم برضا اإلمام عليه الّسالم بتلك امل

احلوزات العلمّية ونحوها. وليت شعري، كيف حيصل القطع بذلك؟! أفال 
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حيتمل أن يكون الرصف يف بعض اجلهات أرجح يف نظره الرشيف عليه الّسالم، 

كالرصف يف رّد الكتب الضاّلة املوجبة النحراف املسلمني، والسّيام شّباّنم، 

. إىل غري ذلك ممّا ال علم لنا به؟! وكالرصف يف الدفاع عن حوزة اإلسالم

فدعوى القطع ال ختلو من جمازفة. ثّم لو فرض قطع الفقيه بالرضا، لكنّه ال يفيد 

ذلك لغريه؛ فإّن كّل آخذ البّد له يف صّحة ترّصفه من القطع برضاه، وليس األمر 

، مؤّسسة تنظيم 177: 1)كتاب البيع « مربوطًا بالتقليد ونحوه كام هو ظاهر

 هـ(.2112رش آثار إمام مخيني، إيران، الطبعة األوىل، ون

قحم هنا قضيّة الدفاع الثقايف ومواجهة الغزو الثقايف، فاإلمام اخلميني يُ 

وكذلك قضّية اجلهاد، يف حساب األولويات، وال يرى أّن األولويات هي دومًا 

ال الرصف عىل علامء الدين لكي يدرسوا ويعيشوا، حتى لو كان اآلالف منهم 

يقوم بنشاط ُيذكر، بحيث ال يتناسب ما يأخذه من املال كّل سنة مع ما يقّدمه 

 لإلسالم من خدمات.

وهلذا وغريه، أجد نفيس داعيًا للمبالغة يف االحتياط يف رصف األموال 

الرشعّية، إن من قبل احلاكم أو من قبل املستلم للامل لنفسه، وإعادة النظر يف 

احلايل بعمق وبرؤية شمولية ومستقبلّية، وهذا ما  األولوّيات ودراسة الواقع

يستدعي قراءة خمتلفة متامًا للنظام املايل يف املؤّسسة الدينية وكيفية إعطاء 

 الوكاالت، وقضايا أخرى كثرية نرتكها ملناسبة أخرى.

 ، وقيمتهما االجتهادّيةالفرق بينهما ،معنى اإلمجاع والشهرة ـ 333

 اع؟ وهل هو متحّقق فعالا؟ وهل هو نفس السؤال: ما هو اَلقصود باإلمج

اإلمجاع الذي يقّره أهل السنّة واجلًمعة؟ وما هو اَلقصود برأي مشهور الفقهاء؟ 
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 ع؟.وهل يفرق عن اإلمجاع؟ وكيف ُيعّد اإلمجاع من مصادر الترشي

  توجد هنا جمموعة نقاط أشري رسيعًا إليها، فاملوضوع أكرب من معاجلته يف

 ل:جواب عن سؤا

اإلمجاع مصطلح يقصد منه معاين كثرية يف الرتاث اإلسالمي طبقًا  ـ 5

الستعامالته يف كلامت فقهاء املسلمني وأصولّييهم، فاألصل فيه اتفاق األّمة عىل 

ته من طرق أهل السنّة، لكنّهم حكم معنّي، كام هو مفاد احلديث الوارد يف حجيّ 

نادرًا، كام أّن دخول عوام املسلمني  وجدوا أّن اتفاق األّمة ال يقع ـ من جهة ـ إال

ال يرتك أثرًا ـ من جهة ثانية ـ عىل املستوى املعريف يف اإلمجاع، هلذا ذهبوا إىل 

 القول بأّنه اتفاق العلامء، ثم ضّيقوه إىل اتفاق علامء طائفة معّينة.

 وأطلق اإلمجاع بمعاين اصطالحية أبرزها:

والكشف عن موقف النبي أو اتفاق بعض العلامء بام يوجب احلدس  أ ـ

اإلمام، السيام إذا كانوا متقّدمني زمنًا وقريبني من عرص النّص، وهذا ما يسّمى 

د عند املتأّخرين من العلامء، مَ تَ باإلمجاع الكشفي أو احلديس، وهو اإلمجاع املع

 والذين صاغوه عىل مثل يد السيد الصدر بطريقة حساب االحتامالت.

ن املعصوم فيه أحد املتفقني، وهو ما يسّمى باإلمجاع االتفاق الذي يكو ب ـ

 الدخويل، وهو نظرية إماميّة معروفة سابقًا يمكن القول بأّّنا ُهجرت اليوم.

اتفاق العلامء ولو يف زمان واحد، حتى لو كان زمانًا متأّخرًا، عىل حكم  ج ـ

ـ أّن  معنّي، وهذا ما يسّمى باإلمجاع اللطفي، حيث يرون ـ كالشيخ الطويس

اإلمام ال يمكن أن يرتك األّمة عىل ضالل، فالبّد أن خيرق إمجاعهم ويثري اجلدل 

 بينهم لطفًا.

اتفاق العلامء بمرأى ومسمع املعصوم دون أن يبنّي الرأي احلّق، فإّن  د ـ



 717 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

 سكوته كاشف الصّحة، وهو ما يعرّب عنه أحيانًا باإلمجاع التقريري.

مقوالته وتقسيامته، السيام عند أهل السنّة، وهناك الكثري من صيغ اإلمجاع و

 ال حاجة للتعّرض هلا.

اإلمجاع متحّقق بالتأكيد يف الكثري من األحكام الرشعّية، مثل وجوب  ـ 4

الصالة، لكّن السؤال ليس عن حتّقق اإلمجاع وإّنام عن حتّقق إمجاع حّجة بحيث 

عي، إذ مشكلة يكون له الدور يف الكشف عن موقف الرشيعة وإثبات حكم رش

 اإلمجاعات ترتّكز يف أمور أبرزها:

صعوبة التحّقق من حصول اإلمجاع يف املسألة، نظرًا لضياع الكثري من  أوَّلا:

 مواقف العلامء عرب التاريخ.

وجود مستندات أخرى تدّل عىل احلكم الذي أمجع عليه العلامء، األمر  ثانياا:

مل املدركيّة، يصعب القول بكشفه الذي حيّول اإلمجاع إىل إمجاع مدركي أو ُمت

عن موقف الرشيعة. فاإلمجاع املعترب ليس هو اإلمجاع املدركي ـ عىل ما هو 

التحقيق ـ بل هو اإلمجاع التعّبدي أو ما يسّمى باإلمجاع األعمى. ويندر أن جتد 

مسألة ال يكون مع اإلمجاع فيها مستنٌد أو دليل آخر، حيتمل أّن املجمعني استندوا 

يف فتواهم، ونتيجة هذين السببني تراجع دليل اإلمجاع تراجعًا عظياًم يف  إليه

املنقول منه غري حّجة، »القرنني األخريين، واشتهرت املقولة التي تقول: 

 «.واملحّصل منه غري حاصل

لكن رغم تدهور قيمة اإلمجاع والشهرة نظرّيًا عند متأّخري العلامء، إال أّن 

هلام تأثري نفيس كبري عىل الفقيه، إّما بدفعه لالطمئنان اإلمجاع والشهرة ما زال 

بحكم رشعي وافق عليه املجمعون، أو بمنعه عن االطمئنان بحكم رشعي 

ه، وهلذا نجد أّن الكثري من االحتياطات الوجوبية يف الرسائل العملّية وخالف
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منه  ترجع إىل وجود إمجاع أو شهرة منعا الفقيه من البّت عىل خالفهام، شعوراً 

 بوحشة االنفراد أو خمالفة املشهور كام يقولون.

وإّنني أعتقد بأّن أحد مفاتيح انطالق االجتهاد اإلسالمي اليوم وّنوضه هو 

التحّرر من مفاهيم اإلمجاع والشهرة التي ال قيمة مستقّلة هلا إال يف حاالت قليلة 

لق، بل عدم اخلضوع ُمدودة جّدًا. والتحّرر ال يعني إلغاء اإلمجاع والشهرة باملط

 هلام حيث ال مرّبر منطقي من الناحية النظرية لذلك.

إذا أخذنا يف اإلمجاع املعيار الكّمي، وهو اتفاق الكّل مثاًل، فإّن الشهرة  ـ 4

ستعني اتفاق األكثر، وإذا أخذنا يف اإلمجاع املعيار الكيفي، وهو كشفه عن 

كشفًا عن املوقف الرشعي  املوقف الرشعي بنحو اليقني، فسوف تكون الشهرة

من تظافر آراء العلامء بنحو الظّن. وعليه فيمكن أن تكون الشهرة باملعنى الكّمي 

إمجاعًا باملعنى الكيفي، وفقًا لتعّدد املعايري، وهلذا إذا أفادت الشهرة الظنَّ بعد 

أخذنا باملعيار الكيفي ـ كام هو مشهور املتأّخرين ـ فلن تكون حّجًة إال بدليل 

خاّص، وهلذا أسقط أكثر املتأّخرين الذين يعملون يف اإلمجاع باملعيار الكيفي 

 حجيَة الشهرة؛ ملناقشتهم يف وجود دليل خاّص عىل حجية الظّن الذي تفيده.

إّن اإلمجاع دليٌل مستقّل عند بعض املسلمني؛ ألّن األّمة ال تتفق عىل  ـ 3

تأّخرين ـ السيام الشيعة ـ ليس دلياًل اخلطأ والضاللة، لكنّه عند مشهور العلامء امل

، أي هو كاشف عن السنّة وليس النبّي مستقاًل، بل هو جمّرد كاشف عن موقف 

دلياًل يف عرضها، وبعبارة أخرى يكون اإلمجاع كاشفًا عن الدليل الرشعي ال 

 .كاشفًا عن احلكم الرشعي

الكتاب والسنّة وهلذا فالتقسيم الرباعي ملصادر االجتهاد واالستنباط، وهو 

واإلمجاع والعقل، ليست تقسياًم صحيحًا أبدًا، وفقًا للمعايري العلمية، وإن كان 
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مشهورًا متداوالً، وأغلب الظّن أّنه أخذ من أهل السنّة ودخل االجتهاد الشيعي 

من طرفهم، وإال فمصادر االجتهاد هي: الكتاب والسنّة والعقل، عىل خالف يف 

 سلمني.األخري بني العلامء امل

 ، وسبب هجرانهدليله: معناه، حتليل اخلمس يف عصر الغيبة ـ 333

  :ِف خدمة اَلؤمنني، وزادكم من علمه الذي  شيخنا الفاضلوّفقكم اهلل السؤال

قّل أن نرى نحن الشباب من هو بمثل مقامكم العلمي ودرايتكم الفقهّية أن 

يكون عىل هذا القدر من التواضع واَلوضوعّية والنزاهة العلمّية ِف نقل كّل 

اْلراء، لدرجة أّننا نشعر بأّننا نقرأ موسوعة ثقافية علمّية عند كّل سؤال فقهي 

يكم، فكّثر اهلل من أمثالك. شيخنا الفاضل، سؤاِل خيّص موضوع اخلمس يأت

لدى الشيعة، لقد سمعت أنه كانت هناك آراء شيعيّة تقول بحّلية اخلمس 

اْلردبييل.  اَلحّققللشيعي ِف عرص الغيبة، ومن ضمن من كان يقول هبذه اْلراء 

اضها حالياا؟ وما ما مدى صّحة هذه اْلقوال؟ وما قّوة هذه اْلراء وسبب انقر

 رأيك شخصّياا باَلوضوع؟

  ذهب بعض العلامء الشيعة إىل القول بأّن سهم اإلمام من اخلمس ـ عىل

األقّل ـ قد حّلل من قبل األئّمة لشيعتهم، ومعنى التحليل ـ بناًء عىل وجهة النظر 

أّن هذا هذه ـ هو أّن األئّمة أبلغوا الشيعة بأّّنم  م يعودوا يريدون منهم اخلمس، و

املال الذي تعّلق بذّمة الشيعة لألئّمة قد صاروا يف حّل منه، وهبذا يسقط وجوب 

 ة.اخلمس يف سهم اإلمام عىل األقّل عن مجيع الشيعة يف عرص الغيب

سب هذا القول إىل جمموعة من العلامء، منهم سالر الديلمي ـ وقد وقد نُ 

ب مدارك األحكام، والفاضل يناقش يف صّحة النسبة إليه ـ والسيد العاميل صاح
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اخلراساين، والفيض الكاشاين، واملحّدث البحراين، واحلّر العاميل عىل تفصيل 

 عنده، وغريهم من العلامء.

ووقعت نقاشات طويلة يف هذه القضّية التي مستندها عندهم جمموعة من 

األحاديث املروّية عن بعض أئّمة أهل البيت عليهم السالم ـ وعمدهتا سّت 

 يات معتربة عندهم ـ ومن مجلة هذه املناقشات أوجز لكم ما ييل:روا

 ما هو اليشء املحلَّل من قبل األئّمة للشيعة؟ ـ 5

 أ ـ فهناك من ذهب إىل أّن املحّلل هو املناكح فقط.

 ب ـ وهناك من ذهب إىل أّن املحلَّل هو املناكح واملتاجر واملساكن.

 األنفال ال غري. ج ـ ومنهم من ذهب إىل أّن املحلَّل هو

د ـ ومنهم من ذهب إىل أّن املحلَّل هو مطلق ما لإلمام من حقوق مالّية عىل 

 الناس.

 هـ ـ ومنهم من خّصه بخمس أرباح املكاسب، ال مطلق اخلمس.

و ـ ومنهم من أنكر التحليل مطلقًا هبذا املعنى، ونفى أن يكون اإلمام قد 

ليل ـ وهو رأي مشهور املتأّخرين حلَّل شيئًا من حقوقه أبدًا، وفّّس التح

واملعارصين ـ بأّن املراد منه حتليل اخلمس الذي يف أيدي الناس )السيام غري 

الشيعة( عندما يصلك، فلو أّنك اشرتيت مثاًل من زيد شيئًا وكان زيد ال خيّمس 

ماله، فاملفروض أّن كّل عني من أعيان أمواله هي رشكة بينه وبني اإلمام؛ ألّن 

فيها اخلمس، فإذا أنت حصلت عليها فاملفروض أّن مخس ما حصلت  لإلمام

عليه هو لإلمام مثاًل، وهذا حّلله لك األئّمة، فال جيب عندما يتاجر اإلنسان يف 

معاملة ما مع اآلخرين ممّن ال خيّمس.. ال جيب عليه إخراج اخلمس من هذا املال 

 .حيتاج إيل فورًا، إال بعد أن يمّر عليه احلول وال يستعمله أو
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وهذا الفهم للتحليل هو الذي أطاح بالنظرية التي أسقطت اخلمس يف عرص  

الغيبة؛ إذ فّّس نصوص التحليل بمعنى خمتلف متامًا، وهو الذي اعتمده الكثري 

 ة التحليل السابقة.من العلامء املتأّخرين، وهلذا أعرضوا عن نظريّ 

يل للمساكن واملتاجر املعروف من مذاهب التحليل هو إطالق التحل ـ 4

واملناكح. وطبعًا يوجد عندهم بحث يف معنى حتليل املناكح، فبعضهم فّّسه بأّنه 

حتليل اإلماء اللوايت ُغنمن يف احلرب؛ ألّنه يفرتض كون مخسهّن له عليه السالم، 

وبعضهم فّّسه بمعنى حتليل اخلمس يف مهور الزوجات ال غري. وقد وقعت 

 حتليل املتاجر واملساكن سعًة وضيقًا ال نطيل فيها هنا.مناقشات طويلة يف معنى 

هل هذا احلكم بالتحليل حكم رشعي أم أّنه حكم صدر من املالك الذي  ـ 4

هو اإلمام فيكون إباحة مالكّية ال إباحة رشعّية؟ بل اختلفوا يف أّّنا إباحة هلذا 

أّنك متلكه  املال أو متليك هلذا املال؟ فاخلمس الذي سقط هل هو مباح لك أم

 أيضًا؟ وهذه كّلها أبحاث طويلة أفاضوا فيها.

ووفقًا للقول بأّن ذلك ليس حكاًم رشعّيًا، بل هو إباحة مالكّية، سعى منكرو 

التحليل للقول بأّن نصوص التحليل وردت عن بعض األئّمة عليهم السالم، 

البعض  وباخلصوص اإلمام الباقر واإلمام الصادق واإلمام اجلواد، فيكون هذا

قد أحّل لشيعة زمنه ما له من اخلمس عليهم، حتلياًل من املالك ملاله لآلخرين، 

فال يشمل الشيعة الذين جاؤوا يف عرص اإلمام الالحق، ما  م نعثر عىل نّص هلذا 

اإلمام الالحق حيّلل فيه ماله للشيعة أيضًا، واملفروض عدم ثبوت نّص يف هذا 

مام الثاين عرش، فال يكون قد صدر حتليل من الصدد معترب سندًا يتعّلق باإل

اإلمام الثاين عرش بخصوص ما له من حّق اخلمس عىل الناس، فيبقى حكم 

اخلمس رشعًا ساري املفعول. وهذا أيضًا عنرٌص آخر أطاح بنظرية التحليل 
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 العاّمة من وجهة نظر املعارصين.

علمي وال أجزم به هذا، وأّما ما أميل إليه بنظري القارص ـ وهو جمّرد ميل 

الساعة ـ فهو أّن أصل اخلمس يف أرباح املكاسب جاء ترشيعًا والئّيًا من قبل 

بعض األئّمة ملصالح زمنّية اقتضتها ظروفهم التارخيية، ومن ثّم فليست املسألة 

يف بحث التحليل، وإّنام يف إثبات أّن األئمة املتأّخرين هل ألزموا شيعتهم بذلك 

هو، وإال فال دليل يلزم باخلمس يف عرص الغيبة أساسًا، وال أم ال؟ فإذا ثبت ف

أقّل من جعل ذلك بيد احلاكم الرشعي، بحكم واليته باملقدار الذي خيتاره الفقيه 

من الوالية، بحيث تشمل مثل هذه الصالحية )صالحية سّن رضائب مالية غري 

 منصوصة يف أصل الرشع( أم ال.

كاحتامل أيضًا أستاذنا السيد ُممود اهلاشمي طرحه  قد وما أحتمله وأميل إليه

يف بعض كلامته املتأّخرة، وإن كان قد رّده يف بحوث أخرى سابقة له، وعىل أّية 

حال فلم يقع منه اختيار هذا القول. كام مال إليه اثنان ـ عىل األقّل ـ من العلامء 

بطريقة  املعارصين البارزين بحسب ما سمعته منهام شخصّيًا أو بنقل الثقات

 مؤّكدة عندي.

واملسألة بحاجة لتفصيل ال يسعه املقام، حيث ترتبط هذه النتيجة تارًة 

بمرجعّية النّص القرآين وفقًا لتفسري خمتلف آلية اخلمس، وأخرى بنظرية عدم 

التفويض الترشيعي ألهل البيت عليهم السالم، وثالثة بعدم وجود مخس أرباح 

الباقر عليه السالم، ورابعة بنظرية تارخيية السنّة، املكاسب يف عرص ما قبل اإلمام 

وخامسة بكون اخلمس يف أرباح املكاسب ظاهرة عاّمة ابتالئّية، والتفصيل نرتكه 

 ملناسبة أخرى.
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 يف عصر الغيبة! حرمة التصّدي للمرجعّية الدينية والدنيوية ـ 336

  ّة السؤال: هناك نقاشات تدور ِف بعض أوساط اَلثقفني الشيعة حول حجي

اَلرجعّية الدينية للفقهاء ِف زمن الغيبة، حيث يقولون: إّن العقيدة اإلمامية اَّلثني 

عرشية قائمة عىل نظرية اإلمامة اَلخصوصة اَلنصوصة باَّلسم من قبل اهلل تعاىل 

حرصاا، وهذه اإلمامة تتضّمن العصمة اَلطلقة َلن يتّصف هبا، كًم أّن اإلمام يمّثل 

تمثلة ِف إعطاء الفهم الواقعي لإلسالم، وِف مجيع ما تطّرق اَلرجعّية الدينية )اَل

إليه اإلسالم، ومنها أحكام اْلالل واْلرام( ويمثل اإلمام أيضاا اَلرجعّية الدنيوية 

)اَلتمثلة بسياسة الناس وحكمهم وإدارة مجيع مرافق حياهتم(، ويستندون ِف 

يت عليهم السالم ِف ذّم من ذلك إىل الروايات الكثرية اَلروّية عن أئّمة أهل الب

تصّدى للمرجعّية الدينية ومن تصّدى للفتوى وأحكام اْلالل واْلرام وغريه، أو 

اَلرجعية الدنيوّية ومن تصّدى للحكم ورئاسة الناس وتسنّم السلطة، وخيرجون 

ـ حرمة تصّدي غري  5من كّل هذه الروايات الكثرية واَلتعّددة بنتيجة خالصتها: 

وى أو تبيان أحكام اْلالل واْلرام، بل كّل مفاهيم ومعارف اَلعصوم للفت

اإلسالم والدين، وبصورة عامة حرمة تصّدي غري اَلعصوم للمرجعّية الدينية ِف 

ـ حرمة تصّدي غري اَلعصوم لتسّلم اْلكومة أو  4غري اْلحكام الواقعّية القطعيّة. 

وبصورة عاّمة حرمة رئاسة الناس وإدارة شؤون الناس من خالل رئاسة الدولة، 

تصّدي غري اَلعصوم للمرجعية الدنيوّية. ما رأيكم هبذه اْلراء؟ وكيف نتعامل 

 مع من يعتقد هبذه اْلراء؟

 :يف سؤالكم جمموعة نقاط البّد لنا من التوّقف بإجياز عندها 

ليس هناك شّك يف أّن النبّي وأهل بيته عليهم السالم جيب عليهم ـ  أوَّلا:

وهو من صالحّياهتم ـ التصّدي لشؤون بيان الدين وإدارة دين الناس يف احلياة، 
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وأّن النبّي أوىل باملؤمنني من أنفسهم، وغري ذلك من املفاهيم التي جاء هبا القرآن 

 الكريم وبّينتها السنّة املتواترة.

هذه األدّلة تفيد حرص التصّدي هبم عليهم السالم بحيث متنع لكن هل 

هيم تصّدي غريهم بالوكالة عنهم؟ إّن تصّدي اآلخرين يف عرضهم شء وتصدّ 

بالوكالة أو النيابة عنهم شء آخر، فحّق احلاكمّية سوف نفرض أّنه من خمتّصات 

من اإلمام  النبّي، ثم أهل بيته من بعده، لكن هل تصّدي شخص للحاكمية بإذن

مناٍف ملبدأ حاكمّية اإلمام وحرص احلكم به؟ كال؛ ألّن حاكمّية غريه  م تكن يف 

عرض حاكمّيته حتى تنايف احلرص، بل هي يف طوهلا حسب رأي أصحاهبا، فهم 

ال يقولون لك بأّن حاكمية الفقيه مثاًل هي حاكمّية يف عرض حاكمّية النبّي، وإّنام 

الثابتة للفقيه هي بتوكيل عام أو بتفويض عام من يّدعون أّن هذه احلاكمّية 

الرسول وأهل بيته، وهذا التفويض حصلنا عليه ـ من وجهة نظرهم ـ من خالل 

، وكقوله «فإيّن قد جعلته عليكم حاكامً »النصوص الدينية، كقوله عليه السالم: 

 .«اللهم ارحم خلفائي..»أيضًا: 

الم شخصًا للقضاء أو واليًا عىل وهذا متامًا مثل نصب اإلمام عيل عليه الس

مرص أو بلد، فهل كان مالك األشرت مثاًل خمالفًا لوالية اإلمام عيّل حتى نقول بأّن 

واليته عىل مرص تنايف حرص الوالية واحلاكمّية بعيّل؟ وهل كان أمراء اجلند 

من ورسايا اجليش خمالفني حلّق احلاكمّية النبوّية، مع أّن لدهيم سلطة ورئاسة عىل 

هم دوّنم؟! كّل ما يف األمر هو أّن هذا توكيل يف عرص احلضور وذاك توكيل يف 

 عرص الغيبة، فام هو الدليل عىل بطالن هذا التوكيل وصّحة ذاك؟

احلاكمية يف عرص  من يّدعونأعتقد أّنه قد حصل التباس يف فهم نظرّية 

هلل، لكنّهم يقولون الغيبة، فهم يقّرون بأّن السلطة األوىل هي للمعصوم من قبل ا
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بأّن املعصوم قد أمرنا وفّوض إلينا وأوكل إلينا التصّدي ملثل هذه املهاّمت عنه 

بحسب النّص القرآين ونّص السنّة الثابت عندهم من وجهة نظرهم، فإذا أردنا 

أن نناقشهم فعلينا املناقشة معهم يف التفويض املّدعى للفقيه أو غريه مثاًل يف 

كم أو يتصّدى للسلطة، ال يف أّن التصّدي ينايف األدلة الداّلة عرص الغيبة كي حي

عىل حرص احلاكمية بالنبي وأهل بيته. وإال فهم ال يقولون بمامرسة السلطة مع 

 وجود املعصوم، إال بإذنه.

إّن معنى املقولة التي نقلتموها هو أّن الفقهاء ال حيّق هلم سوى التصّدي  ثانياا:

و أنت سألَت الفقهاء عن األحكام الظاهرّية الظنّية التي لألحكام الواقعّية، ول

وصلوا إليها، لقالوا لك بأّّنا ترجع إىل القطع واليقني، فهم يقطعون بأّن وظيفة 

املكّلف يف عرص غياب النصوص وضياع األحكام الواقعّية األّولية هي األحكام 

اليوم باألحكام الظاهرية  الظاهرية الثانوية، أي أّن لدهيم أدّلة عىل أّن ما نسّميه

الظنّية أو الظاهرية املعتمدة عىل األصول العملّية، أّن هذه األحكام وإن كانت 

ظنّيًة من حيث تطابقها مع األحكام الواقعّية األولّية وعدمه، لكنّها يقينّية من 

 .حيث إّن املكّلف ملزٌم هبا حيث ال تتضح له األحكام الواقعّية

الُبنية الفلسفية ملقوالت الفقهاء واألصوليني هنا فسوف فلو غصنا قلياًل يف 

تصبح األحكام الظاهرية يقينيًة أيضًا يف أفق الظاهر )املسّمى بالواقع الثانوي(، 

ال يف أفق الواقع األّويل، فام الفرق إذًا بينها وبني األحكام الواقعّية األّولية املتيّقنة 

دليل عىل التمييز بني هذين النوعني من مادام اليقني موجودًا فيهام؟ وما هو ال

األحكام؟ وملاذا جاز هلم التصّدي للمرجعية يف األحكام الواقعيّة األولّية اليقينية 

و م جيز هلم التصّدي يف األحكام الواقعّية الثانوّية )الظاهرية( التي يقطعون بأّّنا 

أسئلة جيب أن  وظيفة عملية يف عرص غياب الواقع الترشيعي األّويل؟ هذه كّلها
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 نجيب عنها قبل تبنّي هذه الفكرة املشار إليها أعاله يف سؤالكم.

لو أردنا أن ُنخلص للفكرة املشار إليها أعاله، لكان ينبغي القول بسّد  ثالثاا:

باب الدين يف كّل ما هو غري متيّقن، أي أّن كّل ما هو غري يقيني جيب عدم بيانه 

ا هو الدليل عىل هذا احلكم؟ وهل هو يقيني أم للناس وال جيوز بيانه. حسنًا، م

ال؟ وإذا  م يكن يقينّيًا فكيف جاز ألصحاب هذه النظرية بيانه ودعوة الناس 

إليه، و م جيز للمراجع بيان ما هو غري يقيني يف اجتهاداهتم؟ هذه أيضًا أسئلة البّد 

ي عن من الوقوف عندها كثريًا. فهل نصوص النهي عن اإلفتاء أو نصوص النه

الرئاسة يقينّية متواترة؟! وكيف؟! هذا جيب توضيحه بشكل منهجي. وسيأيت 

 التعليق عىل دليلهم هنا.

لقد أخذ أصحاب هذه الفكرة النصوص الداّلة عىل حرمة التصّدي  رابعاا:

للفتيا بوصفها مانعًا عن التصّدي للمرجعّية الدينية، لكن  م يبّينوا لنا كيف كانت 

باألحكام الظنّية؟ وهل عنوان الفتيا الوارد يف هذه  هذه النصوص خاّصةً 

النصوص موضوٌع لغة وعرفًا لألحكام الظنيّة واالجتهادات غري اليقينيّة أم أّن 

هذه الكلمة تشمل ما توّصلَت إليه باليقني وما توّصلت إليه بالظّن املعترب 

 عندك؟

نظره، وأصدر لو أّن إنسانًا توّصل أللف حكٍم رشعي باليقني من وجهة 

رسالًة عملّية هبذه األحكام األلف، أال يسّمى يف العرف واللغة )ولنرتك 

املصطلحات احلادثة فيام بعد( بأّنه أفتى؟ فالفتوى يف اللغة البيان ملا أهبم أو 

أشكل، أو قل هي مطلق البيان، وال عالقة هلا بفكرة الظّن أساسًا، فأنت تبنّي 

 يقني أو بالظّن احلّجة عندك.احلكم اإلهلي املنكشف لك بال

فاهلل أحد املفتني، وهذا يعني أّن الفتوى تشمل ما تبّينه مما ثبت عندك باليقني 
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َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اهللهُ ُيْفتِيُكْم ِِف أيضًا ال بخصوص الظّن، فقد قال تعاىل يف كتابه: ﴿

ْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَها إِْن مَلْ اْلَكاَلَلِة إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس لَُه َوَلٌد َوَلُه أُ 

ها َتَرَك َوإِْن َكاُنوا إِْخَوةا ِرَجاَّلا َونَِسا ا َوَلٌد َفإِْن َكاَنَتا اْثنَتنَْيِ َفَلُهًَم الثُُّلَثاِن مِم ءا َيُكْن هَلَ

ُ اهللهُ َلُكْم أَ  َكِر ِمْثُل َحظِّ اْْلُْنثََينْيِ ُيبنَيِّ : النساء) ﴾َعلِيمٌ  ءٍ ْن َتِضلُّوا َواهللهُ بُِكلِّ يَشْ َفلِلذه

اهللهُ ُيْفتِيُكْم فِيِهنه َوَما ُيْتىَل  ُقلِ  النَِّساءِ  ِِف  َوَيْسَتْفُتوَنَك ﴿: سبحانه وقال ،(251

نه  َوَتْرَغُبوَن َأْن َعَلْيُكْم ِِف اْلكَِتاِب ِِف َيَتاَمى النَِّساِء الالهِِت َّلَ ُتْؤُتوََّنُنه َما ُكتَِب هَلُ

َتنْكُِحوُهنه َواَلُْْسَتْضَعِفنَي ِمَن اْلِوْلَداِن َوَأْن َتُقوُموا لِْلَيَتاَمى بِاْلِقْسِط َوَما َتْفَعُلوا ِمْن 

 (.215﴾ )النساء: َخرْيٍ َفإِنه اهللهَ َكاَن بِِه َعلِيًما 

 درسنا إّن اليقينيات غري الرضوريات، فالرضوريات أخّص من اليقينيات كام

يف الفقه واألصول، فكيف جاز اإلفتاء عند أصحاب هذه املقولة يف األحكام 

الواقعّية؟ وكيف خرج ذلك عن الدليل الداّل عىل حرمة اإلفتاء، مع أّنه ليس يف 

تلك النصوص إشارة إىل الظّن واليقني؟ هذا أيضًا جيب بيانه لتكتمل النظرّية، 

 وتصبح ناضجًة أكثر.

تقصدون خصوص النصوص الداّلة عىل حرمة اإلفتاء بغري  وأّما إذا كنتم

علم، فهذا يقبله الفقهاء، وهم يقولون بأّننا نفتي بعلٍم موجود عندنا بالواقع 

الثانوي للترشيعات، فإذا أردت أن تناقشهم فليناقشوا يف مقولة الواقع الثانوي 

 .التي يّدعوّنا وما شابه ذلك، ال يف اإلفتاء بعلم أو بغري علم

إّن النصوص الداّلة عىل النهي عن الفتيا ال يمكن فهمها ّنيًا عاّمًا  خامساا:

دون مالحظة النصوص األخرى، فلامذا  م يستحرض أصحاب وجهة النظر 

املشار إليها يف سؤالكم تلك النصوص الداّلة عىل احلث عىل الفتيا، وكيف أّن 

تغلب؟ وملاذا  م تستحرض األئّمة حثوا بعض أصحاهبم عىل الفتيا مثل أبان بن 
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النصوص التي جتّوز القضاء وتفّوض للقضاة أعامهلم، مع أّن عمل القضاة 

 حيتوي يف كثري من األحيان عىل الظنون دون اليقني؟

إّن نصوص النهي عن الفتيا جيب فهمها يف سياقها الطبيعي والتارخيي، فهي 

قولة االحتياط يف تنهى عن التصّدي ملقام خطر وحّساس، وتريد أن تؤّسس مل

هذا املقام، متامًا كتلك النصوص التي وصفت التصّدي للقضاء بأّنه موجٌب 

غالبًا لدخول النار أو بأّنه ال يبلغ مقام القضاء إال األندر من الناس، كالنبي أو 

اجتنب القضاء فإّنك ال »ويص نبي أو مؤمن امتحن اهلل قلبه، وما جاء بتعبري 

ه النصوص النهي عن التصّدي للقضاء أم جيب فهمها ، فهل تعني هذ«تقوم به

يف سياق بيان خطورة املنصب وأن ال يتطاول عليه اآلخرون، وأن ال يتصّدى 

اإلنسان ملنصب ال يليق به، وأن ال يتصّدى اآلخرون ملنصب اإلفتاء مع وجود 

 !األئّمة دون الرجوع إليهم وعندهم علم النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم؟

هذا هو السياق الطبيعي والتارخيي لنصوص النهي عن الفتيا، ال حرمة بيان 

األحكام الرشعية للناس وفقًا الجتهاداتك التي تقتنع هبا وترى أّن عندك الدليل 

املقنع عليها، وترى يف بياّنا بيان حكم اهلل تعاىل. فإذا أردنا فهم نصوص النهي 

ّلمنا بأّّنا متواترة ويقينّية، وهو أّول الكالم عن التصّدي للفتيا أو للقضاء ـ إذا س

ـ فيجب أخذ هذا السياق التارخيي والطبيعي من جهة، كام جيب أخذ النصوص 

 .املقابلة التي جتّوز التصّدي للقضاء أو حتّث عىل الفتيا أو عىل بيان الدين للناس

أراده اهلل منّا والفقيه يرى أّن ما توّصل إليه هو دين اهلل ولو ظاهرًا، وأّنه ما 

ولو يف ظرف غياب املراد األويل الواقعي هلل سبحانه، فهذه النصوص تشبه 

نصوص النهي عن اجلدل يف القضايا العقائدّية حيث وردت نصوص تنهى عن 

ذلك، فإّن هذا ال يعني وقف البحث يف العقائد وعدم التصّدي للشبهات 
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دلّية املقسية للقلوب واإلشكاليات، بل يعني عدم الغرق يف السياقات اجل

واملوجبة لتعمية احلقيقة، أو خوض اجلدال الكالمي من قبل شخص ال يليق 

هبذا املنصب، وال ُيتقن هذه الصناعة، وهلذا وجدنا بعض النصوص حتّث بعض 

أصحاب األئّمة عىل اجلدل الكالمي من حيث لياقتهم، كام يف حديث اإلمام 

، أو يف حديثه لعبد «مثلك فليكّلم الناس: »الصادق عليه السالم هلشام بن احلكم

كّلم أهل املدينة، فإيّن أحب أن ُيرى يف رجال الشيعة »الرمحن بن احلجاج: 

 «.مثلك

إّن نصوص القضاء والفتيا والكالم كّلها حتمل روحًا واحدة. وجيب التنّبه 

للواقع التارخيي املحيط بصدور هذه النصوص ـ وهو القرن الثاين اهلجري 

نصف األّول من القرن الثالث اهلجري ـ وهي الفرتة التي ظهرت فيها وال

شخصّيات كثرية تصّدت ملنصب القضاء واإلفتاء والكالم دون أن حتظى بأّي 

مستوى علمي، وشهد العا م اإلسالمي ظهور ما عرف بأصحاب املقاالت، وهم 

راء بال أن رجال كثريون ـ أقّل مستوى من أصحاب املذاهب ـ كانوا يتقّولون اآل

 تكون لدهيم املهنّية واألدوات العلمّية الكافية للتصّدي.

هذه الظاهرة التارخيية التي تعّرض هلا الباحثون يف ُمّله جيب أخذها بعني 

االعتبار لفهم السياقات الزمكانية لتلك النصوص مجيعًا، والروايات املشرية 

احلوار بني اإلمام وأيب حنيفة، هلذه احلقيقة كثرية، كام يف الرواية التي حتكي عن 

أو بينه وبني بعض املفّّسين من التابعني وغري ذلك. وال أقّل من أّن هذا الفهم 

لنصوص النهي عن اإلفتاء والقضاء والكالم ُمتمل جّدًا، األمر الذي يعيق 

 استنتاج النهي الشامل الذي أراده املستدّلون يف سؤالكم أعاله.

الفهم املشار إليه يف سؤالكم، لكان ينبغي حتريم  لو رسنا خلف هذا سادساا:



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 728

التصّدي للرئاسة، ونحن نسأل: لو حّرم اهلل عىل كّل املسلمني يف عرص الغيبة 

التصّدي للرئاسة فكيف ستسري بالد املسلمني؟ لو أّن املرّشع حكم بحرمة 

 التصّدي، فهذا يعني أّنه رشعًا ال جيوز ألّي مسلم التصّدي لشؤون الرئاسة،

كيف يمكن أن نفهم وجهة نظر املرّشع نفسه يف واقعنا احلايل عىل تقدير التزام 

مجيع الناس هبذا احلكم؟ هل يعقل أّن التصّدي للرئاسة الدنيوية هو يف حّد نفسه 

حراٌم مطلقًا جلميع الناس يف عرص الغيبة؟ إذن كيف ستسري بلدان املسلمني؟ 

ن واالستقرار وغري ذلك؟ وكيف وكيف ستنمو؟ وكيف سيعّمها اهلدوء واألم

 سيتّم الدفاع عنها أمام هجوم األعداء وعدواّنم؟

 نعم من حّقك أن تفهم نصوص النهي عن الرئاسة بأحد فهمني:

إّّنا تنهى عن حّب الرئاسة وطلبها لغرض ذايت ال لغرض ديني  الفهم اْلّول:

نصوص حيث أو إنساين أو أخالقي، وال عن أصلها، وهذا ما ترّصح به بعض ال

تعرّب بام يعني احلّب والطلب، وإال فكيف صار النبي رئيسًا ما دامت الرئاسة 

خصلًة أخالقية مذمومة؟! السيام وأّن نصوص النهي عن الرئاسة ال تقول بأّّنا 

خاّصة بغري املعصوم فتأّمل جيدًا. فهناك فرق بني أن أطلب الرئاسة وبني أن 

النصوص ـ بناًء عىل هذا الفهم ـ عىل حرمة  أمارس الرئاسة لو جاءتني، فال تدّل 

 تويّل منصب الرئاسة، بل عىل حرمة اللهث خلف هذا املنصب.

وربام عىل هذا الفهم تصبح نصوص النهي عن الرئاسة ذات عالقة بالُبعد 

الرتبوي واألخالقي، ال بسلب حّق مجيع الناس يف ممارسة السلطة، وهذا ما 

يضعون هذه النصوص يف إطار بحثهم عن حّب جعل علامء األخالق املسلمني 

اجلاه واملال بوصف هذا احلّب خصلة أخالقية مذمومة. وإال فإذا كانت الرئاسة 

يف ذاهتا حرامًا فكيف طلبها النبي يوسف لنفسه؟ وكيف طلبها النبي سليامن 
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لنفسه؟ بل كيف جاز لوكالء األئّمة ووالهتم ووكالء النبي ووالته ممارسة 

ي نحٌو رئاسة، فإّن الرئاسة ال ختّص رئاسة مجيع املسلمني، بل تشمل السلطة وه

 مطلق الرئاسات األخرى أيضًا.

أّّنا تنهى عن الرئاسة التي متارس السلطة بغري رشع اهلل، أو  الفهم الثاين:

تسلب صاحب احلّق الرشعي يف السلطة حّقه، وهذا أيضًا معنى ُمتمل، 

لدنيوية ليست لغرض ذايت، وليست لتطبيق رشٍع والفقهاء يقولون بأّن رئاستهم ا

غري رشع اهلل، وال تقع يف عرض سلطة املعصوم صاحب احلّق، بل هي بتكليف 

منه، فإذا أردنا أن نناقشهم فلتكن املناقشة يف هذه األمور الثالثة، ال يف أصل 

 موضوع الرئاسة.

ا متواترة وعليه، فغاية ما يثبت بنصوص النهي عن الرئاسة ـ لو سلمنا أّّن 

ويقينية، وهو أّول الكالم أيضًا، فهي نصوص غالبها ضعيف ـ هو النهي عن 

التصّدي ملنصب سلطوي ال يملك اإلنسان مؤّهالته، أو يسلب بتصّديه 

ه، أو يكون طلبه لغرض دنيوي وزعامة شخصيّة  صاحب احلّق الرشعي حقَّ

للمرّشع العقالين أن  خاّصة. أّما التحريم املطلق فهو غري معقول، إذ ال يمكن

حيّرم عىل املسلمني يف عرص الغيبة التصّدي لرئاسة بالدهم وتويّل اإلمارات 

والواليات والوزارات! فهذه كّلها رئاسات. ونصوص النهي عن الرئاسة ال 

تنهى الفقهاء فقط حتى نقول بأّن النهي خاّص بالفقهاء، بل تنهى الفقهاء 

 إلطالق فيها!وغريهم مطلقًا فال يعقل تصديق ا

نعم، يبقى تلك النصوص الداّلة عىل النهي عن اخلروج يف عرص الغيبة، 

واعتبار كّل راية يف هذا العرص هي راية ضالل، وهذه هلا بحثها اخلاّص املطّول، 

وتوجد فيها مناقشات كثرية جّدًا، يمكن أن تراجعوها، السيام عند مثل السيد 
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اآلصفي والشيخ ُممد مهدي شمس الدين كاظم احلائري والشيخ ُممد مهدي 

والشيخ حسني عيل املنتظري والسيد ُمّمد الشريازي وغريهم من العلامء، وقد 

 بحثُتها بالتفصيل يف دراسايت حول فقه اجلهاد.

علاًم أّن النهي عن اخلروج ال يعني النهي عن الرئاسة؛ ألّن اخلروج مصطلح 

وصل شخص للسلطة باالنتخابات فال يراد منه الثورة املسّلحة الدموية، فلو 

خرج عىل احلاكم، بل اخلروج هو التمّرد املستدعي لسفك الدماء،  :يقال

فنصوص اخلروج أخّص من مطلق الرئاسة، نعم نصوص الرايات قبل عرص 

الغيبة تفيد ذلك وهلا مناقشاهتا اخلاّصة عندهم مصدرًا وسندًا ومتنًا، ال يتحّمل 

 بياّنا هذا املخترص هنا.

قد يكون مقصود القائلني بوجهة النظر املشار إليها يف سؤالكم أعاله  سابعاا:

هو حرمة العمل بالظّن يف الدين واألحكام الرشعّية، وأّن الدين ّنى عن العمل 

بغري اليقني واالطمئنان فيه، وهذا شء أوافقكم عليه، فام توّصلُت إليه يف 

 ما خرج بالدليل اخلاّص مثل بحوثي املتواضعة هو عدم حجّية الظنون، إال

 ظنون باب القضاء، دون ظنون أخبار اآلحاد ونحوها.

لكّن هذه وجهة نظر، ال تسمح لنا بأن نسلب الفقهاء حّق التصّدي 

للمرجعّية الدينية يف عرص الغيبة، ال ليشء سوى أّننا نرى عدم صّحة بعض 

ما داموا جمتهدين هلم مناهجهم االجتهادّية، فهذا كالم غري سليم، بل حيّق هلم 

وجهة نظرهم وإن كان حيّق يل أن أختلف معهم يف وجهة نظرهم يف فهم الدين 

ومناهج هذا الفهم، وإال فهل نقبل بأّن يفتي الفقهاء بأّنه ال جيوز ملن يرفض 

 حجية خرب الواحد التصّدي للمرجعية الدينية؟!

اإلثبات والفهم  هناك فرق واضح بني املقامني: مقام تصويب وختطئة مناهج
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يف النصوص الدينية، ومقام السامح وعدم السامح بالتصّدي ملنصب املرجعية 

الدينية ألنصار هذا املنهج االجتهادي أو ذاك. فهذا مثل من جيعل املرجعية 

الدينية حكرًا عىل تيار سيايس معنّي، أو جيعلها حكرًا عىل تيار فكري معنّي! ال 

لتيار الفكري أو ينتمي هلذا التيار السيايس الذي يرى ليشء إال ألّنه يؤمن هبذا ا

 فيه احلّق واحلقيقة!

هذا ما خطر ببايل تعليقًا موجزًا عىل الرؤية التي تفضلتم بنقلها يف سؤالكم، 

 ولعّلني  م أفهم مراد أصحاب الرؤية جيدًا، والعلم عند اهلل.

 يمتأخري صالة الصبح عن وقت األذان املذكور يف التقاوقضّية  ـ 337

  السؤال: نعتمد عىل معرفة أوقات الصالة ِف أّيامنا هذه عىل التقاويم أو بعض

الربامج التي حتّدد أوقات الصالة ِف كّل منطقة بدّقة. إَّل أننا نسمع من بعض 

دقيقة بعد  51طلبة العلوم الدينية أّن صالة الصبح جيب أن يتّم تأخري أدائها َلّدة 

ىل فتاوى اَلراجع. وعند الرجوع إىل اَلسائل العملية اْلذان، وأسندوا هذا القول إ

ق إىل مثل الزعم. كًم أّننا عند ذهابنا لزيارة العتبات يتطرّ  اا َلراجعنا مل نجد أحد

اَلقّدسة ِف مشهد وكربالء والنجف عىل ساكنيها آَّلف التحايا والسالم نجد أّن 

اَّلنتهاء من اْلذان. أئّمة الصالة ِف صالة الفجر يرشعون ِف أداء الصالة فور 

وحّجة َطَلَبتِنَا هنا أّن ذلك حتى يتّم التمييز بدّقة بني الفجر الصادق والفجر 

الكاذب. هل يمكن اَّلعتًمد عىل التقاويم اَلنترشة والتي تعطي قراءة صحيحة 

لدخول وقت الصالة ِف مجيع اْلوقات؟ أم جيب تأخري وقت صالة الصبح عن 

 من؟بداية دخوهلا مّدة من الز

  صالة الصبح تبدأ من حني الفجر الصادق املعرتض يف األفق، أو من حني
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زيادة الضوء يف البلدان التي يظّل ليلها شفقّيًا، أّما حتديد ذلك بالدقيقة والساعة 

يف هذا البلد أو ذاك فليس من شؤون الفقيه، وهلذا ال يذكرها يف الرسالة العملّية 

ى لو حّدد لك املرجع ذلك يف بلدك بالدقيقة ما دامت  م ترد يف النصوص، فحت

والثانية ال حجّية لتحديده إال من باب إفادته الوثوق لك، ال من باب حجّية 

 الفتوى أو لزوم التقليد.

فإّن الفقهاء حيكمون بصالة الصبح عند دخول وقتها، والعربة  ،وبناًء عليه

ها. إال أّن صالة عندهم هو يقني املكّلف بدخول الوقت يف الصبح أو يف غري

الصبح وقع بحث يف قيمة التقاويم واحلسابات التي تنترش بني الناس كّل عام، 

؛ حيث يرى بعض املختّصني والفلكيني أّن  وهو بحٌث ليس فقهيًا وإّنام هو علميٌّ

هذه التقاويم غري دقيقة يف صالة الصبح باخلصوص، وأّن املعيار الذي اتبعته 

 .اكُتشف أّنه غري دقيق

الذين توّقفوا يف هذه املسألة بعُض العلامء الفلكيني الذين تنترش  وأحدُ 

تقاويمهم بشّدة اليوم بني الناس، حيث وفد إىل مدينة قم قبل عام أو عامني 

والتقينا به، وكانت له جولٌة عىل بعض مراجع التقليد، إذ ذكر هو نفسه يف اللقاء 

لب بعض القنوات األرضيّة الذي مجعني به أّن املسألة مشكلة، وأّنه طا

والفضائية بعدم االعتداد بام نرشه هو نفسه بداية العام املايض يف تقويمه، وأّن يف 

 .القضية وجهة نظر فلكّية أخرى

فاملسألة هنا يف قيمة هذه احلسابات عىل مستوى صالة الصبح، فمن اطمأّن 

بعدم صّحتها  بصدق التقاويم املوجودة فيمكنه العمل هبا حتى لو أفتى مرجعه

علمّيًا، ومن  م حيصل له االطمئنان بصّحتها يف صالة الصبح، فعليه الرتّيث إىل 
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 .حصول االطمئنان أو احلّجة الرشعّية له بدخول الوقت

وهذا اخلالف ليس بني اإلمامّية فقط اليوم، بل هو مطروح يف كلامت بعض 

باين وغريِها فيام ينسب علامء أهل السنّة أيضًا كالشيخ ابن عثيمني والشيخ األل

.  هلم، وهي قضّية ُمّل نظر وبحث وتقصٍّ

 ؟ملن القرار عند اختالف الوالدين يف ارتداء البنت للحجاب ـ 333

  )السؤال: خيتلف الوالدان ِف شأن ارتداء بنتهم الصغرية )غري اَلكّلفة

 للحجاب، فًم اْلّل هلذا اَّلختالف؟ هل هناك تعاليم دينية حتسمه؟

  لعّل املستفاد من كلامت مجهور الفقهاء ونصوصهم ما يوحي بأّن املرجع يف

ذلك هو األب، بمقتىض قانون واليته عىل األوالد. وإن كان يمكن أن نفهم من 

ثبوت حّق احلضانة والرعاية لألم عىل البنت إىل عمر السنتني عىل قول أو سبع 

الشؤون يف هذه املّدة ما دام  أّن األم هي املتكّفلة هلذه ،سنوات عىل قول آخر

 مقرتحها ال خيالف الرشع.

بل قد يتأّمل اإلنسان يف ثبوت والية أساسًا لألب واألم هبذا املعنى عىل 

الطفل املمّيز يف غري ما حّثت الرشيعة عليه بشأنه، إذ قد يقال بأّنه لو أراد األب 

مّيز ـ كطفلة بلغت من العمر هذا الثوب فيام أراد الولد امل الطفَل  َس بِ لْ أو األم أن يُ 

ثامين سنوات بناء عىل كون البلوغ بالتسع، أو أحد عرش عامًا بناء عىل البلوغ 

باحليض أو الثالثة عرش عامًا ـ أن يلبس الثوب اآلخر، وكان الثوبان معًا ال 

ترجيح ديني وأخالقي وتربوي ألحدِها عىل اآلخر، فمن غري املعلوم ثبوت 

 ل.م هنا، واملوضوع بحاجة ملزيد تأمّ والية لألب أو األ
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 هل جيب على الزوجة اخلمس يف مقتنياتها؟ ـ 333

 علًما أّن نفقتها من  ،السؤال: اَلرأة غري العاملة ما حكم اخلمس ِف مقتنياهتا

 زوج أمواله خمّمسة؟

  إذا صارت هذه املقتنيات ملكًا هلا ومن مكاسبها، وحال عليها احلول

يث  م حتتج إليها وتستعملها، فإّنه يتعّلق هبا وفضلت عن مؤونة سنتها بح

اخلمس عند الفقهاء، حتى لو كان زوجها خيّمس أمواله، بال فرق بني أن تكون 

عاملًة أو غري عاملة؛ ألّن العربة ليست بالعمل وإّنام بحصول الربح ولو من دون 

 .عمل، فلو اشرتى هلا زوجها عطورًا ثم فضل منها شء، لزمها اخلمس أيضا

فإّن بعض الفقهاء حيكم بلزوم  ،نعم، لو حصلت منه عىل شء هبًة وهدية

اخلمس فيها، وبعضهم يرى عدم وجوبه، عىل كالم بينهم، وهنا يرجع املكّلف 

 ده.إىل من يقلّ 

 اختالف تقليدهماالناتج عن  نيالزوجعند اختالف املوقف  ـ 333

 ُيتكًمن فيًم خيّص  السؤال: لو كان لكال الزوجني ُمقّلد، فإىل أّي اَلرجعني

 اْلقوق اَلشرتكة؟

  لكّل واحد منهام العمل بفتوى مرجعه، فإذا تعارضت الفتاوى وأمكن

التوفيق بينها، كأن يقول مرجعه حيرم كذا ويقول مرجعها جيوز، فاألفضل أن 

 .تتجنّب هي ما حيّرمه مرجعه، حتى يتّم الوفاق بينهام

حد منهام بحّقه، فريفعان أمرِها وإذا وقع اخلالف احلقوقي، وطالب كّل وا

إىل القايض الرشعي اجلامع للرشائط فيعمالن وفق قضائه، حتى لو خالف فتوى 

مرجعيهام معًا، فإّن املرجعني لو تنازعا يف أمٍر لزمهام رفع ذلك للقايض الرشعي، 
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 ولزمهام العمل بقضائه وال جيوز هلام نقض حكمه إال يف حاالت استثنائيّة.

 ا.وهناك بعض التفاصيل يف هذه املسألة ال حاجة لإلطالة فيها هن ،هذا

 !ملاذا ال تقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عداًل وصاحلًا وأمينًا؟ ـ 333

  السؤال: قرأت جوابك عن ابن الزنا واْلحكام اَلتعّلقة به، وقد ذكرت ـ كًم

دام ثقةا عدَّلا أميناا  ـ أّن شهادته َّل ُتقبل، السؤال: ملَ َّل تقبل ما الفقهاءلدى بعض 

 !صادقاا؟

  املعروف بني الفقهاء عدم نفوذ شهادة ولد الزنا ولو كان عادالً، فال تؤخذ

شهادته باألمر اليسري وال بغريه، سواء عرف ولد الزنا بالصالح أم  م يعرف به، 

وذهب بعضهم إىل قبول شهادته يف األمر اليسري مع كونه صاحلًا، وقد استند يف 

 ل:أي منع شهادته مطلقًا ـ ألدّلة أِّهها الروايات، مثذلك ـ 

قال: سألت أبا جعفر عليه السالم: ولد الزنى أجتوز  ـ خرب أيب بصري، 5

اللهم ال »، فقلت: إّن احلكم بن عتيبة يزعم أّّنا جتوز. قال: «ال»شهادته؟ فقال: 

َك َولَِقْوِمَك﴾ ُه َلِذْكٌر لَّ «. تغفر ذنبه، ما قال اهلل عز وجّل للحكم بن عتيبة: ﴿َوإِنَّ

 (.111: 1ام ؛ وانظر: هتذيب األحك717: 5، و11: 2)الكايف

ال جتوز شهادة »قال: قال أبو عبداهلل عليه السالم:  ـ خرب حممد بن مسلم، 4

؛ وانظر: دعائم 711ـ  717: 5؛ والكايف111: 1)هتذيب األحكام «. ولد الزنا

 (.722: 1اإلسالم 

لو أّن أربعًة »قال: سمعت أبا جعفر عليه السالم، يقول:  ـ صحيحة زرارة، 4

ل بالزنى، وفيهم ولد الزنى حلددهتم مجيعًا؛ ألنه ال جتوز شهدوا عندي عىل رج

 (.117ـ 111: 1؛ وهتذيب األحكام 711: 5)الكايف «. شهادته وال يؤّم الناس
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عن أيب عبداهلل عليه السالم، قال: سألته عن شهادة ولد  ـ خرب اْللبي، 3

 (.111: 1)هتذيب األحكام « ال، وال عبد»الزنا، فقال: 

ينبغي لولد »عن أيب عبداهلل عليه السالم، قال:  يش، عن اْللبي،ـ خرب العيا 1

 (.218: 1)تفسري العياش « الزنا أن ال جتوز له شهادة، وال يؤّم بالناس..

فهذه مخس روايات عمدة استند إليها الفقهاء هلذا احلكم، ليس تشكيكًا يف 

روا أّننا عدالة ابن الزنا أو صالحه بالرضورة، بل للنّص اخلاّص الذي ذك

متعّبدون به رشعًا، ومن بني هذه األحاديث هناك ما هو الصحيح سندًا وداللًة 

 معًا.

هذا، وهناك جمموعة أخرى من األحاديث تعارض هذه املجموعة يف اجلملة، 

وهي التي دفعت بعض الفقهاء للقول بقبول شهادة ابن الزنا يف اليشء اليسري، 

 وهي:

قال: سألت أبا عبداهلل عليه السالم عن  داهلل،أ ـ خرب أبان، عن عيسى بن عب

«. ال جتوز إال يف اليشء اليسري، إذا رأيت منه صالحاً »شهادة ولد الزنا، فقال: 

 (.111: 1)هتذيب األحكام 

عن أخيه، قال: سألته عن ولد الزنا، هل جتوز  ب ـ خرب عيل بن جعفر،

وهلذا احلديث نفسه صيغة أخرى « نعم، جتوز شهادته، وال يؤم»شهادته؟ قال: 

 ورد فيها أّنه ال جتوز شهادته.

شهادة ولد الزنا إذا كان »إال أنه يف مقابل هذا كّله ذكر الشيخ الطويس أن: 

و قوّي، لكّن أخبار أصحابنا يدّل عدالً مقبولة عند قوم يف الزنا ويف غريه، وه

عىل أنه ال يقبل شهادته.. وقال بعضهم: ال تقبل شهادة ولد الزنا... واألّول 

 (.118: 8)الطويس، املبسوط « مذهبنا
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بعد نقل كالم الشيخ ـ حيث قال  ،ويظهر من الشهيد الثاين تبنّي هذا الكالم

ال يقتيض الرجوع عن ما وجمّرد معارضة أخبار أصحابنا : »املتقّدم ـ الطويس

قّواه؛ جلواز العدول عن األخبار لوجه يقتضيه، فقد وقع له كثريًا، ووجه العدول 

واضح؛ فإّن عموم األدّلة من الكتاب والسنّة عىل قبول شهادة العدل ظاهرًا 

: 21)مسالك األفهام « يتناول ولد الزنا، ومن ثم ذهب إليه أكثر من خالفنا

الشهيد الثاين جاء بعد ذهابه لضعف سند األخبار عىل  (. وهذا املوقف من111

 مبانيه إال خربًا واحدًا قارص الداللة عنده.

وعليه، فعدم أخذهم بشهادة ولد الزنا ليس ألجل نفي العدالة عنه أو الوثاقة 

أو األمانة، بل لنصوص خاّصة التزموا هبا، وهناك مناقشات عّدة يف هذه 

هم، يمكن أن تراجع يف ُمّلها، وقد النصوص أثارت بعض اجلدل بين

 ا.تعرضناها يف بحثنا حول ولد الزناس

 الزواج عرب اهلاتف أو الفيسبوك أو حنوهما ـ 333

  السؤال: عندي صديق كّلفني أن أسأل له هذا السؤال، فهو قد تعّرف عىل

أرملة عن طريق الفيسبوك، وهي َّل تسكن ِف نفس مدينته، ومل يقابلها، ومل 

، أي مل يروا حتى ُصَور بعضهم، ورغم ذلك تزّوجوا عرفّياا، يقابلوا بعضهم

بقوهلا له: زوجتك نفيس، وهو أجاب بكلمة: قبلت، وذلك حتى يستطيعوا أن 

يتسامروا مع بعض، ويتحّدثوا مع بعض بكّل حّرية، وربًم بعد مّدة غري معروفة 

ة؟ يسافرون مع بعض مثالا، هل جيوز هذا؟ وهل صحيح من الناحية الرشعيّ 

 ؟جاا وهل يعتربون اْلن أزوا

  يصّح الزواج ولو عرب وسائل االتصال احلديثة رشط معرفة الطرفني
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ببعضهام بشكل صحيح، بأن ال يكون الطرف اآلخر ذكرًا وهو يكذب عليه بأّنه 

أنثى مثاًل، فإذا علام ببعضهام وحّققا الرشوط الالزمة لعقد النكاح واملذكورة يف 

لعقد، وهذا الزواج هو زواج رشعي، وال داعي لتسميته كتب الفقه صّح هذا ا

 بالزواج العريف.

كام أّنه إذا كان هذا العقد عقدًا دائاًم فهو صحيح ويثبت للمرأة مهر املثل، وإن 

كان عقدًا منقطعًا، فيحكم ببطالنه إذا وقع بالصورة التي ذكرمتوها يف سؤالكم؛ 

ة باطٌل إذا  م يذكر فيه املهر عىل خالف ألّنه ال يوجد فيها ذكر للمهر، وعقد املتع

 العقد الدائم حيث يصّح يف هذه احلال ويثبت مهر املثل.

وكذلك احلال يف عدم ذكر املّدة حسب الصيغة التي ذكرمتوها، فإّن األفضل 

ألّن الفقهاء خمتلفون يف أّنه لو  م تذكر املّدة يف العقد املنقطع، فهم بني  ؛ذكرها

ًا دائاًم، وقائل ببطالنه، فاألفضل االحتياط يف مثل هذه قائل بانقالبه عقد

 احلاالت.

كام أّن إيقاع عقد الزواج عرب وسائل التواصل االجتامعي جيب فيه التنّبه لعدم 

كون العقد بالكتابة، فإّن كثريًا من الفقهاء ال جييزون وال يصّححون عقد النكاح 

ندهم، فلو كان العقد عرب كتابة إذا كان بالكتابة، بل البّد فيه من التلّفظ ع

 الصيغتني فال حيكم بصّحته عندهم، بل البّد أن يكون صوتّيًا، فليتنّبه هلذا أيضًا.

وألجل املشاكل التي تصاحب إيقاع العقد باالنرتنت عادًة وجدنا بعض 

( ـ 712: 21الفقهاء ـ وهو الشيخ جواد التربيزي رمحه اهلل )رصاط النجاة 

العقد، مشريًا إىل خصوصيّة املالبسات التي تقع واملشاكل التي متحّفظًا يف هذا 

 ًة.تصاحب هذا املوضوع عاد

وعىل أّية حال، فال أنصح بالعقد الدائم هبذه الطريقة وال العقد املنقطع طويل 
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األجل ما  م تتخذ إجراءات وقائّية، إذ يف هذه احلاالت ال يدري اإلنسان ما يقع 

رأة خاطٌب وينقطع التواصل بينها وبني ذلك الشخص، ال عليه، فقد يأيت هلذه امل

سيام إذا كانت ال تعرف معلومات وافية للوصول إليه، فينبغي التنّبه ملثل هذه 

 .املشاكل الفرعية التي تنجم عن مثل هذه الزجيات

صار إىل إعالم طرف ثالث باملوضوع وجعله أن يُ ـ إذا كان والبّد ـ واألفضل 

أو ما شابه ذلك من الوسائل التي يتفادى هبا بعض النتائج وكياًل يف الطالق 

 السلبّية ملثل هذه العقود.

 !ظاهرة التطبري يف العتبات املشّرفة يف كربالء وتنجيسها كّل عام ـ 338

  السؤال: ونحن عىل أعتاب حمّرم اْلرام، ما هي الطريقة اَلثالية لردع ظاهرة

 مدينة كربالء بمنظر َّل يرّس التطبري، وخصوصاا تزداد ِف صبيحة عاشوراء ِف

اْلبيب ويفرح به العدّو؟ شيخنا اجلليل، حتى أغلب الزّوار مل يسلم من تلّطخ 

مالبسهم بنجاسة الدم، وبعض هؤَّلء اَلطرّبين يدخل عليهم وقت صالة 

الظهرين وهو يسيل منه الدم، ثم يشارك بعزاء ركضة الطويريج ومل َيتم 

يل العتبة اْلسينية والعباسّية لدخول هؤَّلء إىل بالصالة. ومما يؤسف له هو تسه

العتبتني حتى تكون النجاسة داخل اْلرم، وهذا خمالف للرشيعة، وطبعاا هذه 

جماملة من القائمني عىل العتبة هلؤَّلء! ثق شيخنا أصبحنا نرتك الزيارة يوم 

 عاشوراء بسبب هذه الظاهرة.

 عند من ال حيّبذ هذه  (التطبري) لعّل أفضل الطرق ملواجهة ظاهرة أ ـ

الظاهرة أو يرى حرمتها )بالعنوان األّويل أو الثانوي( أو قبحها، هو نرش الوعي 

بني الناس ورفع مستوى تعبريهم عن عواطفهم عمومًا، والسعي لنرش وتعميم 
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الرافضني هلذه الطريقة يف التعبري ولو واملفّكرين فتاوى ومواقف العلامء والفقهاء 

حتريمي، بل والسعي أيضًا للحصول عىل املزيد من توجيهات كان رفضهم غري 

 العلامء الرافضني واملراجع املعارضني هلذه الطريقة يف التعبري.

وكذلك ابتكار وتعميم الطرق البديلة التي يعّد من أبرزها مشاريع الترّبع 

بالدم للمحتاجني واجلرحى وإهداء ثواب ذلك إىل أيب عبد اهلل احلسني عليه 

 م وأهل بيته وأصحابه، فهذه الطريقة تعرّب عن مستوى جّيد من التفاعل.السال

بل إّن العراق نفسه يمتاز بني الدول العربّية بحاجته الكبرية ملثل هذه 

احلمالت؛ نظرًا ملا يتعّرض له من تفجريات واعتداءات ظاملة بشكل يومي أو 

ر ومن خسائر يف األرواح شبه يومي  م ترتك قلبًا إال آملته، فيام ختّلفه من دما

 ك.واملمتلكات، ومن إصابات برشية حتتاج للقطرة من الدم هنا أو هنا

وقد ُطّبقت طريقة الترّبع بالدم يف غري بلٍد بتوجيهات من وجوه وعلامء 

وفعاليات تلك البلدان )طّبقت بشكل متفاوت نسبّيًا من حيث السعة 

كّل من: اململكة العربية واملحدودية، ومن حيث االستمرار وعدمه، يف 

السعودية، والعراق، والكويت، وأبيدجان، وبعض الدول األوروبية، 

، وحّققت نجاحًا نسبّيًا يف حدود معلومايت، ولعّل ك(والبحرين، ولبنان وغري ذل

أفضل التجارب وأوسعها كان جتربة البحرين. ويمكن االشتغال عليها عىل 

أوسع من السابق، وأعتقد أّنه من  مستوى العراق وكربالء باخلصوص بشكل

الرضوري التنسيق مع اجلهات املعنّية التي يمكنها القيام بمثل هذا املرشوع، 

واألهم تغطيته إعالميًا والرتويج له، وتوفري املعلومات عن مراكز الترّبع لعموم 

الناس عرب وسائل التواصل االجتامعي أو الرسائل القصرية أو وسائل اإلعالم 

ذلك، عّله يلقى قبوالً أكرب يف قادم السنوات، كام لقي القبول يف بعض  أو غري
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 ى.البلدان األخر

وطريقة الترّبع بالدم تربط اإلنسان بالعطاء املنتج بشكل مضاعف، وفيها 

فوائد صحّية للمترّبع واملترّبع له، ويمكنها سّد حاجات املستشفيات لفرتة معينة 

بني إحياء املناسبة وإعانة املسلم والتصّدق بالدم عىل األقّل، وفيها خاصية اجلمع 

له والقيام بام فيه النفع الصّحي للمترّبع نفسه، واملحافظة أكثر عىل الصّحة 

 والسالمة العاّمة.

لكّن املهم أن ال نعترب الترّبع بالدم شعرية نريد فرضها عىل الناس، أو شيئًا 

زمنية قد يأيت يوم يرى فيه أهل منصوصًا عليه يف الدين، بل هو وسيلة تعبريية 

العلم والفضل والرأي أسلوبًا آخر بحسب تغرّي الزمان واملكان، ما دام هذا 

 األسلوب املتبع اليوم ال نّص فيه باخلصوص من الناحية الرشعّية.

كام أّن من املهم أن ال نبقى نعيش الرصاعات املتواصلة يف هذا املوضوع 

باالهتام لبعضنا بعضًا بمعاداة القضّية احلسينية أو بطريقة غري علمّية، فنتوّجه 

شخص اإلمام احلسني عليه السالم والعياذ باهلل، وأن نعلن حالة هدنة حياول كّل 

واحد منّا أن يطرح مرشوعه فيها دون جتريح باآلخر، ونتنافس إجيابّيًا عىل ما نراه 

اصطفافات األفضل يف وسائل التعبري دون رصاعات وتشّظيات ومترتسات و

جديدة، ونحرتم الفتاوى التي تصدر هلذا الفريق أو ذاك، مع حّقنا مجيعًا يف النقد 

 حيث نملك مقّوماته العلمّية واألخالقية.

قد حتصل جتاوزات رشعيّة هنا وهناك أثناء القيام بفريضة أو مستحّب  ب ـ

أّن  ديني، وهذا يكون حتى يف احلّج والعمرة. واملطلوب توعية الناس، علامً 

تنجيس اآلخرين ليس ُمّرمًا إال إذا كانوا ال يرضون بتلطيخ ثياهبم بالدم، فيجب 

عىل )املطرّبين( مراعاة ذلك رشعًا، وال حيسن هبم تأخري الصالة عن أّول وقتها 
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حيث يستحّب اإلتيان هبا يف أّول الوقت، وإن كان التأخري بام ال خيرج عن وقت 

 الصالة غري ُمّرم.

لفقهاء عىل حرمة تنجيس املساجد مطلقًا، أّما تنجيس املشاهد يتفق ا ج ـ

 املرّشفة والعتبات فلهم يف ذلك رأيان:

ما هو املشهور، وهو ظاهر عبارات أغلب الفقهاء، بمن فيهم  الرأي اْلّول:

مجهور املراجع األحياء، من أّن حرمة التنجيس خاّصة بحالة ما إذا لزم هتك 

ّما إذا  م يلزم هتك احلرمة فيجوز التنجيس وال جتب حرمة املشاهد املرّشفة، أ

إزالة النجاسة. وقال كثري من هؤالء بأّن حكم املصحف الرشيف هو هذا احلكم 

 أيضًا.

ما ذهب إليه بعض الفقهاء، من أّن حرمة تنجيس املشاهد  الرأي الثاين:

م  م يلزم، املرّشفة حرمة مطلقة، بمعنى أّن تنجيسها حرام، سواء لزم منه اهلتك أ

وهذا هو رأي أمثال الشيخ فاضل اللنكراين، والسيد الصدر يف الفتاوى 

الواضحة، أّما الشيخ وحيد اخلراساين فذهب إىل حرمة التنجيس مطلقًا عىل 

 األقوى يف املشاهد، وعىل األحوط يف املصحف الرشيف.

منه اهلتك وعليه، فينبغي النظر يف تنجيس املطرّبين للعتبة احلسينية، هل يلزم 

 فيحرم بإمجاع العلامء، وإال فال يكون حرامًا إال عىل بعض الفتاوى.

هذا من الناحية الفقهية والقانونية. أّما من الناحية األخالقية واالجتامعّية 

واإلعالمية فال ينبغي أبدًا وقوع ما يقع يف العتبات املرّشفة يف كربالء، وقد 

أّن املرجعّية الدينية يف النجف ال توافق عىل سمعنا ـ وال أدري مدى دّقة النقل ـ 

ذلك، وأّّنا حتاول أن حتول دون تنجيس العتبة بوضع العوازل عىل األرض أو 
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عىل اجلدران، وأّن الظروف الضاغطة حتول دون الترصيح باألمر ومواجهته، 

 واهلل العا م.

دينا وأخريًا، علينا مجيعًا أن نتحّمل بعضنا، ونعمل وال نيأس، وتكون ل

العزيمة واإلرادة للتغيري وتصحيح األمور فيام نراه احلّق، واهلل معنا حيثام نكون 

 معه إن شاء اهلل.

 الدفاع عن املغتاب عند مساع غيبته من اآلخرين ـ 333

  السؤال: عندي مشكلة وأرجو منكم التكّرم عيّل بحّلها، أنا موّظفة وِل

ت طّيبة َّل تنسى، ولكن يصدر صديقة ِف العمل أعّزها، وِل معها مواقف وذكريا

منها بعض الترّصفات التي تضايقني جداا وأضطّر أحياناا للسكوت ُبعداا عن 

الصداع والدخول ِف جدل عقيم. اَلهم وكًم َّل خيفى عليكم أّن ِف أماكن العمل 

هناك الطّيب واخلبيث، وأرجو العذر من سًمحتكم عىل هذا التلّفظ، وهناك 

هو حتت إدارته، وهناك العكس، وكّلنا خّطاؤون، ولكّن رئيس خياف اهلل ِف من 

مأساِت مع هذه الصديقة أَّنا تضع باهلا عىل كّل يشء، وكل موقف يصدر من 

موظف عادي أو رئيس، وكأَّنا ستصلح الكون. طبعاا ليس باستطاعتها 

نصحهم، ولكّن اْلديث عنهم بًم فيهم فعالا، وأحياناا تتكّلم فيًم يتعّلق ِف رشفهم 

ن يشء سمعته من أحد آخر ومل تره، وأنا وهلل اْلمد أحاول أن أحتاشى وليس ِل م

التدّخل فيًم َّل يعنيني، خصوصاا إن كان جمّرد سًمع ومل أشاهد، وأحاول قدر 

اَلستطاع أن ُاحسن الظّن ما دمت غري متأّكدة. سؤاِل: هي صديقتي ونحن عىل 

مستاءه جداا من حديثها عىل من عرشة طويلة من أيام الدراسة، وتوّظفنا معاا و

حوهلا. وطبعاا حاولت مراراا أن أقول هلا َّل أريد اغتياب أحد ما دمت غري 
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متأّكدة، وهي تثور وتقول: أنا أعلم وأنا متأّكدة من مصادري، وجتوز الغيبة من 

ناحية طائفّية كوَّنا سنّية، عفواا معناها جيوز عليهم وهم غري موالني وَّل خيافون 

.. وأحياناا أضطّر أن أستمع مع عدم قناعتي، وذلك لعلمي مسبقاا بأّنني لن اهلل و.

أخرج معها بنتيجة سوى اخلالف، وهي تصفني بأيّن لست خبرية بمن حوِل، 

وتعترب ذلك سذاجة، وأنا من باب صداقتي معها واحرتاماا لذكرياِت الطّيبة معها 

وأستاء ماذا أفعل؟ وما  أضطّر َلجاملتها، ولكن عندما أجلس مع نفيس أتضايق

العمل وهي معي ِف عميل مدى اْلياة، والناس بأخالقهم، وعلينا تربية أنفسنا 

أوَّلا قبل أن ننظر لغرينا، خصوصاا إذا كان من حولنا مقتنعني َتاماا بًم يفعلون، 

فليس باستطاعتنا تربيتهم، وكلٌّ منّا حماسب عىل عمله، فًمذا ترى ِف كّل هذا 

حالا وليس بإمكاين تغيري مكاين، وقد فّكرت كثرياا أن أستقيل من  أستاذي؟ أريد

العمل؛ ْلنه يكفيني ذنويب وليس بإمكاين أن أحتّمل تبعات غريي، ولكن يصعب 

عيّل ترك العمل بسبب ظروف اَلعيشة، وأشعر بعجز ْليّن َّل أقدر عىل ترك هذه 

ْلديث يطول ِف اإلنسانة؛ إلحسايس باَلسؤولية واحرتامي َلواقفها معي. ا

اَلوضوع لكن ما يؤّرقني هو حدود الغيبة وعواقبها، وهل اْلديث عن ظلم 

الرئيس عىل من يرأس تعترب غيبة وإَّل جمّرد ختفيف عن النفس مع صديقك أو 

زميلك؟ وهل الغيبة جتوز عىل الطوائف اْلخرى كًم يفتي فيه بعض الناس 

 طالة.العاديني طبعاا وَّل أعني اَلراجع؟ وأعتذر لإل

 :توجد هنا عّدة أسئلة وفروض يف احلالة التي تنقلينها، وهي 

إذا كانت هذه املرأة تغتاب شخصًا يف العمل أو خارج العمل قد ظلمها،  ـ 5

فهذا أمر جائٌز هلا بالفعل، ويفتي الكثري من الفقهاء بجواز غيبة املظلوم ملن ظلمه 

زة هلا فيجوز استامع الغيبة منها، حتى يف غري ما ظلمه فيه، وإذا كانت غيبتها جائ
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إذ بعد أن رّخصت الرشيعة هلذه املرأة بالغيبة ال معنى ألن ُتلزم املستمع 

باالنتصار للمغتاب، فضاًل عن كون ذلك من باب األمر باملعروف والنهي عن 

 املنكر.

وإذا حصل لنا شّك يف أّن الذي يغتاب هل هو معذور يف اغتيابه لذلك 

يجوز االستامع للغيبة أيضًا، لقاعدة محل عمل املسلم عىل الشخص أم ال؟ ف

الصّحة عند بعضهم، وألّن موضوع دليل االنتصار للمغتاب هو عدوان الذي 

يستغيبه، واملفروض هو الشك يف حصول هذا العدوان حتى نقوم باالنتصار 

 والدفاع.

برشف  إذا كانت هذه املرأة متارس كّل هذا الكّم من االغتياب واملّس  ـ 4

الناس دون عذر، فيجب أمرها باملعروف وّنيها عن املنكر، بأّي أسلوب مؤثر 

وفاعل، وإذا يئسنا متامًا من إمكانية التأثري فيها فإّن الفقهاء ال يرون وجوب 

أمرها باملعروف وّنيها عن املنكر؛ ألّن من رشوط األمر باملعروف والنهي عن 

 لو بعد مّدة ونتيجة تكرار الكالم معها.املنكر عند الفقهاء احتامل التأثري و

وقد نعيش عقدة فّض العالقة بيننا وبني شخص إذا ما انتقدناه أو صّوبنا له 

بل نحن نخّوف أنفسنا بأّننا لو تكّلمنا  ،فعله، وقد تكون هذه العقدة غري واقعّية

وضوع حتى معه فقد يرتك ذلك تأثريًا سلبّيًا عىل عالقتنا به، فيجب االنتباه هلذا امل

 ال نقع يف تربير غري صحيح أحيانًا.

يفتي الكثري من الفقهاء بجواز غيبة املخالف يف املذهب، وقد تعّرضنا  ـ 4

لذلك بالتفصيل يف اجلواب عن سؤال آخر يمكن أن يراجع، ونحن نعتقد بأّن 

الغيبة ُمّرمة عىل كّل مسلم، بل يف بعض النصوص وردت عناوين حتّرم الغيبة يف 

 كّل الناس.حّق 
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يفتي بعض الفقهاء بحرمة سكوت املستمع للغيبة ووجوب نرصته  ـ 3

للمغتاب، ال من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، بل بوصف ذلك حكاًم 

رشعّيًا مستقاًل وهو نرصة املغتاب، ويستندون يف ذلك لبعض الروايات، ولكّن 

سند وبعضها دليلهم يف هذه املسألة ُمّل نظر شديد، فبعض الروايات ضعيفة ال

 ضعيف الداللة وأبرز الروايات ما ييل:

ٍد َعْن آَباِئِه  أ ـ ٍد، َعْن َأبِيِه َعْن َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ خرب مَحَّاِد ْبِن َعْمٍرو وَأَنِس ْبِن ُُمَمَّ

 : ْسلُِم َمِن اْغتِيَب ِعنَْدُه َأُخوُه املُْ  ،َيا َعيِلُّ »عليهم السالم يِف َوِصيَِّة النَّبِيِّ لَِعيِلٍّ

ْنَيا واآْلِخَرةِ  ُه َخَذَلُه اهللَُّ يِف الدُّ ُه َفَلْم َينرُْصْ  «.َفاْسَتَطاَع َنرْصَ

وهذا احلديث ضعيف بأنس بن ُممد ومحاد بن عمرو ووالد أنس، وبعّدة 

 جماهيل يف الطريق املعروف بضعفه عند العلامء.

َمِن اْغتِيَب ِعنَْدُه َأُخوُه »َقاَل: خرب َأيِب اْلَوْرِد، َعْن َأيِب َجْعَفٍر عليه السالم  ب ـ

ْ ُيِعنْهُ  ُه و َم ْ َينرُْصْ ْنَيا واآْلِخَرِة َوَمْن  َم ُه اهللَُّ وَأَعاَنُه يِف الدُّ ُه وَأَعاَنُه َنرَصَ  املُْْؤِمُن َفنرََصَ

تِِه وَعْونِِه إاِل َخَفَضُه اهللَُّ يِف  ْنَيا واآْلِخَرةِ و َمْ َيْدَفْع َعنُْه وُهَو َيْقِدُر َعىَل ُنرْصَ  «.الدُّ

 وهذا اخلرب ضعيف بأيب الورد فهو رجل جمهول احلال.

ُكويِنِّ  ج ـ َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ عليه السالم َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ صىّل اهلل  ،خرب السَّ

 «.نَُّة اْلَبتَّةَ َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه املُْْسلِِم َوَجَبْت َلُه اجْلَ »عليه وعىل آله وسّلم: 

فهو يفيد أّن املدافع عن أخيه تثبت له اجلنّة، لكنّه ال  ،وهذا اخلرب ال داللة له

 يفيد حرمة السكوت وعدم الدفاع.

، َعْن َأيِب َعْبِد اهللَِّ عليه السالم َقاَل:  د ـ َما ِمْن »خرب إِْبَراِهيَم ْبِن ُعَمَر اْلَياَميِنِّ

ُمْؤِمٍن ُيِعنُي ُمْؤِمنًا َمْظُلومًا إاِلَّ َكاَن َأْفَضَل ِمْن ِصَياِم َشْهٍر واْعتَِكافِِه يِف املَْْسِجِد 

ْنيَا  احْلََراِم، وَما ِمْن ُمْؤِمٍن َينرُْصُ َأَخاهُ  ُه اهللَُّ يِف الدُّ تِِه إاِل َنرَصَ وُهَو َيْقِدُر َعىَل ُنرْصَ
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ْنَيا  تِِه إاِل َخَذَلُه اهللَُّ يِف الدُّ َواآْلِخَرِة، َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن خَيُْذُل َأَخاُه َوُهَو َيْقِدُر َعىَل ُنرْصَ

 «.َواآْلِخَرة

الغيبة، فال يفهم لزوم وهذا احلديث عام يف النرصة واخلذالن وليس واردًا يف 

الدفع عن املغتاب مطلقًا، بل لو أخذنا هبذا احلديث عىل أّنه يفيد اللزوم يف مثل 

الغيبة لوجب الدفاع عن املغتاب حتى لو  م تسمع من يستغيبه بنفسك، بل 

علمت بذلك عرب بعض األشخاص، وهذا ما ال يقولون به، فاحلديث ظاهر يف 

تامع للغيبة هو خذالن ال سيام لو كان ما يف املغتاب عنوان اخلذالن، وليس كّل اس

من سوء أمرًا واقعّيًا. علاًم أّن هذا احلديث عندي ضعيف السند بمحمد بن خالد 

 الربقي الذي ضّعفه النجاش والشهيد الثاين أيضًا.

ُه َقاَل يِف ُخْطبَ  هـ ـ ٍة َلُه: خرب الصدوق يف ِعَقاِب اأْلَْعاَمِل عن َرُسوِل اهللَِّ، َأنَّ

ْنَيا » ِّ يِف الدُّ َوَمْن َردَّ َعْن َأِخيِه ِغيبًَة َسِمَعَها يِف جَمْلٍِس َردَّ اهللَُّ َعنُْه َأْلَف َباٍب ِمَن الرشَّ

 «.واآْلِخَرِة َفإِْن  َمْ َيُردَّ َعنُْه وَأْعَجَبُه َكاَن َعَلْيِه َكِوْزِر َمِن اْغَتاَب 

وت، بل هو يقّدم عنرصين: عدم وهذا احلديث ليس ظاهرًا يف حرمة السك

الرد، واإلعجاب، فتارًة يغتاب شخص أمامي فأسكت ولكن يبدو عيّل الصمت 

بام ال يوحي بتأييدي وإعجايب ومحاستي ملا يقال، أو قد يبدو عيّل عدم االرتياح 

من الكالم، وأخرى يكون عندي إعجاب ودهشة وتفاعل، واحلديث ظاهر يف 

وكأّن املستمع متفاعل مع املشهد ومعجب أو متأثر به،  احلالة الثانية التي توحي

فال يكون دلياًل عىل احلرمة مطلقًا، بل يف بعض املوارد التي يمكن عّدها مشاركة 

يف االغتياب ال انفعاالً بالغيبة فقط. هذا فضاًل عن ضعف سند هذا احلديث 

 بحامد بن عمرو النصيبي الذي ضّعفوه.

ُكويِنِّ َعنْ  و ـ ٍد َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ:  خرب السَّ َمْن »َأيِب َعْبِد اهللَِّ َجْعَفِر ْبِن ُُمَمَّ

 «.َردَّ َعْن ِعْرِض َأِخيِه املُْْسلِِم ُكتَِب َلُه اجْلَنَُّة اْلَبتََّة..
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وبرصف النظر عن سند احلديث، فهو ال يدّل إال عىل ُحسن الدفاع، ال حرمة 

 االستامع والسكوت كام تقّدم.

 َعْن َأبِيِه َقاَل: َناَل َرُجٌل ِمْن  ـ ز
ِ
ْرَداء خرب احْلََكِم ْبِن ُعتَْيَبَة َعِن اْبِن َأيِب الدَّ

 : َمْن َردَّ َعْن ِعْرِض »ِعْرِض َرُجٍل ِعنَْد النَّبِيِّ َفَردَّ َرُجٌل ِمَن اْلَقْوِم َعَلْيِه، َفَقاَل النَّبِيُّ

 «.رَأِخيِه َكاَن َلُه ِحَجابًا ِمَن النَّا

وهو مثل احلديث السابق عليه يف عدم الداللة عىل حرمة السكوت، فضالً 

 عن مناقشات يف سنده.

، َعِن النَّبِيِّ يِف َوِصيَّتِِه الطويلة َلُه َقاَل:  ح ـ َيا َأَبا َذرٍّ َمْن َذبَّ َعْن »..خرب َأيِب َذرٍّ

ْن ُيْعتَِقُه ِمَن النَّاِر. َيا َأَبا َذرٍّ َمِن اْغتِيَب ِعنَْدُه َأِخيِه املُْْؤِمِن اْلِغيَبَة َكاَن َحّقًا َعىَل اهللَِّ أَ 

ْنَيا واآْلِخَرةِ  ُه اهللَُّ َعزَّ وَجلَّ يِف الدُّ ُه َنرَصَ ُه َفنرََصَ َأُخوُه املُْْؤِمُن َوُهَو َيْسَتطِيُع َنرْصَ

ْنيَ  ُه َخَذَلُه اهللَُّ يِف الدُّ  «.ا َو اآْلِخَرةِ وإِْن َخَذَلُه وُهَو َيْسَتطِيُع َنرْصَ

واحلديث ضعيف السند جّدًا بل هو تالف السند، فإّن فيه بعض الوّضاعني 

واملتهمني كمحمد بن احلسن بن شّمون، وعبد اهلل بن عبد الرمحن األصم 

 وغريِها.

 وهناك روايات أخرى ال أسانيد هلا، وهي ضعيفة جّدًا عندهم.

ذات الداللة وكّلها ضعيفة فينتج أّن عندنا جمموعة قليلة من األحاديث 

السند، والباقي ال داللة فيه، والقدر املتيّقن من هذه النصوص ـ بناء عىل حجية 

ما  م يكن  ،اخلرب املطمأّن بصدوره ـ هو ُحسن الدفاع وحرمة املشاركة ال أكثر

عنوان آخر، وعىل مبنى حجية خرب الثقة يستفاد حرمة السكوت مع اإلعجاب 

و حرمة السكوت الذي يصدق عليه عنوان اخلذالن. واهلل بام يقال خاّصة، أ

 العا م.

ولعّله ملا قلناه غمز السيد تقي القمي املعارص حفظه اهلل يف األخبار هنا بأّّنا 



 771 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

(، ولعّله ملا قلناه أيضًا ذهب 211: 2غري نقّية السند )مباين منهاج الصاحلني 

ض كتبه إىل عدم حرمة السيد الشهيد الصدر الثاين رضوان اهلل عليه يف بع

 (.217ـ  217: 7االستامع ولو مع عدم الرّد )ما وراء الفقه 

 أهل السّنة ومسألة حّب أهل البيت وبغضهم ـ 333

  :ـ حمبّو اْلئّمة عليهم السالم.  5السؤال: ما رأيكم بالتقسيم التاِل ْلهل السنة

إشكال ِف هذا فهل يوجد . ـ النواصب 3حمبّو الشيعة. ـ  4ـ مبغضو الشيعة.  4

 التقسيم، َّلسيًم دخول القسم اْلخري ِف القسمة؟

 فإذا أخذنا املعنى (أهل السنّة) اجلواب عن هذا السؤال تابع ملعنى كلمة ،

السائد وهو كّل من يشهد الشهادتني وال يعتقد باإلمامة باملعنى الشيعي، فإّن 

ادتني ويف الوقت القسم األخري يمكن دخوله حينئٍذ، فالنواصب يتشّهدون الشه

 عينه ال يؤمنون باإلمامة وهلم بغض ألهل البيت عليهم السالم

لكّن هذا التقسيم يعاين من مشاكل أخرى، إذ التقسيم يستدعي املغايرة بني  

األقسام، مع أّن بعض أهل السنّة حيّب أهل البيت ويبغض الشيعة معًا، وبعضهم 

أهل البيت )أعني النواصب( حيّب أهل البيت وحيّب الشيعة، وبعضهم يبغض 

ويبغض الشيعة أيضًا، فال يمنحنا هذا التقسيم تباينًا بني األقسام األربعة 

 .بالرضورة

واألصّح أن يقال ـ بعد افرتاض كون الناصبي املبغض ألهل البيت مبغضًا 

للشيعة تلقائّيًا ـ: إّن تقسيم أهل السنّة )أعني كّل من هو غري شيعي( بمالك 

ض ألهل البيت وأتباعهم، يكون ـ افرتاضّيًا ـ كالتايل: هم إّما ُمّبون احلّب والبغ

ألهل البيت أو مبغضون أو ال أبالّيون غري معنيني وال ملتفتني، وعىل األّول إّما 



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 711

ُمّبون للشيعة أيضًا أو مبغضون هلم أو غري معنيني هبم، وعىل الثالث يكون 

ن فرض تقسيامت خمتلفة التقسيم كذلك، فرتجع األقسام إىل سبعة، ويمك

 ة.بمعايري خمتلف

وهناك خالفات مفهومّية وفقهية تؤثر ِف عملية التقسيم وفهم اَلوضوع، 

 منها:

إّن مفهوم الناصبي وقع خالف بني العلامء فيه، من حيث كونه الذي  ـ 5

ينصب العداء ألهل البيت تدّينًا أم مطلقًا، فعىل االفرتاض األّول ـ أي الذي 

ء ألهل البيت تدّينًا ـ يكون معنى الناصبي هو ذلك الذي يعتقد أّن ينصب العدا

من يعادي أهل  العداء ألهل البيت جزٌء من الدين، وعليه فال يشمل الناصبيُّ 

البيت ملصالح دنيوّية دون وجود اعتقاد ديني بالعداء، مثل بعض الذين حاربوا 

 ه الكثري من الفقهاء.أهل البيت عليهم السالم يف التاريخ، وهذا ما ذهب إلي

وأّما عىل االفرتاض الثاين ـ العداء املطلق ـ فسوف يشمل مفهوم الناصبي كّل 

من عادى أحدًا من أهل البيت سواء كانت معاداته له تدّينًا أم ملصلحة أو خالف 

 دنيوي، كام لو كان أحد أئّمة أهل البيت من جريانه وعاداه ملشكلٍة بني جارين.

فًا آخر يف تعريف الناصبي وهو: هل الذي يعادي أهل إّن هناك خال ـ 4

البيت خاّصة، أم مطلق من يعادي أهل البيت أو شيعتهم، فعىل االفرتاض األّول 

يكون السنّة الذين حيّبون أهل البيت لكنّهم يعادون الشيعة غري نواصب، فيام 

 عىل االفرتاض الثاين يمكن إدراجهم يف النواصب.

كبريًا من النصوص احلديثية عند السنّة والشيعة ترّكز  إّن هناك عدداً  ـ 4

نظرها عىل ُمبّة أهل البيت وبغضهم، وهذه النصوص جيب التنّبه ملوضوع مهم 

فيها عىل املستوى التارخيي كثريًا ما جرت الغفلة عنه، وهو أّّنا تأيت يف سياق 
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رقًة دينّية مواجهة النواصب الذين ظهروا يف القرون اهلجرية األوىل بوصفهم ف

كانت تتدّين بالعداء ألهل البيت عليهم السالم، وهذا معناه أّن هذه النصوص 

ليست جزءًا من الرصاع السنّي / الشيعي، بل هي جزٌء من الرصاع )السنّي 

الشيعي معًا( يف مقابل النصب ألهل البيت، وهلذا نجدها متوّفرًة يف كتب أهل 

ن ـ ولو نظرّيًا وشعاريًا ـ بمحّبة أهل البيت السنّة؛ ألّن العرص العبايس كان يؤم

يف مقابل املرشوع األموي الذي كان ينطلق من معاداة أهل البيت وسّب عيل 

وأصحابه، فالدولة األموّية هي دولٌة تعلن معاداة أهل البيت ومتارسه، فيام 

الدولة العباسّية تعلن الرضا واملحّبة ألهل البيت وإن مارست البغض والتنكيل 

والكتب احلديثية السنّية تبلورت يف العرص العبايس، هلذا فسح املجال  .يف حّقهم

ـ يف مواجهة األمويني وفلوهلم، وكذلك أنصار التفكري النصبي ـ بظهور وانتشار 

هذه النصوص، عىل خالف احلال يف العرص األموي الذي كان حيظر استحضار 

 نصوص متدح علّيًا وأهل بيته يف الغالب.

فنصوص املحّبة بالعنوان العام ـ ولو نظرّيًا برصف النظر عن  ،وعليه

التطبيقات واألبعاد العملّية للحّب ـ ليست جزءًا من املعركة بني السنّة والشيعة، 

بل هي جزء من املعركة بني املسلمني والنواصب، فال يصّح إقحامها منهجّيًا ـ 

سنّة باملعنى العام، إال يف بعض النصوص ـ يف سياق االحتجاج عىل أهل ال

فعندما تقول الرواية بأّن من حيب علّيًا مثاًل له كذا وكذا ومن يبغضه فله كذا 

وكذا فهذا احلديث ال يصّح أن أضعه نقطة مفاصلة بيني وبني السنّي، بل هو 

 .تارخيّيًا نقطة مفاصلة بيننا معًا وبني الناصبي

من حّق هذا الفريق أو ذاك أن يطالب بتطبيق حقيقّي وفاعل ملفهوم  ،نعم

املحّبة بكّل امتداداهتا، وهذا غري أصل املحّبة الواردة يف املوضوع مقابل البغض 
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والكراهة ألهل البيت عليهم السالم. هذا وللموضوع جمال واسع للتفصيل ال 

 يسعه هذا املخترص.

 ناقض للوضوء؟ وملاذا؟ هل خروج الريح بال صوت وال رائحة ـ 336

  السؤال: يذكر الفقهاء ـ تبعاا للروايات ـ ِف تقسيم اْلدث اْلصغر )خروج

ي لو والسؤال: هل يعن ،الريح(، وهو ما يصدق عليه أحد اَّلسمني اَلعروفني

أو الرائحة ـ حسب تعبري الروايات ـ َّل يعترب  خرج ريح َّل يشتمل عىل الصوت

 حدثاا؟

 لفقهاء إىل أّن الناقض للوضوء هو خروج الريح، يذهب املشهور من ا

سواء كان له صوت أو رائحة أو ِها معًا أو من دوّنام، ومستندهم يف ذلك أحد 

 ن:أمري

بعض النصوص املطلقة التي ال تقّيد الريح الناقض للوضوء بالرائحة أو  ـ 5

 ال»الصوت، مثل ما صّححوه من خرب زرارة عن أحدِها عليهام السالم قال: 

، فإّن إطالقه شامل للريح «ينقض الوضوء إال ما خرج من طرفيك، أو النوم

بكل أنواعه. وكذلك صحيحة زرارة األخرى قال: قلت أليب جعفر وأيب عبد 

ما خيرج من طرفيك األسفلني، »اهلل عليهام السالم: ما ينقض الوضوء؟ فقاال: 

والنوم حتى يذهب  من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو منّي، أو ريح،

، وكذلك خرب زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السالم عن «العقل..

إنام ينقض الوضوء ثالث: البول، والغائط، »الناصور، أينقض الوضوء؟ قال: 

وغري ذلك من الروايات التي تطلق عنوان الريح بوصفه ناقضًا « والريح

 للوضوء دون تقييد له بيشء.
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اهلل بن احلسن، عن جّده عيل بن جعفر، عن أخيه  خصوص خرب عبد ـ 4

موسى بن جعفر عليه السالم قال: سألته عن رجل يتكئ يف املسجد فال يدري 

قال: وسألته «. إذا شّك فليس عليه وضوء»نام أم ال، هل عليه وضوء؟ قال: 

عن رجل يكون يف الصالة، فيعلم أّن رحيًا قد خرجت، فال جيد رحيها وال يسمع 

يعيد الوضوء والصالة، وال يعتّد بيشء ممّا صىل إذا علم ذلك »؟ قال: صوهتا

 «.يقيناً 

لكّن الفقهاء واجهوا جمموعةا من الروايات اْلخرى التي يبدو منها التقييد 

 بالرائحة أو الصوت، ومن روايات هذه اَلجموعة ما ييل:

ع احلدث، تسم»مضمرة سامعة، قال: سألته عام ينقض الوضوء؟ قال:  أ ـ

صوته أو جتد رحيه، والقرقرة يف البطن إال شيئًا تصرب عليه، والضحك يف 

 «.الصالة، والقيء

ال »صحيح زرارة )عىل املشهور(، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:  ب ـ

يوجب الوضوء إال من غائط أو بول، أو رضطة تسمع صوهتا، أو فسوة جتد 

 «.رحيها

 ذه العقبة عرب تقديم أكثر من حماولة أمّهها:ومن هنا عمل الفقهاء عىل تذليل ه

إّن الروايات التي تشري إىل القيدين تريد التأكيد عىل اليقني يف  اَلحاولة اْلوىل:

مقابل الشك يف خروج الريح، ويشهد لذلك بعض الروايات منها: صحيحة 

ينفخ  إّن الشيطان»معاوية بن عامر )عىل املشهور(، قال أبو عبد اهلل عليه السالم: 

يف دبر اإلنسان حتى خيّيل إليه أنه قد خرج منه ريح، وال ينقض الوضوء إال ريٌح 

ومنها: خرب عبد الرمحان بن أيب عبد اهلل، أنه قال «. تسمعها، أو جتد رحيها

للصادق عليه السالم: أجد الريح يف بطني حتى أظّن أّّنا قد خرجت؟ فقال: 
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د الريح، ثم قال: إّن إبليس ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت، أو جت»

 «.جيلس بني أليتي الرجل، فيحدث ليشّككه

ويمكن أن يناقش بأّن النصوص كان بإمكاّنا استخدام صيغة اليقني التي 

استخدمت كثريًا يف روايات متعّددة لإلشارة إىل رضورة حتصيله وعدم االعتامد 

ضها يف الوضوء عىل الشك، كام هي احلال يف روايات االستصحاب التي ورد بع

أيضًا، فلامذا العدول إىل صيغة التقييد هبذين الوصفني؟! وما هو الدليل عىل أّّنا 

أرادت هبام حالة اليقني خاّصة؟ فكام يمكن ذلك يمكن أن تكون هذه الروايات 

مؤّيدًة لنصوص التخصيص بام له رائحة أو صوت، وأّنه عندما ُسئل اإلمام بنّي 

بطبيعته يرفع الشك املفرتض عند السائل، فهذا  له ناقض الوضوء الذي هو

 التخريج ال يرقى إىل مستوى الظهور العريف يف تقييد الدالالت.

إّن ذكر قيدي الرائحة والصوت إّنام هو من باب القيود  اَلحاولة الثانية:

التوضيحية ال القيود االحرتازية، لليقني بعدم تأثري الصوت والرائحة يف 

الناقضّية، بل املراد بيان الريح الناقض عرب بيان ظواهره الغالبة ال أّنه يراد تقييد 

 الريح الناقد بام اختّص هبذه الظواهر من الرائحة والصوت.

وهذا يمكن أن يناقش أيضًا بأّنه جمّرد افرتاض، فمن أين علمنا أّن الصوت 

والرائحة ال دخل هلام يف الناقضية التي هي أمور تعّبدية ُمضة كثريًا ما قبلوا فيها 

 بتفكيكات غري متعارفة عادًة؟! فال أجد هذا التخريج مقنعًا أيضًا.

ود الرائحة أو الصوت كان لو أخذ السامع والشّم بنحو الطريقية لوج ،نعم

هذا أمرًا عرفّيًا، وكذلك لو أخذت الرائحة والصوت طريقًا إىل اإلخراج 

احلكمي للريح اخلفيف الذي يتّّسب دون صوت بطبيعته وال رائحة كان هذا 

عرفّيًا أيضًا. أّما التعدي عن ذلك بإلغاء الصوت والرائحة مطلقًا فهو غري 
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 واضح.

وايات توصل لنا الفكرة مقّيدًة بالصوت والرائحة وهبذا يكون هناك عّدة ر

ونافيًة الناقضية عن غريِها، وهي كافية يف تقييد اإلطالقات العاّمة التي هي 

بطبيعتها قائمة عىل بيان أساسّيات النواقض ال تفاصيل حال النقض ورشوطه 

 يبًا.فتقبل التقييد بال تكّلف أبدًا إن  م نقل باخلروج التخّصيص كام سنشري قر

السيام بناء عىل عدم حجية  ،وأّما مثل خرب عيل بن جعفر ففيه نقاش سندي

 طرق املتأّخرين كام تعّرضنا له يف ُمّله بالتفصيل.

ومن هنا فام يبدو يل ـ بعد عدم وجود ناقضية الريح رصحيًا يف القرآن الكريم، 

ة للخرب وبعد االعتامد عىل القدر املتيّقن من جمموعات النصوص، حيث احلجي

املوثوق بصدوره ال الثقة ـ هو االقتصار يف الناقضّية عىل الريح الذي حيمل 

الصوت أو الرائحة بطبيعته، دون الريح الذي خيرج غري حامل بطبيعته للرائحة 

وال الصوت )بام يربط مسألة الصوت بطبيعة الريح وكّمه ال بتدّخل اإلنسان يف 

ياط احلسن يف غري ذلك، كام يف خروج احليلولة دون ظهور الصوت(، مع االحت

 مقداٍر هوائي بسيط ال ُيصدر صوتًا بطبيعته وال تكون له رائحة.

وبعبارة أخرى: إّن ما أفهمه من جمموع النصوص هو إرادة بيان عدم ناقضيّة 

املقدار البسيط من اهلواء الذي خيرج من دبر اإلنسان يف بعض األحيان بحيث ال 

ة وال تصاحبه رائحة، وقد ال يطلق عليه عنوان الريح يكون له صوت يف العاد

 أساسًا فتأّمل جيدًا، والعلم عند اهلل.

 11هذا، ويظهر من فتاوى بعض العلامء كالسيد السيستاين )املسائل املنتخبة: 

(، والسيد ُممد صادق الروحاين )املسائل 77: 2، ومنهاج الصاحلني 17ـ 

للوضوء بصدق االسمني املعروفني عليه ( تقييد الريح الناقض 21املنتخبة: 
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 )الرضاط والفساء(.

 وهل صّح أّنه للتداوي؟، ول اإلبلشرب ب ـ 337

  السؤال: ما رأي سًمحتكم بحديث بول اإلبل وفوائد رشبه، حيث يذكر أّن

ا اَلدينة النبوّية فمرضوا، فأشار عليهم النبي عليه السالم بالرشب من ءوقوماا جا

 فصّحوا وسمنوا؟ألبان اإلبل وأبواهلا، 

  يرى بعض الفقهاء جواز رشب أبوال ما يؤكل حلمه من احليوانات، ومن

ذلك اإلبل الذي جيوز أكل حلمه، سواء كان هذا الرشب للتداوي واالستشفاء 

 أم ال، وسواء كان التداوي منحرصًا به أم ال.

 لكّن بعضًا آخر من الفقهاء حّرم رشب أبوال ما يؤكل حلمه وما ال يؤكل،

ويستثني كثري من هؤالء الفقهاء من حرمة رشب بول ما يؤكل حلمه بوَل اإلبل، 

وهؤالء تارًة يستثنون بول اإلبل بكلمة مطلقة، وأخرى يستثنونه يف موارد 

االستشفاء، وال يعني ذلك استثناؤهم يف موارد الرضورة خاّصة، فقد يكون 

ؤالء حيكمون بجواز االستشفاء ببول اإلبل مع إمكان االستشفاء بغريه، وه

االستشفاء ببول اإلبل ولو مع وجود البديل، أي ولو مع عدم الرضورة، فيكون 

 ة:عندنا هنا ثالثة مواقف فقهّية أساسيّ 

جواز رشب بول اإلبل مطلقًا دون تقييد باالستشفاء، كام هو ظاهر  ـ 5

عبارات بعض العلامء كاملحقق احليل يف الرشائع، وأستاذنا السيد ُممود 

 اهلاشمي.

جواز رشب بول اإلبل لالستشفاء ولو  م يتعنون بعنوان الرضورة، وهو  ـ 4

نجاة، والسيد ُمسن ظاهر عبارة كثريين أيضًا، كالسيد اإلصفهاين يف وسيلة ال
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احلكيم، والسيد اخلميني، والسيد اخلوئي، والسيد الكلبايكاين، والسيد 

السيستاين، والشيخ ُممد إسحاق الفياض، والشيخ وحيد اخلراساين، والشيخ 

 لطف اهلل الصايف.

حرمة رشب بول اإلبل كسائر احليوانات املحّللة األكل أو املحّرمة إال يف  ـ 4

مورد الرضورة، وهو ما ذهب إليه السيد ُممد باقر الصدر، والسيد ُممد صادق 

 الروحاين، واحتاط فيه وجوبًا السيد ُممد حسني فضل اهلل.

اديث، ن هنا بفريقهم ـ اْلّول والثاين ـ من بعض اْلحووقد انطلق اَلجّوز

 وهذه اْلحاديث عىل جمموعات ثالث بحسب التحليل:

ما دّل عىل جواز رشب بول اإلبل لالستشفاء لكن يف حال  اَلجموعة اْلوىل:

 الرضورة للتداوي، أو ال أقّل من عدم داللته عىل غري مورد الرضورة، مثل:

بقر خرب عامر بن موسى، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال: سئل عن بول ال أ ـ

يرشبه الرجل قال: إن كان ُمتاجًا إليه يتداوى به يرشبه، وكذلك أبوال اإلبل 

، فإّن اجلواب ظاهر يف الرتخيص حال احلاجة، وهذه الرواية تشّكل «والغنم

مستندًا رئيسًا للقائلني باحلرمة هنا، حيث إّن املفهوم منها هو احلرمة يف غري حال 

 التداوي.

عىل التعبري عن هذه الرواية بأّّنا موثقة، فيعتمد عليها ويكاد يتسا م املتأّخرون 

يف االحتجاج الفقهي، وما يبدو يل سببًا يف هذا التوصيف هو أّن اجلميع قرأ هذه 

الرواية يف )تفصيل وسائل الشيعة( للحّر العاميل، وليس يف السند ـ بحسب 

وجود يف الوسائل ـ أمحد بن حييى األشعري، هلذا وثقوا احلديث، لكّن امل

التهذيب هو رواية ُممد بن أمحد بن حييى، عن أمحد بن حييى، عن ابن فضال، 

وهذا معناه أّن هناك واسطة سقطت من نسخة الوسائل، وهي أمحد بن حييى، 
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وهذا الرجل مهمل، وما يؤّكد ما نقول هو أّنه يف جامع أحاديث الشيعة ذكر 

كتاب الوسائل مؤّخرًا، ومع ترّدد  أمحد بن حييى، كام التفت إىل ذلك أيضًا ُمّققو

 حال السند بني الصيغتني يفرتض تضعيف هذا احلديث ال تصحيحه.

خرب أبان بن عثامن، عن أيب صالح، عن أيب عبد اهلل عليه السالم قال:  ب ـ

قدم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قوم من بني ضبة مرىض، فقال هلم »

أقيموا عندي فإذا برئتم بعثتكم يف رسية، فقالوا:  رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله:

أخرجنا من املدينة، فبعث هبم إىل إبل الصدقة يرشبون من أبواهلا ويأكلون من 

ألباّنا، فلاّم برأوا واشتّدوا قتلوا ثالثة ممّن كان يف اإلبل، فبلغ رسول اهلل صىل اهلل 

يف واد قد حترّيوا ليس عليه وآله اخلرب، فبعث إليهم علّيًا عليه السالم وهم 

يقدرون أن خيرجوا منه ـ قريبًا من أرض اليمن ـ فأرسهم، وجاء هبم إىل رسول 

إنًم جزاء الذين ُياربون اهلل ورسوله اهلل صىل اهلل عليه وآله فنزلت هذه اآلية: ﴿

ويسعون ِف اْلرض فساداَ ا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدَيم وأرجلهم من 

﴾، فاختار رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله القطع، ن اْلرضخالف أو ينفوا م

 «.فقطع أيدهيم وأرجلهم من خالف

فهذا احلديث يدّل عىل رشهبم أبوال اإلبل للتداوي، وال نستطيع اجلزم بكون 

هذا الرشب  م يكن للرضورة، والقدر املتيّقن من الداللة أّنه للرضورة، وغريه ال 

داللة يف هذا احلديث عىل حرمة رشب أبوال  إطالق يف النص يشمله، نعم ال

 اإلبل يف غري حال الرضورة ولو من دون االستشفاء.

وفقًا لنقل كّل من الشيخ الكليني يف الكايف والشيخ ـ وليس يف هذا احلديث 

ما يشري إىل أّن النبّي هو  ـ الطويس يف التهذيب والعياش يف التفسري وغريهم

ل، كّل ما يف األمر أّنه أرسلهم هلناك كي يرشبوا، الذي أمرهم برشب أبوال اإلب
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ال أّنه أمرهم بالرشب، فغاية ما يدّل عليه احلديث هو سكوته عن رشهبم، فقد 

تكون الثقافة الطبية العربية تعتمد رشب أبوال اإلبل لالستشفاء فأرادوا الذهاب 

ره هلم إىل اإلبل كي يرشبوا، فأرسلهم الرسول إىل تلك اإلبل، وهذا غري أم

 .بالرشب

؛ إذ يقول له اإلمام بأّنه لو  وهكذا احلال يف اخلرب األّول فهو تقديريٌّ

اضطررت أمكنك الرشب، وال يأمره بالرشب. نعم اخلرب الثاين ورد يف كتاب 

دعائم اإلسالم وغريه من دون سند، وفيه أمرهم النبي بذلك. هذا، وخرب بني 

ء سندًا مثل السيد الكلبايكاين يف بحوثه ضّبة وجميئهم املدينة ضّعفه بعض العلام

يف احلدود والتعزيرات، ولعّل مستنده يف التضعيف أّن أبا صالح الوارد يف السند 

هو إّما مرّدد بني عجالن أبو صالح وشخص آخر، أو أّنه عجالن أبو صالح لكّن 

اسم عجالن أبو صالح يطلق عىل عّدة أشخاص وفقًا ملا جاء يف رجال الشيخ 

ويس، ومن وثقه الكيش يمكن أن يكون واحدًا منهم فقط، ومن ثم ال نحرز الط

تطابق من وثق يف رجال الكيش مع اسم )أبو صالح( الوارد يف السند هنا، فيقع 

 اإلشكال السندي، ويكون السند هنا ضعيفًا.

وعليه، فهذه األحاديث تفيد جواز رشب بول اإلبل يف حال التداوي 

النبي أو اإلمام جلواز يف غري هذه احلال. وهنا إذا قلنا بأّن والرضورة، وال تفيد ا

ملزم ببيان الشؤون الواقعيّة فإّن سكوته عن قول السائل بأّن بول اإلبل يراد به 

االستشفاء معناه أّنه يستشفى به، وإال حلّرم عليه رشبه يف مورد التداوي لفرض 

بأّن اإلبل بوله  هيل عىل علمعدم حصول التداوي به، وأّما إذا قلنا بأّنه ال دل

يكون دواًء أم ال، أو علمه بذلك مع عدم لزوم بيان املوضوع للمكّلف، فإّن 

جواب هذه األسئلة ال يفيد توصيف بول اإلبل بأّن فيه الشفاء، بل يفيد أّنه لو 
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 وصف لك هذا البول للشفاء من قبل املختّصني فيجوز لك رشبه.

دّل عىل جواز رشب بول اإلبل عندما يوصف وهي التي ت اَلجموعة الثانية:

لإلنسان ألجل الوجع، وليس هنا ما هو املهم سوى خرب سامعة، قال: سألت أبا 

عبد اهلل عليه السالم عن رشب الرجل أبوال اإلبل والبقر والغنم تنعت له من 

 .«نعم ال بأس به»الوجع، هل جيوز له أن يرشب؟ قال: 

الرتخيص حتى لو كان له بديل آخر يرفع به  فقد يقال بأّن اجلواب مطلق يف

الوجع، إال أّن اإلنصاف أّن ظاهر اخلرب هو حال الرضورة، وال أقّل من عدم 

االطمئنان بانعقاد إطالق لغريها. وهذا احلديث ضعيف السند؛ إذ تفّرد بنقله ابنا 

 .بسطام يف طّب األئّمة، و م تثبت وثاقتهام، بل يف السند جماهيل آخرون أيضاً 

وهي التي توّصف حال بول اإلبل وحتكي عن كونه شافيًا  اَلجموعة الثالثة:

وأّن فيه اخلري، مثل خرب اجلعفري، قال: سمعت أبا احلسن موسى عليه السالم 

، فهو يدّل عىل «أبوال اإلبل خرٌي من ألباّنا، وجيعل اهلل الشفاء يف ألباّنا»يقول: 

لشفاء يف لبنه. لكنّه ضعيف السند ببكر بن أفضلية بول اإلبل عىل لبنه، مع أّن ا

 صالح.

 وعليه، فليس يف األخبار املعتربة السند يف باب بول اإلبل ما يفيد وصفها

دينّيًا للشفاء أو حتريم رشهبا، فتبقى يف املقام األدّلة العاّمة التي استدّلوا هبا عىل 

باحلرمة مطلقًا حرمة بول مطلق مأكول اللحم، فمن يرى تلك األدّلة حيكم هنا 

إال يف حال الرضورة، وإال ـ كام هو الصحيح لضعف مستنداهتم هناك ـ فيحكم 

 .باجلواز مطلقًا ولو لغري االستشفاء فضاًل عن الرضورة

فاحلّق مع القائلني باحللّية مطلقًا هنا، واهلل العا م. هذا كّله عىل مباين القوم، 

ستخرج للنرش قريبًا ة خاّصة خمتلفة ويل يف فقه األطعمة واألرشبة برّمته نظريّ 

 بعون اهلل.
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 )مبايعة املرجع(املوقف من ظاهرة  ـ 333

  السؤال: هل تصّح )مبايعة اَلرجع( أم هي ختّص اإلمام اَلعصوم؟ فنحن نرى

ونسمع بني فرتة وأخرى الكثري من هذا الكالم من أّن جمموعةا ذهبت إىل اَلرجع 

أّن كّل ما خيّص اإلمام اَلعصوم خيّص الفالين وبايعته، فهل هذا جائز؟ وهل 

مرجع التقليد، فنرى الكثري من اخلطباء والوكالء يقولون بأّن أوامر اَلرجع 

الفقهّية والسياسّية هي أوامر َتثل نائب اَلعصوم؟ وما معنى تلك اَلصطلحات 

 (.)نائب اَلعصوم( و )نائب اإلمام( و )وِّل أمر اْلّمة

 يوجد يف كالمكم عّدة نقاط: 

إذا فهمنا البيعة عىل أّّنا انتخاب لشخص لتويّل الشأن العام،  النقطة اْلوىل:

أو فهمناها عىل أّّنا إعالن التزام وتعّهد بطاعة من هو املتويّل للشأن العام، فإّن 

مبايعة املرجع ال معنى هلا إال هبذه الطريقة، فمن يعتقد بأّن املرجع له الوالية يف 

فرد املسلم فإّن معنى املبايعة هو أّنني أختارك هلذه الوالية حدود معيّنة تتصل بال

 .أو أعلن التزامي عملّيًا هبذه الوالية الثابتة مسبقًا لك وأخضع هلا

كون هناك مشكلة مفهوميّة أو تطبيقيّة يف املوضوع، وال توهبذا املعنى ال 

ة أو رئيس تكون املبايعة خاّصة باإلمام املعصوم، فكام أّنك تنتخب نواب األمّ 

اجلمهورّية أو ترىض وتعلن يف مقاالتك وكلامتك أّنك تلتزم برئاسته وموجباهتا 

 القانونّية، كذلك معنى املبايعة.

هذا من حيث املبدأ. لكن تبقى القضية امليدانّية ختضع لطبيعة هذه الظاهرة 

لتأثري التي تتكّلمون عنها، ولنتائجها، وألهلّية الشخصيات التي تتّم مبايعتها، و

ذلك أحيانًا عىل متاسك األّمة، وملدى وعي الفرد املسلم بطبيعة رشوط األهليّة 

ووعيه السيايس واالجتامعي الذي يذهب به الختيار هذا الشخص أو ذاك ولّيًا 
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 يف الشؤون العاّمة أو نحوها.

كام أّن املبايعة هنا ال تعني حرمة النقض عندما يتبنّي لك بالدليل العلمي أو 

ّجة الرشعّية أّن هذا املرجع ليس جامعًا للرشوط الالزمة، وليس أهالً لتلك احل

املبايعة عندما وقعت بينك وبينه، أو أّنه خرج عن الصفات التي توجب أهلّيته ملا 

بايعته عليه، فاملبايعة مع املرجع التزام مرشوط ضمنًا بأهلّيته من جهة، وقيامه بام 

ية، وعدم خروجه عن جاّدة الرشع والقانون من جيب عليه القيام به من جهة ثان

 جهة ثالثة، وليست نّصًا قرآنّيًا.

املشكلة اليوم ليست يف املبايعة، بل يف مستوى الوعي السيايس واالجتامعي 

للشباب املسلم الذي حيّدد له من هو الشخص أو اجلهة أو التيار الذي ينبغي 

العام، وما هي رضورات هذا عليه اختياره يف الوالء السيايس واالجتامعي 

 الوالء هنا أو هناك؟ وما هي مرّبراته؟ وما هي معايري االختيار؟

فكّلام انخفض مستوى وعينا السيايس واالجتامعي وقعنا يف مصائب، فبعض 

الناس تنتخب ـ مثاًل ـ بعض الشخصيات ال لسبب إال ألّن هذا الشخص من 

تسمح له بتويّل منصب من هذا  النسب اهلاشمي، دون نظر إىل مؤّهالته التي

النوع، وهذا أمر حصل فعاًل يف غري مّرة يف عرصنا احلارض وكنّا شهداء عليه، 

حتى أّن بعض الدعايات اإلعالمّية واملاكينات االنتخابّية عملت عىل اعتبار 

 انتخاب زيد أو عمرو نحوًا من التقّرب واملوّدة للسيدة الزهراء عليها السالم!!

ِهّية الوعي السيايس واالجتامعي لدى اجلمهور، وتكمن أِهيّة هنا تكمن أ

احليلولة دون استغالل بعض الناس لبساطة العاّمة كي يذهبوا هبم نحو 

 اختيارات غري عقالنية وغري منطقّية.

ومن نوع هذه االختيارات يف تقديري هو تفويض عا م دين ال يفقه يف 
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وال يف االقتصاد.. تفويضه يف القضايا السياسة وال يف األمن وال يف االجتامع 

العاّمة واتباعه ومتابعته ومشايعته ومبايعته، وذلك بحّجة أّنه هو األفقه يف 

أحكام الطهارة والنجاسة والنكاح والطالق والبيع واجلعالة واملضاربة وغري 

 ذلك، مع أّنه ال ربط لزومي بني األمرين.

ة، فهم مواطنون، وهلم نفوذهم إّنني أعارض حتييد رجال الدين عن السياس

االجتامعي وحيّق هلم أن يكون هلم دور يف العملّية السياسية بمستوى أحجامهم، 

لكن ال حيّق لعا م الدين أن يفرض نفسه ـ مستخدمًا سطوة الدين الروحّية ـ عىل 

الناس، بحّجة امتالكه خصوصّية ال عالقة هلا لوحدها يف إدارة شؤون الناس، 

ص يريد أن يقود طائرة، وهو ال خربة له بذلك، لكنّه حيتّج بأّنني فهذا مثل شخ

أعرف يف العقائد والفلسفة الكثري الكثري، أو أّن لدّي أخالقًا عالية، فإّن 

األخالق وإن كانت رضورّية يف هذه املهنة، لكنّها ليست كّل شء، فاختصار 

يه بقّوة( بقضايا ُمّددة رشط املرجعّية )املتوّلية للشأن العام( أو )املتدّخلة ف

كاالجتهاد واألعلمّية والذكورة.. مع جتاهل قضايا أخرى ذات دور فاعل يف 

ممارسة اإلدارة السياسيّة واملجتمعّية هو نقطة الضعف التوعوي العاّمة التي 

 تعيشها جمتمعاتنا فيام يتصل بقضايا اّتباع علامء الدين.

اع الناس بأّن فالنًا حيوي هذه واألغرب من هذا أّننا عندما نعجز عن إقن

املؤهالت تبدأ املاكينات اإلعالمّية بحياكة القصص التي تفيد ارتباطه باإلمام 

املهدي، وهبذه الطريقة يتّم سّد الباب عىل كّل اعرتاض قائم عىل النقد يف 

املؤّهالت الشخصّية أو يف األداء السيايس واالجتامعي؛ ألّن هذا النقد سوف 

عليه السالم، ومن هنا تنشأ املشاكل املتوّلدة عن خلط الديني  يطال اإلمام

بالسيايس خلطًا غري سليم، وتصبح املشاريع واملواقف السياسية من ختطيط 
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اإلمام املهدي، وكّل ذلك جمّرد قصص ال يقيمون عليها أّي دليل برهاين أو 

خرى منطقي أو علمي يف العادة، وعندما تفشل األمور يتّم حتميل جهات أ

م قربانًا عىل مذبح سالمة الكبار، هذه هي مأساة وعينا  املسؤولّية كي تقدَّ

 السيايس املجروح أو جهلنا السيايس املطبق.

ال مانع من مبايعة علامء الدين، ونحن نعرف أّن بعض علامء الدين أرشف 

وأنظف وأفهم من كثري من أدعياء الثقافة والسياسة والوعي )كام أّن بعض أهل 

قافة أنظف من كثري من علامء الدين(، لكن برشط أن تكون لدينا القناعة الث

املوضوعّية السليمة يف أهلّية هذا العا م الديني أو ذاك لذلك أو عدم أهلّيته، عرب 

ته ارصد جتربته السياسية وتارخيه السيايس واالجتامعي، وعرب مراجعة قراء

عي العام، وعرب فهم مواقفه السياسية ومنجزاته الفكرّية يف املجال املجتم

وقراراته ووعيها بصورة سليمة، فإذا كان أهاًل لذلك فلنفتخر بمواالته وال 

ينتابنا خجٌل أو حرج أو عيب، وإن  م يكن أهاًل فلنرمحه ولنرحم أنفسنا بعدم 

 .التوّرط معه إال فيام هو أهٌل له

عىل املوضوع  هذه هي مسؤولّياتنا العاّمة، فالفتوى هي وضع احلكم الكيّل 

الكيّل، أّما التفاصيل املوضوعّية واملصداقيّة فليست من شؤون الفقيه بام هو فقيه 

أو صاحب فتوى ـ وهذا ما يقوله العلامء والفقهاء أنفسهم يف بحوثهم الفقهّية يف 

باب االجتهاد والتقليد ـ بل هي من شؤونه بام هو صاحب وعي وخربة وحسن 

 إدارة يف هذا املجال.

صالحّيات املرجع الديني، وهذا األمر يتبع النظرّيات  قطة الثانية:الن

االجتهادية يف الفقه السيايس، فعىل مثل نظرية الوالية العاّمة للفقيه بصيغتها 

، وجيب طاعته وعدم النبياملعروفة، يكون للفقيه اجلامع للرشائط صالحّيات 
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أّما عىل سائر النظريات األخرى الرّد عليه يف كّل ما حيكم به يف الشؤون العاّمة، 

 فاألمر ليس هبذه الصيغة بل مستوى صالحياته أقّل.

اإلمام، فعىل مثل النبي ومعنى النيابة هو تويّل ما كان يتواله  النقطة الثالثة:

نظرية والية الفقيه العاّمة يكون هلا معنى واسع، أّما عىل النظريات األَخر فإّن 

 ها ُمدودة نسبّيًا.دائرة النيابة صغرية ومساحت

 !عن تقليد ألحد املراجع ها،معاقبة فتاة تزّوجت بال إذن والد ـ 333

  السؤال: والدي يقّلد أحد اَلراجع الذين يشرتطون إذن وِّل اْلمر ِف صّحة

عقد الزواج للمرأة الباكر، أّما أنا فأقّلد مرجعاا آخر جييز الزواج للمرأة الباكر 

 أمرها، وقد قمت بالزواج من أحد زمالئي طبقاا بدون إذن أو إجازة أو إعالم وِلّ 

ْلحكام الرشيعة التي أعتقد بصّحتها بناءا عىل تقليدي َلرجع جييز حسب فتواه 

ذلك، ومل أستأذن أيب أو أطلب منه الرأي، ومل ُاعلمه بزواجي. وبعد فرتة من 

عي زواجنا منه اهلل عيله باْلمل من زوجي، وعندها علم أيب بذلك، فًمرس م

أقسى أنواع العذاب البدين والنفيس من الرضب بأشكاله واْلبس والكّي، 

وحاول عّدة مرات إجهايض وإسقاط جنيني من بطني. شيخنا اَلحرتم.. هل 

جيوز حسب فتوى مرجع والدي هذه اَلًمرسات العدوانيّة والوحشية ضّدي من 

بصّحته وبأّنه التعذيب البدين والنفيس فقط ْلّنني مارست العمل الذي أعتقد 

حّق من حقوقي بناءا عىل فتوى مرجع أعتقد أّنه جامع للرشائط، وإن كان خيتلف 

مع مرجعه ِف الرأي واَّلجتهاد والفتوى؟ فهل تسوغ اَلرجعّيات الدينية كّل هذا 

العنف والوحشّية والكراهية وقمع اْلريات الشخصّية، بل واجلريمة التي 

ل ويّدعي أّن كّل هذا من باب اْلمر ترتكب بحّقي خاصة وأّن والدي يقو
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باَلعروف والنهي عن اَلنكر والتكليف الرشعي، وأّنه يتدّين ويتقّرب إىل اهلل 

بتعذيبي وأذيتي وحماولة إسقاط جنيني وإجهايض؟! مالحظة: هذا السؤال 

وردين من إحدى اْلخوات التي رجتني بشّدة أن أوصله إىل فضيلتكم وها أنا 

 .ا حتصل عىل اجلواب منكمأرفعه إليكم لعّله

  ما فعلته هذه الفتاة وفقًا لتقليدها جائٌز ما دامت متلك ـ وفقًا لقناعاهتا ـ

احلّجَة الرشعّية يف هذا التقليد، سواء اقتنع اآلخرون بمرجعها أم ال، لكن كان 

من املفرتض هبا العمل عىل إعالم والدها وأهلها باألمر، وُماولة إقناعهم، وال 

السيام يف ظّل ذلك بعد انعقاد الزواج بني الطرفني وقبل حصول احلمل،  أقّل من

األعراف التي جتعل فعل البنت ذا صلة باألهل مجيعهم ممّا يعّرضهم لإلدانة 

 االجتامعّية.

ال حيّق للوالد ممارسة كّل هذه الضغوط وأنواع األذى، وفقًا ملا جاء يف لكن 

 نعلم ممارسة أنواع األذى بحّق شخص السؤال أعاله، وال جييز أّي مرجع فيام

فعل فعاًل يراه حالالً عن اجتهاد أو تقليد حتى لو كان حرامًا بالنسبة إلينا 

اجتهادًا أو تقليدًا، بل إّن اإلجبار عىل اإلجهاض حراٌم بال إشكال، السيام مع 

وغاية ما يف األمر هو التوجيه والنصح بعدم  جتاوز عمر اجلنني األربعة أشهر.

 عيّة تقليدها من وجهة نظر الوالد لو كان يملك دلياًل عىل ذلك.رش

هذا كّله من الناحية الفقهية والرشعية والقانونية بناًء عىل حرفّية الصيغة 

الواردة يف السؤال أعاله، أّما من الناحية االجتامعية فيختلف تقويم عمل الفتاة 

به قبل االطالع عىل حيثيات  تبعًا للظرف االجتامعي املحيط، ممّا ال يمكن البت

 املوضوع بالتفصيل، لكّن ذلك ال يرّبر العنف املشار إليه يف حّقها.
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 هاء وعلماء الدين، مرّبراته ومنطلقاتهتسليم اخلمس للفق ـ 363

  السؤال: نحييكم من مجهورّية آذربيجان، عندي سؤال فيًم يرتبط بمسألة

هو: ما هو الدليل اَلتقن إعطاء اخلمس خلصوص اَلرجع الديني فقط، والسؤال 

واَلقنع الذي يثبت أّنه جيب علينا أن نعطي اخلمس للمرجعية وأن َّل نرصفه 

 بأنفسنا ِف موارده اَلرشوعة؟ وما هو اَلانع أمامنا؟

 جدل فقهي إمامي يف تشخيص الوظيفة فيام يرتبط باخلمس ومرصفه  وقع

من حيث ارتباطه باحلاكم الرشعي أو حرّية املكّلف  ،يف زمان غيبة اإلمام املهدي

يف الترّصف فيه يف مصارفه الرشعّية، وقد تأثرت اآلراء الفقهّية يف حتديد الوظيفة 

 .بجملة من النظرّيات الفقهّية العامة يف موضوع اخلمس كام سنالحظ

 فسوف نتجاهل تقريبًا أّية عملية تقويم لتلك النظريات العاّمة، ،ومن هنا

ونقترص عىل إيراد النتائج املمكن ترّتبها عىل كلٍّ منها، وسوف يكون دوري هنا 

فقط هو توضيح النظريات ونتائجها ورشحها والتمييز بينها والتعليق أحيانًا عىل 

 بعضها وتفكيك نتائجها، باختصار شديد؛ ليتضح لكم املشهد يف هذه القضّية.

  الغيبةاَّلجتاهات الفقهّية ِف مصري اخلمس ِف عرص

ومن أبرز تلك النظريات العاّمة التي ترتك تأثريًا مهاًم يف خارطة البحث هنا، 

هو أّن اخلمس هل يصّح تقسيمه إىل سهم إمام وسهم بني هاشم أم أّنه رضيبة 

 مقّررة بكاملها لإلمام، وهو بدوره يرصفه يف مصارفه، وربام منها بنو هاشم..؟

من فرز البحث يف مقامني، أّما عىل االفرتاض  ألّنه عىل االفرتاض األّول ال بدّ 

الثاين فال مرّبر له، ونحن هنا نحاول دراسة البحث يف خصوص سهم اإلمام 

باختصار بالغ وتلخيص موضح إن شاء اهلل، وتكون النتيجة هنا صاحلًة ألن 

 تكون نتيجًة للبحث كّله عىل االفرتاض الثاين.
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ًم يمكن أن نسّميه مصرَي اخلمس ِف وقد قّدمت وجهات نظر متعّددة هنا في

 عرص الغيبة أبرزها:

 ـ اجتاه حتليل اخلمس وإسقاطه ِف عرص الغيبة 5

يذهب بعض العلامء إىل القول بتحليل اخلمس للشيعي، بمعنى سقوطه عنه 

ي اإلمام يف عرص الغيبة، ال باملعاين األَخر، وهذا القول عّممه بعضهم لسهمَ 

العالمة احليل يف املختلف إىل سالر، ويف احلدائق إىل  وبني هاشم معًا، كام نسبه

الفاضل اخلراساين وشيخه البحراين، وبعضهم اآلخر خّصص سقوط اخلمس 

يف عرص الغيبة بسهم اإلمام، كام هو ظاهر املدارك والكاشاين، واستقربه يف 

احلدائق، وبعٌض ثالث حرصه ـ بقطع النظر عن السهمني ـ بأرباح املكاسب، كام 

  املنتقى عىل ما نقل عنه.يف

ولسنا هنا بصدد حتقيق هذا املطلب املوّسع واملهم، فإّن له مكانًا آخر، لكنّنا 

سنبني عىل عدم التحليل وفاقًا للمعروف فقهّيًا اليوم، إذ عىل التحليل هبذا املعنى 

له لن يكون هناك مخٌس واجب لكي يتّم إخراجه، ومن ثم ال معنى للحديث عن 

 ليم اخلمس للحاكم الرشعي.رضورة تس

 ـ اجتاه دفن اخلمس ِف اْلرض 4

تقول وجهة النظر الثانية هنا بوجوب دفن اخلمس إّما كال سهمي اإلمام 

وبني هاشم، أو خصوص سهم اإلمام فقط، كام نقل األّول عن املقنعة والنهاية 

عن بعض األصحاب، واملنتهى أيضًا، عىل ما ذكره يف احلدائق واملستمسك 

 ملستند.وا

وقد استدّل هلذا القول بأّن هذا السهم ماٌل لإلمام جيب إيصاله إليه، وال جيوز 

الترّصف به بمقتىض القواعد العاّمة الرشعّية اجلارية يف كّل مال، واملفروض 
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تعّذر اإليصال؛ ألّنه غائب، فال مناص عن وجوب حفظه له إىل زماٍن يمكن 

فظ من غريه من جهة، وقد روي أّن إيصاله فيه إليه، وحيث إّن الدفن أح

األرض تظهر كنوزها عند ظهور اإلمام وأّنه إذا قام دّله اهلل عىل الكنوز فيأخذها 

من كّل مكان من جهة ثانية، فينتج لزوم دفنه، ومن ثم ال يعطى اخلمس عىل هذه 

 النظرّية للحاكم وال لغريه.

إّن ذلك تضييٌع للامل عرفًا؛ فإّن دفن هذه  وقد نوقشت هذه النظرّية أوَّلا:

األموال اهلائلة يف األرض جيعلها بحكم التالف عرفًا، بل هي تالفة حقيقة إذا 

كانت مثل األوراق النقدّية أو السلع يف عرصنا، ومعه كيف يمكن تصّور األمر 

 بلزوم إتالف املال العظيم بال دليٍل خاص يف املقام، حتى لو فرضنا أّن هذه

الكنوز ستخرج للمهدي؟ أفهل يتصّور فقيه أن حيكم بجواز أن يتصّدق اإلنسان 

بماليني النقود لإلمام فيدفنها يف األرض يف غري حالة اخلمس؟! وقد أشار إىل 

 .روح هذه املناقشة السيد اخلوئي

يف غريه، أّما  اإلمام إّن هذا الكالم ربام يتّم عىل تقدير العلم بعدم رضا ثانياا:

أحرزنا أّنه يرىض برصف هذه األموال عىل شؤون الدين والفقراء وغريِها، لو 

وبنينا ـ كام سوف يأيت بيانه ـ عىل كفاية ذلك يف الترّصف أو متّمنا أّي وجٍه من 

الوجوه األخرى يف املسألة، فال يعود هناك أّي مرّبر لألخذ هبذا الرأي. وقد 

ئي والسيد ُمسن احلكيم وأستاذنا أشار إىل هذه املناقشة كّل من: السيد اخلو

 السيد ُممود اهلاشمي.

هذا كّله مضافًا إىل مناقشٍة ذكرها السيد ُمسن احلكيم أبدى فيها عدم إمكانّية 

االعتامد عىل مثل هذه الرواية يف حتقيق مطلب كهذا، وربام يكون مرجع كالمه 

ًة، وأشار ( مرسل112: 1ـ حيث وردت يف )االحتجاج إىل أّّنا ضعيفة سندًا 
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 إليها الشيخ املفيد والشيخ الطويس يف كّل من املقنعة والتهذيب بال سند أيضًا ـ

 أو أّن مطلبًا خطريًا كهذا ال يمكن تتميمه بنّص يلوح منه املدلول وال يظهر.

 ـ اجتاه عزل اخلمس والوصية به جيالا بعد جيل 4

اإلمام خاّصة، ترى وجهة النظر الثالثة هنا رضورة عزل السهمني أو سهم 

والوصّية به من ثقٍة آلخر إىل زمن الظهور، وقد اختار هذا الرأي الشيُخ املفيد يف 

املقنعة، وهو املنقول عن احللبي والقايض واحليل، ونسب إىل السيد يف املسائل 

احلائرّية، واستحسنه العالمة احليل يف املنتهى بعد نسبته إىل مجهور األصحاب، 

ستمسك، وذهب إىل حفظ خصوص سهم اإلمام العالمة كام ذكر ذلك يف امل

احليل يف املختلف، كام نسب ذلك إىل من تقّدم ذكرهم يف كتاب اخلمس للشيخ 

 املنتظري.

وإذا صّحت وجهة النظر هذه فال يسّلم اخلمس بناًء عليها للحاكم وال 

يوصون فون به بل حيفظونه وللمرجع وال ألمثاهلام، إال بوصفهم ثقاتًا فال يترّص 

 به إىل ثقة آخر بعد موهتم.

ي بالقواعد املعّول عليها يف معلوم املالك، من أّنه ماٌل أوقد استدّل هلذا الر

لآلخر نعرف صاحبه )وهو هنا اإلمام( و م يرسم لنا وظيفًة مقّررة فيه، فيلزم 

حفظه، كام أّنه طريق االحتياط. ويلوح هذا الدليل من املفيد يف املقنعة عىل ما 

 له صاحب احلدائق.نق

وقد نوقشت وجهة النظر هذه باملناقشتني املتقّدمتني يف الرأي املتقّدم فال 

 نطيل.

 ـ اجتاه رصف سهم اإلمام ِف بني هاشم 3

يرى أنصار هذا القول بأّنه البّد من رصف سهم اإلمام يف عرص الغيبة يف 
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ومستند النراقي ـ سهم السادة تتمياًم هلم، ويف بعض الكلامت ـ كام يف املستمسك 

رصفه عىل الفقراء واملحاويج من السادة، وهبذه الطريقة يصبح السهامن يف عرص 

الغيبة سهاًم واحدًا وهو سهم السادة، وال يعطى منه سائر املسلمني، وعىل هذا 

 الرأي ال موجب لتسليمه للحاكم الرشعي وال ملرجع التقليد.

ملختلف كام قيل، ونقله عن مجلة وقد استقرب هذا الرأي العالمة احليل يف ا

من علامئنا، وهو اختيار املحّقق احليل يف الرشائع، والشيخ عيل يف حاشيته، 

وجعله يف احلدائق املشهور بني املتأّخرين، ناقاًل ذلك عن الشهيد يف الروضة، 

وأيضًا هو اختيار املفيد يف الرسالة العزية وابن فهد يف املهذب، كام ذهب إليه 

 لعاميل مع إضافات تأيت، وعن املنتهى أّنه جّيد كام ذكره يف املستمسك.احلّر ا

بام ذكره العالمة احليل يف املختلف من التمّسك بقياس  واستدّل له أوَّلا:

األولوّية، حيث جاء يف بعض النصوص أّّنم عليهم السالم أباحوا للشيعة حال 

ل غيبتهم؛ لكونه حضورهم منه، فباألوىل إباحتهم ألنساهبم مع احلاجة حا

 مستغنيًا وهم ُمتاجون.

أّنه عىل أبعد تقدير حيرز هبذا الوجه رضاهم برصف بعض سهمهم  وفيه:

عليهم السالم يف احتياجات السادة، أما أّنه يوجب ختصيصه هبم أو تقديمهم 

ولو مع اشتامل اآلخرين عىل خصائص علمّية أو دينية مرّجحة فهذا غري معلوم 

 ية املّدعاة.وال تفيده األولو

التمّسك بام دّل عىل أّن عىل اإلمام أن يتّم هلم من نصيبه مع فرض  ثانياا:

قصور حّصتهم عن كفايتهم، حيث إّن ثبوت هذا الترشيع حال ظهور اإلمام 

يقتيض ثبوته حال غيبته، فإّن احلقوق الواجبة ال تكاد تسقط بغياب من عليه 

 احلّق.
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هذا احلكم، وليس إال خربي: محاد وأمحد ع هذا الوجه إىل أدّلة أصل ومرج

، 7، كتاب اخلمس، أبواب قسمة اخلمس، بابالشيعة وسائلتفصيل بن ُممد )

 (.1، 2ح

 وأهّم ما يناقش فيه هذا اْلكم أمور:

ّن اخلربين ضعيفا السند باإلرسال فيهام، فال يعتمد عليهام يف األحكام إ أّوهلا:

 الرشعية.

من أّن ظاهر اخلربين إّنام هو حالة بسط يد اإلمام؛  ،ما ذكره غري واحد ثانيها:

ألّنا تشري إىل رضورة إعطائه هلم يف حال أعوزهم يف مقابل أخذه من حّقهم يف 

حال فضل عنهم، وهو الظاهر يف سلطة فعلّية متارس نشاطها يف الواقع 

اخلارجي، فمثل هذا النص ال يبدو منه شموله ملثل حال الغيبة. وقد ذكر هذا 

ث البحراين يف احلدائق والشيخ وجه السيد احلكيم يف مستمسكه واملحدّ ال

وإن كان قاباًل للمناقشة من ، اهر عبارة أستاذنا اهلاشمي أيضاً املنتظري. ولعّله ظ

حيث إّنه ظاهر يف بيان وظيفة اإلمام يف ذاهتا، فحيث يمكنه حتقيقها وجب، 

 واملفروض إمكان ذلك يف فرض حديثنا.

املفروض أّن اإلمام يعطي بني هاشم من حّصته عىل تقدير عدم  إنّ  ثالثها:

كفاية حّصتهم، وهذا ال يطابق ما نحن فيه، ففي حالتنا قد تكفي حّصة سهم بني 

هاشم هلم، فامذا نفعل بسهم اإلمام؟! ويف بعض األحيان قد يكفي إعطاؤهم من 

طائهم السهم كّله فام هو املوجب إلع ،سهم اإلمام ربَعه أو ثلثه فرتتفع حاجتهم

 حينئٍذ بعد رفع حاجتهم؟!

 ـ اجتاه الرصف ِف حاجات الشيعة 1

يرى هذا الفريق لزوم أن ُيرصف سهم اإلمام يف عرص الغيبة يف حاجات 
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الشيعة املوالني العارفني، كام ذهب إليه ابن محزة يف الوسيلة، وقد نقله يف املقنعة 

 أّن املفيد جعله قريبًا من الصواب. عن بعض، كام ذكر النراقي يف مستنده، ذاكراً 

واملفرتض عىل هذا الرأي أّنه ال تقييد بتسليم اخلمس إىل احلاكم الرشعي أو 

 الفقيه أو املرجع.

بالتمّسك بام دّل عىل أّن من  م يقدر عىل صلتهم  ويمكن أن ُيستدّل له أوَّلا:

رب ُممد بن عليهم السالم فليصل فقراء شيعتهم أو صاحلي مواليهم، كام يف خ

من  م »ومرسلة الصدوق: ، «من  م يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا»: يزيد

)الوسائل، كتاب الزكاة، أبواب « يقدر عىل صلتنا فليصل صاحلي موالينا

(. فإّن اخلمس صلة، ومن  م يصلهم عليهم السالم 7، 2، ح71الصدقة، باب 

 فعليه أن يعطي اخلمس لشيعتهم.

 يناقش:و

فاألّول رواه ُممد بن ، إّن اخلربين ضعيفان من الناحية السندّية باإلرسال أ ـ

 .أمحد عن بعض أصحابنا، والثاين هو مرسل الصدوق

ما ذكره أستاذنا السيد اهلاشمي، من احتامل نظرِها إىل الصدقة  ب ـ

 .، وهو كالم وجيهفال ظهور فيهام بام يشمل اخلمس ،املستحّبة

ن أّن احلديثني ظاهران يف صلة الفرد لإلمام فلم يقدر، ما يمكن إضافته م ج ـ

وأّما يف اخلمس فاملفروض أّن املال هو لإلمام، والبّد من إرجاعه له، وبعبارة 

ثانية: احلديثان ظاهران يف إخراج الفرد ماله ليصل به اإلمام، ال يف إخراج مال 

 اإلمام من ماله.

مام حاجات الناس لو  م تِف أسهم بمرسلة محاد التي تعرض لسّد اإل وثانياا:

الزكاة هلم، فهي بروحها تفيد هذه الوظيفة له عليه السالم، وبالتايل تكون حّقًا 
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 للشيعة عليه كام ذكر.

 ويناقش: بام تقّدم يف مرسلة محاد من ضعف االستدالل هبا سندًا.

 ـ اجتاه التخيري بني اَّلجتاهات السابقة 6

التخيري بني بعض االحتامالت املتقّدمة سابقًا، وجهة النظر السادسة هنا ترى 

كالتخيري بني التحليل واإليداع، كام يظهر من الشيخ الطويس يف النهاية عىل ما 

نقله عنه يف املستند، أو بني إيداعه ودفنه كام اختاره يف املبسوط، أو ِها مع 

ىل الذرّية التقسيم عىل الذرّية كام حكي عن الدروس، أو بني اإليداع والقسمة ع

كام اختاره العالمة احليل يف املختلف، والظاهر من النافع واملنسوب إىل البيان، 

 وإليه ذهب املحّقق اخلوانساري، كام نقل ذلك كّله النراقي يف املستند.

 وهذه الوجوه حاهلا صار واضحًا مما تقّدم فال حاجة لإلطالة.

 ح للشيعةـ اجتاه الرصف عىل الذرية ومع عدم اْلاجة يبا 7

وهو ما اختاره احلّر العاميل يف الوسائل من لزوم اإليصال إىل اإلمام مع 

اإلمكان، وإال فترصف إىل الذرّية، ومع عدم احلاجة تباح للشيعة، فيسقط 

 اخلمس عنهم.

 وحال وجهة النظر هذه بات ُيعرف مما تقّدم، فال نطيل.

 ـ اجتاه تطبيق أحكام جمهول اَلالك عىل اخلمس 8

ما أفاده املحقق النجفي يف اجلواهر، من إجراء حكم جمهول املالك عىل  وهو

هذا املال. فإّن املالك يف هذا العنوان ليس كون املالك جمهوالً حتى من ناحية 

النسب، بل املدار جمهولّيته من حيث التطبيق التام حتى مع معلومّيته من حيث 

صال أو فقل بأّن اجلهل به مكانًا العنوان؛ ألّن القضّية هي عدم القدرة عىل اإلي

 .كاٍف وإن  م حيصل اجلهل به ذاتاً 
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، 5والذي يشهد هلذا املضمون خرب يونس )الوسائل، كتاب اللقطة، باب

( الوارد فيمن بقي عنده متاع لرفيق له يف طريق مكة وال يعرف بلد هذا 1ح

هذا السهم الرفيق، فقد أمره عليه السالم بالتصّدق عنه، ومن هنا فيكون حال 

حال املال املجهول مالكه من حيث جريان ما نبني عليه هناك هنا، فلو رشطنا 

التصّدق كان مرصف هذا السهم كذلك، ولو قلنا بلزوم رصفه بإذن احلاكم 

وقد ذهب إىل هذا القول الفقيُه اهلمداين يف  الرشعي تّم هذا القيد هنا وهكذا.

 .مصباحه

 ْلكثر من انتقاد نذكره:غري أّن هذه الرؤية تعّرضت 

ما أفاده السيد اخلوئي، من أّن دليل التصّدق عن املالك  اَّلنتقاد اْلّول:

املجهول ال إطالق فيه يشمل حالة ما إذا عثرنا عىل مرصف نحرز فيه رضا 

 .املالك برصف ماله فيه، فإّن قّصة رفيق مّكة حادثة منرصفة عن هذه الصورة

شمي هلذا الوجه ما حاصله أّن مناسبات احلكم وقد أضاف أستاذنا السيد اهلا

واملوضوع تقيض بكون فكرة الصدقة إّنام جاءت من حيث إّنه ال يتوّفر مورد 

آخر يمكن للمكّلف رصف املال فيه بام يعود نفعه إىل صاحبه، واذا كان هذا 

روح القضية فستكون فكرة التصّدق عديمة املفعول مع إحراز رضا املالك 

هٍة غريها. وقد ذكر هذه املناقشة السيد احلكيم يف املستمسك بالرصف يف ج

 أيضًا.

ويناقش هذا االنتقاد بأنه من غري املفهوم مثل هذا االنرصاف، فإّن نفس 

حكم اإلمام عليه السالم بالتصّدق من دون سؤال اآلخر عن موارد ُمتملة 

م تعّرفوا عليه لرضا صاحب املتاع، السيام وأّنه كان رفيقًا هلم، من املمكن أّّن 

وفهموا توّجهاته وميوله.. إّن عدم سؤال اإلمام عاّم يمكن أن يكون موردًا لرضا 
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املالك كاشٌف عن عدم أخذ مثل هذه اخلصوصّية، وإال لكان عليه قبل احلكم 

بالصدقة التأّكد من سالمة حكمه بالتثبت من وصول احلالة إىل درجة يمكن 

ىض بالتصّدق عنه بل يميل لرصف املال يف موضع احلكم فيها هبا، إذ لعله ال ير

 آخر.

كام أّن الصيغة املعّدلة التي قّدمها أستاذنا السيد اهلاشمي حفظه اهلل هي 

األخرى بال شاهد، إذ ما هو املوجب للوثوق بكون احلكم بالصدقة جاء يف إطار 

 اليأس حتى عن مورد حيرز فيه رضا املالك؟ نعم البد من اليأس من الوصول

إىل نفس املالك وهذا واضح، أّما غريه فلعّل الرشيعة مع اليأس عن العثور عىل 

املالك أمرت فورًا بالتصّدق بام فيه نفع املالك والدافع واآلخرين، خصوصًا إذا 

 قلنا بالضامن لصاحبه فإّن هذا أحفظ له.

األمر  ما ذكره أستاذنا السيد اهلاشمي حفظه اهلل، من أّن مورد اَّلنتقاد الثاين:

بالصدقة يف باب جمهول املالك هو املال الشخيص، فالتعّدي عنه إىل األموال 

العاّمة كاخلمس مما ال شاهد عليه، لو  م نّدع اجلزم بعدمه، حيث إن نكتة وجود 

مصارف مقّررة لألموال العامة ترصف فيها، يوجب القطع بكونه أجنبيًا عن 

 باب جمهول املالك.

ة إّنام هو جريًا عىل مبنى السيد األستاذ من كون اخلمس وهذا النقد يف احلقيق

، يف حني أّن أصل فكرة جمهول املالك اإلمامرضيبة عاّمة، وليس ملكًا لشخص 

يف املقام إّنام بنيت عىل نظرية امللكية الشخصيّة هلذا السهم، فهذه املناقشة متقّدمة 

 نفسها موّفقة. رتبًة عن أصل فرض موضوع جمهول املالك، وإن كانت يف حدّ 

وهو عني األّول، غايته أّن الرصف يف موارد رضا املالك  اَّلنتقاد الثالث:

إيصاٌل إليه، ومعه كيف يمكن التصّدق بامل الغري مع القدرة عىل إيصاله له، وقد 
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 أفاد ذلك السيد احلكيم أيضًا.

ًا أّن وهذا الكالم جيد، غري أّن هناك نقطة البد من إيضاحها فإّننا بّينا آنف

نصوص التصّدق باملال املجهول املالك مطلقة ليس فيها أّي استفصال عن قضيّة 

املوارد التي يرىض هبا املالك، وهذه النكتة يف تقديري تقف مانعًا أمام روح هذا 

 االنتقاد، فالبد له من أن يربر عدم االستفصال، وإال فاألخذ به مشكل.

عملّيًا بني التصّدق والرصف هذا من جهة ومن جهة أخرى، يمكن اجلمع 

يف موارد الرضا، بأن نقول: إّنه البد من التصّدق ألدّلته والرصف يف موارد 

الرضا ملا يف هذا األمر، وهو مجٌع احتياطي أشار له السيد احلكيم يف املستمسك 

 حينام احتاط برصفه فيام يعلم برضاه عليه السالم مع نيّة التصّدق.

 يعلم رضا اإلمام به )اجتاه مشهور اَلتأّخرين(ـ اجتاه الرصف فيًم  9

وجهة النظر التاسعة هنا هي ما ذكره مشهور املتأّخرين ـ كام ُنقل ـ من رصف 

هذا السهم يف كّل مورٍد يعلم برضاه عليه السالم بالرصف فيه بال حتديٍد يف 

ألّن  مرصٍف معنّي، فإّن هذا نوٌع من اإليصال له، وهذه النتيجة قطعيّة اإلبراء؛

 الفرض هو القطع برضاه، ومعه يكون الرصف مربئًا للذّمة بصورة مطمئنة.

وقد ذكر هذه الرؤية أكثر من فقيه كالنراقي واخلوئي واحلكيم والربوجردي 

 و.. واعتربت عند البعض سليمًة، وعند آخرين سليمة لوال املباين كام سنرى.

 ـ اجتاه اَللكية العاّمة ِف اخلمس 51

إليه بعض الفقهاء كالشيخ املنتظري والسّيد اهلاشمي و.. من  وهو ما ذهب

أّن اخلمس رضيبة عاّمة، وأّن اإلمام يملكها من حيثيّة اإلمامة واحلاكمية فهي 

 حيثية تقييدّية ال تعليلّية، وليست هذه األموال ملكًا شخصّيًا له.

املتقّدمة أو وهؤالء وفقًا هلذا الرأي يسّجلون مالحظة عامة عىل كاّفة اآلراء 
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أغلبها، من أّنا عاجلت املشكلة عىل أساس امللكّية اخلاّصة للسهم املذكور، 

فاضطّرت للحكم بدفنه لصاحبه أو إيداعه أو التصّدق به أو رصفه فيام يرضا به 

أو نحو ذلك، يف حني أّن املستوحى من روح هذه الرضيبة وأدّلتها هو امللكّية 

 .أو ملكّية الدولة العاّمة

فقًا هلذا االجتاه ستكون جممل النظريات املتقّدمة تقريبًا خاطئة خطأ بنيويًا وو

وجوهريًا، وإذا استبدلنا تلك البنية هبذه البنية فسيكون اخلمس ـ عند هؤالء ـ 

حّق الدولة واحلاكمّية يف اإلسالم، فمتى ثبت مصداقها وجب الدفع إليه، 

والً وبالذات، ويكون نظام ويكون من قبيل ممتلكات احلكومة اإلسالمية أ

احلكم هو املرصف النهائي هلذا السهم أو اخلمس كاماًل، ويتّم توزيعه حسب 

 .أو ملكيات الدولة تشخيص احلاكم الرشعي، كونه هو املتويّل للملكيات العاّمة

وقد أضاف أستاذنا السيد ُممود اهلاشمي أّن هذه النتيجة يمكن التوّصل 

بواسطة افرتاض أّن هذا اخلمس ملٌك  ،لكّية الشخصيةإليها حتى عىل تقدير امل

لإلمام ليرصفه يف مصارف مقّررة ال يف شؤونه اخلاّصة فحسب، فمع غيبته ال 

تسقط تلك اجلهات واملصالح التي يلزم رصفها فيها، فإّنه ُخلف إطالق أدّلة 

 لزومها.

ملكّية الدولة، وقد نقول بعدم امللكية اخلاّصة، لكن نقول بامللكية العاّمة ال 

وقد يرجع للحاكم من باب واليته عىل األموال العاّمة أيضًا، ال من باب كون 

 املال ملكًا له بوصفه الدولَة اإلسالمّية، من حيث كونه ملك الدولة.

هذه هي حصيلة اَّلجتاهات التي ذكرت فقهّياا َلرصف سهم اإلمام ِف عرص 

االجتاهات إىل أّي مدى تطلق العنان إال أّن السؤال اآلخر هو أّن هذه  الغيبة،

للمكّلف يف رصف هذا السهم فيام حّددته له من مصارف؟ وهل ُيلزم املكّلف 
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 بمراجعة جهة أخرى لرصفه كاحلاكم الرشعي أم ال؟

 مرجعّية اْلاكم الرشعي ِف رصف اخلمس

بعد هذه اجلولة الّسيعة عىل االجتاهات الفقهّية يف مصري اخلمس يف عرص 

البّد لنا ـ لتحديد دور احلاكم الرشعي يف أموال اخلمس ـ من الرجوع إىل  الغيبة،

نفس تلك االجتاهات، لنرى ما إذا اختزنت يف داخلها آلّيًة ُمّددة للرصف عىل 

 املكّلف لتحّد من صالحياته يف الرصف أو تعطي احلاكم الرشعي دورًا أم ال؟

فهو حسب الفرض حيّلل أّما عىل االجتاه األّول )اجتاه تعطيل اخلمس(، 

اخلمس كاًل أو بعضًا للشيعة، ومن ثّم ال جيب رصفه يف أّية جهٍة ُمّددة، فال 

معنى عىل هذا االجتاه للحديث عن سلطة احلاكم الرشعي عىل الرصف وعدمها 

 بعد سقوط فريضة اخلمس نفسها.

وأّما عىل االجتاه الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والسابع، 

ملفرتض أّن دليله ال يستوجب أّية رضورة للرجوع إىل احلاكم الرشعي كام فا

أملحنا إىل ذلك عند احلديث عنها، فال حاجة للتطويل، فإذا كان من لزوم 

 للحديث عن مرجعّية احلاكم فإّنام هو عىل االجتاهات اآلتية.

كربى  وأّما عىل االجتاه الثامن، فإّن رضورة الرجوع إىل احلاكم مبنيّة عىل

وحاصل أبرز ما استدّل مرجعّيته يف األموال جمهولة املالك، فاملسألة مبنائّية. 

 لتسليم جمهول اَلالك إىل اْلاكم الرشعي ثالثة وجوه:

إّن احلاكم الرشعي ويّل الغائب، واملالك يف حاالت جمهول  الوجه اْلّول:

؛ ألّنه ولّيه املالك من أبرز مصاديق الغائب، فالبد من وضع يده عىل أمواله

حينئٍذ، وال جيوز لآلخرين مطلقًا الترّصف يف هذا املال بدون إذن صاحبه أو ولّيه 

 كام هو واضح. وقد ذكر روح هذا الوجه العالمة احليل يف التذكرة.
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بتقّدم أدّلة التصّدق بمجهول املالك عىل أدّلة والية الغائب، حيث  ونوقش

ن باب احلسبة، وهذه الوالية ثابتة يف إّن الوالية عىل أموال الغائب كانت م

مواردها، فإذا جاء الدليل ورّخص يف الترّصف بامل الغائب آلحاد املكّلفني، كان 

ذلك مقّيدًا ألدّلة الوالية املذكورة التي يؤخذ فيها بالقدر املتيقن. وقد ذكر ذلك 

 السيد اخلوئي يف مصباحه.

هو املساكني، واحلاكم هو ولّيهم إّن مرصف املال جمهول املالك  الوجه الثاين:

 فالبد من الدفع إليه.

إّن هذا الكالم غري مفهوم، فأّي معنى لواليته عىل املساكني مع القطع  وفيه:

 بجواز تسليم كثري من األموال ال أقل من اهلبات إليهم؟!

إّن رضورة تسليم جمهول املالك إىل احلاكم الرشعي تنبع من  الوجه الثالث:

 موارد الرصف عىل الفقراء واملساكني.أعرفّيته ب

 وسوف نتعّرض هلذا الكالم عند احلديث عن االجتاه التاسع.

وأّما عىل االجتاه التاسع، فاملفروض وفقه حرّية املكّلف يف الرصف، ما دام قد 

فقد ذكرت بيانات لرضورة تسليم حصل له القطع برضا اإلمام، إال أّنه مع ذلك 

 ذا اَّلجتاه، وهي:اخلمس إىل اْلاكم عىل ه

إّن احلاكم الرشعي أعرف بموارد الرصف وُماّله، فالبد من  البيان اْلّول:

 التسليم إليه لدرايته باملواقع التي يكون فيها العلم برضا املعصوم.

ونوقش ـ كًم ِف كلًمت السيد اخلوئي ِف اَلصباح والسيد اهلاشمي ِف كتاب 

 اخلمس ـ بأّنه:

كونه كذلك كربويًا فهذا تاّم، لكنّه ال يقتيض أكثر من  إن أريد بكونه أخرب أ ـ

لزوم رجوع هذا املكلف إىل الفقيه يف العناوين الرشعّية التي البد من الرصف 
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فيها، وهو بدوره يتحّرك بصورة مستقلة لتطبيق هذه العناوين، كام هي احلال يف 

 بقّية األبواب الفقهّية.

حيث املصاديق، فهو أوالً: ممنوع  وإن أريد بذلك كونه أخرب حتى من ب ـ

 اإلطالقّية صغرويًا كام ال خيفى.

وثانيًا: ممنوع احلجّية فإنه مثل باقي موارد اخلربوية املوضوعية، فأّي دليل عىل 

 لزوم الرجوع إليه مع حصول العلم لدى املكّلف برضا اإلمام حسب الفرض؟

امل دخل إذن احلاكم يف ما أفاده السيد اخلوئي من إثارة احت البيان الثاين:

حتصيل رضا املعصوم، وال طريق لرفع هذا االحتامل، ومعه البد من إذنه 

 لتحصيل رضا املعصوم بالرصف بصورة تاّمة.

السيد اهلاشمي بمناقشة موّفقة، بأّن التعاطي مع القضّية هبذه الطريقة  وناقشه

من اخلصوصّيات  يمكن أن يفتح الباب أمام أكثر من احتامل، فإّن هناك الكثري

التي قد تكون داخلًة ـ احتامالً ـ وهي ذات نسبة عموم وخصوص مطلقًا أو من 

ة واإلدارية يوجه مع مطلق الفقري كاألعلمّية واخلربوّية والكفاءات السياس

واجلانب الروحي والعاطفي و.. بل قد يكون عدم إذنه أحيانًا ُمتمل الدخل يف 

 طريقة.الرضا فال موجب للتعميم هبذه ال

ما ذكره أكثر من فقيه، من الرجوع إىل أدّلة النيابة الثابتة للفقيه  البيان الثالث:

وما شابه ذلك مما يفيد رضورة مراجعته يف مثل هذا املورد اهلام، وهذا ما ذكره 

 املحّقق النراقي والسيد احلكيم وغريِها.

د البناء عىل كون أّنه  م يظهر شمول كّل ما كان كذلك ألدّلة نيابته بع وفيه:

املال ملكًا خاّصًا، فهذا الوجه إما أن يرجع إىل إثبات امللكّية العامة أو إىل قضيّة 

 مال الغائب وأشباهها.
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ما ذكره السيد ُمسن احلكيم، من أّن عزل احلاكم عن الوالية  البيان الرابع:

عىل اخلمس موجٌب لضياع الزعامة الدينية، واالحتفاظ هبا من أوجب 

 الواجبات.

أّن هذا ـ لو تّم ـ يثبت الوالية بالعنوان الثانوي ال األّويل، فلو صار  وفيه

بعدم رجوع األمخاس احلاكم الرشعي زعيَم دولة فإّن زعامته الدينية ال تنهار 

إليه، حيث تأتيه موارد الدولة العظيمة، وكذلك احلال فيام لو كثرت األموال 

األخرى التي تأيت إىل احلاكم بحيث  م يكن بحاجة ملثل اخلمس، فقد يكفيه 

نصف سهم اإلمام لسّد حاجات الزعامة الدينية، فمثل هذا الوجه قائم عىل 

 ن األّويل.مفهوم املصلحة الثانوي ال بالعنوا

وأّما عىل االجتاه العارش، فمن الواضح وفقه أّنه البد من إرجاع املال 

للحاكمّية اإلسالمّية، وأّما حتديد هذه احلاكمية فهو أمٌر آخر، فربام تنحرص 

بالفقيه كام عىل بعض النظريات التي ترى والية خصوص الفقيه، وربام ال كام 

خص ما أو مجاعة ما احلاكمية ولو عىل نظريات أخرى، عىل أّنه لو ثبت لش

بالعنوان الثانوي ثبت هلم اخلمس حتى لو  م يكونوا فقهاء، وتسليمه إىل الفقهاء 

ة، ومن هنا فحتّى عىل هذا حينئٍذ هو نفسه بحاجة إىل إذن جهة احلاكميّ 

االفرتاض ال معنى للحكم بلزوم مراجعة الفقيه عىل نحو إطالقي إال عىل بعض 

 ية العاّمة للفقيه.النظريات كالوال

أكتفي هبذا القدر، وللتفصيل جماله، وقد تكون هناك رؤية خمتلفة املداخل عن 

 هذا كّله، واهلل العا م.

 فسد املاء شعرها؟سل املرأة لو كان ُيما حكم ُغ ـ 363

  السؤال: النساء َّل يستطعن غسل شعورهّن إَّل ِف فرتات متباعدة؛ ْلّن
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يقلن. سؤاِل هو: ما هو تكليف اَلرأة  مداومة غسل الشعر يفسده بحسب ما

 عندما تريد الغسل؟ وهل يلزم غسل الشعر كّلًم أرادت أن تغتسل أم ما العمل؟

  يف البداية جيب اإلشارة إىل أّن الكثري من الفقهاء واملراجع ال يرون وجوب

غسل الشعر الغليظ والكثيف كاللحية وشعر الرأس يف غسل اجلنابة وغريه، بل 

دهم غسل البرشة التي حتت الشعر، ومن هؤالء الفقهاء ـ عىل سبيل يكفي عن

املثال ـ كلٌّ من السيد اخلوئي، والسيد الكلبايكاين، والشيخ األراكي، والسيد 

ُمسن احلكيم، والشيخ هبجت، والسيد السيستاين، والسيد ُممد صادق 

والشيخ الروحاين، والسيد ُممد سعيد احلكيم، والشيخ ُممد إسحاق الفياض، 

الوحيد اخلراساين، والشيخ لطف اهلل الصايف. وبعضهم احتاط وجوبًا بغسل 

الشعر مثل السيد ُمّمد باقر الصدر، والشيخ فاضل اللنكراين، والشيخ يوسف 

الصانعي، والسيد ُممود اهلاشمي، والسيد اخلميني، والشيخ املنتظري. بل أفتى 

حاين، والسيد ُممد حسني بعضهم بوجوب غسل الشعر مثل السيد ُممد الرو

 فضل اهلل.

فإذا كانت املرأة من مقّلدي الفريق األّول من املراجع أمكنها جمّرد مترير املاء 

عىل برشة الرأس دون حاجة لغسل الشعر وإغراقه يف املاء كاماًل، ولعّل هذا 

 يلغي حالة فساد الشعر املفرتضة.

فهذا ال يرّبر عدم غسل  بل إذا صّحت الفكرة التي وردت يف السؤال أعاله،

الشعر، ما  م يصل حّد الرضر، وإال فمجّرد خروج الشعر بعد سنوات طويلة 

عن حالته اجلاملية مثاًل ال يكفي لرتك الغسل الواجب، فالعربة بمثل عنوان 

 .، بحيث ال يمكنها تفاديهالرضر يف هذا املجال عندهم
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 وجوب صالة العيدين يف عصر احلضور والغيبة ـ 363

  السؤال: ما هو حكم صالة العيدين ِف زمان الغيبة؟ وَلاذا يمّيزون ِف حكمها

 بني عرص اْلضور والغيبة؟

  اختصار الكالم هو أّن املعروف بني فقهاء اإلمامّية عدم وجوب صالة

العيدين يف غري حال احلضور، استنادًا إىل بعض النصوص التي رشطتها باإلمام، 

لة: )ال تصّل العيدين إال مع اإلمام( أّن املراد من وقد فهم الفقهاء من مثل مج

اإلمام فيها هو إمام األصل، ال إمام اجلامعة، ويقصدون بإمام األصل اإلمام 

املعصوم أو املنصوب من قبله هلذا األمر، ممّا يفرض أن يكون اإلمام حارضًا 

 .وليس غائباً 

مام هو إمام اجلامعة والذي دفعهم إىل ذلك ـ مستبعدين أن يكون املراد باإل

فتكون هذه الروايات داّلة عىل اشرتاط صالة العيدين باجلامعة متامًا كصالة 

اجلمعة ـ ما دفعهم بشكل أساس إىل ذلك هو مثل رواية سامعة عن اإلمام 

ال صالة يف العيدين إال مع اإلمام، فإن صّليت »الصادق عليه السالم أّنه قال: 

لف والالم يف )اإلمام(، معناه اإلشارة إىل ، فإّن وضع األ«وحدك فال بأس

شخص معهود، وليس إال اإلمام املعصوم، ال إمام اجلامعة، إذ لو كان املراد هو 

إمام اجلامعة لصارت هذه الرواية متهافتة، فهي من جهة تقول: ال صالة إال مع 

 إمام اجلامعة، ومن جهة أخرى تنفي البأس عن صالة العيدين فرادى، وهو ما ال

جيتمع، بخالف ما لو فرضنا أّن املراد منها هو املعصوم، فيكون املعنى: إّنه يف 

عرص حضور املعصوم تكون هذه الصالة واجبة معه، ويف عرص الغيبة يسقط 

 ى.وجوهبا وتستحّب ولو فراد

ولكّن األرجح بنظري القارص أّنه لو قلنا بوجوب صالة العيدين من حيث 
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املعصوم، فإّّنا تكون واجبًة يف عرص الغيبة أيضًا مع املبدأ، ولو يف عرص حضور 

األخذ بعني االعتبار الروايات الصحيحة السند هنا خاّصة، غاية األمر أّنه جيب ـ 

تكليفًا ـ إقامتها مجاعة، فإن  م حيرض اجلامعة لزمته الصالة وحده أو استحبّت عىل 

حتى نقع يف التناقض أقّل تقدير، فاجلامعة ليست رشط مرشوعيّتها أو صّحتها 

بني ما دّل من النصوص عىل نفيها مع عدم اإلمام وما دّل عىل اإلتيان هبا فرادى، 

ويكون تعبري نفي الصالة مع عدم اإلمام كناية عن وجوب اجلامعة فيها، ال أّّنا 

 .ال ترشع وال تصّح إال مجاعة، وهذا اجلمع هو أقرب اجلموع إىل الفهم العريف

بقى عىل املعنى العريف لكلمة )إمام( الواردة يف روايات وهبذه الطريقة ن

الباب؛ ألّن أغلب هذه الروايات ـ عدا خرب سامعة ونحوه ـ ورد فيه لفظ اإلمام 

منّكرًا، فال موجب حلمله عىل إمام األصل، وأّما خرب سامعة، فقرينة املقابلة بني 

عة يف مقابل ذيلها الصدر والذيل يفهم منها أّن صدر احلديث يتكّلم عن اجلام

الذي يتحّدث عن الفرادى، ويعّزز ما نقول أّن رواية سامعة وردت يف بعض 

املصادر احلديثية بتنكري كلمة اإلمام أيضًا، )مثل ما جاء عند الشيخ الصدوق يف 

؛ ويف 711، ص 2؛ ويف كتاب من ال حيرضه الفقيه ج58ثواب األعامل، ص

(، 218، ص7 هتذيب األحكام ج؛ ويف117، ص2استبصار الشيخ الطويس، ج

و م يرد لفظ اإلمام معّرفًا يف هذه الرواية إال وفق نقل الشيخ الطويس يف موضع 

(، ويف هذه احلال يصعب 277، ص 7آخر من هتذيب األحكام )وهو يف ج

 .االعتامد عىل التعريف املوجود يف هذا املورد فقط

يف كتاب تفصيل وسائل  ويبدو أّن الفقهاء املتأخرين اعتمدوا عىل ما جاء

الشيعة للحّر العاميل، حيث أورد احلديث معّرفًا، مع أّن احلديث يف أغلب 

مصادره منّكر، ومع الشّك يف التعريف ال يمكن األخذ به، لتأكيد مطلٍب إضايف 
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 زائد، وهو اإلشارّية لإلمام املعصوم.

اجلامعة، فال بل لو أرّص شخٌص عىل أّن اإلمام يف هذه الرواية هو غري إمام 

موجب حلرصه باإلمام املعصوم، لعدم ورود هذا القيد وأمثاله يف أّي من 

روايات باب صالة العيدين، فلو أقيمت حكومة رشعيّة إلمام عادل ولو غري 

املعصوم، وجبت الصالة حينئٍذ، فيكون ظاهر النصوص ـ عىل أبعد تقدير ـ هو 

ه الصالة، ال اشرتاط وجود اإلمام اشرتاط وجود الدولة العادلة يف اإللزام هبذ

املعصوم وحضوره، واأللف والالم يف كلمة )اإلمام( الواردة يف النصوص ال 

وجه لتخصيصها باإلمام املعصوم، كام حّققناه مفّصاًل يف مباحث اجلهاد، حيث 

رشطوا اجلهاد االبتدائي بحضور املعصوم، معتمدين عىل مثل هذا الفهم لكلمة 

اقشنا ذلك بالتفصيل هناك، وفاقًا ملثل السيد كاظم احلائري )اإلمام(، وقد ن

 حفظه اهلل.

هذا، وهناك يف الذهن إشكاالت عديدة أخرى ترد عىل قول املشهور، ال 

نخوض فيها الساعة؛ نظرًا لالختصار، ومن ذلك أّن كلمة )صالة مع اإلمام( 

صالة مجاعة ليست ظاهرًة عرفًا يف معنى عرص احلضور، بل يكون ظهورها يف ال

معه ـ عليه السالم ـ فيعود إشكال التنايف الذي أوردوه عليهم جمّددًا هذه املّرة، 

 ممّا حييجهم إىل التقدير لتأويل املوضوع، فخرب سامعة:

 أ ـ إّما هو متهافت فيسقط عن االعتبار ملا فيه من اإلمجال.

د اال يف ب ـ أو يقصد من النفي فيه نفي الكامل مثل ال صالة جلار املسج

املسجد، بمعنى ال صالة كاملة له، فال يدّل عىل عدم وجوهبا من حيث األصل، 

 وإّنام يفهم أفضلية اإلتيان هبا مجاعة أو مع إمام املسلمني عىل تقدير حضوره.

ج ـ أو يقصد من النفي فيه نفي املرشوعّية، وهذا يفيض اىل التناقض، إذ كيف 
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ال بأس باإلتيان هبا فرادى؟! مهام فّّسنا ال تكون مرشوعة إال مع اإلمام ثم 

اخلرب، ما  م نفرض قيد احلضور والغيبة وِها قيدان غري مذكورين أساسًا، ال سيام 

وأّن اإلمام يقول لسامعة: ولو صّليت وحدك فال بأس، مع أّن سامعة  م يكن 

 يعيش يف عرص الغيبة.

لعيدين إال مع د ـ أو يقصد من النفي فيه نفي الوجوب، فال جتب صالة ا

اإلمام، لكنّها مرشوعة لو صّليت فرادى، وهنا إذا فّّس اإلمام يف خرب سامعة 

باملعصوم، صار املعنى: إّنه ال جتب هذه الصالة إال مع اإلمام، فعند وجوده جتب 

الصالة معه، واال فهي جائزة غري واجبة، وهبذا يتّم تقريبًا ما أراده مشهور 

ريبًا؛ ألّن الصالة معه غري الصالة عند حضوره وظهوره، الفقهاء، وإّنام قلت: تق

فقد يكون حارضًا ولكنّنا نصيّل يف مدينة بعيدة عنه مع شخص آخر، فال يصدق 

عرفًا عنوان الصالة معه، بل يكون املعنى الدقيق هو أّنه عندما يظهر املعصوم 

ة األّم التي ويصيّل العيد مجاعة جيب أن نصليها معه، بحيث نكون يف تلك اجلامع

 يقيمها إمام املسلمني، وإن  م نقدر فيرشع لنا الصالة لوحدنا.

وقد قلنا بأّن هذا املعنى غري متوافق مع طبيعة الرتكيب يف اخلرب، فكيف يقول 

ملعصوم، ولكن لو صليت وحدك له بأّنه ال جيب عليك صالة العيدين اال مع ا

، حيث كان البد أن يقول له: جيب س، فهذا املقدار من البيان مرتبك جّداً أفال ب

عليك الصالة مع املعصوم وإن  م تقدر فال بأس بالصالة لوحدك. هذا مضافًا ملا 

قلناه سابقًا من عدم وجود قرينة عىل إرادة املعصوم من كلمة اإلمام، فهناك 

احتامالت أربعة ال موجب لرتجيح واحدة منها عىل األخرى، إن  م نقل بأّن 

 دة نفي الكامل، بقرينة ذيل الرواية.األرجح هو إرا

وللموضوع جمال للتفصيل أكثر. من هنا فمن يقول بوجوب صالة  ،هذا
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العيدين يلزمه القول بوجوهبا يف عرص الغيبة أيضًا، غايته اشرتاط اجلامعة فيها ـ 

بعد ترك مثل خرب سامعة؛ لتفّرده وخمالفته سائر الروايات من حيث نفيه البأس 

 ا فرادى ـ واالحتياط هنا وجيه.عن اإلتيان هب

هل تعترب املرأة متحّصنة لو كانت لديها عالقة غري جنسية مع رجل  ـ 368

 آخر؟

  السؤال: قرأت أّن حدود اْلصن لتكون اَلرأة حمصنة هي حفظ الفرج، وهو

إن مل تصنه اَلرأة اعتربت زانيةا وفرض عليها إقامة اْلّد وفق رشوط وضعتها 

 اَلرأة اَلحصنة التي تقيم عالقة مع غري الزوج لكنّها حتفظ الرشيعة؟ إذاا هل تعترب

فرجها امرأةا زانية؟ وإن مل تعترب كذلك، هل ُيقام عليها حّد أَّّنا تقيم عالقةا مع 

 رجل غري زوجها رغم أَّّنا حتفظ فرجها؟

 السؤال يف عالقتها مع رجل آخر هو العالقة اجلنسيّة،  إذا كان املراد من

حتفظ فرجها عن الغري وقد سّلمته لغري الزوج؟  التحّصن، إذ كيففهذا خالف 

 وعليه فتكون زانيًة ُيقام عليها احلّد.

أما إذا كان املراد من العالقة هو أن حتّب شخصًا غري زوجها مثاًل وتتواصل 

معه لكن ضمن الضوابط الفقهّية، فهذا ال ينايف التحّصن فقهّيًا، بمعنى أّنه ال 

حّدًا أو عقابًا معّينًا رشعًا، بل قد يكون يف نفسه جائزًا ما دام يوجب عليها 

خاضعًا للضوابط الرشعّية يف النظرواللمس وغري ذلك، و م يلزم منه االنجرار 

إىل حرام، ما  م يتعنون ذلك بعنوان األذّية للزوج، فتكون عالقتها إهانًة له وأذية، 

 وهذا أمر آخر حيتاج لتحّقق رشوطه.

أخر يف القرآن واحلديث وكلامت الفقهاء، حيث أطلق  حصان معانٍ هذا ولإل
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عندهم عىل اإلسالم، وعىل الزواج الرشعي مع التمّكن، وعىل احلرّية مقابل 

 و..الرقّية، وعىل األهلية القانونية من البلوغ والعقل، إضافة إلطالقه عىل العّفة 

 عدم حاجة اجملتهد لشهادة كي يعمل باجتهاده ـ 363

 :هل اإلنسان بحاجة لشهادات مراجع أو جمتهدين لكي ُيّق له  السؤال

 اَّلجتهاد ِف الرشيعة والعمل عىل وفق اجتهاده؟

  بالنسبة له شخصّيًا ال حيتاج إلجازة اجتهاد، بل العربة بقناعته الذاتّية

بكونه جمتهدًا، فلو اقتنع بأّنه جمتهٌد يملك أدوات وخربة العمل االجتهادي، 

تهد ويبني عىل نتائج اجتهاده، وعلينا محله عىل األحسن إذا ما فيحّق له أن جي

ترّصف ترّصفات املجتهدين، عندما ال تكون لدينا أدّلة تنفي اجتهاده، فإّن عدم 

ثبوت االجتهاد ال يعني ثبوت عدم االجتهاد، وهناك الكثري من العلامء  م 

أصبحوا فقهاء يأخذوا أّي إجازات اجتهاد من أحد يف حياهتم، إال بعد أن 

 معروفني جّدًا.

ولو  م يكن مقتنعًا باجتهاده وشهد له غريه بأّنه جمتهد ومع ذلك رأى أّّنم 

خمطؤون يف شهادهتم،  م يكفه ذلك للعمل بفتوى نفسه، ما دام غري مقتنع 

 باجتهاده.

لكّن املشكلة تكمن يف أّن اإلنسان جيب عليه أن يكون ُمتاطًا يف هذه القضّية 

فسه ويقارن تفكريه بجهود العلامء والفقهاء، لريى هل حّقًا يملك هو وخيترب ن

هذه اخلربة أم أّن نفسه األّمارة بالسوء تسّول له ذلك ليتصّدى ملناصب ال يليق 

هبا، فريتكب بذلك احلرام الرشعي؟! واإلنسان عىل نفسه بصرية، وعليه أن ينتبه 

 .كثريًا هلذا األمر
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ال ختضع لنظام شامل وواضح وحاسم يف  وحيث إّن احلوزات العلمّية

موضوع الشهادات يطال مجيع املنتسبني إليها عىل حّد سواء، هلذا نجد أّن بعض 

من يستحّق شهادة االجتهاد وألقابه ال ُيمنح إجازًة، فرتاه ال يتصّدى حذرًا، فيام 

بعض من ال يستحّقون يتصّدون لقضايا االجتهاد ويفرضون أنفسهم أحيانًا عىل 

 ر.لواقع بعنارص مساعدة، سبق أن حتّدثت عنها يف جواب آخا

أّما بالنسبة للناس، فإذا كان غريه من أهل اخلربة بحيث يمكنهم تشخيص 

كونه جمتهدًا أم ال، فيمكنهم الرجوع خلربهتم يف التعامل معه سلبًا أو إجيابًا، وأّما 

ال ذلك، عندما ال غري اخلرباء فعليهم الرجوع إىل أهل اخلربة وشهاداهتم وأمث

يكون هلم اطمئنان معترب باجتهاده ولو من خالل الشياع املفيد له، فإن ُشهد له 

باالجتهاد جاز هلم التعامل معه هبذه السمة وإال فال، فإّن األصل أّنه غري جمتهد 

 ما  م يقم عىل اجتهاده دليل.

 عمل املرأة خارج املنزلاالختالط وحكم  ـ 363

 جاا ِف هذا العرص موضوع عمل اَلرأة خارج اَلنزل، ـ أصبح رائ 5السؤال: س

كيف تقرؤون هذا اَلوضوع؟ وهل الرشيعة حتبّذ للمرأة أن تعمل خارج اَلنزل أم 

أّن اْلساس ِف وظيفة اَلرأة هو عبارة عن البقاء ِف البيت واَّلهتًمم بشؤون الزوج 

 أم َّل؟ والبيت واْلطفال؟ وإذا كان عملها جائزاا فهل هو مكروه أو مرجوح

وما  ،ـ حّبذا لو تفيدونا سًمحة الشيخ حول تعريف اَّلختالط ِف اإلسالم 4س

هي حدوده وضوابطه؟ وهل من السليم ـ عىل سبيل اَلثال ـ عىل ضوء ما 

ستطرحون أن يقوم عدد من اْلشخاص اَلتزّوجني )رجاَّلا ونساء( باجللوس إىل 

مائدة واحدة حيث يقومون بتناول الطعام والتسامر بعد ذلك. مع العلم أّن 
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 هؤَّلء اْلشخاص مؤمنون ملتزمون؟

 إلماميّة ـ وهو الصحيح عىل ما بحثته مفّصاًل يف كتايب املعروف بني فقهاء ا

( حتت عنوان: 711ـ  115: 1املتواضع: )دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 

عمل املرأة، دراسة يف ضوء معطيات الفقه اإلسالمي ـ أّن عمل املرأة 

 واالختالط يف نفسه ليس بحرام، بل اخللوة يف نفسها ليست بحرام أيضًا، خالفاً 

لكثري من فقهاء أهل السنّة، وإّنام املحّرم هو ما يفيض من ذلك إىل فساد وإىل 

ارتكاب حرام، وإن كان األفضل هو عدم االختالط أو العمل الذي ال اختالط 

 فيه.

وأكتفي هنا بام ذكرته من نتائج البحث هناك، وهي أّن عمل املرأة داخل 

يمنع ذلك من وضع بعض املنزل وخارجه مباح من حيث املبدأ، لكن ال 

الرشوط والضوابط يف هذا املوضوع، كام هي بعض الرشوط والضوابط يف عمل 

 الرجل، وأبرز هذه الرشوط والضوابط هو:

أن ال يكون يف عمل املرأة رضٌر عليها من الناحية اجلسدية أو غريها، أو  أوَّلا:

قليل منه قد رضر يلحق نوع املرأة، واملسألة تتبع حجم الرضر من حيث كون ال

ة فقط ال احلرمة. وهنا ُيرجع للخرباء ـ ال الفقهاء بام هم يفيض إىل املرجوحيّ 

 فقهاء ـ يف حتديد هذه األمور بذهنية واقعية.

فلو حصل مع الرجل كان احلكم كذلك؛ ألّن  ،وهذا األمر ال خيتّص باملرأة

ئج هذه مفاهيم الرضر ونحوه عاّمة، وليس هناك من مانع يفرض أن تكون نتا

القراءات الواقعّية موّحدة عىل امتداد الزمان واملكان والظرف واحلال، فقد خيلق 

عمل املرأة يف بلد أرضارًا عليها دون بلٍد آخر تبعًا حتى للبنيات اجلسدية 

 املختلفة.
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وبقوٍل عام: ال نحّبذ فيام نراه من ذوق الشارع أن متارس املرأة األعامل ذات 

تسعى للتوّجه نحو األعامل اهلادئة التي ال ترهق جسدها بل  ،الطابع القايس جداً 

أو تثقل حالتها النفسية، مثل الطبابة والرتبية والتعليم والشؤون املكتبية 

 واملعلوماتية ونحو ذلك.

أن ال يلحق عملها ـ فردًا أو نوعًا ـ رضٌر عىل اآلخرين، وتتبع درجة  ثانياا:

علم من ذوق الشارع األِهية القصوى احلكم هنا حجم الرضر، من هنا وحيث 

لشأن املنزل والرتبية والرعاية لألطفال بالنسبة لألهل معًا، وثبت ذلك غاية 

الثبوت يف الدراسات العلمية احلديثة، فنحن نجد أنه يفرتض إيالء األطفال 

واألرسة أِهيًة بحيث ال يصح التضحية بالسالمة النفسية واالستقرار الروحي 

جمّرد العمل خارج املنزل، بل عىل املرأة ـ متامًا كالرجل ـ أن  لألرسة لصالح

توازن بني حاجات األرسة ومتطّلبات العمل، فال تقع يف إفراٍط أو تفريط، وأن 

ال تنظر إىل وظيفة األمومة والرعاية بنظرة دونية احتقارية، بل عىل املجتمع أن 

املوجودة يف األمومة، يساهم يف توجيه النساء إىل مديات الرضورة والقيمة 

 وكيف أّن رضب هذه القيمة قد يرتّد سلبًا بشكل خطري عىل االجتامع كّله.

ال نريد هنا حبس املرأة يف البيت بقدر ما نريد تعديل الصورة لدى بعض 

احلركات النسوية املتطّرفة يف طروحاهتا، والتي تسعى خللق وعي جمروح بقضايا 

 ة باحلقارة ألدائها وظيفة سامية من هذا النوع.األمومة واملنزل، وإشعار املرأ

إّن قيام املجتمع واملؤّسسات األهلية واحلكومية بربامج تكريم دور املرأة يف 

األرسة سيساهم يف مواجهة هذه احلالة النسوية املفرطة، والرجل هنا بوصفه 

زوجًا وأبًا هو الالعب الرئيس يف عملية بعث االطمئنان الروحي للزوجة أو 

االبنة بتقديره لدورها املنزيل، ورفع خمتلف أشكال االستعباد املامرس ضّدها 
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 داخل األرسة بام قد خيلق يف روحها نفرًة من هذا النوع من األعامل.

ال نجد االختالط ُمظورًا يف الرشيعة اإلسالمية من حيث املبدأ؛ هلذا ال  ثالثاا:

ّن املالحظ من النصوص الدينية مانع من عمل املرأة ولو أّدى إىل االختالط، لك

يف الكتاب والسنّة هو الرغبة يف جعل االختالط حالًة استثنائية، بحيث مهام 

 أمكن جتنّبه.

وال بأس بكلمٍة يسرية هنا، وهي أّن التحفظ امليداين يف أمر االختالط يظّل 

يف حاجًة أحيانًا عندما نطّبقه يف بعض ظواهر االختالط التي تروج يف جمتمعاتنا 

الفرتة األخرية حتى داخل الوسط الديني، حيث بتنا نالحظ أّن االختالط بدأ 

يأخذ شكاًل سلبيًا؛ إذ تصاحبه ظواهر يف العالقات االجتامعية تتخّطى الكثري من 

الذوق الرشعي، وجتّر ـ بل جّرت مرارًا ـ للرذيلة وارتكاب الفاحشة التي بلغت 

ة، فمن الرضوري احلذر جيدًا من أّن أحيانًا حّد اخليانة الزوجية املحّرم

االختالط ال يعني اخلروج عن ضوابط العالقات بني الرجال والنساء والتزام 

معايري احلياء والعفاف والتحّصن واملنعة، كام أّن طريقة الكالم وأسلوب 

احلديث ومضامينه حاجٌة أساسية لضبط اإليقاع السلبي لبعض ظواهر 

 االختالط.

ابنتي شعيب تعطي إحياءات بضوابط فعل العالقة بني إّن قّصة موسى و

الرجل واملرأة، فسعيهّن لتجنّب زّج أنفسهّن وسط الرعاة، ثم جميء إحداهّن 

بمشية استحياء، ثم قوهلا بأّن والدها يدعوه ـ و م تقل: أنا أدعوك، أو نحن 

ا األختان ندعوك، أو نحن معًا مع والدنا ندعوك ـ يف إشارة لطيفة لرّقة هذ

احلياء... صورة جلّية المرأة تفتح عالقة مع رجل ملؤها األخالقية واالنضباط 

واحلياء ومراعاة قواعد األدب، بدل األنموذج الذي بتنا نجده يروج يف 
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 األوساط املتدّينة مؤّخرًا، ويعرّب عن فّك هذه القواعد وتفتيتها.

جه وآلياته ال نعارض االختالط، وال نرى حرمته، لكننا نتشّدد يف نامذ

ومالزماته، وندعو لتقديم أنموذج يسمح للمرأة بالعمل واالنطالق يف احلياة 

دون كّس قواعد احلياء واألخالقية عىل الصعيد العام. وهذا ما نطالب به الرجل 

أيضًا متامًا بال زيادة وال نقيصة، مع اختالف يف طبيعة املوقع ونمط التأثري 

 والتأثر.

ا لظاهرة حتصني املرأة وعفافها وحرمتها كالرجل، نجد إننا ومن موقع إرادتن

أّن بعض األعامل يظّل رضورًة هلا ال أمرًا مباحًا كام أرشنا من قبل، فتخّصص 

بعض النسوة يف قضايا الطبابة النسائية يعّزز ظاهرة احلياء العام، متامًا 

 كتخّصصهّن يف طّب األطفال، وكذلك عملهّن يف قيادة سيارات األجرة

 بشكل خاّص بالنساء ونحو ذلك. (تاكيس)

مراعاة أحكام  ،بل يف مطلق عالقتها بالرجال ،يشرتط يف عمل املرأة رابعاا:

السرت والنظر مراعاًة دقيقة، كام يطلب من الرجل ذلك أيضًا. والبّد أن نشري هنا 

إىل رضورة االنضباط يف تطبيق الرشع يف هذا املجال وعدم استخدام أسلوب 

عىل الدين بحيث نلبس لباسًا يسرت اجلسد لكنه قد يكون مصداقًا التحايل 

 .للترّبج أشّد من مصداقية الكشف يف بعض األحيان

ومن هنا ندعو بمحّبة إىل ضبط إيقاع أشكال املوضة السّيالة يف هذا الزمن 

بالنسبة للنساء املحّجبات، بحيث ال يكون يف هذه املوضة التفاٌف عىل املقاصد 

من وراء السرت والعفاف، مع تأكيدنا عىل حّق املرأة يف أن تظهر بمظهٍر الرشعّية 

 يليق هبا، فإّن ما يليق غري ما جيذب أو يفرط يف اإلثارة.

إّن فرص العمل يف املجتمع حّق للرجل واملرأة معًا، وليست حكرًا  خامساا:
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ىل حّق عىل الرجال، فللمرأة العمل وال يصّح النظر إليها عىل أّنا متطّفلة ع

 غريها. نعم، ال يمنع العنوان الثانوي من حكم هنا أو هناك بحّق الرجل واملرأة.

 م يثبت حرمة خروج املرأة من منزهلا بعنوانه، كام أّن خروجها منه ال  سادساا:

حيتاج إىل إذن أحد ما  م يناف حّق أحد يف البيت، مثل حّق الزوج، وهذا احلكم 

 خروجه من املنزل ما  م تتزاحم العناوين. جيري بالنسبة للزوج أيضًا يف

لكن ذلك ال يمنع من حتسني عدم ختّطي الفتيات ملكانة اآلباء واألمهات يف 

خروجهّن من املنزل، ومراعاة لياقات األدب يف التعامل مع سائر أفراد األرسة، 

 وإن  م يكن أخذ اإلذن واجبًا.

بال ُمرم سواء للحّج أم لغريه،  م يقم دليل مقنع عىل حرمة سفر املرأة  سابعاا:

نعم يشرتط أن تكون مأمونًة عىل نفسها وماهلا، بحيث ال يكون سفرها تعريضًا 

 لنفسها للرضر واألذية، وهو حكم جيري يف حّق الرجل أيضًا.

إّن قيادة املرأة للسيارات ليس ُمّرمًا، حيث  م نجد له عينًا وال أثرًا يف  ثامناا:

بط عالقات املرأة. نعم، ال مانع من احلّث عىل مراعاة القضايا املتصلة بضوا

 القواعد الرشعية واألخالقية يف هذا املجال للرجل واملرأة عىل السواء.

 الفقهي؟ وما هي آثار ذلك؟الفقيه ملبناه ما معنى تغيري  ـ 366

  السؤال: عندما نسمع أّن السّيد اخلوئي مثالا قام بتغيري مبناه الفقهي ِف آخر

يتبادر إىل ذهني عّدة أسئلة: ما معنى ذلك علمّياا؟ وما نسبة ما قام بتعديله حياته، 

 من جممل مبناه؟ وأَّل يؤّثر ذلك عىل فتاواه السابقة؟

  املقصود من املبنى الفقهي أو األصويل أو الرجايل ونحو ذلك، هو نظرّية

نعلم هناك  تشّكل أساسًا حتتّيًا ملجموعة من النتائج يف االجتهاد الرشعي، فكام
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أسس حتتّية لالجتهاد الرشعي وهناك نتائج فوقّية أو حتى بحوث فوقيّة، متامًا كام 

هي سائر العلوم األخرى، هناك أصول تقوم عليها الدراسات والبحوث 

 األخرى كّلها أو بعضها.

فمثاًل عندما نقول يف علم الرجال واجلرح والتعديل بأّن السيد اخلوئي كان 

رواة كتاب كامل الزيارة من حيث املبدأ، فهذا معناه وثاقة زيد يرى وثاقة كّل 

وعمرو عنده إذا كان اسمهام قد ورد يف أسانيد هذا الكتاب، فإذا وجدنا لزيد 

روايًة أخرى يف مكان آخر، وتقول بأّن الغسل لزيارة اإلمام احلسني عليه السالم 

وئي سوف يعمل يغني عن الوضوء أو هو مستحّب، فهذا يعني أّن السيد اخل

بتلك الرواية؛ ألّن املفروض أّن راوهيا ـ وهو زيد ـ رجٌل ثقة معتمد عليه نتيجة 

وجود اسمه يف أسانيد كتاب كامل الزيارة البن قولويه، وسينجم عن ذلك أن 

ُيفتي السيد اخلوئي بمضمون ونتيجة تلك الرواية التي رواها لنا زيد الثقة، وهبذا 

 بأّن غسل زيارة اإلمام احلسني يغني عن الوضوء كغسل أفتى السيد اخلوئي فعالً 

 بة.اجلنا

وهنا إذا أعاد السيد اخلوئي النظر يف رأيه ومبناه يف كتاب كامل الزيارة، كام 

حصل فعاًل أواخر حياته، وتوّصل إىل أّن رواة هذا الكتاب ال دليل عىل وثاقتهم 

ملبارشين فقط، وعددهم بأمجعهم، بل الثقات فيهم هم مشايخ مؤّلف الكتاب ا

 م يعد ثقًة؛ ألّنه ليس  يقارب الثالثني، فستكون النتيجة هنا أّن زيدًا الذي كان ثقةً 

من املشايخ املبارشين البن قولويه، فال دليل عىل وثاقته غري ورود اسمه يف 

كتاب كامل الزيارة حسب الفرض. وإذا  م يعد زيٌد ثقًة فإّن تلك الرواية التي 

غسل زيارة اإلمام احلسني مستحّب أو يغني عن الوضوء  م تعد معتربًة  تقول بأنّ 



 785 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

من حيث السند، وهذا معناه أّن السيد اخلوئي سوف يغرّي تلقائّيًا فتواه بإجزاء 

غسل الزيارة عن الوضوء، هذا هو معنى أّن تغيري املبنى يفيض إىل تغيري الفتاوى 

 أحيانًا.

ات التي يرتكها تغيري الفقيه للمبنى وختتلف القضية من حيث حجم التأثري

املعنّي، فهناك نظرّيات مساحة تأثريها يف االجتهاد الفقهي تكون ُمدودة، فقد 

تتغرّي عرشة فتاوى تبعًا لتغرّيها، لكن هناك نظرّيات تعّد مساحة تأثريها واسعة، 

 .فلو حصل تغرّي فيها عند املجتهد ألّدى ذلك إىل تغرّيات أوسع وأشمل

لو جّدد الفقيه األصويّل نظره يف حجّية خرب الواحد، وتوّصل إىل أّن خرب مثاًل 

الواحد ليس بحّجة، فهنا من الطبيعي أن ترتك هذه النظرّية تأثريات واسعة عىل 

االجتهاد الفقهي. وكثرة خمالفة هذا الفقيه لآلراء األخرى ال يعني بالرضورة أّنه 

خيالفهم يف نظرّية واحدة، لكّن هذه  خيالف العلامء يف نظرّيات كثرية، بل قد

النظرية هلا تأثريات واسعة، فيبدو للناس أّنه خيتلف مع العلامء يف أمور كثرية، 

لكنّه يف حقيقة احلال خيتلف معهم يف مسألة واحدة، وهذه املسألة ترتك تأثريات 

 واسعة وجوهرّية.

يف مسألٍة، نتيجة  هذا، ويوجد بحث بني الفقهاء يف أّنه لو تبّدل رأي املجتهد

تغرّي نظره فيها أو لتغرّي املبنى الذي تقوم عليه هذه الفتوى، فهل جيب عليه أن 

 فتواه اجلديدة أم ال؟ مُيعلم مقّلديه بذلك ويقّدم هل

 انقسم الفقهاء هنا إىل ثالثة آراء:

ما ذهب إليه بعض الفقهاء ـ كالسيد كاظم اليزدي ـ من أّن رأيه  الرأي اْلّول:

بق إذا كان موافقًا لالحتياط  م جيب عليه إعالم مقّلديه بفتواه اجلديدة، أّما السا
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 إذا  م يكن موافقًا لالحتياط لزمه إعالمهم هبا.

ما عليه أغلب الفقهاء املتأّخرين جّدًا واملعارصين، من أّن فتواه  الرأي الثاين:

السابقة لو كانت عىل وفق موازين االجتهاد  م يلزم عىل املرجع إعالم مقّلديه 

 بتغري رأيه، أّما إذا  م تكن عىل وفق املوازين وجب اإلعالم.

لنجفي ما ذهب إليه بعض الفقهاء ـ مثل الشيخ عبد النبي ا الرأي الثالث:

 العراقي ـ من وجوب اإلعالم مطلقًا.

 معنى استقالل املرأة يف مسألة الزواج بغري إذن األب ـ 367

  السؤال: يشرتط عند البعض ِف العقد عىل البكر بدون إذن اْلب أن تكون

رجو التفصيل. وهل هي ما هو أمستقّلةا فًم اَلقصود باَلستقّلة؟ فالكلمة جمملة و

ذا كانت اَلرأة مالكة أمرها، تبيع وتشرتي وتعتق إ»مذكور ِف رواية زرارة: 

وتشهد وتعطي من ماهلا ما شاءت، فإّن أمرها جائز تزّوج إن شاءت بغري إذن 

 ؟«ولّيها. وإن مل تكن كذلك فال جيوز تزوجيها إَّلّ بأمر وليّها

  الظاهر أّن املراد باستقالهلا هو كوّنا تدير أمورها املالّية واالجتامعية

ّية بنفسها، وليست تابعًة لغريها، كام يف مثل املرأة التي تعول منزل أهلها والعالئق

وهي تدير شؤونه مثاًل عىل أساس عدم وجود إخوة ذكور مع كرب سّن الوالدين، 

 وهذا ما تشري إليه الرواية املنقولة أعاله.

غري  أحزاب أو قيادات دينّيةالسياسي واالجتماعي مع العمل  ـ 363

 مرجعّية

 :ما هو الرأي الرشعي ِف التفاف الناس حول قيادات دينية ولكنّها  السؤال
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جتًمعي؟ وهذه القيادات متدّينة وخملصة َّلليست مرجعّية ِف الشأن السيايس وا

للناس، وتراجع اَلرجعّية فقط ِف اْلمور التي حتتاج إىل فتوى دون غريها من 

و ابتعاد القضايا السياسية. وسبب التفاف الناس حول هذه القيادات ه

كتفاء باْلمور الفقهّية والناس حتتاج إىل من َّلاَلرجعّيات عن الشأن السيايس وا

 يرّتب أمورهم.

  هلذا السؤال اتصال بموضوع يستحّق وقفة أطول، وهو رشعيّة العمل

احلزيب وعالقته باملرجعّية الدينية أو بالفقهاء عمومًا، ولكن اختصارًا يمكن 

القول بأّنه خيتلف اجلواب عن هذا السؤال ـ فقهّيًا ـ تبعًا الختالف النظرّية 

 الفقهّية:

اجلامع للرشائط أو ما هو بقّوهتا، فإّن هذه فإذا قلنا بالوالية العاّمة للفقيه  أ ـ

 النظرية ـ بأطروحتها املشهورة املتداولة ـ هلا ُبعدان:

الُبعد األّول: إّن الفقيه مأذوٌن يف الرشيعة لكي يتوىّل الشؤون العاّمة 

ويتصّدى هلا، فلو تصّدى للشأن العام كان له ذلك، وكان لآلخرين اّتباعه أيضًا 

 .)اجلانب اإلجيايب(

الُبعد الثاين: إّن غري الفقيه ليس مأذونًا يف التصّدي للشؤون العاّمة ما  م يكن 

 لديه إذٌن من الفقيه اجلامع للرشائط )اجلانب السلبي(.

وعليه، وانطالقًا من كال ُبعدي نظرّية والية الفقيه العاّمة، فإّنه ال حيّق ألّي 

وخملصًا وحريصًا وخبريًا  شخص ليس بفقيٍه ـ ولو كان مؤمنًا ملتزمًا دينّياً 

وواعيًا وبصريًا ـ أن يتصّدى للشؤون العاّمة من دون إذن الفقيه ويّل األمر مع 

توّفر ويل األمر. ولو تصّدى  م جيز اتباعه فيام يفعل أو االلتحاق بحزبه أو تياره 

 .السيايس. أّما لو أخذ إذنًا خاّصًا أو عامًا من الفقيه ويّل األمر جاز العمل معه

وأّما إذا ُبني عىل عدم صّحة نظرّية الوالية العاّمة للفقيه أو ما هو  ب ـ
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 بحكمها، جاز لغري الفقهاء التصّدي للشؤون العاّمة برشوط أبرزها:

 األّول: عدم خمالفة الرشع والفتوى الفقهّية الكلّية احلّجة رشعًا.

 الثاين: عدم اإلرضار بالصالح العام.

التصّدي خمالفًة لقوانني الدولة اإلسالميّة الرشعّية الثالث: أن ال يكون يف 

 عىل تقدير وجودها يف دائرة التصّدي.

ووفقًا لذلك ـ أي للنظرّية الثانية ـ جيوز لسائر املؤمنني تشكيل األحزاب 

السياسّية واملنظامت الشعبّية واملدنيّة وغري ذلك، رشط عدم خمالفة الرشع يف 

ألهداف السليمة، وال يلزمهم مراجعة الفقهاء أو عملهم وُمافظتهم عىل حتقيق ا

مراجع الدين يف الشؤون امليدانّية، كخوض االنتخابات هذا العام، أو الدخول 

يف احلكومة، أو توقيع اتفاق مع دولة معّينة مثاًل، بل يراجعوّنم يف الشؤون 

ات الرشعّية العاّمة فقط، كام لو كانت بيدهم وزارة السياحة أو شؤون البلديّ 

ولزمهم التعامل مع جتارة اخلمور مثاًل فام هو احلكم؟ فهنا يراجعون الفقيه 

 ليعطيهم الفتوى التي يلزمهم العمل هبا رشعًا كّل حسب تقليده.

يف بعض احلاالت املتعّلقة بشؤون الفقيه ولو عىل غري نظرية الوالية  ،نعم

عة، مثل حكم بعض العاّمة، يلزم املؤمنني واألحزاب السياسية أيضًا املراج

األموال جمهولة املالك، أو الترّصف باألموال الرشعّية التي ولّيها احلاكم 

الرشعي، مثل بعض األوقاف أو األمخاس وما شابه ذلك، عىل ما هي الفتوى 

 املشهورة يف هذه األمور.

وهناك تفاصيل أخرى تتعّلق ـ مثالً ـ بفرض تدّخل املرجع بام يغاير نشاط 

يس نرتكها ملجال آخر، ولعّل فرصًة أخرى تسمح بتفصيل الكالم احلزب السيا

 يف هذا املوضوع من جوانب فقهّية وغريها.
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وبناء عىل هذا كّله، فاملكّلف هنا يتبع تقليده أو اجتهاده، فإذا كان مقّلدًا ملن 

يقول بالوالية العاّمة للفقيه أو كان اجتهاده قد أوصله لصّحة هذه النظرّية، لزمه 

 ه.لنظرّية األوىل، وإال اختلف حكمل عىل وفق االعم

 عالج حال الوسوسة يف الصالة ـ 363

  السؤال: ما هو عالج الوسواس ِف العبادات الذي يعيق حّتى التلّفظ

بالكلًمت كالسور والتكبريات؟ وقد جّربنا النصائح اَلوجودة ِف الروايات، 

 اْلمر أيضاا.لتفات ومل ينجح َّلولكن دون جدوى. ونصحنا آخرون بعدم ا

  بناء عىل الفرضية التي قّدمتموها، وتعّطل السبل التي جاءت يف األحاديث

وما نصحك به اآلخرون، فإّنني ال أنصحكم بعدم االلتفات، بل أنصحكم 

بااللتفات إىل أّن هذا الفعل مرفوض ومن تأثريات الشيطان ووسوسته، 

ا، فال تتعامل مع هذه إلرباكك يف ظواهر الصالة حتى ترتك حضور القلب فيه

الظاهرة بعدم التفات، بل تعامل معها بوصفها ظاهرة مبغوضة وشيطانيّة 

 .ومكروهة نفسّيًا يف الدين، فلعّل هذا الشعور النفيس يساعد عىل تركها

فليس املهم يف الوسوايس ـ وكذا كثري الشك ـ أن يتجاهل احلدث أحيانًا، بل 

قبح احلدث الذي يعيشه، وشيطانّية هذا  يستشعرأن قد يضطّر يف بعض األحيان 

 السلوك، فلو حصلت له حالة الكراهة هذه لربام ساعدته يف عالج هذا األمر.

كام أنصح يف بعض احلاالت بالنظر يف هذه احلالة وأسباهبا التي تكون من 

خارج حال الصالة والطهارة، فلعّلك تعاين من أزمات نفسّية عاّمة فعليك 

بادات كي تتالشى هذه احلالة عندك يف العبادات. وعمومًا إصالحها خارج الع

 األمر حيتاج أحيانًا هلدوء أعصاب ورفع حال التشنّج العاّمة يف حياتك.
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 أنزميات من اخلنزير حيتويإطعام األطفال حليبًا اصطناعيًا  ـ 373

  السؤال: هناك طفلة عمرها مخسة أشهر ترشب اْلليب اَّلصطناعي من نوع

كًم أّن  ،عدهتا َّل تستطيع هضم اْلليب اَّلصطناعي اَّلعتياديخاّص، حيث إّن م

أّمها َّل تستطيع إرضاعها. لكن حني اَّلتصال بالرشكة اَلنتجة هلذا اْلليب 

اَّلصطناعي أبلغوا اْلهل أَّّنم يستخدمون بعض اْلنزيًمت اَلستخرجة من 

ودة ِف بنكرياس اخلنزير ـ أجّلكم اهلل ـ لتقويض )أي تكسري( الربوتينات اَلوج

هذا اْلليب اَّلصطناعي ِف اَلراحل اْلوىل من صنعه )وَّل نعلم بالضبط تفاصيل 

ليب عىل شكل مسحوق أم هذه العملّية الكيمياوية وهل هي ِف حال كون اْل

وهل إّن اْلنزيًمت تضاف إىل نفس اَلاّدة مبارشةا وكيف؟ وهل  ؟سائل مثالا 

ي بعد إجراء مجيع العملّيات ج النهائتتبّخر مثالا أم كيف تستخرج؟ الخ( أّما النات

فال يوجد فيه أّي يشء من هذه اْلنزيًمت اخلنزيرّية. وهذا ما تؤّكده الرشكة  عليه

اَلنتجة، حيث إَّّنم يقولون بعدم وجود أّي ماّدة من اخلنزير مضافة إىل حمتويات 

ؤال هنا اْلليب، وإّنًم يستخدمون اْلنزيًمت اخلنزيرّية لعملّية التقويض فقط. الس

 ِف شّقني: هل جيوز لألهل إعطاء هذا اْلليب اَّلصطناعي للطفلة؟ )علًما أنّ 

ولعّله من الشاّق العثور عىل غريه بنفس  الطبيب هو الذي وصف هذا اْلليب

َّلقاه هذا  أي هل جيب تطهري كّل ما ات(. وهل يعترب هذا اْلليب نجساا اَلواصف

التطهري، أّي كمجرد نجاسة  ءفبأّي نحو من أنحا اْلليب؟ وإن كان كذلك

 .أم نجاسة خنزيرّية؟ هذا ودمتم ِف حفظه خبثية

  جيوز إطعام الطفل هذا احلليب مطلقًا، ما  م يكن فيه رضٌر عليه؛ ألّن

الدليل غاية ما يدّل عليه هو حرمة سقي األطفال املسكرات واخلمور، أّما سائر 

، وما دّل عىل إهراق اآلنية النجاسات، فلم يقم دليل معترب عىل احلرمة فيها
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بتنّجس األكل الذي فيها ال يفيد، وال أقّل من كون الروايات القليلة جّدًا يف 

 املقام ضعيفة السند عىل ما هو الصحيح.

أّما موضوع طهارته ونجاسته فيحتاج لتوضيح أكثر، فهل املاّدة املستخرجة 

ا بعينها توضع فيه؟ كام من اخلنزير ختضع لالستحالة، ثم توضع يف احلليب أم أّّن 

أّنه  م يتضح هل توضع مع احلليب حال كونه مسحوقًا ثم تستحيل، أم توضع 

فيه حال كونه سائاًل؟ لكن إذا أردنا إجراء القواعد فال يبعد احلكم بطهارة 

احلليب، لعدم العلم بتنّجس احلليب بتلك املاّدة قبل استحالتها، وفقًا لفرض 

كالمكم، حيث لدينا ماّدة نجسة من اخلنزير، ولدينا  استحالتها كام يفهم من

احلليب الذي ال نعرف هل هو مسحوق أم سائل، ونعلم باتصال االثنني، لكن 

نشك يف أّن هذا االتصال جاء قبل استحالة املاّدة وبعد كون احلليب سائاًل أم ال، 

 واملفرتض احلكم بالطهارة حينئٍذ، واهلل العا م.

على نفي حجّية خرب الواحد بأخبار العرض على  االستدالل يس يفأل ـ 373

 ل؟!باط الكتاب دوٌر

  السؤال: ذكرتم ِف بعض أجوبتكم أّن منكري حجّية خرب الواحد استندوا إىل

الروايات التي تأمر بطرح ما مل يوافق القرآن الكريم، فكيف يصّح منهم هذا 

لواحد، واَلفروض فيستندون إىل روايات آحادّية لكي يثبتوا عدم حجّية خرب ا

 أَّّنم َّل يقولون بحجّية خرب الواحد، فكيف استندوا إىل خرب الواحد هنا؟!

  إّن إشكالكم هذا مطروٌح يف بعض كتب أصول الفقه املطّولة عند

املتأّخرين؛ حيث نوقش االستدالل عىل عدم حجية خرب الواحد بأخبار العرض 

 اب:بأّن ذلك يستلزم الدور، لكّن أجيب عن ذلك وجي
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إّن أخبار العرض عند اإلمامية واردة بنحو التواتر املعنوّي، كام اّدعاه  أوَّلا:

 غري واحد من العلامء.

وهذه املناقشة ُمّل نظر عندي حيث بحثت مفّصاًل يف هذا املوضوع، وأثبّت 

بل وإمكان االعتامد  ،أّن أخبار العرض  م تبلغ حّد التواتر رغم صّحتها السندّية

ـ وليس بالبعيد ـ عىل القدر املتيّقن منها، نعم من حيصل له وثوق بصدورها 

 يرتفع عنه الدور.

إّنه حتى لو كانت أخبار العرض روايات آحادية معتربة بناء عىل حجّية  ثانياا:

خرب الثقة أو املوثوق مثاًل، مع ذلك فإّنه يلزم منها تعارض أخبار اآلحاد فيام 

ينها، من حيث إّن إثبات حجّية خرب الواحد يلزم منه ثبوت حجّية أخبار ب

العرض، لكوّنا أخبار آحاد، فيلزم منه بطالن حجيّة خرب الواحد؛ والقاعدة 

تقول: كّل ما لزم من ثبوته عدمه فهو باطل، فتكون أخبار العرض بمثابة دليل 

 .إلزامي ثاٍن ضّد القائلني بحجّية خرب الواحد

يح فإّن ثبوت حجية خرب الواحد سوف يثبت حجّية أخبار العرض، وللتوض

وإذا ثبتت حجية أخبار العرض فإّّنا تدّل عىل عدم حجّية خرب الواحد حسب 

الفرض، فيكون ثبوت حجّية خرب الواحد مثبتًا ألخبار العرض املثبتة لبطالن 

حد، أو حجّية خرب الواحد، وهذا ما يوجد مفارقة يف نظرية حجّية خرب الوا

 تناقضًا ذاتّيًا.

لكن ما يسّهل اخلطب هو أّن أخبار العرض ليست دلياًل قوّيًا عىل إسقاط 

حجية خرب الواحد، فهي ال تعطي احلجية للخرب املوجود مضمونه متامًا يف 

الكتاب وتنفي احلجية عن غريه، وقد بحثت ذلك بالتفصيل يف كتايب )حجّية 

 بعون اهلل تعاىل.احلديث(، والذي سوف يصدر قريبًا 
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 ةصّلى صالة رباعّيبعد أن عن نية اإلقامة لو عدل ملسافر اصوم  ـ 373

  )السؤال: لو أحكمت اإلقامة )اَلكان الذي نوى فيه اَلسافر اإلقامة عرشة أّيام

ِف مكان معنّي، بأن صىل صالةا رباعّية لكنّه عدل عن اإلقامة بعد مخسة أّيام، فًم 

فيصوم أم َّل فيفطر؟ لو تفّضلتم بذكر رأي حكم صومه؟ هل يلحق بالصالة 

 .السيد اخلوئي قّدس رّسه، والسيد السيستاين مّد ظّله وجزاكم اهلل عنّا خرياا 

  املستفاد من إطالق فتوى السيدين اخلوئي والسيستاين وغريِها من سائر

يصّح الصوم من املسافر الذي حكمه التامم، »العلامء املتأّخرين والتي جاء فيها: 

: 2)اخلوئي، منهاج الصاحلني « كناوي اإلقامة واملسافر سفر معصية ونحوِها

(، وكذلك من سائر فتاوهيام يف 772: 2؛ والسيستاين، منهاج الصاحلني 157

باب صالة املسافر، مضافًا لبحوث السيد اخلوئي االستداللية يف صالة املسافر 

احلكم فيه هو التامم، فإّن وكتاب الصوم.. املستفاد هو أّنه يف كّل مورد يكون 

 الصوم يكون قائاًم، و م أعثر عىل ختصيص هلام هلذا احلكم بمثل موردنا.

وقد فهم بعض العلامء من بعض الروايات )كخربي معاوية بن عامر، 

وسامعة( تأسيس قاعدة املالزمة بني القرص واإلفطار وبني التامم والصيام، إال يف 

هذا ولكن األفضل استفتاء السيد السيستاين  بعض املوارد التي خترج بدليل.

رعاه اهلل، فلعّل لديه خصوصّية هنا و م يرش هلا يف رسالته، وإن كان ظاهر الكالم 

 ـ كام قلُت ـ هو اإلطالق.

فإّن قاعدة التالزم املّدعاة حتتاج ملزيد من التأّمل. واهلل  ،أّما من وجهة نظري

 العا م.

 قاعدة اإللزاملف املذهيب بتصحيح الصالة مجاعة خلف املخا ـ 378

  السؤال: شيخنا العزيز، َّل يسعني وأنا أتصّفح موقعكم اَلبارك إَّل أن أسأل
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اهلل لكم دوام التوفيق والتسديد، ففيه آراء رصُية وواضحة لكثري من اَلسائل 

الشائكة... شيخنا الكريم، أحببت السؤال عن عدم إجزاء الصالة مجاعة خلف 

َلاذا؟ أليست صالته ـ بناءا عىل قاعدة اإللزام )ألزموهم بًم ألزموا إمام ليس إمامّياا 

به أنفسهم( ـ صحيحة وفق مذهبه وإن كانت باطلة بنظرنا للتكّتف أو لقول 

آمني؟ فكًم يستطيع اإلمامي الزواج من مطّلقة غريه من أبناء اَلذاهب اْلخرى 

رة، َلاذا َّل يستطيع تصحيح وإن كان الطالق باطالا بنظره بناءا عىل القاعدة اَلذكو

صالة غري اإلمامي بنفس القاعدة فيجوز له الصالة خلفه؟! ودمتم ِف أمان اهلل 

 .وحفظه

  هناك قاعدتان يف الفقه تتعّلقان بحاالت اختالف الترشيعات بني املذاهب

اإلسالمّية، بل عّممهام بعض الفقهاء الختالف الترشيعات بني املسلمني 

دة اإللزام وقاعدة اإلمضاء، ورغم ما يلوح من بعض وغريهم، وِها قاع

الكلامت من وحدة القاعدتني، إال أّن الفقهاء املتأخرين مّيزوا بينهام، وذكروا أّنه 

كثريًا ما يقع اخللط بني القاعدتني فتتشّوش الصورة عىل بعض طالب العلوم 

 الدينية فضاًل عن غريهم.

صدر من شخص غري إمامي يعتقد هو فقاعدة اإللزام تقول بأّن أّي ترّصف ي

بصّحة ترّصفه، فيام اإلمامي يعتقد ببطالن ذلك الترّصف، فإّن بإمكان اإلمامي 

أن يتعامل مع الطرف اآلخر وفق اعتقاده بالصّحة، فُيلزمه بام اعتقد به، وتكون 

 .نتيجة قاعدة اإللزام ملصلحة اإلمامي دون أن خترق اعتقاد غري اإلمامي

ق السنّي زوجته بال إشهاد الشاهدين العدلني، فإّن هذا الطالق فمثاًل لو طلّ 

صحيح يف الفقه السنّي، بينام هو طالق باطل يف الفقه اإلمامي، ففي هذه احلال 

جتري قاعدة اإللزام، وتكون نتيجتها أّن اإلمامي يمكنه الزواج من مطلَّقة هذا 
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يكون اإلمامي قد  الشخص، فُيلزمه بعقيدته التي ترى صّحة طالقه، وهبذا

حصل عىل مصلحة، وهي إمكانّية الزواج من املطّلقة بال إشهاد، دون أن يكون 

فيام فعله اإلمامي ما ينايف اعتقاد غري اإلمامي؛ ألّن املفروض أّن غري اإلمامي 

 يرى الطالق صحيحًا، ومن ثم فالزواج التايل سيكون صحيحًا أيضًا.

ا يعتقده اآلخر ولو  م تعتقده أنت، بحيث فقاعدة اإللزام تعني البناء عىل م

 يرجع هذا البناء ملصلحتك دون أن خيرق اعتقاد اآلخر.

أّما قاعدة اإلمضاء فهي بالعكس، إذ لن تكون النتيجة راجعًة ملصلحة 

اإلمامي بالرضورة، فلو تزّوج السنّي من امرأة بطريقة نحكم نحن ببطالّنا فيام 

ال جتري قاعدة اإللزام، بل جتري قاعدة  حيكم هو بصحتها، ففي هذه احلال

اإلمضاء، أي إمضاء نكاحه الذي هو باطل من وجهة نظرنا )لكّل قوم نكاح(، 

وإمضاء النكاح ليس ملصلحتنا بالرضورة، إذ يمنع الشيعي من التزّوج هبذه املرأة 

بعد فرض تصحيح العقد الذي وقع بينها وبني زوجها، وإن كان هذا العقد من 

رنا باطاًل، فعادًة ما تكون قاعدة اإللزام ملصلحة الشيعي، فيام قاعدة وجهة نظ

اإلمضاء بالعكس، ولعّله يمكن بالتحليل إرجاع القاعدتني إىل خصوصّية 

 واحدة.

امعة، فكيف يمكن تطبيق قاعدة اإللزام؟ فبامذا اجلوهنا لو أخذنا مثال صالة 

خلفه أّي إلزام له قانونّيًا، نحن نلزمه؟ فهو يرى صّحة صالته، وليس يف صالتنا 

وظاهر نصوص قاعدة اإللزام هو خصوصّية اإللزام قانونًا، بحيث نفرض عليه 

األثر الذي يعتقده وإن  م نكن نحن نعتقده، وأين هي عملية فرض اآلثار يف 

صالة اجلامعة؟! ومن هنا قد يشّكك يف شمول قاعدة اإللزام ملثل صالة اجلامعة، 

 .ن مثل هذه املواردويّدعى انرصافها ع
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وهلذا يالحظ الباحث أّن تطبيقات الفقهاء لقاعدة اإللزام كانت قليلًة يف 

الفقه، وغالبًا ما جرى تطبيقها يف بايَب: الطالق واإلرث، وما ذلك إال لوجود 

هذه احليثيات اإللزامّية القانونية يف مثل هذه املوارد، بحيث يندر أن جتد هلا 

 دات مثالً.تطبيقًا يف باب العبا

هذا هو فهم الفقهاء للموضوع، وهو الذي بّرر عدم إجرائهم مثل هذه 

 القاعدة يف باب صالة اجلامعة.

بل حتى لو فرضنا أّن قاعدة اإللزام جتري هنا، فإّن العلامء والفقهاء  م ُيبطلوا 

صالة اجلامعة خلف غري الشيعي ألجل أّن صالته باطلة فقط، حتى نستعني 

ام لرتتيب آثار الصّحة عىل صالته، بل إّن بعض مستنداهتم هنا بقاعدة اإللز

 ترجع:

تارًة إىل اعتقادهم بعدم عدالة غري الشيعي، حيث يرشطون يف العدالة  أ ـ

سالمة االعتقاد، فام  م يكن سليم االعتقاد فلن يكون عادالً، وحيث إّن العدالة 

صالة خلف غري العادل من رشوط إمام اجلامعة يف الفقه الشيعي، فال تصّح ال

حتى لو كانت صالته صحيحة يف نفسها، وسيكون غري اإلمامي غري عادل 

فتبطل اجلامعة خلفه، فكام ال تصّح الصالة خلف غري البالغ، وخلف املرأة لغري 

املرأة، وخلف من هو غري صحيح القراءة خلقًة، وخلف األعرايب، وخلف من 

، وخلف املضطجع للقائم والقاعد، عىل أقيم عليه احلّد، وخلف القاعد للقائم

املشهور يف هذه كّلها، رغم صّحة صالهتم يف نفسها، كذلك احلال يف غري 

اإلمامي، فإّنه ال جتوز عندهم الصالة خلفه مجاعة رغم صّحة صالته يف نفسها 

 .أو لقاعدة اإللزام أو غريها

يوجب بطالّنا بل لو فرض أّن غري اإلمامي  م يرتكب أّي شء يف الصالة 
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بحسب الفقه اإلمامي، كام لو  م يتلّفظ بآمني و م يتكتّف يف الصالة أو نحو ذلك، 

ومع ذلك ال تصّح الصالة خلفه مجاعة، وهذا يعني أّن العربة ليست بصّحة 

 ر.ات أَخ صالته أو بطالّنا عندهم، بل خلصوصيّ 

هم وأخرى للنصوص اخلاّصة التي وردت عن أئّمة أهل البيت علي ب ـ

السالم يف عدم إجزاء الصالة خلف غري الشيعي، ال ألّن صالته باطلة، بل ألّن 

من رشوط اجلامعة مستقاًل أن ال يكون اإلمام غري شيعي، وعليه فقاعدة اإللزام 

هنا  م تعد جتري ـ لو فرضنا جرياّنا ـ بعد قيام األدّلة اخلاّصة عىل املنع عن 

 الصالة خلف غري الشيعي.

ة مرّبر مشهور الفقهاء الشيعة يف هذه املسألة، وإن كان هناك من هذا هو عمد

استند أيضًا لدليل بطالن صالهتم نتيجة عدم قبول األعامل بدون والية. وأّما 

 القول الراجح فنرتكه ملناسبة أخرى.

 (حقوق احليوان يف اإلسالمحول )مقرتحات منهجّية و مالحظات ـ 373

 ن ِف اإلسالم، فهل من مالحظات السؤال: عندي بحث حول حقوق اْليوا

 منهجّية أو مقرتحات تقّدموَّنا ِل؟

  هذا موضوع جّيد ومفيد ومعارص، وقد كتب فيه جمموعة من الباحثني

كتابات قّيمة ومجيلة ومفيدة تستحّق الشكر والتقدير، واملهم فيه ـ فضاًل عن 

 سائر العنارص املعروفة ـ أمور:

حث وفقًا ملا يف الفقه اإلسالمي ومنسجاًم مع ُماولة اجلمع بني تقسيم الب أ ـ

القوانني احلديثة، بحيث يكون فرز العناوين وتقسيمها بطريقة تنسجم مع آخر 

ما ُسّن قانونّيًا يف العا م هبذا الصدد، والسبب يف ذلك أّنه ال يوجد لدينا بحث 



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 111

مستقل أو باب فقهي مستقّل يف حقوق احليوان، هلذا فنحن أساسًا بحاجة 

فهرسة معارصة يف احلقوق تالحظ القانون العرصي، بدل أن نضّيع وقتنا يف ل

 عناوين كلّية عاّمة.

من هنا أقرتح أن يكون البحث مقارنًا بني الفقه املذهبي والفقه  ب ـ

اإلسالمي العام، وكذلك مقارنًا بني الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي، وهنا 

وقّية يف األمم املتحدة ومؤّسساهتا، وكذلك من املفيد جدًا مالحظة اللوائح احلق

يف مجلة من دول العا م املعروفة باالهتامم باحليوان مثل سويّسا وغريها. وعىل 

تقدير وجود نصوص فقهّية أو حديثّية يف جمال بحثكم فمن املناسب 

استحضارها، وإال فيمكن احلديث عن القواعد العاّمة يف الرشع، وُماولة 

 قوانني اجلزئّية من قبلكم حينئٍذ.توظيفها لسّن ال

يوجد خطأ كبري جّدًا وقع فيه ـ يف حدود ظنّي ـ أكثر إن  م نقل كّل الذين  ج ـ

كتبوا يف حقوق احليوان يف اإلسالم، وهو أّن بعض ما أدرجوه يف احلقوق قد ال 

يكون راجعًا حلّق احليوان بقدر ما هو راجع حلكٍم مرتبط باإلنسان، فمثاًل حرمة 

إطعامه، أو محايته من التلف أو  قتل احليوان اململوك بال رضورة، أو وجوب

العطب، أو نحو ذلك، قد يكون السبب فيه حّق احليوان يف العيش وعدم التعذيب، 

لكن قد يكون السبب هو حرمة اإلرساف بحيث ليست القيمة للحيوان هنا بام هو 

نفٌس وروح، بقدر ما القيمة له بام هو مال، فلو كان ُمّله حجر أو طاولة حلرم 

يضًا بمالك حرمة اإلرساف، فلذلك نحن بحاجة ماّسة لكشف العنارص إتالفهام أ

احلقوقّية املتصلة باحليوان نفسه، ال العنارص احلقوقّية أو الوظيفّية املتصلة باإلنسان 

والتي يصادف أّنه يستفيد منها احليوان، فجهة احلكم مهّمة هنا جّدًا، حتى ال نقع يف 

 ر ممّا تتحّمل.تطويع للنصوص وُماولة تكليفها أكث
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ليس املهم فقط مجع النصوص أو الفتاوى أو املواقف املتعّلقة باحليوان  د ـ

والتي تصّب لصالح الصورة اجلميلة التي تعكس موقف اإلسالم من احليوان، 

بقدر ما هيّم أيضًا ـ لكي نكون منصفني يف قولنا ويف اكتشافنا للمنظومة 

ية وُماولة تفسريها، مثاًل عدم اهتامم الترشيعية الدينية ـ رصد الصورة العكس

اإلسالم باحليوانات املرشفة عىل االنقراض، وعدم اهتامم اإلسالم غالبًا بغري 

األنعام )بقر، غنم، إبل..( من احليوانات، وظاهرة الذبح يف منى مع عدم اإلفتاء 

بتوزيع األكل عىل الفقراء أو رصفه يف مصالح الناس مما يوحي بشبهة هدر 

وة احليوانية بال مقابل األمر الذي ينايف حقوقه، وعدم وجود باب فقهي عند الثر

علامء املسلمني متعّلق باحليوان، األمر الذي يوحي بأّن احليوانات ال حرمة هلا أو 

ال منظومة قانونّية هلا يف الترشيع؛ ألّن البحث يف احليوان موّزع يف كتب الفقه 

طعمة واألرشبة واحلّج والسفر والبيع عىل مثل كتاب الصيد والذباحة واأل

ونحو ذلك، فلم يكن احليوان بعنوانه موضوعًا لباب فقهي مستقّل، فلو كان 

اإلسالم هيتّم بفقه احليوان لوجدنا مثاًل بابًا فقهيًا يف هذا اإلطار، بل قد يقال بأّنه 

 ال توجد يف اإلسالم أساسًا ذهنيّة حقوق حيوان.

لنقدّية اجلاّدة ـ وبعضها يمكن مناقشته ـ من إّن مثل هذه املالحظات ا

الرضوري التعامل معها بموضوعّية عالية، ومن ثم اخلروج بنتائج صادقة ال 

حتاول أن تبالغ باألمور لتلميع صورة اإلسالم، بقدر ما تريد أن حتكي موقفًا 

واضحًا للرشيعة من احليوان وحقوقه، فلو فرضنا أّن الرشع ال يرى منظومًة 

حقوق احليوان وإّنام يرى له حّقًا أو حّقني فعلينا االعرتاف هبذا، وعدم  باسم

التالعب بالرشع لتجميل صورته أمام اآلخرين، فإّن ُماولة تلميع الصورة 

 إلرضاء الثقافة العرصّية تنطوي عىل خماطر كثرية وقع فيها الكثري من
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حيني، ال نتجاوز اإلسالمّيني يف القرن العرشين، فعلينا أن نكون واضحني ورص

 قيود االجتهاد ملصالح إقناعّية أو جدلّية فقط.

إذا توّصلَت لوجود منظومة حقوق حيوان يف اإلسالم، فمن املناسب أن  هـ ـ

يكون بحثك مرفقًا بتوصيات وتوجيهات، بل لو أمكن بمجموعة من البنود 

وكذلك التي يمكن صياغتها عىل شكل نظام تربوي وتوجيهي لعاّمة املسلمني، 

 عىل شكل قانوين للحكومات والوزارات واملؤّسسات املعنّية.

حيتاج هذا البحث لتتّبع واسع جّدًا يف كلامت فقهاء اإلسالم عرب التاريخ،  و ـ

ومجع أكرب عدد ممكن من النصوص والكامت واآلراء بغية إعادة تنظيمها بطريقة 

لسبب هو احلاجة جلمع عدد عرصّية، هلذا فإّنني أعترب مثل هذا البحث مضنيًا، وا

كبري من املوضوعات والنقاط املبعثرة من أّول الفقه إىل آخره، إلعادة رسم 

هيكل عام هلا، وكّلام توّفرت لديك نصوص قرآنية أو حديثية أو فقهيّة أو 

تفسريّية أكثر، صار ذلك ماّدًة أوفر يف يديك للتحّكم هبا يف سياق وضع صورة 

 أكثر اكتامالً.

النصوص احلديثية التي تقوم بتصنيف بعض احليوانات تصنيفًا  رصد ز ـ

دينّيًا أو مذهبّيًا، فهذا احليوان سنّي، وذاك شيعي، وهذا ناصبي وذاك كذا وكذا، 

ومن املناسب تقديم دراسة علمية اجتهادية موزونة ملثل هذه النصوص وكيفية 

سوخ وأنواعها فهمها وتوثيقها والتعامل معها، ومن مجلتها أيضًا نصوص امل

 وفقكم اهلل لكّل خري. وأعدادها وأصوهلا البرشّية.

حتياط واالفتوى باالحتياط بني الاالحتياط بني امليت واحلّي  ـ 373

 بالفتوى

 ّنه لو كان اَلّيت ـ بنظر اَلكّلف ـ مساوياا للمطروحني أالسؤال: يقول بعضهم ب
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ّيت عىل أقّل تقدير؛ فهنا للتقليد من اْلحياء، أو َّل ُُيرز كون اْلّي أعلم من اَل

إّن اْلحوط ِف هذه  :ثّمة إمجاع عىل جواز البقاء عىل تقليد اَلّيت. نعم، قال بعٌض 

اْلالة العمل باَّلحتياط ِف حال اَّلختالف؛ ولكن جيوز الرجوع ِف هذا اَّلحتياط 

ز لغريه، وَّل سّيًم أّن ذلك متعرّس عىل اَلكّلفني، فينتج ـ بعد اتفاق الباقني عىل جوا

البقاء والعمل بفتوى اَليت ـ أّنه َّل مشكلة ِف جواز البقاء عىل تقليد الفقيه اَليت. 

 فهل هذه هي فتوى فقهاء العرص اليوم؟

  إّن السيد اخلوئي والسيد ُممد صادق الروحاين والشيخ ُممد إسحاق

الفياض والشيخ الوحيد اخلراساين ال يقولون هنا باالحتياط، بل يوجبون األخذ 

 بأحوط القولني فعندهم فتوى باالحتياط، وليس احتياطًا يف الفتوى.

إىل االحتياط أما السيد السيستاين فُيلزم بالرجوع إىل األورع، قبل االنتقال 

 استحبابًا عنده باألخذ بأحوط القولني.

وأّما السيد ُممود اهلاشمي فيذهب إىل وجوب العدول للحّي ُمتمل 

 ل.األعلمّية تعيينًا مع املخالفة للمّيت ولو يف بعض الفتاوى بنحو اإلمجا

 ؟ذلكهل جيب ـ لتقليد امليت بقاء ـ تعيني املرجع الذي جييز  ـ 376

 ض بأّنه َّل جيب الرجوع إىل اْلّي اَلعنّي للبقاء عىل تقليد السؤال: يقول البع

اَلّيت، طاَلا أّن اَلكّلف يعلم برباءة ذّمته ِف البقاء عىل خمتلف التقادير ِف العلًمء 

 اْلحياء، فًم تعليقكم؟

  إذا أحرز املكّلف أّنه عىل خمتلف احلاالت فإّن الفقهاء ُمتميل األعلمّية يف

امليت الذي كان قّلده يف حياته، جاز له تقليده بال حاجة  عرصه يرون له تقليد

لتعنّي املرجع الذي يقلَّد امليت بفتواه، لكن يف ّناية املطاف سيضطّر املكّلف 
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لتعيني مقلٍَّد حّي يف املسائل التي ال فتوى للميت فيها أساسًا، والقول بالرجوع 

اإلمام الشافعي؛ إذ هذه هي حينئٍذ إىل قواعد املّيت االجتهادية كالقول بتقليد 

طريقة أهل السنّة يف املستجّدات ممّن  م يفتح باب االجتهاد، وهو غري صحيح 

عىل النظريات املعروفة؛ ألّن الرجوع إىل القواعد غري الرجوع إىل الفتوى، 

واحلجيّة ثبتت عندهم لفتوى الفقيه ال غري، يشهد لذلك متييزهم بني مقام 

علمي الذي عىل أساسه  م يسمحوا ـ وإن كان يف إطالق الفتوى ومقام البحث ال

هذه املسألة نظٌر عندي شخصّيًا ـ باألخذ بالرأي العلمي للفقيه يف أبحاثه 

 ة.االجتهادية ما دام قد احتاط وجوبًا يف الرسالة العمليّ 

 ذهاب احلمرة املشرقّيةحتى تأخري صالة املغرب اآلراء واملرّبرات ل ـ 377

 مكن أن توضح لنا منشأ اَّلختالف ِف قضّية وقت صالة السؤال: هل من اَل

اَلغرب ووقت اإلفطار بني الشيعة اإلمامّية وبقّية اَلذاهب؟ ْلّن اَلسلمني بشكل 

عام يصّلون ويفطرون عند سقوط القرص، بينًم الشيعة اإلمامية ينتظرون إىل أن 

يعة. علًما بأيّن تذهب اْلمرة اَلرشقّية، وهذا رأي معظم اَلتأّخرين من فقهاء الش

قد قرأت بأّن بعض علًمء الطائفة اَلتقّدمني كانوا يقولون بحلول وقت صالة 

اَلغرب عند سقوط قرص الشمس كشيخ الطائفة الطويس.. فمن أيضاا ذهب إىل 

مثل رأي الشيخ الطويس؟ هل من اَلمكن أن توضحوا لنا من هو أّول من قال 

قّية من فقهاء الشيعة؟ وما هو الرأي بلزوم اَّلنتظار إىل ذهاب اْلمرة اَلرش

بالنسبة جلمع الروايات اَلتعارضة واَلتناقضة أيضاا ِف هذا اَلبحث؟ ولكم منّي 

 .جزيل الشكر

 املسألة وقعت موقع اخلالف بني علامء اإلمامّية منذ قديم األّيام،  هذه
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 ا:وظهرت فيها عّدة اجتاهات أبرزه

وهو االجتاه الذي يرى أّن الغروب يكون بذهاب احلمرة  اَّلجتاه اْلّول:

املرشقّية، أو تكون احلمرة املرشقّية كاشفًا عن حتّقق الغروب حقيقًة، والرشع 

يلزم هبذا الكاشف. وقد ذهب إىل هذا الرأي أو ُنسب إىل كّل من: العالمة احليل، 

يد احليّل، والشيخ والشهيد األّول، واملقداد السيوري، والفاضل اآليب، وابن سع

يوسف البحراين، واملحّقق الكركي، والشيخ األردبييل، واحلّر العاميل، والشيخ 

حسني آل عصفور، والفاضل اهلندي، والشهيد الثاين، والشيخ مرتىض 

األنصاري، والسيد القزويني، والشيخ كاظم اخلراساين، والسيد جواد العاميل، 

الطباطبائي، واملريزا النائيني، والشيخ والسيد حسني الربوجردي، والسيد عيل 

األراكي، والسيد ُمسن احلكيم، والسيد اخلميني، والسيد الگلبايكاين، والسيد 

ُمّمد باقر الصدر، والشيخ ُممد فاضل اللنكراين، والسيد عيل السيستاين، 

 .والسيد عيل اخلامنئي وغريهم

تياط الوجويب، و م وبعض الذين ذكرنا أسامءهم إّنام ذكروا ذلك بنحو االح

 تتوّفر لنا كتٌب بحثية استداللّية هلم يف هذا املوضوع حتى نجزم برأهيم العلمي.

وهو االجتاه الذي يوافق غالبّية املسلمني يف رأهيم، ويرى حتّقق  اَّلجتاه الثاين:

الغروب رشعًا بسقوط قرص الشمس، وممّن ذهب إىل هذا الرأي أو نسب إليه 

كّل من: ابن أيب عقيل العامين، وابن اجلنيد، والشيخ الطويس، والشيخ الصدوق، 

يلمي، واملحّقق والسيد املرتىض، والقايض ابن الرباج الطرابليس، وسالر الد

احليل، والفاضل الصيمري، والعالمة املجليس، والفيض الكاشاين، والوحيد 

البهبهاين، واملحقق النراقي، والشيخ رضا اهلمداين، والشيخ ُممد حسن 

النجفي، والسيد ُممد الروحاين، والسيد ُممد سعيد احلكيم، والسيد ُممد 
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 م من العلامء.حسني فضل اهلل، والشيخ ُمّمد تقي هبجت وغريه

هذا، وقد رّجح هذا الرأي السيُد اخلوئي والسيد ُممد صادق الروحاين 

والشيخ ُممد إسحاق الفياض، عىل مستوى البحث العلمي، وإن احتاطوا 

 وجوبًا يف التأخري لذهاب احلمرة املرشقّية عىل مستوى الفتوى.

ا أكثر مياًل للحكم وهبذا يتبنّي لدينا أّن املتقّدمني من علامء اإلمامّية كانو

بالغروب بسقوط القرص، فيام بدأ رواج القول باحلكم بالغروب بذهاب احلمرة 

بشكل فاعل مع ابن سعيد احليل واملحقق اآليب يف القرن السابع اهلجري وما 

 بعد.

وسبب االختالف هو أّن الروايات يف املوضوع متنّوعة، فبعضها حيكم 

حيكم برضورة انتظار زوال احلمرة بمعيارية ذهاب قرص الشمس، وبعضها 

املرشقّية، وبعض العلامء رّجح احلكم بمعيارّية سقوط القرص إّما لكثرة هذه 

الروايات وما هو الصحيح منها سندًا، مؤيّدًة بالنصوص العاّمة عىل مستوى 

الداللة اللغوّية، أو لفهمهم احلديث عن زوال احلمرة املرشقّية يف سياق التأّكد 

لقرص ال سيام يف املناطق اجلبلّية، فلو علمنا بأّنه لو كانت األرض من زوال ا

يف أّي وقت حيصل ذهاب القرص ـ كام تعطيه العلوم اليوم ـ ملا وحّددنا مسّطحًة 

كان هناك من رضورة ألخذ خصوصّية ذهاب احلمرة املرشقّية بعني االعتبار ما 

ملرشقّية بأّن االنتظار دامت جمّرد طريق، وهلذا عرّبت بعض روايات احلمرة ا

لزوال احلمرة املرشقّية أحوط للدين، مما يشري إىل أّن القضية إناّم جاءت 

لالحتياط لتحصيل اليقني بزوال القرص واقعًا، بل بعض الروايات عرّبت بأّنه 

مما يفيد ـ عند بعضهم ـ أّن قضية زوال  ،إذا زالت الشمس فقد سقط القرص

ص، وبعض التعابري يفهم منها االستحباب النتظار احلمرة تعبري عن سقوط القر
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 زوال احلمرة أو ظهور كوكب يف السامء يف إشارة إىل حدوث الليل والظلمة.

فاعتربوا  ،أّما الذاهبون إىل القول برضورة االنتظار لذهاب احلمرة املرشقّية

روايات سقوط القرص ُممولًة عىل التقية بعد معارضتها للطائفة األخرى من 

حاديث، وهناك يف بعض الروايات ما يوحي بذلك، وهلم أيضًا تفصيالت يف األ

 فهم النصوص ال جمال لإلطالة هبا هنا.

لم بنحو وما يرتّجح بنظري القارص هو الغروب بسقوط القرص برشط أن يع

 اهلل.اليقني، والعلم عند 

 نقاط االختالف املركزّية يف قضّية الشعائر احلسينية ـ 373

 إضاءات ِف ِف جوابكم عن أحد اْلسئلة حول شهر صفر  السؤال: ذكرتم(

أّن بعض اْلمور ورد النّص ( 447الفكر والدين واَّلجتًمع، السؤال رقم: 

باستحباهبا مثل البكاء، وبعضها اْلخر مل يرد فيه نّص مثل التطبري واَليش مشية 

 الكالب نحو اَلراقد وغري ذلك، وأرشتم بأّن الثاين يمكن أن يكون مشموَّلا 

لبعض العمومات، فإذا كان كذلك فاَلدار هو اَلفهوم العرِف اَلتغرّي للحزن 

واجلزع وما شابه، وبناء عليه َّل معنى وَّل مرّبر للجدل الذي يثريه اَلثّقفون 

واْلوزويون منهم حول ما إذا كانت بعض تلك اَلظاهر معهودة زمن اْلئمة 

وماذا عن مدى  .وين الثانويةعليهم السالم وأصحاهبم، إَّل من جهة طرّو العنا

التناسب مع طبيعة اَلناسبة وصاحبها ومدى التوافق مع كرامة اَلؤمن ِف أن يقّلد 

 الكالب مثالا أو يغمس جسمه بالطني؟

  من حيث املبدأ ال مانع لكّل هذه األعامل أن تكون مشمولًة لبعض

و م يقف دون العمومات إذا صارت عرفًا يف التعبري عن احلزن وإحياء األمر، 
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 ذلك مانٌع من عنوان أّويل أو ثانوي، لكنّه ال يكون حينئٍذ مستحّبًا بعنوانه.

وعندما يثري بعض احلوزوّيني واملثقفني والعلامء جدالً يف عدم وجود هذه 

 الشعرية أو تلك، فهو ينشأ من أحد أمور أربعة هي مرجع اخلالف اليوم:

لنار أو التطبري أو الزحف نحو املراقد إّن هذا الفعل أو ذاك )امليش عىل ا ـ 5

أو غري ذلك( ليس مستحّبًا بعنوانه األّويل، حيث إّن بعض العلامء حياولون إثبات 

استحباب بعض هذه األفعال بالعنوان األّويل، كام ُيستوحى من كلامهتم أو 

حياولون نسبتها للدين بعنواّنا، وهذا ما يالحظ أو ُيستوحى من كلامت بعض 

ء أمثال السيد ُممد الشريازي رضوان اهلل عليه، والسيد صادق الشريازي العلام

حفظه اهلل وغريِها، كأن نجد عندهم االستدالل عىل التطبري ببعض الروايات 

 اخلاّصة أو بفعل السيدة زينب عليها السالم أو بغري ذلك.

إّّنا مرجوحة بالعنوان الثانوي، حتى لو كانت مرشوعة بالعنوان األّويل،  ـ 4

وهذا هو مرجع الكثري من املواقف الرافضة لبعض الترّصفات يف املظاهر 

العزائّية احلسينيّة، وإليه يرجع موقف تيار خّط اإلمام اخلميني اليوم، وهو املنهج 

 اهلل. الذي يالحظ يف كلامت السيد عيل اخلامنئي حفظه

عدم ثبوت عنوان الشعرية عليها حتى لو ثبت شمول العمومات هلا؛ ألّن  ـ 4

البعض حياول خلع عنوان الشعرية عىل ما يشتهر ولو مؤّخرًا، كام هو منهج 

بعض املعارصين، وما قصدُته بالعمومات ليس عمومات البكاء فقط، فإّنه قد 

إحياء األمر والتذكري  ُيّدعى انرصافها عن غري املتعارف، بل هي عمومات

 بمصاهبم واجلزع لو تّم األخري.

إّّنا ُمّرمة بالعنوان األّويل، وهذا هو منهج السيد ُمّمد حسني فضل اهلل  ـ 3

رمحه اهلل يف مثل قضّية التطبري، حيث يدرجه ضمن اإلرضار املحّرم بالنفس 

 واجلسد.
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استحباب هذه  فاخلالف بني املجيزين واملانعني يرجع إّما إىل نفي ن،إذ

األفعال بالعنوان األّويل، أو إىل حتريمها بالعنوان الثانوي، أو إىل حتريمها 

بالعنوان األّويل، أو إىل نفي عنوان الشعرية عنها ما دامت غري موجودة يف عرص 

 النّص وال منصوصة يف الكتاب والسنّة.

من وأّما حديثكم عن التناسب مع كرامة املؤمن وغري ذلك، فهذا من ض

البحث يف عدم وجود مانع أّويل أو ثانوي، ومن هنا فالطرف املثبت للرشعّية ال 

يرى منافاًة حلّق املؤمن وكرامته يف كّل هذا ما دام فتح باب رشعّية اجلزع من 

جهة، وباب كون املحزون عليه هو مقام أهل البيت الذي يرخص دونه املقام 

يف مثل ذلك عىل مستوى الشخيص من جهة ثانية، فيصعب الدخول معهم 

 البحث اإلقناعي.

 ما هو الدليل على عدم حجّية خرب الواحد؟ ـ 373

 السؤال: ما الدليل الذي يذكرونه عىل عدم حجّية خرب الواحد؟ 

  لقد ذكر الرافضون حلجّية خرب الواحد جمموعًة من األدّلة عىل عدم

 حجّيته، وأبرزها باختصار:

العلم ليس بحّجة ما  م تثبت حجّيته بدليل، أصالة عدم احلجيّة، فإّن غري  أ ـ

وملّا ناقش الرافضون هنا كّل أدّلة حجية خرب الواحد، رجعوا إىل مقتىض مبدأ 

 عدم حجّية ما ُيشّك يف حجيّته، فتكون النتيجة هي عدم حجّية خرب الواحد.

األدّلة القرآنّية واحلديثية الناهية عن العمل بالظن والتي تذّم من يتبع  ب ـ

الظّن والتخّرص، وهي متعّددة، فقد استدّل منكرو حجّية خرب الواحد الظنّي 

هنا باآليات القرآنية العديدة التي تنهى عن اتباع الظن أو العمل به، وأّن الدين 
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البّد أن يكون يقينيًا ال ظنّيًا، واملجموع من الظنّي واليقيني يساوي الظنّي؛ ألّن 

 .النتيجة تتبع أخّس املقّدمات

ْمَع قوله تعاىل: ﴿ ،ومن هذه اآليات َوَّل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم إِنه السه

(، وقوله سبحانه: 71﴾ )اإلرساء: َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكّل ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُؤوَّلا 

بُِعوَن إَّل الظهنه َوإِْن ُهْم َوإِْن ُتطِْع َأْكَثَر َمْن ِِف اْلْرِض ُيِضّلوَك َعْن َسبِيِل اهلل إن َيته ﴿

ُقْل َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن ِعْلٍم (، وقال عّز من قائل: ﴿221﴾ )األنعام: إَّل خَيُْرُصونَ 

ُرُصونَ  (، وقال 218﴾ )األنعام: َفُتْخِرُجوُه َلنَا إِْن َتتهبُِعوَن إَّل الظهنه َوإِْن َأْنُتْم إَّل خَتْ

ن يبدأ اخللق ثم يعيده قل اهلل يبدأ اخللق قل هل من رشكائكم متبارك وتعاىل: ﴿

ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من رشكائكم من َيدي إىل اْلق قل اهلل َيدي 

للحق أفمن َيدي إىل اْلق أحق أن يتبع أمن َّل َيدي إَّل أن َيدى فًم لكم كيف 

قِّ َشْيئاا إِنه اهللهَ َعلِيٌم بًَِم حتكمون َوَما َيتهبُِع َأْكَثُرُهْم اَّل َظنّاا إِنه الظهنه َّل ُيْغنِي مِ  َن اْْلَ

ا الهِذيَن آَمنُوا اْجَتنُِبوا (، وقوله عّز وجّل: ﴿71ـ  71﴾ )يونس: َيْفَعُلونَ  َ َيا َأَيُّ

َوَما (، وقال جّل وعال: ﴿21﴾ )احلجرات: َكثرِياا ِمَن الظهنِّ إِنه َبْعَض الظهنِّ إِْثٌم..

ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم إِ  قِّ َشْيئاا هَلُ ﴾ )النجم: ْن َيتهبُِعوَن اَّل الظهنه َوإِنه الظهنه َّل ُيْغنِي ِمَن اْْلَ

يا أَيا الناس كلوا مما ِف اْلرض حالَّلا طيباا وَّل تتبعوا ﴿ (، وقال تعاىل:18

خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني إنًم يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 

 .(218ـ  215)البقرة: ﴾ نعىل اهلل ما َّل تعلمو

فهذه اآليات الكريمة تنهى عن اّتباع غري العلم، كام يف اآلية األوىل، وتشري 

إىل عدم وجود أّي قيمة للظن وأّنه ال يغني شيئًا وال ينفع، وحيث إّن خرب 

الواحد ال يفيد إال الظّن، بل هو من أبرز مظاهر الظّن يف احلياة البرشية، كان 

 نهي عن اتباع الظن، وال معنى للنهي هنا سوى عدم احلجية.مشموالً إلطالق ال
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االستناد إىل بعض املجموعات احلديثيّة، مثل جمموعة أخبار طرح ما  م  ج ـ

يكن عليه شاهد من القرآن، وأغلب الروايات التي بني أيدينا ال شاهد عليها من 

القرآن، ومثل املجموعة التي تدّل عىل النهي عن العمل بخرب ال يعلم صدوره 

 وخمالفته وما شابه ذلك. عن النبي وأهل بيته، بقطع النظر عن موافقة القرآن

 كذلك استندوا لإلمجاع، ولبعض األدّلة العقلّية. د ـ

وقد وقعت كّل هذه األدلة موقع نقاش طويل بني علامء أصول الفقه 

 اإلسالمي منذ قديم األّيام، ويمكن مراجعة تفاصيل كلامهتم يف الكتب املطّولة.

 هل ميكن فرض التبعيض يف أعلمّية املرجع؟ وكيف؟ ـ 333

 لسؤال: هل الدليل عىل وجوب تقليد اْلعلم هو عقيّل فقط أم أّن هناك ا

نصوصاا تؤّيد ذلك؟ وإذا كان عقلّياا فقط فلًمذا َّل جيوز التبعيض إذا كان أحد 

اَلجتهدين أعلم من الباقني ِف مسألة معّينة، إذ إّن العقل َّل يعارض هذا ِف بقّية 

 اَّلختصاصات، فهل يصّح هذا ِف الفقه؟

  ّعمدة األدّلة عىل تقليد األعلم هي أدّلة عقلّية وعقالئّية، لكن توجد  إن

إّن أوىل »أدّلة نقلّية أيضًا اعتمد عليها بعض الفقهاء، مثل احلديث الذي يقول: 

، وهناك نقاشات يف صّحة االستدالل هبذه «الناس باألنبياء أعلمهم بام جاؤوا به

ث السند واإلثبات الصدوري، وأخرى األحاديث واألدّلة النقلّية، تارًة من حي

من ناحية الداللة وإفادة املضمون، وهلذا  م يعد يعتمد عليها كثريًا الفقهاُء 

 املتأّخرون.

وإذا قلنا بتقليد األعلم، فهناك من يرى ـ مثل السيد اليزدي والسيد ُمسن 

احلكيم والسيد اخلوئي واملحّقق العراقي والسيد مصطفى اخلميني والشيخ 
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ىض احلائري وغريهم، ككثري من املعارصين ـ أّن األعلمّية تقبل التجزئة، مرت

بمعنى أّنه من املمكن أن يكون شخٌص هو األعلم يف باب املعامالت، فيام اآلخر 

أعلم يف باب العبادات، نظرًا لتاميز البابني يف املنهجّية بعض اليشء، وتضّلع هذا 

 الفقيه هبذا الباب أكثر من ذاك.

ن فرض األعلمّية حتى بني املسائل الفقهية وليس فقط األبواب بل يمك

الفقهّية، كأن نالحظ هذا الفقيه بارعًا يف معاجلته هلذه املسألة متناوالً ألطرافها 

مبدعًا يف تفكيكها واالجتهاد فيها، فيام نرى اآلخر يف نفس املسألة حياول جمّرد 

نا يفرض بعض العلامء أّنه يمكن نقل ما قاله السابقون ويمّر عليها رسيعًا، فه

تصّور اعتباره هو األعلم يف هذه املسألة دون تلك، فيجب تقليده والتبعيض 

 حينئٍذ، مستندين يف ذلك إىل البناء العقالئي نفسه كام أرشتم لذلك يف سؤالكم.

وهذا ليس هو التبعيض املقابل لنظرية تقليد األعلم، بل هو التبعيض الذي 

تقليد األعلم نفسها، وبالتايل يمكن فرض عرشة أشخاص هم تستلزمه نظرّية 

 األعلم يف عرص واحد، وهي وجهة نظر صحيحة ومعقولة وواقعيّة جّدًا.

ومن هنا رأينا بعض الفقهاء املعارصين ُيرجعون الناَس هلذا الفقيه يف هذه 

إىل  املسألة، انطالقًا من كونه هو األعلم فيها، فيام يرجعوّنم يف سائر املسائل

 غريه من الفقهاء.

لكّن حتديد األعلمّية هبذا الشكل ليس أمرًا سهاًل، بل حيتاج للكثري من الدّقة 

واالنتباه واملقارنة. بل لو فرضنا صّحة هذا الفهم لألعلمّية فمن الصعب جّدًا 

حينئٍذ إثبات جواز تقليد شخص واحد؛ الستحالة كونه هو األعلم يف متام 

العادة، وهذا ما سيجّر إىل انزياح ليس بسيطًا يف تطبيقات  املسائل قاطبًة بحسب

نظرّية تقليد األعلم، وعادًة ما يتّم التغايض عن مثل هذه التفاصيل، أخذًا بعني 
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االعتبار العنرص املجموعي لألقوائيّة االجتهادية هلذا الفقيه أو ذاك يف تعيني 

 األعلم منهام.

ة تقليد األعلم أو إىل بطالن تطبيقاهتا عادًة وهذا كّله ينّبه إّما إىل بطالن نظري

يف خمتلف العصور، فإرجاع الناس إىل شخص واحد يف متام املسائل ـ مع ُبعد 

كونه األعلم عادًة يف متامها ـ فيه شٌء من التساهل، وفقًا لنظرية لزوم تقليد 

 األعلم، وهو مشكل حينئٍذ، فتأّمل جيدًا.

 التقليد واألعلمّية حول مسألةجاّدة وحرجة تساؤالت  ـ 333

  السؤال: بعد الشكر عىل إجاباتكم، ُاعلمكم أّن اَلشكلة اْلساس أّنني أحاول

اَّلطمئنان إىل براءة ذّمتي رشعاا، ِف وقت أرى فيه الكثري من الشكوك حتوم حول 

اَلرجعيات وعالقاهتا العامة وأساليبها اَلختلفة، لذلك أَتنى أن تتقّبلوا مداخالِت 

 ين عليها:هذه وجتيبو

أوَّلا: حول القول باْلعلمية.. يقولون بأّن القول بوجوب تقليد اْلعلم ليس 

فتوى، إّنًم هو حكم العقل، فالسؤال هو: َلاذا حكم العقل ِف هذه اَلسألة هو من 

اختصاص الفقهاء، فلو كان ذلك هو حكم العقل البنّي الواضح َلا اختلف عليه 

طّباء أو شّبهنا وفق ما يقولون لوجدنا أّن العقالء؟! ولو قسنا اْلمر عىل اْل

اْلطّباء َّل يوجبون العودة إىل اْلعلم أو لنقل بأّنه من الصعب حرص اْلعلمّية ِف 

عدد من اْلطباء، والكّل كًم تعرفون ويعرف اجلميع يعود ِف أموره الطّبية إىل من 

 شهد له الناس عىل اختالف جتارهبم باْلذق..

بإعالن اَلجتهد براءة ذّمة اَلكلف بعمله وفق مسائل الرسالة  ثانياا: ِف ما يتعّلق

لّية، فإّن سؤاِل عن نفس نسبة الرباءة إىل عمل اَلكلف استناداا إىل فتوى مالع
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اَلجتهد، عىل اعتبار أّن هذا اَلجتهد يرى اَلعّذرية ِف استنباطاته بغّض النظر عن 

ة ـ كًم هو متعارف ـ متحّققة أعلمّيته أو الشهادة له بذلك، أوليست براءة الذمّ 

 بشهادة اثنني من أهل اخلربة؟!

ثالثاا: ِف ما يتعّلق بأحكام العقل والقياس يرون حجّيتها حيناا ويبتعدون عنها 

حيناا، ِف ما يظهر أّنه اختالل ِف اهلندسة الكلّية َلباين الفقهاء اَّلجتهادية، فمثالا 

قاعدة التعّبد بالنّص وَّل ترى أَّّنم ِف كثري من اْلحيان يسريون خلف 

يتجاوزوَّنا، ثم تراهم حيناا يستنبطون وجيرون اَلفاعيل بناءا عىل عّلة يروَّنا أو 

« انجيلّية»قياس عقيل يرون معه براءة الذمة؟! أفال ترون رضورةا إىل حركة 

إسالمية ُتعيد اَّلستنباط إىل اتصاله القوّي بكتاب اهلل وباخلرب وفق رؤّية فكرّية، 

 ؟«..التناسل اَلنطقي»تكون بعيدة بعض اليشء عن ربًم 

وأخرياا: أسألكم، عىل جري العادة وِف مجيع اْلحوال عن رأيكم بفقاهة الشيخ 

نارص مكارم الشريازي والسّيد كاظم اْلائري وتقليدمها.. ولكم جزيل اْلجر 

 والثواب.

 عض التعليقات الّسيعة واملخترصة:بلو تسمحون يل ب 

كّل قضية عقلية وعقالئية جيب أن تكون واضحًة لكّل الناس  لو أنّ  أوَّلا:

رغم وقوع جدل حوهلا نتيجة التباٍس ما ضمن ظرٍف ما، ملا ثبت شء سوى 

البدهيّيات، فإّن القضايا العقلّية التي تقع ُمّل خالف بني الناس ال تكاد تعّد وال 

نسانّية أم.. فليس حتىص، سواء يف الفلسفة أم الفيزياء النظرّية أم العلوم اإل

اخلالف دليل عدم عقلّية املسألة وال االتفاق دليل كوّنا عقلّية، وليس هبذه 

 الطريقة حتّدد هوّية املسائل من حيث العقلّية وغريها.

إّنني أقبل بإشكالكم يف قضّية األطّباء مع بعض التعديالت، وهلذا ال  ثانياا:
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 لم.جتدين أؤمن أساسًا بنظرّية لزوم تقليد األع

ليس حكم العقل هنا من اختصاص الفقهاء، لكن يف أّي قضية يدور  ثالثاا:

حوهلا جدل حتى لو كانت بدهيّيًة، عادة ما يبّت أهل االختصاص يف موضوعها، 

قضايا مرتكزة يف وعي  يوهلذا يقولون بأّن البّت يف مسائل علم املنطق التي ه

ألّن هلم حّقًا حرصّيًا يف ذلك، بل العقالء عاّمًة يعود للمناطقة والفالسفة، ليس 

ألّن املوضوع كثر عليه اللبس واجلدل، وإال فمسألة وجوب التقليد وتقليد 

األعلم سبق يل أن أرشت يف بعض األجوبة إىل أّّنا مبدئّيًا من شؤون عقول 

 الناس كاّفة.

بعض الفقهاء يرى الدليل عىل األعلمّية من النّص كبعض الروايات،  رابعاا:

 هذه النظرية ال حيّق لغري الفقيه ـ أي لغري املختّص هبذا املجال ـ أن يبّت، وعىل

 تبعًا الحرتام االختصاص.

إّنني من أشّد املؤمنني بفقه قرآين غّيبته تعقيدات التاريخ مع األسف،  خامساا:

كام أّنني مؤمٌن بأّن األصويّل قد يبني عىل شء يف األصول خيالفه يف التطبيق هنا 

ناك من حيث ال يشعر، وهذا ما حصل يف موضوع القياس وأمثاله، لكّن أو ه

هذه مشاكل تطبيقّية ُمدودة، ال حتصل عند الفقهاء فقط، بل يف العلوم اإلنسانّية 

 ًا.املختلفة، بل وغري اإلنسانّية أيض

 اشرتاط اإلميان املذهيب يف مستحّق اخلمس والزكاةحول  ـ 333

 ِف كتابكم:  يًمن ِف الزكاة و اخلمسالسؤال: قرأت بحثكم حول رشط اإل(

 ، وقد استفدت منه كًم من(495ـ  447: 3دراسات ِف الفقه اإلسالمي اَلعارص 

سائر بحوثكم، وأثار لدّي سؤاَّلا قديًما جديداا مفاده: هل الباحث والعامل والفقيه 
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اْليات يكّون قناعاته مسبقاا نتيجة َلؤثرات متنّوعة خمتلفة، ثم يتجه إىل  اإلسالمي

 والروايات فيوّجهها بحيث تنتهي إىل نفس النتيجة، أم يذهب إىل اَلصادر مع

أسئلته ومشكالته ليبحث عنها عن حلول ومعاجلات، وأّن تدّخل اَلسبقات 

بشكل طبيعي قهري ـ إذا جاز التعبري ـ وَّل أقصد باحثاا أو دارساا معّيناا  يكون

رْحه اهلل أشار إىل ذلك ِف أكثر من هنا. وأذكر أّن السيد الشهيد باقر الصدر 

دراسة له. أما مداخلتي عىل البحث، ولعّله نوع تطّفل ولكنّه لغرض اَّلستزادة 

ِف الفهم، فيالحظ أّنكم نفيتم ِف البداية اَليل إىل التفسري الوَّليتي؛ لكونه َّل 

 ه،مع إجابات القرآن عىل اعرتاضات اَلنافقني، ثم انتهيتم إليه أو قريب من يّتسق

عىل أّنه ـ ِف نظري اَلتواضع ـ غري مقنع؛ ْلّنه ما اَلانع أن يكون القصد من ذكر 

اَلستحّقني للزكاة، ومنها اَلؤّلفة قلوهبم التي كان يعطيهم منها ـ إن صّح ـ بحيث 

يكون مفادها بأّن اعرتاضكم أَّيا اَلنافقون ليس ِف حمّله، فإن كان ثّمة تفاوت أو 

فإّن مرجعه تعّدد أصناف اَلستحّقني أو أّن لكم سهًما مقّرراا َتييز ِف عطائه لكم 

منها، ولغريكم حصصهم، يؤّيده قوله تعاىل: ﴿ولو أَّّنم رضوا ما آتاهم اهلل 

َ مل ُتذكر ِف  ورسوله..﴾. ثم إّن القرآن ِف آية أخرى ِف سورة التوبة، وَّل أدري مِل

تعاىل النبّي بقوله: ﴿خذ من البحث؟ هل هي أجنبية عن اَلقام؟ اَلهم خياطب اهلل 

أمواهلم صدقةا تطّهرهم وتزّكيهم هبا وصّل عليهم إّن صالتك سكٌن هلم﴾، مما 

اَلؤمنني  منها بأّن النبي بصفته نبّياا وحاكًما أمر أن يأخذ من قد يقال بأّنه يستفاد

الصدقات، ويرصفها ِف مصارفها اَلقّررة، إَّل إذا قيل بأَّّنا تتعّلق بصدقات 

وَّل أظّن من قال ذلك. وِف ضوئه فإّن حتّقق التطهري والتزكية للمعطي  أخرى،

السكينة لدَيم، مقابل  وتوجيه النبّي أن يدعو ويصيّل عليهم َلا لذلك من حتقيق

دفعهم اْلموال ورفع اليد عنها تشجيعاا هلم وترغيباا هلم ِف الثواب اَلعنوي قد 
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َلنافقني. ثم إّن النتيجة التي توّصلتم يكون أكثر تناسباا بالنسبة للمؤمنني وليس ا

حيث رّجحتم صدورها ِف  إليها َّل تبتعد كثرياا عن القول باْلمر الوَّليتي،

وَّلئّية. ويالحظ أّن الروايات  ظروف استثنائّية، وذكرتم قبُل بأَّّنا تارخييّة أو

اَلخّصصة كثرية ووردت عن الباقر والصادق والكاظم والرضا والعسكري 

الفرتة؟ صحيح أّن رواية  الم، فأّي ظرف استثنائي مشرتك طوال هذهعليهم الس

حتتاج إىل بحث تارخيي  رضيس تفيد ذلك، ولكن هل تكفي للتعميم؟ اَلسألة

وتتّبع للمالبسات التارخيّية اَّلجتًمعية والسياسية وما شابه. ويالحظ أّن روايات 

فقط رواية واحدة، وهي اَلجموعة التي جتيز، الواضح والتام سنداا ودَّللة منها 

حول زكاة الفطرة. وأليس غريباا ِف  َّلبن يقطني عن الكاظم عليه السالم، وهي

اإليًمن ِف  ضوء ما ذكرتم عن السيد حممود اهلاشمي حول كون ميله بأّن رشط

الذي قّرر فيه  الزكاة وَّليتّياا، ومع ذلك ِف فتاواه أفتى به، عىل عكس اخلمس

 اَّلحتياط؟

 :من الطبيعي أن ينطلق الباحث أو الناقد من خلفّيات مسبقة، لكن  أوَّلا

اخللفّيات عىل نوعني: فمّرة ختدش يف موضوعّية البحث، وأخرى تؤّكد 

موضوعّيته، فعندما أنطلق يف معاجلة موضوع الزكاة مثاًل من ذهنيّة أّننا نريد أن 

ة، وال أرتاح هلا نفسّيًا، نحّل قضايانا اليوم، وأّنني ال أتفاعل مع الذهنّية املذهبيّ 

فهنا سأقوم بتطويع النّص والتالعب به، وهذا صحيح. لكن يف مّرٍة أخرى أنا 

أنطلق يف فهم نصوص الزكاة من عّدة منطلقات كنُت قد برهنت عليها يف 

 مرحلة سابقة عليها، وأِهها:

طاين إّن األئّمة ال يرّشعون، وأّن كّل ترشيع قالوه هو إما حكم والئي سل أ ـ

زمني أو هو حكم نبوّي سبق أن ُبنّي، فإن كان احلكم النبوي لو ُبنّي لظهر 
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ووصل، مع أّنه  م يظهر و م يصل، فهذا يكشف عن والئّية احلكم من طرف 

األئّمة، وهذا مبدأ أّدعي شخصّيًا أّنه واحٌد من مفاتيح البحث االجتهادي يف 

ض بينها أيضًا، وقد بحثُت فهم نصوص أهل البيت عليهم السالم ورفع التعار

عن هذا املوضوع بالتفصيل يف كتايب املتواضع )حجية السنّة يف الفكر اإلسالمي، 

 م(.1122، مؤّسسة االنتشار العريب، عام 711ـ  725قراءة وتقويم: 

إّن القرآن الكريم أّسس مبدأ أّن املسلمني ال يتاميزون يف احلقوق  ب ـ

وهذا املبدأ ليس مبدأ ترشيفاتّيًا، بل هو مبدأ قانوين  األساسيّة، وأّّنم أّمة واحدة،

حقيقّي، وقد بّينت ذلك يف دراسة مستقّلة يل يمكن أن تراجعوها يف كتايب 

(، وهذا معناه 75ـ  5: 1املتواضع )دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 

ام رضورة عرض أّي صورة تقّدمها األحاديث عىل هذا املبدأ القرآين الراجع ـ ك

 بّينُت يف ُمّله ـ إىل ستة مبادئ قرآنّية أساسيّة.

فعندما ينطلق الباحث من هذين املبدأين مثالً ـ برصف النظر عن املوافقة 

عليهام معه أم ال، ومن حّق اآلخرين أن يناقشوه فيهام ـ فهو ال خيرج عن 

ي أتوّصل إىل املوضوعّية، بل يتناسق معها، فهذا متامًا كام يقول السّيد اخلوئي بأّنن

النتيجة الفالنّية عىل وفق نظرّيايت وأصويل اخلاّصة يف أصول الفقه أو يف البحث 

 الفالين وهكذا.

ولعّل عدم استئناسنا بمثل هذه املبادئ األصولّية يف االجتهاد الفقهي هو 

الذي يوجب االستغراب والشعور العفوي بأّن هذه األفكار منطلقة من نزعة 

 غري موضوعيّة.

إّن ما نفيُته يف مرحلة ـ إذا فهمت قصدكم بشكل صحيح ـ هو الوالئّية  نياا:ثا

يف حّق النبي من ناحية طبيعة التعليالت الواردة يف آية الصدقات ال مطلقًا، ال 
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 منه أخريًا. الوالئّية يف حّق األئمة مما أثبتّه أو اقرتبُت 

ملنافقني، فهم عندما ال إّن وجود آخرين من املستحّقني ال ينفي إشكال ا ثالثاا:

يأخذون مّرًة أو مّرتني، فسوف يالحظون ـ بحسب طبيعة األشياء ـ أّنم 

مستبعدون، ولو صّح حتليلكم ـ إذا كنُت شخصيًا قد فهمت مرادكم ـ فسوف 

يكون من املناسب أن يشري القرآن إىل تعّدد املستحّقني، ال إىل حرص املستحّقني 

اة احلرص، فقد كان املناسب أن يقول: إّن الصدقات هبذا املتعّدد، كام تفيده أد

ألنواع متعّددة ال لنوع واحد، ال أن يقول: ليست الصدقات إال ألنواٍع معّينة، 

 فإّن اجلملة الثانية متناسبة مع النفي عن الغري، بخالف اجلملة األوىل.

 ﴾ مرتبطة بدفع الزكاة، وهو مقام..خذ من أمواهلم صدقةإّن آية ﴿ رابعاا:

خمتلف متامًا عن مقام رصف الزكاة والذي نحن بصدده، فقد يأخذ من أمواهلم 

صدقًة بغاية التطهري احلاصل من إخراج املال، لكّن مرصف الصدقة يكون عىل 

 .املجتمع اإلسالمي كّله بمن يف ذلك أولئك الذين  م تتحّقق منهم الطهارة

، فإّّنم أجازوا رصف ويعّززه قوُل الفقهاء أنفسهم بشهادة النّص املقّدس

بعض اخلمس عىل الكافرين من املؤلَّفة قلوهبم، مع أّن هؤالء ال تشملهم 

تعبريات: خذ من أمواهلم صدقة، و م يقل التاريخ بأّن النبي كان يعفي املنافقني 

من جباية الزكاة لو استحّقت عىل واحٍد منهم، فاآلية مسوقة مساق الطبيعة 

 األّوليّة لليشء.

إّن مشكلة حرمان الشيعة ووضعهم العسري الذي يرّبر صدور حكم  خامساا:

ثانوي أو والئي ممّا أرشنا إليه هي مشكلة طالت قرونًا ـ أخي العزيز ـ فأّي مانع 

أن تكون هي العّلة وتستمّر لعّدة أئّمة؟! فإّن مخس أرباح املكاسب حكٌم والئيٌّ 

احليدري، وسمعت من نقل عند بعضهم، إّما جزمًا ـ كام هو رأي السيد كامل 
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ذلك عن غريه من تالمذة السيد السيستاين ومقّرري بحثه ـ أو مياًل واحتامالً مثل 

أستاذنا اجلليل السّيد ُممود اهلاشمي، مع أّن ترشيع اخلمس ظّل من عرص اإلمام 

 الباقر إىل زمن الغيبة.

مديات  ومنه يظهر أّن املسألة هنا ليست مسألة عدد الروايات املخّصصة أو

ثبوهتا التارخيي )ففي اخلمس توجد روايات عديدة ومنها الصحيح( بل هي 

مسألة فهمها ووعي سياقها من خالل مقاربة املبدأين املشار إليهام أعاله، وسائر 

 القرائن األخرى التي ذكرناها يف ذلك البحث، فلرياجع.

ان ال جتد إّن احلديث عن تتبّع تارخيي مقبول، لكن يف بعض األحي سادساا:

وثائق مبارشة وتكتفي بالوثائق العاّمة املركوزة تارخييًا فال حتتاج لتوثيقها، بعد 

 ارتكازها املستفاد من جمموع األحداث والوقائع.

 نظرّية تقليد االعلم بني أعلمّية الفرد وأعلمّية الطبقة ـ 338

  اَلعصوم السؤال: َّل أرى ما يلزمني بالتمّسك بعاملٍ دون اَلعصوم أو من يعّينه

باَّلسم، لذا قناعتي اْلالية ـ ولست أقطع بصواهبا ـ أن آخذ مسائيل الفقهية من 

كّل جمتهد مشهود بقدرته العلمّية، خاّصة الذين ُشهد هلم باْلعلمّية، فًم نقدك 

 هلذه القناعة؟

  إّن أّول كالمكم يناقض آخره عىل أحد التفسريين، وال يناقضه عىل تفسري

لبداية رفضتم األخذ عن غري املعصوم، ثم يف النهاية قلتم بأّنكم آخر، فإّنكم يف ا

ستأخذون عن أّي جمتهد، مع أّن هذا أخٌذ من غري املعصوم، ما  م تقصدوا يف 

البداية تعنّي شخٍص بعينه، ويبدو يل أّنكم تقصدون ممّا ذكرمتوه نقد نظرية تقليد 

 حديثكم بعكس ذلك.األعلم ال نقد أصل نظرّية التقليد، وإن أوحى مطلع 
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عليه، وحيث إّنني من األشخاص الذين ال يؤمنون بنظرية لزوم تقليد  وبناءً 

األعلم باملعنى السائد، هلذا ال أجد أّي مشكلة يف الذي طرحتموه أعاله، لكّن 

 .هذه وجهة نظري التي ال ُتلزم أحدًا وال متثل إفتاًء أساساً 

يد األعلم يمكنها أن بل إّن بعض النظريات التي تذهب لوجوب تقل

تساعدكم هنا وتقرتب كثريًا من طرحكم، وهي نظرّية أمثال السيد كاظم 

احلائري وأستاذنا اجلليل السيد ُممود اهلاشمي حفظهام اهلل تعاىل، وما سمعته 

أيضًا من أستاذنا املغفور له الشيخ ُمّمد تقي الفقيه رمحه اهلل، وهو أّن املراد 

بني غريه مسافٌة علمّية كبرية، فلو أخذنا ثالثة أشخاص باألعلم من تكون بينه و

عىل سبيل املثال: زيد وعمرو وبكر، وكانت املسافة العلمّية بني زيد وعمرو من 

جهة وبني بكر من جهة ثانية كبرية، بحيث كان زيد وعمرو أكثر قدرًة اجتهادية 

ت الفاصلة فيام من بكر بشكل واضح جدًا، فهنا ال جيوز تقليد بكر، لكن ملّا كان

بني نفس زيد وعمرو بسيطة، فال يعترب أحدِها أعلم من اآلخر ولو كان كذلك 

واقعًا، بل يعّدان يف رتبة واحدة، وهذا ما يمكن تسميته بنظرّية األعلم / الطبقة، 

 .مقابل نظرّية األعلم / الفرد

منهم بال  وهبذه الطريقة ننظر يف أبرز فقهاء العرص وأقواهم، فنقّلد أيَّ واحدٍ 

حاجة للبحث والتفتيش عن تعنّي فرٍد منهم بعينه، وهي نظرية وسطى بني نظرّية 

أعلمّية الفرد التي يقول هبا مشهور الفقهاء املتأّخرين كالسيد اخلوئي وغريه، 

ونظرّية عدم وجوب تقليد األعلم أساسًا، والتي يقول هبا أمثال السيد ُمّمد 

 اجلنّايت.حسني فضل اهلل والشيخ إبراهيم 

 ، كيفّيتها، ومرّبراتهاأنواعها :املصاحلة يف اخلمس ـ 333

  السؤال: ما هي أنواع اَلصاْلة ِف اخلمس؟ وما هو اَلقدار اَلتعارف الذي



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 111

 يمكن إسقاطه ِف اَلصاْلة؟

  املصاحلة يف اخلمس هي اتفاٌق وتراٍض يقع بني ويّل اخلمس أو وكيله

ة وبني املالك الذي وجب عليه اخلمس )الذي وّكل بمثل املصاحلة أيضًا( من جه

من جهة ثانية، وليس هناك صيغة رشعّية للمصاحلة من الناحية الفقهّية، بل هي 

تتبع نظر ويّل اخلمس نفسه، بحسب ما يراه من املصلحة والتشخيص، وما يراه 

من حال املالك يف القدرة عىل الدفع أو عدمه، وهلذا ال قيمة للمقدار العريف يف 

 ط وعدمه هنا، بل القيمة لنظر احلاكم الرشعي يف املوضوع ال غري.اإلسقا

وقد تكون املصاحلة جائزًة لتيسري األمور، وقد تكون واجبًة يف بعض األحيان 

بنحو االحتياط الالزم، ولعّله األصل فيها، وذلك عندما يعجز املكّلف عن 

سنوات دون  تعيني ما يلزمه دفعه، كام لو  م يكن له رأس سنة فرصف لعّدة

ختميس و م يعرف ما وجب عليه وما  م جيب، وصعب عليه اإلحصاء، فهنا 

حيتاطون يف املصاحلة مع احلاكم الرشعي بمبلغ افرتايض قريب، وهلذا سّموه 

باملصاحلة تقريبًا له من باب الصلح يف املعامالت حيث يغلب فيه احلالة غري 

 البّينة والتي تكون متأشكلًة عادًة.

املصاحلة هي فراغ ذّمة املكّلف من أّي مبلغ زائد عىل تقدير وجوده وفائدة 

 واقعًا.

هذا كّله يف املصاحلة اخلمسّية، أّما املصاحلة يف الزكاة فتكون مع املستحّق 

مبارشًة بناًء عىل القول بعدم وجوب تسليم الزكاة للحاكم، وبرشط عدم 

 استلزام هذه املصاحلة تفويت حّق الفقري املستحّق.

ومن هنا، ال يقصد باملصاحلة التساهل يف حقوق مستحّقي اخلمس أو الزكاة، 

بل قد يكون املبلغ املتصالح عليه أكثر من املبلغ الواقعي احتياطًا، وإّنام املقصود 
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هو إخراج املكّلف من حالة الغموض التي يعيشها فيام جيب عليه دفعه أو عدمه، 

عليه بالتقسيط، أو التخفيف له ملصلحة  أو ضامن دفعه للمبلغ عرب تسهيل األمر

قوى يراها احلاكم أو نحو ذلك، ففي هذه احلاالت التي ترجع ملحاولة احلاكم أ

احلصول عىل احلقوق الرشعّية بأقىص حّد ممكن أو بأقّل خسارة ممكنة، تكون 

 املصاحلة.

تّم وأّما أنواع املصاحلة فهي كثرية، فقد يبقى املبلغ عىل ما هو عليه فيام ت

املصاحلة عىل التقسيط، وقد تتّم عىل تأخري الدفع كلّيًا ملّدة زمنيّة معينة، طويلة أو 

قصرية، وقد يتّم عىل ختفيف الدفع إذا كان يف ذلك الصالح، وقد يتّم عىل تعيني 

مبلغ افرتايض عىل أموال رصفت كان قد تعّلق هبا اخلمس، أو عىل أموال  م 

 الدقيق بالغ الصعوبة، وقد يتّم عىل غري ذلك.ترصف لكّن إحصاءها وتعيينها 

 تساقط البّينات عند تعارضها يف تعيني املرجع األعلم ـ 333

  السؤال: يقال بأّن تعارض البّينات يسقطها، هل هلذا القول رشوط؟ وهل

 تباين أهل اخلربة ِف تعيني اَلرجع الديني اْلعلم يدخل ضمن هذه القاعدة؟

  حيث املبدأ، إال أّن هناك وجهة نظر تقول بأّن تعارض البّينات يسقطها من

تعارض الشهادات يف قضّية األعلمّية يفرتض الرجوع فيه إىل الشهادة التي 

تكون أقوى وثوقًا، فلو شهد عرشة لشخص باألعلمّية، فيام شهد لشخص آخر 

 مائة، و م تكن هناك خصوصّيات ما، فإّن شهادة املائة تقّدم عىل شهادة العرشة

ن أن يكون األقّل عددًا مرّجحًا عىل األكثر عددًا، وذلك إذا كان األقّل ويمك 

عددًا أكثر خربوّيًة من األكثر عددًا. فاملعيار هنا ليس قواعد البّينات احلرفيّة التي 

جتري فقهّيًا يف العمل القضائي وأعامل القضاة واملحاكم، بل هو مفهوم أهل 
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قال كثريون بكفاية الشخص الواحد من اخلربة ومرجعّية أهل اخلربة، ولذلك 

أهل اخلربة يف إثبات األعلميّة إذا كان ثقًة )ولو  م يكن عدالً( بال حاجة لعدلني 

 اثنني كام هي رشوط البّينات القضائّية.

وحجّية قول أهل اخلربة مرتبطة بالبناء العقالئي القائم عىل الوثوق، فحيث 

حلصول الوثوق كان هو املقّدم، وهلذا قال  كان األمر راجحًا عقالئّيًا أو موجباً 

كثريون بام أرشنا إليه قبل قليل. بل يف بعض احلاالت إذا تعارضت شهادات 

األعلمّية فإّن أقوائّية واحدٍة منها إن  م توجب االعتامد عليها، فهي توجب 

صريورة احتامل األعلمّية يف الذي تشهد له أقوى من احتامهلا يف غريه، وبعض 

اء يفتي بوجوب تقليد من كان احتامل األعلمّية فيه أقوى من غريه عند الفقه

عدم حتّقق الشهادة امللزمة، فتكون األقوائّية يف البينات طريقًا ألقوائّية احتامل 

األعلمّية املوجبة يف ّناية املطاف للزوم تقليد من قامت البّينة األقوى عليه؛ 

ألعلم، فاملوضوع متداخل مع عناوين لكونه األقوى احتامالً يف أن يكون هو ا

 أخرى وال يصّح فرضه وكأّنه شهادة قضائّية بشكل حريف.

 رجبشهر صالة الرغائب أّول املوقف من  ـ 336

  السؤال: ما هو حكم صالة ليلة الرغائب؟ وهل ليلة الرغائب ثابتة رشعاا أم

 َّل؟

  ليلة الرغائب وصالهتا وأعامهلا، وقعت ُمّل نقاش يف الوسط السنّي، ففيام

دافع عنها ابن الصالح الشهرزوري املحّدث املعروف، هامجها أغلب علامء 

السنّة، واعتربوا أّن مصدرها صويف وأّّنا وضعت من قبل بعض الزهاد، أّما 

ضًا، ولرشح األمر يمكن تقسيم شيعّيًا فرواياهتا قليلة وتعّرُض العلامء هلا قليل أي



 117 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

 احلديث تارًة عىل املستوى الشيعي وأخرى عىل املستوى السنّي:

أو بتعبري أدّق: غري اإلمامي، فقد انتقدها  أوَّلا: أّما عىل اَلستوى السنّي،

 أغلب العلامء وعّدوها من البدع التي جيب مواجهتها، وهذه بعض كلامهتم:

الزيدي( بعد بيان صالة الرغائب: )..قد جاء يف رشح األزهار )الفقه  ـ 5

رّصح النّقاد بأّن احلديث املروّي يف صالة الرغائب موضوٌع، وأّّنا حدثت يف 

 (.715: 2آخر القرن اخلامس يف بيت املقدس( )رشح األزهار 

وقال النووي الذي يعّد من أشّد املعارضني هلا: )الصالة املعروفة بصالة  ـ 4

ركعة تصىل بني املغرب والعشاء ليلة أّول مجعة يف  الرغائب وهي ثنتي عرشة

رجب، وصالة ليلة نصف شعبان مائة ركعة، وهاتان الصالتان بدعتان 

ومنكران قبيحتان، وال يغرّت بذكرِها يف كتاب قوت القلوب وإحياء علوم 

الدين، وال باحلديث املذكور فيهام، فإّن كّل ذلك باطل، وال يغرّت ببعض من 

حكمهام من األئّمة فصنّف ورقات يف استحباهبام، فإّنه غالط يف ذلك، اشتبه عليه 

وقد صنّف الشيخ اإلمام أبو ُممد عبد الرمحن بن إسامعيل املقديس كتابًا نفيسًا 

 (.71: 1يف إبطاهلام فأحسن فيه وأجاد رمحه اهلل( )املجموع 

ونصف وقال املليباري اهلندي: )أما الصالة املعروفة ليلة الرغائب  ـ 4

: 2شعبان ويوم عاشوراء فبدعة قبيحة، وأحاديثها موضوعة( )فتح املعني 

721.) 

وقال الرعيني: )ثم قال احلافظ: وهذا حديث موضوع عىل رسول اهلل(  ـ 3

 (.717: 7)مواهب اجلليل 

وقال ابن عابدين: )قال يف البحر: ومن هنا يعلم كراهة االجتامع عىل  ـ 1

 رجب أو يف أوىل مجعة منه وأّنا بدعة، وما حيتاله صالة الرغائب التي تفعل يف
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أهل الروم من نذرها لتخرج عن النفل والكراهة فباطل ا هـ. قلت: ورّصح 

بذلك يف البزازية، كام سيذكره الشارح آخر الباب، وقد بسط الكالم عليها 

شارحا املنية، ورّصحا بأّن ما روي فيها باطل موضوع، وبسطا الكالم فيها، 

ًا يف احللية، وللعالمة نور الدين املقديس فيها تصنيف حسن ساّمه )ردع خصوص

الراغب عن صالة الرغائب( أحاط فيه بغالب كالم املتقّدمني واملتأّخرين من 

 (.15: 1علامء املذاهب األربعة( )حاشية رّد املحتار 

وقال الفتني: )وصالة الرغائب موضوٌع باالتفاق، يف الآللئ: فضل ليلة  ـ 6

الرغائب واجتامع املالئكة مع طوله وصوم أو دعاء وصالة اثنتي عرشة ركعة 

بعد املغرب مع الكيفية املشهورة، موضوع، رجاله جمهولون. قال شيخنا: 

وفّتشت مجيع الكتب فلم أجدهم، ويف رشح مسلم للنووي احتّج العلامء عىل 

ال ختتّصوا يوم كراهة صالة الرغائب بحديث: ال ختتّصوا ليلة اجلمعة بقيام و

اجلمعة بصيام، فإّّنا بدعة منكرة من بدع الضاللة واجلهالة، وفيها منكرات 

ظاهرة قاتل اهلل واضعها وخمرتعها، وقد صنّف األئمة مصنّفات نفيسة يف 

تقبيحها وتضليل مصّليها ومبدعيها ودالئل قبحها أكثر من أن حتىص، ويف جامع 

مع الكيفّية املعروفة واستجابة الدعاء  األصول قال بعد ما ذكر صالة الرغائب

بعدها هذا احلديث مما وجدته يف كتاب رزين و م أجده يف واحد من الكتب 

السّتة واحلديث مطعون فيه، ويف تذكرة اآلثام أّن بعض املالكية مّر بقوم يصّلون 

الرغائب وقوم عاكفني عىل ُمّرم فحّسن حاهلم عىل املصّلني؛ ألّنم يعلمون أّّنم 

 معصية فلعّلهم يتوبون وهؤالء يزعمون أّنم يف عبادة، ويف رسالة السامع يف

للمقديس: اعلم أّن للشيخ ابن الصالح اختيارات أنكرت عليه، منها: اختياره 

صالة الرغائب واحتجاجه عليه، ويف بعض الرسائل قال عيل بن إبراهيم: 
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ال مزية هلذه الليلة عن حدثت صالة الرغائب بعد املائة الرابعة والثامنني سنة، و

غريها واختاذها موساًم وزيادة الوقود فيها بدعة مما يرتتب عليه من اللعب يف 

املساجد وغريها حرام، واإلنفاق فيها واألكل من احللوى ]أو: احللواء[ وغريها 

فيها وأحاديث فضلها وفضل صالهتا كّلها موضوعة باالتفاق، وقد جرت 

يلة بني األئمة وأبطلت فلله احلمد( )تذكرة مناظرات طويلة يف أزمنة طو

 (.11املوضوعات: 

وقال ابن اجلوزي: )صالة الرغائب، أنبأنا عيل بن عبيد اهلل بن الزاغوين،  ـ 7

أنبأنا أبو زيد عبد اهلل بن عبد امللك األصفهاين، أنبأنا أبو القاسم عبد الرمحن بن 

افظ، أنبأنا أبو القاسم بن ُممد بن إسحاق بن مندة. وأنبأنا ُممد بن نارص احل

مندة، أنبأنا أبو احلصني عيل بن عبد اهلل بن جهيم الصويف، حّدثنا عيل بن ُممد 

بن سعيد البرصي، حّدثنا أيب، حّدثنا خلف بن عبد اهلل وهو الصغاين، عن محيد 

الطويل، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم )وذكر 

أمورًا أخرى، ثم قال:( ولفظ احلديث ملحمد بن نارص. هذا ليلة الرغائب و

حديث موضوع عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، وقد اهتموا به ابن جهيم 

ونسبوه إىل الكذب، وسمعت شيخنا عبد الوهاب احلافظ يقول: رجاله 

جمهولون، وقد فتشت عليهم مجيع الكتب فام وجدهتم. قال املصنّف قلت: ولقد 

ن وضعها، فإّنه حيتاج من يصّليها أن يصوم وربام كان النهار شديد احلّر، أبدع م

فإذا صام و م يتمّكن من األكل حتى يصيّل املغرب، ثم يقف فيها ويقع يف ذلك 

:  1التسبيح طويل والسجود الطويل، فيؤذي غاية اإليذاء..( )املوضوعات 

 (.211ـ  211

صنعاين عن محيد، عن أنس ريض وقال ابن حجر: )خلف بن عبيد اهلل ال ـ 8
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اهلل عنه، بصالة الرغائب يف رجب. رواه عيل بن جهضم، عن عيل بن ُممد بن 

سعيد البرصي، عن أبيه، عنه. قال أبو موسى املديني: ال أعلم أيّن كتبته إال من 

رواية ابن جهضم، قال: ورجال إسناده غري معروفني. وقال أبو الربكات 

ن، وقد فّتشت عنهم مجيع الكتب فام وجدهتم. قلت: األنامطي: رجاله جمهولو

وسيأيت فيمن اسمه ُممد بن سعيد اثنان جيوزان يكون أحدِها أو ِها برصيان، 

أحدِها الكريزي األثرم، واآلخر األزرق، وذكرِها أبو ُمّمد بن عدي يف 

 (.117: 1الكامل( )لسان امليزان 

أو قبيحة أو ال أصل هلا، هذا، وقد وصفها كثريون بأّّنا بدعة أو منكرة 

، 721: 2؛ والبكري الدمياطي، إعانة الطالبني 271: 2فانظر: )فتاوى السبكي 

؛ وشمس الدين املرصي 17: 1؛ وابن نجيم املرصي، البحر الرائق 727

: 2؛ والبهويت، كشاف القناع 211: 1املعروف بالشافعي الصغري، ّناية املحتاج 

؛ والنووي، رشح صحيح 175: 1وطار ؛ والشوكاين، نيل األ711ـ  771

: 1؛ والعيني، عمدة القاري 15: 22؛ وابن حجر، فتح الباري 11: 8مسلم 

؛ 178، 711؛ واملال عيل القاري، األرسار املرفوعة يف األخبار املوضوعة: 71

؛ 11: 1؛ وابن كثري، السرية النبوّية 125، 121: 1والعجلوين، كشف اخلفاء 

، وجمموعة 711: 7، و111ـ  112، 171: 1الكربى  وابن تيميّة، الفتاوى

: 17؛ والذهبي، سري أعالم النبالء 121، 277، 271، 271: 17الفتاوى 

 ، وغريهم كثري(.217

والذي يستوحى من املراجعة الّسيعة هلذه الصالة عند أهل السنّة، أّن الرواة 

بن احلسن بن جهضم هم أسامء جمهولة يف الغالب، وأّّنم اهتموا عيّل بن عبد اهلل 

بوضع هذه الصالة، كام ذكر ذلك كثريون منهم أبو احلسن اهلمذاين، صاحب 
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ـ  211: 7هـ. )انظر: ميزان االعتدال 121كتاب هبجة األرسار، واملتوىّف سنة 

 (.718: 1؛ ولسان امليزان 217

كام ُيفهم منهم أّن هذه الصالة وضعت من قبل بعض الزّهاد والصوفّية، وأّن 

هّم مصادرها )وهي كتب متصّوفة( كتاب قوت القلوب أليب طالب املّكي من أ

(، أليب حامد الغزايل 711: 1هـ(، وكتاب إحياء علوم الدين )ج781)

هـ(، والذي ـ الغزايل ـ رّصح بأّّنا خرب آحادي، وبأّنه رأى أهل املقدس 717)

 يقومون هبا.

نا وتعّرض هلذه الصالة، فأقدم مصدر وصل ثانياا: وأّما عىل اَلستوى الشيعي،

هـ(، حيث قال: )وجدنا ذلك يف كتب العبادات، 111هو السيد ابن طاووس )

مروّيًا عن النبّي صىّل اهلل عليه وآله، ونقلته أنا من بعض كتب أصحابنا رمحهم 

اهلل، فقال يف مجلة احلديث عن النبي صىل اهلل عليه وآله يف ذكر فضل شهر رجب 

(. ثم ذكرها الكفعمي يف 281ـ  287: 7ال األعامل ما هذا لفظه...( )إقب

 ( بال سند.711)املصباح : 

ومن الواضح أّن ابن طاووس الذي تفصله أكثر من ستة قرون عن عرص 

النبّي  م يبنّي لنا ال مصدر هذه الصالة وال الكتاب الذي أخذ منه، وال اسم العا ِم 

ة، بل يستوحى من مطلع الذي نقل عنه، فضاًل عن ذكر سنده إىل هذه الصال

 كالمه أّنه رآها يف كتب من هو غري إمامي، وإن كان االستيحاء خفيفًا.

هـ(، 577لكن، وبعد ابن طاووس ظهرت هذه الصالة عند العالمة احليّل )

فقد نقل لنا احلّر العاميل والعالمة املجليس ذلك. يقول احلّر العاميل: )احلسن بن 

زته لبني زهرة بإسناٍد ذكره قال: قال رسول اهلل... يوسف املطّهر العالمة يف إجا

ورواه ابن طاووس يف اإلقبال مرساًل عن النبي صىّل اهلل عليه وآله نحوه( )احلّر 
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 (.211ـ  18: 8العاميل، تفصيل وسائل الشيعة 

هـ(: )قد روى العالمة ره يف إجازته الكبرية 2222ويقول العالمة املجليس )

عن احلاج صالح مسعود بن ُممد وأيب الفضل الرازي عن احلسن بن الدريب، 

املجاور بمشهد موالنا أمري املؤمنني عليه السالم، قرأها عليه يف ُمّرم سنة ثالث 

وسبعني ومخسامئة، عن الشيخ عيل بن عبد اجلليل الرازي، عن رشف الدين 

احلسن بن عيل، عن سديد الدين عيل بن احلسن، عن عبد الرمحن بن أمحد 

سابوري، عن احلسني بن عيل، عن احلاج مسموسم )سموسم(، عن أيب الني

الفتح نورخان عبد الواحد األصفهاين، عن عبد الواحد بن راشد الشريازي، 

عن أيب احلسن اهلمداين، عن عيل بن ُممد بن سعيد البرصي، عن أبيه، عن 

 خلف بن عبد اهلل الصنعاين، عن محيد الطويس، عن أنس بن مالك قال: قال

(، وقريب منه جّدًا ما 717: 17رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله...( )بحار األنوار 

 (.217ـ  217: 211جاء يف قسم اإلجازات من )بحار األنوار 

وعن ابن طاووس والعالمة املجليس نقل سائر العلامء، مثل احلّر العاميل 

)سداد  (، وآل عصفور يف كتاب727: 7هـ(، يف كتاب )هداية األّمة 2211)

 (.272العباد: 

كام أشار العالمة التسرتي إىل إرسال ما عند ابن طاووس وكون سند العالمة 

 (.217: 7احليل غري شيعي، وذلك يف كتابه )النجعة يف رشح اللمعة 

ونحن لو الحظنا سنجد أن عيل بن ُممد بن سعيد البرصي ومن فوقه 

كتب أهل السنّة، ممّا يعني أّن وصوالً إىل رسول اهلل هو السند عينه املوجود يف 

هذا احلديث أخذ عىل األرجح من الكتب السنّية، وليس له طريق شيعي 

 مستقّل، فقارن ما تقّدم من نصوص أهل السنّة هبذا السند جتد صدق ذلك.



 172 ........................................................ الفقه وعلوم الشريعةالقسم الثالث: 

ولو تأملنا السند سنجد أّن الكثري من رواته جماهيل ال ذكر هلم، وال توثيقات، 

كتب الرجال عند الشيعة أيضًا، فضاًل عن السنّة كام بل ال اسم لكثري منهم يف 

تقّدم، فهذه الصالة غري ثابتة بسند أو بمصدر معترب، و م ينقلها العلامء ـ الشيعة 

والسنّة ـ يف كتبهم احلديثية املعتمدة، كام  م يدرجها املتقّدمون يف كتب العبادات 

قهاء الشيعة أيضًا يف كتبهم واألعامل واملندوبات واملستحّبات، كام  م يدرجها الف

رًا، وهذا كّله يضاعف من وهنها السندي، وعدم الفقهية إال هنا وهناك مؤّخ 

 ثبوهتا.

وأّما جريان سرية السلف عليها فال دليل عليه، إذ نسأل عن هذا الدليل، فهل 

ترتقي هذه السرية ـ لو كانت ـ ألكثر من قرن أو قرنني؟! ولعّله هلذا كّله ال جتد 

، والغريب أّن السنّة هجروا الصالة ذكرًا يف كتب العلامء غالبًا إىل يومنا هذا هلذه

 .هذه الصالة التي ولدت بينهم، فيام بدأ اإلقبال الشيعي عليها مؤّخراً 

وعليه، فصالة الرغائب  م تثبت بوجه رشعي معترب، نعم، من يأخذ بقاعدة 

سانيد أهل السنّة أمكنه األخذ التسامح يف أدّلة السنن، ويرى شموهلا ملا هو من أ

هبذه الصالة، وإال أتى هبا برجاء املطلوبية لو كان البّد أن يأيت هبا، وإن كان 

األفضل لإلنسان املؤمن وللمجتمع اإليامين عاّمة أن يسعوا دومًا للقيام وتفضيل 

املستحّبات الثابت استحباهبا عىل غريها ممّا هو ضعيف أو  م يثبت بطرق علمّية 

 يحة. والعلم عند اهلل.صح
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 هل يصمد املشروع اإلسالمي اليوم أمام التحديات املعاصرة؟ ـ 337

  السؤال: ما هو رأيك باَلرشوع اإلسالمي من حيث القّوة؟ وهل يصمد أمام

التحّديات اَلعارصة؟ وبرأيك ما هي أهم اْلساليب التي يمكن أن نقوم هبا 

 يري؟ْلجل عملّية التغ

  هذه األسئلة كبرية وحتتاج لكالم كثري، وغالبًا ما تكون األجوبة املخترصة

احلديث تناسب يفيها موِهًة وتفّسَّ بتفاسري غري صحيحة، كام أّن هذه األسئلة ال 

 .مع جواٍب عن سؤالفيها 

يبدو يل أّن املرشوع اإلسالمي من حيث مواجهة ـ وباختصار بالغ ـ لكن 

نجزات كبرية، وقد شهد تقّدمًا عظياًم. وأّما من حيث بناء اآلخر قد حّقق م

الذات الفردية واجلامعيّة وبناء املؤّسسات وقيامة مرشوع داخيل، فرغم 

النجاحات الكثرية املختلفة فيه، والتي أجد أّن إنكارها مكابرة، غري أّنه ما يزال 

ويفّكر بطريقة بدائّية،  ينقصه الكثري، بل هو يف بعض زواياه ما يزال بدائّيًا جّدًا،

وحيتاج للكثري من التغيريات اجلذرية للخروج من احلال التي هو فيها. واملقلق 

هو أّن املناخ املعارص خالل العقد األخري بات حيول دون االستمرار يف مشاريع 

التقّدم الفكري والثقايف واالجتامعي والسيايس، وبتنا نجد أنفسنا مضطرين مّرًة 

طرح ما طرح قبل نصف قرن واجلدل حوله. أكتفي هبذا القدر  اخرى إلعادة
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 اهلل.وللتفصيل جماالت أخر إن شاء 

 !نساء ويستعبدالاإلسالم دين رمحة وهو يقتل ويسيب  مفارقة ـ 333

  السؤال: تردنا شيخنا العزيز أسئلة كهذه، فكيف ترّد عليها؟ كيف نتعاطى

منشوري بسيط جداا، وهو سؤال معها؟ ما هو جواهبا؟ وهذا سؤاٌل منها: )اليوم 

افرتايض للذين يؤمنون بأّن اإلسالم دين رْحة.. وسؤاِل هو: لو غزا البوذيون 

دياركم أَيا اَلسلمون، واحتّلوا أرضكم بالقّوة، ورشطوا عليكم، وقالو لكم: إّما 

أن تكونوا بوذّيني وأن تشهدوا الشهادتني أمامنا، ومها: أشهد أن َّل إله إَّل اهلل 

د أّن بوذا رسول اهلل، أو تدفعوا اجلزية لنا، أو نقاتلكم، ثم بعد ذلك نأخذ وأشه

نساءكم جواري لنا لنضعهّن ِف أحضان البوذّيني، ونبيعهّن ِف أسواق الرقيق كًم 

تباع اْلغنام، ثّم نأخذ فتيانكم عبيداا لنا نفعل هبم ما نشاء، وإذا قلتم هلم َلاذا 

م: إّن رسولنا بوذا صىّل اهلل عليه وسّلم قال تفعلون بنا ذلك، فسوف يقولون لك

لنا: )أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: َّل إله إَّل اهلل، وأّن بوذا رسول اهلل، فمن 

قاهلا عصم ماله ودمه عنّي( حديث متفق عليه. وأيضاا إّن كتابنا ورّبنا أمرانا أن 

َلقّدس الذي نزل من قبل نقاتل كّل من مل يؤمن بأّن بوذا رسول اهلل، وأّن كتابنا ا

اهلل عىل نبّينا بوذا صىّل اهلل عليه وسّلم قال: )قاتلوا الذين َّل يؤمنون باهلل وَّل 

باليوم اْلخر وَّل ُيّرمون ما حّرم اهلل ورسوله وَّل يدينون دين اْلق من الذين 

أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون(، وأنتم نعتربكم إما من 

يؤمنون باهلل أو أّنكم من أهل الكتاب. فسؤاِل هنا: أَّيا اَلسلمون، ماهو  الذين َّل

رأيكم ِف نبّي اهلل بوذا، وِف كتاب بوذا اَلقّدس، وِف اإلله بوذا؟ سؤاٌل أطرحه 

للذين يؤمنون بأّن الدين اإلسالمي دين رْحة، والذين يرتّضون عىل قادة 
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ذا اَلنشور أن جييب عىل أسئلتي، الفتوحات اإلسالمّية، وأرجو من كّل من قرأ ه

وإن مل جيب عىل أسئلتي اَّلفرتاضّية هذه، فأعتقد أّنه فيه يشء من النفاق، وأنا 

أنتظر ضًمئركم تتكّلم عن رأَيا ِف إله بوذا، وِف كالم بوذا، وِف كتاب بوذا، وِف 

. أتباع بوذا، وصىّل اهلل عىل سيدنا بوذا وعىل آله وأصحابه أمجعني. وشكراا لكم

 أخوكم زرادشت النهرين(، كيف تعّلقون شيخنا؟

 :يمكن يل أن أعّلق رسيعًا بعّدة نقاط 

هذا السؤال موّجه للذين يؤمنون باجلهاد االبتدائي الدعوي، وهم  أوَّلا:

مشهور الفقهاء، فهم مسؤولون عن اجلواب عن هذا السؤال، وأّما بالنسبة يل 

شخصّيًا، فال أؤمن هبذا اجلهاد أساسًا، بل أراه ُمّرمًا رشعًا، ويقع عىل خالف 

ايب )دراسات يف الفقه النصوص القرآنّية، وقد كتبت يف ذلك بحثني ُنرشا يف كت

(، وِها يف حوايل مائتي 777ـ  185: 1، و111ـ  71: 2اإلسالمي املعارص 

صفحة. وكّل ما فهمه الفقهاء بوصفه رشعنًة هلذا اجلهاد رأيُته غري داّل، بل 

رأيت النصوص القرآنية عىل عكسه، فبالنسبة يل شخصّيًا، وكذلك جلمع من 

عىل معايري الناقد هنا، إذ ليست فيه مثل هذه العلامء، يكون اإلسالم دين رمحة 

 األمور.

إّن هذا النوع من النقد الساخر الذي بات واسع االنتشار، ال أعتقد بأّنه  ثانياا:

يوصل إىل حقيقة، فإّن اآلخرين بإمكاّنم استخدام هذا النوع من النقد الساخر 

لكية اخلاّصة الذي جيعل حتى يف أكثر القوانني العاملية إنسانّيًة اليوم، فقانون امل

نصف ثروات األرض ـ بحسب إحصاءات الغرب أنفسهم ـ بيد واحد يف املائة 

من سكاّنا فقط، هو أظلم وأرشس وأبشع قانون عرفته اإلنسانّية، وهو القانون 

الذي تؤمن به مجيع الدساتري والقوانني الوضعية والدينية، عدا الفكر الشيوعي، 
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ّيًة تراجيدّية درامية حول مآيس هذا القانون الذي ولو أردُت أن أنسج مّسح

 يطّبقه حتى الناقد املوّقر هنا لكان أبشع من الصورة التي قّدمها الناقد نفسه.

وحتى مفهوم تقسيم األرض إىل أوطان صغرية، والذي عليه تقوم قيامة 

وجه  العا م املتحرّض اليوم، هو قانوٌن ظا م جائر يضّيق من فرص تنّقل البرش عىل

األرض، ومن حرّياهتم ومن حقوقهم يف االنتفاع بالطبيعة أينام كانت؛ ألّنا 

 لإلنسان كّله.

إّن التفكري هبذه الطريقة النقدّية ال ينفع أبدًا، وليس هبذه الطريقة تبنى 

القوانني واحلقوق، وإنام بدراسة املرّبرات املوضوعية ورصدها وتأصيل احلقوق 

لمّية، فلامذا يف فرنسا ـ وهي البلد األكثر حتّررًا يف العا م ـ وفقًا لنظرّية فلسفية وع

ال ُيسمح قانونيًا بكشف العورة يف الشارع، بل حتى بكشف املرأة لثدييها فيه، 

وجيّرم ماليًا من يفعل ذلك، مع أّن ذلك نقٌض حلقوق الناس وحرّياهتا؟! وملاذا  م 

ني يف التعّري يف شوارع ننسج مأساًة تراجيدية تتعاطف مع الشباب الراغب

باريس؟! والقانون الفرنيس باملناسبة جيّرم كّل ظهور جنيس يف الشوارع عدا 

األماكن املخّصصة لذلك أو برخصة استثنائية من الدولة أو البلدية. وحتى 

ُماربة املخّدرات هي ليست إال ظلاًم وقهرًا، فلامذا ُيسجن وحياَرب ويضّيق عىل 

عا م من مدمني املخدرات، أليس من حّقهم العيش كام عرشات املاليني يف ال

يشاؤون؟! وإذا كان يف ذلك رضرًا عليهم فام شأين أنا؟! وهل أنا بالويّص عىل 

الناس؟! فليرّضوا أنفسهم وهيلكوها، فهذا شأن البرش، وكّل مسؤول عن فعله، 

ملحليّة فكم من معاناة عاشها مدمنو املخدرات بسبب تضييق القوانني العاملية وا

عليهم؟ لو أردنا نسج صورة تراجيدية ألمكن التعاطف معهم، بل مع الذين 

 ينتحرون أو حتى ينّظمون جلسات انتحار مجاعي!
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إذن، هبذه الطريقة ال يمكن سّن القوانني، وال بالعواطف وال بالرومانسّية 

التي تأكل عقول العرب الطاُمني لألمان واحلّب واالستقرار نفسّيًا بسبب 

عاناهتم السياسية واالجتامعية اليوم. إّنام تسّن القوانني وحتاَكم وُتنتقد بدراسة م

مرّبراهتا املوضوعيّة، فإذا كانت مرّبرًة موضوعّيًا فهي مرشوعة ولو كانت قاسية 

تراجيديًا، ولو كانت غري رومانسية. ولو أراد مقنّنو القوانني يف العا م أن يسريوا 

 ة فقط لكنّا اليوم يف كارثة.خلف العواطف والرومانسيّ 

ال أقصد بام قلت تربير أّي طرح أو قانون أو ترشيع.. أبدًا، بل القصد أّن 

النقد أو التربير ال يقومان عىل هذه اآللية العاطفّية يف دراسة األمور فقط من 

جهة واحدة، فالسّجان والرشطّي والقايض واملّدعي العام أو وكيله واجلندي 

ن فعاًل صحيحًا، ولو كان غري رومانيّس أو عاطفي للوهلة وغريهم يامرسو

األوىل؛ إذ احلياة ال ُتدار بالعاطفة واحلّب فقط، وإّنام حتتاج لرؤى أخرى أيضًا مع 

 احلّب والعاطفة.

إّن التفكري الديني ينطلق من زوايا ومنطلقات ختتلف متامًا عن تفكري  ثالثاا:

ّملون خلفياهتم الفكرّية عىل الفكر الديني الناقدين هنا، وأرى أّن الناقدين حي

الذي خيتلف معهم يف هذه اخللفّيات، فالناقد يرى الرضر واإلرضار مفهومان 

مادّيان دنيويان، فلو أراد شخص أن ُيدمن عىل املخدرات أو يرّوجها اعترُب 

مرّضًا بنفسه وباملجتمع، ومن هنا بّرر القانون وبّررت السلطة لنفسها منعه من 

ك، لكّن العقل العلامين الوضعي ال يؤمن بيشء اسمه الرضر األخروي، ذل

وألّنه ال يؤمن بذلك اعترب أّن العقل الديني متعّسف، وكان من املفرتض أن 

يقول: إّن العقل الديني له مرّبره يف هذا الفعل، وهذا التربير معقول عىل أصوله 

ة للعقل الديني هلذا الفكرية، لكن حيث نحن نختلف مع هذه األصول الفكريّ 
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 ال نرى تربيره صحيحًا.

فالعقل الديني هنا يقول بأّن الرشك ظلٌم ومفسدة ورضر عىل اإلنسان وعىل 

حياة املجتمع العاملي، متامًا كام ترى أنت أّن املخّدرات رضٌر عىل البرشّية. ومن 

من بأّنه حّقك أن تناقش الفكر الديني يف كون الرشك رضرًا، وتقول هلم: أنا ال أؤ

رضر؛ ألّنني ال أؤمن باآلخرة أساسًا مثاًل، لكن هم يقولون لك بأّننا حيث 

نؤمن بذلك نامرس فعل التقنني عىل أساس ما نراه رضرًا، فاملخّدرات قد جتد 

اليوم من يدافع عن وجودها، ومع ذلك فالقانون ال يعري باالً ملن ينّظر لصالح 

نظرته اخلاّصة أّّنا رضٌر وطّبق ما رآه. تناول املخدرات؛ ألّن القانون رأى ب

والفكُر الديني يفعل اليشء نفسه، فهو يقول بأّن الكفر رضر، إذ يفيض بالناس 

وباألجيال إىل النار، وعيّل أن أواجهه، بفرض سيطريت عىل بالده، واحلّد من 

نفوذه وانتشاره، واألخذ برجال ونساء تلك البلدان لكي يعيشوا يف بيوت 

، فيؤّثر العيش عليهم فيسلموا، وينتفعوا بذلك كام حصل يف التاريخ املسلمني

 اإلسالمي.

نعم، من حّقك أن تناقش يف رضرّية الكفر، ومن حّقك أن تناقش يف وجود 

اآلخرة أساسًا، ومن حّقك أن تناقش يف وجود رضر أعظم لو استخدمنا هذا 

سلم الذي يؤمن األسلوب يف مواجهة رضر الكفر، لكن أن تقوم بمناقشة امل

باجلهاد االبتدائي بالطريقة العاطفية هذه، فسوف تكون كمن يناقش الطبيب يف 

 عدم رمحته عندما يقوم بشّق بطن املريض يف عمليٍة جراحيّة كبرية.

ما أريده هو تركيٌز علميٌّ عىل مركز النقاش، وليس تصحيَح فكرة اجلهاد 

أّّنا جاءت الحقًا يف الرتاث  االبتدائي، فأنا ال أؤمن هبا أساسًا، وأحتمل

اإلسالمي لتربير ما فعله املسلمون األوائل ورشعنته، لكن عندما أريد أن أكون 
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إنسانًا علمّيًا يف مناقشايت، فعيّل أن أسلك الطريق الصحيح، وإال فسوف 

يناقشني من يدعو النتشار املخدرات بنفس الطريقة، وسيقول يل بأّن اعتقادكم 

كم، ولكنّني لست بمعتقد، وهبذه الطريقة فإّن األقلّيات سوف أنتم برضرها شأن

 تكون مظلومة دائاًم.

أرجو التأيّن يف قراءة ما أقول كي نضع حواراتنا عىل سّكة صحيحة وعلمّية، 

وليس عىل طريقة صحفّية أو بأسلوب التهويل اإلعالمي الذي يستخدمه 

عض الكتاب واملثقفني أو املتدّينون وعلامء الدين كام يستخدمه امللحدون وب

 بعض الناقدين عىل السواء، فقد بات مرضًا عضاالً يف حواراتنا العلمية اليوم.

 هل يصّح توصيف األنبياء واألئمة بالفالسفة؟ ـ 333

  )السؤال: ِف مقال ْلحد اَلؤمنني، انترش ِف أحد برامج التواصل )الواتس أب

بعض اَلؤمنني من ممارسات  عن يوم التاسع من ربيع اْلّول، وما ُيدث فيه عند

خمالفة لألخالق، بحّجة فرحة الزهراء عليها السالم ـ وَّل أعلم حقيقةا ما نوع 

الفرح الذي يشارك فيه عوام الناس الزهراء عليها السالم ـ وردت فيه عبارة 

كيف َّل، »للكاتب عن أّننا أّمة تنتمي ْلمري اَلؤمنني عليه السالم هبذا النّص: 

تنتسب إىل اإلمام العظيم واْلاكم العادل وفيلسوف عرصه عيل بن وهذه الطائفة 

النقطة اَلطروحة هي أّنه ِف أحد ردود القّراء عىل هذا «. أيب طالب عليه السالم

اَلقال، هوجم الكاتب ْلّنه وصف أمري اَلؤمنني بالفيلسوف، وأنه َّل يليق أن 

وأمثاله رفضه القرآن، ُينعت أمري اَلؤمنني بالفيلسوف؛ بحّجة أّن هذا الوصف 

ومل يرد عن الرسول ِف وصف اْلئمة عليهم السالم. السؤال: هل أخطأ الكاتب 

 بوصف أمري اَلؤمنني عليه السالم بالفيلسوف العظيم؟
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 ك:لعّل احلّق مع الطرفني، وسأبني كالمي عىل نقلكم أعاله، وذل 

 م أفهم ما هي اآلية التي رفضت وصف األنبياء واألئّمة بالفالسفة حتى  ـ 5

حيتّج هبا، فلعّل الناقد يريد شيئًا آخر  م أبلغه بعلمي أو بنظري القارص، إذ أين 

 رفض القرآن هذه األوصاف؟

إّن عدم توصيف اإلمام عيّل عليه السالم بوصٍف يف لسان الكتاب  ـ 4

ة توصيفه به أو حرمة ذلك، فنحن اآلن نقول بأّن والسنّة ال يعني عدم لياق

احلسني رائد األحرار ومعّلم اإلنسانّية وُملهم الثوار، مع أّن هذا الوصف هبذه 

التعابري ربام  م يرد يف الكتاب وال يف السنّة، فعدم الورود يف الكتاب وال يف السنّة 

ت أّن هذا ليس دلياًل عىل رفض هذا التوصيف أو ذاك، بل البد من إثبا

التوصيف أو ذاك ورد النهي عنه أو مرجوحّيته يف الكتاب والسنّة بحّق مثل 

هؤالء الكبار صلوات اهلل عليهم، وإال فال يقول أحٌد من الفقهاء بأّن أوصاف 

 األنبياء واألئمة توقيفيّة.

لعّل مقصود الناقد أّن تعبري الفيلسوف ينسبق عادًة إىل أولئك الذين  ـ 4

ّيًا يف األمور الوجودية واملعرفّية، وأّّنم أخطأوا وأصابوا، فيام األنبياء بحثوا عقل

واألئمة شخصّيات أرقى من وصف الفيلسوف، فهم يعرفون احلّق باالتصال 

باهلل تعاىل، وأين هذا من مثل حال الفالسفة؟! كام أّن نفوسهم أكمل من نفوس 

الفالسفة مالحدة أو  الفالسفة عىل املستوى الروحي واألخالقي، كيف وبعض

مرشكون، فلعّله أراد أن يشري إىل أّن التوصيف بالفيلسوف أقّل من مستوى أهل 

البيت عليهم السالم، فعلومهم ونفوسهم أرقى من علوم الفالسفة ونفوسهم 

وآفاقهم. كام ولعّل للناقد موقفًا سلبّيًا مسبقًا من الفلسفة، كام هو رأي بعض 

 توصيف اإلمام عيل عليه السالم هبا هو توصيٌف سلبي. العلامء، هلذا اعترب أنّ 
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إّن الكاتب لعّله أيضًا  م يقصد اإلهانة، بل نطمئّن لعدم قصده هلا، وإّنام  ـ 3

أتى بتعبري الفيلسوف بوصفه تعبريًا مادحًا يف الثقافة املعارصة، فالفيلسوف هو 

العقل ويرجع  الباحث واملحّب للحكمة، وهو الطالب للحّق، وهو الذي حيّكم

للمنطق، وحيتكم للحّجة والدليل، وهذه أوصاف تصدق يف أهل البيت عليهم 

 السالم بأرقى أشكاهلا، وهي أوصاف مدح وليست أوصاف ذّم.

وهبذا أعتقد أّن اجلهة التي استفّزت الناقد الكريم ختتلف عن اجلهة التي 

ببعضنا، ونحمل  دفعت الكاتب املوّقر هلذا التعبري، وعلينا أن ُنحسن الظنّ 

بعضنا عىل األحسن، ونلتمس لبعضنا العذر، فال توصيف الكاتب باألمر 

اليّسء، وال نقد الناقد، ما دام كّل واحٍد منهام قد اختذ موقعًا خمتلفًا يف قراءة 

األمور، واملسألة تابعة للمضمون الذي يفهمه مجهور املتلّقني للمقال عن هذه 

 ًا، وما يعطيه السياق من مدٍح أو ذّم.الكلمة فهاًم عرفّيًا وثقافيّ 

وغري  لعلماني للفكر الديين بأّنه مثالي أخالقي غري واقعياقد الن ـ 333

 للتطبيققابل 

  السؤال: عندما أناقش بعض العلًمنّيني عن القيم واْلخالقّيات ورضورة

سيادهتًم ِف سياستنا واقتصادنا وجمتمعنا، يأتيني اجلواب فوراا أن َّل أحتّدث عن 

اَلثالّيات، وأّننا مل نَر منذ نشوء اْلضارات وإىل يومك هذا ما تتحّدث عنه إَّل 

أفراداا معدودين، تلّبسوا هبذه اَلثاليات، وحتى من اإلسالميني الذين يتحّدثون 

 ؟والوفاء هلا.. فًم هو رأيكمدائًما عن أمور مثالّية هم َّل يستطيعون اَّللتزام 

 ا:تجه اإلنسان نحوههناك نوعان من األهداف التي ي 

األهداف االسرتاتيجية املثالية العليا، وهي األهداف بعيدة  النوع اْلّول:
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املدى والتي يدرك اإلنسان أّّنا من الصعب أن حتصل يف املنظور القريب، لكنّه 

يضطر لوضعها نصب عينيه كي حيّدد مساره الذي يتجه فيه حتى لو كان يعلم 

 متيّّس يف مرأى النظر.بأّن حتقيق هذه األهداف غري 

 وقيمة هذا النوع من اْلهداف:

أّّنا توّجه مسار اإلنسان، فعندما نقول مثاًل: نحن ّندف إىل بناء جمتمع  ـ 5

صالح يتعاون فيه الناس وحيّبون بعضهم، أو ّندف عىل املستوى الفردي أن 

إمكانّية حتّقق هذا ، فهذا ال يعني أّننا نفرتض األنبياء واألولياءنتمّثل شخصّية 

األمر بالرضورة، فنحن نعرف أّنه لن نتمّكن من هذا، وأّنه  م يتمّكن أحٌد عىل مّر 

التاريخ من حتقيق جمتمع إنساين عام مثايل هبذه الطريقة، لكن مع ذلك نحن نجد 

أّن حضور هذا املفهوم يف وعينا رضورٌي جّدًا، والسبب هو أّن هذه املقوالت 

 عن جهة مسرينا وليس عن إمكانات املسري بالرضورة، فعندما )املثالية( تعرّب 

تقف عىل مفرتق طرق فإّنك ختتار أحد الطريقني، وبذلك تكون قد حّددت جهة 

 مسريتك، وهذا غري أّنك متلك إمكانات السري إىل ّناية هذا الطريق.

كام أّن قيمة املثل العليا واألهداف بعيدة املدى تكمن أيضًا يف ختفيف  ـ 4

بو هلدف ال ترتفع حّدة النامذج البديلة، فعندما أحتّدث دومًا عن جمتمع مثايل وأص

ستحرض القيم املثالية األخالقية دومًا، فذلك ألّنني حتى لو  م أالنجوم عليه، و

يف جمتمعي، لكّن استحضارها يعيق هيمنة  أمتّكن من حتقيقها كاملًة يف حيايت أو

البدائل املفرتضة هلا، أي إّنه خيّفف من القيم غري األخالقية التي يمكن أن تسود. 

وهلذا نحن نجد كّل التيارات الفكرّية تدعو لقيم أخالقّية بام فيها أشّد التيارات 

بأّي قيمة أخالقيّة  براغامتيًة، فهؤالء ليسوا كام نتصّور من أّّنم نفعّيون ال يؤمنون

)مهام كان املرّبر الفلسفي هلذه القيمة األخالقية أو تلك عندهم(، فإّن العدالة 
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االجتامعية قيمة أخالقية تزعم الرباغامتية أّّنا حتّققها عرب دفع كّل شخص 

 لتحقيق مصالح نفسه، فهناك قيمة أخالقية أيضًا تتجه إليها هذه التيارات.

من بلدان العا م اليوم، ـ تقريبًا ـ  ذي يملكه كّل بلدبل الحظوا الدستور ال

ي نعرف تإّنكم ستجدون فيه جمموعة من البنود ذات الطابع األخالقي العام ال

املثالية. والسبب يف هذا  اتحّقق يف أّي بلد من بلدان العا م بصورهتت م  امجيعًا أّّن 

نسانية ال تستطيع العيش دون كّله هو أّن الفطرة اإلنسانية أو الُبنية األخالقية اإل

قيم أخالقّية رغم أّّنا ترى أّن هذه القيم من البعيد حتّقق أنموذجها الكامل، لكّن 

ختيل األنموذج الكامل يبقى رضورة للسعي لتمثله قدر اإلمكان، ومنع النامذج 

 البديلة من اهليمنة.

استحالة عملّية  ما أريد أن أؤّكده هو أّن القيم اخللقية العليا التي نجد شبه

تارخييًا يف حتّققها كاملًة يف حياة البرش، ال تكمن رضورهتا يف فرص حتّققها بنحو 

الكامل والتامم، بل تكمن يف وجودها، من حيث حتديدها جهة سري العقل 

اإلنساين والضمري من جهة، وحيلولتها بدرجة جّيدة دون حلول البدائل غري 

من جهة ثانية، وإبقاء الضمري اإلنساين حّيًا  األخالقية وهيمنتها عىل املجتمع

لكي يساعد بقاؤه عىل حتقيق أعىل درجة ممكنة من االقرتاب لألنموذج املثايل، 

فكسل الضمري أو نومه أو شعوره بأّنه ال ُيطلب منه شء بعُد يشّكل خطرًا عىل 

 سالمة احلياة األخالقية يف املجتمع والفرد معًا.

ف املرحلّية املنظورة، وهي األهداف التي يضعها اإلنسان األهدا النوع الثاين:

ـ التحديد يف  7ـ التحديد املكاين.  1ـ التحديد الزماين.  2أمامه وتتسم بطابع: 

 ـ النجاح التاّم هو هدف هنا. 1اإلطار املستهدف. 

 وهذا النوع من األهداف خيضع ملعايري خمتلفة أِّهها:



 3واالجتماع / جإضاءات يف الفكر والدين  ......................................... 111

 ـ وجود إمكانات لتحّققه. 2

وجود مقياس يمكن عىل أساسه حتديد درجة النجاح وعدمه )إمكان ـ  1

 االختبار(.

وعىل هذا األساس، فعندما أضع هذا النوع من األهداف أمامي، فيجب أن 

تكون ُمّددًة واضحًة ممكنًة مقدورًة يمكن اختبار النجاح أو عدمه فيها ضمن 

وع من األهداف ما إطار زمكاين واضح ومنظور. أّما إذا استخدمنا يف هذا الن

 .يتعاىل عن هذه األمور فسوف تكون الفوىض

تصّوروا أّن شخصًا يريد أن يفتح مؤّسسًة جتارية للربح، وأّنه ال يضع دراسًة 

إلمكاناته والفرص املتاحة أمامه واملدد الزمنية لعمله كي ينتج ربحًا، والفضاء 

امرسة التجارة التجاري الذي يريد االشتغال عليه ونحو ذلك، ثم يقوم بم

قاصدًا الربح دون أّي دراسة ميدانية عمالنية ختضع لالختبار جتعل من فتحه 

هلذه املؤّسسة أمرًا معقوالً وممكن الربح، إّن هذا الشخص غري عمالين وغري 

واقعي، فهو يضع هدفًا عامًا اسمه الربح لكنّه ال خيضعه ألّي ختطيط ميداين 

إلمكانات واألحوال، ومن الطبيعي أّن نجاحه ُمّدد الزمان واملكان والفرص وا

 سوف يكون خاضعًا للصدفة النسبيّة، وأّن فرص التعّثر سوف تكون أكرب.

بالعودة إىل سؤالكم، ما هي مشكلة اإلسالمّيني أو املتدّينني يف القضّية 

األخالقّية؟ بل ما هي مشكلة الدين أساسًا يف هذا املضامر، وهو املتهم بمثالّيته 

 ملة؟احلا

إّنني أعتقد أّن املشكلة هي وضع أهداف من النوع األّول بوصفها أهدافًا من 

النوع الثاين وبالعكس، أّي اخللط بني األهداف، فبعض ما هو هدف مثايل بعيد 

املدى حيّدد جهة سرينا ويضبط إيقاعه بدرجٍة ما.. نضعه هدفًا مرحليًا عمالنيًا 
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اإلسالمي )وأقصد به الذي يتخذ أو بالعكس، ويف هذه احلال ستجد أّن 

اإلسالم منهجًا يف احلياة( رجٌل مثايل غري واقعي؛ ألّنه ال يقرأ األمور بواقعّية، 

فهو يريد حتقيق جمتمع عادل وصالح ومثايل بوصف ذلك هدفًا مرحليًا كأّنه 

يفرتض أّنه سيتحّقق خالل عقد من الزمن مثاًل، مع أّن هذا الشعار هو شعار ما 

، بمعنى هو يغّطي مسار عملك لكنّه ليس هو الغرض املبارش لألعامل فوق عميل

اخلاضعة إلطار الزمان واملكان، وعندما يبتعد اإلسالمي عن حساب املصالح 

واملفاسد وحساب اإلمكانات والفرص سيكون مثاليًا باملعنى السلبي للمثالّية؛ 

 ا املنطقألّنه يغرق يف القيم املثالية العاّمة التي ال ختضع هلذ

والعكس صحيٌح متامًا، عندما نجد اإلسالمي يغرق يف املصالح واملفاسد  

متناسيًا القيم التي حتّدد جهة سريه وتصّوب عمله أخالقّيًا، ففي هذه احلال لن 

 خيتلف أبدًا عن اآلخرين من الذين يّتهمهم بالوصولّية واالنتهازية والفساد.

عينا وثقافتنا بني القيم األخالقية بوصفها املطلوب منّا هو التمييز دومًا يف و

مؤرشات للمسري وبني األهداف املرحلية بوصفها نقاطًا نريد يف مّدة زمنية 

الوصول إليها، فإذا مّيزنا بني هذين النوعني و م نخلط بينهام يف وعينا اليومي، 

فتنا أعتقد بأّن كثريًا من األمور سوف تتضح. ومن املطلوب أيضًا أن يكون يف ثقا

هذان النوعان من األهداف معًا، فكّل فكر أو دين فيه نوٌع واحد من هذه 

األهداف أو ال يعرتف إال بنوع واحد منها فهو يعاين من مشكلة، فالفكر الذي 

ال توجد عنده أهداف مرحلّية عمالنية مدروسة هو فكر مثايل غري واقعي وال 

األسباب وال يدرس املوانع يسري يف هدى منطق الطبيعة واألشياء وال يأخذ ب

والعقبات، وكّل فكر ال توجد عنده أهداف مثالية عليا يعيشها وحيياها يف 

وجدانه وضمريه وعقله، هو فكر قد هيّدد مصالح اإلنسان عاّمة ويدخل احلياة 
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 يف ثقافة التصارع والوحشية والعدوانيّة حيث يتسنّى له ذلك.

يايس أو غري السيايس ـ فعندما وكذلك احلال يف اخلطاب اإلسالمي ـ الس

َيغرق بنفسه وُيغرق قاعدته الشعبية يف لوٍن واحد من األهداف فهو خيطأ 

ويرتبك، وهلذا ترى أّن التيارات السياسية الدينية عندما تعيش النوع األّول من 

األهداف يف خطاهبا فهي تبني جياًل غري واقعي، بل ومتصادم مع احلياة قد تنتهي 

لعدوانيّة أو اليأس، وعندما تعيش فقط مع النوع الثاين من األهداف به األمور ل

 فسوف جتدها مصلحيّة وصولّيًة انتهازّية سلبيّة.

وأحّب أن أشري أخريًا إىل مسألة لو تسمحون يل، وهي مؤاخذة عىل بعض 

نّقاد التجربة الدينية عمومًا يف العرص احلديث، وهي جتربة يمكن نقد الكثري من 

بالتأكيد، لكنّني أالحظ عىل بعض الناقدين أّّنم حائرون أحيانًا يف نقد عنارصها 

التجربة الدينية، فعندما كانت التجربة الدينية تنطلق يف بداياهتا تعيش حالة من 

األخالقية الكبرية كان هؤالء ينتقدون التجربة الدينية يف أّّنا غري واقعّية وأّّنا 

لمصالح واملفاسد، وأّن منطقها هو منطق الثورة غري مرنة، وأّّنا ال متلك وعيًا ل

 وليس منطق الدولة، فكانت ُتتهم باملثالية مقابل الواقعّية هبذا املعنى.

وعندما دخلت التجربة الدينية الفضاء الذي كانوا يطالبون به وصارت 

تشتغل عىل حساب املصالح واملفاسد املتغرّية يف الزمان واملكان، بحيث صارت 

قفها السياسّية أو غريها تبعًا ملتغرّيات الوضع املحيط، أخذ هؤالء تغرّي موا

يأخذون عليها بأّّنا صارت غري أخالقّية وبأّّنا منفعّية وصولية وبأّّنا بعيدة عن 

 القيم وبأّنه ليس لدهيا ثبات يف مواقفها.

لست أريد تربئة أحد وال اهّتام آخرين، لكن يف بعض األحيان جتد بعض 

ا كنت أخالقيًا قالوا عنك بأّنك ساذج ومثايل، وإذا رصت واقعّيًا األشخاص إذ
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كام يريدون قالوا عنك بأّنك منفعي غري أخالقي، وبأّنك تركت القيم الروحية 

، أي املثالية والواقعية معًا،  واألخالقية.. نعم اجلمع بني األمرين رضوريٌّ

 فمفتاح احلّل يف اجلمع هذا والتوفيق.

 كاسب( ضرورة؟ وكيف؟دراسة كتاب )امل ـ 333

  السؤال: ما رضورة دراسة كتاب اَلكاسب اَلحّرمة ِف اْلوزات العلمّية من

أجل الوصول إىل معرفة اَّلستنباط؟ وهل يغني ـ إن قلتم برضورته ـ دراسة 

 بعض موضوعاته كالبيع مثالا أو اخليارات فحسب؟

 احلاجة ألن  رضورة دراسة مثل كتاب املكاسب يف احلوزة العلمية تنبع من

يتعّرف الطالب عىل مناهج وطرائق وآليات االستدالل العليا قبل أن يواجه هذه 

الظاهرة يف مرحلة البحث اخلارج، فكتاب )اللمعة، مع الروضة( تفصله عن 

نوعّية املحارضات التي ُتلقى يف البحث اخلارج فاصلة كبرية، وهلذا فنحن 

الفقه اإلسالمي االستداليل القريب  بحاجة إىل مرحلة يتعّرف فيها الطالب عىل

من نمط االستدالل املعارص ومستواه، لكي يذهب إىل مرحلة البحث اخلارج 

 غري متفاجئ من نمط البحوث وسعتها وشمولّيتها ومستواها.

لكّن هذا األمر ال ينحرص بكتاب املكاسب، فيمكن فرض كتب أخرى أو 

 تكن هي كتاب املكاسب، مصنّفات أخرى توضع هلذا الغرض تفي به، ولو  م

السيام بعد وجود مشاكل عىل مستوى خصائص الكتاب التعليمي يواجهها 

كتاب املكاسب، أرشت لبعضها يف دراستي املتواضعة حول مناهج الدراسات 

: 1العليا يف احلوزة العلمية وذلك يف كتايب )دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص 

 (.715ـ  717
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اسب للشيخ األنصاري ليس كتابًا معّدًا للتدريس، وحيث إّن كتاب املك

بحيث كّل فصل منه أو صفحة توضع لغاية وصول الطالب هلدف معني، 

وحيث إّنه كتاب كبري احلجم جّدًا، بحيث تأخذ دراسته يف احلوزة العلمية 

وبشكل كامل ما ال يقل عن مخس إىل ست سنوات، هلذا فإّن قناعتي هي أّنه من 

ن ُيدرس كاماًل، وإّنام يدرس منه مقداٌر يسمح للطالب بأن يتهيأ غري الرضوري أ

ملرحلة البحث اخلارج، فدراسة كتاب البيع مثاًل تكفي، رشط أن يدرسه الطالب 

باهتامم وجّدية، ويصل إىل مرحلٍة يشعر فيها بأّن مستوى تفكريه بات قريبًا من 

 مستوى هذا الكتاب.

 راة أم اإلفصاح؟أّي منهج نّتبع يف اإلصالح: املدا ـ 333

  السؤال: حني ُيار اَلرء بني بيان ما يعتقده صواباا والترصيح به وبني جماراة من

حوله ـ ولو يسرياا وفيًم هو ممكن ـ بقصد اْلخذ بأيدَيم بدل الوقوع ِف مواجهة 

نتيجتها رفضك من البداية، خاّصة داخل البيت الشيعي، معتقداا أّنه أسلوب 

عقوهلم )ولعّله يمكن تسميته بالتقية اَلداراتية اَلرحلّية دعوة وخطاب عىل قدر 

اَلؤقتة(، كًم هو حاصل من بعض الشيعة جتاه إخوهتم اَلسلمني السنّة، حني 

تكون ِف مثل هذا اَلوقع ماذا ختتار؟ ما السبيل الرشعي الصحيح؟ لك حمّبتي 

 .ودعائي

 لكثريون من هذا السؤال ليس جديدًا، بل هو القلق الذي كان يعيشه ا

الذين حورصوا داخل جمتمعاهتم. ما الذي ينبغي فعله يف احلاالت السيئة ال يف 

الوضع الطبيعي؟ هل أستمّر يف قول ما أراه احلّق والصواب، فيكثر أعدائي 

وخصومي، أم أمارس املداراة واملجامالت فأعيش بانتظار تغرّي األمور التي 
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هل أنتظر حتى يصبح يل نفوذ ؟! لتتغرّي  يفرتض أّّنا تنتظرين ـ كإنساٍن عامل ـ

 فأرشع بالتغيري، أم أرشع بالتغيري لكي أوّفق ليكون ملرشوعي نفوذ؟!

أسئلة ـ وصّدقني أخي العزيز ـ ُمرّية جّدًا يف الواقع العميل، وكال طرفيها 

شهدنا له تطبيقات مأساوّية. كثريون انتظروا الظروف فامتوا دون عمل و م تأِت 

ثريون حاربوا الظروف فأماتتهم يف حّسٍة وكمٍد، فرحلوا دون الظروف، وك

نتيجة! معاناة بني قطبي العمل والنتيجة، بني قطبي اجلدوى والعبثية، معاناة 

يعيشها الداعية واملصلح والناقد والعا م والعامل ما شئت فعرّب، ولكّل خيار من 

 ة.اخليارين حججه الدينية والعقالنيّ 

أّن هناك جوابًا مطلقًا هلذه التساؤالت، بل القضية متغرّية بالنسبة يل ال أجد 

بنفسها، تبعًا للمعطيات الزمنّية، لكنّني ـ ومن فحوى جتربتي الشخصّية وجتربة 

الكثريين ممّن رأيت يف حيايت، ومن فحوى قراءيت املتواضعة للواقع ـ أجد أّن 

 ُمدودة جّدًا.مرحلتنا  م تعد تتحّمل املداراة والسكوت، إال يف حاالت 

أعتقد أّن إرضاء الواقع واجلمهور والعاّمة من الناس ال فائدة منه. إّنني 

أعمل ما فيه قناعتي، وأريد أن يعرفني الناس كام أنا، ال كام حيّبون أن يروين، 

فلست بحاجة جلمهور هيتف يل وهو يف احلقيقة هيتف لشخص آخر ختّيلوه 

كبريًا هيتف لغريي وهو هيتف يل، بل أريد  مكاين ولست أنا هو، ال أريد مجهوراً 

مجهورًا قلياًل هيتف يل بحّق. إّن الكاتب أو العا م أو املثّقف أو غري ذلك ليسوا 

لناخبني هلم، وليس مرشحي انتخابات حتى هيتّموا بعدد األصوات وعدد ا

صوات. ما هيّم هو أن ُيقال احلّق حتى لو رفضه كّل الناس، فوزهم بعدد األ

لو رفضوك ألجله. ما فائدة أن يكثر معجبو مرشوعك وال يكون بينهم وحتى 

منتٍم حقيقي للمرشوع؟! هؤالء لن جتدهم إال مصّفقني حيث ال تضحية وحيث 
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 ال عمل.

أغلب أولئك الكبار الذين غرّيوا التاريخ فّكروا هبذه الطريقة يف البداية، 

ة، ولو عشنا حلظات ونحن نحرتمهم اآلن ألّّنم نجحوا وصاروا قّوة واقعيّ 

ُعّسهم ومصاهبم وشّدهتم ملا كنّا معهم، راجعوا ما حصل معهم يف تلك 

اللحظات، وكيف تعامل اآلخرون ـ وحتى احلريصون عليهم ـ معهم، هل كانوا 

أقوياء أم ضعفاء باحلساب املاّدي؟! هل كان ُممد باقر الصدر قوّيًا باحلساب 

مذبحه جّرًا والكّل ينظر إليه دون كلمة  املادي وهو يفدى كالكبش الذي جّر إىل

أو تعليق؟! هل هناك مصيبة ومأساة أعظم من هذه؟! لكنّها مّرت وُنسيت وساد 

منطق: قتل سيُدنا يزيد سيَدنا احلسني! هذه هي احلياة، وهذا هو منطقها، وهذا 

 «.الدين لعق عىل ألسنتهم»معنى مقولة اإلمام احلسني عليه السالم: 

س لتكسب املعركة ليقفوا معك، لكنّهم لن يشاركوا فيها ـ ولو ينتظرك النا

للحظة واحدة ـ دون ضامنات يف الربح، ودون ضامنات يف عدم اخلسارة، وكأّنه 

توجد معارك يف احلياة من هذا النوع! وكأّن الكبار الذين ربحوا جوالهتم  م 

واقعي أبدًا،  خيّسوا يف البدايات و م يكن ملواقفهم خصوم! منطق سوريايل غري

والعجب أّن هؤالء مجيعًا يتحّدثون عن اإلمام احلسني وكيف أّنه ليس املهم 

حتقيق منجزاتك بالبقاء، بل املنجز يتحّقق بالرحيل والشهادة والتضحية 

واخلسارة املادية والثبات عىل املواقف املبدئية مهام كّلف الثمن! منطٌق يريد أن 

عرب ّنج السكوت والالتغيري، مفارقات عجيبة  يقنعك بأّنه يؤمن بالتغيري لكن

 .رأيناها، تكشف تناقض ذواتنا وازدواجّيتها

حسنًا لو كان هذا األسلوب غري صحيح، فأين أنت من التغيري؟! دعنا نرى 

 نمنجزك التغيريي باألسلوب الصحيح! لست سوى واحد من التكريسّيني الذي
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يسعون لبقاء الوضع عىل ما هو عليه، لكنّهم قد ينطقون بكلامت التجديد 

والتغيري واإلصالح عند احلاجة أو الستاملة مجهور التجديد نفسه، فأين جتديدك 

وتغيريك؟ وماذا فعلت لتحسني األوضاع التي تنتقدها ليل ّنار يف رّسك دون 

نموذج الذي قّدمته أنت؟! إذا كان ّنج اآلخرين خاطئًا فأين هو األ !عالنيتك؟

لسنا مع املتهّورين لكن إذا مشينا خلف الدبلوماسيني فليدّلونا عىل مكان حّققوا 

فيه منجزًا عىل هذا الصعيد. فاخلميني والصدر ورشيعتي ومطهري و.. كّلهم إّما 

طردوا أو هومجوا أو كّفروا أو فّسقوا أو حورب أنصارهم أو شّقوا الصفوف، 

ّعم بجهادهم ثم نلعن ّنجهم األّول الذي أوصلنا إىل ما وصلنا ونحن اآلن نتن

 إليه؟!

أ م يقرؤوا معاناة مطهري وما القاه حتى فّر إىل طهران؟ أ م يقرؤوا معاناة 

الصدر الذي رحل والغّصة يف حلقه أملًا وحزنًا؟! إذا  م نعترب هؤالء من 

يؤمنون بالتغيري حقيقًة، وال  التكريسّيني ألّننا نحسن الظّن هبم، فال أقّل أّّنم ال

يرون يف واقعنا أّي مشكلة! وهذا خالف نظري نحرتم وجهة نظرهم فيه، لكنّنا 

 نختلف معهم.

حيّدثونك عن العا م املثقف الذي قرأ كذا وكذا من الكتب، واملّطلع عىل الفكر 

الرشقي والغريب، وأنا أصّدق ذلك رغم كوين بطيء التصديق بالقصص 

د رأيت بعيني نامذج من هؤالء، لكن ما حاجتي هلذا العا م املثقف واحلكايا، وق

عندما يكون ما يظهر منه )وما هو إثباته وليس ثبوته حسب اصطالح 

األصوليني( ال يزيد عن أّي عا م تقليدي ال يقوم بنشاط ُيذكر؟ بالنسبة يل 

ثقافته؟ وأين كمتدّين عادي ما أِهيّة ثقافته لنفسه؟ بالنسبة يل ما يعنيني هو أين 

هي انعكاساهتا الفكرية واخلطابّية والرتبوية والعلمية والثقافية والعملّية؟ إّن 
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 ثقافته شأٌن له، أّما ما هو شأين فهو أن أراها.

أحد العلامء املشايخ الكرام الذين أجّلهم وأحرتمهم جدًا، وهو من أساتذة 

وناقد ال حدود لنقده  البحث اخلارج يف مدينة قم، موسوعٌة مذهلة يف الثقافة،

لوضعنا القائم، مع منهج ُمافظ وحريص يف الوقت عينه، ُاقّر وأخضع وأعرتف 

له بذلك، لكنّه حبيس بيته ال يفعل أّي شء عىل اإلطالق، وحتى لو قمت 

بمبادرة جتاهه لتخرجه فلن يقبل أبدًا، ماذا تعنيني ثقافته؟ فبدل هذا اجللوس، 

كر اليوم، ويف الرّد عىل انتقادات الالدينيني، ويف ملاذا ال أراه يف ساحات الف

احلضور والتثقيف احلوزوي لشبابنا كي نقيم جياًل واعيًا؟! مفارقات غريبة، 

واألغرب أّّنا تظهر يف املناخ الديني الذي ال يؤمن بقيمة الدنيا، ويؤمن بقيمة 

حيارب االمتثال للتكليف، ويؤمن بالتضحية والتفاين واإلخالص وغري ذلك، و

 املنفعّية الغربية والوصولية املنافقة..

قد تقول بعد هذا كّله: هل تقصدون شيخنا أن نستفّز الواقع ونحّطم القيد 

 وّناجم بالنقد كّل املقدسات الوِهّية؟

وأجيب: كال، ما هذا قصدت، إّنام أقصد أن نقول ما نراه احلّق هبدوء ودون 

تكتب تفصح عن احلّق وال تكتمه،  خوف، فعندما ُتسأل جتيب باحلّق، وعندما

وتقول قوالً غري مستفّز بأسلوبه وطريقته، وتعالج ما تراه يف جمتمعاتنا وفكرنا 

باطاًل وخطًأ ضمن معايري األولوّيات يف املوضوعات املطروحة كام تراها أنت، 

فمن صارت له حساسية من العلم والبحث اهلادئ فهذا شأنه، وهذه مشكلته، 

ّوضه عىل أن ال ننسجم مع طريقته وحساسيته املفرطة، بل نحن وعلينا أن نر

ننسجم مع احلّق. وال نسكت عن هذا احلّق ألّن زيدًا ينزعج وقد يامرس 

ضغوطًا، أو عن ذاك احلّق ألّن عمروًا ينزعج وقد ينفعل، أو عن ذاك احلق ألّن 
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 بكرًا ال يناسبه وهكذا.

ّف أو ذاك، فلننّوع أدوارنا وإذا كانت لبعضنا ظروف ضاغطة يف هذا املل

فيشتغّل كّل واحٍد منّا عىل املوضوعات التي ال تضعه يف ظروف قاسية وسلبّية 

وحرجة، فيام يشتغل اآلخر عىل املوضوعات األخرى وهكذا. نعم أنا ضّد 

االستفزاز بمفهومه العقالئي، وضّد أن نتكّلم بطريقة تثري الناس، وضّد تصفية 

ضّد إرباك الساحة بالعنف اللفظي والتهّجم عىل احلسابات الشخصّية، و

األشخاص، وأنا أقبل بالتمييز بني وسائل النرش واإلعالم، فليس كّل ما يعرف 

يقال، وليس كّل ما ينرش عىل الورق يقال يف الفضائيات، هذه كّلها من حيث 

ثري املبدأ أمور مقبولة، أما اذا كانت الطريقة اهلادئة واملوضوعّية والعلمّية ت

البعض )فيثّور الناس( ألّّنم غري منسجمني مع الفكرة التي نراها نحن حّقًا، 

فهذه مشكلتهم هم، وال يصّح أن نسكت عن مرشوعنا ألّنم يعانون مشكلة، 

بل علينا أن نرّوضهم عىل أن يعتادوا عىل ذلك، وعىل أن يعتادوا عىل اإلقرار 

 .قضايا عاطفّيةً بوجود من خيتلف معهم يف الرأي حتى يف أكثر ال

فلو بحثت يف رواية وحّللتها سندّيًا ومضمونّيًا بالطريقة العلمية اهلادئة، 

وأثارهم ذلك فهذه مشكلتهم ال مشكلتي، وإذا طرحت نظرّية فقهية فأثارت 

اآلخرين و م يعجبهم مضموّنا فهذه مشكلتهم، السيام عندما يكون ما يستفّزهم 

ن يعتادوا عىل سامع هذه األفكار، ومسؤوليتنا هو قائلها وليس مقوهلا، وعليهم أ

خلق مناخ االختالف الصّحي وتعّدد اآلراء، وإذا انزعجوا منها فمن حّقهم الرّد 

 .العلمي واألخالقي بأّي طريقة كانا

وأنتم لو راقبتم املسارات الزمنيّة سوف جتدون أّن كثريًا من األمور كان ُمّرمًا 

، وجاء من كّس القيد هنا وهناك، وحصلت طرحه قبل مخسة عقود من الزمان
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الفوىض، ثم اعتادوا، ففي البداية املفاهيم اجلديدة حُتدث بلبلة، ليس يف الدين 

فحسب، بل يف كّل العلوم هناك يسار ويمني، فمن يطرح اآلن بعض ُمّرمات ما 

قبل مخسني سنة ال يواجه مشكلة؛ ألّن هناك من عّبد الطريق قبله وفرض قواعد 

 زنات، وارجعوا إىل قائمة املحّرمات قبل عقود وقارنوا.وتوا

طبعًا، قناعتي هذه ليست قانونًا إطالقّيًا عرب الزمان واملكان، بل هي قناعة 

تتصل باللحظة احلارضة من تارخينا يف أغلب املوضوعات وليس كّلها. هذا ما 

بصرية، ال أراه األفضل، وإّنني أؤاخذ الكثري من اإلصالحيني ودعاة الوعي وال

سيام اإلخوة الثوريني من تيارات عّدة، عىل سكوهتم، أو عدم تغطيتهم ملن 

يفصح ويتكّلم، السيام إذا كان منطلقًا يف بعض األحيان القليلة من معايري 

 .انتخابية وحسابات سياسّية، وأرى أّن احلّق والدين تتبعهام السياسة وال يتبعاّنا

يسري ـ حتت رضبات التيارات السلفية  إّنني أعتقد أّن الفكر اإلسالمي

والتقليدية من جهة، والتيارات النقدّية املفرطة من جهة ثانية ـ نحو مكان خميف، 

وإّن سكوتنا عن االثنني معًا سنُسأل عنه يوم القيامة، وأنا أخشى من أن نكون 

مّتجهني إّما نحو حقبة إخبارية سلفّية إنغالقّية جديدة، أو نحو فراغ ديني 

 تالش إيامين عام، ربام لو سكتنا عنهام سنظّل عقودًا من الزمن حتت وطأهتام.و

املهم أن نقول احلّق، ونعمل بالطرق العقالئّية واهلادئة، ال بالطرق النفاقية أو 

امللتوية، وال بمنهج املجامالت، وال بأسلوب العنف واملهاترات، وال بالرتاشق 

 عني.ق واملاإلعالمي العام. واهلل املوفّ 

 بني يدي عاشوراء، ماذا علينا أن نفعل؟ وكيف نستفيد منها؟ ـ 338

  السؤال: نحن ِف هذه اْلّيام ِف انتظار عاشوراء اْلرام، فًم هو اَلفروض حتّققه



 175 .................................................................... فكٌر وثقافةالقسم الرابع: 

 من عاشوراء؟ وما هو اَلتحّقق حالياا؟ وجزيتم خرياا.

  نعيش اليوم يف عرص نحتاج فيه بشّدة إىل كّل مفهوم يمكنه أن ينهض

ّمة، وال جيوز لنا التفريط بأّي مفهوم ناهض، فكّل مفهوم من تراثنا له قدرة باأل

التأثري النهضوي فهو رضوري، وكّل مفهوم معّطل له قدرة التثبيط وبث اليأس 

 .واخلمول فهو ضارّ 

وعندما ننظر إىل املناسبة العاشورائية السنوية نجد أّن لدهيا قدرات  ،من هنا

كبرية عىل تقديم مفاهيم ّنضوّية حتتاجها األّمة اليوم أّيام حاجة، ولعّل من أجىل 

 ييل:هذه املفاهيم ما 

فإّن هذه الثورة  اَلفهوم اْلّول: مفهوم اَلفاصلة مع الظلم والالرشعية،

ناها توظيفًا صحيحًا أن متّدنا بمفهوم بالغ األِهّية اليوم. احلسينية يمكنها لو وّظف

إّنه املفاصلة مع الالرشعية، هي تقول يل: ال يمكن أن أنضوي حتت لواء غري 

رشعي، جيب أن أبحث عن انتامء مرشوع يف قضاياي السياسية واالجتامعية 

ة عىل وغريها. ال يمكن أن أعيش املخالطة مع الظلم طاملا كانت لدّي القدر

ن من تغيري الواقع كّ قاومته والترّبي منه، ولو  م أمتالوقوف يف وجهه بإعالن م

 كّله.

عندما يكون احلسني عليه السالم مستعّدًا هلجر الوطن )املدينة املنّورة( ألجل 

رفض اخلضوع ملا هو غري رشعي، وألجل تصويب االنتامءات، فهذا يعني أّنه 

أتقّبل النفي باختياري واهلجرة عن موطني  من املمكن أن يكون من واجبي أن

أو أرسيت أو عائلتي أو ُميطي كخطوة حرصّية إلعالن مفاصلتي مع االنحراف 

االجتامعي والسيايس. هلذا ستبدو مفارقة غريبة عجيبة اجلمع بني الروح 

 احلسينية وبني الرضا بالظلم والالرشعيّة.
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الم فعلينا أن نسأل أنفسنا عندما نشارك اليوم يف جمالس احلسني عليه الس

ونحن نرجع إىل بيوتنا سؤاالً: أين أنا من قضايا الظلم اليوم يف العا م؟ وما هي 

مساِهايت؟ ماذا فعلت ـ بحدود إمكانايت ـ ضّد ظلم اإلنسان املستضعف، وضّد 

االحتالل، وضّد الطبقية اجلائرة، وضّد ظلم الطفولة، وضّد العدوان عىل املرأة، 

احلقوق، وضّد استغالل السلطة واملوقع، وضّد تعمية احلقائق، وضّد سلب 

وضّد التجهيل، وضّد الفساد املايل، و.. وأين أنا من الشعارات التي أطلقها 

 احلسني عليه السالم؟

ويف هذا السياق يصبح احلسني قيمًة إسالميّة عاّمة يلتقي عليها مجهور 

بدأ ـ بثقافة اخلروج أو الرفض املسلمني، السيام منهم من يؤمن ـ من حيث امل

مثل اإلمامية واإلسامعيلية والزيدية واإلباضّية والتيارات اجلهادية )املعتدلة(، 

بل يصبح قيمة إنسانّية تصل إىل اليسار اجلديد يف عرصنا احلارض ولو كان خارج 

االطار الديني، وهبذا نخرج حركة اإلمام احلسني من أن تكون رصاعًا شخصيًّا 

ّيًا أو عشائرّيًا أو أرسّيًا أو طائفّيًا، لتصبح رصاعًا دينّيًا إسالمّيًا إنسانّيًا أو قبل

 أخالقّيًا ضّد كل انحراف يف الداخل واخلارج، مهام كان ثوبه.

هذا املفهوم الذي يقّدم يل أولوية  اَلفهوم الثاين: مفهوم التضحية والشهادة،

لم، وأولوية الوطن عىل الذات، األّمة عىل الفرد، وأولوية اإلسالم عىل املس

شخٌص هبذه املكانة يقّدم نفسه وأهل بيته قرابني هلل تعاىل يف سبيل تصحيح 

مسارات أّمة، ويف سبيل اإلصالح الديني واالجتامعي واألخالقي واملفاهيمي 

و.. يريد أن يقول لنا بأّن كّل شء يمكن أن يرخص أمام القضايا الكربى، والتي 

 سها ومصاحلها العاّمة.منها األّمة نف

مفاهيم من نوع التفاين واإليثار والتضحية والبذل والعطاء والشهامة ونكران 
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الذات كّلها يمكن أن نثّورها يف حدث بارز من هذا النوع، ليس عىل مستوى 

الّسد القصيص لقّصة التفاين فقط، بل عىل مستوى الربط الواقعي بني القّصة 

وم األخالقي والديني بوصفه قيمًة قائمة باستمرار يف بوصفها تارخيًا وبني املفه

 حياة اإلنسان وحاجًة ملّحة.

إّن استذكارك احلسني يعني استذكار هذه املجموعة املتامسكة من هذه القيم، 

وإعادة تظهريها بصورة عرصية قادرة عىل حتريك الراكد من واقعنا وخلق 

القضايا الكربى لألّمة  نفوس عصامّية يمكنها أن تزهد بكّل شء يف سبيل

 والدين.

وكالمي هذا ليس تنظريًا يف اهلواء الطلق، بل لقد شهدنا واقعه يف جتارب 

حّققت نجاحات كبرية مستعينًة بمفاهيم الثورة احلسينية، مثل أكثر من حركة 

جهادية ضّد االحتالل اإلرسائييل وضّد األنظمة الفاسدة. ماذا تعني لنا تلك 

ناها أو قرأناها لشهداء اجلهاد ضد الكيان الصهيوين الوصايا التي سمع

الغاصب؟ أ م نسمع فيها دومًا اسم احلسني وزينب واألصحاب؟ هذا يعني أّن 

الوعي اجلهادي واالستشهادي صار مندجمًا بوعي التاريخ احلسيني، وأّن 

أشخاصًا مثل اإلمام اخلميني واإلمام ُممد باقر الصدر واإلمام موسى الصدر 

هم نجحوا يف توظيف الثورة يف خلق وعي واقعي زمني متواصل هلا، وغري

فمفاهيمها ال تنفصل عن تضحياتنا اليومية، وعن الشهداء وعوائلهم الصامدة. 

 ونحن مسؤولون عن ديمومة هذا الوعي وعدم تالشيه.

، فاحلدث الزينبي وما حاطه من وقائع نسوّية هو اَلفهوم الثالث: فاعلية اَلرأة

د رسالة ضمنّية للنصف اآلخر من املجتمع أّن بإمكانك أن يكون لك بالتأكي

دور يف اللحظات احلرجة عىل األقّل، فعندما أقّدم يف املشهد التارخيي دور املرأة 
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يف حلظات االّنيار بشكل معاكس متامًا للنواح والعويل، ليبدو وكأّنه عصامية 

يزيد بن معاوية وغريه من غري عادية، تقف يف وجه أكرب حّكام العرص ـ عنيت 

رجاالته ـ فهذا يعني أّن املرأة ليست وظيفتها يف احلياة النوح عىل القتىل من 

الرجال، بل خلق احلدث يف حلظات احلزن، احلدث اإلعالمي والسيايس 

 .واالجتامعي

هذا مفهوم بالغ التأثري اليوم يمكنه النهوض باملرأة لتلعب دورًا يف حلظات 

نعّلمها النحيب واللطم عىل الوجه عىل ما افتقدت من أرسة  الشّدة، بدل أن

وعيال. إّن الثورة احلسينية هنا تعيد تظهري املشهد بصورة خمتلفة، فقد كان من 

املتوّقع أن تنهار تلك املرأة )زينب( وكّل من معها من نسوة وبنات، لكّن األمور 

رصنا إذا أرادت أن متثل الدور وقعت بطريقة خمتلفة متامًا، هذا يعني أّن املرأة يف ع

الزينبي فعليها يف حلظات الشّدة التي متّر هبا أمتنا اليوم أن تستنفر طاقاهتا يف 

رباطة جأش ليكون هلا دورها يف الفعل والتأثري، ال أن نطالبها بالسكوت 

واخلضوع واجللوس يف البيت ال دور هلا يف الوقوف بوجه الظلم والعدوان 

 صاب لألرض والعرض والوطن والقيم واملفاهيم.واالحتالل واالغت

وال أقصد بالشجاعة تلك الصفة الفردية فقط بام هلا  اَلفهوم الرابع: الشجاعة،

من تطبيق ُمدود، بل أعني مواجهة أزمة اإلرادة يف الفرد واجلامعة واألّمة، ففي 

اضحة، بل كثري من األحيان ال يواجه الفرد أو األّمة أزمة معرفة؛ ألّن األمور و

يواجه أزمة إرادة وأزمة شعور باخلمول الالمتناهي، إّّنا أخالقيات اهلزيمة أو 

موت الضمري كام كان يسّميها السيد ُممد باقر الصدر، عندما تتغلغل يف األّمة 

تنهي أمرها إىل األبد، فكّل واحد يرصد مصاحله ويبني عالقاته تبعًا هلا، وعندما 

 ه الفرار من قبضتها.تتشابك العالقات يصعب علي
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إّن شجاعة احلسني وأصحابه وأهل بيته سالم اهلل عليهم تكمن يف وجود 

إرادة وسط إحباط عام يف األّمة، هذا موضوع جاّد، احلديث عن خلق إرادة 

وسط مناخ إحباط ومخول وتكاسل عاّم شء مهم للنهوض، وشء ليس بسهٍل 

 تاريخ.أبدًا، وهذا هو ما يقوم به املصلحون عرب ال

أال يمكنني هبذه الثورة العظيمة أن أعيد إنتاج مفهوم اإلرادة املقّدسة 

واحلديث عن مكّوناته وكيفيات صنعه وتأثرياته ونتائجه وغري ذلك؟! بالتأكيد 

يمكن ولدّي الكثري من املواد التارخيية اخلام يف هذه الثورة التي تساعدين يف 

قلوهبم معك وسيوفهم »مفهوم توظيفها هلذا الغرض الرشيف. هنا يظهر 

، حيث هتيمن ثقافة «قلوهبم معك وسيوفهم يف أغامدها»أو مفهوم « عليك

التثبيط بلغات متعّددة، يقولون لك: ال فائدة من العمل؟ أّمة لن يصلح أمرها؟ 

شعوبنا لن تستجيب؟ لن جتّر سوى الويالت عىل نفسك والنقد والتجريح 

 واهلجوم واالعتداء.

الثقافة التي احتواها احلوار التارخيي بني اإلمام اخلميني وأحد هذه هي نفس 

العلامء البارزين رمحهام اهلل، وعىل أبعد تقدير يتكّلم املثّبطون بلسان احلرص عىل 

احلسني عليه السالم: ال خترج فإّنك مقتول، ال خترج فسوف يغدر بك أهل 

 الكوفة، ال خترج..

هذا موضوع  سالمة اْلخالقية لالنتًمء،اَلفهوم اخلامس: صدق الوَّلء أو ال

رضوري جّدًا، فقد رأينا الكثري من احلركات الدينية وغري الدينية كيف عانت 

من النفعيني والوصوليني يف صفوفها، ورأينا كيف يمكن للشخص الضعيف أن 

 حيرف والءه من جهة إىل جهة ثانية حتت ضغط الواقع واملصالح اخلاّصة.

سني وأهل بيته عليهم السالم تعطي درسًا رهيبًا يف إّن جتربة أصحاب احل
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صدق الوالء، ليس بمعنى التضحية فقط، بل بمعنى أّنني عندما أنتمي لفكر أو 

عقيدة أو مدرسة أو تيار ما يف الدين أو االجتامع أو السياسة فإّنني صادق الوالء 

ست وصوليًا أو سليم االنتامء، وهذا يعني أّنني خملص هلذا االّتباع الواعي، ول

متخّليًا يف حلظة حّساسة عن والئي هذا. إّن صناعة جمموعة خملصة يبقى رضورة 

عظيمة لقيامة أّمة وّنضة وكيان، فام  م تكن هناك جمموعة خملصة صادقة فإّن 

السواد األعظم يمكن أن تضيع به السبل عرب حتريكه بأيدي املنافقني 

 والوصوليني.

نشاط الديني معنيٌّ اليوم بصنع الصدق يف الوالء؛ إّن احلركة اإلسالمية وال

ألّن هذا الصدق الذي يقوم عىل جمموعة مفاهيم عقدية وإيامنية وأخالقية 

وتربوية يمكن أن يشّكل ضامنة سالمة املسرية وعدم انحرافها يف املستقبل، وهو 

 ّمة.ما تستطيع السرية احلسينية أن تساهم يف زرعه يف الثقافة االجتامعية العا

فكثري منّا ال يصرب للوصول  اَلفهوم السادس: الصرب وعدم استعجال النتائج،

إىل اهلدف، وكم من مرشوع أجهضناه ألّننا  م نعطه الوقت الكايف والطبيعي لكي 

ُينتج ثامره، فحالنا حال مزارٍع جاهل قطع أشجاره يف الشتاء؛ ألّّنا  م تثمر، و م 

رى الثمر الطّيب. نحن عجولون، نحرق ينتظر إىل الربيع أو الصيف كي ي

املراحل ونستعجل النتائج وإال أصبنا باليأس واإلحباط، ونحسب أعامر 

الشعوب واألمم عىل عمر الفرد العادي، فالفرد العادي حيتاج لعرشين سنة 

حتى يصبح يف عنفوان شبابه، لكّن األمم قد حتتاج أحيانًا خلمسني أو سبعني سنة 

 ىل هذه املرحلة.أو أكثر حتى تصل إ

إّن ثورة احلسني عليه السالم تعّلمنا أّن النتائج قد ال تكون يف حياتك، بل قد 

تكون بعد رحيلك. إّّنا تعلمنا أحيانًا أّن رحيلنا مقّدمة لتغرّي األوضاع، وأّن 
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هـ آتت ثامرها بعد عقود وما تزال. يقولون بأّنه عندما سئل 12ثورًة وقعت يف 

يف يمكن لك أن تسقط الشاه؟ وهل لك هبذا طاقة وقّوة اإلمام اخلميني: ك

وفرصة ووقت وأنت يف هذا العمر؟ قال بكّل هدوء: إذا  م أوّفق فسيأيت اجليل 

الالحق ليكمل املسرية. هذا مفهوم بسيط لكنّه منتج وناهض، نحن العرب 

باخلصوص مصابون ـ كبني اإلنسان ـ بالعجلة، نؤّسس مرشوعًا ونريد نتائجه 

الغد. نفّكر بطريقة التاجر الذي يربح يف صفقة واحدة، وال نفّكر بطريقة يف 

 العامل الذي يربح بالتدريج.

هذه كّلها مفاهيم معّطلة ومعيقة للنهوض، ويمكن للسرية احلسينية اليوم أن 

تساعدنا عىل تفتيت هذه املفاهيم من وعينا االجتامعي، وخلق نفوس قوّية 

ببطء متواصل بدل أن تسري بعجلة متقّطعة. إّن صابرة غري مستعجلة، تسري 

خطابات السيدة زينب فيها ما يشري إىل املستقبل، وأّن القضية ليست يف هذا 

 النهار فقط، وإّنام يف املستقبل الذي ننظر إليه بعيون أخرى.

اَلفهوم السابع: مفهوم اإلصالح واْلمر باَلعروف والنهي عن اَلنكر عىل 

كام جاء يف خطبة اإلمام احلسني عليه  والسيايس العام،اَلستوى اَّلجتًمعي 

السالم التي حّدد فيها أهداف الثورة واخلروج، وليس إبقاء اإلصالح يف إطار 

الفرد، وال حرص األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف إطار التدّخل ملنع أغنية 

ٍة يف يضعها سائق أجرة يف سيارته أو شعر من مقّدم الرأس يظهر من امرأ

 الطريق.

إّنه حتويل مسارات األمر باملعروف والنهي عن املنكر وثقافة مفهوم 

اإلصالح من األبعاد الفردية إىل األبعاد العاّمة املجتمعيّة، إىل اإلعالم والثقافة 

والرتبية والتعليم والسياسة واالقتصاد والظلم الطبقي وسوء االستهالك وتبديد 
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هذا هو اخلالف بني اإلمام احلسني وبعض الثروات وغري ذلك. لقد كان 

الصحابة يف عرصه. وعندما تفّكر األّمة ـ بقواعدها ونخبها ـ هبذه الطريقة 

فيمكن لنا أن نتصّور النهوض والبناء والقيامة، أّما لو حرصنا الوظائف بالنمط 

الفردي وختّلينا عن فريضة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلصالح العام 

 املجتمع، ودخلنا يف ّنج الالأبالية فلن نتمّكن من اإلمساك بزمام أمورنا يومًا.يف 

وهو املفهوم الذي جتىّل  اَلفهوم الثامن: مفهوم إنسانيّة الدين وإنسانّية اْلرب،

يف غري موقع يف املسرية احلسينية، يف ثقافة العفو وقبول التوبة مع الرياحي، ويف 

عداء، يف مقابل الثقافة غري اإلنسانية التي انتهجها ثقافة املاء وتوزيعه عىل األ

اخلصوم، وهنا يمكن الرتكيز عىل تأثريات الثقافة اإلنسانية يف الدين من خالل 

 تأثريها يف احلّر بن يزيد الرياحي وغريه.

إّن لغة احلسني ولغة خصومه هي لغة اإلنسان ولغة الوحش القابع يف النفس 

للنصوص من كال الطرفني سوف تعطينا هذا األمر، وقد اإلنسانّية، فأّي مراجعة 

جاء يف احلديث عن اإلمام جعفر الصادق عليه السالم 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، 

 (.777ـ  771)اخلصال: « رّغبوا الناس يف دينكم وفيام أنتم عليهف

، «إنقاد النزعة اإلنسانية يف الدين»كم نحن بحاجة اليوم ملا بات يسّمى بـ 

حيث بتنا نشهد تدّينًا عدوانّيًا صداميًا ال يعرف الرمحة وال الشفقة وال املوّدة وال 

احلسينية لنيضء عليها مقّدمًة  الرّقة، حرّي بنا أن نستخرج إنسانّيات الثورة

 إلحياء النزعة اإلنسانّية يف حياتنا.

حيث أراد احلسني عليه السالم فضح  اَلفهوم التاسع: مفهوم القيادة الصاْلة،
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زيف القيادة غري الصاحلة ولو كان من حوهلا من ينسج هلا التربيرات الدينية 

اهتم، وقال هلم بأّن مثل ويبايعها عىل السمع والطاعة. لقد رفض احلسني تربير

هذا اإلنسان ال يمكن أن يتوىّل منصب خالفة الرسول األعظم صىّل اهلل عليه 

 وعىل آله وسّلم.

حركة احلسني تفرض عيّل النظر يف زماين، ففي هذا العرص أيضًا يزيٌد 

وحسني، وذلك عندما أؤمن باستمرارّية املفاهيم التي بعثت ثورة احلسني، وَعيلَّ 

عن يزيد ألواجهه وأرفضه، وعن احلسني ألنتمي إليه، فاحلسني ليس  أن أبحث

تارخيًا فقط، بل هو واقٌع إنساين مستمّر يف رصاع البرش، ويف رصاع امليول 

والقيم، ليس يف السياسة والسلطة العسكرية واألمنية فحسب، بل يف االقتصاد، 

جد نامذج متنّوعة يزيدية ويف االجتامع، ويف حياتنا املدنية، ويف عيشنا الديني، تو

وعندما أبكي احلسني فإنني أبكي واقعًا مؤملًا لتكون دمعتي شعلًة . وحسينيّة

للتغيري نحو األفضل، وإال فسيكون من التناقض أن أبكي احلسني يف التاريخ 

 وأوايل يزيد العرص يف احلارض واملستقبل.

لقد  لرباغًمِت النفعي،اَلفهوم العارش: مفهوم العقل اَلبدئي ِف مقابل العقل ا

يومًا ما  م أفهم بعقيل الرباغاميت )فقه املصلحة القائم »قلت يومًا اجلملة التالية: 

عىل نظرية التزاحم( ترّصفات بعض الشخصيات الكربى كاإلمامني عيل 

واحلسني عليهام السالم، لكن عندما عايشت جتارب االنحراف األخالقي 

الديني بحّجة املصلحة والرضورات، أدركت املجتمعي الذي يقع داخل الوسط 

أّن بعض اخلطوات املنتفضة عىل الواقع واملتصادمة معه ال حتتاج ألن تكسب 

نتائجها املصلحّية، بقدر ما يكفيها أن هتّز الوجدان، وختلق شعورًا بعدم الرضا 

ية عن األنا الفردية واالجتامعية. جيب أن ال يبقى االنحراف متنّعاًم بسكينة باطن
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ومتحّررًا من عذاب الضمري، هذه خطوة مهّمة للتغيري املستقبيل، حتى لو  م يقع 

 (.755: 1)إضاءات يف الفكر والدين واالجتامع « التغيري أساسًا يف حلظتك

كثريون عابوا ضعف السياسة عند اإلمام عيل واإلمام احلسني عليهام السالم، 

قة حاّدة، يظّل رضورة أحيانًا السيام يف لكنّني أجد أّن الثبات عىل املبدأ ولو بطري

املناخ الديني؛ ألّن هيمنة الثقافة املصلحية التي توازن املصالح ـ ولست ضّد فقه 

املصلحة من حيث املبدأ ـ قد يقّدم املبادئ يومًا ما قرابني عىل مذبحها، وهذه 

 نقطة خطرة، فحركة عيل واحلسني هي حركة املبدأ حيث حيتاج إىل صدمة وإىل

زوايا ُمّددة كي يبقى يف الذاكرة اجلامعية ويف الضمري املدفون، مقابل حركة 

املصلحة التي قد تذيب كّل شء بزواياها املدّورة ألجل حساباهتا اخلاّصة، ولو 

 كانت حسابات ملّونٍة بالدين أحيانًا.

أكتفي هبذا القدر؛ ألّن الكالم طويل جّدًا، والفرصة غري مؤاتية، ولو أراد 

إلنسان أن يقف مع نصوص وكلامت هذه احلادثة ووقائعها واقعًة واقعة وكلمًة ا

كلمة، ألمكنه أن يستخرج عددًا كبريًا من املفاهيم العملّية والبنائّية التي جتعل 

حياتنا حسينيًة باملعنى األفضل، فاحلسني ُيقرأ جزءًا من كّل، ال يمكن أن تقرأه 

م واملفاهيم، هو ليس حدثًا مستقاًل عن بعيدًا عن العقيدة والرشيعة والقي

املنظومة الدينية واألخالقّية، بل هو جوهرها وخالصتها، فالبّد من التفتيش 

 عنها فيه.

لكنّني أشري يف ّناية الكالم إىل نعمة االجتامع والتواصل يف عاشوراء، فهذه 

ويف كّل احلشود العظيمة التي تتالقى كّل يوم يف املجالس واملراقد واحلسينيات 

مكان، هي بنفسها مظهر تواصل اجتامعي، كيف أستثمره؟ كيف يمكن ألهل 

البصرية أن يستثمروا كّل هذا احلشد اهلائل للناس وكّل هذا االستعداد للسامع؟ 
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من الصعب أن جتمع كّل هذا العدد ليستمع يف أيام معدودة، فكيف يمكنني أن 

اف؟ إّن عاشوراء فرصة إليصال أستفيد من هذا االجتامع البرشي مرتامي األطر

الرسائل، فلو يكون هناك جملس عاملي أو وطني للخطباء احلسينيني أو غريهم 

ممّن هلم نشاط يف هذه األيام، وتكون هناك خطط اسرتاتيجية لتحديد 

املوضوعات واألولويات العاّمة واملناطقّية لتداوهلا، فستكون لدينا قدرة تأثري 

االستامع عند الناس مضاعفة يف هذه األّيام. عندما  كبرية جّدًا، ألّن طاقة

يتحّدث املئات من اخلطباء يف هذا البلد أو ذاك عن مشاكل هذا البلد السياسية 

أو االجتامعية أو األخالقية وتتنّوع طرائق بياّنم وأساليبهم، فسيكون لذلك 

 وقٌع كبري.

ت باختيارها إيّل لتستمع إّن عاشوراء تقّدم يل جمانًا جمموعة كبرية من الناس أت

بأذن صاغية، فكيف يل أن أستغّل هذه اآلذان إليصال رسائيل التوعوية؟ وكيف 

يل أن أنّبه يف هذه األيام عىل مشاكل ُمّددة ودقيقة وبشكل مجاعي متنّوع 

ومدروس؟ هذه فرصة تارخيّية سنوّية توّفرها عاشوراء ويمكن االستفادة منها 

 ة خالل العام كّله.أيضًا لتداول مشاكل األمّ 

نسأل اهلل تعاىل لكّل القيمني عىل هذه املجالس الكريمة ولكّل الداعمني 

ولكّل اخلطباء واملشاركني التوفيق إلقامة عاشوراء ناصعة مهيبة، تساهم كّل 

املساِهة يف قيامة ديننا وإنساننا قيامًة صاحلة يف هذا الزمن العسري، واهلل املوّفق 

 واملعني.

 )إشكاليات حول مقالة )البنيات املعرفية للحوار العقالني ـ 333

  السؤال: ِف مقال البنيات اَلعرفّية للحوار العقالين، الذي صار فيًم بعد جزءاا
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من كتابكم )مسألة اَلنهج(.. أجد بعض اإلشكالّيات التي أوّد أن أطرحها عليك 

بتقليص دائرة اليقني  ـ هل اَلطلوب منّي إلنجاح اْلوار أن أقوم 5أخي العزيز: 

ر تلك البنيات ـ هل تعتقد أّنه ِف ظّل توفّ  4اَلنطقي ْلساب اليقني اَّلستقرائي؟ 

يمكن ْلّي حوار أن ينجح أم تبقى موضوعات بعض اْلوارات وحساسّيتها هي 

ـ أجدك استخدمت مصطلح  4ما يؤّدي أحياناا إىل إخفاق تلك اْلوارات؟ 

نّي كنت أَتنّى استخدام مصطلح آخر أخّف )التعّددية( بمفهومك اخلاص، لك

حّدة؛ ْلّن التعّددية تبقى مصطلحاا يثري حساسّية الكثريين. مع اَّلعتذار عن 

 .جرأِت ِف حمرضك. دمت ِل ملهًما 

  ،بعد شكركم جزيل الشكر عىل هذه املداخالت النقدّية الطّيبة، وترّشيف هبا

 ة:أوّد أن أشري إىل بعض النقاط املتواضع

ما طرحُته يف تلك املقالة هو أّن احلوار عملّية قد تنجح وقد تقع يف  أ ـ

إخفاقات، وأّن عنارص نجاحها متعّددة وعنارص فشلها متعّددة أيضًا، وأّننا 

رّكزنا يف ثقافتنا العاّمة والدينية عىل الُبعد األخالقي يف احلوار لكي ُننجح هذه 

الُبعد املعريف الذي يشّكل بيئة ذهنية  العملّية االجتامعّية والثقافية، وغاب عنّا

 حاضنة لوالدة حوار منتج وفاعل وصّحي.

وكان هديف يف تلك املقالة أن ُاشري إىل بعض ما أراه نافعًا يف خلق مناخ معريف 

تولد يف ظّله احلوارات الصحّية والسليمة، من نوع إعادة النظر يف مفهوم اليقني، 

 األرسطي هو يقني إقصائي؛ ألّنه ال يرى حيث اعتقدُت بأّن اليقني الربهاين

إمكانّية اخلطأ يف النتيجة عند من يقتنع به، ومن ثّم فاحلوار سيقوم عىل مقولة 

افرتاضّية غري واقعيّة، تقول: )قويل صواب حيتمل خطأه، وقويل خصمي خطأ 

حيتمل صّحته(، وهي مقولة غري نابعة من البنية العميقة لتفكريي، بل هي مقولة 
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رتاضية أضعها جعاًل وافرتاضًا أمامي عندما أريد أن أخوض احلوار، وهلذا اف

اعتربُت هناك أّن اليقني املوضوعي االستقرائي يمكنه أن يوّفر لنا أرضيّة مناسبة 

هلذه املقولة )قويل صواب حيتمل خطأه، وقويل خصمي خطأ حيتمل صّحته( 

كون قضية واقعيّة يف أغلب خُترجها من دائرة اجلعل واالفرتاض إىل دائرة أن ت

أشكال اليقني الذي يصل إليه البرش، فال أقول بأّن كّل حوار يقوم عىل اليقني 

الربهاين األرسطي هو فاشل، وال كّل حوار يقوم عىل اليقني االستقرائي هو 

ناجح، وإّنام أقول بأّن مفهوم اليقني ونمط وجوده يف ذواتنا له دور واقتضاء 

خللق مناخ وبيئة حاضنة حلوار منتج، وليس كّل ما له اقتضاء وتأثري يف الوصول 

 فقد صار له فعلّية التأثري، حيث قد متنع املوانع أو ال تتحّقق سائر الرشوط.

وبناًء عليه، فال أقول بأّن فكرة اليقني لوحدها كافية، بل هناك عنارص  ب ـ

يّة لألطراف كثرية ُتنِجح احلواَر أو توقعه يف الفشل، كالعنارص األخالق

املتحاورة، وكذلك الضغط النفيس للفكرة املتحاَور فيها عىل أصحاهبا )وهو ما 

سّميتموه باحلساسية(. كّل ما أردت إيصاله هو تأثري نظرّيتنا لليقني باألشياء عىل 

إجياد ُبنية تفكريية تستطيع أكثر من غريها توفري حوار فاعل، وتوّفر فرص نجاح 

 حواراتنا بشكل أكرب.

أوحيتم يف كالمكم أّن مصطلح التعددية مصطلٌح قلق، ولو تسمحون يل  ج ـ

باالختالف معكم يف ذلك، فهذا املصطلح تستخدمه كّل األحزاب اإلسالمية 

اليوم يف العا م تقريبًا من خمتلف املذاهب، وقد صار جزءًا من األدبّيات الدينية 

فهم قّلة قليلة من علامء الدين والثقافية العاّمة، وإذا كان هناك من يتحّسس منه 

وبعض األوساط الدينية املحدودة، وقد وجدت أّنه مصطلح يعرّب يف حّد ذاته 

عن معنى سليم، وال يصادم مصطلحًا قرآنيًا أو دينّيًا، وهلذا انتقدُت يف كتايب 
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( الدكتور عبد الكريم رسوش يف اختياره مصطلح 278)التعددية الدينية: 

و الطرق املستقيمة؛ ألّن هذا املصطلح يصادم املصطلح الرصط املستقيمة أ

القرآين املوروث واملؤثر بقّوة يف القاعدة املتدّينة وعموم املسلمني، فال أجد يف 

حدود معلومايت حساسيًة جتاه مصطلح )التعددية( إال يف أوساط ُمدودة جّدًا، 

ني بمختلف وإال فهذا التعبري )التعددية( صار متداوالً عند أغلب املسلم

انتامءاهتم، نعم بعض مفاهيمه وتطبيقاته مرفوضة أو حوهلا جدل، ال أّن 

 املصطلح مقلٌق وصدامي، وفرق بينهام. ودمتم يل أخًا وعزيزًا وناقدًا ومرآًة.

 ماذا يقصد علي شريعيت من )التشّيع العلوي والتشّيع الصفوي(؟ ـ 333

 ق عبارة التشّيع السؤال: ما الذي يقصده الدكتور عيل رشيعتي من إطال

 العلوي والتشّيع الصفوي؟

  ما يقصده الدكتور عيل رشيعتي رمحه اهلل هو أّن هناك منهجني يف التعاطي

 مع اإلمامة واملسألة املذهبية والدينية عمومًا:

منهج يتعاطى بروح تارخيية وطقوسيّة وفئوّية وما فوق عملّية، فريّكز كثريًا  أ ـ

هبي، ويعيش التاريخ أكثر مما يعيش احلارض، عىل رصاعات التاريخ املذ

وتستهلكه الطقوس واملناسبات املذهبيّة، وحيمل روح القطيعة مع اآلخر، 

النبي ويبالغ يف الصورة الشكلّية للتشّيع، ويضع كّل ثقله فيها، ويتعاطى مع 

تعاطيًا غيبيًّا يف الغالب فريّكز عىل خلقهم وأرسارهم ومكانتهم  وأهل بيته

ّية، وال يعيش تفاعالت جتربتهم يف األرض، ويسعى حلرص العمل الديني السامو

يف اجلانب الطقويس تقريبًا وحترير اإلنسان من مسؤولّياته يف اجلانب االجتامعي 

والسيايس، ويستخدم التقيّة للتحّرر من املسؤوليات الكربى يف األّمة، ويرّكز 
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، ويفهم التقليد للمرجعّيات عىل الشفاعة واحلّب للتخيّل عن وظائفه الرئيسة

الدينية فهاًم مغلوطًا، فهذا عنده تشّيع صفوي؛ ألّن ازدهار هذا النهج من التشّيع 

 ني.مع الصفويّ ـ من وجهة نظر رشيعتي ـ جاء 

ومنهج يتعاطى من منطلق ّنضوي عميل سيايس واجتامعي، فريى  ب ـ

جتمع، ويف بناء األّمة، التشّيع يف الثورة عىل الظلم، ويف رفض االنحراف يف امل

ويف االهتامم بمصالح املسلمني، ويف النزاهة واملبدئّية يف ممارسة السلطة أو العمل 

السيايس واالجتامعي مقابل املنهج املصلحي والوصويل والنفعي، ويف رفض 

الطبقّية والتمييز بني الناس العتبارات وِهيّة لغوّية أو قومّية أو عشائرّية أو 

ئوّية أو.. ويف حتقيق العدالة االجتامعيّة وتداول الثروات الطبيعّية عرقيّة أو ف

لكّس حّدة الفاصلة الطبقّية بني الناس، ويف مساواة اجلميع أمام القانون ونظام 

القضاء والعقوبات بام يف ذلك احلاكم نفسه، ويف ُماربة اإلقطاع السيايس 

 والديني بأشكاهلام، وغري ذلك.

رشيعتي بالتشّيع العلوي؛ ألّن سرية عيّل تعطي هذه القيم  وهذا ما كان يسّميه

بأمجعها، وعلينا أن ندرس سرية النبي وأهل بيته من زاوية ّنضوّية يمكنها أن 

تساعدنا يف تنوير طريقنا لبناء أّمة قوّية وعادلة ومقتدرة، وليس لبناء أّمة تلطم 

كيز عىل الُبعد الظاهري نفسها وتذهب بكّل طاقاهتا يف املناسبات الدينية والرت

للدين أو االستغراق يف اجلوانب املافوق واقعّية ودنيوية، رغم اإلقرار بأّن البعد 

 الظاهري وبأّن املناسبات الدينية وبأّن الغيب أمٌر رضوري يف حّد نفسه.

هذه خالصة مكّثفة لوجهة نظر الرجل التي أوافقه عليها بنسبة تسعني يف 

وجزاه خريًا، وإذا كان من اختالف مع رشيعتي يف مسائل فكرية املائة، فرمحه اهلل 

أو دينية أخرى فإّن هذه املسألة ـ برصف النظر عن بعض التفاصيل ـ تكاد تكون 
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واحدة من مظاهر تفكريه النهضوي الذي حتتاجه األّمة اليوم، دون أن تعيش 

 قطيعة مع التاريخ وال مع الغيب وال مع الطقوس.

 مطلق؟ واملوقف من )إسالم بال مذاهب(؟ هل الطائفية شّر ـ 336

  السؤال: هل الطائفّية رّش مطلق؟ وهل يمكن ْلحد أن َّل يكون طائفّياا ِف

عرص ازدهار وجنون الطائفّيات؟ وأين أصابت الدعوة الكريمة: )إسالم بال 

 مذاهب(؟ وأين أخطأت؟

 :)إّن اجلواب عن سؤالكم يتبع طبيعة تعريفنا لكلمة )الطائفّية 

فإذا كان املقصود بالطائفّية هو اختالفنا يف الرأي وتعّدد قراءاتنا  ـ 5

واجتهاداتنا يف فهم اإلسالم فروعًا وأصوالً، ودفاع كّل واحد منّا عاّم يراه حّقًا 

من وجهة نظره، وعمله بام توّصل إليه، وحرّيته يف اإلعالن عن انتامئه وتفكريه 

.. فإّن هذه الطائفّية قدٌر البّد منه، بل هو وممارسة نمط عيشه الديني وفق قناعته

تعبري تلقائي عن حركة التفكري اإلنساين يف النّص ويف الوجود واحلياة، وستكون 

الطائفية ـ بناًء عىل هذا التفسري ـ ظاهرًة دينية وغري دينية معًا، ففي العلوم 

 جتاهات.الطبيعية واإلنسانية هناك طائفّيات هبذا املعنى ومدارس ومذاهب وا

إّن مشكلة بعضنا ـ ومنهم بعض أنصار اجتاه إسالم بال مذهب الذي نافح 

عنه الدكتور الشكعة ـ يرون أّن اختالفنا هو املشكلة، لكن ما يبدو يل أّنه 

الصحيح هو أّن اختالفنا ليس فقط ال مشكلة فيه، بل هو عنرص خري ودليل 

قد أّن مركز املشكلة ليس يف تفكري وتعّدد اجتهادات وديمومة تأّمل. إّنني أعت

اختالفنا حتى تكون الطائفية رّشًا أو نطالب بإسالم من دون مذاهب أو بفقه 

تلفيقي يلغي الفوارق يف االجتهادات ويريض اجلميع، وإّنام املشكلة يف طريقة 
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اختالفنا وّنجنا يف التاميز الفكري والديني واملذهبي، ويف عدم اعرتافنا ببعضنا 

فإّن السعي خلف مشاريع نفي املذهبيّة هو سعي خلف رساب، وهو  بعضًا، وإال

 قراءة غري واقعيّة للحياة.

اّما إذا كان املقصود بالطائفية االنتامء السلبي لألفكار واملعتقدات، فهذه  ـ 4

الطائفّية رّش، ويف عا م احلياة اإلنسانية يصعب أن جتد رّشًا مطلقًا، لكنّها رّش، 

 مذاهب يصبح خريًا هنا. وأعني باالنتامء السلبي الذي ومرشوع اإلسالم بال

 يكّون املعنى السلبي للطائفّية ما يشتمل عىل عنارص عّدة أبرزها:

التحّيز للفكرة التي أؤمن هبا بحيث ألغي األفكار األخرى، وال أفسح هلا  أ ـ

 جماالً للوجود، ال يف عا م الفكر وال يف احلياة والواقع العميل.

فسح املجال إلمكانية وجود أخطاء يف منظومتي املعرفيّة والعقدّية عدم  ب ـ

 والفقهّية، ومن ثّم فهي كلٌّ ال يتجزأ، إّما أن أقبل به كّله أو ُيرفض بأمجعه.

التعامل بعدوانّية مع املذاهب األخرى، وهي العدوانية التي تتمّثل يف  ج ـ

جتهاد الذي أخطأت فيه، عدم التامس العذر هلا، وعدم اإلقرار بحّقها يف اال

 وعدم االعرتاف هبا يف دنيا الفكر واملامرسة.

القطيعة مع اآلخر املذهبي، إّما عرب إخراجه من اإلطار الديني العام  د ـ

)التكفري( أو عرب قطع العالقات معه إال عند إراديت محاية ذايت )الالندماج 

 االجتامعي(.

اإلسالمي بحيث ال حتّفزين عنارص تقديم انتامئي املذهبي عىل انتامئي  هـ ـ

االنتامء اإلسالمي املشرتكة بيني وبني غريي، فال أعتني بعيد الفطر واألضحى 

مثاًل بقدر ما أعتني بأعيادي املذهبّية، وال هيّمني تاريخ املسلمني بقدر ما هيّمني 

تاريخ مجاعتي املذهبيّة، وال أستشعر التعاطف الروحي والقلبي مع املسلمني 



 3واالجتماع / جإضاءات يف الفكر والدين  ......................................... 151

ام أعيشه مع مجاعتي املذهبيّة، وال تستفّزين اإلهانات التي تطال القضايا وإنّ 

اإلسالمّية العاّمة كالقرآن والنبي بقدر ما تستفّزين اإلهانات التي تطال قضاياي 

 املذهبيّة.

إّن هذا املعنى للطائفية هو الذي يبدو يل مرفوضًا، فاملؤمنون واملسلمون أّمة 

 .حقوق ولبعضهم عىل بعضواحدة، دماؤهم متكافئة، 

 )العقل املستقيل(معنى مقولة:  ـ 337

  )السؤال: ماذا يعني اْلستاذ الشيخ حيدر حّب اهلل بمصطلح )العقل اَلستقيل

 الذي يستخدمه ِف بعض بحوثه ومقاَّلته؟

  مصطلح العقل املستقيل يشتهر انتسابه يف الثقافة العربّية املعارصة إىل

املفّكر العريب املغريب الدكتور ُممد عابد اجلابري رمحه اهلل، حيث حتّدث عنه يف 

مرشوعه يف نقد العقل العريب، وهو ذلك العقل الذي ال يسعى إلتعاب نفسه يف 

ت التي يستدعي اخرتاقها سلسلة من القضايا الكربى، وال حياول اخرتاق املسّلام

النتائج املضنية فكرّيًا إلقامة بدائل معرفّية عنها، ويبتعد عن التفكري يف الالمفّكر 

فيه ويف املحّرمات الفكرّية التي يستدعي التفكري فيها متاعب ومصاعب، 

 وحياول أن يعتمد عىل غريه ال عىل نفسه، مثل الكشف القلبي أو النّص التارخيي.

هو يتجىّل أحيانًا يف الركون إىل املقوالت التي تعتمد عىل عقول اآلخرين و

ممّن مىض ـ كام يف العقل املستقيل الديني حيث مقوالت اإلمجاع والشهرة 

والسرية وسنّة السلف وغري ذلك ـ أو ممّن هو حّي، كام يف حالة النّقاد العرب 

نقدية لنفسه، فيأخذون من واملسلمني الذين ينتقدون الغرب عرب جهود الغرب ال

التيارات الغربية املختلفة انتقاداهتا لنفسها ولبعضها ثم يصوغون هذه 
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 ي لنقد الغرب.االنتقادات وكأّّنا مرشوع عريب أو إسالم

وبعبارة أخرى: العقل املستقيل هو العقل الذي قّدم استقالته من وظيفته 

ًا، وسّلمها جلهات أخرى، يف اإلبداعّية والنقدّية وبات عاطاًل عن العمل تقريب

 ل.واملبدع والعام مقابل العقل املستقّل 

وهناك معركة فكرّية حول األسباب التي أّدت إىل خروج العقل اإلسالمي 

والعريب من حالة الفعل واإلبداع إىل حالة االستقالة، فهل األسباب خارجّية 

لعقل العريب كام كتأثريات العقل الغنويص واهلرميس والصويف واإلرشاقي عىل ا

كان ينترص لذلك الدكتور اجلابري نفسه فيام كان يسّميه تيار الالمعقول أم هي 

 عوامل داخلّية؟

وقد انتقدت نظرية العقل املستقيل التي طرحها اجلابري من قبل كثريين، كان 

من أبرزهم املفّكر العريب السوري الدكتور جورج طرابييش، حيث صدر له عن 

م كتابًا مستقاًل محل عنوان )العقل املستقيل يف اإلسالم(، 1111 دار الساقي عام

واعترب فيه أّن مقولة اجلابري يف حتميل االستقالة للغزو اخلارجي املشار إليه هي 

 ترديد ملقوالت املسترشقني وأّّنا حتتاج إىل إعادة نظر.

عقل وعليه، فعندما نستعمل هذه املفردة يف املعنى العام فنحن نشري إىل ال

الذي حياول ترك مهّمة التفكري والنظر واملعرفة لغريه من عقول اآلخرين أو من 

 الوسائل املعرفّية األخرى، ويغلب عليه التقليد واالّتباع دون التجديد واإلبداع.

 مدى قّوة عهد األشرت قياسًا حبقوق اإلنسان اليوم ـ 333

 الك اْلشرت إذا قسناه السؤال: ما مدى قّوة عهد اإلمام عيّل عليه السالم إىل م

 بمقاييس العرص اْلديث من حقوق اإلنسان وغريه؟
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  ال أحّبذ هذا املدخل يف تقييم تراثنا احلقوقي، فليس تراثنا يعرض عىل

األفكار الغربية اجلديدة فام وافقها فهو حّق وما خالفها فهو الباطل املحض! 

قدة من فكرنا يف الوقت فلكّل فكر مدرسته احلقوقيّة، وعلينا أن ال نعيش أّي ع

عينه الذي نامرس فيه نقد هذا الفكر نفسه، لكن ال من موقف العقدة والعرض 

عىل فكر اآلخرين، بل من موقع الوعي القائم عىل دليل، ويمكن أن يكون الفكر 

اآلخر معينًا لنا الكتشاف خطأ تفكرينا لكنّه ليس معيارًا ما  م تثبته املرّبرات 

ي أهيب بكّل مثقفينا أن يتحّرروا ـ لو كانوا صادقني ـ من املوضوعّية، وإّنن

العبودّية لآلخر واخلوف منه وعقدة احلقارة جتاهه كي يتمّكنوا من النهوض 

 بأممهم بشكٍل حقيقي وفاعل.

إّنك لتجد بعض مثقفينا عندما حيّدثك عن مفّكر غريب يكاد يذوب يف 

وعندما تذهب لتقرأ لذلك  توصيفه، وكأّن ذاك املفّكر قد فّك عقدة العقد،

املفّكر ال جتد عرش معشار تلك الصورة التهويلية التي قّدمت عنه، وهذا بالضبط 

وخيّيل يل أّننا كتلة هائلة من العقد ث. ما نجده مع الرتاثيني يف تعاملهم مع املورو

قبل أن نكون طاقة هائلة من التفكري اجلاّد واملنتج واإلجيايب، فكم من فكرة لو 

ها اليوم بلغة الرتاث الستسخفوها ولو قلتها بعينها بلغة الغرب ألعظموا من قلت

شأّنا، وليس ذلك إال نتيجة فقدان الشخصيّة هنا وهناك. فتصبح احلضارة 

اإلسالمية جمموعة من قصص املوت فيام تصبح جمازر الغرب سعيًا لنرش 

العرتض عليه اإلنسانّية!! ولو صّورت له الغرب هو اإلسالم ثم وصفت فعله 

بظّن أّنه يعرتض عىل اإلسالم، فلو قلت بأّن يف القرآن متّيزًا خّففوا من جذوته، 

ولو قلت بأّن الغرب استفاد من العرب اعتربوا ذلك أمرًا سخيفًا. إّّنم حيّطمون 

كّل امتياز لنا ويعّظمون وهيّولون بلغة إعالمّية ـ وليس ثقافية وعلمّية ـ كّل ما 
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أقول: فلنتق اهلل مجيعًا يف بناء شخصياتنا، وكفانا جلدًا لذواتنا  ر.يأيت من اآلخ

 ا.وحتطياًم لتارخينا وأعاملن

إّنني أتابع أحد الربامج الثقافية الرمضانّية اجلميلة جّدًا والتي حتاول أن 

تعّرف املستمع عىل منجزات العا م وإتقاّنم يف عملهم، لكن ما بدا يل هو أّن 

عىل نقاط الضعف يف عاملنا العريب وتسليطًا للضوء عىل هناك تركيزًا دومًا 

منجزات اآلخرين، هذه املقاربة غري صحيحة تربوّيًا، فاملطلوب لكي تستثري 

املشاهد العريب أن تبنّي له منجزات اآلخرين وإخفاقاهتم، وتبنّي له منجزات 

قّدم علينا، العرب وإخفاقاهتم اليوم، هبذه الطريقة سيفهم املشاهد أّن اآلخر قد ت

وأّنه خملوق ضعيف  ،كاً لَ لكّن اآلخر خيطأ وتتعثّر خطواته أيضًا وأّنه برش وليس مَ 

وليس خالقًا مقتدرًا، وسيفهم أيضًا أّننا قد تراجعنا، لكن لدينا بعض املنجزات 

 ل.اجلميلة الباعثة لألم

 ال يمكن أن تبني أوطانًا بلغة اإلحباط وتعظيم اآلخر وهتديم الذات، سّلط

الضوء أيضًا عىل اإلجيابيات يف عاملنا العريب، وبنّي أيضًا أّن اآلخر  م يصبح اجلنّة 

متامًا وأّن عنده مشاكله، فبهذه الطريقة سيعي املواطن العريب تقصريه بشكل 

 ط.واقعي ال خيايل موجب لإلحبا

من هنا أفّضل لو نقول: هل عهد األشرت نظام حقوقي سليم ومنطقي أم ال؟ 

األشرت قادر عىل تغطية ظرويف احلقوقيّة اليوم يف هذا العرص أم ال؟ هل عهد 

وليس أن نقول: هل عهد األشرت يرقى ملستوى احلقوق الغربّية اليوم أم ال؟ فلو 

كان عهد األشرت نّصًا يونانيًا أو سومريًا أو اسكندرانّيًا لوجدت مثقفنا العريب 

حلضارة الغربية تركت لنا نّصًا مذهالً املحبط يتغنّى به ويبنّي من خالله كيف أّن ا

 كهذا، لكن ألّن النص هو نيّص، وهو جزء من تراثي فإّنه يصبح بال معنى!!
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إّنني أعتقد أّن عهد األشرت نّص بالغ األِهّية وفيه جمموعة رائعة جّدًا من 

القوانني والتوجيهات احلقوقّية واإلنسانّية، ال سيام يف عالقة احلاكم بالرعّية، 

ن علينا أيضًا يف املقابل أن ال نبالغ فنصّوره مدرسًة حقوقّية وضعت نظامًا لك

متكاماًل يف العمل السيايس واإلداري أو أّنه ال يبلغه عقل البرش، كام نستخدم 

 ة.نحن دومًا مثل هذه التعابري يف ثقافتنا األيديولوجيّ 

لكي نرى وسأذكر ـ من باب املثال فقط ـ عرشين أنموذجًا من نّص العهد 

 ي:مجالية هذا العهد وروعته، وه

 ا.واستصالح أهلها، وعامرة بالدهـ  1

 ت.وأمره أن يكّس نفسه من الشهوات ويزعها عند اجلمحاـ  1

وأّن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الوالة ـ  7

 بام جيري قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم. وإنام يستدّل عىل الصاحلني

 ح.الذخائر إليك ذخرية العمل الصال اهلل هلم عىل ألسن عباده. فليكن أحّب 

أشعر قلبك الرمحة للرعية واملحّبة هلم واللطف هبم. وال تكونّن عليهم ـ  1

 م.سبعًا ضاريًا تغتنم أكله

فإّنم صنفان إما أخ لك يف الدين وإما نظري لك يف اخللق، يفرط منهم ـ  7

هلم العلل، ويؤتى عىل أيدهيم يف العمد واخلطأ، فأعطهم من  الزلل، وتعرض

 ه.عفوك وصفحك مثل الذي حتّب أن يعطيك اهلل من عفوه وصفح

إىل بادرة وجدت  بعقوبة، وال تّسعنّ  وال تندمّن عىل عفو، وال تبجحنّ ـ  1

 ع.إين مؤمر آمر فأطا وال تقولنّ  ،منها مندوحة

جبار  لتشّبه به يف جربوته، فإّن اهلل يذّل كّل إياك ومساماة اهلل يف عظمته واـ  5

 ل.خمتا وهيني كّل 
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أنصف اهلل وأنصف الناس من نفسك ومن خاّصة أهلك ومن لك فيه ـ  8

هوى من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون 

 ه.عباد

عىل ظلم،  ةٍ ليس شء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامـ  1

 د.فإّن اهلل سميع دعوة املضطهدين وهو للظاملني باملرصا

وليكن أحّب األمور إليك أوسطها يف احلّق، وأعّمها يف العدل، وأمجعها ـ  21

ة ة، وإّن سخط اخلاّص سخط العامة جيحف برىض اخلاّص  لرىض الرعّية، فإنّ 

 ة.يغتفر مع رىض العام

والعدة لألعداء العاّمُة من األمة، فليكن عامد الدين ومجاع املسلمني ـ  22

 م.صغوك هلم وميلك معه

ليكن أبعد رعيتك منك وأشنؤهم عندك أطلبهم ملعائب الناس، فإّن يف ـ  21

الناس عيوبًا الوايل أحّق من سرتها. فال تكشفّن عام غاب عنك منها فإنام عليك 

ك ما حتّب سرته من تطهري ما ظهر لك... فاسرت العورة ما استطعت يسرت اهلل من

 ك.رعيت

 .ال تعجلّن إىل تصديق ساع، فإّن الساعي غاّش وإن تشّبه بالناصحنيـ  27

ال تدخلّن يف مشورتك بخياًل يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر، وال ـ  21

 ر.جبانًا يضعفك عن األمور، وال حريصًا يزّين لك الرشه باجلو

وزيرًا ومن رشكهم يف اآلثام، إّن رش وزرائك من كان لألرشار قبلك ـ  27

 ة.فال يكونن لك بطانة فإّنم أعوان األثمة وإخوان الظلم

 ء.وال يكون املحسن واملسيئ عندك بمنزلة سواـ  21

أكثر مدارسة العلامء ومنافثة احلكامء يف تثبيت ما صلح عليه أمر بالدك ـ  25
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يصلح بعضها إال  وإقامة ما استقام به الناس قبلك واعلم أّن الرعية طبقات ال

 ض.ببعض، وال غنى ببعضها عن بع

وّل من جنودك أنصحهم يف نفسك هلل ولرسوله وإلمامك، وأنقاهم ـ  28

جيبًا، وأفضلهم حلاًم ممن يبطئ عن الغضب، ويسرتيح إىل العذر، ويرأف 

 ف.بالضعفاء وينبو عىل األقوياء. وممن ال يثريه العنف وال يقعد به الضع

 عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج؛ ألن ليكن نظرك يفـ  21

ذلك ال يدرك إال بالعامرة. ومن طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك 

 اًل.العباد، و م يستقم أمره إال قلي

واعلم مع ذلك أّن يف كثري منهم ضيقًا فاحشًا وشّحًا قبيحًا، واحتكارًا ـ  11

فامنع ة. ت، وذلك باب مرّضة للعامة وعيب عىل الوالللمنافع، وحتّكاًم يف البياعا

من االحتكار فإّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله منع منه، وليكن البيع بيعًا 

ثم اهلل ع.. سمحًا، بموازين عدل وأسعار ال جتحف بالفريقني من البائع واملبتا

 وأهل البؤسى اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم واملساكني واملحتاجني

 ى.والزمن

 :إّن قياس عهد اْلشرت عىل حقوق اإلنسان اَلعارصة يعطي نتيجتني

إّنه  م يتحّدث عن كّل القضايا احلقوقّية، هلذا ال يمكن إجراء هذا  اْلوىل:

القياس بشكل شامل، بل البّد من ضّم سائر النصوص الدينية إليه، لنستخرج 

 ة.سالمّية ملقارنتها باملنظومة احلقوقّية الغربيّ منها مجيعًا املنظومة احلقوقيّة اإل

 ة.إّن فيه نقاطًا ختتلف يف وجهات النظر عن احلقوق املعارص الثانية:

واملالحظة األخرية هنا هي أّن هذا العهد هو نّص من اخلليفة للوايل، وهذا 

 السياق احلايل يفتح املجال عىل فرضيّة أّن بعض قوانينه زمنّية مؤقتة، وليست
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بيانًا لألحكام الرشعّية الثابتة، ومن ثّم فالبّد من التمييز بني نصوصه ملقارنة 

ة املعارصة، وقد تعّرضت إمجاالً ثوابته ـ ال زمنّياته ـ مع النظرّية احلقوقيّ 

خلصوصّية الزمنيّة يف هذا العهد يف دراستي حول فقه االحتكار يف الرشيعة، يف 

)دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص(، اجلزء الثالث من كتايب املتواضع 

 ع.فلرياج

 ماذا نفعل يف عصور الفنت واحلرية والشك والريبة؟ ـ 333

  السؤال: ِف خضم هذه اْلحداث التي تعّج هبا اَلنطقة، كثرت اْلراء

وكّل جهة صارت تفرّس  ا،واَّلجتاهات والرؤى ِف حتليل اْلمور وفهمه

اْلحداث بًم يناسب تفكريها ومبادئها، فلم أعد أعرف اْلّق أين؟ ومع من؟ 

يقال: إّن الشك بداية اليقني، واْلمد هلل عىل نعمة الشّك، والسؤال هو أّن الفتن 

السياسّية هذه الفرتة جداا خطرية وصعبة، وأريد معرفة من يمّثل اْلّق؟ وأدافع 

ِف أّي يشء، ولكن لتوضيح  جهة نظر من؟ أنا ضّد التفرقةعن من؟ وأتبنّى و

أنا عندي أصدقاء من كاّفة اْلطراف: سنّة وشيعة من يقّلدون  مشكلتي

الشريازي، ومن يقّلدون فضل اهلل، ومن يقّلدون السيد القائد، وممّن يقّلدون 

السيد السيستاين، والشيخ وحيد اخلراساين، وحسب ما تعرفون كّل شخص 

نظر لألمور من وجهة نظره هو، وحسب مبادئه، وكّل يّدعي أحّقيته منهم ي

أريد  ،باَلوقف الصحيح، وكثرياا ما دخلت ِف نقاشات دون أن أصل لنتيجة

معرفة اْلّق مع من؟ أَتنّى من حرضتكم إفادِت ولو كان اْلمر سياسّياا ولكنّه 

 .ديني أكثر

 ه احلال هو: هل املطلوب أبسط وأّول سؤال علينا أن نسأله ألنفسنا يف هذ
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منّي أن أعرف احلّق أم املطلوب منّي أن أعمل ما هو الصواب، سواء كنت 

أعرف احلّق أم  م أكن أعرفه؟ هنا يف تقديري أحد مفاتيح احلّل، فالعقل أحيانًا 

يرهق اإلنسان بمعرفة احلقيقة، والنزوع الروحي والنفيس للبرش يدفعهم دومًا 

كّن اكتشاف احلقيقة ليس هو كّل شء، فهناك شء للركض خلف اكتشافها، ل

آخر يرتبط أيضًا بموضوع راحة الضمري وطمأنينة الروح، وهو: ما الذي جيب 

عيّل أن أفعله؟ وهذا غري: ما هو الواقع احلقيقي املحيط يب؟ ألّن سؤال: )ماذا 

نفيس أفعل؟( يمكن أن أوّجهه لنفيس وأنا عا مٌ باحلقيقة، كام يمكن أن أوّجهه ل

وأنا حائر، إّن )ماذا أفعل( هو سؤال الضمري، إّننا نتصّور أحيانًا أّن اجلواب عن 

)ماذا أفعل( مربوط دومًا باحلقيقة اخلارجية املحيطة يب، لكّن الصحيح أّن عقولنا 

العملّية يمكن أن تدّلنا عىل )ماذا أفعل( حتى لو  م أكن أعلم، فليس من ترابط 

 ا أعلم( هبذا املعنى.بني )ماذا أفعل( و )ماذ

أنا أعيش يف عرص فتنة أمواجها متالطمة وال حدود هلا، ترضب يف السياسة 

واألمن واألخالق والعلم واملعرفة والثقافة والدين والسلوك وغري ذلك، وقد 

بذلت جهودًا لكي تتضح الصورة املحيطة يب، ولكنّني ـ حسب سؤالك ـ فشلُت 

أبحث دون جدوى، عيّل فورًا أن أوّجه لنفيس  وما أزال متحرّيًا، فبدل أن أظّل 

السؤال التايل: ماذا ينبغي يل أن أفعل حال كوين )ال أعلم = حريانًا(؟ هبذه 

الطريقة أخرج من قلق املعرفة إىل سؤال العمل، أخرج من العلم إىل العمل، 

ائد، هبذه ومن احلرية الفكرية إىل الرؤية الفعلّية، ومن التفكري الزائد إىل العمل الر

 أختّلص من الدّوامة التي أعيش.قد الطريقة 

لكن ماذا أفعل وسط كّل هذا اجلدل الالمتناهي الذي حرّي الكبار قبل 

الصغار، و م ينُج منه يف كثري من األحيان سوى اجلهلة، ألّّنم ال يعرفون أ م 
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املعرفة،  احلرية املعرفيّة؟ هذا السؤال يبدو اآلن أكثر منطقّية، لتتحّرري من قلق

وتذهبي نحو حتديد الوظيفة العملّية حال اجلهل والفوىض واحلرية، لكن ماذا 

 نفعل؟

 هناك عّدة خطوات أوجز بعضها عىل شكل نقاط رسيعة:

أن أتفّهم أّن يف حياة البرش عصور قلق وحرية، وأّن هذا األمر طبيعي، ـ  5

مثيل عاش كثريون  وال بأس أن أقرأ التاريخ ألجد أّن حيايت ليست بدعًا، بل

فرضت عليهم الظروف من حوهلم حريًة تتلوها حرية. وعيّل أن أفهم أّن ما 

حيصل معي هو شكل من أشكال اختبارات هذه الدنيا، فلكّل فرد ولكّل أّمة 

 عنارص اختبار ختضع هلا، وقد ُقّدر لنا أن نعيش هذا النوع من االختبارات.

فهو حبيبنا وطبيبنا، وهو الذي نأنس ـ اللجوء الروحي إىل اهلل سبحانه،  ـ 4

دون اخللق ـ معه وبه، وهو الذي يشّكل لنا األمل واملحّبة، وهو الرؤوف 

الرحيم، وأن نقول دومًا ونرّدد قوَله تبارك وتعاىل ـ ويف هذا الرتديد آثار نفسية 

ُفوَنَك بِالهِذيَن مِ جّيدة ـ: ﴿ ْن ُدونِِه َوَمْن ُيْضلِِل اهللهُ َفًَم َلُه َأَلْيَس اهللهُ بَِكاٍف َعْبَدُه َوخُيَوِّ

ِد اهللهُ َفًَم َلُه ِمْن ُمِضلٍّ َأَلْيَس اهللهُ بَِعِزيٍز ِذي اْنتَِقامٍ  ـ  71﴾ )الزمر: ِمْن َهادٍ َوَمْن ََيْ

ُض َأْمِري إىَِل اهللهِ إِنه اهللهَ َبِصرٌي بِاْلِعبَ (، كام نرّدد قوله سبحانه: ﴿75 ﴾ ادِ .. َوُأَفوِّ

(، وكّلام قّوينا العالقة الروحية باهلل تعاىل ساعدنا ذلك عىل وعي 11)غافر: 

األمور بشكل أفضل وعىل طمأنينة الروح وسكينتها، ليكون ذلك مفتاحًا إلدارة 

 أمورنا هبدوء وروّية.

أن أعمل بام علمت، وال أحكم بام أنا جاهل به، فكّل شء حصل يل منه  ـ 4

ع عنه وأعمل له وأضّحي يف سبيله، وأّما ما جهلته فعيّل علم يمكنني أن أداف

الرتّيث فيه والصرب حتى يرزقني اهلل علم ذلك وفهمه، وهبذا أصون لساين 
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 ومواقفي وعميل عن السفه واحلكم بجهل عىل األمور.

أن أجعل مرجعي يف عصور الفتن هو العقل وكتاب اهلل، فأفّكر بنفيس  ـ 3

عنّي، وال أجعل ألحد حّق أن يتسّلط عيّل إال بإراديت وال أسمح ألحد بالتفكري 

كن يف »الواعية، وهذا معنى ما جاء يف احلديث عن اإلمام عيل عليه السالم: 

(، أي 7: 1)ّنج البالغة « الفتنة كابن اللبون: ال ظهر فريكب، وال رضع فيحلب

تك، ال تسمح ألحد أن ينتفع بك ويستغّلك ويمّرر مشاريعه عىل جهلك وبساط

وال تكن وقود الفتنة، وليكن لك ثقة بوعيك، فام علمته عملت له، وما جهلته  م 

تّسع يف اختاذ رأي فيه، والسكوت خالٌص يف هذه احلال واهلل يعذر حيث 

 يعرف عدم التقصري.

وعليك بالرجوع إىل كتاب اهلل فيام تفهم منه، كام الرجوع إىل املشرتكات التي 

 ل منها أساسًا يمنحك الطمأنينة وانطالقة العمل.يلتقي عليها اجلميع لتجع

التخفيف من املناقشات التفصيلية التي ال جدوى من ورائها؛ ألّن  ـ 1

املجادالت يف عصور الفتن تقيس القلوب ومتيتها، وتفّرق األحّبة، وتقّطع 

األرحام، وحتدث العداوات، وتستثري سوء الظّن، وتزيد من اخلوف، فال 

اته عىل ما يدخلّن أحدنا يف نقاشات ليست لديه قناعة بجدوائّيتها، ولريّكز طاق

هو نافع، ولتكن وحدة املسلمني وقيامة حضارهتم وأّمتهم، ومجع شملهم 

 وتقوية شوكتهم، هو األساس يف كّل ما نقول ونفعل.

أن أفهم جّيدًا بأّن قناعتي بفكريت ال تتّم الربهنة عليها بواسطة اقتناع  ـ 6

اآلخرين هبا عند عرضها عليهم، فنحن كثريًا ما نظّن أّن فكريت صحيحة ألّنني 

أعرضها عىل الناس فيقتنعون هبا، وأّّنا غري صحيحة ألّنني عندما عرضتها  م 

كريت دومًا، فليس الناس هم يقتنعوا هبا. ليست قناعة الناس معيار صّحة ف
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املعيار، بل املعيار هو كيف أرى األمور، فعدم االقتناع من اآلخرين ال ينبغي أن 

يفرض عيّل ضعفًا يف ثقتي بالفكرة التي أقول، متامًا كام ال يرّبر االنتقام منهم 

ألّّنم  م يقتنعوا هبا. وهذا معناه أّن اآلخرين إذا  م يقتنعوا معنا فال ينبغي 

إلرصار عليهم كي يقتنعوا وهدر طاقاتنا إلقناعهم، فعلينا الدعوة ملا نؤمن به ا

والباقي يكون بيد اهلل تعاىل، ال أن نعيش التوتر هبدف إقناع اآلخرين بام نراه 

 صوابًا.

 هل يستحّق مثل عبد الكريم سروش النار والعقاب؟ ـ 333

 اب بسبب السؤال: هل يعترب شخص مثل عبد الكريم رسوش مستحقاا للعق

نظرّية قد تكون خاطئة، وأحد آثار نظرّيته شخٌص اسمه أْحد القبانجي، يقول 

، وأّن القرآن مضمونه من  بأّن اجلنّة والنار هي معنى رمزي، وَّل توجدان حقيقةا

اهلل وصياغته من حمّمد؟ أَّل خيشى هؤَّلء عىل أنفسهم من اهلل أم أّن اهلل قد أجاز 

 أن نملك الدليل؟ لنا أن نفّكر ِف كّل يشء رشط

  املعيار يف استحقاق العقاب هو التقصري، فكّل شخص يف سلوكه وبنائه

األخالقي والروحي وكذلك يف آليات عمله البحثي والعلمي كان مقرّصًا بينه 

وبني اهلل فإّنه يكون مستحّقًا للعقاب، ما  م ُيْعِمل اهلل رمحته أو تشفع له شفاعة 

مقرّصًا، بل بحث بكّل صدق وإخالص، ومن كّل الشافعني. أّما من  م يكن 

قلبه، وبشفافية وموضوعّية عالية، فوصل إىل نتيجة خاطئة يف قضايا اجلنّة أو 

النار أو نحو ذلك من املسائل العقائدّية، فهو معذور، والعقل حيكم بقبح 

ات، معاقبته؛ ألّنه قاطٌع بمذهبه قطعًا ال حيتمل معه اخلالف، و م يقرّص يف املقّدم

 هذا هو املعيار.
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ال لكون الكفار غري مكّلفني بالفروع أو غري »..يقول اإلمام اخلميني: 

معاقبني عليها، فإّن احلق أّنم مكّلفون ومعاقبون عليها، بل ألّن أكثرهم إال ما 

قّل وندر جّهال قارصون ال مقرّصون. أما عوامهم فظاهر، لعدم انقداح خالف 

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

سائر املذاهب، نظري عوام املسلمني، فكام أّن عوامنا عاملون بصّحة مذهبهم 

وبطالن سائر املذاهب من غري انقداح خالف يف أذهاّنم ألجل التلقني والنشؤ 

يف ُميط اإلسالم، كذلك عوامهم من غري فرق بينهام من هذه اجلهة، والقاطع 

يف متابعة قطعه وال يكون عاصيًا وآثاًم وال تصّح عقوبته يف متابعته. وأما  معذور

غري عوامهم فالغالب فيهم أنه بواسطة التلقينات من أّول الطفولية والنشؤ يف 

ُميط الكفر صاروا جازمني ومعتقدين بمذاهبهم الباطلة بحيث كّل ما ورد عىل 

ّق من بدو نشؤهم، فالعا م خالفها رّدوها بعقوهلم املجبولة عىل خالف احل

اليهودي والنرصاين كالعا م املسلم ال يرى حّجة الغري صحيحة وصار بطالّنا 

كالرضوري له، لكون صّحة مذهبه رضورية لديه ال حيتمل خالفه. نعم فيهم 

من يكون مقرّصًا لو احتمل خالف مذهبه وترك النظر إىل حّجته عنادًا أو 

الم يف علامء اليهود والنصارى من كان كذلك، تعّصبًا كام كان يف بدو االس

وباجلملة إّن الكفار كجّهال املسلمني منهم قارص وهم الغالب ومنهم مقرّص، 

والتكاليف أصوالً وفروعًا مشرتكة بني مجيع املكّلفني عاملهم وجاهلهم قارصهم 

ومقرّصهم، والكفار معاقبون عىل األصول والفروع لكن مع قيام احلّجة عليهم 

 مطلقًا، فكام أّن كون املسلمني معاقبني عىل الفروع ليس معناه أّنم معاقبون ال

عليها سواء كانوا قارصين أم مقرصين، كذلك الكّفار طابق النعل بالنعل بحكم 

 (.271ـ  277: 2)املكاسب املحّرمة « العقل وأصول العدلية
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جهنّم عىل مقولة  أّما أّن فالنًا يستحّق العقاب أم ال؟ أو فالن اآلخر يستحّق 

هنا أو هناك أم ال؟ فام  م أتأّكد من تقصريه بينه وبني رّبه فال يمكنني اجلزم، و م 

ينّصبني اهلل حاكاًم عىل النفوس واألرواح لكي أحكم عىل فالن باجلنّة أو بالنار، 

وال أنا بقسيم اجلنّة والنار، بل هي أمٌم من اخلالئق هلا ما كسبت وعليها ما 

 اهلل هو الذي يتوىّل خلقه وحيكم بينهم بالعدل يوم القيامة.اكتسبت، و

ومن هنا، فلست أشّجع عىل الدخول يف احلكم عىل الناس يف مآالهتا 

ومستقبلها األخروي؛ ألّن معلوماتنا عنها ُمدودة، ولست بمتولٍّ شؤون 

ام القلوب، وال بالذي يوحى إيّل أو خيربين بذلك نبّي أو ويّص أو كتاٌب ساموّي ك

أخربين القرآن الكريم عن أيب هلب مثاًل. نعم لو ثبت بالقرائن والشواهد بنحو 

اليقني أّن قول فالن هبذا القول كان جمّرد عناد، وأّنه ال يملك دلياًل مقنعًا له حتى 

لو كان سخيفًا بالنسبة يل وما شابه ذلك، لربام أمكنني احلكم )التعليقي( عىل 

بقائه عىل حاله وعدم شمول الرمحة والغفران  مستقبله األخروي عىل تقدير

اإلهلي له أو الشفاعة كذلك، وإال فاحلكم عىل املستقبل األخروّي للناس ال 

 يملكه إال اهلل ومن أعلمه اهلل بذلك، أّما واحٌد مثيل فال ناقة له يف ذلك وال مجل.

ني ُسئل مجيل للسيد اخلوئي رضوان اهلل تعاىل عليه، ح ويعجبني هنا نقل كالمٍ 

عن مصري الذين ختّلفوا يف معركة ُاُحد عن أوامر الرسول صىّل اهلل عليه وعىل آله 

ما حكم الذين خالفوا أمر رسول اهلل صىل اهلل عليه »: وسّلم، وهذا نّص السؤال

وآله يف معركة أحد فتسّببوا بفعلهم ذاك إىل التفاف جيش املرشكني عىل 

للمعركة من بعد ما شارفوا عىل النرص،  املسلمني، ومن ثّم خسارة املسلمني

عالوة عىل مقتل عدد من املسلمني نتيجة ملغادرهتم أماكنهم التي عّينها هلم 

الرسول الكريم صىل اهلل عليه وآله؟ اخلوئي: ال نعلم وجهة خمالفتهم، فهؤالء 
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مهام كانت وجهة عملهم  م يرد من الرسول عليهم ما يوجب لنا فيهم حكومة، 

ا إىل رهّبم بام اكتسبوا يف حياهتم ألنفسهم، فاهلل ورسوله أوىل هبم منّا، فقد ذهبو

 .(175ـ  171: 1)رصاط النجاة « واهلل العا م

إال أّن اإلمام اخلوئي  ،فمع كونه حدثًا عظياًم ومأساًة جسيمة تسّبب هبا هؤالء

سنّة،   م جيزم بمستقبلهم األخروي، ما  م يأت فيهم ما حيكم بأمرهم من كتاٍب أو

وهذا هو املنهج السليم يف التعامل مع آخرة الناس، فبدل أن نحكم عىل زيد 

( بأّّنم يف جهنّم، علينا أن ّيتنيوعمرو )سواء كانا حّيني حني حكمنا عليهم أم م

نرجع إىل الوحي ليخربنا عن املصائر، ولو أخربنا الوحي بالقاعدة فإّن تطبيقها 

ًا عىل اإلطالق )حتى لو كان ممكنًا يف اجلملة(، عىل زيد أو عمرو ليس أمرًا بسيط

السيام يف القضايا التي حتتاج للكشف عن نفوس الناس وضامئرهم، ممّا  م يمنحنا 

 اهلل إّياه يف العادة.

لكّن هذا كّله، ال يلغي حّق اآلخرين يف االختالف مع هؤالء األشخاص، 

وعة إذا رأوا هذه األفكار ويف نقد أفكارهم بكّل ما أوتوا من قّوٍة وُسبُل مرش

باطلة، ويف فتح باب النقاش عىل مرصاعيه معهم، يف املبادئ والتفاصيل 

واألسلوب وغري ذلك، بل قد تكون عقيدة الناقد هي وجوب مواجهة هذا 

الفكر، وهذا حّقه الطبيعي، وعىل املنتَقدين أن يتقّبلوا هذا النقد وال يسّخفوه وال 

حرمته وعدم رشعّيته، وهذا شء يعّد من حّق اآلخرين يتعالوا عنه وال حيكموا ب

عليهم، فبدل أن نذهب يف احلكم عىل الناس أخروّيًا علينا أن نتناول األفكار 

 ونناقشها بطريقة علمّية نافعة.

وكالمنا كّله إّنام هو ـ تبعًا لسؤالكم ـ يف الدائرة الفكرية عىل املستوى  ،هذا

 ونتائجها القانونّية الدنيوّية.األخروي، ال يف دائرة األعامل 
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  السؤال: سًمحة الشيخ اْلستاذ، السالم عليكم ورْحة اهلل وبركاته. أوّد أّوَّلا

أن أنقل إليكم حتّياِت اخلالصة وشكري ومعي شكر كّل اإلخوة الذين يستفيدون 

كم العلمي، وسط هذا اجلّو اَلشحون بالتطّرف واخلرافة، من فكركم وَّنج

سؤاِل هو: ما هو السبب وراء هذا الغلّو ِف السيدة الزهراء عليها السالم ِف 

بعض اْلوساط، بحيث ينتجون حوهلا خطاباا أشّك ِف أن يكون مفهوماا حتى 

هبم إىل بالنسبة إليهم، وِف بعض اْلحيان يبدو ِل وكأّن اللغة وتعابريها تذهب 

 حيث َّل يصبح يوجد للخطاب من معنى إَّل ذات اخلطاب نفسه، فلًمذا ذلك؟!

  بعيدًا عن املثال الذي ذكرمتوه، وبعيدًا حتى عن مذهب بعينه، فإّن ما

 يرتّجح بنظري سببًا أحيانًا يف هذه الظاهرة أحد أمور، أشري لبعضها:

دخول اللغة الصوفّية والعرفانية )والشعرّية الوجدانّية( املساحَة  منها:

املذهبيّة، فعندما نسقط اللغة العرفانّية عىل موضوعات مذهبيّة فسوف تنشأ 

مشاكل من هذا النوع، وتأتيك لغة غري مفهومة يغلب عليها الطالسم والرموز، 

مل أّّنم يفهمون بحيث تشّك يف فهم أصحاهبا هلا بشكٍل واٍع حقيقًة، وحتت

الكلامت فقط ال املعنى، فعندما يأتيك شخص غري عارف وال صويف حقيقّي 

فيستعمل لغة أهل العرفان يف قضايا مذهبّية كام صار يسود اليوم، فإّن من املتوّقع 

دخولنا يف متاهة بيانيّة رهيبة، وسيقول لك ـ وعذرًا عىل هذا املثال الساخر ـ: 

الصادر األّول املنعكس يف مقام الوجود، واملتظّلل يف صقع )إّن النبي الفالين هو 

العدمّية املوجودة يف أفق امللكوت األسفل، الذي كنه ذاته هو غيبه، وكنه غيبه 

هو مجعه، وذات مجعه هو تفّرقه فهو رّب وعبد وليس عبدًا ورّبًا، وهو هو ال هو 

 !!هو وهوهويته عني غريّيته و..(
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بأّن بعض الناس ال يفهمون الفكرة ولذلك ال جييدون  وخيّيل لإلنسان أحياناً 

رشحها بشكل منطقي، فنصبح يف بحر من األلفاظ التي ُتدخلنا يف متاهة، وهلذا 

قلُت مرارًا بأّن الفقهاء واألصوليني كانوا واضحني، وعلينا أن نتعّلم من 

جتربتهم وضوح البحث وسالمته وتنظيمه وتفكيك أفكاره ومقوالته وترتيب 

فاهيمه، بدل خبط العشواء الذي نعاين منه أحيانًا اليوم، وهلذا قلت يف بعض م

ُمارضايت بأّننا بحاجة لعقل منّظم بدل ثقافة التفكري العشوائي السائدة التي 

تنقلك من )ألف( إىل )جيم( دون أن تكون مسؤولًة عن إثبات باء، فتعتمد طّي 

 ضوح مقّدمات املوضوع.املقدمات وحذف بياّنا والوصول للنتائج دون و

وأظنّك أخي العزيز كنت حارضًا يف تلك املحارضة التي ألقاها أحد العلامء 

قبل تسع سنوات يف مدينة قم، يف أحد املراكز املعروفة، عندما حتّدث بلغة 

ال تسألوين اآلن عن »العرفاء عن موضوع عقائدي معنّي، ثم استدرك فقال: 

إّن هذه الطريقة جتعل أّي سؤال عن الدليل «. لعا مالدليل، فهنا ال أدّلة يف هذا ا

أو أّي نقد وكأّنه ظاهرة غريبة أو مريبة، بحيث ينشأ التفكري عىل حالة من 

التسليم والالوعي، فقيمة الكالم يف قائله! فأّي مرحلة وصلناها عندما يقال 

يريد أن علنًا يف وسط طاليب حوزوي بأّن ما سأقوله ال تسألوين عن دليله؟! إّنه 

حيّلق يف خلق املفاهيم متحّررًا من التزامات اإلثبات املنطقي، وهو العا م 

املعروف بنزعته الروحيّة أيضًا، فاألنبياء كانت الناس تسأهلم وكانوا جييبون فيام 

 يعلمون أو ينتظرون اهلل كي ينزل عليهم الوحي.

علم الكالم ويف  إّننا نطالب باستخدام لغة علمّية واضحة ُمّددة املصطلح يف

التوجيه العقائدي للناس، واالبتعاد كّل البعد عن اللغة املوِهة والضبابّية، وقد 

سبق يل أن انتقدت بعض العلامء اإلصالحّيني يف إيران والعا م العريب عىل وجود 
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لغة ضبابية عندهم، فاللغة الضبابية يف مثل هذه األمور يمكن أن تفيض إىل 

 التباسات كثرية.

سوق املزايدات املذهبّية، فهذا السوق عندما ينشط جتد املتعاملني فيه  ا:ومنه

يشتغلون عىل رفع وترية املزايدات العلنّية، ويتسابقون عىل خلق مفاهيم غريبة 

أحيانًا، هذا شء حصل بالفعل يف العقود األخرية، وهبذه الطريقة تكون املباراة، 

ّصة ضائعة أو حكاية هنا وهناك هلذا فمن يمكنه أن يعثر عىل رواية تائهة أو ق

العا م أو ذاك، وهلذا التقي أو ذاك، ومناٍم هنا وآخر هناك، فلن يقرّص يف إضافة 

ذلك إىل منظومة تفكرينا، فترتاكم املعطيات، ويبدأ العقل بتضخيم فكرٍة كانت 

 .بسيطة وما لبثت أن حتّولت إىل طوٍد عظيم

وظيفة العلامء الواعني ضبط هذه ويف عا َم الدين حيصل هذا كثريًا، و

اإليقاعات التي غالبًا ما تكون من مستويات دنيا، وأحيانًا تكون شعبّية، ومع 

األسف ال نجد من يوقف هذا التمّدد والتضّخم يف املفاهيم، حتى تصبح مسألة 

فقهّية أعظم من أصل عقائدي، أو يصبح تفصيٌل عقائدي جزئي أعظم من 

قياسات األحجام التي تعطي كّل شء موقعه الطبيعي. التوحيد نفسه، فتختّل 

وال أحد يواجه هذه الفوىض، بل خياف شخٌص هنا، وحيتاط آخر هناك، ويرّجح 

ثالث بقاء هذا الوضع خوفًا من وضع آخر قد يفتحنا عىل معاداة الدين والتفّلت 

واطف منه و.. نحن بحاجة اليوم لوقف سوق املزايدات املذهبيّة املنطلق من الع

واملتغّذي عىل عطاءات االحتقان املذهبي الذي نمّر به، إلعادة األمور إىل 

املوازين العلمّية الدقيقة، وإّنني عىل علم بأّن بعض كبار العلامء واملرجعّيات 

 الدينية يف قم والنجف وغريِها ليسوا راضني عن هذا الوضع، ولكن!!!..

امعيّة وسلطوية باملعنى العام دخول األمر يف رصاعات سياسّية واجت ومنها:
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للكلمة، فتصبح قّويت من قّوة هذه الفكرة، فكّلام ضاعفت من حجمها استطعت 

ليه إتأمني محاية هلا، ومن ثم محاية لنفيس، ألّنك عندما تضّخم اليشء وتضيف 

عرشات امللحقات فإّن إمكانية نقد األصل تصبح صعبة؛ ألّن الناقد سينشغل 

لزوائد التي قمت أنت بإضافتها عىل الفكرة األصلّية، وهذه بفهم ثم بنقد تلك ا

طريقة ُيعمل هبا اليوم أيضًا، فيقولون لك: ال نسمح بنقد هذه الرواية مثالً ولو 

كان النقد صحيحًا، والسبب هو احلذر من انفراط عقد السبحة؛ ألّن نقد هذه 

النقد بعدد  سوف يطيح باملنظومة وخيلق حالة شّك، ومن شأنه أن تذهب سيول

 أكرب من املقوالت واألفكار.

هذا كّله يدفع اإلنسان للحرص عىل محاية معتقداته بواسطة تعظيمها 

وتضخيم حجمها أكرب من احلالة العادية، وحتريم التفكري يف ُميط الفكرة حذرًا 

من نقدها، فتدخل الفكرة هبذه الطريقة يف عداد املحّرمات الفكرّية. وهبذا أيضًا 

خلوف عىل اهلوّية املذهبيّة احلاصلة يف زماننا هذا عنرصًا مساعدًا عىل يكون ا

تضخيم األفكار، فاإلنسان اخلائف عىل شء يمنح ذلك اليشء صورة أعظم من 

صورته احلقيقّية، كي يدفع اآلخرين حلامية ذلك اليشء، وبذل الغايل والنفيس 

 من أجله.

ارخيي وجريء بمامرسة نقد احلديث الرشيف، فام  م ُيتخذ قرار ت ومنها:

سندي ومتني دقيق لألحاديث الكالمّية، عىل غرار القواعد املعمول هبا يف الفقه 

مثاًل، فسوف نبقى يف سوق األحاديث غري املربهن عىل إثباهتا الصدوري، وما 

دام ال نريد هدر أّي حديث مهام كان ضعيفًا فإّن ظواهر القرآن سوف هُتدر دون 

 .أن يرّف لنا جفن

)أو ما يسمى بروايات جيب القيام بمرشوع مجع كّل األحاديث الكالمّية 
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وتقّصيها واحدًا واحدًا، وحتقيق مصادرها واستخراجها، وعرض املعارف( 

صيغها املتعّددة، وبيان أسانيدها وطرقها، وحتقيق هذه األسانيد والرواة 

تثبيته، وبيان الواردين فيها بطريقة علمّية، وبيان متنها وحتقيق نقده أو 

املجموعات احلديثيّة املعارضة هلذا احلديث أو ذاك.. للقيام بمقارنات 

ومقاربات، ثم اخلروج بنتائج. أّما الطريقة السائدة اليوم من أّن أّي شخص يأيت 

فيأخذ منه ثالث روايات أو أربعًا، ودون أّي مثاًل « بحار األنوار»إىل كتاب 

استخراج مفهوم عقائدي لتعميمه، فهذا بحث علمي حديثي ومتني، فيقوم ب

شء غري واضح علمّيًا عندي، وعندما حتاول أن تناقش يف سند هذا احلديث أو 

ذاك بطريقة علمّية يتبعوّنا هم يف غري العقائد فإّن التكّلفات والتمّحالت 

والتأويالت تصبح سياًل ال ينتهي! وجتد هناك من يقول لك: لو أعملنا القواعد 

فلن يبقى لنا شء يف العقائد!! هذا من أخطر ما سمعناه، أليس هذا  العلمّية

اعرتافًا بأّن عقائدك غري علمّية؟! فكيف بنيتها ومن أين أتيت هبا؟ إّنني أربأ 

بالعلامء أو غريهم عىل تلّفظ مثل هذا الكالم، فهل نفرتض عقائد معّينة ثم 

لدليل؟! فهذا الكالم غري نبحث عن دليلها أم ال نأخذ هبذه العقائد إال بعد ا

صحيح، بل أكثر مناهج نقد السند عند اإلمامّية تشّددًا ال تطيح باملنظومة 

العقائدّية، نعم هي تطيح ببعض ما نرّص عىل اعتباره عقائدّيًا وال يشّكل سوى 

 تفصيل عقدي أردنا له أن يكون أصاًل اعتقادّيًا!!

لبول والغائط من األمور فكيف كان االسترباء من البول وتطهري موضعي ا

التي البّد من حتقيق رواياهتا بمنتهى الدّقة واحلرص والنقد والتحليل، وإال فهو 

إفتاء بغري علم وجزاؤه جهنّم، فيام املفاهيم العقائدّية يمكن التساهل معها بأّي 

رواية تأتينا وفتح باب االحتامالت فيها واالكتفاء باحتامل الصّحة بحّجة أّننا 
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 نتكّلم عن أهل البيت فال حاجة للبحث والتحقيق؟! عندما

وقد كان أحد العلامء املؤّرخني املعارصين عندما ُسئل يف مدينة قم عن 

مسلسل عمر املختار، وهل هو مطابق حلقائق التاريخ قال: فيه مشاكل كثرية، 

كّل النقد أّن يعني هذا ولكن بام أّنه يصّب يف صالح أهل البيت فال بأس! 

العلمي يتعّطل عندما تصل األمور للحامسة املذهبّية، وعندما يسمع الناس هبذا 

تصبح هلم اجلرأة عىل خلق أّي مفهوم عقدي أو حذف أّي مفهوم ما دام يف سبيل 

 أهل البيت أو الصحابة.

هذا هو قلقنا عىل سالمة املعرفة العقائدّية ونزاهتها، ومن حّق اآلخرين أن 

نا وجتاه طريقة تفكرينا، اللهم قد بّلغنا، واهلل من وراء يكون هلم قلقهم جتاه

 القصد.

وأشري أخريًا إىل أّن ما أحتّدث عنه ليس هو احلالة الغالبة يف احلوزات الدينية 

أبدًا، بل هو حالة موجودة وهلا تيارها وأنصارهم يف الساحة الشيعّية، وهذه 

خرى ال يوافقون عىل هذا، وجهة نظرهم، لكّن الكثري من العلامء والتيارات األ

بل بعضهم تصّدى هلذا الوضع، فاقتىض التنويه، حتى ال يتلّقى القارئ الكريم 

 صورًة خاطئة عن املشهد.

 ثقافة بيان مستندات احلكم الشرعي للناس؟تنعدم ملاذا  ـ 333

  السؤال: قبل أّيام سمعت سًمحة السيد )...( ينقل مضمون رواية مفادها أّن

السالم يقولون ْلصحاهبم بأّننا إذا ذكرنا لكم حديثاا فسلونا  اَلعصومني عليهم

أين هو ِف كتاب اهلل، فإذا كان هذا صحيحاا، فمن أين جاءت ثقافة أّنه َّل جيب 

 عىل الفقيه أن جييب اَلكّلف إذا ما سأله عن دليله عىل اْلكم الرشعي؟
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  ( 75ـ  71: 2لقد كتبت سابقًا )انظر: دراسات يف الفقه اإلسالمي املعارص

حول أّنه من املناسب أن نرفق األحكام الرشعّية ببعض املستندات لكي تتبنّي 

املسألة للناس، وأّنه هبذه الطريقة نرفع مستوى الوعي الديني عند الناس أيضًا، 

ولكّن احلالة العاّمة يف املؤّسسة الدينية ترفض أو حتجم عملّيًا عن هذا األمر، 

 وذلك يف تقديري لسببني:

إّننا لو بّينا للناس مستند احلكم الرشعي وكشفناه عىل الطاولة  السبب اْلّول:

فربام يقوم بعض الناس باّدعاء أّنه ال يفهم ما فهمنا، فيستعجل احلكم ويتمّرد 

عىل الفتوى واملوقف الرشعي، هلذا فاألفضل أن تظّل هذه األمور عصيًّة عىل 

 الناس خمفّيًة عليهم.

أجده صحيحًا، فإذا كانت احلّجة مقنعًة، أو إذا ُبنّي للناس عدم وهذا املرّبر ال 

حجّية فهمهم ما  م يكونوا من أهل االختصاص فال ضري، ولو قام أحد بفعل 

ذلك هنا أو هناك فهذه حالة خاّصة يتحّمل هو مسؤوليتها، ومن ثّم فالناس 

بعض  اليوم صاروا كثريًا ما يسألون عن مستند احلكم الرشعي، بل تنتاب

الرشائح االجتامعّية حالة من انعدام الثقة بأدّلة العلامء، فتصّدي العلامء للبيان 

بأسلوب مجيل يمكن أن يكون مساعدًا عىل رفع عطش الناس والسائلني يف هذا 

اإلطار، ورفع بعض اإلشكاليات من األذهان، ويف بعض األحيان مساعدة 

هنا أو هناك، ولو من  الٍ الفقيه نفسه عىل تصحيح مفاهيمه من خالل إشك

 شخص غري خمتّص.

إّن بعض املسائل الفقهية ال يمكن بيان مدركه للناس؛ ألّنه  السبب الثاين:

يدخل يف األمور التخّصصية، أو فيه تعقيدات يصعب تبسيطها للناس، هلذا فإّن 

، عليهم إدخال الناس يف هذه التفاصيل قد يكون فيه املرّضة هلم والتباس األمر
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ث مثل موضوع بيع املعاطاة ال يمكن بسهولة بيان كّل مستنداته للناس، أو فبح

بحث مثل اشرتاط إذن األب أو اجلّد يف زواج البنت الباكرة الرشيدة أو غري 

 ذلك، فضاًل عن مجلة من املسائل األصولّية أو الفلسفية والكالمّية.

طلحه وهذا اجلواب صحيح من وجهة نظري، فإّن لكّل علم حرمته ومص

اخلاّص به، وليس وجود لغة خاّصة بكّل علم أو مصطلح خاّص بعيٍب فيه أو 

رغبة بالرضورة يف إغالق املفاهيم، بل طبيعة العلوم ـ السيام يف املسائل 

التفصيلية البحثيّة ـ تستدعي خلق املصطلح والبناء البحثي الذي يصعب جّدًا 

أو يومني، وأظّن بأّن هذا األمر  توضيحه ملن  م يقرأ يف هذه املوضوعات إال ليومٍ 

ليس خاّصًا بالعلوم الدينية، فمن ال اّطالع له عىل علم النفس و م يسبق أن قرأ 

فيه كتابًا، سوف جيد أّن الكتب املتخّصصة يف هذا العلم بالغة الصعوبة غزيرة 

املصطلح غري مفهومة، فلامذا نعيب عىل العلوم الدينية أن يكون حاهلا كذلك 

زء من العلوم اإلنسانّية؟! أم هي عقدة اإلنسان العريب واملسلم عندما ال وهي ج

يرى للعلوم الدينية حرمًة أو قيمة فيام يعّظم أّي قول يصدر من العلوم األخرى 

ولو بال دليل، وال نجده يطالب بالدليل أبدًا، رغم اإلخفاقات التي تبتيل هبا 

قّل، بل جتده يلهث راكضًا خلف بعض هذه العلوم يف عاملنا اإلسالمي عىل األ

 أفكار  م تصل حّد أن تبلغ أن تكون علاًم أساسًا.

وعليه، فمع موافقتي عىل أصل هذا املرّبر، لكن ليست كّل املسائل الفقهية 

والدينية كذلك، بل هذه حالة خاّصة، كام أّنه مع ذلك يمكن توضيح عموميات 

مفاتيح، مع بيان أّن هذا املوضوع املوضوع بشكل إمجايل لآلخرين واإلشارة إىل 

له تفصيالت واسعة يصعب بياّنا هنا، ويف هذه احلال نجمع بني السبب الثاين 

 والذي هو سبب معقول وبني ُماولة تبيني مستندات األحكام للناس.



 115 .................................................................... فكٌر وثقافةالقسم الرابع: 

اخلالفات العقدية جزئّيات ق حركة اإلصالح الديين يف اتغراس ـ 338

 والشعائرّية

 ْلخرية اجلداَّلت حول تفاصيل عقدية وشعائرّية بني السؤال: تكثر ِف اْلونة ا

اَلؤمنني، ويتحّسس كّل منهم من الطرف اْلخر ِف تعابريه وكلًمته، إّنني أعتقد 

بأّن اإلصالح والتغيري َّل ينصّب عىل مثل هذه اَلفردات واَلًمرسات الشعبّية، 

إىل فنحن بحاجة إىل مرشوع إصالح ولكن قبل ذلك نحتاج إىل رؤية ونحتاج 

طريق ـ إذا جازت اَّلستعارة ـ ونحتاج إىل وضع أولوّيات ودراسة  خارطة

النتائج. وحتى مع القول الذي يؤمن بفكرة الصدمة وبرضورة النقد، فإّن 

ِف اْلمة هل مكمنه ِف هذه اْلدعية والتوّسالت أو ِف هذه الزيارة أو ِف  «اخلراب»

ترّكز كّل اجلهود عليها؟! أم أّنه  تلك الشعرية أو ِف هذه العقيدة التفصيلّية حتى

تعبري عن فشل ِف التشخيص وإفالس ِف تقديم مضمون فكري ثقاِف واع 

وعميق ِف اْلّمة؟ لقد عّلقُت عىل بعض مقاَّلت الشيخ )...( وقلُت: ما باله 

معها اْلوساط الشعبية من قبيل حديث الكساء ورواية  خيتار مفردات تتعامل

وما شابه؟ َلاذا َّل يقوم بوضع « طمة حّجة علينانحن حججه وفا»و « لوَّلك»

النبي صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم واْلئمة عليهم  مرشوع دراسة موّسعة لسرية

متعّددة اْلبعاد تارخيية ودعوية  السالم؟ َلاذا َّل يشّكل فريقاا لوضع دراسة موّسعة

؟ ثم إّن التخّلف حالة النبي واْلئّمة مثالا  حركية وتربوّية وترشيعّية وسياسّية عن

الثالث، فهل كّل هذا  عامة ليس ِف أّمة العرب واَلسلمني فقط، بل ِف عموم العامل

مثالا بحيث يتعامل  التخّلف مصدره هذه الثقافة السائدة ِف الوسط الشيعي

بعٌض معها عىل أَّّنا تنرش اخلرافة والتخّلف وما شابه، وكأّن معاجلتها والقضاء 

بعده؟! ثم حتى لو تنّزلنا  رب واَلسلمني إىل عامل اْلنوار وماعليها سينقل الع
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اّتباع طرق وأساليب علمّية  وقلنا بأمهية تناول هذه اْلمور ونقدها ولكن َّلبّد من

موضوعّية وخطاب منضبط ُيسهم ِف نرش الفكرة بدَّلامن اإلثارة! َّل أدري ما 

 رأيكم؟

  مالحظات قد جتعلنا خمتلفني  أوافقكم يف اجلملة عىل ما ذكرمتوه، لكن لدّي

 يف املنهج والتصّور:

إّن اخلالفات اجلزئيّة التي أرشتم إليها )وغريها كثري( يمكن أن نقرأها  أّوَّلا:

من زاويتني: ففي الزاوية األوىل ستبدو خالفات جزئّية وطفيفة وسطحية، لكنّها 

فهم يف الزاوية الثانية ليست سوى مصاديق ومتظهرات ملناحي فكرية يف 

اإلسالم، فهناك يف تقديري رصاع بني منهج القرآن ومنهج احلديث، بني منهج 

التوثيق احلديثي ومنهج النقد احلديثي، بني املنهج العقالين ومنهج الالمعقول 

الغيبي، بني املنهج التارخيي واملنهج غري التارخيي، بني منهج صناعة عادات 

فض ذلك ويراه بدعًا، بني منهج وثقافات وأنامط عيش دينية جديدة ومنهج ير

دفاعي ومنهج نقدي، بني منهج تواصيل مع الغرب يف جمال اإلنسانيات ومنهج 

تقاطعي، بني منهج توحيدي مع أهل السنّة ومنهج متييزي، بني منهج )كفى 

سكوتًا عن تقصريات املرجعّية الدينية( ومنهج البّد من التغيري الصامت، إىل 

 .غري ذلك من االختالفات

وأعتقد بأّن هذه املعارك املبعثرة هنا وهناك ترجع إىل أّن العقل الشيعي حيّدد 

خياراته، وأّنه عىل مفرتق طرق يف اختيار املناهج والعقول املعتمدة، وهلذا فأنا ال 

أبّسط ما ُيثار؛ ألنني ال أراه لوحده، بل أراه انعكاسًا لرصاع مناهج وطرائق 

 تفكري وخيارات اسرتاتيجّية.

وفقًا لذلك، فأنا إذا اخرتت منهجًا فال أستطيع أن أكون نخبوّيًا، أعيش  ثانياا:
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مع املنهج، وأحتّدث فقط يف املنهج والتنظريات والثقافة املخملية الصالونّية 

التجريدّية، ثم ُاخيل الساحة لتطبيقات املنهج اآلخر، فهذا رضب من النخبوّية 

دة منها، فأنت مقهور عىل النزول إىل اخليالّية النرجسّية املتعالية التي ال فائ

 التفاصيل، لكي خيوض املنهج معركة الوجود فيها.

نعم، قد ال يناسب أن ينزل اجلميع للتفاصيل، فإّن يف هذا استهالكًا للطاقات 

، كيف واآلخر خيلق كّل يوم  وبعثرًة لألولوّيات، لكن نزول البعض رضوريٌّ

وعيًا جديدًا سيجعلك يف ّناية املطاف  تفاصيله التي تسيطر عىل الساحة وتشّكل

يف غرفة مغلقة مهام أنتجت من كتٍب وجمالت وفكر ومؤمترات، فهذا مثل 

التقريب بني املذاهب، فام  م يدخل التقريبيون يف رصاع ميداين فكري مع 

اجتاهات التمزيق والسلفّية فإّن احلديث عن التنظريات العاّمة ال فائدة منه حتى 

ين ألف جمّلد. واملعركة الفكرّية ليست معركة أوراق وتأّمالت لو قّدمت عرش

يف الفضاء الطلق، بل هلا جانب عميل يف اإلمساك باألمور، وهذا اجلانب يفرض 

قوانينه اخلاّصة، وإال حتّول اإلصالح إىل نخب جتلس يف مقاهي الثقافة والشعر 

تنفع معهم ونوادي األدب واخلطابة!! وعموم الناس ومتوّسطو احلال ال 

املشاريع الفكرية الكربى، بل البّد أيضًا من إصالح التفاصيل والعادات، 

أليست هذه سنّة األنبياء يف ُماربة العادات حتى اجلزئّية واإلطاحة هبا؟ فهل 

األنبياء جلسوا ينّظرون يف الكّليات العاّمة أم دخل النبّي يف التفاصيل ويف 

لو انفعل قومه الذين ال يريدون تغيريها؛  العادات ويف اليوميات وصّححها حتى

 ألّن تغيريها من تغيري مواقعهم وسلطتهم؟!

أّتفق معكم أّن النزول هذا جيب أن يكون مدروسًا ومتوازنًا وعقالنّيًا  ثالثاا:

حيسب احلسابات من مجيع اجلهات، بحسب ما أوتيت عقولنا من طاقات 
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جلديدة أخطأوا يف هذه النقطة، وإمكانات، وأّن الكثري من أصحاب املشاريع ا

 ولعّل هذا هو الذي يوحي بكّل اإلشكاالت األخرى.

إذا كان هيجان العاّمة ضّد الفكر اإلصالحي رّدة فعل، فلامذا ال  رابعاا:

نحسب تيار النقد بنفسه رّدة فعل عىل مآالت أوصلتنا إليها العقلّية القديمة 

ر سابقًا وحالّيًا؟ وإذا أردت أن أعذر هنا السائدة التي متتاز بأّّنا املمسكة باألمو

فعيّل أن أعذر هنا أيضًا؛ هلذا أعتقد أّن علينا ممارسة التعذير يف كّل النواحي ويف 

 الوقت نفسه النقد.

إّنني دومًا أفّرق بني التقويم والتوصيف والتوّقع، فسلوك النقديني  خامساا:

ملّفات أخرى هاّمة مغفلة عندهم  يمكن تقويمه سلبًا أو إجيابًا، وأنا أقبل بوجود

نسبّيًا، رغم أنني أختلف معكم يف أّن القوم اهتموا كثريًا بغري قضايا املذهبّيات؛ 

ألّنني ال أعترب أّن مجاعًة بعينها هم اإلصالحيون الوحيدون يف الساحة، وال أقرأ 

تبوا يف اإلصالح هبذه الطريقة، فقد اهتّم اإلصالحّيون بالفكر السيايس كثريًا، وك

التفسري ويف احلديث ويف العالقات االجتامعّية والرتبوّية وغري ذلك. وإّنني 

أرفض أن نجلد ذاتنا أو أن نستسلم لتوصيفات اآلخرين الذين يريدون دومًا 

تصوير رموز اإلصالح الديني بالضعف العلمي، فهذا وهم، فاآلخرون أيضًا 

 .يعانون من مشاكل يف قضاياهم الفكرّية

تقويمي لإلصالحيني شء وأن أتوّقع ظهورهم وال أصاب بالدهشة لكّن 

منه يف كّل مّرة شء آخر، ألّن مسارات األمور تفيض منطقّيًا لظهور تطّرف 

عندهم كام تفيض عند غريهم، وال يصّح أن أضع الضحّية واجلالد يف كّفة 

يف طرف آخر، واحدة، كام ال يصّح أن أعترب أّن الفعل دومًا يف طرف ورّدة الفعل 

بل هي عالقة جدلّية. هذا، وكالمي باملطلق أما املصداق الفالين هنا يف هذا البلد 
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 أو هناك يف ذاك البلد، فلست متعّرضًا له فيام قلته هنا.

ال أحد يقول بأّن اخلراب يف األّمة مكمنه هذه األمور فقط، لكّن عا م  سادساا:

ون الدين، هلذا من الطبيعي أّن الدين مسؤول عن عنارص اخلراب املتصلة بشؤ

عا م الدين يتصّدى لعنارص اخلراب الدينية، فيام يوكل مهّمة إصالح العنارص 

األخرى لسائر الفئات االجتامعّية والعلمّية أو عىل األقل يشارك هناك بمشاركة 

من الدرجة الثانية، إذا كان ال جيوز أن ننتقد رواية هنا ألّّنا ضعيفة أو زيارة 

أو مسلكّية هنا أو رأيًا مشهورًا هناك، أو ننتقد مرجعًا أو فقيهًا؛ ألّن املرحلة هناك 

ال تتحّمل، وال ننتقد تيارًا فكرّيًا معّينًا و... ونبقى دومًا يف نقٍد مقنّع متخّف 

هيمس من بعيد، فكيف نصلح عنارص اخلراب املتصلة بالدين؟! هل جّرب أحٌد 

عرص احلديث ونجحت معه؟ أ م يشّن اإلمام طريقة التغيري الصامت هذه يف ال

اخلميني والسيد فضل اهلل والشيخ شمس الدين والسيد ُمّمد الشريازي والسيد 

الصدر والسيد موسى الصدر والسيد ُمّمد صادق الصدر والشيخ املطّهري 

والعالمة الطباطبائي والدكتور عيل رشيعتي والسيد ُممود الطالقاين والشيخ 

ّية والسيد هاشم معروف احلسني والسيد ُمسن األمني وغريهم ُمّمد جواد مغن

أعنف اهلجامت عىل احلوزة العلمّية أو عىل األفكار املهيمنة التي كانت سائدة يف 

عرصهم وتعّرضوا للتشويه والنقد، وخاضوا معارك ـ كّل بحسبه ـ يف هذا 

حتّولوا اليوم  اإلطار، وتدّخلوا يف تفاصيل الوعي الديني الذي كان سائدًا، حتى

 إىل مسّلامت وختّطينا الكثري من األفكار التي حاربوها؟

هل كان هؤالء الرموز  م يثريوا ضّجة يف األوساط الشيعية و م حتدث قالقل 

يف اخلالف معهم؟ هل كانت حركتهم هادئة؟ أم حوربوا وافتعلت األزمات 

إىل حروب ضّدهم )حتى وصلت بعض جتّلياهتا يف املنهج الفكري والعميل 
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داخلّية فرضت عليهم وسفكت فيها دماء الشيعة(؟ ولوال أّّنم صاروا احللقة 

األقوى بانتصار تّيارهم السيايس واالجتامعي لرأينا استمرارًا للحرب عليهم إىل 

 يومك هذا )بل هي ما تزال موجودة يف الغرف املغلقة(!!

غالبيتهم الساحقة  إّن من املهم قراءة التاريخ لنعرف أّن هؤالء مجيعًا أو

واجهوا مشاكل من هذا النوع؟ كّل ما يف األمر أّن األمور اليوم صارت 

مكشوفة ليس ليشء إال التساع رقعة ومساحة نشاط وسائل التواصل 

واإلعالم، وإال فإّنني ال أجد يف القضّية شيئًا آخر خمتلفًا، فهل كانت لغة السيد 

أقسى من لغة مطّهري أو اخلميني أو فضل اهلل أو الشيخ الذي ذكرمتوه أعنف و

مغنّية يف حّق احلوزات؟ راجعوا نصوص الفريقني وسرتون، ولكّن ذاكرتنا 

 اجلامعيّة قد تضعف يف بعض األحيان.

إّن التغيري الصامت يمكن تطبيقه يف الدول والبلدان املستقّرة مثل الغرب، أّما 

وّية وثورات حتى يتّم التغيري. يف مثل العا م الثالث فالبّد من قفزات فكرّية وّنض

لست ضّد التغيري الصامت لكنّني ال أراه كافيًا يف الكثري من املواقع، وإن كان 

 مفيدًا جّدًا يف مواقع كثرية أخرى، لكّن حتويله إىل منهج عام يفيض إىل عجز.

وأخريًا، أوّد أن أشري إىل أّن رجاالت اإلصالح الديني وأتباعهم  م تقترص 

جهودهم ـ كام يريد خصومهم أن يصّوروهم ـ عىل مالحقة القضايا اجلزئّية 

كربى، بحيث بدت هذه القضايا اخلالفّية اخلالفيّة، بل رأينا لدهيم مشاريع 

كّن اآلخرين يكرّبون هذا أمامها أقّل من الواحد يف املائة من جمموع عملهم، ل

الواحد يف املائة ليشغلوا الساحة به، فيام ينسى اجلميع أّن هؤالء اإلصالحيني قد 

قاموا بأنشطة كثرية أخرى وجتارب رائعة أخرى يف حياهتم، خذ مثاالً السيد 

فضل اهلل الذي يعّد أكثر الذين اهتموا بإرباك الساحة هبذه األفكار النقدّية، هل 
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كّله يف التعليق عىل هذه العادة أو تلك أو هذه الرواية أو تلك أو هذه قىض عمره 

الزيارة أو تلك؟! كم هو عدد كلامته يف هذا اإلطار قياسًا بام يقرب من ثالثني 

جمّلدًا يف الفقه )وبعض أبحاثه يف الفقه جاء مقارنًا مع القانون الوضعي مثل 

الكريم، وعرشات آالف املقاالت كتاب اإلجارة( وأخرى مثلها يف تفسري القرآن 

واملحارضات واإلجابات واالستفتاءات يف قضايا الفكر والسياسة واالجتامع 

والثقافة واألخالق والرتبية والتاريخ، ونظرياته وّنجه الفكري الذي وضعه يف 

قضايا احلوار اإلسالمي اإلسالمي، وقضايا احلوار اإلسالمي املسيحي، وقضايا 

ه من أنموذج متطّور للرسالة العملّية )فقه الرشيعة( شهد أمامي املرأة، وما قّدم

بعض كبار تالمذة السيد الصدر بأّّنا أفضل من الفتاوى الواضحة للسيد 

الشهيد، من حيث اللغة واملنهجة والتنظيم القانوين، فضاًل عن مشاريع ميدانية 

 يقّر هبا العدّو قبل الصديق لبناء اجليل الصاعد؟!

آخر، حركة اإلصالح الديني )ال السيايس( التي شهدهتا إيران منذ خذ مثاالً 

بداية التسعينيات، أ م يسهم اإلصالحيون )املعتدلون منهم وال شأن لنا 

باملتطّرفني( يف تأسيس علوم جديدة تراجعت مع األسف مع تراجعهم، مثل 

فلسفة الفقه، وعلم الكالم اجلديد، وعلم فلسفة الدين، وكانت هلم  علم

مساِهات فلسفّية ومعرفّية مشهودة؟! هل يكون بناء املشاريع البديلة بغري 

الرتاكم التدرجيي؟ تعالوا لننصف الناس مجيعًا، وال نصّورهم وكأّّنم عاطلني 

عن العمل ال يعملون إال يف جمال التعليق عىل زيد أو عمرو أو مالحقة بعض 

اإلصالحيني علنًا كام  التفاصيل، وتعالوا لتكون لدينا اجلرأة لنقد خصوم

ننتقدهم هم علنًا أيضًا وبنفس الدرجة، وإال ما راعينا قانون العدل واإلنصاف! 

 واهلل من وراء القصد.
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 التطّرف، هوّيته ومظاهره وجتلّياته ودوائره وطرائق التعامل معه ـ 333

 ما هو رأي اَلدرسة الشيعّية بالتطّرف الفقهي أو الفكري؟ 5السؤال: س :

ف مفهوم حديث أم له جذور تارخيّية؟ وهل التطّرف حمصور عىل وهل التطرّ 

 اَلدرسة السنّية أم أّنه موجود كذلك عند اَلدرسة اإلمامّية الشيعّية؟

: نسمع كالماا مجيالا لبعض اْلعالم الشيعة عن التعايش مع اإلخوة من 4س

لدعوة فني منهم، ولكن َّل نسمع مثل هذه االسنّة، وجتاوز استفزاز بعض اَلتطرّ 

منهم جتاه الشيعي اَلختلف معهم، بل نراهم متطّرفني نسبّياا داخل البيت 

الشيعي، ترى كيف يصّدقهم السنّي اَلتابع إذا مل ُُيسنوا التعامل فيًم بينهم؟ ما 

نصيحتك ِف التعامل مع أّي متطّرف خاّصة اَلنتمي َلدرسة أهل البيت عليهم 

 السالم؟

ة حول مشكلة شياع )سلوك السلفّية ِف : كان حديثنا مع بعض اْلحبّ 4س

التعامل اْلخر( ِف اَلجتمع الشيعي، والتي نراها ِف مشاركات بعض اإلخوة عىل 

الفيسبوك وحواراهتم، وبالتأكيد هلم ما يدعم موقفهم من علًمء ومراجع، كان 

اْلديث عن اَلشكلة وحديثنا اْلِت سيكون حول اْللول هلذه اَلشكلة، وما 

 ّي اْلمثل ِف التعامل معهم؟ وما العالج الناجع هلم من قبلنا؟السبيل الرشع

  احلديث عن التطّرف وأسبابه ونتائجه وآثاره ووسائل معاجلته وزواياه

تبت حوله الكتب واملقاالت، وعقدت ألجله املؤمترات حديٌث طويل جّدًا كُ 

دينيًّا والندوات، وألقيت فيه اخلطب واملحارضات، بام يفوق احلرص، سياسيًا و

واجتامعّيًا وثقافّيًا ونفسّيًا وغري ذلك، وال يمكن من خالل جواٍب عىل سؤال 

تناول مثل هذا املوضوع بعيد املدى ومرتامي األطراف، لكنّني سأحاول 

اإلضاءة عىل بعض اجلوانب باختصار، مرّكزًا عىل العنرص الديني كونه ُمّل 
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 احلديث والسؤال:

ثّمة أسباب عديدة لظهور التطّرف يف املجتمع، وليس الوحيد منها هو  ـ 5

السبب الديني، بل إّن األزمات االقتصادّية احلاّدة، واالصطفافات السياسّية، 

واحلروب املتتالية، والتشنّج األمني، والدول املستبّدة القمعّية، كّلها عنارص ذات 

فصل التطّرف عن هذه العنارص صلة بقضّية مثل التطّرف، ومن ثّم ال يصّح 

وحتميل مسؤولّيته للدين أو لعلامء الدين خاّصة، مهام حتّملوا يف واقع األمر من 

 مسؤولّية.

لكّن هذا ال يعفي الدين وعلامءه من دورهم التارخيي يف هذا املوضوع، فقد 

ة كانت للدين وما تزال )يف الديانات املختلفة( قراءات متطّرفة، ال تقوم عىل رؤي

اآلخر وال احرتام وجوده، ويف النصوص الدينية ما يسمح بظهور مدرسة من 

هذا النوع، فلغة اإلقصاء والرفض والنبذ موجودة يف تراثنا الديني، بل وتراث 

غرينا أيضًا، وليس التطّرف جمّرد فهم ألقاه املتطّرفون عىل النصوص الدينية، بل 

سها متنح التطّرف أكثر من جرعة، يف بعض األحيان نجد أّن النصوص الدينية نف

ومن ثّم فلمعاجلة منابع التطّرف دينّيًا البّد ليس فقط من االجتهاد يف فهم 

النصوص الدينية، بل وأيضًا من التثّبت من صّحة بعضها، السيام احلديث 

الرشيف؛ ألّن بعضها مهام حاولت أن تفهمه يظّل يمنحك رؤيًة متطّرفة جتاه 

إىل اجتهاد داخل ديني جريء ـ ملواجهة التطّرف ـ اآلخر. فنحن بحاجة 

 وموضوعي يف اإلثبات والفهم، إضافة إىل اجتهاد خارج ديني أيضًا.

وال يبدو يل ـ وأنا أراجع الرتاث الديني للمذاهب ـ أّن التطّرف هو ثقافة  ـ 4

مذهبّية خاّصة بأحد املذاهب، بل ما يبدو يل هو أّن التطّرف سمة أكثر املذاهب 

إلسالمّية، إن  م نقل مجيعها، فلو عدنا للموروث الكالمي واحلديثي والتارخيي ا
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والفقهي للمذاهب، فسوف نجد لغة التكفري والتخوين والتفسيق هي أبسط 

اللغات التي يتّم استخدامها يف حّق بعضنا بعضًا، ولو تسنّى لشخص أن يشتغل 

والتكفريّية والعنفّية  عىل هذا املوضوع لكتب موسوعًة يف النصوص املتطّرفة

التي احتوهتا كتب املسلمني عرب التاريخ. وال يقف هذا األمر عند حدود اخلالف 

بني املذاهب، بل لقد رأينا عرب التاريخ أّن اخلالفات داخل املذاهب  م تبتعد عن 

هذه اللغة، سواء يف ذلك الشيعة كام يف رصاع اإلخبارّية واألصولّية، ورصاع 

ستبّدة، أم غريهم كام يف رصاعات املعتزلة واألشاعرة وأهل املرشوطة وامل

احلديث، والتنكيل الذي ارتكب بحّق العلامء كاإلمامني: النسائي والطربي، أم 

يف رصاع االجتاهات الفكرّية، مثل الظلم الذي حلق بالفالسفة والعرفاء 

إىل اليوم يف  واملتصّوفة عرب التاريخ، ولغة النبذ واإلقصاء التي مورست وما تزال

حّقهم، وثقافة إحراق املكتبات ومراكز الفكر والرتمجة، والرفع عىل مقصلة 

 اإلعدام كام حصل مع احلالج والسهروردي وغريِها.

لكّن هذا ال يعني تساوي املذاهب يف درجة تطّرفها وعنفها إزاء اآلخر، فال 

مثل املذهب الزيدي  أستطيع أن أضع التيار السائد يف احلالة السلفّية السنيّة مع

أو املتصّوفة، فالقياس ال جيوز، فاملذهب الزيدي ـ فضاًل عن املتصّوفة ـ ليس 

أبدًا بتلك احلّدة املتطّرفة التي جاءت مع فكر الشيخ ابن تيمّية والشيخ ُمّمد بن 

 عبد الوهاب، إذن فيجب أن نستنتج:

االجتاهات واملذاهب إّن التطّرف ولغة اإلقصاء والنبذ أمٌر مشرتك بني  أوَّلا:

اإلسالمّية، وليس مفهومًا حديثًا، بل هو قديم، ليس يف تاريخ املسلمني 

فحسب، بل ويف تاريخ الديانات الساموّية أيضًا، ولو قرأنا التاريخ لرأينا أّن ما 

حيدث اليوم قد حدث مثله عّدة مرات وبنفس الفظاعة والبشاعة التي تذهلنا يف 
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لتاريخ يف العصور: األيويب والعثامين والصفوي والعبايس هذه األّيام، فلنراجع ا

 واململوكي واألموي و.. لنتأّكد من ذلك.

إّنه رغم اشرتاك املذاهب يف ثقافة التطّرف إال أّن نسبه ختتلف بينها شّدًة  ثانياا:

وضعفًا، كام ختتلف تارخيّيًا شّدة وضعفًا، فقد جتد مذهبًا ما يف فرتة زمنّية معّينة 

عنه االعتدال دون فرتة أخرى شهد فيها درجًة متقّدمة من التطّرف  ُعرف

 والعنف.

إّن التطّرف والتكفري تارًة يكون دموّيًا، وأخرى ال يكون دموّيًا، وبني  ثالثاا:

املذاهب اختالفات عرب التاريخ يف درجة التطّرف من حيث الدموّية وعدمها، 

ة مع بعض مذاهب أهل احلديث فال يمكنني أن أضع اإلمامّية يف سّلة واحد

 السنّية يف درجة تطّرفها من هذه الناحية، عىل األقّل يف بعض الفرتات الزمنيّة.

إّنه ال يمكن أن نأخذ املذاهب بكالم واحد، ففي كّل املذاهب توجد  رابعاا:

تيارات بعضها يميل ـ من حيث يشعر أو ال يشعر ـ إىل االعتدال والوسطيّة ولغة 

عضها اآلخر أقرب إىل لغة التطّرف والعنف، فحتى داخل املذهب التواصل، وب

السلفي توجد هذه احلال، فال يصّح اليوم مثاًل أن نتحّدث عن السلفّية السنّية 

بلغة أّّنا وحدة واحدة غري قابلة للتفكيك، بل يمكن التفكيك بينها بدرجة 

 معّينة، رغم اشرتاكها يف درجات أخرى.

ـ وهذا جهد تارخيي ومعارص ـ بني التطّرف بوصفه جيب التمييز  خامساا:

فعاًل، والتطّرف بوصفه رّدة فعل، فلو أخذنا األقّليات عىل سبيل املثال فإّننا لو 

وجدنا يف هذه املذاهب تطّرفًا، فمن املتوّقع أن يكون رّدة فعل عىل تطّرف 

صفٍّ السلطات وعنفها وقسوهتا، فال يصّح بعد هذا أن أضع تطّرف الفعل يف 

 واحد مع التطّرف الناتج عن رّدة الفعل والدفاع عن اهلوّية والذات.
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وعندما أحتّدث عن وجود بيئة تراثية حاضنة للتطّرف عند هذا املذهب  ـ 4

أو ذاك، فهذا يعني أّننا بدأنا نتكّلم عن تطّرف يقوم عىل خلفّية فكرّية وتراثية 

عذر املتطّرف هنا أو هناك؛ ألّن ودينيّة، ومن ثم سينفتح أمامنا الباب يف أن ن

تطّرفه هذا جاء نتيجة قراءة دينّية، و م يأِت من فراغ، فاالجتهاد املوضوعي 

يوصل أحيانًا إىل التطّرف ما دام اخلطأ واردًا يف الفهم أو اإلثبات، وعلينا احرتام 

دة تارًة هذا التطّرف ـ فكرّيًا وثقافّيًا ـ ما دام وجهة نظر اجتهادّية يف علوم العقي

 والرشيعة أخرى.

لكّن عذر املتطّرف يف اجتهاده القائم عىل النصوص مثاًل، ال يعني عدم 

وجود حّق يل يف الدفاع عن وجهة نظري وعن حقوقي التي يريد هذا املتطّرف 

أو ذاك سلبها منّي بحّجٍة دينية يراها هو باجتهاده، ففي الوقت الذي قد أعذر 

نفيس مضطرًا ملواجهته بغية أن أحصل عىل حقوقي  بعض املتطّرفني لكنّني أجد

التي أؤمن هبا وفقًا لقراءة دينية خمتلفة عندي، فهذا مثل جماهد يظنّك من جنود 

العدو فيصّوب البندقيّة إليك ليقتلك، ففي الوقت الذي تؤمن أنت بكونه 

معذورًا فيام يفعل، تسعى لصّد هجومه عليك، حتى لو اضطررت الستخدام 

وقتله دفاعًا عن نفسك، فليس مواجهة التطّرف سلبًا حلّق املتطّرف يف النار 

االجتهاد أو لعذره فيام يراه، بل هي إثباٌت حلّقي يف االجتهاد مقابل سلبه حّقي 

هذا منّي، وهبذه الطريقة أنظر إىل املتطّرف املذهبي أو املتطّرف داخل املذهب 

يف الوقت عينه الذي أدافع بكّل  الواحد بنظرٍة أخوّية وبعني ملؤها املحبّة،

وسائل الدفاع املرشوعة عن حقوقي وعن الدين والقيم التي أراها بيني وبني 

 .ريّب، وهذا ما يبقي باب احلوار واألخّوة مفتوحًا حتى مع املتطّرف

( بأّن الطائفتني املتقاتلتني 1ولعّله من هنا عرّبت آية البغي )احلجرات: 
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 ذه وقتل تلك لتلك.مؤمنتان، رغم قتل هذه هل

إّنني أفرتض أّن هذه الفكرة مهّمة، وهي تفّكك نشاطنا الفكري عن نشاطنا 

الوجودي، ففي عا م الفكر واالجتهاد والنظر والثقافة ال فرق ـ دينّيًا ـ بني 

التطّرف وغريه، فهي اجتهادات ينبغي البحث معها بلغة علمّية، أّما يف عا م 

فإّن عالقتي بالتطّرف هي عالقة جهادّية، بمعنى إّّنا  الوجود والكينونة واهلوّية

دفاٌع عن حقوقي وإنسانّيتي وعن ديني وإسالمي بكّل وسيلة مرشوعة، وهبذا 

يتّم ختليص الفكر من رصاع الوجود، وختليص الوجود من حزام التعذير 

القابض عىل املفاصل، فال ننتج فكرًا متطّرفًا يف مقابل التطّرف، وال تكون 

رب عىل التطّرف مرّبرًا إلنتاج تطّرف جديد، يف الوقت عينه الذي نحارب احل

التطّرف وندافع عن وجودنا يف مقابله، حتى ولو بالدم إذا استدعى األمر وبّررته 

 املوازين الرشعّية واألخالقّية واحلقوقيّة.

من هنا فاألصل يف العالقة مع الفكر املتطّرف يف الداخل اإلسالمي أو  ـ 3

ذهبي هو األخّوة واملوّدة والرفق، وإن كان األصل يف العالقة مع العدوان امل

التطّريف هو الدفاع واحلرب بأشكاهلا، وهبذا ختتلف طريقة تعاميل مع أشكال 

التطّرف، ففي التطّرف الدموي أو شبهه أنا مطالب بالدفاع وختاطبني آية البغي 

قبل عدوان املتطّرف عيّل، أّما يف  لتجيز يل استخدام الوسائل التي  م تكن جمازةً 

 .أشكال التطّرف األخرى فإّنني مطالب بالرفق واحلسنى

وليس من سبيل ملواجهة التطّرف سوى بتجفيف منابعه؛ ألّن التطّرف 

كأنبوب النفط املشتعل، جيب أن تقطع ضّخ النفط عنه حتى تنتهي من مشكلته، 

يكون مفيدًا يف بعض األحيان، لكنّه  وهذا معناه أّن اجلدل املبارش مع التطّرف قد

يف بعض األحيان األخرى يمكن أن يكون بنفسه وقودًا للتطّرف؛ ألّن التطّرف 
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يعيش عىل ثقافة املساجالت واملامحكات والرصاعات والقيل والقال، فكّلام 

دخلت معه يف هذا النوع من اخلطاب وبطريقة مبارشة، فإّنك قد توّفر له فرصًة 

ستمرار، بخالف حالة جتفيف منابعه، عرب نرش ثقافة عاّمة تدعو إضافّية لال

للعقالنّية، ومراعاة األولوّيات، ومرجعّية العلم، ورفع حالة األمّية، وتوسيع 

اآلفاق الثقافية املنفتحة عىل الشعوب األخرى، واملحّبة، واألخّوة، والتعذير 

زلة. طبعًا إىل جانب وغري ذلك، فكّلام عّمت هذه الثقافة أصبح التطّرف يف ع

العنارص السياسية واالقتصادية املؤثرة والفاعلة يف مسألٍة من هذا النوع، فليس 

اخلالص من التطّرف ـ كام أرشُت مطلع حديثي ـ بيد علامء الدين لوحدهم، 

وليسوا هم األصل فيه دومًا، فلقد شهد العا م اإلسالمي تيارات ال عالقة هلا 

ّرفًا وشمولّيًة من الكثري من أشكال التطّرف الديني يف بالدين و م تكن أقّل تط

بعض حاالهتا، فالبّد من تعاون ملواجهة التطّرف سياسّيًا وإعالمّيًا وثقافّيًا ودينّيًا 

 وتربوّيًا، وكذلك عىل مستوى مناهج الرتبية والتعليم.

ن إّن لغة العنف وممارساته قد نجد هلا منطلقات متناقضة، بمعنى قد تكو ـ 1

ألّنك من األقلّيات الدينية أو غريها تشعر بضغط شديد من حصار األكثرّية، 

فتنفجر قّوًة ُعنفيّة متطّرفة يف وجهها، ولكن يف بعض األحيان يكون خلصوصية 

القّلة الدور الكبري يف نرش ثقافة التسامح من قبلك؛ ألّن ثقافة التسامح هذه 

ة التسامح التي تكون عند األقلّيات تعطيك املجال يف الوجود والبقاء، فليس لغ

الدينية أو املذهبيّة أو الفكرّية أو السياسّية بدليل قناعة ضاربة يف العمق هبا 

بالرضورة، بقدر ما قد تكون دلياًل عىل حاجتها هلذا التسامح ليكون ثقافًة عاّمة 

وهلذا وسياسة مهيمنة، بغية حتصيل ما تريد ـ بوصفها أقلّيًة ـ يف ُميٍط أكثري، 

عندما تصبح هي األكثرّية يف مكاٍن آخر أو األقوى فسوف نجد عندها ارتدادًا 
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 نحو خطاب العنف والتطّرف والنبذ والتحقري.

وهذا بعينه حيصل أيضًا بالعكس، فقد حتتاج األكثرية خلطاب التسامح 

لرتتاح من قلق األقلّية؛ ألّن خطاب االنفتاح والتسامح يمكن أن ينّفس احتقان 

قّليات، فيام يكون خطاب العنف سبياًل النفجار األقّليات كقنبلٍة موقوتة يف األ

 وجه األكثرّية.

هذا ما يفّّس ـ أحيانًا ـ أّن بعضنا لديه لغة حوارّية وتساُمّية وتقريبّية مع 

املذاهب األخرى، يف حني ليست لديه مثل هذه اللغة مع أبناء مذهبه. كام أّن 

بمجاالت النفوذ والسلطة واهليمنة، فاآلخر املذهبي قد  املوضوع له عالقة أيضاً 

ال يفقدين نفوذي داخل مجاعتي، فيام اآلخر الداخل مذهبي يمكنه أن يفقدين 

إّياها، فال ينبغي أن نفصل الكثري من القضايا الثقافّية والفكرّية واملسلكّية عن 

ة، دون أن نتهم رصاع السلطة والنفوذ باملعنى األوسع من جمال السلطة السياسيّ 

 أحدًا يف دينه وأخالقه، حيث إّننا نحاول مالمسة الالوعي يف هذه املنطلقات.

وأخريًا، أجد أّن وظيفة كّل عا مٍ ديني أو مثّقف أو كاتب أو ناشط أو  ـ 6

تربوّي أو إعالمي هو نرش ثقافة الوعي والعقالنية والتسامح والواقعيّة واملحبّة 

خر والعلم والتنّوع والتعّدد، وخلع صفة الدينية واألخّوة والتواصل واآل

واملذهبية عن حروبنا السياسية اليوم، وتركيز هذه املفاهيم وأمثاهلا يف كّل 

نشاطاتنا الرتبوّية للجيل القادم، وُماولة تسليط الضوء دومًا عىل نصوص 

احد، الرتاث التساُمّية، وعدم السامح للمتطّرفني بتصوير الرتاث بأّنه ذو وجه و

وهو الوجه املتطّرف، فإّن الرتاث وإن وجدنا فيه التطّرف كام قلنا، لكّن فيه 

الكثري الكثري من عنارص التسامح وفرص التواصل ومقّومات النهوض، ودورنا 

هو اإلضاءة دومًا عىل النصوص والكلامت واألحاديث واملواقف والشخصّيات 
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خيي اجلانب امليضء )مع الرتكّيز والتجارب واألحداث التي ترّكز يف وعينا التار

عىل عدم البقاء يف التاريخ(، بدل أن حيتكر املتطّرفون ـ كام أراد ذلك الكثري من 

املسترشقني واستسلم هلم بعض مثقفينا مع األسف ـ اإلرَث املظلم من تارخينا 

فيحاولون تعميمه عىل كّل التاريخ، ليشعر املواطن العريب واملسلم بأّنه ال تاريخ 

لدينا إال هذا التاريخ، فإما أن نكون متطّرفني أو نخرج من تارخينا وهوّيتنا، 

 والعياذ باهلل.

 الدراسي الفلسفي التقليدي يف احلوزة العلمّيةتقويم للمنهج  ـ 333

  السؤال: هل تنصحون بدراسة الفلسفة وفقاا للطريقة التقليدّية، بأن يبدأ

وهكذا، أم أّن هناك طريقة يكون هلا إمكانية الطالب بأخذ بداية اْلكمة ثم النهاية 

سيطرة أكرب ونظرة شمولّية أوسع؟ إضافة إىل ذلك أين يقع كتاب أصول 

الفلسفة واَلنهج الواقعي؟ ما هو موقعه بالنسبة للطالب والدارس للمباحث 

 الفلسفّية؟ متى تنصحون بدراسته أو اَّلّطالع عليه ِف اْلّد اْلدنى؟

  التقليدّية يف دراسة الفلسفة يف غالب احلوزات العلمّية ال تبدو يل الطريقة

مناسبًة أبدًا، فهي تغلق ذهن الطالب عىل الفلسفة الصدرائّية فقط، وتغرقه ـ من 

خالل كتايَب البداية والنهاية، ثم املنظومة وما بعدها ـ يف تفكيك النّص ومالحقة 

الب عىل أنواع الفلسفات رشوح هذه الكتب، وال تساهم يف فتح أفق الط

األخرى اإلسالميّة، فضاًل عن الرشقّية والغربّية. وهذه هي مالحظتي الرئيسة 

عىل املنهج السائد الذي وضعه العالمة الطباطبائي، إىل جانب مالحظات أخرى 

 أيضًا.

من هنا، ومع تقديري الكامل ملنهج العالمة الطباطبائي وخطواته التقّدمية يف 



 727 .................................................................... فكٌر وثقافةالقسم الرابع: 

فّضل منهجًا آخر يبدأ من معلومات أولّية حول الفلسفة تفّككها هذا الصدد، أ

مع أبرز موضوعاهتا باختصاٍر يتناول قدر املستطاع املشهد املتنّوع منفتحًا عىل 

كّل الفلسفات، وقد يستمّر ذلك ملّدة عام، كام يطّل يف املرحلة الثانية عىل تاريخ 

بام يطول ملّدة عام آخر أيضًا،  الفلسفة العاملّية عمومًا واإلسالمّية خصوصًا،

ليذهب يف املرحلة الثالثة إىل دراسة أكثر عمقًا للموضوعات بمشهدها املتنّوع، 

مستخدمًا أسلوب تعليم الطالب كيفية البحث واالستدالل، وهو ما يطول ملّدة 

عامني أيضًا، ثم لُيصار بعد ذلك إىل مرحلة التخّصص يف إحدى الفلسفات 

يف املرحلة األخرية التخّصصية قد ينفع مثل كتاب )ّناية احلكمة( املعّينة، وهنا 

 يف أوىل مراحل التخّصص، لو اختار اإلنسان الفلسفة الصدرائّية.

وأفّضل ذلك؛ ألّن هذه الكتب املتوّفرة ـ حوزوّيًا ـ اليوم ال تعطي رشوط 

ذ كتاٍب ما الكتاب التعليمي، فعندما نسأل أنفسنا: ما هي املعايري العلمّية الختا

 مقّررًا دراسّيًا؟ فإّن اجلواب هو: إّن املعايري كثرية أبرزها:

قدرة الكتاب عىل تفكيك املفاهيم واملبادئ التصّورية، بحيث يكون  ـ 5

متمّيزًا يف جمال تعريف املصطلحات، ورشح املقوالت، وتفكيك الرتكيبات 

العلوم التي حتوي التباسًا اخلاّصة هبذا العلم، وأنتم تعرفون أّن الفلسفة من أكثر 

 يف املصطلحات.

 قدرته عىل حترير ُمّل النزاع وُمّل االتفاق يف املسألة التي ختضع للدرس. ـ 4

قدرته عىل بيان شبكة عالقات املوضوع الذي يقرؤه مع سائر  ـ 4

املوضوعات األخرى يف العلم نفسه وخارجه، ومن ثّم متييز املسائل عن بعضها، 

 ا وأهّيا املبنّي عىل اآلخر وأهّيا املؤثر يف اآلخر واملتأّثر به.وبيان هرمّيته

بيان التأثريات العلمّية للموضوع وشبكة تطبيقاته، فإذا كان املوضوع له  ـ 3
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تطبيقات متنّوعة يف جماالت خمتلفة فمن األِهيّة رشح نامذج من هذه التطبيقات؛ 

لتي يدرسها، مثل أصالة ليتمّكن الطالب من التعّرف عىل توظيف املفاهيم ا

 الوجود وتطبيقاهتا.

بيان اخلطوات العملّية للبحث، بمعنى أن يرشح للطالب ما هي  ـ 1

اخلطوات التي سنقوم هبا ملعاجلة املوضوع الفالين، وهبذا يتعّرف الطالب عىل 

 آليات العمل البحثي بشكل ميداين.

الرصد التارخيي رشح موجز للمسار التارخيي للعلم وموضوعاته، فإّن  ـ 6

يساعد بشكل كبري للغاية عىل فهم تراكم املكّونات األساسية للموضوع، بحيث 

بة؟ وما هي الزوايا نعرف كيف حتّول هذا املوضوع الصغري إىل مسألة كبرية متشعّ 

 التي انطلقت منها الدراسات؟

نقل نصوص حرفّية من كتب العلامء يف مراحل زمنيّة خمتلفة، لكي  ـ 7

الطالب عىل أساليب البيان يف هذا العلم وفقًا للمراحل التارخيّية يتعّرف 

 املختلفة.

مواكبة آخر تطّورات هذا العلم، فال يصّح أن ندرس فقط منجزًا فلسفّيًا  ـ 8

 يعود لقرون سابقة، دون أن نطّل عىل املنجز يف عقوده األخرية.

ن يعّرفنا الكتاب مواكبة املشهد املقارن داخل وخارج الدائرة، بمعنى أ ـ 9

عىل املشهد عند املدارس واملذاهب واالجتاهات األخرى، وعندما ندرس كتابًا 

يف الفلسفة فإّن ُحسن الكتاب أن ُيْطلَِعنَا عىل الفلسفة بمدارسها، بام فيها 

املدارس الغربية، ال أن خيتّص بمدرسة واحدة فقط كالفلسفة الصدرائّية مثالً أو 

بّد من استحضار اآلراء ونصوص الشخصّيات املختلفة يف السينوّية. من هنا، ال

يتمّكن فالفكر الفلسفي العاملي، بحيث ينفتح عىل تناول وجهات نظر متعّددة 
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طالب العلم من التعّرف يف املوضوع الواحد عىل آراء شخصيات من خارج 

اإلطار وليس فقط من داخل اإلطار، األمر الذي يسمح بتوسيع أفق الطالب 

 أكثر.

ُحسن البيان يف الكتاب بحيث ال يرهق الطالب بتفكيك العبارات، بل  ـ 51

يرّكز الطالب معه عىل تفكيك املعاين واألفكار ويتصل مبارشًة باملشهد الفكري 

نفسه. من هنا البّد من سهولة التعبري وتسهيل عملية التخّلص من الدوران 

اذ والطالب بحاجة أبدًا حول املتن وتطبيق الرشح عليه، بحيث ال يعود األست

لقراءة متن الكتاب الدرايس بعد إعطاء الدرس، لتفكيك عباراته وإرجاع 

ضامئره، وهو ما يوّفر الكثري من الوقت ومن اجلهد والعناء عىل الطالب 

واألساتذة معًا. ومع ذلك كّله رضورة حداثة اللغة العربية الفلسفية وكذلك 

 خمتلف وسائل اإليضاح املختلفة من حداثة املصطلح الفلسفّي. إضافة إىل

 التشجري والرسومات البيانية وغريها.

أن يوضع الكتاب لكي يكون كتابًا دراسّيًا، بحيث كان الطالب نصب  ـ 55

أعني املصنّف وهو يكتب كتابه، وهذا عنرص مهم يف عملية تدوين الكتاب 

 الدرايس.

ية ـ إذا أخذنا بعني معقولّية حجم الكتاب الدرايس، فالكتب الدراس ـ 54

االعتبار مضموّنا وأسلوهبا السهل ـ جيب أن يكون حجمها معقوالً، فال نضع 

الطالب أمام كتاب لو أراد إكامله فهو بحاجة خلمس أو ست سنوات لذلك أو 

أكثر، كام يف كتاب املكاسب للشيخ األنصاري، أو األسفار للمال صدرا 

 الشريازي، أو الشفاء البن سينا.

أخذه بعني االعتبار حال الطالب املبتدئني جّدًا يف السنة األوىل، فأغلب  ـ 54
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الكتب التعليمية احلوزوية تراعي طالب السنة الثالثة وما بعد، وحتاول أن تضع 

هلم مناهج للتدريس، يف حني نحن بحاجة يف الكتاب الدرايس الفلسفي إىل 

سّمى بالسنة التحضريية ـ كام جمموعة كاملة تغّطي املراحل املختلفة ال سيام ما يُ 

تطلق عليها اجلامعات ـ أي للسنة األوىل التي تسمح للطالب يف مّدة وجيزة أن 

يتعّرف عىل جممل البحوث الفلسفّية بطريقة بالغة التبسيط، دون الدخول يف 

 املنغلقات واخلالفات والتعقيدات أساسًا.

فسوف نعرف أّن املنهاج ولو أخذنا مثل هذه الرشوط وغريها بعني االعتبار، 

الذي وضعه العالمة الطباطبائي  م يعد كافيًا اليوم، وصارت هناك حاجة 

لتغيريات جذرّية يف هذا السياق، لكن ملا  م يكن متوّفرًا املنهُج اآلخر املعتمد يف 

احلوزات العلمّية إال يف دوائر ُمدودة، أو يف بعض املراكز الفلسفّية، هلذا فعىل 

لة اجلمع والتوفيق بني هذه الكتب وسائر احلاجات األخرى، وأن الطالب ُماو

يبذل جهودًا مضاعفة لتاليف النقص احلاصل يف املنهاج الدرايس عىل مستوى 

 جتربته الشخصّية.

أّما كتاب )أصول الفلسفة واملنهج الواقعي( فهو جّيد بوصفه كتابًا معينًا يف 

يره بشكل جزئي ليصبح بدياًل الدرس الفلسفي، وإن كنت أفّضل ان يتّم تطو

 عن الكثري من الكتب التدريسّية اليوم.

 مصطفى حممود حول اإلسالم الطقوسي والشعائري د.تعليق على كالم  ـ 336

  خيشى اإلسالم َّل السؤال: يقول اَلرحوم الدكتور مصطفى حممود: إّن الغرب

والتقّدم الطقويس والشعائرّي، بل خيشى اإلسالم الذي يدعو إىل العلم والعمل 

واْلضارة. فهل تّتفق شيخنا مع هذا القول؟ هل نستطيع التفكيك بني العمل 
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ختدم الشعائر مسرية العمل؟ أليس اَلجاهدون ِف لبنان َّل وبني الشعار؟ أ

يستمّدون طاقة اجلهاد والتفاين من الصالة ومن الشعائر اْلسينّية؟ أوليست 

لتطّوع والترّبع باْلموال كًم الشعائر هي بنفسها جتّسد التفاين واإلخالص وا

 نشاهد ذلك أثناء الشعائر اْلسينّية؟

  لعّله حصل خطأ بسيط يف فهم ما يريده الدكتور مصطفى ُممود بحسب

نقلكم، فليس مقصوده ومقصود أمثاله من الذين حتّدثوا عن هذا املوضوع 

بأّن كاإلمام اخلميني والشيخ املطّهري والدكتور رشيعتي وغريهم، هو القول 

الشعائر الدينية ال قيمة هلا أساسًا، بل املقصود أّن التدّين تارًة يكون طقوسّيًا 

فقط، فنسّميه بالتدّين الطقويس، وأخرى يكون تدّينًا حياتّيًا وهو الذي تتحّول 

 .فيه الشعائر إىل ماّدة خصبة لبناء احلياة والوجود، ولقيامة الدنيا واآلخرة

شخاص ِّههم فقط إقامة الصالة يف املساجد فعندما نجد جمموعًة من األ

وإحياء املجالس احلسينيّة والذهاب للحّج ونحو ذلك، فيام ال جتد هلم يف قضايا 

الدفاع عن املظلومني، وال يف بناء احلياة االجتامعية والسياسية واالقتصادية 

ملة مع ُيذكر، بل تراهم دعاة راحٍة ودعة ومسا والفكرّية لألّمة اإلسالمّية دورٌ 

املعتدي والظا م واجلائر، فهذا هو اإلسالم الطقويس. لقد قال اإلمام اخلميني 

يومًا: إّن أمريكا ال تنزعج من الصالة، فلنصّل إىل يوم الدين فهي ال تنزعج، 

 والشاه بنفسه كان يقيم املجالس احلسينية ويدعمها ويشارك فيها شخصّيًا!!

ني أن نرتك الصالة أو الشعائر احلسينية، إّن مقولة اإلمام اخلميني هذه ال تع

بل معناها هو استثامر هذه الشعائر يف بناء جمتمٍع سليم، كام حيصل مع املجاهدين 

 يف هذا البلد أو ذاك.

ومن هنا وجدنا الكثري من الكالم عند العلامء واملفّكرين النهضويني يف القرن 
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املفّكر املسلم رأى رضورة العرشين حول اجلوانب االجتامعّية للعبادات؛ ألّن 

استثامر العبادات يف املجال االجتامعي وعدم التضحية باإلمكانات التي توّفرها 

لنا هذه العبادات يف هذا املجال، بل رأينا بعضهم يتحّدث عن الُبعد االجتامعي 

يف العقائد وأصول الدين أيضًا، حتى أدرجه السيد ُممد باقر الصدر يف مقّدمة 

 ته العملّية )الفتاوى الواضحة(.وخامتة رسال

إّنه همٌّ كبري محله علامء النهضة املسلمون يف كيفية تثوير العقائد وإخراجها من 

اجلانب النظري السجايل إىل جمال بناء احلياة واملجتمع، وكذلك احلال يف 

العبادات، ولكم أن تراجعوا يف هذا املجال كتابات ومقوالت أمثال: مالك بن 

اهلل اخلميني، وعيل رشيعتي، وُمّمد باقر الصدر، وُممد صادق نبي، وروح 

الصدر، وُممد عبده، ورشيد رضا، ومرتىض مطّهري، وحسني عيل منتظري، 

وُمّمد حسني الطباطبائي، وُمّمد حسني فضل اهلل، وإقبال الالهوري، وُمّمد 

رضا حكيمي، وُمّمد مهدي شمس الدين، وسيد قطب، وحسن البنّا، وُممد 

 كاشف الغطاء، وُممد جواد مغنيّة، وُممد الغزايل، وموسى الصدر، حسني

وُممد سعيد رمضان البوطي، وُمسن األمني، ومهدي بازركان، وغريهم، 

 فضاًل عن الكثري من العلامء املعارصين.

وعليه، يمكن التفكيك بني الشعار والعمل، بل قد حصلت عىل طول 

ب برفض اإلسالم الطقويس إّنام يطالب التاريخ ألوان كثرية من ذلك، ومن يطال

برفض اإلسالم الذي جيمد عىل الطقوس وحيّوهلا إىل عادات، ويستغرق كّل 

طاقاته فيها، ويفقدها ُبعدها االجتامعي والنهضوي واإلنساين باملعنى العام 

 للكلمة.

أعتقد أّنه هبذا الفهم ملراد هؤالء العلامء واملفّكرين ـ وهو الفهم الصحيح من 
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 جهة نظري ـ حيصل التوفيق بني ما قلتموه وبني ما قالوه.و

 ختلفةوامل متابعة القضايا الفكرّية اجلديدةاإلسالميات وطالب  ـ 337

  السؤال: جناب الشيخ حيدر حب اهلل اَلكّرم. السالم عليكم ورْحة اهلل

وبركاته. إّن اَلتتّبع لكتبكم وحمارضاتكم يالحظ فيكم اَّلطالع الواسع عىل 

رفّية متعّددة من جوانب الفكر اإلسالمي، وإّنني شخصّياا استفدت من حقول مع

بعض كتبكم ودروسكم ِف حقول خمتلفة، وبوّدي أن تفيدوين ِف هذا اْلمر: 

كيف يمكن لطالب العلم اْلوزوي أن ُيافظ عىل نموٍّ متزن ِف شتى اْلقول 

ّصصاا وذا فضيلة العلمّية؟ فأنا برصاحة َيّمني ـ إن وّفقني اهلل ـ أن أصري متخ

علمّية ِف الفقه واْلصول وعلم الكالم، ولكنّني ِف الوقت نفسه َيّمني أن أكون 

عىل اّطالع جّيد عىل كّل من الفلسفة اإلسالمّية واْلديثة وأبحاث علم الكالم 

اجلديد، وأبحاث نظرية اَلعرفة، والتاريخ وغريها من اْلقول العلمّية، فبم 

 .تنصحون؟ ولكم جزيل الشكر

  النمّو املتوازن يف العلوم اإلسالمّية، رغم التخّصص يف بعضها، يمكن أن

يكون من خالل نظام درايس متوازن، ولكن حني يفتقد اإلنسان هذا النظام 

الدرايس، فباإلمكان القيام ببعض اخلطوات الشخصيّة، أذكر منها عىل سبيل 

 املثال ما ييل:

و خّصصتم ـ عىل سبيل املثال ـ ساعًة القيام بنظام مطالعات متوازن، فل ـ 5

واحدة كّل يوم ملطالعة البحوث الفكرّية اجلديدة والعلوم الدينية األخرى، 

وثابرتم عىل ذلك بحيث استمّريتم عليه سنوات عّدة، وقمتم بجعل نظام 

املطالعة اليومي هذا مطالعًة مفيدة ضمن مراحل وليست عابرة، بحيث 
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يف املجاالت املختلفة، فسرتون أّن وعيكم الذهني خّصصتم هلا الكتب املفيدة 

 هبذه املوضوعات سوف ينمو بشكل تلقائي.

إّننا نعيش أزمة مطالعة كبرية، وأزمة قراءة يف عاملنا اإلسالمي، ولو قرأنا 

بحّق وبشكل يومي بدل تضييع الوقت عىل قضايا ال فائدة منها تستهلك 

ت الكثري لالستفادة، وليس كام نتصّور أّنه اإلنسان وطاقاته، لرأينا أّن لدينا الوق

ال وقت لدينا. ومن تصّور أّنه يريد أن يرتفع حقيقًة يف سامء العلم بال تعب وال 

 سهر وال إرهاق وال غري ذلك فهو واهٌم ال يعيش واقعيّة األمور أبدًا.

اختيار جمموعة من الطالب التي تعيش اهلّم نفسه، بحيث يمكن هلذه  ـ 4

أيضًا أن تلتقي ولو ليوم واحد يف األسبوع ـ وبشكل منّظم وبنحو  املجموعة

املثابرة فإّن األساس هو التواصل واملثابرة يف األمور ـ وتتدارس املوضوعات 

املختلفة أو تتناقش يف كتاب معني، فيخّصصون كتابًا مثريًا للجدل ملطالعته من 

ترسيخ املوضوعات التي  قبل اجلميع، ثم املناقشة فيه ألسبوٍع أو أكثر، هبدف

 يطرحها، ويقومون بانتقاء كتب خمتلفة تنتمي ملوضوعات متنّوعة.

 كتابة ملّخصات ورؤوس أقالم للكتب التي تتّم مطالعتها أو مناقشتها. ـ 4

املشاركة يف الندوات أو امللتقيات أو املؤمترات ومتابعة كّل جديد يف حّس  ـ 3

املوضوعات، والتعّرف عىل الشخصيات النرشيات واملجالت التي تعالج هذه 

املتابعة يف هذا املجال، فلو متّت هذه املشاركة ولو مخس مرات يف العام، ومتّت 

قراءة بعض املجاالت اجلاّدة، فسوف تضع اإلنسان يف سياق هذا النوع من 

 البحوث العلمّية.

لامء وهنا أنصح بتنظيم زيارات ـ ولو نصف شهرّية ـ للباحثني والكّتاب والع

املختّصني باملجاالت العلمّية املختلفة، هبدف توجيه جمموعة من األسئلة هلم 
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 والتعّرف عىل جتارهبم وأفكارهم.

ُماولة الشعور بتحّمل املسؤولية إزاء القضايا الفكرّية اجلديدة والعلوم  ـ 1

الدينية التي تقع خارج الفقه واألصول، ولو من خالل ُماولة النقاش حوهلا يف 

املحافل، وتعريض النفس للسؤال عنها، بحيث يدفعك هذا األمر  بعض

 للمراجعة واملتابعة واالهتامم.

أن يعيش طالب العلوم احلوزوّية اعتبار املوضوعات الفكرّية املتنّوعة ـ  ـ 6

غري الفقه واألصول ـ جزءًا من األولوّيات، ويعرف أّّنا حاجات وليست أمورًا 

الكثري من التحّديات، ال كام يصّور لنا بعض احلوزويني  ترفّية، وأّّنا صعبة وفيها

 بأّّنا أمور عابرة ال حتتاج لبحث ونظر وال صعوبات أو مشاكل فيها.

إّن التحّرر من هذه املفاهيم املغلوطة هو مفتاح احلّل، حيث سيساعدنا كثريًا 

 حيحة.يف خلق ُمّفزات نفسّية كبرية يف هذا الصدد، وتنظيم أولوياتنا بطريقة ص

إّن أهم وظائف طالب العلوم احلوزوّية اليوم، السيام الطالب الذين يعيشون 

، هو االنفتاح عىل احلياة والقاهرة يف املدن العلمّية الكربى مثل قم والنجف

خارج أسوار احلوزات العلمّية، فإّن احلوزات قد ختلق يف الذهن أولوّيات، لكّن 

تلف أو فيها بعض عنارص االشرتاك، الواقع خارجها يفرض أولوّيات أخرى خت

ن: عنٌي عىل الداخل احلوزوي ليهتّم بدروسه اوعىل طالب العلم أن تكون له عين

ويتمّكن من العلوم احلوزوّية الرتاثية، وعنٌي عىل اخلارج ليهتّم بقضايا العرص، 

وينّمي طاقاته ونشاطاته يف هذا املجال، ولو قّسم وقته ونّظم أولوّياته وحّدد 

هدافه املتنّوعة، ووضع خّطًة زمنّية ُمّددة لألهداف املرحلّية التي يريدها، أ

وقصد اهلل يف كّل ما يفعله وُيقدم عليه، و م خيف أو يلهث خلف موقعه هنا أو 

هناك، فإّن اهلل سيكون معه بإذنه، وّفقنا اهلل وإّياكم للقول الثابت يف احلياة الدنيا 
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 جميب.ويف اآلخرة، إّنه ويلٌّ قريب 

 دعوة سّنية للتقارب والتقريب بني املسلمني ـ 333

  السؤال: سًمحة الشيخ حيدر حب اهلل حفظه اهلل تعاىل. السالم عليكم ورْحة

اهلل وبركاته. أنا أخوكم من اَلذهب السنّي، أرجوك شيخنا الكريم عمل كتاب 

ّبون وبحث علمي يقّرب بني السنّة والشيعة فغالبّية إخوانكم من أهل السنّة ُي

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسّلم، وأّمنا أّم اَلسلمني فاطمة الزهراء، وزوجها 

حبيب رسولنا الكريم سيدي عيّل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، وإبناه سّيدا شباب 

 ااجلنّة اْلسن واْلسني، وحّبنا هلم مجيعاا أبدي وكذلك نحّب اخللفاء الراشدين أب

ّيدنا اْلسني قام بثورته ضّد الظلم، وكذلك نقّر بكر وعمر وعثًمن. ونقّر أّن س

بحّبنا ْلّمهات اَلؤمنني زوجات نبّينا وحبيبنا رسول اهلل، ومنهم عائشة ومارية 

ريض اهلل عنهّن أمجعني. رجائي لك شيخنا التقريب بني اَلسلمني، فواهلل نحّبكم 

علًمء السنّة هلل فأنتم منّا وفينا، ونحن أهلكم وعشريتكم، ما نطلبه منكم ومن 

التقارب ونبذ الكراهية، فنحن أّمة حمّمد، نحن اَلسلمون واَلؤمنون إن شاء اهلل. 

 .شكراا لك

  أخي الكريم، وعليك وعىل كّل مسلٍم مسا م سالٌم من اهلل وبركات. إّن

القواسم املشرتكة بني املسلمني أكثر من أن تعّد أو حتىص، واألفكار والطروحات 

ل التقريبيّة منذ قرن من الزمن وإىل اليوم كثرية للغاية، وعلامء واملشاريع واألعام

املسلمني من املذاهب كاّفة عملوا وما يزالون عىل تقريب املسلمني من بعضهم 

ورفع شبح الفتنة من بينهم، ولكّن املشكلة هي أّن احلروب السياسيّة حيتاج 

ية هو الغطاء الديني رجاهلا إىل غطاء من أكثر من نوع، وأحد أهم أنواع األغط
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الذي حياول هتييج العاّمة من الناس هنا وهناك، وكّلام كان وعي علامء الدين 

وأهل اإليامن بسيطًا كان بإمكان رجال السياسة اللعب هبم وحتويل وجهتهم 

وحتريكهم يف اإلطار الذي يريدون، وكّلام كان كبريًا فّوت ذلك الفرصة عىل 

وسالمة من رصاعات الدنيا بدل أن يكون  اآلخرين وجعل الدين يف منأى

 وقودًا هلا.

املطلوب منّا اليوم أكثر من أّي وقت مىض هو الفصل بني الديني والسيايس 

يف هذه القضّية، وأن نعي مجيعًا أّن خلط اخلطاب الديني بالسيايس هنا ليس يف 

لدين نفع الدين كام يتصّور بعض علامء الدين واملؤمنني، بل مآالته يف رضر ا

نفسه، وأّن من أعظم مسؤولّيات علامء الدين اليوم يف تنظرياهتم وخطاهبم 

وبياناهتم ومسلكّياهتم هو فّك االرتباط املزعوم بني القضّية الدينية وبني الرصاع 

السيايس احلاّد الذي تشهده املنطقة، سواء كان هذا الرصاع خمّططًا غربّيًا صهيونّيًا 

نّيًا وسياسيًا برضورة املشاركة يف هذه احلرب الداخلّية أم ال، وحتى لو اقتنعت دي

أو تلك من منطلق دفع الظلم أو رفع البغي، فهذا شء لك أو يل احلّق فيه، لكّن 

 خلع صفة املذهبّية عىل هذه احلرب شء آخر جيب التحّذر منه دومًا.

واحلمد هلل، وهم  هناك الكثريون من علامء األّمة حيملون هّم التقريب

مقتنعون بكّل ما نقوله وبام هو أكثر من ذلك، لكنّنا نواجه مشكلًة أخرى أيضًا 

مع بعضهم، وهي مشكلة اإلرادات، فكّل واحٍد منّا بات خياف عىل موقعه 

داخل مذهبه لو قال احلقيقة ونادى هبا بشكٍل حقيقي وليس بشكل بروتوكويل، 

خياف عىل نفسه ومكانته  وهلذا إّما جتده )حرش مع الناس عيد( أو تراه صامتاً 

 فيرتك الساحة للمتطّرفني من أبناء هذا املذهب أو ذاك.

إّننا بحاجة إىل صحوة ضمري، وأن نعرف أّننا كعلامء دين ومفّكرين ومثقفني 



 3واالجتماع / جإضاءات يف الفكر والدين  ......................................... 711

وكّتاب وإعالميني وناشطني، قد مُحّلنا مسؤولية تارخيّية سيحاسبنا اهلل والتاريخ 

الرأس يف الرمال لن يربأنا من لعنة التاريخ،  واألجيال عليها، وأّن الفرار أو دّس 

وألن نكون ملعونني من أبناء جلدتنا خرٌي لنا من أن تلعننا السامء، فلنقم 

بخطوات جريئة متنع التطّرف يف حياتنا ولُيقدم الكبار منّا ـ بال خوف وال وجل 

ـ عىل مواقف تارخيّية، بدل الصمت الذي يرتك الصغار املتطّرفني يأكلون 

 األخرض واليابس، فال يرتكون وراءهم إال صعيدًا زلقًا.

وبرأيي املتواضع، لن يكفي للشيعي اليوم أن خياطب السنّي بنبذ التطّرف 

وإصالح فكره املذهبي ليكون فكرًا تقريبّيًا، وال للسنّي أن خياطب الشيعي بنبذ 

ّجع ـ أحيانًا ـ التطّرف وإصالح فكره املذهبي ليكون فكرًا تقريبّيًا؛ ألّن ذلك يش

عىل التطّرف ويزيد من حّدة االشتعال، فمن يريد ُماربة التطّرف اليوم وهو يراه 

ضاربًا بأطنابه، عليه بأحد خيارين: إّما أن جيعله خطابه عاّمًا للجميع دون 

ختصيص، أو خياطب أبناء قومه، فإّن ذلك أدفع وأسلم، فلو التزمنا بذلك كان 

 .ذلك أفعل، والعلم عند اهلل

هذا، ويف علمي أّن هناك كتابًا جيري اإلعداد له يف هذه الفرتة عىل املستوى 

الشيعي، ويمثل رسالة سالم وُمّبة وتعاون، لفتح صفحة جديدة يف التواصل 

 املذهبي، حتى لو ظّلت رصاعات السياسيني قائمًة عىل حاهلا.
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بني أهل البيت والصحابة كيف يفّسر املسلمون ظاهرة املصاهرات  ـ 333

 و..؟!

  السؤال: كيف يفرّس اَلسلمون ظاهرة اَلصاهرات الواسعة بني أهل البيت

النبوي وبني الصحابة واخللفاء وأوَّلدهم عرب التاريخ؟ هل لكم أن تعرضوا لنا 

اَّلجتاهات ِف هذا اْلمر عىل طريقتكم اجلميلة ِف بيان اْلراء واَلواقف؟

  السنّة فهم يرون هذا األمر طبيعّيًا، إذ ال توجد مشكلة أّما مجهور أهل

كربى عندهم بني الفريقني تستدعي عدم املصاهرة، وهلذا فقد أّلف غري واحٍد 

منهم ـ السيام يف الفرتة املتأّخرة ـ كتبًا مستقّلة مجعوا فيها أشكال املصاهرات التي 

العصور املختلفة، وبلغوا وقعت بني أهل البيت )باملعنى العام( وبني اخللفاء يف 

 هبا عرشات املصاهرات.

وبعض الكتب التي أّلفها باحثون من أهل السنّة حول موضوع العالقة بني 

 أهل البيت واألصحاب، خّصصوا فصاًل منها مستقاًل هلذه القضّية

)املصاهرات( بشكل واضح. وكّل متابع هلذه األمور يمكنه االّطالع عىل عدد 

ملجال، السيام يف الفرتة املتأّخرة، وقد أضافوا إىل ذلك من الكتب يف هذا ا

موضوع تسمية أهل البيت أوالدهم بأسامء اخللفاء واألشخاص الذين عرفوا ـ 

 شيعّيًا ـ بالعداء ألهل البيت عليهم السالم.
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أّما الشيعة اإلماميّة، فقد طرحت هذه املسألة يف كتبهم منذ الشيخ املفيد 

ذا املوضوع يف بعض كتبه، وهناك توّجهات متعّددة هـ( الذي تعّرض هل127)

لدهيم يف تفسري أو فهم هذه الظاهرة، وأوجز لكم أبرزها، بعيدًا عن الرتجيح 

 بينها:

وهو االجتاه الذي يقبل بوجود هذه املصاهرات وتعّددها، لكنّه  اَّلجتاه اْلّول:

إّن اإلمام علّيًا عليه  ، حيثةالتقيّ يفّّس أغلبها أو ربام مجيعها بأّنه وقع عىل نحو 

السالم وأهل بيته قد عاشوا يف )وبعد( عرص اخللفاء األوائل فرتة تقّية، فلهذا 

كانوا مضطّرين ملثل هذه املصاهرات، إّما لدفع املشاكل عنهم إن  م يعطوا الرجل 

اخلاطب هذه البنت أو تلك، أو لكون املصاهرات يف العرف القبيل والعريب 

ضغوطات اآلخرين عىل أهل البيت، أو هبدف التأثري عىل موجبًة للحّد من 

اآلخرين إلصالحهم نتيجة املصاهرة وفتح العالقة العائلّية معهم، فزواج أهل 

البيت وأوالدهم من الطرف اآلخر كان خطوًة هتدف للحّد من املامرسات 

 السلبّية لآلخرين عليهم أو لفّك عزلتهم عن املجتمع.

ورًا بني الكثري من العلامء والباحثني يف تفسري هذه ويعّد هذا االجتاه مشه

الظاهرة، فكام أّن بعض زجيات النبي ُممد صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم فّّست 

بنحو سيايس أو قبيل، وقد أقّر الكثري من علامء وباحثي السرية النبوّية بمثل هذه 

صوص شخصيّة التفاسري وهم يقومون باجلواب عن إشكالّيات املسترشقني بخ

النبي وحّبه اجلنيس للنساء وابتالئه بالشهوة وغري ذلك من التهم.. كذلك احلال 

يف مثل هذه الزجيات التي أقدم عليها أهل البيت وأبناؤهم، فليس املراد هنا من 

التقّية جمّرد اخلوف من أّّنم لو  م يعطوا البنت للشاب فسوف يتعّرضون ملشاكل، 

ة أيضًا، وهو السعي لتخفيف الضغوط عنهم من خالل بل هناك وجه آخر للتقيّ 
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املصاهرات، أو بنحو التقية املداراتية التي حتاول أن توحي لآلخرين بأّن صلة 

 أهل البيت هبم جيدة، ويكون يف ذلك مصالح عليا للجامعة الشيعيّة.

والذي يدفع هلذا التفسري هو إجراء مقاربات واسعة بني نصوص ومواقف 

اخللفاء ومعاونيهم، فإّن هذه املقاربات ال تسمح لنا بتفسري هذه  أهل البيت من

املصاهرات عىل أّّنا وضع طبيعي؛ إذ ال ينسجم ذلك مع سائر النصوص 

واملواقف التي نعرفها عن أهل البيت النبوّي، فالبّد من الذهاب خلف تفسرٍي 

 آخر للحدث، وليس إال التقية بمعناها الواسع.

و اجتاه أقّل حضورًا يف الوسط الشيعي من االجتاه األّول، وه اَّلجتاه الثاين:

ولكنّه أخذ ينمو يف الفرتة األخرية يف وسط الباحثني، رغم أّن بعض مفرداته 

قديمة ترجع للقرون األوىل. ويرى هذا االجتاه أّنه جيب علينا إعادة النظر من 

ؤّكدة حتسم جديد يف أصل وجود هذه املصاهرات، فهل هناك معطيات تارخيية م

 لنا وجود هذه املصاهرات بني األرسة النبوّية وأرس اخللفاء ومعاونيهم أم ال؟

كثر هذه أالتشكيك يف ويف هذا السياق قام هؤالء العلامء والباحثون ب

، كام فيام كتبه قة يف ذلكاملتفرّ  وهلم بعض الكتابات ،املصاهرات وربام مجيعها

وهناك اجتاه  م الدين الطبيس وغريِها،العالمة السيد جعفر مرتىض والشيخ نج

 .لتي تثبت هذه املصاهراتة االوثائق التارخيي عادة النظر يفإىل إاليوم 

ويقول هؤالء الباحثون بأّن إعادة النظر يف هذا املوضوع كشفت لنا عن 

وجود فرص كبرية للتشكيك يف أصل وقوع هذه املصاهرات، وأّّنا لو وقعت 

، وليست بالشكل الذي ُيثار من أّّنا ترجع إىل عرشات فقد كانت ُمدودة للغاية

 الزجيات كام هو املعروف.

ويعّد أحد مستندات التشكيك يف هذه املصاهرات دراسة مصادرها، فقد 
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غلب عىل مصادرها أّّنا كانت سنيّة أو غري شيعيّة، وهذا ما يفسح باملجال 

فيام بينها؛ الّدعاء الحتامل كوّنا موضوعة مكذوبة خصوصًا بعد وجود تعارض 

 أّن أهل البيت كانوا راضني عن مسرية اخللفاء ومعاونيهم ورجاالهتم.

نعم يقّر هؤالء الباحثون بأّن بعض هذه الروايات كان موجودًا يف املصادر 

الشيعّية بام فيها كتاب الكايف للشيخ الكليني واإلرشاد للشيخ املفيد، ولكنّهم 

يمكن النقاش فيه من حيث السند أو من حيث  يقولون بأّن هذا البعض القليل

تضارب املعطيات املوجودة بني املنقوالت التارخيية أو غري ذلك، إضافة إىل 

رضورة اإلقرار بأّن بعض الروايات السنيّة قد نفذت للكتب احلديثية والتارخيية 

 الشيعّية.

كبريًا، يناقش يف ّن االجتاه األّول والثاين يشكالن معًا اجتاهًا ويمكنني القول بأ

بعض املصاهرات تارخييًا، وله يف تفسري ما ثبت منها رأي ووجهة نظر، وإّنام 

 فصلُتُهام ملزيد توضيح لطبيعة العمل.

وهو اجتاه حيظى بعدد أقّل من املنارصين، لكنّه بدأ ينشط يف  اَّلجتاه الثالث:

التيارات النقدية الفرتة األخرية أيضًا يف بعض األوساط املحسوبة عىل ما يسّمى ب

 أو اإلصالحّية يف الفكر الشيعي.

مامي اإل ام طرحت يف الوسطة مقوالت قلّ يف هذه القضيّ إّن هؤالء يطرحون 

 يب طالبأمام عيل بن اإل، ومن أهّم هذه املقوالت وأبرزها القول بأّن من قبل

من الصحابة يف سقيفة بني ساعدة بعض ما فعله ة، وأّن باخلالف حّق كان هو األ

مر من االستعجال يف هذا األ ه قد تمّ نّ أ، و م يكن مناسباً  شمل هاهتميش عيل وآ

، وخمالفة أوامر النبّي فيام قّرره عن اهلل تعاىل يف تسمية اخلليفة الصحابةبعض قبل 

رة بني آل وىل سادهتا عالقات متوتّ شهر األفرتة األ نّ أالذي حصل  لكنّ بعده، 
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 املّ  اً مام عليّ اإلأّن و، يب بكر وعمرمنهم كّل من أ اميّ ال س ،وكثري من الصحابة عيلّ 

و م يعد يرى جدوى من التنازع فيها؛ ألّن ظروف  ،ىل اخلالفةإيئس من الوصول 

أّن ام اعترب نّ إو ، م يامرس التقية وال عاش اخلوفالواقع قد ُحسمت تقريبًا، فإّنه 

ع، مر الواقفتعامل مع سياسة األ ،مور التي  م يعد يمكن حتقيقهاذا من األه

 وكان طيلة اخلمس والعرشين سنة منسجامً  ،سالمي العامندمج مع املناخ اإلوا

عىل بعض السياسات  رغم مالحظاته هنا وهناك ،وائلاخللفاء الثالثة األ مع

 .واملواقف

موضوع اخلالفة  نّ أ م يعد يرى  اً عليّ  نّ أل ؛وهلذا وقعت هذه املصاهرات

ديد، وأّن ة من جسالميّ عادة تنشيطه يف احلياة اإلوال معنى إل ،موضوع ممكن

املصالح العليا للمسلمني تظّل مقّدمًة عىل هذا املوضوع الذي ال توجد آفاق 

 .خطاء التي وقعت وانتهى جمال احلديث عنهاه من األنّ أوللتنازع فيه، 

بة بينه وبني الطيّ العالقات ـ من وجهة نظر هذا االجتاه ـ  يضًا ما يفّّس أوهذا 

، وأّن اخللفاء األوائل كانوا يرجعون إليه ويشري يه اخلالفةسائر الصحابة قبل تولّ 

عليهم باألمور يف قضايا احلرب وغريها، وحيتكمون قضائّيًا عنده ويرضون 

بحكمه، وغري ذلك ممّا ورد من نصوص تتعّلق بقضاء عيّل ورضا اخللفاء هبذا 

 القضاء عّدة مرات.

رز شخصّيات هذا االجتاه اليوم الشيخ ُممد واعظ زاده اخلراساين، ومن أب

أحد تالمذة السيد الربوجردي، واألمني العام السابق للمجمع العاملي للتقريب 

 بني املذاهب يف إيران.

هل مامة التي منحت ألهناك جانبني يف اإل نّ أويعتقد بعض هذا الفريق 

 عنها حديث ويعرّب  ،ة بعد الرسولوهو اخلالف ،نب سيايّس ت النبوي: جاالبي
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ة النبي بشكل خذ سنّ تهم الدينية ألديني يتمثل يف مرجعيّ  وجانب علمي ،الغدير

اليوم  املطلوب من الشيعة نّ ، ويرى هؤالء أحديث الثقلني  عنهاويعرّب  ،مضمون

قد  اً ارخييّ ثًا تكونه حد ؛مهامً  مراً أحديث الغدير  م يعد  نّ أو ،تنشيط حديث الثقلني

هو  ما يعنينا اليوم كمسلمني نّ أو ،ال داعي لتصارع املسلمني حوله، ومىض

هل أون حيبّ  ن كانواإة وهل السنّ أ نّ خذ معا م الدين؛ ألأهل البيت يف أىل إالرجوع 

ديث ب احلالبيت يف كت هلأل اً مرجعيّ  ن جتد عندهم حضوراً ألكن ندر  ،البيت

 ا.والفقه وغريِه

موا عرب التاريخ الشيعة ضخّ  نّ الشيعي النقدي أويرى فريق آخر يف الوسط 

الطرفان عىل هؤالء  ضفىأو ،الصحابة ة فكرةَ م السنّ كام ضخّ  ،مامةإلة امن فكر

 ةً عقالنيّ  كثرأرصنا الصحبة مامة وام قمنا بتبسيط فكرة اإلستثنائية، وكلّ ًة اقداس

 مامةاإل فعندما تكون ،اتيديولوجيّ عن األ بعيداً  ،حداث التاريخأيف تفسري 

 عصيانعرب اخلطأ أو الثم ال حتصل ولو  ،السياسية هبدف رعاية مصالح املسلمني

 واالنشغال ،سالمقفال دار اإلإفهذا ال يعني  ،ما و صحايبٌّ أ ارتكبه مسلمٌ الذي 

متامًا كام  ،السعي لالندماج والتعاوناملطلوب هو بل  ،بالرصاع مع هذا الفريق

طاء لكن يمكن التعاون معهم عندما تكون هلم خأيرتكبون  اماً حكّ  نرى اليوم

سياسة اخللفاء  م تكن بالغة  نّ أمام عيل ى اإلأن رأالسيام بعد ة، حسنات مشهود

 .مويكام حصل يف العرص األّدًا، االنحراف ج

ة عنيفة يف علويّ  ام نجد نصوصاً ه قلّ نّ عند هذا الفريق أمر ز هذا األوالذي يعزّ 

ـ لو استثنينا كتاب سليم بن قيس اهلاليل املشكوك يف أمره  وائلألء ااخللفا حّق 

عندهم، تارًة من حيث التشكيك يف صّحة نسبة هذا الكتاب الذي بني أيدينا إليه 

كام مال إليه مثل السيد اخلوئي، وأخرى من حيث التشكيك يف أصل وجود 
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شخصّية اسمها ُسليم بن قيس يف التاريخ، كام ذهب إليه مثل الدكتور 

تظهر يف بدايات القرن الثاين  أالنصوص العنيفة تبد نّ أوعبداملهدي اجلاليل ـ 

ي، وهي الفرتة التي عرفت باحتدام الرصاع املذهبي بني املسلمني فيها، اهلجر

 وحتّول األحزاب السياسية إىل مذاهب عقدّية دينّية بامتياز.

 ملناسبة أخرى. اخلروج بنتائج ّنائّية فيحتاج املشهد، وأّماهذه خالصة عن 

 ضلع الزهراءمعيار تارخيية موضوع كسر  ـ 333

  إضاءات ِف الفكر والدين واَّلجتًمع، السؤال رقم:السؤال: ذكرتم سابقاا( 

 امل تبحثووكرس ضلعها أّنكم  الزهراء حول قضّية ِف جواب عن سؤال (444

كيف  :اِل هوؤسو .ةة تارخيية وليست عقائديّ القضيّ هذه  ثم رأيتم بأنّ ، فيه

 ا؟فيه انتم مل تبحثوأة وة تارخييّ ا قضيّ َّّن أحكمتم عليها ب

  إذا سألتكم اليوم: هل قضّية أّن األوكسجني واهليدروجني وتكوينهام للامء

مسألة فقهّية أم ال؟ فستقولون بأّّنا ليست فقهّية، رغم أّنكم قد ال تكونون 

 تهدين يف علم الفقه.متخّصصني يف علوم الكيمياء والفيزياء والطبيعة، وال جم

وإذا سألتكم: هل إثبات التاريخ الدقيق لواقعة أصحاب الفيل هو قضّية 

تنتمي لعلم النحو أم لعلم العروض أم لعلم التاريخ، فستقولون يل بأّّنا تارخيّية، 

 رغم أّنكم ربام  م تبحثوا فيها بحيث تؤّلفون كتابًا مثاًل يف هذا املوضوع.

 انتامء مسألة إىل علٍم دون علم، حتتاج ألمرين: ملاذا ذلك؟ ألّن إثبات

تصّور املسألة وأطرافها حتى لو  م حيصل لك تصديق هبا سلبًا أو إجيابًا،  أ ـ

بحيث تفهم حول ماذا تدور هذه املسألة؟ وما هي النقطة التي تتحّدث عنها؟ 

 وما هي طبيعة البحث فيها؟
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لعلم أو ذاك، بحيث نعرف فهم دائرة املوضوع الذي يشتغل عليه هذا ا ب ـ

أّن علم التاريخ هو العلم الذي يبحث يف القضايا الفالنية، فيام علم اللغة يبحث 

يف القضايا الفالنّية األخرى، أّما علم االقتصاد فهو يبحث يف دائرة خمتلفة عن 

 العلمني السابقني مثاًل.

وضوع العلم وبعد االنتهاء من هذين األمرين تتّم املقارنة بني املسألة وم

وجماله مثاًل، فتقول: هذه املسألة ليست من العلم الفالين، إّنام هي من العلم 

اآلخر. أّما اخلروج بنتيجة يف هذه املسألة سلبًا أو إجيابًا فهذا حيتاج لبحث من 

 نوع آخر، قد تكون قمَت به وقد ال تكون.

واألمنية التي  فكّل املؤّرخني يتفقون عىل أّن األحداث السياسية والعسكرية

مّرت يف عرص الدولة البيزنطّية داخل أرايض هذه الدولة، هي قضايا تنتمي إىل 

علم التاريخ، لكّن القليل منهم من بحث يف تاريخ الدولة البيزنطّية بحيث 

 توّصل إىل نتائج اجتهادّية فيها.

وهكذا جتد أّن األصولّيني يف مباحث تعريف علم األصول يقولون بأّن 

ئل املتعّلقة بوثاقة الرواة ليست من علم األصول، ويف الوقت عينه قد جتد املسا

بعض األصوليني ليسوا جمتهدين يف أغلب مباحث علم الرجال وقضايا 

التوثيقات والتضعيفات، ولو لكوّنم ال يرون هلا حاجة مثاًل، كام هو رأي بعض 

 العلامء فعاًل.

امءات هذه القضية هلذا العلم أو هذا هو الفرق الذي يمّكنك من البّت يف انت

ذاك، دون أن تكون قد توّصلت اجتهاديًا إىل حقيقة هذه القضّية خارجًا. 

وبعبارة علميّة موجزة: فرق بني تصّور القضّية وتصّور العلم ومقارنة النسبة 

بينهام، وبني التصديق بالقضّية نفسها، وهلذا أنت تقول بأّن هذه القضية تبحث يف 
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خ رغم أّنك قد ترى عدم وقوعها تارخيّيًا، وقد تقول بأّّنا تبحث يف علم التاري

علم التاريخ وأنت ترى وقوعها تارخيّيًا، فاالنتامء املعريف للمسألة غري التصديق 

 بنتائجها سلبًا أو إجيابًا.

مرحلة الدعوة السرّية حول معتربة تارخيّيًا وحديثّيًا  أحاديث ـ 333

 النبوّية

  بعض الباحثني ِف التاريخ ناقش ِف وجود سنوات ثالث السؤال: سمعت أّن

أّول البعثة كانت الدعوة فيها رسّية، وأّنه أنكر وجود روايات معتربة اَلصادر 

واْلسانيد ِف هذا، فهل توجد روايات ِف اَلصادر اْلديثية تعّد معتربة من حيث 

 السند، وفيها إثبات أّن الدعوة كانت رسّية أم َّل؟

 ؤّرخني يف وجود دعوة رسّية أّول البعثة، خالفًا ملا هو ناقش بعض امل

املشتهر واملعروف، وبرصف النظر عن النتيجة النهائية من هذا املوضوع، فهناك 

أكثر من رواية يف املصادر احلديثّية توحي بذلك، وهي معتربة السند أيضًا، 

 ومنها:

د واحلمريي أيب وابن الوليد معًا، عن سعخرب الشيخ الصدوق قال:  أ ـ

وُممد العطار وأمحد بن إدريس مجيعًا، عن ابن عيسى وابن أيب اخلطاب 

وإبراهيم بن هاشم مجيعًا، عن ابن ُمبوب، عن ابن رئاب، عن عبيد اهلل احللبي، 

بمّكة بعدما جاءه الوحي  مكث رسول اهلل»قال:  عليه السالم، عن أيب عبداهلل

 ،نها ثالث سنني خمتفيًا خائفًا ال يظهرعن اهلل تبارك وتعاىل ثالثة عرش سنة، م

كامل الدين ومتام ) «حتى أمره اهلل أن يصدع بام ُامر به، فأظهر حينئذ الدعوة

 (.255: 28؛ وبحار األنوار 11النعمة: رقم 
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أيب وابن الوليد معًا، عن سعد، عن ابن أيب خرب الصدوق أيضًا قال:  ب ـ

عمري، عن مجيل بن دراج، عن ُممد اخلطاب وُممد بن عيسى معًا، عن ابن أيب 

ما أجاب رسول اهلل أحٌد قبل عيل : »عليه السالم بن مسلم قال: قال أبو جعفر

بن أيب طالب وخدجية صلوات اهلل عليهام، ولقد مكث رسول اهلل بمّكة ثالث 

كامل الدين ومتام النعمة: ) «سنني خمتفيًا خائفًا يرتّقب وخياف قومه والناس

 (.288: 28حار األنوار ؛ وب1رقم  ،718

هذا، وأّما حسم هذا املوضوع ودراسة معطيات مجيع النصوص والوثائق 

 التارخيية فيه فيحتاج ملجال أوسع، وكذلك حتليل املراد من هذه الروايات بدّقة.
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 ؟!ملاذا أهمل اإلسالم مسألة فارق السّن الكبري بني الزوجني ـ 333

 ِف الدراسات  السؤال: كثر اْلديث عن موضوع فارق السّن بني الزوجني

النفسية واَّلجتًمعّية، وانُتقد الفقه اإلسالمي عىل إمهاله هلذا اَلوضوع، عىل اعتبار 

أّن اَلتعارف عليه عند الفقهاء عدم اعتبار )تقارب العمر( من رشوط التكافؤ بني 

الزوجني، وكّلنا يعلم أبعاد هذا اَلوضوع عىل اْلياة النفسية واَّلجتًمعية 

شارت الدراسات، فهل يوجد من الفقهاء القدماء واَلعارصين من واإليًمنّية كًم أ

اعترب العمر أحد معايري صّحة العقد؟ وهل يعترب اختالف الثقافات والعادات 

 حول هذا اَلوضوع؟

  ال يشرتط الفقه اإلسالمي سنًّا معّينًة يف الزواج من حيث تقارب عمر

ني يف هذا األمر، دون أن يوجب الزوجني أو تباعدِها، بل هو يرتك احلرّية للطرف

عليهام شيئًا، بل يرّغب يف كّل ما فيه استقرار احلياة األرسّية. وإذا حّرم الفقه 

اإلسالمي الزواج من متباعدين سنًّا فتأّكد أّن بعض النّقاد املعارصين الذين  م 

 يعودوا يروا يف اإلسالم أّي بقعة ضوء إطالقًا )ودعوتنا الدائمة هي للنظر إىل

قد وبال اختزان األمور بموضوعّية لنرى فيها الضوء والظالم معًا بال عُ 

األطراف التي بتنا ال  السلبيات املطلقة، وهي دعوة نوّجهها دائاًم ألنفسنا ولكّل 

نراها ـ غالبًا ـ تنظر إال بعني إجيابية أو سلبية ال بعينني معًا(، سوف هيّبون دفعًة 
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ن يف اختيار رشيك حياته، وأّنه ملاذا ضّيقت واحدة للدعوة إىل حرّية اإلنسا

جوا هبم؟! وأّن الناس أذواق الرشيعة عىل الناس يف اختيار من حيّبون أن يتزوّ 

وطباع وختتلف امليول بني الناس، بحيث قد يلتئم متباعدا السّن ويفرتق 

 متقارباه.

ملتخّطية وأنا أسأل: أين هي الدراسات النفسّية القاطعة عرب الزمان واملكان وا

لألعراف والتقاليد والظروف الزمنّية؟ وماذا تقول هذه الدراسات؟ وأنا أسأل 

سؤاالً مرشوعًا: إذا مشينا مع هذا النوع من التفكري فيجب علينا أن نقّيد أيضًا 

الزواج بالكثري من األمور التي ال أظّن أّن املستشكل هنا يقبل هبا، مثل اختالف 

ن زجيات فشلت بسبب اختالف القومّيات القومّيات والشعوب، فكم م

والعادات بني الشعوب، بل اختالف املناطق والتي توجب اختالف الطباع بني 

الرجل واملرأة؟! وأليس الفارق الطبقي واملايل بني الزوجني يفيض يف كثري من 

األحيان إىل مشاكل زوجّية؟! أال ينبغي حينئٍذ أن نحّرم زواج املرأة الثرّية من 

الفقري؟! ونحّرم زواج املرأة الوجيهة التي تنتمي إىل أرسة بورجوازية  الرجل

إقطاعّية من الرجل الفقري املتديّن الطبقة؟! وأال ينبغي أن نحّرم زواج األبيض 

 من األسود نظرًا الختالف الطباع جّدًا يف كثري من األحيان؟

نني الوضعّية، بل اسمحوا يل أن أسأل: ملاذا تقبل أكثر ـ وربام كّل ـ القوا

كالقانون اإلسالمي متامًا، بالزجيات املختلفة من حيث اللغات واألعامر 

والقومّيات واألعراف وغري ذلك، مع أّن هذه القوانني الوضعّية تأخذ بعني 

 االعتبار عادًة الدراسات العرصية يف جمال العلوم اإلنسانية؟

نسبية وال يمكن إلزام الناس هذا كّله يعني أّن القضايا التي من هذا النوع 

 بيشء، والناس أحرار يف خياراهتم الزوجّية.
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نعم، إلزام األصغر سنًّا بالزواج من األكرب سنًّا دون رضاه أو العكس ال جيوز 

رشعًا وال قانونًا، وكذلك قهر الفتاة عىل الزواج من ابن عّمها ملجّرد أّنه ابن 

لغني الراشدين ممنوع، ومشهور الفقهاء وكّل إكراه للزوج أو الزوجة البا .عّمها

عىل رشط رضا الزوجة يف العقد، فإذا هي رأت مصلحتها يف ذلك وسعادهتا 

فهي حّرة يف األمر، غايته أّن اإلسالم ـ لتقديسه احلياة الزوجية ونفوره من 

الطالق ـ يدعو الزوجني لكّل اختيار يقع لصالح احلياة الزوجّية واستقرارها 

ا بالطالق أو الفشل، وهذا التوجيه العام كاٍف يف املوضوع حيث وعدم انتهائه

يتغرّي تطبيقه بتغرّي األزمنة والظروف، بال حاجة إللزام قانوين حيّد من حرّيات 

 الناس.

و م حيّرم اإلسالم يف الزواج إال وفقًا لبعض املعايري مثل: أن ال يكون هناك ما 

و سبب ومصاهرة أو من رضاع يوجب حرمة الزوجني عىل بعضهام من نسٍب أ

ُمّرم، نظرًا لدخول ذلك يف إطار األرسة الكبرية، أو يف إطار ما يشبه العقوبة، كام 

يف حال من زنا بخالته فإّنه حترم عليه بناهتا. وكذلك َوَضَع اإلسالُم رشَط وحدة 

الدين يف بعض املوارد، مثل زواج املسلمة من غري املسلم، وزواج املسلم من غري 

لكتابية من الكّفار. واملنطلق عنده حساسّية وأولوية املوضوع الديني من حيث ا

قضّية الرتبية وبناء األرسة، مع أّنه  م يامنع بعض احلاالت كام يف الزواج من 

ة عند كثري من الفقهاء، فهذه هي األطر العاّمة التي حتظر الزواج، وهي: الكتابيّ 

م ومن يلحق باملحارم، والزواج بني الزواج اإلكراهي، والزواج من املحار

خمتلفي الدين يف بعض صوره، وبعض الصور املتفّرقة املتعّلقة بحاالت الزنا 

 واللواط أو الطالق املتكّرر املوجب للحرمة املؤّبدة، ونحو ذلك.
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مبا يثري سخرية  توثيقدون حول اإلسالم سلمني املنقل مواقف لغري  ـ 338

 !!اآلخرين

 ت التابعة ْلهل البيت واَلواقع الشيعّية أقواَّلا السؤال: تعرض القنوا 

وشهادات منسوبة لعلًمء وفالسفة ومسترشقني وزعًمء كجورج برنارد شو، 

وراسل، وغاندي، وماو تيس، والعرشات غريهم.. يشيدون برسول اهلل واإلمام 

عيل واإلمام اْلسني، ولكن من دون اإلشارة إىل مصدر هذه اْلقوال. ويستغّل 

قطة اَللحدون وأعداء أهل البيت، وينسبون لنا الكذب وعدم التحّري هذه الن

 عن مصداقية هذه اْلقوال، فًم هو تعليقكم؟

 5 إضاءات يف الفكر  سابقاً لقد سبق يل أن حتّدثت عن هذا املوضوع  ـ(

(، وهناك قلت يف مقرتٍح متواضع بأّنني كنت 781ـ  751: 1والدين واالجتامع 

املقرتح لكّن وقتي ال يسعفني، وربام فعله أحٌد من قبل وال أحّب أن أقوم هبذا 

علم يل. هلذا اقرتحت أن يقوم بعٌض من طالب العلوم الدينية أو الباحثني 

واملهتّمني واملتابعني، باستقراء كّل املواقف التي قيلت يف اإلمام احلسني عليه 

ليهود وأهل السالم ويف غريه أيضًا من قبل غري املسلمني، كاملسيحيني وا

الديانات الوضعية كالبوذية وغريها. وكذلك ما قاله منهم الزعامء والسياسيون 

واإلعالمّيون واملفّكرون واملسترشقون والفالسفة الكبار، وخيرج ذلك عىل 

شكل كتاب أو مقالة أو موسوعة، لكن موثقة، بحيث تبنّي لنا مصدر املعلومات 

وشكسبري وترششل و.. من مقوالت  املوثوق، وهل حّقًا ما ينقل عن غاندي

ومواقف رائعة حول اإلمام احلسني أم ال؟ ومن أين عرفنا؟ وما هي مصدر 

معلوماتنا يف هذا السياق؟ ومن أّول من نقل لنا املعلومات األصلّية اخلام يف هذا 

الصدد؟ إّن تدوين كتاب أو دراسة جامعة مستقرئة يف هذا املجال يمكن أن 
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 واخلطابة احلسينية وللفكر والثقافة الدينية عمومًا، وحاميًا يكون مفيدًا للمنرب

 للمجالس احلسينية ولإلعالم الديني من التشكيك والنقد إن شاء اهلل.

لكنّني  م أجد حتى اآلن من قام هبذا املرشوع، يف وقت يسرتسل فيه الكثريون 

تبدو للوهلة يف نسبة أقوال إىل علامء ومفّكرين دون توثيق، وهناك أشياء تنقل 

األوىل غري منطقّية وغري قابلة للتصديق يف صدورها عن هؤالء، وهلذا من 

الرضوري توثيق املعلومات التي يتّم توفريها للخطباء أو لإلعالم الديني 

عمومًا، وعدم ترك املجال مفتوحًا بطريقة فوضوية يف هذا السياق، حتى ال 

 .ُيصبح اخلطاب الديني موضع سخرية أو استهزاء

 يشبه هذا الوضع، ما ينقله الكثري من أهل الدين والعلامء  ـ 4
ٍ
ويف شء

واخلطباء واإلعالم الديني عن شهادات علمّية تتعّلق بموضوٍع معنّي أو بقضّية 

ترشيعّية، مثل قضايا تتعّلق باإلعجاز العلمي للقرآن الكريم أو ببعض اآلثار 

د هذه جبات الدينية. وُتسنَ السلبية أو اإلجيابية لبعض املحّرمات أو بعض الوا

املعلومات ـ دون توثيق ـ إىل العلم احلديث، وال جتد توثيقًا يف هذا الصدد إال 

بنسبة الواحد يف املائة، األمر الذي تسّبب ـ وقد رأينا ذلك ـ بسخرية بعض 

األطّباء والفيزيائيني وأهل العلوم الطبيعية احلديثة مما يقوله بعض علامء الدين 

 ابر أو ممّا تقوله بعض الفضائيات.عىل املن

ومن الرضوري وضع حّد هلذه الكلامت غري املوّثقة علمّيًا، ومن الرضوري 

أيضًا نرش ثقافة اإلحالة عىل املصادر املعتربة، وعدم توّهم جواز الكذب أو 

التضليل بحّجة أّنني أقوم بخدمة الدين أو القرآن الكريم، فديٌن ساموي أو 

دم إال بالكذب حريٌّ به أن ال يترّشف باالنتساب إىل السامء، كتاب إهلي ال خُي 

وباعتامد  ،فلنرفع من شأن القرآن واملعصومني بالصدق والدّقة والتأيّن والتوثيق
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الروح العلمّية واألمانة الفكرية والثقافية، وهذه مهّمة بعض املراكز البحثية التي 

باملواّد الفكرية والثقافية والتعبوية، هتتّم بتأمني اخلطباء وتغذية اإلعالم الديني 

وهو أن توّفر البنية التحتية واملواّد املوثوقة هلذا اإلعالم، بدل أن يرتك احلبل عىل 

 الغارب.

وينبغي للناس دومًا ـ عندما جتد شيئًا من هذا القبيل ـ أن تسأل، وُتشعر 

كالم ليسوا اخلطباء والكّتاب ورجال اإلعالم الديني بأّن من يلقى عليهم ال

محقى وال بالسّذج، بل بعضهم أكثر علاًم من املُلقي نفسه، وهبذه الطريقة نفرض 

 عىل اإلعالم الديني التقّيد األخالقي، ليكون منضبطًا يف أدائه إن شاء اهلل تعاىل.

بل لقد بتنا نجد يف الفرتة األخرية تداول العديد من األحاديث املنسوبة  ـ 4

دون أن يكون هلا وجود يف أّي كتاب عىل اإلطالق، ال عند  إىل النبي وأهل بيته،

السنّة وال الشيعة وال غريِها، وال عند املتقّدمني وال املتأّخرين وال املعارصين، 

وكأّننا نعيش يف عرص الكذب يف احلديث، ربام بحّجة أّن يف ذلك مصالح الدين 

و عىل وسائل التواصل وتقوية تدّين الناس، وهذه ظاهرة غريبة تتداول فيام يبد

االجتامعي املختلفة، وينبغي أن يكون لنا احلذر من ذلك، والذّب عن الدين 

وُماربة الدّس فيه، والوقوف بقّوة أمام مثل هذه األمور التي ال نعرف من يقوم 

باختالقها، وخلق ثقافة اإلحالة عىل املصادر حيث يمكن، وبذلك نحمي أنفسنا 

 اء عىل اهلل وعىل النبّي وأهل بيته وصحابته الكرام.وديننا من الدّس واالفرت

وقد كان بلغني من بعض الفضالء األصدقاء أّن أحد فضالء احلوزة العلمّية 

يف مدينة قم يرصد هذه األحاديث التي تنترش عرب وسائل التواصل االجتامعي 

حث وال أصل هلا عىل اإلطالق )وأشّدد عىل قيد اإلطالق(، ويقوم بتتّبعها والب

فيها، نأمل له التوفيق ونرش هذا العمل واالستمرار فيه وتوعية الناس ملثل هذه 
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 األمور، وجزاه اهلل عن اإلسالم واملسلمني خريًا.

وليست هذه الظاهرة ـ واحلّق يقال ـ بالتي ختّص املناخ الديني، فقد رأينا  ـ 3

حقائق، ويقولون  الكثري من املعارضني للدين يف عاملنا اإلسالمي، ينسبون للعلم

بأّنه اكتشفها وأّّنا تواجه منطق الدين ومفاهيمه، ثم يبنون عىل ذلك نقد الفكر 

الديني أو التشكيك فيه، ويندر أن جتد بني هؤالء ـ وقد تابعُت شخصّيًا بعض 

ـ من يوثق هذه املعلومات أيضًا نشاطاهتم عىل الشبكة العنكبوتية )االنرتنت( 

عتمد يف هذا الصدد عىل التداول الشعبي أو عىل بعض العلمّية، وغالبًا ما ن

قيلت هنا أو هناك،  الصحف غري املحّكمة وال املعتمدة علمّيًا، أو عىل كلمةٍ 

واحلرّي بنا التوثق من هذه األمور قبل نسبتها للعلم، وقبل خلق مشكلة 

ئمة مفرتضة أو مفتعلة بني العلم والدين يف هذا املوضوع أو ذاك، فاملشاكل القا

 يف العا م اإلسالمي وبني تياراته كافية، ال حتتاج للمزيد.

إّن مناخنا كّله يعاين ـ مع األسف الشديد ـ من الُبعد عن املوضوعية العلمية، 

وعن قواعد القراءة العلمّية لألمور، هلذا جتدنا فوضويني يف تعاملنا مع األشياء، 

ّن وبالعكس، ونضع املحتمل وغري دقيقني يف تعابرينا، فنضع اليقني مكان الظ

أمرًا علمّيًا فيام هو أمر احتاميلٌّ فقط، وكّل ذلك حيتاج خللق جيل يعتمد قواعد 

البحث العلمي بدّقة، ونرتفع بذلك من املستوى اخلطايب التعبوي يف معاجلة 

األمور إىل املستوى العلمي الرصني، ويف ذلك نفع العلم والدين واإلنسان إن 

 .شاء اهلل تعاىل

نصيحتكم لطالب أصول من هو األستاذ األفضل والطالب األفضل؟ و ـ 333

 الفقه؟

 السؤال: أدرس اْلن اْللقة الثالثة استًمعاا، فًم هي نصيحتكم ِف هذا اَلجال؟ 
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وسؤاِل: بنظركم، ما هي مواصفات الطالب اْلفضل؟ وكذا ما مواصفات 

 اْلستاذ اْلفضل؟

 باحثة بالتأكيد، ويمكن مراجعة بعض احللقة الثالثة يف أصول الفقه حتتاج مل

الرشوحات املفيدة يف هذا الصدد، كرشح الشيخ باقر اإليرواين ورشح الشيخ 

أياد املنصوري حفظهام اهلل تعاىل، وتكثري مراجعة الرشوح واحلواش مرّض عادًة، 

 فإّنه يوجب تشويش الذهن.

 وفقاا َلا ييل:أّما اْلديث عن صفات اْلستاذ ووظائفه فيمكن أن يقّسم 

 أوَّلا ا: اخلصائص واَلؤهالت

 البّد أن تتوّفر يف األستاذ بعض املؤهالت، وأِّهها:

الكفاءة العلمية، فإّن األستاذ غري املتمّكن من املاّدة التي يقوم بتدريسها  أ ـ

سوف يسّبب رضرًا عىل طالبه، وعىل الطالب االنتباه لتوّفر هذا الرشط يف 

اختياره، وجمّرد التصّدي لتدريس البحث اخلارج أو األستاذ الذي يريدون 

السطوح العليا ال ُيثبت أّن األستاذ مؤّهٌل لذلك، فقد يعتقد أّنه مؤهل فيام ال 

يكون يف واقعه كذلك، سواء كان اعتقاده نامجًا عن مقّدمات تعذره فيام توّصل 

 يف ظّل إليه وإن كان خمطئًا أم عن غري ذلك بحيث ال يكون معذورًا، السيام

حركة الفوىض النسبية املوجودة اليوم يف التصّدي لتدريس البحث اخلارج 

والسطوح العليا، نتيجة فوىض التقويم وإشكاليات التقدير وإعطاء الشهادات 

الالزمة، حيث ال يوجد معايري واضحة ودقيقة وجمّزئة ومفروزة يمكن التقّدم 

 لتدريس يف هذه املراحل.من خالهلا لتحصيل شهادة املؤّهلية العلمية ل

وللخروج من هذا املأزق يف ظّل الوضع الراهن، يمكن اختبار أكثر من أستاذ 

ملدد زمنية بسيطة ومعقولة، ليتمّكن الطالب من املقارنة التي تسمح له باختيار 
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األستاذ، مضافًا إىل استشارة أهل اخلربة من االجتاهات الفقهية املختلفة؛ ألّن 

نتمون إىل اجتاه واحد قد ُتفقد اإلنسان الوثوق؛ ألّن استشارة من هم م

التقديرات والتقييامت تتبع يف بعض األحيان املوقف من الشخص نفسه، فإذا 

انتمى إىل تيار فكري معنّي فمن املمكن أن يتّم تشويه صورته أحيانًا قربًة إىل اهلل 

  يكونان معذورين أمام اهلل سبحانه.نيتعاىل!! ولعّل الطرف

املهارة يف التعليم والتدريس، وهذه نقطة جديرة أيضًا؛ إذ قد يكون  ـب 

اإلنسان عاملًا يف نفسه لكّن أساليبه يف الرتبية والتعليم فاشلة متامًا، فقد يؤّدي 

اضطرابه يف البيان إىل تشويش الطالب، وقد تؤّدي سلبية أخالقه إىل تضعيف 

ساتذة اخلضوع باستمرار لدورات ِّهتهم وإحباط عنفواّنم وهكذا. وهنا عىل األ

تأهيلية مفيدة، لألخذ بأسباب العرص يف طرائق نقل املعلومات لآلخرين 

 وتربيتهم علمّيًا.

حيث ال تكفي املؤهالت العلمية  ،املؤهالت األخالقية والسلوكية ج ـ

والتدريسية، بل البّد أن يكون األستاذ ذا أخالق محيدة، ال أقّل بام يتصل بقضايا 

بية والتعليم، من احللم وسعة الصدر مقابل الغضب واالنفعال، ومن املحّبة الرت

واملوّدة واالبتسامة مقابل العبوس وتقطيب احلاجبني، ومن منح الثقة لآلخرين 

بدل حتطيم ثقتهم بأنفسهم إلبراز نفسه أو غري ذلك، وتقّبل النقد واالنفتاح عليه 

ب واالستبداد بالرأي، وأن يملك حتى لو كان من تالمذته بدل العناد والتعّص 

أخالقية البحث العلمي من اإلنصاف واملوضوعية وعدم التحّيز السلبي، 

والعدل يف احلكم والتامس العذر لآلخرين، وعدم التكرّب أو الغرور والعجب 

بالذات حتى كأّنه ال يضاهى، فالبد أن يكون متواضعًا منكرًا لذاته، كام البّد أن 

به بطريقة غري موضوعية كاستخدام األساس األرسي أو ال يمّيز بني طال
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العشائري أو القبيل أو املناطقي أو الوطني أو القومي أو املذهبي أو السيايس أو 

الثقايف أو غري ذلك، واعتامد منطق الكفاءة يف التقويم بدل منطق )الوالءات قبل 

حلسد بينهم، الكفاءات(، الذي يفسد عالقات الطالب ببعضهم أيضًا وينّمي ا

بل عليه أن خيلق يف وسطهم جّوًا من املشاركة يف قاعة الدرس وخارجها. إىل 

غري ذلك من ُماسن األخالق، كمصادقة طالبه ومساعدهتم خارج قاعات 

الدرس حيث يمكن، وأن يكون رحياًم وال يكون جبارًا عنيدًا، حيّبه الطلبة وال 

يدرك أّنه ـ بوصفه أستاذًا ـ  خيشون منه إال خلشيتهم من احلّق، وعليه أن

 للتالمذة، ال أّن التالمذة له.

ومن املوارد األخالقية الالزمة، احرتام ما يطرحونه من أفكار أو تساؤالت، 

وعدم حتطيم معنوياهتم باالستهزاء بام يقولون أو تسخيفه، فإّن كّل سؤال هو 

 ُماولة للتفكري تستحّق االحرتام والتقدير.

 والوظائف ثانياا: اْلدوار

تتعّدد أدوار األستاذ ـ غري دوره التعليمي وما تقّدمت اإلشارة إليه ـ نذكر 

 منها بإجياز:

فهم الطالب ومتييزهم، وهذه نقطة جديرة أيضًا حيث يمكن حتقيقها.  أ ـ

ونقصد هبا معرفة مستويات الطالب الذهنية والفكرية ومديات رشدهم ونقاط 

خماطبتهم بالطريقة التي تستوعب اختالفهم قّوهتم وضعفهم، لكي يتمّكن من 

أو ليتمّكن من مساعدهتم عرب كشف إمكاناهتم. والنقطة املفيدة هنا هي أّن 

إرشاك األستاذ للطالب يف الدرس عرب طريقة اجلمع بني مركزية الطالب 

واألستاذ معًا، ستوّفر له معرفة مزاياهم خالل فرتة الدراسة الطويلة، وعليه أن 

أّن الذكاء ليس له شكٌل واحٌد ُمّدد يمكن اختباره فقط بعلوم مثل  ينتبه إىل
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الرياضيات أو أصول الفقه مثاًل، بل لقد اكُتشفت له أشكال متعّددة كالذكاء 

االجتامعي والذكاء العاطفي، وعىل األستاذ احرتام هذا التنّوع، فقد جيد طالبًا 

ات دون النقليات، والعكس قوّيًا يف البحث الفقهي دون األصويل أو يف العقلي

صحيح، وهنا عليه أن يوّجهه بام ينّمي ويستثمر طاقاته اإلبداعّية، وال يرّص عليه 

 يف أن يبدع يف غري اجلهة التي يملك فيها ذكاًء وشوقًا.

حتصيل االستعداد للتغيري وامتالك جهوزية التجديد، بمعنى أّن  ب ـ

واكب األستاذ هذا التطّور و م تكن التدريس يتطّور مضمونًا وشكاًل، وإذا  م ي

عنده جهوزية التغيري يف أساليبه، وكان متكرّبًا عىل ذلك، فإنه سوف يراوح 

مكانه وسيفرض عىل الذين حيرضون حلقة درسه ذلك. إّن التعليم ـ مثل الطبابة 

والصناعة ـ مهنٌة أو مهارة تتطّور باستمرار، وعىل األستاذ أن يسري مع هذا 

حيح والعقالين، ويكّيف نفسه معه لينمو وينمو معه غريه، وال التطّور الص

يعّطل حركة التقّدم والرقي، ومع األسف فامزال الكثريون يف معاهدنا الدينية 

يرفضون هذا األمر، ويقّدسون الطرائق القديمة، وحيكمون باملوت عىل اجلديدة 

 حتى قبل أن يّطلعوا عليها.

أشكال التطّور، بل البد من درسه بتأنٍّ نحن ال نّدعي رضورة اللحاق بكل 

وعلمية، دون انحياز مسبق ال سلبي وال إجيايب، لنتمّكن من تطوير ذواتنا نحو 

األحسن دون تبعيٍّة ألحد، وهذا يتم بالتعّرف عىل كّل جديد وتطبيقه حيث 

يمكن، واخلضوع لدورات املهارات وبناء الذات كّل فرتة؛ ملواكبة ما يستجّد يف 

 .العا م

 األستاذ يمكن تتّبعه فيام ييل:إن ميزان نجاح  ج ـ

 ـ القدرة عىل جذب الطالب لشخصه ولفكره. 2
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 ـ القدرة عىل إدارة الصّف وتوجيه التالمذة. 1

ـ القدرة عىل إجياد القدرة لدى الطالب عىل السري يف خطى الوصول إىل  7

 هدفهم.

 ـ امتالك املهارات التعليميّة. 1

 والشوق يف نفوس الطالب بدل الكسل واليأس. ـ خلق السعادة 7

ـ أن يملك رؤية جامعة تطّل عىل الصف كّله، وتالحق الطالب فردًا فردًا،  1

 يف سعة العلم وحسن البيان وبناء الذات. كام تقّدم هلم أنموذجًا جذاباً 

الرتكيز عىل صنع القدرة الفكرية عند الطالب أكثر من مراكمة معلوماهتم  د ـ

فاألستاذ األفضل هو من خيلق يف طالبه التفكري أكثر مما يضع فيهم العلم  كميًا؛

أو يفّكر عنهم، من هنا نحتاج أن نفّكر يف إعطاء الطالب مفاتيح االجتهاد 

وامتالك الرأي واإلبداع يف املجال الذي يتخّصص فيه، وهذا حيتاج إىل أسلوب 

تفكري فيها، وال يصّح جمّرد خاّص جيمع بني تقديم الفكرة وتثوير ذهن الطالب لل

البحث النظري هنا، بل حيتاج األمر إىل توّجه الطالب ناحية اجلوانب العملية 

 لألفكار وتطبيقاهتا ليخلق يف ذاته وعيًا أكرب هبا.

استخدام أسلوب املدح الذي يشّجع الطالب ويمنحه الثقة بنفسه، وأن  هـ ـ

يكون هذا املدح منطلقًا من إدراك موضوعي لألمور ال من جمامالت خادعة قد 

ترّض بالطالب بدل أن تنفعه، وأما الذّم فهو رضوري لكن بطريقة خاّصة ظرفًا 

 ومكانًا وأسلوبًا.

، حيث البّد من ضابط موضوعي هلا ويف هذا السياق تأيت إجازات االجتهاد

، فاالجتهاد مكانٌة علمية املِّسف يبتعد عن التساهل وال يقرتب من التشّدد

مرموقة ومقّدرة لكنها ليست نبّوًة وال إمامة، فال يصّح الضّن هبذه الشهادات 
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عن أهلها أو إخضاعها لشبكات العالقات والتوازنات السياسية والفكرية 

 واالجتامعية.

فكام كانت لألستاذ واملعّلم خصائص  حول اْلستاذ وأّما حول الطالب،هذا 

وسامت ووظائف وواجبات، كذلك احلال يف التلميذ ـ الطالب، حيث ينبغي له 

أن يتحىّل بمجموعة صفات ويقوم بمجموعة وظائف بالذات. وأبرز ما يمكننا 

 نفسه، ما ييل: أن نشري إليه هنا رسيعًا؛ ألّن هذا املوضوع طويٌل وأساس يف حدّ 

البناء الذايت األخالقي، حيث يكمن رصيد طالب العلوم الدينية يف تربيته  أ ـ

األخالقية والروحية، إن عىل املستوى الذايت أو عىل املستوى العالئقي 

االجتامعي، ومن أهم ما ينبغي أن يتحىّل به الطالب قصد القربة إىل اهلل تعاىل فيام 

وغري ذلك، وكذلك جتنّب كّل أشكال احلسد  يفعل ويبحث ويدرس ويدّرس

والضغينة والكيد ألقرانه، وُحسن الظن، واحلمل عىل األحسن، وجتنّب الغضب 

ورسعة االنفعال، والتامس العذر للمسلم، ورفع حّس التعاون بينه وبني أقرانه، 

واالعرتاف باخلطأ والنقص حيث يلزم، وعدم العناد عىل رأيه وفكره، وغري 

اسن األخالق ومساوئها. والناس هيمهم سلوك طالب العلم أكثر ـ ذلك من ُم

أحيانًا ـ من علمه، وحيسن هنا مراجعة ما كتب يف هذا املضامر عند علامء 

األخالق، السيام كتاب )منية املريد يف أدب املفيد واملستفيد( للشهيد الثاين 

ود العقل هـ(، وكتب: )اجلهاد األكرب(، و)األربعون حديثًا(، و)جن117)

 هـ(، وغريها من الكتب.2121واجلهل(، للسيد اخلميني )

كسب املهارات، وذلك يف جمال التخطيط االسرتاتيجي، والتواصل،  ب ـ

وبناء الذات، والنشاط اإلعالمي، واإلدارة، وأساليب الرتبية والتعليم، 

 واملهارات االجتامعية، وفّن الكتابة والبحث، وفنون اجلدل واحلوار، وفنّ 
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 الرتمجة، وفّن حتقيق الرتاث، وغري ذلك..

الربامج العلمّية املساعدة، بمعنى أن ال يكون الطالب أسري علَمي: الفقه  ج ـ

واألصول وإن كانا ختّصصًا له، بل يضع لنفسه برناجمًا يوميًا لتنمية معلوماته يف 

ة، جماالت مثل: القرآنيات، والتفسري، واحلديث، والرجال، والتاريخ، والسري

والعقليات كاملنطق والفلسفة بمعناِها العام، وعلم الكالم القديم واجلديد، 

والقانون الوضعي، وامللل والنحل واألديان واملذاهب، وتاريخ العلوم، وعلم 

االقتصاد، وعلم الفلك، وعلم النفس، وعلم االجتامع.. وال ُيطلب منه أن 

أن يتابع جديد الفكر والثقافة  يكون متخّصصًا فيها، بل أن يّطلع عليها. وكذلك

ممّا خيّص الدين وقضاياه، مثل ما يكتبه الغربيون والنّقاد والتيارات العلامنية 

النقدية، وأن يكون مواكبًا آلخر اإلصدارات يف جمال الكتب واملجالت 

 والصحف الثقافّية وغري ذلك قدر اإلمكان.

اهلزال ومتضية الوقت اإلحساس باجلّدية يف طلب العلم، وأن ال يعيش  د ـ

فقط يف رحلته العلمية، وأن يدرك بالوجدان أّن العلم ال يعطيك بعضه إال أن 

تعطيه كّلك، فإذا أعطيته كّلَك فأنت من إعطائه لك بعضه عىل خطر، ومن 

مظاهر اجلّدية التزام احلضور للدرس واملباحثة، واإلحساس باملسؤولية جتاه 

 ذلك.

يره وشكره وذكر فضله عليه، والدعاء له باحلفظ أو احرتام األستاذ وتقد هـ ـ

الرتّحم عليه والرتيّض، والترّصف بأخالقية كاملة معه، لكّن ذلك ال يعني 

التقديس أو أن يصبح الطالب فاقد الوعي أمام أستاذه يديره كيفام شاء، بل 

 املطلوب أن تكون للطالب شخصّيته التي متّيزه عن غريه ويبنيها بنفسه.

لتصّدي للتدريس ولو أثناء الدراسة؛ لتقوية ذاته حيث يكون مؤهاًل ا و ـ
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لذلك، ألّن يف التدريس بناًء لشخصيته العلمية والذاتية، رشط أن يملك احلّد 

األدنى من الفهم والعلم واملهارة والبيان، وإال شملته احلكمة التي تقول: من 

ه السلبي عىل عملية نقل تصّدى قبل أوانه فقد تصّدى هلوانه، مضافًا إىل تأثري

 املعلومات واخلربات إىل اجليل الالحق.

التزام اجلّدية يف التحصيل الواقعي ال الظاهري، بمعنى أن ال يكون املهم  ز ـ

لديه حتصيل الدرجات العالية يف االمتحان فقط، أو احلصول عىل الشهادات 

ملطالب واستيعاهبا واإلفادات الرسمّية، بل إّنه يقصد ـ إىل جانب ذلك ـ هضم ا

وفهمها واقعًا، وأن يدرك أّن هذا هو املعيار يف صدق كونه طالبًا للعلم، فضاًل 

 عن صدق كونه عاملًا فيام بعد.

وضع جدول زمني لنفسه يف براجمه العلمّية، وعدم ترك األمور مفتوحًة  ح ـ

 عىل املجهول.

ريوس أو أطروحة اعتبار تدوين رسالة املاجستري أو بحث ختّرج البكالو ط ـ

الدكتوراه فرصًة ذهبية ثمينة لتنمية طاقاته الذهنية والكتابية، وعدم التعامل 

معها بوصفها جمّرد وظيفة يؤتى هبا لكسب درجة معّينة، ثم وضعها يف أدراج 

 مكتبه بال نرش وال فائدة، هلذا عليه اختيار املوضوع املفيد واملنتج.

م وضمن حدود، وعدم الغياب التصّدي للشأن العام بشكل منظ ي ـ

لفرتات طويلة عن الواقع، والعيش مع الناس وِهومهم وتساؤالهتم 

وإشكاالهتم؛ ألّن للعزلة خماطرها اخلاّصة السيام الفكرية منها، واالندماج 

اإلجيايب باملجتمع يوضح الصورة ويرّكز االهتاممات الصحيحة عند طالب 

 العلم.

للشأن العام قبل حتصيله حدًا متوّسطًا من عدم االستعجال يف التصّدي  ك ـ
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نصح بلبس اللباس الرسمي لعلامء الدين )العاممة( العلم والتجربة، وهلذا ال يُ 

قبل ذلك، السيام يف مثل أعصارنا هذه، كام أّن ثقافة العقدة من اللباس الديني 

ور ليست صحيحة، خالفًا ملا نراه عند البعض، فال إفراط وال تفريط، وخري األم

 أوسطها.

بني التيارات والعلماء يف القضايا املذهبّية كيف نواجه الفتنة  ـ 333

 والشعائرّية؟

  :ـ لقد كثر الكالم ِف اْلوساط الشيعية حول الكثري من اَلواضيع  5السؤال

ومنها التطبري واَلرجعّية والتيارات الفكرّية إىل آخره.. وإّنني رأيت فيديو مل 

تعامل معه.. حيث اإلمام اخلامنئي دام ظله أعرف كيف أترّصف به وكيف أ

الرشيف يقول: إّنه َّل فائدة من البكاء بصوت عاٍل، بينًم يرّد عليه اَلرجع الشيخ 

الوحيد اخلراساين دام ظله برّد عنيف.. فكيف جيب عىل الشباب أن يتعاملوا مع 

  كلمتهم.مثل هذه اَلواقف التي لربًم تكون مصدراا للفتنة بني اَلوالني أعىل اهلل

 ـ ما هو اْلّل اجلذري لقضّية تعّدي الرادود )...( عىل مراجعنا الكرام؟ 4

  رغم أّن فيام سأقوله الكثري من التكرار ممّا قلته وبّينته قبل ذلك مرارًا

 وتكرارًا، لكن ال بأس باإلشارة لبعض األمور رسيعًا:

بإمكان كّل مكّلف أن يعمل وفق اجتهاده أو تقليده،  ،من الناحية العملّية ـ 5

ومن ثم فال مشكلة ميدانية فردية شخصّية تواجه املكّلفني، وعىل فرض أّن 

مرجعه ال رأي رصيح له يف هذا املوضوع أو ذاك، فيمكنه الرجوع إىل األعلم 

ب يف بعده وفقًا لنظرّية تقليد األعلم. وأّما إذا أراد سلوك سبيل االحتياط ورغ

ذلك فإّن مقتىض االحتياط بني أقوال العلامء هو ترك هذه األفعال؛ ألّن األغلبيّة 
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الساحقة من العلامء ـ إن  م يكن مجيعهم ـ بني قائل بجوازه، واستحبابه عىل أبعد 

تقدير، وقائل بحرمته بالعنوان األّويل أو الثانوي، ومقتىض االحتياط هو الرتك 

الحتياط غري واجب. ولو وجد من يقول بوجوب يف هذه احلال؛ لكّن هذا ا

التطبري من الفقهاء وجوبًا عينّيًا فال يصبح هلذا االحتياط بني الفتاوى معنى؛ 

لدوران األمر حينئٍذ بني الوجوب واحلرمة، ويف مثله ال معنى لالحتياط، إذ لو 

ترك سيكون خالف االحتياط بالنسبة للقول بالوجوب، ولو فعل سيكون 

حتياط بالنسبة للقول باحلرمة، ويف مثل هذه احلال يكون املورد هو خالف اال

التخيري، وحيث إّن املكّلف مقّلد وليس جمتهدًا عادًة فيكون احلّجة عليه هو 

 املرجع الذي يقّلده.

جيب الرتّيث يف نسبة األقوال أو الكلامت أو املفاهيم ألصحاهبا، وجيب  ـ 4

كتوبة أو املقروءة أو املنشورة أو املقولة أو الرتّيث يف تفسري نصوص الناس امل

املذاعة صوتيًا وتصويرّيًا، بل جيب التأّكد من صّحة هذه النسبة، فليس كّل ما 

يتداول عىل شبكة األنرتنت أو وسائل التواصل االجتامعي عىل أنواعها بالذي 

يف  يصّح، بل البّد ـ السيام يف املواقف التي تصدر عن الشخصيات الكبرية، أو

الظروف احلّساسة ـ من الرجوع إليها شخصّيًا أو إىل نصوصها املبارشة يف كتبها 

أو استفتاءاهتا الثابتة النسبة هلا أو إىل مكتبها الرسمي املعرّب عنها يف هذا املجال أو 

ذاك، ال إىل كّل وكيل أو متوّل لشأن مايل، فقد ال تكون لديه املعلومات الكافية. 

ّتباع الرشع واألخالق يف تصحيح النسبة من جهة، ويف تفسري وبعبارة موجزة: ا

النّص الثابت النسبة من جهة أخرى، وأن نقلع عن الدخول يف نوايا الناس 

 وقصودها، وكأّننا نلعب دور رّب األرباب وعا م اخلفايا واألرسار.

لكّل واحٍد من العلامء وجهة نظره، ومفتاح احلّل هو االعرتاف باآلخر،  ـ 4



 3إضاءات يف الفكر والدين واالجتماع / ج ......................................... 771

إليامن بالتعّددية التي يراها الكثريون ضالالً، ففي ظّل عيش التعّددية عيشًا وا

حقيقّيًا نحظى باحرتام أكرب لبعضنا بعضًا، ونتفّهم بعضنا بعضًا، ويعذر بعضنا 

بعضًا، ويف الوقت عينه ننتقد بعضنا بعضًا، ونصّوب لبعضنا بعضًا، ويكون كّل 

استمّرينا يف التخوين والتضليل والتفسيق  واحد منّا مرآة أخيه املؤمن. أّما إذا

والتكفري والتجهيل والتسخيف واإلخراج من الدين أو املذهب، واالهتام 

بالتخّلف والرجعّية، وسوء الظّن ونحو ذلك، فلن نصل إىل نتيجة مرجّوة يف 

 حدود ما أراه بنظري القارص.

يكون غالب  لكن من الرضوري أن ،وطبعًا من الصعب أن نلتزم مجيعًا هبذا

خطابنا هو خطاب هادئ وبارد، فلو صدرت منّا هنا وهناك بعض التعابري فهي 

عابرة، وهذا غري أن يقوم خطابنا مع اآلخر عىل ثقافة التهمة وسوء الظّن وعنف 

اللغة وفعل اإلقصاء والنبذ واحلجر. وإّنام أقول ذلك كي ال نكون مثاليني أيضًا، 

ك لغة عنيفة يف بعض األحيان، لكّن هذا غري أن ففي أكثر املناخات هدوءًا هنا

يكون املناخ كّله أو أغلبه أو طابعه العام عنيفًا وإقصائّيًا جتاه اآلخر املختلف 

 معه.

كام نطالب آحاد املسلمني باهلدوء ولو النسبي، كذلك من حّقنا أن نرجو  ـ 3

دوء أيضًا يف من الشخصّيات الكبرية ـ الدينية وغري الدينية ـ ممارسة فعل اهل

خطاهبا وعدم مهامجة خصومها بطريقة عنيفة وتسقيطية وتسخيفيّة، وفسح 

املجال للحرّيات بشكل أكرب يف التعبري لكّل شخص عن وجهة نظره. فإّن 

اختالف العلامء وطالب العلوم الدينية ترك ويرتك تأثريًا كبريًا ـ يف حّدته 

قاهتم ببعضهم، فلنعمل مجيعًا وهدوئه ـ عىل اختالف اجلمهور من الناس وعال

عىل ختفيف حّدة التوتر وتفويت الفرصة عىل املرتّبصني، ومواجهة الفتنة املطّلة 
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بقروّنا، لكن دون صمت أو خوف أو هروب من حتّمل املسؤولّية، فلكّل واحٍد 

 أن يقول رأيه، لكن ليس من املناسب أن ّنجو ونتهّجم وّنني ونسّفه.

ي بدأ مسلسل العنف يف أوساطنا ـ ولكّل شخص منّا كائنًا من كان الذ ـ 1

وجهة نظره يف ذلك ـ لكن عىل اجلميع أن يعلم أّن من يستخدم العنف يف حّق 

اآلخرين والقمع واإلقصاء والقسوة والسباب والشتيمة، فعليه أن ينتظر اليوم 

وقد الذي ستأيت فيه رّدة الفعل، فاآلخرون لن يسكتوا عن العنف املوّجه إليهم، 

قلنا مرارًا: إّن السكوت عن العنف الذي مورس عىل بعض العلامء خالل 

العقود األخرية ـ وهم من تيارات خمتلفة ـ جّر إىل ممارسة العنف املضاّد، وطالت 

رشارات العنف األطراف كاّفة، وال حّل إال بميثاق رشف )مرفق بفتاوى 

ء النافذون والوجهاء وتوجيهات حاسمة( يبادر إليه املراجع الكبار والعلام

الفاعلون يف األّمة لوقف تدهور األوضاع وتنامي العنف والعنف املضاّد، 

والذهاب خلف وضع آليات أفضل لالختالف، تضمن احلّق يف التعبري، واحلّرية 

يف البيان والرأي، ويف الوقت عينه متنع اإلهانات الشخصّية والتجريح بحّق 

 .رارًا بني التجريح والنقدوقد مّيزنا م، الرموز أو غريهم

وكام ندعو لتخفيف عنف النقد كذلك ندعو اآلخرين لتخفيف احلساسية 

جتاه النقد، فال حّل إال هبذه املزدوجات الالزمة. وهلذا فإّنني ال أحّبذ أن ننظر 

لألمور بشكل جتزيئي فنأخذ حدثًا ثم نثور وننفعل ألجله، بل األفضل أن ننظر 

نتعاطى مع جمموعة األحداث املمتّدة يف الزمان واملكان لألمور بشكل شمويل، و

املعارصين، لنستطيع رؤية األمور بشكل أفضل، ووضع حلول أو مقرتحات 

أنجع بخصوصها. ومشكلة الكثريين منّا أّّنم ينظرون إىل النتائج وينسون 

األسباب، أو يقلبون األسباب والنتائج، أو ينظرون إىل رّدة الفعل ويرتكون 
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ل، أو يلعنون املعلول ويمتدحون العّلة، وكّلها مطالعات غري مكتملة الفع

 للمشهد.

من الرضوري اختاذ مواقف قوّية وواضحة بحّق كّل من يثري العنف  ـ 6

ويدعو للكراهية املفرطة يف الداخل اإلسالمي أو املذهبي، وهذه املواقف عندما 

ن املرجعّيات الكبرية تكون حتت رعاية أو حتت غطاء أو ضمن سكوٍت َفطٍِن م

)الدينية وغري الدينية(، فباإلمكان أن ترتك أثرًا إجيابّيًا، يف احلّد من األزمة التي 

نواجهها. كام أّن وسائل اإلعالم املرئّي واملسموع هلا وضعها اخلاص يف تثوير 

الناس ونرش الكراهية أو املحّبة، وجيب االنتباه هلا جيدًا، وهي ختتلف عن أّي 

 أخرى بالتأكيد. وسيلة

إّن بعض اخلالفات الدينية والفكرية القائمة بيننا اليوم باتت توجد شكاًل  ـ 7

آخر من الرصاع السيايس القائم يف أوساطنا، فهناك تيارات خمتلفة سياسّيًا، 

ويمكن أن يكون الرصاع الديني يف هذا امللّف أو ذاك تعبريًا عن تصفية حسابات 

قصاء سيايس هناك، وجيب أن ال نّظل سّذجًا نظّن أّن كل سياسية هنا أو ممارسة إ

زوايا األمور دينية أو فكرّية، فهناك وجٌه سيايس للخالفات الكثرية القائمة بيننا 

اليوم، وهذا يعني أّن أحد املفاتيح األساسّية للحّل هو عرب السياسيني، سواء 

لسيايس ملف معّقد كانوا علامء دين يف الوقت عينه أم  م يكونوا، وامللّف ا

وشائك، وحيتاج ألهل االختصاص وملبادرات توصل إىل حلول ولو مؤّقتة أو 

موضعّية. وأعتقد بأّن الظروف اليوم باتت تسمح بمصاحلات سياسية يف 

 الداخل املذهبي بني بعض االجتاهات عىل األقّل.

تاج فرتة من الواضح أّن احللول املشار إليها يف كالمي أعاله مثالّية، ونح ـ 8

طويلة للوصول إىل نتائج بشأّنا، لكنّني أقرتح شيئًا عملّيًا وهو أن يقوم بعض 
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الوجهاء واملشايخ والشخصيات يف املناطق الشيعية املختلفة، السيام يف بلدان 

العراق واخلليج، بتشكيل وفد كبري حيمل عريضة يوّقع عليها أكرب قدر ممكن من 

واملثّقفني واإلعالميني واملشايخ والناشطني ورجال العلامء والباحثني واملفّكرين 

األعامل والسياسيني الشيعة من أطراف فكرية وسياسية خمتلفة، لنقلها ـ وبشكل 

واضح ورصيح وجريء وبال جمامالت أو مداراة ـ إىل املرجعّيات الدينية 

 والسياسية الشيعّية العليا ومن يدنوها يف الطائفة؛ ملطالبتها باختاذ مواقف

وإجراءات وفتاوى وتوجيهات ملعاجلة الوضع القائم، ووضع مقرتحات 

لتجفيف منابع التوتر وحتليل أسباهبا ونتائجها، وُمارصة كّل مظاهر نرش 

 الكراهية بني املؤمنني، مع احلفاظ عىل حّق اجلميع يف إبداء رأهيم.

هدئة، وُيعمل مع ذلك أيضًا نشاط إعالمي فاعل للرتويج لثقافة التسامح والت

إىل جانب ندوات ومؤمترات وملتقيات بحثية تعالج األزمة التي نحن فيها من 

وجوهها غري الدينية كالوجه االجتامعي والنفيس والرتبوي والسيايس 

واالقتصادي والتارخيي وغري ذلك، معاجلة رصحية ومبارشة، لتكون رؤيتنا 

. هذه خطوة للموضوع أكثر نضجًا، ومن ثم لتكون مقرتحاتنا أفضل وأفعل

بسيطة لست متأّكدًا من جدواها إن  م أكن متأّكدًا من عدم جدواها، لكّن 

االحتامل الضعيف يفرض علينا العمل وتربئة ذممنا وضامئرنا من املسؤولّيات 

 امللقاة عىل عاتقنا أمام اهلل واإلنسان والتاريخ.

 الاالختالف يف نقل قّراء العزاء للمروّيات الضعيفة أو للسان احل  ـ 336

  السؤال: هناك من يرى أّن عىل خطباء اَلنرب الرشيف عدم اَلبالغة عند

استعًمهلم َلبدأ لسان اْلال، والذي ينسب لإلمام اْلسني وأهل بيته ِف مصيبة 
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عنهم  ئاا عاشوراء من أجل إبكاء اجلمهور، بعدم التقّول أو نقل ما قد يكون خاط

عليهم السالم. ويرى بعٌض أيضاا أّن خطباء اَلنرب جيب أن يكونوا حريصني وأن 

َّل ينقلوا كّل الروايات اَلتعّلقة باَلصيبة، وخاّصةا تلك التي تصّور اإلمام عليه 

السالم بحالة جزع وحزن كبريين )وكمثال عىل ذلك خرب تلّقي اإلمام اْلسني 

وِف «. هيهات منّا الذّلة»قول اإلمام عليه السالم: َلقتل عيل اْلكرب( لعدم موافقته 

اَلقابل هناك من يرى أّن حالة اْلزن اَلبالغ هبا طبيعّية للمعصوم وجيب عدم 

ربطها بحالة اَلنطق والعقل؛ ْلّننا ِف كثري من اْلمور َّل نعلم عللها، وكمثال عىل 

َلبدأ الرضا بقضاء ذلك بكاء النبّي يعقوب عليه السالم سنني طويلة، مع منافاته 

 .اهلل سبحانه! أرجو من سًمحتكم بيان وجهة نظركم ِف هذا اَلوضوع

  قد حيّق لنا مجيعًا املناقشة يف األمثلة واالختالف فيها، وهل هذا املصداق

للسان احلال ينايف مقام اإلمام عليه السالم أو نصوصه أم ال ينافيهام؟ وختتلف 

للزوايا التي يطّل من خالهلا الناظر عىل املوضوع، وجهات النظر يف األمثلة، تبعًا 

 لكّن هذا كّله ال يعني أّن لسان احلال هو أسلوب أديب وبياين ال خيضع لضوابط.

ولست هنا أريد الدخول يف التفاصيل بقدر ما أريد أن أشري وباختصار بالغ 

كّلها مبادئ إىل أّننا بتنا نؤّسس ملجموعة مبادئ يف التعامل مع التاريخ احلسيني و

ال برهان صحيح عليها، إذا سّلمنا أّن أحدًا عمل عىل تقديم برهان فيها أساسًا، 

 ل:بعيدًا عن الكالم العاطفي، وذلك مث

مبدأ أّن كل شء يتعّلق بالتاريخ احلسيني فال ينبغي إخضاعه للمنطق  ـ 5

أو هناك والبحث العلمي، حتى رأينا بعضنا يتأّذى جّدًا من معاجلة علمّية هنا 

هذا ما أسميته مّرًة بالالمعقول احلسيني،  !لرواية تارخيية يف هذا املجال أو ذاك

هناك من يريد أن يعترب حدث كربالء ما فوق طبيعي، وأّنه حدث ال خيضع 
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للقوانني التي وضعها اهلل يف الطبيعة والوجود، وأّنه حدث فوق كّل هذا العا م 

اة، وهلذا فهو حدٌث متعاٍل عن الفهم العقيل وخارج كّل التاريخ واإلنسان واحلي

واملنطقي، وال يصّح استخدام مناهج البحث التارخيي والعقيل والكالمي 

والفلسفي وغري ذلك يف التعامل مع التاريخ احلسيني، فمن املمكن أن يكون 

اإلمام احلسني قد قتل مليون شخص يف صبيحة عاشوراء مثاًل، دون أن أفهم أنا 

ك، وحتى لو عجزت كّل وسائلنا املعرفّية عن فهم هذا احلدث كيف حدث ذل

أو نفته نفيًا قاطعًا، فينبغي أن نأخذ به وأن ال نكّذبه وأن ال نواجهه حتى لو كان 

 النقل التارخيي له نقاًل ضعيفًا هزياًل من الناحية العلمية والتارخيية واحلديثية.

ي من التناول العقالين، وهذه بالفعل هناك من يريد أن حيّرر التاريخ احلسين

 نزعة وجدنا بشائرها يف العرص الصفوي، وها هي اليوم تتنامى بقّوة يف أوساطنا.

ما هو الدليل عىل حتّرر التاريخ احلسيني من معايري الفهم اإلنساين والعقالين 

والتارخيي؟ دعونا نتحاكم ملنطق يؤّكد هذا املبدأ املزعوم نفسه، بعيدًا عن لغة 

ين والتهويم والتعايل واألدبيات واستجالب لغة العرفاء لزّجها يف هذه التخو

 القضية بام حيول دون إمكانية فهمها العقالين.

طبعًا عندما نّدعي إمكان الفهم وأّّنا حدث البّد من تعقيله، فهذا ال يعني أّن 

اإلنسان يستطيع فهم كّل جوانب هذه النهضة، لكّن هذا ال يلغي التعقيل 

مروّيات هذه النهضة التارخيية للبحث العلمي املعتمد، فهذا مثل قول  وخضوع

علامء القرآنيات وأصول الفقه من أّن القرآن يمكن فهمه، إذ قوهلم هذا ال يعني 

أّن القرآن ميسوٌر فهم كّل زواياه لكّل إنسان، أّما عندما أعالج التاريخ بمنهج ثم 

ثورة احلسينية فهذا حيتاج إىل دليل، ما أكّس هذا املنهج عندما أصل إىل قضيّة ال

دامت هذه النهضة هي حدٌث يف الزمان واملكان، فالسرية النبوية نحن نخضعها 
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للبحث العلمي، ونناقش فيام كتبه املؤّرخون حوهلا، ونفنّد روايًة مزعومة هنا أو 

مّدعاة هناك، وفقًا ألسس البحث العلمي والتارخيي، فهل احلسني أعظم من 

 ؟!النبّي 

نعم، من حّق الطرف اآلخر أن يناقشني يف منهج فهمي واجتهادي التارخيي 

عمومًا، حسنًا هذا شء ممتاز، لكن أّما أن نجده يدرس التاريخ وفق منهج، ثم 

يرمي هبذا املنهج عرض اجلدار عندما يصل للتاريخ احلسيني، فهذه مفارقة من 

عاطفي أو برواية أو روايتني  حّقنا أن نطالبه بدليل علمي عليها، وليس بكالم

 ضعيفتني متهالكتني تالفتي املصدر واإلسناد.

مبدأ تعايل اخلطباء وقّراء العزاء عن النقد، فهناك من يريد اليوم أيضًا  ـ 4

للمنرب  جتنيب اخلطباء الكرام وقراء العزاء النقَد، وأّن النقد هلم هو تضعيٌف 

نقد قراء العزاء ونقد اخلطباء عندما  احلسيني، هذه وجهة نظر، لكنّني أعتقد أنّ 

يكون ناشئًا من تصفية حسابات ومن تسقيط ومن جتنٍّ واهتام ومن سخرية 

واستهزاء فهو غري مقبول أبدًا، وهو بالفعل سعٌي نحو تضعيف املنرب احلسيني، 

وهو مرفوض مجلًة وتفصياًل، لكن عندما يكون هذا النقد ناشئًا من احلرص 

ص واإليامن، ويعتمد اهلدوء واملعرفة، فلامذا يكون موجبًا واملحّبة واإلخال

لتضعيف املنرب؟ ملاذا ال نقول بأّن بعض قّراء العزاء يساِهون هم بأنفسهم ـ من 

سن نّية ـ يف تضعيف املنرب بخطاهبم القائم اليوم؟ قد حيث ال يشعرون وعن ُح 

زاء فسوف يقول شخص ذلك. وإذا قمت بنقد هذا اخلطاب أو بعض قّراء الع

 أساهم يف تقوية املنرب ودفعه نحو األمام.

ال أعتقد أّنه من الصالح وضع مجاعة ـ مهام كانت خملصة ـ فوق النقد، 

سيكون ذلك بمثابة إعطاء ضامنات ألي خطأ ُيرتكب وألّي انحراف يقع، دون 
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 أن أسمح بتصحيحه.

هنا وهناك  ما هو املرّبر لكبح حريات اآلخرين الذين يرون يف بعض األخطاء

تضعيفًا للمذهب؟ هل يعني ذلك أّن كّل من يقوم بمهّمة نبيلة فيجب حتييده عن 

النقد؟ وهل يعني ذلك أّن من يقوم بمهّمة نبيلة فمن حّقه استخدام أّي وسيلة 

دون ُماسبة أو رقابة؟ وهل حّقًا أّن هذه املهّمة النبيلة أو تلك حسنٌة ال ترّض 

 معها سيئة؟

العكس متامًا، حيث جيب أن يظّل قّراء العزاء الكرام ـ كغريهم ما يبدو يل هو 

من فئات املجتمع األخرى ـ حتت املجهر النقدي، بوصفهم شأنًا عاّمًا ال شأنًا 

خاّصًا، ليكونوا أكثر جدّيًة وأكثر دّقًة وأكثر فاعلّيًة وأكثر رقابًة عىل أنفسهم وما 

 ومن اإلرادة الصادقة جتاههم. يقولون، وهذا من احلرص عليهم ومن احلّب هلم

إّن ما نشهده اليوم من حركة تطّرف ومبالغة ال حدود هلا وسعي نحو التحّرر 

هو نذير شؤم للمستقبل. كيف يمكن أن بل  ،ليس شيئًا صحّياً  ،من كّل القيود

نسكت عن شخص يقول بأّن القرآن الكريم كتاب ضالل لوال العرتة؟! هل 

إّن كّل أحاديث العرتة وما أتانا من أهل البيت هو  يقبل هو نفسه أن نقول له:

ضالل لو أخذ لوحده دون القرآن، وحديث الثقلني يساوي النسبة بني القرآن 

والعرتة من حيث التالزم؟! هل مطلوٌب منّي حّقًا أن أسكت عن هذا كام 

يسكت كثريون؟! هل مطلوٌب أيضًا أن نسكت عن آخر قال بأّن اهلل فّوض 

ه السالم إدارة الكون بحيث ال يرجع له احلسني يف كّل صغرية احلسني علي

وكبرية؟! أهّيام أغىل عيّل: اخلطباء أم القرآن الكريم الذي وصف نفسه بأّنه هيدي 

 للتي هي أقوم؟ أهّيام أغىل عيّل: اخلطباء أم التوحيد؟ وما أدراك ما التوحيد!

بكّل أسلوب علمي  لسنا نريد قمع هؤالء، بل كّل ما نطالب به هو نقدهم
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وأخالقي ـ كام نطالب اآلخرين بنقدنا بكّل أسلوب علمي وأخالقي أيضًا ـ ال 

الصمت جتاههم، حتى اعتربوا بعض كبار مراجع الطائفة ممّن نطق بالكفر يف 

تكاد آخر حياته، فهل ُمّمد باقر الصدر نطق بالكفر ومات عىل كلمة الكفر؟! ﴿

 (.11﴾ )مريم: رض وختّر اجلبال هّداا السًموات يتفّطرن منه وتنشّق اْل

إّنني أعرف أّن هناك اعتبارات للشخصيات الكربى يف الدخول يف مثل هذا 

املوضوع أو ذاك، لكن من املفروض علينا مجيعًا توجيه الرأي العام ـ ولو بنحو 

غري مبارش ـ نحو ختفيف االحتقانات وتنفيس األصول الفكرّية هلذا النمط من 

السكوت عنه بحّجة أّن ذلك صدر عن إخالص، فلسنا اليوم يف يوم  التفكري، ال

احلساب نحاسب النوايا، وإّنام نحن يف هذه الدنيا نتناقش بالتي هي أحسن، وال 

ننفي وال ُنقيص وال نسّب وال نشتم وال نقتل وال نسلب أحدًا حرّيته، كّل ما يف 

ن نفسها، وأن نكّف عن األمر هو أّننا نطالب بوجهة النظر األخرى أن تفصح ع

السكوت والصمت والالمباالة، وأن يعرف كّل واحٍد منّا أن هناك فريقًا ورقيبًا 

يناقشه وخيتلف معه، ال أّنه يقول كّل ما يريد دون حسيب أو رقيب. هذه هي 

 الفكرة التي أريد أن أوصلها.

ال نحن نعرف أّن هناك عرشات اآلالف من قّراء العزاء يف العا م من الرج

والنساء، وبعض هؤالء ممّن تنحني هلم الرقاب احرتامًا وإجالالً لعلمهم 

وجهادهم، لكن أليس بعض قراء العزاء ممّن ال يملك املستوى املطلوب من 

املعرفة؟ كيف يمكن أن أتصّور كّل هذا احلشد اهلائل من قراء العزاء وال أجد يف 

اهد قّراء العزاء؟ غاية ما مقابل ذلك أّية معاهد كربى لتخرجيهم؟ أين هي مع

وبعض املعلومات  (األطوار)تعطيك ـ وما أقّلها ـ التدّرب عىل األحلان و

الطفيفة، لكن أال حيتاج قراء العزاء اليوم ـ وحتت منربهم اآلالف ـ إىل ختّصص 
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أيضًا، وهم يمثلون موقعًا متقّدمًا يف صناعة الوعي الشعبي الديني؟ ال يوجد أّي 

ذكر لقراء العزاء، ال عىل مستوى املضمون، وال عىل مستوى عمل تأهييل يُ 

 الشكل عرب التثقيف عىل وسائل الدعاية واإلعالم والتأثري.

من هنا، أجد أّن من الواجب الرشعي علينا مجيعًا عدم حتييد أحد من النقد 

عندما نملك مقّومات النقد، ونملك أخالقّية النقد، بل لقد طالبُت مرارًا برقابة 

ئمة عىل قراءة العزاء من قبل املتخّصصني يف التاريخ والسرية والفقه وغريهم، دا

جتعل قارئ العزاء بحكم املسؤول عاّم يقول، ال أن يلقي ما يريد يف املجلس 

وحتت منربه فقهاء وأساتذة، وال جيرؤ أحد عىل التفّوه بكلمة أمامه، ال ليشء 

هنّم بوجهك، هذا شء سوى اخلوف من أّن التعّرض له قد يفتح باب ج

مرفوض متامًا، ولست أّول من رفضه، فهذا الشيخ املطّهري قد أسهب يف هذا، 

ومن يريد صناعة الوعي الشعبي الديني جيب أن يكون عاملًا قبل أن يكون خطيبًا 

 أو قاّصًا.

إّن نقد اخلطباء وقّراء التعزية جزٌء من فريضة األمر باملعروف والتوجيه 

ري، وهذه الفريضة ال يقوم هبا العلامء واخلطباء فقط جتاه الناس، والدعوة إىل اخل

بل هي ـ وكام يقول الفقهاء أنفسهم يف كتبهم الفقهية ورسائلهم العملّية ـ وظيفة 

الناس أيضًا جتاه بعضهم وجتاه العلامء واخلطباء، وليس األمر باملعروف تدّخاًل 

يف القول والتثّبت  يف غري التخّصص بالرضورة، بل هو دعوٌة للصدق

واالنضباط الرشعي واألخالقي، وهذا املقدار ال حيتاج إىل ختّصص، فهو معلوٌم 

 من الدين بالرضورة.

إّن من واجبنا مجيعًا ـ كتابًا وأدباء وشعراء ونقادًا وأهل إعالم وصحافة 

وعلامء ومفّكرين ومثّقفني وفقهاء ومؤّرخني ـ أن نساهم يف عملّية نقد املنرب 
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 سيني، وهي ليست نقدًا للحسني، بل نقٌد لصالح احلسني عليه السالم.احل

نعم، من اخلطأ أن نجعل قّراء العزاء كّل ِّهنا وكأّنه ال وظيفة رشعّية أخرى 

غريهم، فننسى كّل عنارص اخلري والعطاء يف اخلطباء، وننسى كّل التقصري 

املنرب! هذا خطأ جسيم،  احلاصل يف جمتمعاتنا من فئاٍت خمتلفة، لنتفّرغ فقط لنقد

وهو ظلٌم أيضًا بحّق املنرب احلسيني وأهله، لكّن هذا ال يعني التخيّل عن مهّمة 

الدعوة إىل اخلري املطالبون هبا مجيعًا، رشط االلتزام العلمي واألخالقي وحفظ 

 حرمات الناس.

ات التارخيية ذات الطابع املذهبي، وهي دعوى مبدأ تصحيح كّل املرويّ  ـ 4

دناها عند بعض العلامء أيضًا حفظهم اهلل، فكل نّص تارخيي ولو رجع إىل وج

مخسني سنة فقط من اليوم جيب احلفاظ عليه وتظهريه وتفعليه وعدم نقده 

والتوّقف عن استنكار استحضاره يف جمالس العزاء، ملاذا؟ ألّن بني أمّية طمسوا 

ولو كان ضعيفًا من  التاريخ وعلينا أن ال نشارك يف هذه اجلريمة، وكل نّص 

الناحية التارخيية فيجب أن ال نحذفه؛ ألّن يف حذفه تضييعًا للرتاث. هذه وجهة 

 نظر نحرتمها.

لكنّني أعتقد بأّنه حصل خطأ أسايس يف وجهة النظر هذه، فهناك فرق بني 

حذف الوثائق التارخيية ولو الضعيفة، وإحراقها وإتالفها حتى تذهب بحيث ال 

حلصول عليها، وبني عدم تروجيها بني الناس، هناك من يقول ـ يمكن بعد ذلك ا

ومنهم صاحب وجهة النظر هذه يف بعض كتاباته حفظه اهلل ـ: ال ينبغي أن 

نؤّلف يف صحيح األحاديث؛ ألّن هذا سوف يؤّدي إىل تالش األحاديث 

هذا الضعيفة وزواهلا عرب التاريخ، وفقداننا قرائن وشواهد وتراثًا قّياًم. لكّن 

الكالم يقرأ األمور بشكل حتلييل نظري، يف حني أّن الواقع بعكس ذلك متامًا، 
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فلنأخذ جتربة أهل السنّة الذين اعتمدوا الصحيحني املؤّلفني يف القرن الثالث 

اهلجري، أي قبل ما يزيد عن ألف ومائة عام من اليوم، فهل ضاع تراثهم 

؟! كال، فها هو هذا الرتاث احلديثي املوجود يف غري صحيحي البخاري ومسلم

هيتّمون به وينّقحونه وخيّرجونه ويدرسونه ويطبعونه أّيام طباعة، وما زال حارضًا 

يف الفكر والبحث واالجتهاد عندهم إىل يومنا هذا، مثل معاجم الطرباين ومسند 

ابن حنبل وصحاح ابن خزيمة وابن حبان البستي وجممع الزوائد للهيثمي 

ألخرى، فلامذا إذا طالبنا بالتدوين يف صحيح األخبار وعرشات من الكتب ا

نكون قد طمسنا احلديث؟! وملاذا إذا طالبنا بالتدوين يف صحيح السرية احلسينية 

ـ كام فعل ذلك مؤخرًا العالمة الشيخ ُممدي الري شهري رعاه اهلل ـ نكون قد 

 طمسنا سرية احلسني عليه السالم؟!

عني أن ال تقّدم بني يدي الناس إال األخبار إّن التدوين يف الصحيح للناس ي

احلديثية والتارخيية املعتربة أو عىل األقل غري املتهالكة، لكّن هذا ال يعني أّن سائر 

األخبار قد أتلفناها، بل هي يف متناول الباحثني والعلامء والنّقاد واملحّدثني 

هذا؟ إّن كل واملؤّرخني، فمن هو هذا الذي طالب بحذف الرتاث؟! وأين قال 

ما نقوله هو املطالبة بأّن نميّز بني ما ُيعرض عىل الناس بوصفه مكّونًا للثقافة 

الدينية الشعبية العاّمة، وبني ما هو يف متناول واهتامم الباحثني واملتخّصصني، فام 

ُيعرض عىل الناس هو اليشء الذي فرغ الباحثون من إثباته، وما نميل إىل عدم 

بت، فإذا عاد وثبت الضعيف بقرائن وشواهد فال مانع من عرضه هو ما  م يث

تعويمه عىل املستوى الشعبي، وإذا ظّل ضعيفًا فيبقى يف متناول يد الباحثني 

ليستعينوا به هنا وهناك يف أبحاثهم حيث يشّكل فائدًة وقرينة، وإذا ثبت عند 

ناس، بعض العلامء دون بعض فمن حّق من ثبت لديه أن يسعى لرتوجيه بني ال
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ومن حّق من ضّعفه أن يبنّي رأيه يف ضعفه ويناقش يف اعتامده، وأّي ضري يف 

ذلك؟ وما عالقة هذا املوضوع ببني أمّية؟ وما عالقته بحفظ الرتاث وعدم 

 ضياع تارخينا املذهبي؟

كّل ما نقوله أّن ما يراد أن ُيلقى لعاّمة الناس فليكن األمور الثابتة عند 

حلديثية اليوم، وأّما ما هو ضعيف جّدًا أو حتوم حوله مئات املدارس التارخيية وا

اإلشكاالت واملناقشات بحيث ال يصمد أمام البحث العلمي عند األغلب فال 

تتداولوه، بل اتركوه ألوساطكم، فهل يف هذا الطرح جريمة أم هو شء منطقي 

منافيًا تلقائي تستدعيه الرضورات؟ ومن ثّم فنقد النّص الضعيف أو الذي أراه 

للمنطق أو حلقائق التاريخ أو للقرآن الكريم أو لقطعّي السنّة الرشيفة أو ملقام 

ليس عيبًا وال طمسًا للرتاث، بل بالعكس هو حفر وجتلية  ،األنبياء واألولياء

وتنقية تفيض يف ّناية املطاف إىل أن يكون ما ُيطرح عىل الناس أكثر استحكامًا 

 رخيي ويف مضمونه الرسايل أيضًا.وأكثر قّوًة يف إثباته التا

ما نريده هو أن نبني ثقافة الناس عىل ما ثبت أّنه حقيقة ال عىل ما حُيتمل أّنه 

حقيقة ولو بنسبة الواحد يف املائة. أكتفي هبذا القدر، وللحديث صلة وتتّمة، 

 عسى تأيت الفرص إلكامله إن شاء اهلل.

 راء وغريهالتعامل املالي لقّراء العزاء يف موسم عاشو ـ 337

  السؤال: نحن ِف أّيام عاشوراء نشهد تعامالا مادّياا مع اَلجلس اْلسيني من

قبل اخلطباء والرواديد وقراء العزاء؟ ما هو رأي الرشع ِف هذا اْلمر؟ وما هو 

 اَلوقف من ذلك؟

  يرى الفقهاء ـ عدا ما مال إليه أمثال السيد الشهيد ُممد الصدر رضوان اهلل
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بأّن قراءة العزاء ليست من األفعال املرشوطة بقصد القربة إىل اهلل  تعاىل عليه ـ

تعاىل، ومن ثم فال تندرج يف األمور العبادّية وال تبطل بالرياء، وهذا يعني أّنه ال 

 مانع من أخذ املال عليها، السيام مع عدم كوّنا من الواجبات يف املعروف.

املبالغة يف الزيادة، لكّن هذا ال نعم يذكر بعضهم أّنه ال ينبغي لقارئ العزاء 

يعني التشنيع عليه لو فعل ذلك )انظر ـ عىل سبيل املثال ـ: السيد ُممد حسني 

هذا لو نظرنا للموضوع من زاوية فقهيّة  .(272: 1فضل اهلل، فقه الرشيعة 

 .قانونية حقوقّية ُمضة

أّما لو أردنا مطالعة هذا املوضوع بمستوى آخر اجتامعي واقتصادي 

وأخالقي ونحو ذلك، فإّن األمر يستدعي منّا وقفة يف احلال املادية لطالب 

العلوم الدينية واملشايخ الكرام، وهذه الوقفة تارًة ننظر من خالهلا إىل احلال 

املادية لطالب العلوم الدينية عىل املستوى الشخيص، وأخرى عىل املستوى 

 النوعي وعىل مستوى املؤّسسة الدينية عاّمة.

إّن حياة طالب العلم وعا م الدين  ستوى اْلّول: وهو اَلستوى الشخيص،اَل

ليست عىل نسق واحد، فالناس تنظر عادًة إىل من حتتّك هبم من علامء الدين 

واملشايخ الكرام وطلبة العلوم الدينية، إّما يف املدينة أو القرية أو عىل بعض 

نتيجة معلومات ُمدودة  املستويات األوسع، وغالبًا ما تصدر الناس أحكامها

تشّكل انطباعات، وال تشّكل معلومات إحصائّية أو خربة يف حال طالب العلوم 

الدينية عىل نطاق واسع، فقد يرى الناس يف بلٍد مثل لبنان مثاًل أّن حال غري 

ليست بقليلة الثمن ويعيش يف منزل  واحد من العلامء ممتاز حيث يركب سيارةً 

ه املادي عىل نفسه وأهل بيته ليس متواضعًا أبدًا، من هنا ليس بالفقري، واستهالك

ترتاكم هذه املشاهدات لتشّكل قناعة عاّمة بأّن علامء الدين مرّفهون، ويف حال 
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 ممتازة إال من شّذ وندر بام ال يساوي الواحد يف املائة.

إّن الناس هنا ال تنظر إىل املشايخ عىل مستوى االمتداد اجلغرايف، ففي حياهتم 

 م يشاهدوا رجل دين باكستاين وال يعرفون شيئًا عن أحوال أغلب رجال الدين 

مثاًل، لكن عندما ندخل يف مطالعة وأفريقيا يف أفغانستان والعراق وإيران واهلند 

تعيش  انيًا مع رجال الدين، كام لو كنَت أوسع ناجتة عن تراكم اختالط ممتّد زمك

يف املدن العلمية الكربى أو كنت عىل متاس مع مساحات واسعة من طالب 

العلوم الدينية، فإّن رؤيتك ستكون خمتلفة، فليس صحيحًا أّن كّل علامء الدين 

يعيشون حياًة مرّفهة، بل إّن الكثري الكثري منهم يعانون من فقر ومن مشاكل 

اّدة، هذا االّدعاء منّي ال أستطيع اآلن أن أقّدم عليه دلياًل؛ ألّنه ناتج اقتصادية ح

عن مشاهدة ومتاس يمتّد لفرتة زمنية طويلة، وكذلك عن احتكاك بجنسيات 

خمتلفة من طالب العلوم الدينية، وأيضًا عن معلومات جلهات هلا إرشاف عىل 

 األوضاع املادية لعلامء الدين.

ام يتصّور الناس، وليست بالضبط يف مستوى جّيد يف األمور ليست بالضبط ك

الوقت عينه، فلو أتيت اآلن إىل حوزة علمّية كربى مثل مدينة قم، يستقّر فيها 

عرشات اآلالف من املشايخ الكرام فسوف جتد أّن الرواتب الشهرية التي تقّدم 

ولكّن هلم ال يمكن أن تكفيهم للعيش، وأّن الكثريين منهم يعانون من مشاكل، 

 الناس ال تدري هبذا، وإّنام تبني انطباعاهتا بطريقة خمتلفة متامًا.

عندما نتحّدث عن أوضاع املشايخ الكرام فنحن نتحّدث عن جمتمع مكتمل 

تقريبًا، أي جمتمع فيه طبقة ثرّية وأخرى متوّسطة وثالثة فقرية، وليس عن جمتمع 

يعيش طالب العلوم يتشّكل من واحدة من هذه الطبقات الثالث. وعندما 

الدينية ـ سواء كانوا يف املدن الكربى أّم من الذين خرجوا منها ـ عندما يعيشون 
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كيف أطلب من واحٍد منهم أن ال يبحث  .هذا الوضع فإّّنم برٌش كسائر الناس

عن لقمة العيش؟! أال حيّق له أن يعيش كام تعيش الناس يف مستوى مقبول؟! 

ًا فعليه وأهله أن يموتوا جوعًا؟! الناس تتعاطى مع هل ألّنه يريد نرش الدين إذ

هذه املوضوعات بطريقة جمتزأة وغري علمّية عادًة، وال تدرس األسباب التي 

 تدفع ملا يرونه من مشاكل سلوكية واستهالكية يف حياة بعض رجال الدين.

بأن إّن هذا األمر له أسبابه القهرية عىل حياة عا م الدين، ال يمكنك أن تطالبه 

يعيش حياته يف فقر مدقع، إّن عقله وغريزته وروحه وضمريه ومسؤوليته ذلك 

كّله يطالبه بتأمني لقمة العيش، حسنًا فامذا يفعل حينئٍذ؟ لو كنَت مكانه ما الذي 

 كنت ستفعله؟

ما نجده أّن اَلشايخ الكرام ـ ولكي يؤّمنوا لقمة عيشهم ـ يذهبون نحو 

 ة، أو قد يتّم اجلمع بني بعض هذه اخليارات:خيارات، إّما كّل واحد عىل حد

مّد شبكة عالقات مع بعض األغنياء والرتّدد عليهم والتواصل  اخليار اْلّول:

معهم، بغية أن يؤّمن الشيخ بعضًا ممّا يكفيه أو أزيد مما حيتاج إليه، وهذه ظاهرة 

حّبًا هلم وهدية  ليست بالقليلة أبدًا، فاألغنياء قد يقّدمون املال لبعض املشايخ إّما

أو من باب دفع األمخاس واحلقوق الرشعّية، أو من باب كسب موقع اجتامعي 

من خالل النفوذ يف العالقات مع رجال الدين يف القرية أو املدينة أو املنطقة، أو 

 ألسباب أخرى.

عندما جتد شيخًا أو طالب علم يتوّدد بطريقة ال تعجبك لألغنياء وليس لديه 

فاسأل نفسك هذا السؤال: ملاذا يفعل هذا الشيخ هذا الفعل؟  تعّفف أمامهم

ستجد أّن بعضهم يفعل ذلك عن تدنٍّ أخالقي وتربوي وروحي، لكّن الكثريين 

منهم عندما أقدموا عىل ذلك  م يكونوا سيئني، بل أقدموا ألّنه ال توجد أمامهم 
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يقة، حتى ذهب فرص أخرى تناسبهم مثاًل، وشيئًا فشيئًا اعتادوا عىل هذه الطر

التعّفف، وضاعت أحيانًا هيبة عا م الدين أمام اآلخرين، حيث نجد بعض 

األغنياء يف بعض املجتمعات يستخّف بعا م الدين هذا يف ُمرضه، وهذا أمر 

 طبيعي، إذ من يدفع املال فله سلطة ونفوذ عىل من يأخذه.

ملرجعي، بأن يلتحق االنخراط يف االنتامء السيايس أو االنتامء ا اخليار الثاين:

هذا العا م أو الشيخ يف سلك الدولة الدينية أو هذا التنظيم السيايس الديني أو 

ذاك، كي تتأّمن بذلك له لقمة العيش، وإذا  م يكن منسجاًم مع التيارات السياسية 

فهو يذهب لاللتحاق بمرجعّية معّينة فيفتح عالقات وطيدة مع املرجع نفسه أو 

 له أو عىل صلة وثيقة بحيث يستطيع تأمني بعض املبالغ مكتبه ليكون وكيالً 

 املالية لنفسه نتيجة هذه العالقات القوّية.

وقد نجد أحيانًا علامء يذهبون هنا وهناك لتأمني مبلغ مايل يوّزعه هذا املرجع 

أو ذاك أو هذه اهليئة العلامئية أو تلك، أو هذا التنظيم أو ذاك، وهكذا.. لكي 

 ل جتميع هذه املبالغ االستمرار يف العيش.يستطيع من خال

أن تأتيه أموال اخلمس واحلقوق الرشعية نتيجًة ملستواه  اخليار الثالث:

ولكّن أموال اخلمس  .ومكانته وعالقاته، ويف هذه احلال يرصف عىل نفسه منها

وأمثاله  م تعد متوّفرًة بشكل مبارش كاملايض، إذ زادت نسبة التمركز يف هذه 

بحيث صارت الناس يف غري بلد ومنطقة تعطي كبار الشخصيات أو  األموال

 الوكالء يف البلد، بدل أن تعطي صغار العلامء واملشايخ وطلبة العلوم الدينية.

األوقاف، وهذه قضّية حتصل يف بعض األماكن، حيث يمنح  اخليار الرابع:

نية، الطالب خمّصصات مالية نتيجة وجود أوقاف ترجع لطالب العلوم الدي

وغالبًا ما ال يسّد هذا اخليار حاجات عدد كبري من املشايخ، فهو ُمدود نسبّيًا لو 
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أخذناه عىل نطاق واسع. إضافة إىل كون الكثري من هذه األوقاف تقع حتت 

 سلطة وكالء املراجع أو التيارات السياسية واالجتامعيّة.

ّخرًا حيث نشأت العمل املؤّسسايت ونحوه، وهذا ما ظهر مؤ اخليار اخلامس:

الكثري جّدًا من املؤّسسات البحثية والعلمّية التي انخرط فيها اآلالف من املشايخ 

 الكرام لتأمني لقمة العيش من جهة وخدمة الدين والفكر من جهة ثانية.

قراءة العزاء، حيث تؤّمن هذه الطريقة جزءًا ال بأس به من  اخليار السادس:

 ة، تبعًا ملستوى نجاحه يف هذا األمر.احتياجات الشيخ خالل أشهر عدّ 

هذه هي أهم اخليارات، وإال يبقى الشيخ يعيش وضعًا مأساوّيًا كبريًا، وقد 

رأينا أمثاهلم يف حياتنا ممّن ال تعرف الناس الكثري منهم، ألّّنم ليسوا تابعني 

جلهات سياسية وال مرجعية وال بالذين يتقّربون إىل األغنياء والوجهاء، وال 

ذين يملكون صوتًا يؤّهلهم لقراءة العزاء ونحوه، مع اشتامهلم عىل أخالقية بال

 التعّفف وغري ذلك.

املشايخ الكرام إذا اختذوا أّي سبيل من هذه السبل، فإّن من أنا ال ألوم الكثري 

أفضل هذه السبل عندي هو العمل وأخذ املال مقابل العمل، ال أخذ املال مقابل 

ال تعمل، لكن إذا  م يتوّفر هذا العمل أحيانًا أو كانت  كنَت الزّي الديني حتى لو 

ظروف هذا الشيخ ال تسمح له ـ تبعًا للمنطقة التي هو فيها ـ بالعمل، فامذا 

يفعل؟ ستجده مضطّرًا للمطالبة باملال مقابل قراءة العزاء، ومضطّرًا لكي 

ال تذهب به  يتحّمل هذا التيار السيايس أو ذاك الغنّي أو هذه اجلامعة، كي

 املواقف نحو الفقر.

هذه ظواهر موجودة، وال أقول: إّّنا األغلب، بل أقول إّّنا ليست بالقليلة، 

وهلذا ال أمّحل الكثري من املشايخ مسؤولية هذه األوضاع فهم مغلوب عىل 
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أمرهم، وهم برٌش مطالبون بتأمني لقمة العيش ألهلهم وعياهلم، فيام يظّن الناس 

تيهم األموال عىل طبق من فّضة، وربام من ذهب أو أملاس، دون أن أّن مجيعهم تأ

 ّن هذه األموال إّنام أتتهم هبذه الطريقة أو تلك.أيعرفوا 

 أنا أّْحل الشيخ أو طالب العلم اَلسؤولية من أربع نواٍح: ،نعم

إّن بعضهم ال يرى من شأنه أن يعمل يف مؤّسسة أو جمّلة أو ترمجة أو  أوَّلا:

حتقيق أو أّي شء آخر، وهذه ظاهرة موجودة عند بعض املشايخ، وهذا خطأ 

كبري، فقد صارت فرص العمل خالل العقدين األخريين كثرية جّدًا أمام املشايخ 

هم ال يبحثون عن وطالب العلوم، و م يعد األمر كاملايض، لكّن الكثريين من

عمل، ويريدون أن يعيشوا يف وضع جّيد دون أن ينخرطوا يف وظائف، بل 

 .البعض دهذه مفاهيم خاطئة موجودة عن بعضهم يرى ذلك عيبًا ال يليق بشأنه.

أجد أّن هذه الظاهرة بدأت تتقّلص ـ بحكم احتكاكي باحلوزوّيني ـ ولكنّني 

وهذا مؤرّش طّيب، فصحابة النبي تدرجيّيًا منذ حوايل العقدين من الزمن، 

وأصحاب األئّمة كانوا يعملون، فمنهم البزاز، ومنهم الصرييف، ومنهم بياع 

اع، ومنهم السابري، ومنهم من يملك ماالً يؤّجره أو ضياعًا، ومنهم الزرّ 

العاملون يف سوق النخاسة، وغري ذلك. و م نشهد بشكل قوّي ظاهرة التعايل 

يبًا، لكن عىل أّية حال نحن نأمل أن يستمّر هذا الزوال عن العمل أو اعتباره ع

التدرجيي هلذه املفاهيم، لنصل إىل حلول أفضل للقضّية املالية يف الداخل 

 احلوزوي.

فام املانع أن يعمل الشيخ يف التدريس يف املدارس اللغَة العربية أو الدين أو 

من التخّصص اجلامعي من  القرآن أو التاريخ أو الفلسفة أو غري ذلك؟ وما املانع

أّول الوقت لكي يتوّفر له مثل هذا العمل يف الحق األزمان؟ إذا كانت بعض 
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األعامل ال تليق بمكانة الشيخ االجتامعية، لكّن الكثري من األعامل تليق بالتأكيد، 

أّما إرصار بعضنا عىل أن يبقى يف بيته ويصيّل يف املسجد وعىل األموال أن تأتيه 

منطقي، فإذا كنت تقدر عىل العمل وأخذ املال فلامذا تريد اإلرصار عىل فهذا غري 

 الصالة مجاعة يف املسجد مقابل املال؟ أليس خيار العمل أطهر للقلب؟!

إّن تصحيح هذه املفاهيم رضوريٌّ للغاية، وحيث يمكن يلزم علينا أن 

للقضايا  نتحّمل العمل بام ينسجم مع الوظيفة )املشيخّية( األصل، يف التصدّي 

الدينية للناس، أّما أن يكون أغلب وقتي يذهب سدى ويف الوقت عينه ال أبحث 

عن عمل يليق بشأين فهذا غري صحيح وغري منطقي، وجيب السعي لتحطيم 

املفاهيم الوِهية الطبقّية التي نصطنعها، والتي وردت النصوص الدينية بعكسها 

 متامًا.

األخرى املشار إليها، فإذا كنَت بحاجة  املبالغة يف استخدام الطرق ثانياا:

للعالقة مع غنّي كي توّفر بعض املال منه لتعيش، فال يعني ذلك أن تذهب 

هبيبتك ومكانتك االجتامعية، حتى ليقال بأّن فالنًا الشيخ مالزم هلذا الغنّي أو 

ذا كنت ذاك، أو أن يقال بأّننا ال نراه مع الفقراء بل غالبًا ما نراه مع األغنياء. وإ

مضطرًا ألخذ املال عىل قراءة العزاء ـ وأنا أقّر لك باضطرارك ـ فال داعي 

 .للمبالغة يف املطالبة بطريقة تذهب بامء وجهك بام لك من سمٍة اجتامعّية

بل إّن بعض األساليب التي يستخدمها الناس يف بعض املناطق أعتقد أّن من 

مل بعضهم وعاًء يف ليلة واجب الشيخ اإلفصاح والتشّدد فيها، مثل أن حي

العارش من املحّرم أو يف كّل ليلٍة منه جلمع األموال لقارئ العزاء!! هذه طريقة 

مذّلة ال ينبغي للناس أن تفعلها مع قارئ العزاء؛ فإّّنا تنايف احرتامه وتقديره، 

وال ينبغي له أن يقبل هبذا أبدًا. إذا كنت بحاجٍة للامل واضطررت ملثل هذه 
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خليارات أعاله، فال داعي للمبالغة أو اإلفراط أو إذهاب ماء الوجه الطرق وا

 للحصول عىل املال.

ويف هذا السياق يأيت موضوع املطالبة بمبالغ مالية مذهلة، فيأتيك شخٌص 

ليطالب بملغ مايل عاٍل جّدًا مقابل قراءة جملس عزاء لعرشة أّيام. هذا شء وإن 

رتك صورًة سلبية أمام الناس عن مجاعة علامء  م يكن حرامًا لكنّه غري مناسب، وي

الدين، بل ويذهب بامء وجه هذا الشخص نفسه، وجيّر عليه التهمة والغيبة 

 والبهتان والقيل والقال.

طبعًا، ليس قراء العزاء لوحدهم يف هذا، بل هناك رشائح اجتامعية نجد أّن 

تبتعد عن الروح  طبيعة عملها هي الُبعد اإلنساين، لكّن طريقة أخذها للامل

اإلنسانية، فالطّب مثاًل مهّمة إنسانّية مليئة بالرسالّية واإلنقاذ واإلعانة، لكنّنا 

نجد بعض األطباء ـ بل ربام كثري منهم ـ يبالغ يف األموال التي يأخذها مقابل 

مخس دقائق للنظر يف حال املريض، أو يبالغ يف املال الذي يأخذه مقابل عملّية 

أو ساعتني! هذه الظواهر املتناقضة ال نجدها  قد تأخذ منه ساعةً  جراحية عادية

عند املشايخ أو قراء العزاء فقط، بل كثري من رشائح املجتمع األخرى أيضًا من 

هذا النوع، وكام يكون الطبيب بحاجة إىل املال لكي يعيش، كذلك قارئ العزاء، 

دينية وروحية سامية،  وكام هذه مهّمة إنسانية نبيلة ورقيقة، كذلك هذه مهمة

فالكّل مصاب هبذا الداء تقريبًا، وال أجد داعيًا للمبالغة يف قضية قّراء العزاء أو 

وعليه فينبغي  املشايخ مع عدم أخذ الظاهرة العاّمة يف جمتمعاتنا بعني االعتبار.

 لرجل الدين أن يتنّبه هلذا.

بعض ولو الويف هذا السياق، تأيت ظاهرة التنافس الدنيوي التي يقع فيها 

القليل، فتجدهم متنافسني عىل نوعّية السيارات التي يريدون ركوهبا، أو 
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متنافسني عىل نوعّية الرخام الذي ينبغي هلم وضعه يف املنزل، أو متنافسني عىل 

نتشار ظاهرة التنافس بعض أنواع املالبس لزوجاهتم وأبنائهم وهكذا. إّن ا

السلبي هذه، والتي تشارك فيها بعض زوجات رجال الدين أمٌر غري صحّي، بل 

جيب معاجلته ومواجهته تربوّيًا وأخالقّيًا، حتى ال ينجرف اإلنسان نحوه وهو ال 

يشعر، وكثري من رجال الدين يقعون يف هذه املشاكل عن طيب نفس وُحسن نّية 

 ودون انتباه يف البداية.

القناعة وترشيد االستهالك، فطالب العلم عندما دخل يف هذا السلك  ثالثاا:

فقد وّطن نفسه عىل التضحية والعناء والتحّمل، فهذا طريق األنبياء والصلحاء 

والعاملني، فعندما يفّكر يف استهالكه الشخيص، فعليه أن يقبل بالتقّشف النسبي 

 مكانات املادية املمكنة.وبالتواضع يف العيش عندما ال تكون لديه اإل

إّنني ضّد القول لرجل الدين: ال يصّح أن يكون لك هذا، بل أنا مع القول 

له: من أين لك هذا؟ فإذا كان رجل الدين حيصل عىل املال بطريقة وظيفيّة 

رشيفة ومتعارفة فال حيّق للناس أن تطالبه بأن يكون فقريًا، فبعض رجال الدين 

 غنّية، فال رضورة ألن نطالبهم بالعيش عيشة هم باألصل أغنياء ومن أرٍس 

الفقراء دومًا، ما دام املال مرشوعًا وناجتًا عن تعبه وكّد يده، إّنام السؤال هو: من 

أين لك هذا؟ فإذا أخذته من طريق غري الئق يأيت اإلشكال هنا، أّما إذا أخذته 

وم أن يعيش كّل من طريق الئق فال ضري عليك، فلم ينّص القرآن والسنّة عىل لز

شيخ حياًة فقرية، نعم عليه أن ال يعيش حياة بذخ وإرساف وتبذير خترجه عن 

جاّدة الرشع، لكن لو توّفر املال يف يده بطريقة رشعيّة ناجتة عن عمله، فأّي مانع 

من أن تكون له الدار الواسعة واملركب اهلنّي اللذين حثت النصوص عىل أن 

 يمتلكهام اإلنسان؟!
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يد االستهالك من أعظم املهاّمت التي يطالب املصلحون اليوم يف إّن ترش

جمتمعاتنا باحلديث عنه، فقد بلغ اإلرساف والبذخ مبلغًا عظياًم بني الناس عاّمة، 

 ويف جانبهم فقراء جائعون أو مرىض ال قدرة هلم عىل الذهاب للمستشفى.

قّل؛ ألّن ترشيد االستهالك موضوع طويل حيتاج أن نتكّلم فيه بشكل مست

الكثري من مظاهر حياتنا بات غري منطقي، لكن ما هيّمني هنا هو رجال الدين 

أن يرّشدوا استهالكهم، ـ عندما يكونون يف وضع حرج ماّدّيًا ـ الذين يطاَلبون 

ال أن يرصفوا بطريقة عشوائّية عىل أساس أّن األمخاس سوف تأيت، أو أّننا يمكن 

ا الوكيل أو ذاك، أو من هذا الغنّي أو ذاك، أو هبذه املبلغ املايل من هذ ؤّمنأن ن

اك، أو من هذا الوقف أو الواسطة أو تلك، أو باسم هذا املرشوع الديني أو ذ

 ذاك أو..

االستقالل الفكري والديني، فمن املعلوم أّن التبعية االقتصادية تتبعها  رابعاا:

فكري  تبعّية فكرّية وبيانية ودينية، وأّن االستقالل االقتصادي يتبعه استقالٌل 

وثقايف، هلذا ينبغي لرجل الدين أن يسعى دومًا لكسب استقالله الفكري 

 .والنهي عن املنكرواستقالله يف مواقفه، وحرّيته يف األمر باملعروف 

ففي بعض األحيان نجد أّن بعضهم عندما يصبح مورد عيشه هو هذا الغني 

أو ذاك، أو هذا التيار السيايس أو ذاك، أو هذه املرجعّية أو تلك.. يفقد متامًا 

استقالله الفكري ويسّد باب أمر هذا الغني باملعروف وّنيه عن املنكر سّدًا تاّمًا، 

نقٍد له خوفًا من وقف تدّفق النقد واملال عليه منه، وهكذا  فال جتده يتفّوه بأي

احلال يف مورد كون قوت نفسه وعياله من هذا التنظيم السيايس أو ذاك، ومن 

غري سليم، فالبّد أن حيمل رجل الدين هّم  هذا التيار الديني أو ذاك، وهذا أمرٌ 

يغدقون عليه بامل األمر باملعروف والنهي عن املنكر دومًا حتى ألولئك الذين 
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عيشه وقوت سنته، مستخدمًا ما يمكن من الطرق اهلادئة، وهلذا نقول دومًا بأّن 

عليه تأمني رزقه من مواضع متعّددة حتى ال يكون أسريًا ملوضٍع واحد؛ ألّن 

حتّول رجل الدين إىل جمّرد موّظف يف مؤّسسة هذا املرجع أو ذاك، أو يف هذا 

عند هذا الغني أو ذاك يفقده شخصّية األمر باملعروف  التيار السيايس أو ذاك، أو

 .والنهي عن املنكر

واألنكى من هذا يصبح من يتحّكم بأمره وتوجيهه يف القضايا الدينية جمّرد 

أشخاص ال فقه هلم يف الدين وال علم هلم بالفكر، فيفرضون عليه احلديث يف 

يف هذا امللّف دون ذاك هذا املوضوع دون ذاك، ويلزمونه برتك األمر باملعروف 

إلزامًا غري مبارش، فرجل الدين يتحّمل هنا بعض املسؤولّية يف أن حياول أن 

يفتّك من هذا الوضع ولو كان رزقه عرب هذا السبيل، وأن ال يستسلم ّنائّيًا هلذا 

 األمر حيث يمكنه ذلك، إذ ال يكّلف اهلل نفسًا إال وسعها.

أن يؤاخذ عليها رجل الدين اليوم، هذه هي القضايا األربع التي يمكن 

وليس أصل أّنه يطلب املال أو غري ذلك. هذا عىل املستوى الفردي آلحاد رجال 

 الدين.

إنني أعتقد بأّن أبرز من  اَلستوى الثاين: وهو اَلستوى النوعي واَلؤّسيس،

 يتحّمل مسؤولية األوضاع املالية التي يعيشها رجال الدين هو:

 كم املؤّسسة الدينية ككّل.ـ النظام الذي حي 2

ـ وبعض النافذين الذين يسعون ـ من حيث شعروا أو  م يشعروا ـ  1

 لتكريس هذا الوضع؛ ألّن فيه مصلحتهم.

لست أريد اآلن أن أحتّدث عن القضية املالية عمومًا يف املؤّسسة الدينية، فهو 

خ مرتىض موضوع حتّدث فيه الكثريون، السيام السيد ُممد باقر الصدر والشي
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مطهري وغريِها، وقّدمت معهام وبعدِها طروحات عّدة لتحسني األوضاع، 

وحصل تقّدم ملحوظ ينبغي اإلقرار به وشكر اهلل عليه، لكن  م حتصل القفزة 

النوعية املنشودة رغم مرور نصف قرن عىل تلك الطروحات التي قّدمت. هذا 

لدينية واحلديث عن موضوع طويل يف كيفية تنظيم املال عند املرجعّيات ا

املرجعّية الرشيدة واملرجعية املؤّسسة وغري ذلك ممّا قيل ويقال إىل يومنا هذا، 

وهناك يف هذا املضامر سلسلة من املفاهيم املعّطلة التي يفرتض التخّلص منها، 

 .وال جمال للحديث عنها اآلن

حتى  لكن ما أريد قوله هو أّن هذا الوضع الذي فرض عىل آحاد رجال الدين

جّرهم إىل ما جّرهم إليه، وبرغم حتّسن األوضاع يف غري موقع ومكان، لكن 

يبقى الوضع دون املستوى املطلوب، والبّد لنظام املؤّسسة الدينية من إحداث 

تغيري كبري يف املسألة املالية، وأكتفي هنا باإلشارة إىل رضورة تأمينها فرص عمل 

املناخ هلم هو الكفيل بإدخاهلم يف نسق لطالب العلوم الدينية، فإّن خلق هذا 

اإلنتاج املايل الطبيعي يف عا م الوظيفة واحلصول عىل املال، إىل جانب تفتيت 

املفاهيم املثّبطة عن ذلك كام أرشنا سابقًا، وهذا ما شهدنا تطّورًا كبريًا فيه خالل 

سالمي العقدين األخريين، لكنّه حيتاج إىل بسط وتوسعة عىل امتداد العا م اإل

 .وغريه حيث ينترش رجال الدين عموماً 

وقد ذكرت األحاديث الرشيفة وفتاوى الفقهاء بأّن القرض أفضل من 

الصدقة، وجيب التفكري باستخدام هذا املنهج مع طالب العلوم بعد االنتهاء من 

املرحلة الدراسّية، فال نعّودّنه عىل األعطيات، بل عىل تأمني فرص عمل أو 

 ملسؤولية اإلنتاجية التي يعيشها سائر الناس.قروض ليعيش ا

وعليه، فالكّل مسؤول عن معاجلة هذه الظاهرة، وليس آحاد اَلشايخ وقّراء 
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 العزاء فقط:

الناس عمومًا، برتحيبها بعمل رجل الدين وعدم اعتبار ذلك منقصة، بل  ـ 5

هو مفخرة وتواضع وقيمة مضافة له، والسعي من قبل الناس للمزيد من 

حرتام االجتامعي لرجل الدين ليس باملجامالت، وإّنام بمساعدته عىل اال

التواضع والعمل والعّفة والتمنّع والكربياء اإلجيايب ونحو ذلك، وتقديم املال له 

ـ عندما يراد تقديمه ـ بطريقة تليق به وحتفظ ماء وجهه، وشعورهم بأّن عا م 

 الدين هو مسؤولية اجتامعيّة أيضًا.

ة الدينية، بتفتيت املفاهيم املثّبطة عن اإلنتاج الطبيعي لرجل الدين املؤّسس ـ 4

حيث يمكن، والسعي لتأمني فرص عمل له تليق بشأنه وال تدفعه لألخذ من 

 الناس أو إلراقة ماء وجهه وأهله هنا وهناك.

رجل الدين نفسه، فعليه السعي للتقليل مهام أمكنه من أخذ أعطيات  ـ 4

بحث عن فرص عمل حيث يمكنه، ونحن ال نقول بأّن اخلمس والزكاة، وال

اجلميع يمكنه تأمني فرص عمل، بل نقول: )حيث يمكن(. إضافة إىل ترشيد 

 االستهالك وتوازن الرصف املايل.

نسأل اهلل التوفيق لكّل العلامء والعاملني وطلبة العلوم الدينية الذين رّشفهم 

 أفضل يف اإلنتاج واالستهالك، إّنه اهلل هبذه اخلدمة النبيلة، لبلورة نظام مايل

 قريب جميب.

 ات؟وماذا عن املساجد واحلسينّي ،زعاج باألصوات العاليةحكم اإل ـ 333

  السؤال: يًمرس كثري من الناس الفوىض واإلزعاج الصوِت لآلخرين، َّلسيًم

للجريان، حتى أّن بعض اَلساجد واْلسينيات تبالغ ِف ذلك، ما هو اَلوقف 
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 هذه الظاهرة؟اإلسالمي من 

  هذه من الظواهر السلبية جّدًا التي تعاين منها الكثري من بلداننا العربية

فال نحّب الصمت وال نريده، ألّنه  ،واإلسالميّة، ولعّلها تعبري عن قلقنا وخوفنا

مقلق وخميف، حتى أّننا عندما نكون لوحدنا صامتني فإّننا نحاول أن نستمع إىل 

صوت املذياع أو إىل أغنية كي ال يبقى الصمت، كأّنام هناك خوٌف منه أو إدمان 

لألصوات العالية، كام كان يقول العالمة الراحل السيد ُممد حسني فضل اهلل 

 .رمحه اهلل

بل جتد بعضًا من اخلطباء السياسّيني والدينيني يدمنون الرصاخ عىل املنابر 

بطريقة مثرية جّدًا بحيث ختلق يف وعي اجلمهور أنموذج اإلنسان املتوتر والقلق 

ن والغاضب، األمر الذي يرتك أحيانًا أثرًا سلبّيًا يف نمط عيش حياة الكثري م

 الناس.

قافة التي باتت تروج يف بعض املناطق )لبنان األسوأ من هذا كّله تلك الثو

مثاًل( من إطالق الرصاص عقب ظهور زعيٍم سيايس أو مذهبي أو انتهاء 

خطابه، األمر الذي أّدى يف بعض األحيان إىل ترّضر ممتلكات اآلخرين، بل 

وقد لعب نمط احلياة العرصية دورًا كبريًا يف التلّوث الصويت يف ح. واألروا

 ا.آثارًا سلبية عىل نفوسنا وأرواحنا وعقولنا وأجسادن فضائنا، وترك

وال فرق يف سلبّية هذه الظاهرة بني أن تصدر من الناس بأبواق سياراهتم أو 

الراديو أو أجهزة ضبط الصوت، أو عند كّل مناسبة أو نجاٍح يف املدرسة أو 

أهلهام، اجلامعة، أو عروس تزّف إىل منزل زوجها، أو حاّج أو زائر يرجعان إىل 

أو انتصار سيايس أو عسكري أو غري ذلك، وبني أن يصدر هذا األمر من 

املساجد أو احلسينيات أو املسريات الدينية، إذ ينبغي حتى اإلمكان جتنّب 
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 اإلزعاج لآلخرين بام يؤذهيم.

وليس ألّنك تذيع صوت القرآن الكريم فهذا مرّبٌر لك إلطالق الصوت من 

ة طويلة قبل أذان الفجر مثاًل، فإّن الناس قد ال تتحّمل مئذنة املسجد عاليًا ملدّ 

مثل ذلك، وعلينا أّن نحبّب الناس بالدين وال نبغضهم به، وليس اعرتاض 

الناس ناشئًا عن كرٍه للدين بالرضورة، بل عن حالة طبيعية حيث تتنّوع أعامهلم 

التنكيل ـ بحّجة إذاعة احلّق ـ ومشاغلهم فريجعون متعبني للراحة، فال يصّح 

 بالناس هبذه الطريقة.

وقد حتّدث غري واحد من العلامء عن سلبيّة هذه الظاهرة وقّدموا توجيهات 

دينية بشأّنا، وأنا أنقل لكم بعض النصوص، لنرشها بني الناس، عّلنا نساعد يف 

 بناء حياة أفضل ويف نظام حياة اجتامعيّة أكثر حضارًة وتقّدمًا ورفعة إن شاء اهلل:

هل جيوز إزعاج اجلار اليهودي، أو اجلار »السيد عيل السيستاين(: ) ـ 5

ال جيوز إزعاجه من  اجلواب: املسيحي، أو اجلار الذي ال يؤمن بدين أصاًل؟

 (.257)السيد السيستاين، فقه احلضارة: «. دون مرّبر

فلنتأّمل هذا النّص الرائع الذي ال جييز إزعاج حتى الذي ال يؤمن بدين 

  م نملك مرّبرًا مقبوالً. أساسًا، ما

حّق اجلوار قريب من حّق الرحم، يستوي »وجاء يف نّص آخر له حفظه اهلل: 

صىّل اهلل عليه يف ذلك احلّق اجلار املسلم واجلار غري املسلم، فقد أثبت رسول اهلل 

اجلريان ثالثة: فمنهم »للجار غري املسلم هذا احلّق، حيث قال: وعىل آله وسّلم 

حقوق: حق اإلسالم، وحّق اجلوار، وحّق القرابة، ومنهم له حّقان:  من له ثالث

وقال « حّق اإلسالم ، وحّق اجلوار، ومنهم من له واحد: الكافر له حّق اجلوار

، وقد أوىص اإلمام عيل اإلمامني «أحسن جماورة من جاورك تكن مؤمناً »)ص(: 
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اهلل اهلل يف »ال )ع(: احلسن واحلسني باجلريان بعدما رضبه اللعني ابن ملجم، فق

، وقال «جريانكم، فإّّنم وصية نبيّكم ما زال يويص هبم حتى ظننّا أّنه سيوّرثهم

ليس منّا من  م »، وقال )ع(: «ملعون ملعون من آذى جاره»اإلمام الصادق )ع(: 

 (.111)السيد السيستاين، الفقه للمغرتبني: «..«. حيسن جماورة من جاوره

هل حيرم تزيني سيارة الزفاف واستعامل املنّبه »يزي(: )الشيخ جواد الترب ـ 4

الصويت )بوق أو هرن( يف الشوارع، سواء يرشط أن يكون موجبًا للريبة أو 

يف الفرض املذكور هذا ينايف العفاف والسرت املطلوبان اجلواب:  يزعج الناس؟

 .(787: 7)الشيخ جواد التربيزي، رصاط النجاة « من املرأة، واهلل العا م

ورد يف الرشيعة استحباب خفض الصوت، »..)السيد ُمّمد الشريازي(:  ـ 4

وقد وردت روايات كثرية يف هذا اجلانب، قال رسول اهللَّ صىل اهللَّ عليه وآله 

وعن «. يا أبا ذر، اخفض صوتك عند اجلنائز وعند القتال وعند القرآن»وسلم: 

لقتال يأمر الناس بخفض اإلمام عيل عليه السالم: إنه كان إذا زحف إىل ا

األصوات والدعاء. ويف رواية أخرى عن ابن عباس يصف أمري املؤمنني عليه 

ويقول هلم معارش الناس استشعروا اخلشية وأميتوا األصوات »السالم قال: 

ويف حديث آخر إنه عليه السالم قال ألصحابه عند الرباز: «. وجتلببوا بالسكينة

بأ للسيوف من اهلام وأربط للجأش وأزكى وعّضوا عىل األرضاس فإنه أن»

ويف رواية أخرى: «. للقلوب، وأميتوا األصوات فإنه أطرد للفشل وأوىل للوقار

جباه  واوعّضوا عىل األرضاس فإّنه أنبأ للسيوف عن اهلام وغّضوا األبصار ومدّ »

«...«. وا الكالم فإّنه أطرد للفشل وأذهب بالوهلاخليول ووجوه الرجال وأقلّ 

، حيث استعرض بحثًا مفّصالً 221ـ  211سيد ُممد الشريازي، فقه البيئة: )ال

 هناك(.
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ال خيفى أّن أمر اجلار شديد، وحّث الرشع »)السيد روح اهلل اخلميني(:  ـ 3

األقدس عىل رعايته أكيد، واألخبار يف وجوب كّف األذى عن اجلار ويف احلث 

ما زال »اهلل عليه وآله أنه قال:  عىل حسن اجلوار كثرية ال حتىص، فعن النبي صىل

ويف حديث آخر أنه صىل اهلل  ،«جربئيل يوصيني باجلار حتى ظننت أنه سيورثه

عليه وآله أمر علّيًا عليه السالم وسلامن وأبا ذر ـ قال الراوي: ونسيت آخر 

وأظنّه املقداد ـ أن ينادوا يف املسجد بأعىل صوهتم بأنه ال إيامن ملن  م يأمن جاره 

، ويف الكايف عن الصادق عن أبيه عليهام السالم قال: «ائقه، فنادوا هبا ثالثاً بو

قرأت يف كتاب عيل عليه السالم أّن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله كتب بني »

املهاجرين واألنصار ومن حلق هبم من أهل يثرب أّن اجلار كالنفس غري مضاّر 

دوق بإسناده عن الصادق عن وروى الص ،«وال آثم، وحرمة اجلار كحرمة أمة

من آذى جاره حرم »عيل عليهام السالم عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله قال: 

، «اهلل عليه ريح اجلنة ومأواه جهنم وبئس املصري، ومن ضّيع جاره فليس منّي

، وعن الصادق «ليس منّا من  م يأمن جاره بوائقه»وعن الرضا عليه السالم: 

اعلموا أّنه ليس منّا من  م حيسن »ل والبيت غاّص بأهله: عليه السالم أّنه قا

، وعنه عليه السالم قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله: «جماورة من جاوره

، فالالزم عىل كّل من يؤمن باهلل «حسن اجلوار يعمر الديار وينسئ يف األعامر»

 يكن مما يوجب ورسوله واليوم اآلخر االجتناب عن كّل ما يؤذي اجلار وإن  م

فسادًا أو رضرًا يف ملكه، إال أن يكون يف تركه رضر فاحش عىل نفسه، وال ريب 

أّن مثل ثقب اجلدار املوجب لإلرشاف عىل دار اجلار إيذاء عليه، وأّي إيذاء، 

وكذا إحداث ما يتأّذى من رحيه أو دخانه أو صوته أو ما يمنع عن وصول اهلواء 

: 1اخلميني، حترير الوسيلة السيد «. )يه وغري ذلكإليه أو عن إرشاق الشمس عل
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 (.111ـ  117

)السيد ُممد حسني فضل اهلل(: بعد حديث مطّول عن مسألة الصوت  ـ 1

وينبغي أن يعلم من خالل ما قّدمناه أن شجب »..وارتفاعه يقول رمحه اهلل: 

اإلسالم لألصوات العالية دون رضورة ال يقترص عىل مضمون دون مضمون؛ 

ّن القضية قضّية طبيعة الصوت ال قضية املحتوى، فال يفرق بني القرآن وغريه أل

كام يظّن بعض السّذج أّن هلم احلّق أن يرفعوا اجلهاز الصويت الذي يملكونه إىل 

أبعد حّد إذا كان الصوت يتضّمن قرآنًا أو موعظة أو غري ذلك؛ ألّن الدين 

. إّن هذا الظّن خطأ؛ ألّن يفرض عىل اآلخرين أن خيضعوا لذلك ويستسلموا

اإلسالم يريد لإلنسان أن يستمع للقرآن وللمواعظ بروح هادئة خاشعة، ومن 

الطبيعي أّن ذلك لن يتحّقق إذا كان الصوت ينطلق بصورة مزعجة تثري 

 (.71ـ  77)مفاهيم إسالمية عاّمة: «. األعصاب وتبعث عىل التوتر..

م بالنسبة الستمرار مسرية مواكب ما هو رأيك»)السيد عيل اخلامنئي(:  ـ 6

 العزاء يف ليايل شهر ُمّرم إىل منتصف الليل ويستخدم فيها الطبل واملزمار؟

نطالق مواكب العزاء عىل سيّد الشهداء وأصحابه عليهم السالم اجلواب: ا

واملشاركة يف أمثال هذه املراسم الدينية أمٌر حسن جّدًا ومطلوب، بل من أعظم 

 تعاىل، ولكن جيب احلذر من أّي عمل يسّبب إيذاء اآلخرين أو القربات إىل اهلل

 (.751، س211: 1)أجوبة االستفتاءات «. يكون ُمّرمًا يف نفسه رشعاً 

عليه، فإّن من املطلوب منّا مجيعًا ـ أفرادًا ومجعّيات ومؤّسسات دينية  وبناءً 

اًة وغري دينية ـ أن نسعى خللق فضاء صويت صّحي يمكن أن نعيش فيه حي

أفضل، ونبني فيه شخصيات أكثر اتزانًا ووقارًا، ومن املطلوب من علامء الدين 

واخلطباء تناول مثل هذه املوضوعات التي تواجهها الناس يوميًا لتوجيه الشارع 
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املتدّين نحو ممارسة حياة أخالقّية أفضل من الناحية االجتامعيّة، لنتمّكن من 

 واحي عن غريه متيّزًا إجيابّيًا إن شاء اهلل.صنع جمتمع متدين متميّز من هذه الن

هذا، وإذا كان بعض الناس بحاجة للرصاخ والضجيج أحيانًا لتنفيس 

الغضب والضغط احليايت، فإّنه يمكن ختصيص أماكن بعينها لذلك تستطيع 

تأمني مناخ مناسب هلم، وهذا ما يرتبط باجلهات املعنّية بالشأن النفيس والرتبوي 

 العام.

بنحو الرتتيب؟ وهل هي مقدورة السّتة كان االستغفار هل أر ـ 333

 ؟!لإلنسان

  السؤال: بالنسبة ْلركان التوبة التي قاهلا أمري اَلؤمنني، سؤاِل هو: إذا أردُت

أن أتوب إىل اهلل، فهل أّتبع أركان التوبة واحدةا بعد اْلخرى، أي إذا مل أنتِه من 

الركن الرابع يقول اإلمام عيل عليه السابقة َّل أستطيع أن أبدأ بالالحقة؟ ففي 

سؤاِل هو إذا مل «. أن تعمد إىل كّل فريضة عليك ضّيعتها فتؤّدي حّقها»السالم: 

ُانِه كّل القضاء الذي عيّل من الواجبات َّل أستطيع أن أذهب إىل الركن اخلامس 

م أم َّل، فعندما أبدأ بالقضاء أستطيع أن أذهب إىل الركن اخلامس؟ كًم أّن اإلما

اخلميني ِف كتابه )اْلربعون حديثاا( بالنسبة للركن اخلامس الذي هو: )أن تذيق 

اجلسم أمل الطاعة كًم أذقته حالوة اَلعصية( يقول: فإذا سهر ليلةا ِف اَلعصية 

سؤاِل: هل قول اإلمام اخلميني يعني أن أستذكر  ة.تداركها بليلة من العباد

إّنني عصيت اهلل تعاىل ثالثني ليلة، ومن ثّم  :اَلعايص التي عملتها وأقول مثالا 

أقوم بعبادة اهلل ثالثني ليلة؟ وإذا كان كذلك فكيف أتعامل مع نفيس بالنسبة 

 ؟لتحميلها أكثر من طاقتها
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 :هذا احلديث لإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم جاء كالتايل:  أوَّلا

(: ثكلتك أّمك، أتدري ما وقال عليه السالم )لقائل قال بحرضته أستغفر اهلل»

االستغفار؟ االستغفار درجة العّليني. وهو اسٌم واقع عىل سّتة معان: أّوهلا الندم 

عىل ما مىض. والثاين العزم عىل ترك العود إليه أبدًا. والثالث أن تؤّدي إىل 

املخلوقني حقوقهم حتى تلقى اهلل أملس ليس عليك تبعة. والرابع أن تعمد إىل 

عليك ضّيعتها فتؤّدي حّقها. واخلامس أن تعمد إىل اللحم الذي نبت كّل فريضة 

عىل السحت فتذيبه باألحزان حتى تلصق اجللد بالعظم وينشأ بينهام حلٌم جديد. 

والسادس أن تذيق اجلسم أ م الطاعة كام أذقته حالوة املعصية، فعند ذلك تقول 

؛ ومكارم 151ني: ؛ وروضة الواعظ18ـ  15: 1)ّنج البالغة « أستغفر اهلل

؛ 218؛ وفالح السائل: 11ـ  81؛ والتذكرة احلمدونية: 721األخالق: 

؛ 15: 2؛ والديلمي، إرشاد القلوب 71والزرندي احلنفي، معارج الوصول: 

 ، ويف التحف يوجد باختالف يسري(.215وحتف العقول: 

ملتوّفرة ال إّن هذا احلديث رغم اشتهاره وتداوله لكنّه يف مجيع مصادره ا ثانياا:

سند له أصاًل، وأقدم مصادره كتاب حتف العقول للحراين وّنج البالغة الذي 

مجعه الرشيف الريض، وتفصلهام قرون عن عرص اإلمام عيل، وباقي العلامء 

، وغريه( من 711: 7يمكن أن يكونوا أخذوا منهام، وما ورد يف )جوامع اجلامع 

له، هلذا فهذا احلديث يصعب إثبات مضمون مقارب هلذا املضمون أيضًا ال سند 

نسبته إىل اإلمام عيّل عليه السالم، السيام بعد خلّو أّمهات املصادر احلديثية عند 

 الشيعة والسنّة منه، وأغلب مصادره متأّخرة عدا ما أرشنا إليه.

مضافًا إىل أّن فيه رائحة التصّوف التي جتعل االستغفار أمرًا بالغ الصعوبة. 

إىل عدم وضوح مرّبر القسوة التعبريّية التي واجه هبا اإلمام عيل  وإضافًة أيضاً 
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ذلك الشخص، ما  م نفرض خصوصّيًة يف الشخص املذكور و م ُيرد الناقل بيان 

اسمه عمدًا. نعم تأدية احلقوق للمخلوقني واجٌب مستقّل. والتوبة عند مشهور 

وهلذا لو ندم وعزم العلامء هي املعنى األّول والثاين فقط من هذا احلديث، 

صدقت التوبة وعادت عدالته بعد سقوطها وترّتبت جمّددًا آثار العدالة القانونية 

 عليه.

لو أخذنا هبذا احلديث فليست فيه أّية إشارة هلذا الرتتيب، بل هو يعّدد  ثالثاا:

املعاين السّتة وال يرّتب بينها، فيمكن لإلنسان فعل املتأّخر ذكرًا منها ثم فعل 

قّدم كذلك، فلم يقل احلديث: تندم ثم تذيب ثم تؤّدي احلقوق، بل قال: تندم املت

 .بالرضورة وتذيب وتؤدي، وهذا النسق ال يفيد الرتتيب

ظاهر احلديث ـ ولعّله مراد اإلمام اخلميني أيضًا ـ هو أن يقوم  رابعاا:

الشخص بفعل هذه األمور بقصد اإلنابة والتوبة، ثم بعد ذلك تصل املرحلة إىل 

قصد االستغفار، من دون التلّفظ باالستغفار، وقد يقال بأّنه يكفي وقوعها ولو 

لركن األّول والثاين فيام ثم بعد ذلك يستغفر بلسانه، بناًء عىل أّن التوبة هي ا

 االستغفار مرحلٌة الحقة عليها

وأّما مسألة اإلطاقة والقدرة والتحّمل فهذا تابع إلمكانات الشخص، فإذا  

ا إَِّله استطاع كان مطلوبًا وإال فبحسب القدرة؛ حيث ﴿ ََّل ُيَكلُِّف اهللهُ َنْفسا

 (.181﴾ )البقرة: ُوْسَعَها..

 قف منه، أسبابه واحللولأسلوب تسقيط األشخاص، املو ـ 333

  السؤال: يكثر اخلالف حول رشعّية التسقيط، فمنهم من يقبله أو يرفضه

 باَلطلق، ولكّل حّجته، برأيك ما اَلعيار الرشعي الصحيح هلذا اْلمر؟
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  موضوع التسقيط ال يؤخذ فقط من جانبه الفقهي، بل إّنني أعتقد أّن

وأخالق وأسلوب حياة، فتارًة  املشكلة األعمق فيه هي مشكلة ثقافة ووعي

حياول اإلنسان أن ُيسقط فكرًة ما أو مرشوعًا ما يف احلياة، سواء عىل املستوى 

الفكري أو الديني أو الثقايف أو االجتامعي أو السيايس أو غري ذلك، وأخرى 

يعمل عىل إسقاط األشخاص احلقيقّيني أو املعنويني، فيعمل عىل إسقاط هذا 

وتسقيط هذه احلوزة هنا أو هناك، أو هذا التجّمع العلامئي هنا أو العا ِم أو ذاك، 

 هناك، أو هذه اجلامعة أو هذه املؤّسسة أو هذا املركز وما شابه ذلك.

عندما أعتقد أّن هذا الفكر أو العقل أو املنهج خاطئ أو مفسد أو ضاّر 

يف الواقع باملجتمع، فمن حّقي أن أمارس النقد والتفنيد له، وأسعى ملنافسته 

امليداين، لكي أحذفه ألحّل مكانه، ويكون حذيف له بلغة العلم أو الفكر أو 

السياسة أو األخالق أو غري ذلك، وهذا احلذف للفكر ال يصّح أن يكون قمعّيًا 

عرب القتل أو التصفيات أو اإلغالق أو املصادرة أو احلظر أو املنع، بل املفرتض 

املنافسة بالفكر واملنطق والعلم واحلّجة  بني املسلمني أن يكون األصل هو

والربهان وتقديم البدائل وبيان الضعف والقّوة ونحو ذلك، دون كذٍب أو دجل 

 أو تالعب أو تضليل للرأي العام.

إال أّن مشكلتنا يف العرص احلارض تكمن يف جانبني: أحدِها يف األسلوب غري 

لوب تسقيط األشخاص بدل األخالقي إلسقاط الفكر، وثانيهام يف استخدام أس

 ُماربة األفكار:

فعىل الصعيد األّول )النهج غري األخالقي يف تسقيط التيارات واألفكار(،  أ ـ

 نحن نجد نامذج كثرية أذكر منها:

 اإلرصار عىل نسبة أفكار كذبًا وزورًا إىل مذهب أو تيّار لتشويه صورته. ـ 5
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لرأي العام، أو تقع خارج ربط فكٍر بتيارات أخرى قبيحة عىل مستوى ا ـ 4

إطار الدين أو املذهب، دون دليل، مثل أن نقول عن الفكر الفالين بأّنه إحلادي، 

أو هو غريب، أو هو وهايب )يف الوسط الشيعي(، أو هو رجعي متخّلف، أو هو 

رشك، أو هو متحّلل أو غري ذلك من التوصيفات املبارشة )ال العاّمة( التي 

 الفكر أمام الرأي العام.هتدف تشويه صورة هذا 

ُماولة احلديث عن ظروف مريبة لوالدة تيار فكري معنّي، بحيث يبدو  ـ 4

وكأّنه مشبوه أو ابن زنا، كأن نحاول ربطه باملاسونّية أو العاملة أو مع ظروف 

معينة ملتبسة، دون حّجة أو دليل، بحيث يصري التحليل السيايس مع األسف 

 ذا الفكر اآلخر!برهانًا قضائّيًا يف حّق ه

أّما عىل الصعيد الثاين الذي هو ُمّط نظر سؤالكم كام يبدو يل، فإّن  ب ـ

املشكلة كبرية جّدًا، وقد صارت بحّق داًء عظياًم يف األّمة جيب علينا العمل تربوّيًا 

واجتامعّيًا ودينيًا وأخالقّيًا ملعاجلته، بل يبدو يل أّنه يكاد ال يسلم منه فريق أو تيار 

 .تفاوت يف املستوى والدرجة مع

لقد صارت ثقافتنا قائمًة عىل تدمري الرموز لتدمري أفكارهم، وهبذه الطريقة 

خترج األّمة عاريًة من الرموز، ألّن كّل رمز شّوهت صورته وفضحت سريته 

ورسيرته صدقًا وكذبًا، وذهبت هيبة الناس وحرماهتا ومكانتها االجتامعية 

قت عينه حرمتها احلقيقيّة التي تليق هبا. إّن التسقيط الزائفة لكن ذهبت يف الو

واحلذف بلغ بنا حّدًا عظياًم  م نعد نتحّمل نفسّيًا اسم شخص أو فكرًة معّينة 

تنسب له، ونقرأ له وقلوبنا تزداد دّقاهتا وكأّننا يف حال توّتر، قلقني دومًا 

ة أو سقطة وخائفني ومتوّجسني، ونبحث يف كتبه ومقاالته وكلامته عن هفو

 لنبعثر ما بناه، ونشّوه ما صنعه.
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والغريب أّن بعضنا يريد أن يصّفي حسابه مع األحياء فيقوم بتدمري ُحُرمات 

األموات كي يسقط األحياء التابعون هلم تبعًا لسقوطهم، بل أحيانًا يسعون 

 بّد من تدمري اخلصوم، اخلصوم فال لتدمري بعض األفكار؛ ألّن يف وجودها منفعةً 

ر تلك األفكار التي تقوم عروشهم عليها، هذه مأساة حقيقّية وعظيمة مّ هلذا ندو

 يف األّمة.

وال يعني التسقيط مطلق النقد، بل قد دعونا وندعو دومًا لنقد كّل الكبار بال 

استثناء، مستخدمني الطرق العلمّية واألخالقية واألصول املهنّية للبحث، فليس 

تى كبار مراجع الدين، وما يريده لنا البعض من هناك من هو مصوٌن من النقد ح

حتريم نقد العلامء واحلوزات واملرجعّيات مرفوٌض مجلة وتفصياًل، ومن حيّرم 

النقد فعليه أن ال خيطأ، أّما أن خيطأ وتكثر أخطاؤه ثم يتوقع أن يظّل الصمت 

فافه قائاًم فهو واهم، بل سيجني ما اكتسبه وسريى أمامه تقصريه وهتاونه واستخ

 يه ال ينفع فيه الندم حيث  م تعدبالناس والنخب وانتقاداهتم، وسيأيت يوم عل

 النصائح لتؤثر.

لكّن النقد شء والتسقيط شء آخر؛ ألّن التسقيط يف دوافعه وأهدافه 

وأسلوبه ومنهجه وآلياته خمتلٌف عن مطلق النقد، إّنه ُماولة اغتيال غري جسدّية 

ك من الوجود وتبديد قّوته وبقائه وحضوره تسعى حلذف هذا الشخص أو ذا

ومجهوره وغري ذلك، بأسلوب ال حيكي عن إشفاق وحرص بقدر ما حيكي عن 

تشفٍّ وانتقام، إىل حّد أّنه ال جيوز ذكره يف أّي مكان، ذلك كّله لنبني عروشنا ـ 

مع األسف ـ عىل مجاجم غرينا، بدل أن نبنيها عىل جهودنا وإمكاناتنا ومنجزاتنا 

 اربنا.وجت

نحن نرفض بشّدة هذا املنطق، وليست املشكلة يف حوزٍة هنا أو أخرى هناك، 
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ال أن  ،أو يف هذا الشخص أو ذاك، إّّنا يف الفكر والعقل الذي البد من إصالحه

نقوم بتصفية حساباتنا مع مجاعة هنا أو هناك، أو حوزة هنا أو هناك، أو مع تيار 

النواقص دون بيان اإلجيابّيات، وذلك هنا أو هناك، مستخدمني أسلوب كشف 

كّله بنفس الدرجة التي ندين فيها ما يريده اآلخرون من السكوت املتواصل عن 

تقصري الكثريين وعن األفكار اخلاطئة، فال السكوت واحللول الصامتة هي التي 

تعطي نتيجة، وال الغضب الذي يقصف عشوائّيًا كّل مكان ال يعجبه، بطريقة 

 عادة توازن أخالقي أو فكري.حتتاج إىل إ

وسأذكر بعض األمثلة القليلة ـ من باب تلطيف اجلّو ـ حصلت معي 

شخصّيًا، وهي عىل بساطتها حتمل تعابري كثرية، وما حيصل كّل يوم مثلها 

 بأحجام خمتلفة كثرٌي جّدًا:

عاتبني بعض العلامء األفاضل الذين أحرتمهم، كيف آيت عىل  اَلثال اْلّول:

السيد ُمّمد الشريازي أو السيد صادق الشريازي يف كتبي، فأذكر له  ذكر اسم

رأيًا أو أضع كتبه يف هامش بحوثي، وأراجع أفكاره وأوّثقها فأؤّيدها أو 

أنتقدها! إّنه ليشء مستغرب بالنسبة يل أن يصبح ثقياًل علينا حتى استحضار 

د هذا الرأي، اسم شخص توّفاه اهلل يف بحث علمي، وذكر رأيه، وأحيانًا نق

 وتسجيل اسم كتابه يف هوامش البحث! هذا هو التسقيط واحلذف.

ففي هذه العقيدة جيب أن يموت ذكر هذا اإلنسان وحيذف من الوجود، هذه 

هي عقلّية احلروب العقائدية األيديولوجية التي ال تعرف منطق )ال غالب وال 

أو مئات اآلالف  مغلوب(، حتى أّن ذكرك لبعض فتاوى شخص يقّلده املاليني

 يعّد مشكلًة يف بعض األوساط، إذ حيظر ذكر اسمه وفتاويه.

هـ( 2177ومن اللطائف أّنني يف أحد أّيام شهر رمضان املبارك املايض )
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كنت يف لبنان، وبجانب ُمّل نزويل مسجٌد كنت أترّدد عليه للصالة ظهرًا كّل 

عض األصدقاء من يوم، وبعد الصالة وذهاب إمام املسجد، كنّا نجلس مع ب

)محلة الشهادات!(، إىل أن سألني يومًا شخٌص عن نظرية اإلنسان الكامل، 

فأخذت باحلديث عنها، وتعّرضت لرأي ابن عريب واملال صدرا الشريازي، 

واملضحك أّنه أشيع يف اليوم التايل يف بعض األوساط أّن فالنًا شريازّي اهلوى، 

ا هذه الشائعة؟ وهل مزاج تفكريي العام وملّا قال يل شخٌص ذلك، قلت له: ملاذ

قريب من هذا الفريق؟ فقال: ألّنك حتّدثت عن صدر الدين الشريازي باألمس، 

فقلت له وأنا مبتسم: إّن صدر الدين الشريازي مات قبل الشريازي الذي 

 تواجهون مشكلًة معه بحوايل أربعامئة عام.

كثري من األوساط لو سألت:  هذه هي الثقافة السطحّية املعّلبة، حتى أّنك يف

ما هي مشكلتكم مع فالن؟ فال يعرفون! ال أريد أن أدافع عن أحد، لكن أريد 

أن أبكي عىل حالنا يف كيفية تعاملنا مع بعضنا، فترتّبى األجيال عىل شائعات 

 وقصص وال يعرف أحٌد شيئًا.

إىل  وال هيّمني اآلن مع من هو احلّق ومن هو يف جانب الباطل، فقد ذهبوا

رهّبم وهو أعلم بحاهلم، وليس لنا إال أن نسأل هلم مجيعًا الرمحة والرضوان، 

 «.اذكروا ُماسن موتاكم»ونتخّلق بأدب 

كتبُت لبعض املجالت املوّقرة قبل حوايل سبع سنوات بعض  اَلثال الثاين:

ّلمني املقاالت الفقهّية البحثّية التي ال عالقة هلا ال بالفكر السيايس وال بغريه، فك

مسؤول املجّلة التي كانت تنرش يل باستمرار، وقال يل بلغة استحياء ـ وهو 

صديٌق عزيز ـ: هل يمكن أن نحذف اسم الشيخ املنتظري وكتابه من أحد 

هوامشك؟! إّن كتاب املنتظري كان واحدًا من عدد كبري من الكتب التي وّثقت 
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 هبا يف ذلك اهلامش.

احلّج  م يستطيعوا حتّمل اسم هذا حتى هذا القدر ويف بحث مرتبط ب

الشخص! أّي عالقة يل بالسياسة، فهذا بحث علمي، فلامذا إىل هذا احلّد جيب 

حذفه من خارطة الوجود ولوح الواقع وصفحة العا م وهو فقيٌه متمّرس مشهود 

 له بالفقاهة من اجلميع!!

العاملّية يف قم، كتب أحدهم كتابًا كبريًا وقّدمه جلامعة املصطفى  اَلثال الثالث:

وكان حول الدولة اإلسالمّية، وعرض الكتاب عىل اللجنة الفاحصة لكي يتّم 

تدارسه لتقديمه ملرحلة الدكتوراه كي حيوز كاتبه عىل شهادة هبذا الصدد، األمر 

املفاجئ كان يف أّن الرجل حفظه اهلل  م يأت عىل اسم اإلمام اخلميني وال مّرة 

 واحدة يف هذا الكتاب!

ف يعقل أن تكتب عن الفكر السيايس الشيعي والدولة الدينية دون أن كي

يكون للسيد اخلميني ولو هامش واحد أو فصل أو بضع صفحات تتعّرض فيها 

أو  هل يمكن ذكر شهادة احلسني دون كربالء ؟!لنظرّياته ومنجزاته وطروحاته

لدولة ؟! أليس السيد اخلميني ومدرسته ِها شمس اذكر كربالء دون احلسني

الدينية وقمر الفكر السيايس الشيعي يف العقود األخرية؟! لكّن هذه هي عقلّية 

 احلذف واالجتثاث الكامنة يف تفكرينا.

كان أحد طاليب قبل سبع سنوات حيرض عندي درس بحث  اَلثال الرابع:

اخلارج، وملّا علم بعض الفضالء باألمر، حاول أن يثنيه عن احلضور، فقال له 

ًا هو من مجاعة السّيد فضل اهلل رضوان اهلل عليه، فنفى الطالب ذلك بأّن فالن

بشّدة، وقال له: لقد حرضت عنده سنوات، وكان يأيت بآراء السيد فضل اهلل، 

 وغالبًا ما كان ينتقدها علمّيًا.
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كنت أتوّقع هنا أن يسكت ذلك الشخص الفاضل، لكّن الغريب أّنه اعترب 

تحضاره آلراء فضل اهلل هو دليل تروجيه له حتى ذلك هو الدليل، فقال: إّن اس

لو انتقده، إذ املفروض أن حيذف اسم فضل اهلل من لوح البحث العلمّي 

 والدروس احلوزوّية، وال يرتّدد يف األوساط احلوزوية إطالقًا!!

هذه هي العقلّية التي حتكمنا اليوم مع األسف، فال مانع أن تكتب عن الفكر 

يت بآرائهم لكنّه ممنوع أن تأيت برأي شخص يف الداخل ختتلف الغريب وتنتقده وتأ

معه ولو لنقده؛ ألّن النقد احرتام، فيام املطلوب هو املسخ واإلزالة والتالش 

والتسقيط! فيمكنك أن تقول عن كارل بوبر وكارل ماركس: )األستاذ كارل 

كام حصل بوبر، و..(، لكن من احلرام عليك أن تقول: األستاذ أمحد الكاتب! 

 معي شخصّيًا.

ولو أردت رسد األمثلة الحتجنا لكتاب أو كتب، فهي سرية وعادة هتيمن 

اليوم عىل كّل واقعنا، حتى أّنك عندما تسمع كالم الساعني إلسقاطك فيام 

يقولونه عنك، تظّن للوهلة األوىل أّّنم يتحّدثون عن خملوق غريب عجيب، 

يتكّلمون؟ وأين هو هذا الشخص؟ كّل هذا فتلتفت يمينًا وشامالً لتعرف عّمن 

 ألّن احلاكم هو منطق التسقيط واملسخ والتشويه!!

واألغرب أحيانًا هو منطق أّن بائي جتّر وباؤك ال جتّر، فلو أنت قلت شيئًا 

خيالف املشهور أو اإلمجاع فهي مفخرة، لكن لو قال ذلك اخلصم شيئًا مثل هذا 

ىل سبيل املثال ـ ختوض احلوزة العلمّية يف فهي املهلكة، ففي هذه األيام ـ ع

الوسط اإليراين يف مدينة قم جدالً واسعًا حول فتوى أصدرها أحد الفقهاء 

املوالني لتيار معنّي )الشيخ بيات الزنجاين(، وهي تقول بأّن الصائم لو عطش 

عطشًا شديدًا )وهي غري حالة ذو العطاش( يمكنه أن يرشب بمقدار معنّي من 
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رفع العطش، ثم ُيكمل صومه ويصّح وال جيب القضاء. ويستند هذا الفقيه املاء ل

إىل روايتني معتربتني سندًا عنده، رويتا يف املصادر احلديثية، ويراِها حاكمتني 

 عىل سائر الروايات يف باب الصوم.

ال هيّمنا اآلن صّحة رأيه، وال مدى تناسب املوضوع مع إعالنه، بقدر ما هيّمنا 

عال الصاخبة عليه، بحيث إّن ما يثري الدهشة هو أّن أحد كبار ردود األف

املرجعّيات املنفتحة القائمة اليوم واملعروفة بآرائها وفتاوهيا الفقهّية املخالفة 

للمشهور واإلمجاع شّن هجومًا عنيفًا عىل هذا الفقيه ووصف فتواه بأّّنا تالعٌب 

الفة للسائد واستهجن منها الناس بالدين! فلامذا إذا أصدرُت أنا فتوى معيّنة خم

وسائر العلامء رميتهم باجلمود وتفاخرت بالتجديد يف الفتوى )كفتواه املنسوبة 

إليه من أّن القاطنني يف البلدان الشاملّية طويلة النهار كاثنني وعرشين ساعة مثالً 

جيعلون مقدار ساعات الصوم يف تلك البلدان هو متوسط ساعات الصوم يف 

املتوسطة، وهي حوايل مخس عرشة ساعة أو ست عرشة ساعة، ومن ثم البلدان 

فيمكنهم اإلفطار قبل غروب الشمس هناك(، أّما إذا جاء بذلك شخٌص آخر 

وفعل الفعل نفسه ُرمي بالتالعب بالدين هبدف إسقاطه متامًا، والسبب هو 

 االنتامءات والتيارات القائمة!

حّق هذين العاملني معًا يف االجتهاد، هذه هي املشكلة اليوم، فنحن ندافع عن 

وال نقول هذا اجتهاد غريب وهذا اجتهاد مرشوع، ما دام االجتهادان يقّدمان 

تربيرًا علمّيًا هلام، سواء قبلنا هذا التربير أم رفضناه، فام أكثر االجتهادات التي 

 أثريت مؤّخرًا وبدت مضحكًة لكثريين يف البداية ثم أخذت بالرواج وتبنّاها

بعض الفقهاء فيام بعد، فهذا أحد املراجع اليوم وهو السيد )...( والذي سبق أن 

سخر قبل أكثر من عقد من الزمان سخرّيًة شديدة يف جملس درسه من فتوى 
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جواز استمناء املرأة والتي أصدرها مرجٌع آخر، ها هو اليوم جييز االستمناء 

ال اللعب به، فقد فتح بتخّيل صورة الزوجة رشط عدم مّس العضو الذكري و

بفتواه اجلديدة هذه كّوًة صغرية تغاير مشهور الفقهاء، وال ضري، فكام ال حيّق 

للمختلفني اجتهادّيًا معه أن يسخروا بفتواه هذه، كذلك ما كان ينبغي له 

السخرية بتلك الفتوى ما دامت قد قّدمت وجهة نظر يف فهم النصوص، وكان 

حلالني معًا، وهبذا تأخذ الباء حكاًم واحدًا يف خمتلف احلّق هو النقاش العلمي يف ا

 الظروف، فتجّر هنا وهناك.

 لكن َلاذا نستبدل أسلوب نقد اْلفكار بأسلوب تسقيط اْلشخاص؟

أحد األسباب األساسيّة هو أّن جمتمعاتنا ما تزال تقلِّد وما يزال عقلها يعيش 

ه والرشيعة، فعندما تناقشك التقليد حتى يف غري الدين، فضاًل عاّم هو غري الفق

جمتمعاتنا فهي تقول لك: قال فالن وقال فالن من العلامء، بدل أن تقول: قال اهلل 

ن يأتيك بالدليل يأتيك بكالم عا م ليس يف كالمه دليل، أوقال رسوله، فبدل 

وإّنام هو بيان لرأيه الشخيص بنحو النتيجة، فنحن كمجتمعات إسالمية وعربية 

لفكرة منّا للفكرة نفسها، من هنا يستخدم كّل واحد ضّد أقرب ألصحاب ا

ـ اآلخر أسلوب تسقيط األشخاص؛ ألّن جمتمعاتنا مرتبطة باألشخاص أكثر 

من ارتباطها باألفكار، وهذا يف تقديري سبٌب أسايس يف املوضوع، وال أحيانًا ـ 

وما أريد أن أدخل يف األسباب غري األخالقّية التي يقف عىل رأسها احلسد، 

 أدراك ما احلسد.

 لكن كيف اْلّل؟

احلّل ال يكون إال بثورة أخالقّية وتوعوّية ثقافّية وبفتح باب االجتهاد حقيقًة، 

بكّل ما لكلمة الثورة من معنى، لثورة أخالقّية حقيقّية ال مزّيفة، ال ألخالق جتيز 
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زئيات الكذب ملصلحتي وحتّرمه عىل اآلخر، بل ألخالق تتعاىل يف وعيها عن اجل

والزواريب، وألخالق ُتعطى األخالق فيها قيمًة أيضًا ال األهداف فقط، 

 وألخالق حتكم احليل ال حليل حتكم األخالق.

إّنني أقبل باالستثناءات، لكنّني ال أقبل هبيمنة االستثناءات يف جمال 

األخالق، نحن بحاجة لثورة تربوّية واجتامعّية، تعيد توازن األمور عرب مفاهيم 

حيحية يف العالقات، والبداية تكون مع جيل األطفال والناشئة؛ ألّن تص

 األجيال األكرب سنًّا يكاد حاهلا يدخل دائرة اليأس والقنوط.

دية واالنفتاح بام يقولون، فلقد زاد يف واحلّل أيضًا بأن يعمل طالب التعدّ 

ن غريهم، إحباط األّمة أّن طالب التعددية واالنفتاح أكثر انغالقًا أحيانًا م

فعندما نطرح األفكار ونعمل بام نقول، نضع أّول املداميك احلقيقية لبناء جتربة 

َ َتُقوُلوَن َما ََّل َتْفَعُلوَن َكرُبَ ناجحة إن شاء اهلل، قال تعاىل: ﴿ ا الهِذيَن َآَمنُوا مِل َ َيا َأَيُّ

 (.7ـ  1﴾ )الصف: َمْقتاا ِعنَْد اهللهِ َأْن َتُقوُلوا َما ََّل َتْفَعُلونَ 

 تعليقات حول احلديث عن تسقيط األشخاص ـ 333

 ـ ِف جوابك عىل سؤال )التسقيط(، قلت بأّنه صار ديدننا بأن  5السؤال: س

نقول: قال فالن وقال فالن، وَّل نقول: قال اهلل أو قال رسوله. والسؤال هو: 

 أليس هذا هو اْلسلوب العلمّي الصحيح واَلّتبع عند اإلنسانّية؛ ْلّنه دائًما 

اَلفّكرون قليلون، وعندما تأِت فكرة ْلحد اَلختّصني وتكون جديدة وتستحسنها 

رين منهم، البرشّية، فإَّّنا تأخذ فيها، وأنت تعلم بأّن اَلختّصني، وخصوصاا اَلفكّ 

 قليلون؟

ـ البعض يًمرس التسقيط واللعن جتاه من يستحّق ِف تقديره، بحّجة  4س
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العرتة، ما قولكم ِف هذا السلوك؟ واْلهم ما وجودمها ِف القرآن وِف سرية 

 الفائدة اَلرجّوة من التسقيط اَلذكور ِف القرآن و سرية العرتة؟

 :يف غري قضايا الرشيعة عىل الرأي املعروف، ليست احلّجة بقول زيد  أوَّلا

وال عمرو، وإّنام احلّجة بالدليل، هلذا ال تقليد يف هذه األمور عندهم، فال يصّح 

أختار رأيًا عقائدّيًا أو تارخيّيًا أو فلسفّيًا ألّن الشيخ املفيد اختاره أو ألّن يل أن 

السيد اخلوئي اعتقد به أو ألّن املال صدرا قاله، وإال فسوف يكون قويل بال 

حّجة، فام املوجب لرتجيح قول هؤالء عىل قول غريهم من املختّصني حتى أدين 

قول غريهم، ثم أقوم بتسقيط من خيتلف اهلل بذلك وأنفي برضٍس قاطع أحيانًا 

 معي يف الرأي؟!

إّن الناس ترجع ألهل اخلربة يف مقام العمل ال يف مقام العلم وبنحو اإللزام، 

فليست سرية العقالء عىل االعتقاد بام اعتقد به هذا الطبيب، وإّنام سريهتم عىل 

أن ـ  ية عىل األقّل يف غري األمور الفقهـ الرجوع إليه عماًل عند احلاجة، فعلينا 

نعّمم ثقافة أّن كّل من يقول رأيًا فعليه أن يبنّي دليله، ال أن يقول بأّنني أذهب 

هلذا الرأي ألّن الشيخ الفالين أو الدكتور الفالين أو العا م الفالين يقول به، فهل 

 هذه حّجة بينه وبني اهلل؟! أليس هذا هو التقليد الذي منعوه يف غري الفقه؟

وعلم باملوضوع فال  لو حصل يل من قول هذا العا م أو ذاك اطمئنانٌ  ،نعم

بأس، وكذا لو اقتنعت بأدّلته، أّما أن تكون احلّجة هي جمّرد قوله برصف النظر 

عن الدليل واالقتناع الشخيص فهذا غري صحيح. وقد قلت مرارًا بأّن من ال 

ويتخذ  رّجح رأياً يقدر عىل حسم رأيه وسط اخلالفات اليوم، فعليه أن ال ي

 .موقفاً 

لقد أرشت يف جوايب حول التسقيط إىل أّن كالمي ليس فقهّيًا، فحّتى لو  ثانياا:
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فرضنا جواز التسقيط وأّنه حصل أن مورس يف الكتاب والسنّة يف مواضع 

ُمدودة جّدًا خالل ثالثة قرون من عرص النبّي وأهل بيته، فهذا غري حتويله إىل 

يف الداخل اإلسالمي وبني املؤمنني أنفسهم، وقبل أن  ثقافة حتكم اخلالفات

ننسب شيئًا إىل أهل البيت علينا التأّكد تارخيّيًا وتوثيقّيًا من نسبته إليهم، ودراسة 

 الظروف واملالبسات.

الثقافية النسائّية، وماذا لو صاحبتها الرمضانّية األمسيات  ـ 333

 الزينة؟

 ّية لشهر رمضان اَلبارك، هل هناك السؤال: من خالل استيحاء اْلبعاد الروح

إشكال ِف حضور أمسيات ثقافّية نسائّية ويأخذن النساء حريتهّن باللبس 

 ؟اَلحتشم إىل حّد ما مع الزينة؟ هل هذا خيّل بحرمة الشهر الفضيل

  من الناحية الرشعية الفقهّية ال مانع من ذلك، وليس بحرام وال هو

ّن مراجعة اجلّو العام املوجود يف الكتاب بموجٍب لبطالن الصوم أو قضائه، لك

ّن اإلسالم يريد لإلنسان يف هذا أوالسنّة حول هذا الشهر الفضيل يعطي إحياء ب

الشهر أن يكون مبتعدًا نسبيًّا عن شؤون امللذات واملّّسات غري العادية، ليكون 

 .منشغاًل بالعبادة والدعاء والذكر والعيش مع اهلل سبحانه وتعاىل

آيات الصيام من سورة البقرة نحن نجد أّن هذه اآليات توّسطها ففي 

احلديث عن الدعاء وعن نزول القرآن الكريم وعن التكبري عىل اهلداية وعن 

الشكر وعن التقوى والرشد والرشاد ونحو ذلك، ولنالحظ هذه العناوين يف 

ا الهِذيَن َآَمنُوا ُكتَِب عَ هذه اآليات، قال تعاىل: ﴿ َ َياُم َكًَم ُكتَِب َعىَل َيا َأَيُّ َلْيُكُم الصِّ

ُكْم َتتهُقونَ الهِذيَن ِمْن َقبْلُِكْم  ا َأْو َعىَل  َلَعله ا َمْعُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمنُْكْم َمِريضا اما َأيه
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اٍم ُأَخَر َوَعىَل الهِذيَن ُيطِيُقوَنُه فِْدَيٌة َطَعاُم ِمْسكنٍِي َفَمنْ  ٌة ِمْن َأيه ا  َسَفٍر َفِعده َع َخرْيا َتَطوه

َشْهُر َرَمَضاَن الهِذي ُأْنِزَل فِيِه َفُهَو َخرْيٌ َلُه َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُموَن 

َدى َواْلُفْرَقانِ  ى لِلنهاِس َوَبيِّنَاٍت ِمَن اهْلُ ْهَر َفْلَيُصْمُه  اْلُقْرَآُن ُهدا َفَمْن َشِهَد ِمنُْكُم الشه

اٍم ُأَخَر ُيِريُد اهللهُ بُِكُم اْلُيرْسَ َوََّل ُيِريُد بُِكُم  َوَمنْ  ٌة ِمْن َأيه ا َأْو َعىَل َسَفٍر َفِعده َكاَن َمِريضا

َة  ُكْم َتْشُكُروَن َوإَِذا َسَأَلَك اْلُعرْسَ َولُِتْكِمُلوا اْلِعده وا اهللهَ َعىَل َما َهَداُكْم َوَلَعله ُ َولِتَُكربِّ

اِع إَِذا َدَعاِن َفْليَْسَتِجيُبوا ِِل َوْلُيْؤِمنُوا يِب ِعَباِدي َعنِّ  ي َفإيِنِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الده

ُهْم َيْرُشُدونَ  َفُث إىَِل نَِسائُِكْم ُهنه لَِباٌس لَُكْم َوَأْنتُْم  َلَعله َياِم الره ُأِحله َلُكْم َليَْلَة الصِّ

نه َعلَِم اهللهُ َأنه  تَاُنوَن َأْنُفَسُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعنُْكْم َفاْْلََن لَِباٌس هَلُ ُكْم ُكنْتُْم خَتْ

ْيُط اْْلَْبَيُض  َ َلُكُم اخْلَ ُبوا َحتهى َيَتَبنيه وُهنه َواْبَتُغوا َما َكَتَب اهللهُ َلُكْم َوُكُلوا َوارْشَ َبارِشُ

ْيِط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمه أَ  ْيِل ِمَن اخْلَ َياَم إىَِل الله ُّوا الصِّ وُهنه َوَأْنُتْم َِت َوََّل ُتَبارِشُ

ُ اهللهُ َآَياتِِه لِلنهاِس تِْلَك ُحُدوُد اهللهِ َفاَل َتْقَرُبوَها  َعاكُِفوَن ِِف اَلََْساِجدِ  َكَذلَِك ُيَبنيِّ

ُهْم َيتهُقونَ   (.285ـ  287﴾ )البقرة: َلَعله

م ليلة القدر يف هذا الشهر وحّدد عظمتها وأّنه من كام قّدم لنا القرآن الكري

الرضوري أن يطلبها اإلنسان فيه، ال سيام يف العرش األواخر منه، وباألخص ليلة 

الثالث والعرشين، وهذا كّله يضع اإلنسان يف هذا الشهر يف فضاء خمتلف، متامًا 

  األقّل.كام هو احلّج فضاٌء خمتلٌف يوضع فيه اإلنسان يف العمر مّرًة عىل

ولو راجعنا األحكام الرشعّية غري اإللزامّية، فنحن نجد أّن الفقهاء حيكمون 

بكراهة مالمسة النساء وتقبيلهّن ومالعبتهّن للصائم ولو كان واثقًا من عدم 

حصول املفطر، وكذلك حيكمون بكراهة شّم كّل نبات طّيب الريح، وبّل الثوب 

الشعر يف غري مرائي األئّمة. ولو الحظنا عىل اجلسد، واملضمضة عبثًا، وإنشاد 

هذه األشياء املكروهة عىل الصائم ـ وإن  م حيكم بكراهتها يف رمضان لياًل حال 
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عدم الصيام ـ فهي تعطينا مؤرّشًا عىل أّن الرشيعة تريد جتنّب بعض حاالت 

اًء الراحة كشّم النبات الطّيب أو بّل الثوب عىل اجلسد أو غري ذلك، ممّا يعطي إحي

بأّن الدين ـ رغم كونه يّسًا كام أشارت اآليات القرآنية اآلنفة الذكر ـ يريد قدر 

اإلمكان أن يعيش اإلنسان مشاّق احلياة يف هذا الشهر الفضيل دون عٍّس أو 

حرج ليعطي هذا الشهر أثره الروحي يف تذّكر اآلخرة حقيقًة، وتذّكر الفقراء 

ة النبّي األكرم يف استقبال هذا الشهر واملساكني ونحو ذلك، كام جاء يف خطب

 .الكريم

وهلذا نجد من سنّة الرسول صىّل اهلل عليه وعىل آله وسّلم يف هذا الشهر 

االعتكاف، وامللفت أّن القرآن الكريم قد أشار لالعتكاف يف ثنايا حديثه عن 

الصوم يف رمضان، كام نالحظ من اآليات السابقة، وهذا يوحي بأّن هناك ربطًا 

ني االعتكاف املعربِّ عن التفّرغ للعبادة وترك بعض امللذات وبني شهر رمضان ب

 املبارك.

وال يعني هذا أن يعيش اإلنسان يف هذا الشهر بشاعة املنظر واالبتعاد عن 

النظافة وما شابه ذلك، وهلذا ورد أّنه ال يكره للصائم التطّيب ووضع الرائحة 

التأّمل يف نوعّية املفّطرات يف الصوم، وهي الزكّية وإن كره له شّم الرياحني، ف

تعرّب عن االبتعاد عن امللذات من الطعام والرشاب واجلامع واالستمناء و.. مع 

بعض املكروهات، مع التأّمل يف اآليات املتقّدمة، يعطي أّن اإلنسان يناسبه أن 

 يعيش األجواء الروحّية والزهدّية يف هذا الشهر الكريم.

الثقافية والفكرية والعلمّية، فهذه ال ضري فيها، السيام إذا أّما األمسيات 

وقعت يف رصاط نرش وتكريس القيم الدينية، وبّث اخلري، وذكر النبي وأهل 

بيته، وتدارس الكتاب الكريم، والرتويج ألمر الدين واألخالق، واالهتامم 
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ل البيت نعم الفقهاء حيكمون بكراهة الشعر يف غري مرائي أه .بشؤون املسلمني

 عليهم السالم يف أيام هذا الشهر، وكالمهم هذا ال يشمل الليايل.

 هل من نصيحة للدعاة ومحاة العقيدة؟ ـ 338

  السؤال: بعضنا خيلط ِف تعامله مع اَلخالف بني أولوّية الرفق باإلخوان أم

الصالبة ِف ذات اهلل، فال يعيش حالة التوازن، وكأّن حفظ الدين متوّقف عىل 

لتني، بل كأّن وجود إحدامها يعني إلغاء اْلخرى.. ما نصيحتك إحدى الوسي

 للدعاة وْحاة العقيدة؟

  ال أجد تنافيًا بني الصالبة يف ذات اهلل وبني الرفق باإلخوان، فهل الذي

يامرس األسلوب اللنّي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر ال يكون صلبًا يف 

 كثرية: ذات اهلل؟! إّن املطلوب اليوم أمور

أن جيلس الدعاة واملدافعون عن العقيدة ليتدارسوا أّي السبل هو  منها:

األفضل عملّيًا يف التأثري وأهيا الذي تقّل قدرته يف التأثري والفعل، آخذين بعني 

االعتبار املدى الزمنّي البعيد ال األفق الزمني الذي ال يتعّدى اليوم أو اليومني، 

األجيال الصاعدة التي سيكون هلا املستقبل دون  وآخذين بعني االعتبار أيضاً 

احلارض، وأن ينفتحوا خارج إطار دائرة عالقاهتم املحدودة لريوا كيف هي 

تأثريات أسلوهبم يف الدعوة إىل الدين، ال أن جيلسوا يف دائرهتم اخلاّصة ثم 

 يتطّلعوا لألمور من بعيد.

تأثريًا إجيابّيًا عىل هل هذا األسلوب العنيف يف التخاصم واجلدال يرتك 

الشباب؟ هل هذا األسلوب اهلجومي يف الدعوة إىل الدين أو يف الدفاع عن 

قبل عليه العقيدة يعطي انطباعًا إجيابّيًا عن اإلسالم يف النفوس بحيث يدفعها لتُ 
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وعىل االلتزام بتعاليمه أم ال؟ هل حّقًا هذه األساليب ترتك مفاعيل إجيابّية عىل 

عّي العام وليس فقط عىل صعيد جمتمع املتدّينني الذي ال يشّكل الصعيد املجتم

 كّل املجتمع اإلسالمي أو املذهبي؟

وإذا متّت دراسة هذه األمور دراسة ميدانية )وأنا أقرتح إجراء إحصاءات أو 

استبيانات يف أوساط شبابيّة خمتلفة ومن بلدان خمتلفة( هناك ينبغي أن نرسم 

يف الدفاع عن الدين يف مرحلتنا الراهنة، وهناك األسلوب األنجع واألفعل 

سنعرف أّن شعوبنا قد تعبت من لغة القهر واالستبداد والنفي واإلقصاء، وأّّنا 

إذا  م ترصخ بوجه بعض الدعاة يف لغتهم هذه فال يعني ذلك رضاها هبا بقدر ما 

 .ليهميعني وضعًا اجتامعّيًا أو احتشادًا طائفّيًا يفرض عليها عدم الثورة ع

وعلينا أن نأخذ اإلطار النفيس العام الذي تعيشه شعوبنا، لنعرف أّن 

األسلوب األفضل هلا هو األسلوب الذي حيرتمها ويقّدر مشاعرها وِهومها 

وتساؤالهتا وتفكريها يف الوقت نفسه الذي ال يتخىّل عن احلّق ألجل اآلخرين، 

 ب
ٍ
 حسبه.وال يقهرها أو يتعاىل عليها أو يقمعها كلُّ شء

أن يمّيز دعاة العقيدة بني هتك الدين وُماربته وبني االجتهاد فيه، وأن  ومنها:

يقرؤوا تاريخ العقائد وعلم الكالم جّيدًا ليعرفوا أّن تنّوع االجتهادات العقائدية 

كان هو األصل عرب التاريخ بني املذاهب وداخل كّل مذهب، ومن ثم فال يصّح 

ر لآلخري ن أّن الرأي اآلخر واالجتهاد الكالمي اآلخر هو أن أتصّور أو ُاصوِّ

انحراف وضالل وفساد عقائدي ونقص يف العقيدة وغري ذلك من التعابري التي 

باتت رائجة اليوم، فهذه املقوالت ال معنى هلا يف ظّل حرمة التقليد يف العقائد 

وفتح باب االجتهاد، ووجود احلّق لكّل من له عقل يف أن جيتهد يف الدين 

 .معتقداتهو
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وإذا  م يعجبنا اجتهاٌد من هذه االجتهادات فلنا كامل احلّق يف الرّد عليه 

ومناقشته باألسلوب العلمي الرصني واملتوازن؛ ألّن األساليب األخرى ستبدينا 

عاجزين وضعافًا، فكام أّن الغيبة جهد العاجز كذلك الرصاخ والضجيج جهد 

 الفاشل.

ة العقيدة ـ وغريهم ـ إىل أنفسهم يف خلوٍة أن يعود الكثري من محا ومنها:

رصحية وشفافة ويف ُماسبة عميقة للذات واألنا، فهل أدافع عن العقيدة ألجل 

احلّق واقعًا أم أّنني أدافع عنها ألجل أن نفوذ اآلخر لو تركته سوف يطيح 

بنفوذي االجتامعي أو يقّلل منه؟ علينا مجيعًا من خمتلف األطراف أن ندخل هذا 

وار مع الذات، ونكتشف الدوافع احلقيقيّة لردود أفعالنا يف أفق الالوعي، احل

هل حّقًا هي اهلل والقيم الرفيعة أم اخلوف من تراجع نفوذنا الفردي والفئوي؟ 

هل حّقًا هي اهلل وامُلُثل العليا أم اخلوف من أن نبدو أمام اجليل الشاب وكأّننا كنّا 

نّا؟ هل نغّلف فشلنا بعناوين دينية أو غريها فاشلني وقد جاء من أخذ الساحة م

ثم نصّدق هذا التغليف املفتعل أم أّن القضية خالصة لوجهه الكريم تبارك 

 وتعاىل؟

من الرضوري لكّل الفرقاء التفكري باستمرار هبذا األمر ما داموا ينطلقون من 

املحاسبة املتواصلة قصد القربة هلل تعاىل، ومن دواٍع دينية وأخالقّية صادقة، فهذه 

قد تكون كفيلة بتصحيح املسارات، وبالدفع بنا مجيعًا نحو االعرتاف باخلطأ 

وتصويب املناهج واآلليات، ففي كثري من األحيان تسّول األنا الفردية واجلامعيّة 

لصاحبها فتوِهه أّنه متفاٍن يف اخلري واحلّق وليس قصده إال خدمة اهلل ودينه 

والصحابة، أو أّنه ليس قصده إال خدمة الوعي والدين ورسوله وأهل البيت 

والعقل والبعد احلضاري من اإلسالم، فيام تكون الدوافع احلقيقية الكامنة يف 
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األعامق هي مصاحله الشخصّية والفئوية، أو يكون احلسد واحلقد والضغينة و.. 

وين أو فكيف ينجّر الناس نحو فالن أو فالن، أو نحو هذه اجلهة أو تلك ويرتك

يرتكوا فئتي؟! إّن هذا غري مقبول، وعيّل أن أعلن احلرب حتى النََّفس األخري 

ألبقى وليبقى وجودي وكياين، ليس مقبوالً أن يأيت شخص من خلف احلدود 

ليأخذ مكانتي أو بعضها من النفوس وتنشّد إليه األنظار، بل جيب أن أشّوه 

نهم وبينه، فإّنني لو احرتمته صورته وأسحقه سحقًا لكي أحول ولو بالقّوة بي

وأعطيته حّقه وتناقشت معه بكّل احرتام فهذا لن يفرض تراجعه بالرضورة، بل 

سيكون ذلك اعرتافًا منّي به وبكينونته ووجوده، وهو اعرتاف سوف يستفيد هو 

 منه ليامرس نفوذه حقيقًة.

نفسه بل األسوأ من هذا أّن بعض املتخاصمني يف هذه األمور لو دخلت إىل 

فهو يقّر بفضل اآلخر عليه، وتفلت من حتت لسانه إقرارات من هذا النوع، هلذا 

فهو خائف من اآلخر، وألّنه خائف هو منفعل وغاضب يرصخ يف كّل اجتاه، 

وال يقّر لآلخر بحسنة وال يسمح بأن ُتذكر له منقبة، ويكتم كّل حسنة لغريه 

له. عافانا اهلل وإّياكم من مرض وسيئة له، فيام يبوح بكّل سّيئة لغريه وحسنة 

القلوب، وشفانا بذكره، وطّهرنا من احلسد والغّل، ومّن علينا بطهارة النفوس 

 وصفاء القلوب، إّنه قريب جميب.

هل تنصحون طالب العلم بالسفر إىل املدن العلمّية مثل قم أو  ـ 333

 النجف أم ال؟

 فهل تنصحون  ،السؤال: أرجو من جنابكم النصيحة ِف موضوع طلب العلم

طالب علٍم أَّنى مرحلة السطوح العليا وبدأ بالبحث اخلارج ِف لبنان بمتابعة 
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الدراسة ِف إيران؟ فهذا الطالب يملك قدرات عالية ِف دراسته وهو متفّوق وذو 

مّهة عالية جداا ويملك وعياا قّل نظريه بني طالب العلوم، وما هو متوّفر هنا ِف 

ع هذا الطموح العلمي، َّلسيًم وأّن اهلدف اْلساس لبنان حمدود وَّل يكفي إلشبا

هو خدمة اإلسالم. ومن ناحية أخرى صورة اَّلنتقال إىل إيران غري واضحة، 

فنرجو من  ،فهكذا تغيري جذري يتطّلب تأنٍّ وبحث دقيق ِف ميزان اَلصالح

سًمحتكم ـ وأنتم أهل اخلربة ـ إفادتنا بالوضع اَلوجود ِف إيران عىل صعيد 

ت واَلدّرسني ومعيشة طالب العلم، وعن اخليارات اَلتوّفرة ِف مرشوع اْلوزا

كالذي ذكرناه، وعن مدى اَّلستفادة اَلمكن حتصيلها هناك. أرجو منكم 

النصيحة اَلثىل ْلٍخ لكم وِف خدمتكم، وشكر اهلل سعيكم وجهودكم، واهلل وِّل 

 التوفيق.

 :يمكن هنا القول 

من حيث املبدأ ال أنصح طالب العلوم الدينية الذي يدرس ما ُيسّمى  ـ 5

باملقّدمات أو السطوح بالسفر إىل املدن العلمّية الكربى، ما  م تكن هناك ظروف 

خاّصة تفرض ذلك؛ ألّن ما هو املتوّفر يف البلدان األخرى ـ كلبنان أو السعودية 

ق أو إيران أو نحو ذلك ـ من كتب أو البحرين أو أفغانستان أو باكستان أو العرا

وإمكانات وحوزات وطاقات وأساتذة عىل مستوى هذه املراحل ال يقّل عاّم هو 

 موجود يف احلوارض العلمّية نفسها.

بعض البلدان التي ال توجد فيها حوزات  من نعم، قد تفرض الظروف السفر

ة، أو أّنه إن  م يسافر أساسًا وال أساتذة، وال يمكنه السفر إال إىل احلوارض العلميّ 

فلن يتمّكن من طلب العلم بسبب االنشغاالت االجتامعيّة وغريها ممّا يكون 

 عادًة يف بلد اإلنسان ومنطقته، فال يتوّفر له التفّرغ إال بشّق األنفس.



 111 ........................................... األخالق والعالقات االجتماعّية القسم السادس:

أنصح طالب العلوم الدينية يف مرحلة بحث اخلارج بالسفر إىل احلوارض  ـ 4

 يوجد أساتذة دراسات عليا يف بلده، فأساتذة البحث العلمّية الكربى، ال ألّنه ال

اخلارج الفضالء موجودون يف غري بلٍد وال يقترص وجودهم عىل مثل مدينتي: 

قم والنجف أبدًا، وبعض من هو خارج هاتني املدينتني أعلم وأفقه وأقدر ممّن 

اننا ـ تتوّفر وإّنام ألّن احلوارض العلمّية ـ السيام مدينة قم يف زم .قىض عمره فيهام

عىل عدٍد كبري من األساتذة يف جمال الدراسات العليا، ليس فقط يف الفقه 

واألصول، بل ويف املواد العلمّية األخرى كالفلسفة والعرفان والكالم والتاريخ 

 والتفسري واحلديث والرجال وغري ذلك.

ًة يضاف إىل ذلك تنّوع املشهد يف املدن الكربى، حيث تعّج هذه املدن عاد

بالتيارات الفكرّية وتنّوع األمزجة وامليول واألفكار واالجتاهات، وهذا ما يفسح 

لطالب العلم جماالً أوسع ـ لو أراد ـ لالطالع عىل طرائق خمتلفة يف التفكري 

 والفهم.

هذا كّله إىل جانب إمكانية تفّرغ اإلنسان يف هذه احلوارض للدراسة والبحث 

القاته االجتامعيّة والتحّكم فيها، بام يصعب توّفره العلمي نتيجة إمكانّية ضبط ع

 يف مكان آخر إال بشّق األنفس.

إّن السفر إىل احلوارض العلمّية يف زماننا سيٌف ذو حّدين، ففي الوقت  ـ 4

الذي يوّفر لإلنسان الكثري من النتائج احلسنة، إال أّنه يمكن أن يزيده انغالقًا 

له، ففي مدينٍة مثل مدينة قم، يمكن لإلنسان وجيعل من دراسته يف وطنه خريًا 

اإلمساك بأسباب املعرفة والتقّدم، عرب إتقان اللغة الفارسية، ومتابعة املشهد 

الفكري والثقايف يف احلوزة وخارجها، ويف علم الفقه واألصول وما هو خارج 

 أسوار هذين العلمني العريقني، لكّن بعض طالب العلوم الدينية املهاجرين إىل
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هذه املدينة ال يعرفون شيئًا أكثر من تلك الكلامت التي يدرسوّنا يف الفقه 

وأصوله عند هذا األستاذ أو ذاك، بسبب انغالقهم الفكري وعدم انفتاحهم عىل 

 اللغة، وال عىل القضايا الفكرّية األخرى.

كام جتد بعضهم بدل أن يستفيد من أكرب عدد من األساتذة حيرص نفسه 

أو أكثر يف الدراسة عند أستاذ واحد أو يضع عىل هذا األستاذ أو  لعرشين عاماً 

ذاك )فيتو(، فيزيد ذلك من انغالقه الفكري وتقوقعه. إّن العزلة النسبية التي 

يعيشها طالب العلم يف املدن الكربى تسمح بخلق حالة انغالق إذا  م يعرف 

ن حتّديات املجتمع كيف يدير حركته الدراسية والعلمّية والوقتية. وانقطاعه ع

بسبب هذه العزلة ـ رغم وجود خمتلف وسائل االتصال املعريف ـ ُيضعف من 

إحساسه باملسؤولّية الدينية والفكرّية واالجتامعّية، فال جتده خيرج من املدينة إال 

لغرض الصالة مجاعة يف قريته يف شهري رمضان وُمّرم، أو قراءة العزاء، أو 

اك، وهذا كّله تسّبب يف خلق جيل منغلق فكرّيًا، غريب للتبليغ املوسمي هنا وهن

يف لغته عن لغة العرص، بعيد عن ِهوم الشباب اليوم، غري متابع ألزمات املعرفة 

الدينية يف مشهدها احلارض، وغري متحّسس حلجم اخلطورة التي نعيشها يف هذه 

 اللحظة، مما هيّز عنده ميزان األولويات.

هاجروا من بلداّنم قد تبّدل حاهلم من أشخاص وهلذا رأينا بعض الذين 

كانوا واعني جّدًا حركيني متفاعلني مثّقفني عرصّيني إىل أشخاص قتلتهم العزلة 

هبذا املعنى للكلمة، طبعًا مع التأكيد عىل أّن هذه احلالة ليست عاّمة أبدًا، وإّنام 

 أشري إليها للتذكري والتنّبه.

ة إىل املدن الكربى، فإّما أن يدير حركته بناًء عليه، فمن يريد اهلجر ـ 3

بالطريقة الصحيحة التي ال ُتفسد عليه فكره وتوّجهه ومنطلقاته وآليات عمله 
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وأولوياته وأهدافه، أو أن يقّلل من الفرتة الزمنّية التي يقضيها يف احلوارض 

ه رغم الكربى؛ ألّنه كّلام طال الزمان ازدادت هذه احلالة سوءًا عنده. والغريب أنّ 

اجلهود الضخمة التي ال حدود هلا من قبل إدارة احلوزة العلمّية يف قم جزاها اهلل 

خريًا، خللق نامذج أفضل لطالب العلوم الدينية، وتوفري اإلمكانات الكبرية 

 لذلك، إال أّننا ما زلنا نشهد هذه احلالة يف بعض األوساط.

مًا أن يتواصل ـ جسديًا أو مادام اإلنسان يف احلوارض العلمّية، فعليه دو ـ 1

فكرّيًا ـ مع املحيط اخلارجي، وال أنصح باالنقطاع عن الناس واملناخات 

الفكرية األخرى مثل اجلامعات والشباب، إال لفرتة زمنية ُمدودة جّدًا لو لزم، 

ُثنا عنها بعُض  كتب األخالق القديمة والتي  فطريقة االنقطاع التام التي حُتدِّ

م للدعوة إليها غري صحيحة يف عرصنا إذا كانت صحيحًة يف يسعى بعضهم اليو

تلك العصور، بل البد ـ حيث تتوّفر اإلمكانات املادية ـ من السفر كّل عام إىل 

بلده للتواصل مع الناس ومع النخب ومع قضايا الساحة يف موطنه، وأن يضع 

ة، أو عىل نفسه يف موقع التحّديات الفكرية والثقافية واالجتامعية واألخالقي

األقّل أن يكون متابعًا لألمور ولو عن ُبعد. والرتبية األخالقّية احلقيقيّة ال تكون 

 عادًة إال يف خضّم التحّديات امليدانيّة، ال يف أجواء العزلة واالنقطاع.

هذا، وأّما عن اجلانب املايل للعيش يف املدن الكربى، فهذا خيتلف من بلٍد إىل 

لكنّني أعتقد أّن من يقدر عىل العيش يف لبنان فلن  بلد، ومن شخص إىل آخر،

يكون الفارق عليه كبريًا للعيش يف مدينة مثل مدينة قم، وعىل أّية حال فطالب 

 العلم بإخالص يوّفر اهلل له إن شاء اهلل.

 انتقال إرث املرجعّية إىل األقارب واألبناءظاهرة  ـ 333

  كبري من اْلساسية واْلشكلة، السؤال: ِف ُوّدي أن أسألكم عن ظاهرة هلا قدر
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ربًم بدأت اْلوزة العلمية ترزح حتت وطأهتا منذ تسعينيّات القرن اَلايض أو ربًم 

أبكر، أَّل وهي انتقال الرتاث اَلرجعي من البعد اَلعرِف إىل اَلسلك الوراثي، 

وبعبارة أخرى: حتّولت اَلرجعية ِف حاَّلت عديدة إىل إرث شخيّص، إذ يستمّر 

جع اَلتوّّف ِف إدارة اْلمور وكأّن شيئاا مل يكن، فهل هذه ظاهرة أوَّلد اَلر

صحيحة؟ أليست اَلرجعّية ِف النيابة عن اَلعصوم عليه السالم، وبالتاِل جيب أن 

 ينتقل كّل ما يتعّلق باَلرجع اَلتوّّف إىل اْلعلم اْلّي؟

 :هناك فرق بني حالتني جيب التمييز بينهام 

انتقال املرجعّية إىل األبناء، بحيث ُيدفع االبن أو األخ أو الصهر  اْلالة اْلوىل:

للتصّدي للمرجعّية كي يتوىّل الشأن العام تبعًا لتأثري والده الروحّي )أو أخيه أو 

، وهذا أمٌر مرفوض مجلًة وتفصياًل ما  م يكن االبن أو عىل الناس  والد زوجته(

ذا النوع، فال نستطيع حرمانه من هذا األخ أو الصهر يستحّق فعالً منصبًا من ه

املنصب بحّجة أّن والده أو أخاه أو والد زوجته هو املرجع السابق املتوىّف، لكن 

لو  م يكن أهاًل لتويّل مثل هذا املنصب فال جيوز له التصّدي أساسًا، وال جيوز 

 لآلخرين أن يؤّيدوا تصّديه هذا وينضووا حتت لوائه يف هذا املجال.

األحيان ُيصار إىل تغليف هذه العملّية بأغلفة حتاول إقناع  ويف بعض

أصحاهبا هبا، مثل القول بأّن عدم تصّدي االبن أو الصهر أو األخ ملقام املرجعّية 

الدينية واإلفتاء سيعني أّن مرشوع الوالد الفكري أو االجتامعي أو السيايس أو 

طأ صغريًا ألجل النهضوي أو الدفاعي سوف يتالشى، فعلينا أن نرتكب خ

حفظ املرشوع، وهذا ما ُيرتكب اليوم يف غري وسط وجمال، حيث بحّجة نرصة 

املشاريع الكبرية يصار إىل التالعب بمثل مقام اإلفتاء واملرجعّية والقضاء وغري 

ذلك، وهذا يف تقديري ترّصف قد تكون فيه بعض املصالح اآلنّية، لكنّه عىل 
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ق قواعد جديدة للتنصيب املرجعي أو القضائي املدى البعيد سوف يؤّدي إىل خل

أو اإلفتائي أو غري ذلك، وهي قواعد نراها ختضع للتوازنات وليس للجوانب 

العلمّية أو الفكرّية أو ملدى كون هذا الشخص أو ذاك قد قّدم خدمًة لألّمة يف 

 هذا املجال أو ذاك، تعطيه مثل هذا احلّق.

ملقام املرجعّية، ال ألّن هذا املقام هو إّنني أبدي تشّددي حيال تقديم شخص 

منصب خيايل ال يرقى إليه أحد، بل حتّذرًا من أن يصري حال الشيعة اإلمامّية 

حال بعض املذاهب األخرى التي كُثر اإلفتاء فيها وذهبت هيبته وصار يتنّطع له 

الصغري والكبري، فكّل من درس بضع سنوات أو بضعة أشهر قّدم نفسه مفتيًا 

 اهلواء يف قضايا خطرية لألّمة، فُيشغل الساحة بتهرجيه وهزالة معرفته.عىل 

إّنني أدعو إىل ضبط عملية اإلفتاء والتشّدد يف رشوط املتصّدين هلا، عىل 

مستوى منصب املرجعّية أو شبهه، ال بمعنى الرضب والتنكيل هبذه الرشوط 

فيها، بل  عندما نريد تصفية حساب مع شخص أو جهة، أو الكيل بمكيالني

بمعنى أن تظّل هلذه الرشوط العلمّية والعملّية هيبتها ومكانتها؛ لتحول دون 

جتّرؤ بعض الصغار عىل منصب اإلفتاء، األمر الذي سيتسّبب بفوىض إفتائّية قد 

 ختلق لنا مشاكل كثرية يف املستقبل.

ليد وكالمي هذا غري الدعوة إىل مركزّية املرجعّية، فأنا ال أؤمن بنظرّية تق

األعلم، لكّن عدم هذه النظرّية ال يعني فوىض عملّيات اإلفتاء واّدعاء 

 االجتهادات، فليالحظ جيدًا.

انتقال إرث املرجعّية إىل األبناء ونحوهم، وأقصد بإرث  اْلالة الثانية:

املرجعّية هو الرتكة املالّية املنقولة وغري املنقولة التي كانت للمرجع املتوىّف 

ال له لشخصه وذاته، مثل مؤّسساته وما يلحق به من موقوفات  بوصفه مرجعاً 
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وحقوق رشعّية ومساجد وحسينيات وحوزات علميّة، وغري ذلك، بحيث 

 حيظى األقارب بإدارهتا ولو  م حيظوا بتمّلكها الشخيص.

وهنا تارةا نتكّلم ِف اجلانب الرشعي، وأخرى نتكّلم ِف اجلانب اَّلجتًمعي 

 والثقاِف العام:

فبإمكان أقارب املرجع احلصول عىل إجازات رشعّية  أّما اجلانب الرشعي،أ ـ 

من بعض املراجع اآلخرين األحياء، وتكون هذه اإلجازات بمثابة املرّبر 

الرشعي إلدارهتم هذه األموال، وهذا ما حصل بعد وفاة عّدة من املراجع خالل 

يوجد أّي إشكال  العرشين سنة األخرية يف غري بلد مسلم، ويف هذه احلال ال

رشعي، ما دامت عملّية إدارة هذه األموال واملؤّسسات ختضع إلجازة من له 

 .الوالية عىل هذا املال، بناًء عىل انحصار والية هذه األموال باملرجع الديني

فكام يعطي املراجع اليوم إجازات بقبض احلقوق لبعض املشايخ الذين ال 

ممّيز ويكون هلم بذلك حّق الرصف يملكون أّي مستوى علمي أو اجتامعي 

والقبض ضمن إطار اإلجازة املعطاة، كذلك احلال يف أقارب املرجع ـ وقد 

يكون فيهم بعض أهل العلم والفضل ـ حيث يعطي املرجع احلايل هلم هذه 

اإلجازة، إن يف األموال املتبّقية بعد وفاة مرجعهم أو يف األموال اجلديدة التي 

من الناس، فأّي ضري يف ذلك؟! وأين هي املشكلة يمكن أن تصري إليهم 

 الرشعّية؟!

نعم، املرجع الديني احلّي عليه أن يدرس األمور بشكل دقيق قبل إعطائه هذه 

اإلجازة أو غريها، حتى ال يعطي هذه اإلجازة ويضعها يف مكان غري صحيح، 

 فهو املسؤول أمام اهلل سبحانه.

فمن حيث املبدأ جيب أن تصري هذه  ،ب ـ وأّما اجلانب اَّلجتًمعي والثقاِف



 127 ........................................... األخالق والعالقات االجتماعّية القسم السادس:

األموال ملن هو األكفأ يف إدارهتا، سواء كان عاملًا دينّيًا أم غريه، ومن خالله 

تصبح هذه األموال يف خدمة الصالح العام، سواء كان من تصري إليه هذه 

األموال هم أقارب املرجع املتوىّف أم غريهم، فال يوجد عندنا شء اسمه وراثة 

رجع ألقاربه، وهذه أمور ال أصل وال أساس هلا يف الدين وال القيم وال تركة امل

األخالق، حتى لو فعلتها بيوت املراجع كّلهم، ونحن عىل معرفة بأّن بيوت 

بعض املراجع املتوّفني قد حاولوا إحالة األمر إىل غريهم، لكّن اآلخر  م يقبل 

 فصار األمر إليهم.

لوضع؟ فإّنني أعتقد أّن املسؤولّية تقع عىل أّما من يتحّمل مسؤوليّة هذا ا

عاتق جمموعة املرجعّيات الدينية، والعنارص النافذة يف احلوزات العلمّية، والتي 

هي مسؤولة عن خلق وضع اجتامعي آخر تصري فيه األموال واملواقع إىل حيث 

بريًا يف ينبغي بعد وفاة املرجع الديني، كام أّن املرجع املتوىّف نفسه يلعب دورًا ك

هذا األمر، من خالل سياسته التي يقوم بإنفاذها يف حياته، بام خيلق وضعًا من 

هذا النوع أو يتجاوز بمرجعّيته مثل هذه احلال، فهم من يتحّمل املسؤولّية أكثر 

 من غريهم.

هلا القدرة الكربى ـ العلمّية وحواش املرجعّيات والعنارص النافذة يف البيوت 

عرفة ـ عىل خلق وضع خمتلف، لكن تارًة توجد قناعة بإبقاء كام يعرف أهل امل

األوضاع عىل ما هي عليه، وأخرى ال توجد قناعة بخلق وضع خمتلف، وثالثة 

توجد قناعة بالتغيري لكن ال توجد إرادة، ورابعة توجد القناعة واإلرادة لكن ال 

أّن عموم  توجد القدرة عندما تكون لوحدك حيث اليد الواحدة ال تصّفق. كام

املؤمنني هلم دور أيضًا يف ممارسة مهّمة الدعوة إىل اخلري وإشعار املرجعّيات 

 الدينية ومن حوهلا بخطورة الوضع وبرفض هذا النهج، مستخدمني أسلوباً 
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 خالقّية، فال يستخّفّن أحٌد بدوره وتأثريه.سلياًم من الناحية العلمّية واأل

ّننا من عموم الناس ـ بأن ُتقدم إّننا نأمل وندعو ونطالب ـ من حيث إ

املؤّسسة الدينية عىل تغيري نظامها الداخيل، وتتخذ خطوات جريئة يف هذا 

الصدد، وال يكفي أن يكون هذا املرجع أو ذاك عىل قناعة، بقدر ما املطلوب أن 

يبادر إىل فعل شء وفق ما يستطيع، وال أقّل أن يقول ويتكّلم ليصنع وعيًا آخر 

 يال القادمة.ولو يف األج

من  إّن استمرار هذه احلال يف األمور املالية للمؤّسسة الدينية قد يفيض يف يومٍ 

األيام إىل جفاف منابع الدعم والتأييد والضّخ، وإىل فقدان الثقة هبذه املؤّسسة 

بشكل تاّم وّنائي بعد أن فقدت ثقتها بشكل موضعي وجزئي ليس بالبسيط، 

وعلينا دومًا أن نربز التجارب املرجعّية الناجحة ـ ولو نسبّيًا ـ يف هذا السياق، 

 لتكون أنموذجًا لآلخرين.

ًا، إىل أّنه ال جيوز لنا اهتام أّي من أقارب املراجع بأّي إدانة ما  م وأشري أخري

انتقال إلرث املرجعّية إليه دليل سوء أبناء  يكن لدينا دليل يثبت إدانته، فليس كّل 

املراجع أنفسهم، بل علينا التمييز، فتارًة ننتقد الظاهرة واملناخ واجلّو العام، 

ًا ـ هذا الشخص أو ذاك، ويف احلالة الثانية جيب وأخرى ندين ـ أخالقّيًا أو رشعيّ 

 التدقيق حتى ال نقع يف املحاذير الرشعّية واألخالقيّة.
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